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Věnováno všem, kteří v nelehké 
době obětavě budovali společenství 
Československého komitétu INSEA 
a jeho nástupnické organizace Česká 
sekce INSEA.





Poděkování

Editorky děkují všem, kdo autorsky a organizačně přispěli k oslavám 50. výročí založení Českoslo-
venského komitétu INSEA a k vydání této publikace. Zvláštní poděkování patří pamětníkům, kteří nám 
poskytli nejrůznější dokumenty, knihy a fotografie a kteří se s námi podělili o své vzpomínky na minu-
lost naší organizace a na její osobnosti. Poděkování patří rovněž autorům fotografií a všem, kteří nám 
laskavě umožnili reprodukovat fotografie z jejich osobního archivu. Vladimíru Havlíkovi děkujeme za 
možnost reprodukovat dokumentaci jeho výtvarné akce.

České komisi pro UNESCO děkujeme za záštitu nad vydáním této publikace a nad dalšími akcemi ko-
nanými k oslavě výročí České sekce INSEA. Za podporu děkujeme rovněž katedře výtvarné výchovy Pe-
dagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která finančně přispěla na grafické řešení publikace.

V neposlední řadě děkujeme oponentům publikace, Márii Hromadové a Erichovi Mistríkovi, kteří 
věnovali svůj čas posouzení rukopisu a poskytli nám řadu cenných podnětů. 

Za grafické řešení publikace děkujeme Jakubu Konečnému, který se tohoto úkolu ochotně zhostil 
přesto, že jsme měli k dispozici jen velmi omezený čas. Za jazykové korektury děkujeme Václavě Zama-
zalové. Všem našim kolegům z výboru a kontrolní komise České sekce INSEA děkujeme nejen za aktivní 
pomoc, ale i za rady a podporu při přípravě rukopisu.



„Je to už 50 let, kdy byl v Praze ustaven 
Československý komitét INSEA. Vznikl 
jako reakce na velkolepý kongres INSEA 
v roce 1966. Tehdy se v Praze sjeli 
výtvarní pedagogové z celého světa 
a kongres provázela rozsáhlá výstava 
dětských prací.

Dnes, v době moderních informačních 
technologií, je takováto rozsáhlá 
a časově náročná akce nemyslitelná. 
Já jsem několik let předsedal České 
sekci INSEA. Od té doby už uplynula 
řádka let. Chtěl bych tomuto spolku 
popřát hodně schopných a obětavých 
pedagogů, kteří by mohli přispívat 
k výchově mladé generace.“

Jaroslav Brožek



„Náš obor vznikl na průsečíku snah, 
z nichž některé souvisejí s klasickým 
humanistickým postojem a jiné se 
teprve nedávno objevily v kontextu 
výchovy; jeho látka má podvojnost 
vědecké pravdy a intuice, jeho matérie 
– ať už máme na mysli umění, výtvarný 
proces, estetické vnímání nebo cokoliv 
podobného – se brání určitějšímu 
vymezení. Za takových okolností nám 
ovšem nezbývá, než si neustále svoji 
společenskou situaci ověřovat.“ 

Jaromír Uždil (1974a, s. 255)
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Úvodem

Petra Šobáňová

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

Česká sekce INSEA oslaví v roce 2017 půlstoletí své kontinuální 
existence. Publikace, kterou držíte v rukou, vychází u příležitosti 
tohoto význačného jubilea a připomíná – samozřejmě bez nároku 
na úplnost – bohatou historii této organizace, jež u nás právem pa-
třila k významným a vlivným aktérům didaktického diskurzu oboru 
výtvarná výchova. Zásadně přispěla k vysoké úrovni české výtvar-
né pedagogiky a důstojně ji reprezentovala – i ve složitém období 
po roce 1968 – v mezinárodním společenství. Ač je to k nevíře, je 
náš almanach prvním publikačním počinem, který s historizujícím 
odstupem, ale i prizmatem osobních vzpomínek pamětníků při-
pomíná složitou historii Československého komitétu INSEA a jeho 
peripetie v nelehké době 2. poloviny 20. století a počátku nového 
tisíciletí.

Cílem tohoto almanachu, stejně jako dalších akcí uspořádaných 
v rámci oslav našeho výročí1, je připomenout padesátiletou historii 
komitétu a prezentovat odborné i širší veřejnosti stále nosné teze 
výchovy uměním, jež v minulosti prosazovaly – a to i v mezinárod-
ním kontextu – významné osobnosti našeho oboru a zároveň za-
kladatelé Československého komitétu INSEA, jako byli Jaromír Uždil, 
Igor Zhoř, Jiří David, Jaroslav Brožek a další odborníci, jejichž dílo 
je stále nosným rudimentem oboru výtvarná a galerijní pedagogi-
ka. Neméně důležitým cílem editorek této publikace bylo rovněž 
shromáždit na jedno místo podstatné informace o historii INSEA, 
jež jsou jinak roztroušeny v různých, mnohdy obtížně dostupných 

1 Plánovány jsou zejména tyto akce: uspořádání celostátní odborné konferen-

ce výtvarných pedagogů s mezinárodní účastí na téma Kritéria kvality ve výtvarné 

výchově ve dnech 21. – 22. 9. 2017 na katedře výtvarné výchovy PF JU v Českých 

Budějovicích, vydání a distribuce tohoto almanachu u příležitosti 50. výročí zalo-

žení Československého komitétu INSEA, vydání anglicky psané publikace věnované 

historii komitétu a vybudování  příslušné sekce našeho oborového portálu věno-

vané historii Československého komitétu INSEA a České sekce INSEA. Půlstoletí 

existence naší organizace budou připomínat rovněž další publikační a propagační 

aktivity v českém i mezinárodním prostředí.
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dokumentech, sbornících nebo časopisech. Také proto obsahuje 
náš almanach rozsáhlý poznámkový aparát a bibliografii.

V publikaci prostě nazvané Česká sekce INSEA 1967–2017 jsme dali 
příležitost různým autorům a pamětníkům (otevřená výzva k pub-
likování byla určena všem zájemcům) a také rozličným pohledům: 
nabízíme tak nejen ohlédnutí do bohaté historie československé 
a posléze české větve mezinárodní komunity výtvarných pedago-
gů, ale dali jsme prostor i hledání a formulaci vize do dalších let. 
Za tímto účelem jsme mezi členy České sekce INSEA a jejími přáteli 
uspořádali anketu, v níž jsme si kladli tyto otázky: Co pro mě zna-
mená INSEA a její idea výchovy uměním? Co bych České sekci INSEA 
popřál do budoucna? Jakou roli by měla plnit? O co by se měla zasa-
zovat? Je jen dobře, že se do této ankety zapojily také hlasy zvenčí, 
hlasy vedoucích představitelů naší mateřské organizace, hlasy přá-
tel České sekce INSEA a našich podporovatelů.

Součástí připomínky půlstoletí existence naší organizace – a ja-
kýmsi pandánem tohoto almanachu – bude rovněž zvláštní sekce 
našeho webového sídla, do níž plánujeme postupně zařadit jak 
jednotlivé texty věnující se historii INSEA, tak různé archivní mate-
riály v podobě fotografií nebo dobových dokumentů. Splníme tak 
konečně úkol, který si dali představitelé České sekce INSEA v 90. 
letech, když usilovali o zřízení informačního centra a archivu naší 
organizace; úkol, jehož splnění zmařila ničivá povodeň v Praze roku 
2002 a další okolnosti.

Náš almanach obsahuje řadu pohledů – detailních a velmi subjek-
tivních, jak je nabízejí zejména vzpomínky pamětníků, ale i analytic-
kých a syntetizujících, jež se na dění v Československém komitétu 
INSEA dívají v širších souvislostech a s odstupem – reprezentují 
je odborné studie spadající do oblastí dějin výtvarné pedagogiky, 
její teorie a filozofie. Jejich autoři se nevyhýbají ani složitým otáz-
kám plynoucím z geopolitického a dnes již historického kontextu, 
v němž Československý komitét INSEA vznikl a fungoval. Zasazení 
dobových idejí, aktivit a publikací představitelů Československého 
komitétu INSEA do tohoto kontextu a připomínka tehdejší politic-
ké a společenské situace patří – kromě jiného – k dalším přednos-
tem publikace, již držíte v rukou.

Chceme-li udržet kontinuitu našeho společenství, jsou připomín-
ky dobových idejí, apelů a problémů zajisté velmi důležité. Musíme 
znát své kořeny a chápat kontext dnešního dění. Měli bychom se 
poučit z díla našich předchůdců a s historizujícím odstupem hledat 
analogie s dnešní dobou. Nelze se totiž pouze ohlížet do minulos-
ti a nedbat na současné výzvy. Přesně k tomu nás ostatně vybízejí 
stále aktuální myšlenky těch, kdo zakládali Československý komi-
tét INSEA nebo jej podporovali. Nejpregnantněji to zřejmě vyjádřil 
Jan Patočka, když tváří v tvář kulminujícím problémům moderní 
společnosti a proměněnému umění připomínal, že „vychovatelé 
k umění mají v současné krizi lidství předepsán podstatný, jedinečný 

úkol, kterému dostačí jen tehdy, budou-li pozorni na význam chvíle, 
kterou prožíváme“. (Patočka, 1968, s. 56) Buďme tedy zvláště cit-
liví k dnešním problémům a nezapomínejme, že držíme v rukou 
jedinečný způsob poznání a interpretace světa i sebe samých, ne-
vyčerpatelný zdroj inspirace a obsahů, jímž je umění, umělecké pro-
středky a expresivní činnost jako taková. Umění je stále nezvratným 
projevem naší svobody a zároveň vyjadřuje bídu naší doby, jak dob-
ře vystihl Patočka (tamtéž). Tak jako to dělá umění, pěstujme i my 
hluboký smysl pro svobodu, chápejme uměleckou činnost jako projev 
ryzí lidskosti, důkazu, že člověk je pramenem kreativity a svobody. 
(Tamtéž, s. 56) Pokusme se i v dnešních projevech lidské tvůrčí síly 
nacházet onu lidskou tresť, dejme při práci s dětmi a mládeží pro-
stor pro poznání toho, že umění je řeč, v níž se projevuje schopnost 
nechat se zjevovat bytí. (Tamtéž)

Vážení čtenáři, věřím, že náš almanach přispěje k tomu, aby po-
zoruhodná historie Československého komitétu INSEA a její ná-
stupnické organizace Česká sekce INSEA byla konečně zmapová-
na a podrobena kritickému zkoumání, a že vám připomínka stále 
platných hodnot výchovy uměním, jak ji INSEA reprezentuje nejen 
u nás, ale i po celém světě, přinese tvůrčí impulsy, inspiraci a potě-
šení z tiché síly této mezinárodní komunity.

Jménem editorek

Petra Šobáňová



„Čtyřicet let jsme byli odkázáni na 
nepřímé formy sebeprosazování, 
koncepce našeho školství vznikala 
anonymně v podivném kafkovském 
„zámku“, skrytém za písmeny ÚV. Sami 
jsme do ničeho mluvit nemohli, jen 
jsme neustále vytvářeli tlak: na školách 
a v obcích pomocí dětských výstav, 
na vyšší úrovni prostřednictvím KPÚ 
a VÚP, občas také uspořádáním něčeho 
nápadného, třeba Alšovou zemí nebo 
Lidickou růží. Jednou také světovým 
kongresem v Praze. Takových tlaků bylo 
potřeba mnoho, protože jejich energie 
z velké části kamsi unikala a měla jen 
omezený vliv. Nakonec jsme mnohé 
vyvzdorovali a to se jistě kladně projeví 
i v nové budoucnosti. Proto vzpomeňme 
vděčně všechny, živé i zesnulé, kdo 
za naši věc v uplynulých desetiletích 
vytrvale bojovali.“ 

Igor Zhoř (1991, s. 1)



INSEA v Československu 
a v České republice
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Historie Československého komitétu 
INSEA v geopolitických souvislostech 
2. poloviny 20. století 

Petra Šobáňová

1  Geopolitické a historické pozadí vzniku 
Československého komitétu INSEA

Výročí jsou vždy příležitostí ke vzpomínání, osobním vyznáním 
a také k ohlédnutí ke kořenům, z nichž vyrůstáme a z nichž proudí 
míza do těch nejposlednějších výhonků. Angličtina disponuje uži-
tečným výrazem, který – alespoň podle autorčina názoru – neoby-
čejně výstižně vyjadřuje smysl veškerých připomínek výročí a jejich 
oslav. Je jím výraz rethinking, který znamená znovu-promýšlení, 
přehodnocení, reinterpretaci – které je ostatně naším hlavním 
cílem v roce, kdy si připomínáme půlstoletí bohaté historie Čes-
ké sekce INSEA, jež se začala odvíjet na pozadí pohnutých zvratů 
2. poloviny 20. století a jež ústí do neméně dramatických reálií po-
čátku století jednadvacátého. 

K těm prvním patřil rozdělený svět traumatizovaný zkušenos-
tí dvou světových válek, nastolení totalitních režimů podřízených 
Moskvě v té části Evropy, již osvobodila a zároveň obsadila Rudá 
armáda, období stalinistického teroru v Československu 50. let 
s určitým uvolněním tuhého režimu v 60. letech a s následnou oku-
pací Československa vojsky Varšavské smlouvy a obnovením ideo-
logického tlaku režimu až do jeho pádu v roce 1989. 

Zatímco teprve zpracováváme dějinnou zkušenost vyjmeno-
vaných traumat a dějinných zlomů, hrnou se na nás nové výzvy 
a hrozby, ať již celoevropské či globální, tak specificky naše, české. 
Na nadnárodní úrovni k nim patří krize postmoderních liberálních 
společností, jejich identity a hodnot tváří v tvář fundamentalismu 
a extremismu různých barev a ideových podhoubí, rizika neolibe-
rálního přístupu k veřejnému životu a vzdělávání, trvalá neudrži-
telnost konzumního způsobu života, únava z demokracie a blaho-
bytu, migrační krize a volání po silných vůdcích a jednoduchých 
řešeních složitých společenských otázek. Na úrovni české se nejed-
ná o nic menšího než o zápas dvou konkurenčních identit: identi-
ty evropské, liberálně demokratické a svobodomyslné, již pro nás 
zhmotňují jména jako Masaryk, Čapek, Patočka, Havel, proti identi-
tě „Čecháčků“, stavějících se do role obětí, jimž jsou ve skutečnosti 
bližší „klid na práci“ a sociální jistoty než svoboda, mravní principy 
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a lidská práva2. Snad autorka tohoto textu ne-
přehání, když v dnešním vývoji české společnosti 
rozpoznává některé rysy předešlých osudových 
křižovatek a období, v nichž se nacházela česká 
společnost v minulosti. Zdá se, že svobody – jež 
tolik scházela zakladatelům Československého 
komitétu INSEA – si přestáváme vážit a že se na-
vrací normalizační způsob myšlení, jemuž vlastně 
vyhovuje autoritářský způsob vládnutí, pasivita, 
přenesení odpovědnosti za vlastní životy na ně-
koho jiného3. 

Přestože tyto společenské a geopolitické aspek-
ty odborné práce v našem oboru jen zřídka reflek-
tují a mnozí mohou mít pocit, že sem nepatří, histo-
rie našeho národního komitétu INSEA nás k jejich 
připomenutí přímo vyzývá. Vždyť je mimo jiné 
i historií zápasu o možnost svobodného diskurzu, 
historií rezistence proti všeobecnému ideologické-
mu ohlupování, historií touhy po nezávislé výmě-
ně názorů v mezinárodních souvislostech. Když se 
obracíme k počátkům naší organizace, zůstáváme 
v úžasu nad tím, že se našim předchůdcům poda-
řilo překonat železnou oponu a uspořádat v Praze 
významné mezinárodní akce naplněné obsahem 
na vysoké úrovni – a režimní požadavky elegantně 
ukojit několika povinnými, cenzurou vyžadovaný-
mi větami, které však nikterak nesnižují odbornou 

hodnotu jejich publikací. Jen těžko si dnes můžeme 
představit, kolik obtíží přitom museli překonat.

Význam Československého komitétu Meziná-
rodní společnosti pro výchovu uměním nelze hod-
notit bez těchto kontextů, vždyť jeho důležitost 
nespočívala jen v odbornosti (tu snad v tomto 
almanachu také ještě oceníme), ale snad více než 
v čem jiném v symbolické rovině. Snahou komu-
nistických režimů byla izolace, cenzura idejí, ideo-
logizace a pokřivení odborného diskurzu – INSEA 
znamenala propojení se světovou komunitou, 
sdílení idejí, svobodné bádání, rozhled. Zůstane-
me-li na evropském kontinentu, jenž byl bolestně 
rozdělen (výmluvným symbolem jeho rozdvojení 
a všudypřítomné studené války byla Berlínská zeď 
vybudovaná v roce 1961), INSEA znamenala spoje-
ní, sjednocení kolem bazálních oborových témat, 
jednotu v mnohosti pohledů4. (V této souvislosti 
připomeňme, že jak na XVIII. světovém kongresu 
INSEA v roce 1966, tak na předešlé, obdobně vý-
znamné pražské akci, mezinárodní výstavě Dítě 
a svět a souběžně probíhající II. celostátní konfe-
renci učitelů výtvarné výchovy v roce 1964, vystou-
pili na jedné platformě odborníci z východního 
i západního bloku Německa; dokonce sám tehdejší 
prezident INSEA, J. A. Soika, byl ze západního Ber-
lína.) 

Pro výtvarné pedagogy v Československu byla 
INSEA nedocenitelnou morální podporou v jejich 
snaze udržet si tvůrčí myšlení, odbornost a sebeú-
ctu tváří v tvář marxisticko-leninským atakům, jež 
mrzačily odborný diskurz a z humanitních a spo-
lečenskovědních oborů včetně pedagogiky činily 
pavědy. Tento aspekt, nepřenosný na členy komu-
nity výtvarných pedagogů, kteří žili ve svobodném 
světě, je potřeba stále připomínat a v těchto sou-
vislostech hodnotit odborné publikace a aktivity 
zakladatelů naší národní sekce – a žasnout nad tím, 
co dokázali a že něco takového bylo vůbec možné.

2 Historici Carbonell et al. (2003, s. 305) si v této souvislosti kladou naléhavou otázku, nakolik si východní Evropa uchova-

la svou evropskou identitu – identitu, jež v sobě spojuje „hodnoty zesvětštěného křesťanství – svobodomyslnost, uměleckou 

i vědeckou tvořivou vynalézavost, práva člověka, uplatňování liberální a pluralitní demokracie“, identitu, jež byla ve 20. sto-

letí potlačována dvěma totalitními systémy. Je východní Evropa ještě evropská?

3 Jako kdyby přímo z podhoubí naší společnosti opět vyrůstalo volání po politických vůdcích, kteří nabídnou iluzorní 

jednoduché řešení složitých problémů a sjednotí „spořádané“ občany ideologickým jazykem odkazujícím na stigmatizaci, vy-

lučování či perzekuci okrajových sociálních skupin, jejichž pronásledování většinová společnost schvaluje. Podobně jako tomu 

bylo během normalizace. (Kolář & Pullmann, 2016)

4 Jak připomínají Carbonell et al. (2003, s. 298), v Evropě tehdy vládlo ovzduší nejistoty a strachu z možného vypuknutí 

další světové války. Toto klima bylo vyvoláno jak radikální bolševizací ve východní Evropě a působením komunistických stran 

v západní Evropě, tak i rostoucím napětím mezi bývalými spojenci ohledně statutu Berlína a osudu Německa. Západní a vý-

chodní Evropa byly rozděleny a znepřáteleny. „Západoevropané sledují v rozhlase a později v televizi periodicky se opakující 

beznadějné vzpoury Východoevropanů v ruském područí. Ruské tanky zasahují ve Varšavě, Berlíně, Budapešti i Praze a každé 

volání po svobodě nemilosrdně umlčují.“ To dokládá neschopnost stalinského režimu se jakkoliv reformovat a přináší masové 

emigrační vlny na Západ. „V Berlíně dosahuje odliv východních Němců do Spolkové republiky takových rozměrů, že se je úřa-

dy v srpnu 1961 pokusí zastavit vybudováním Berlínské zdi. Horší doklad rozdělení Evropy si nelze ani představit.“ (Tamtéž, 

s. 299)
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2  Podhoubí vzniku Československého komitétu INSEA v 60. 
letech

 
Sama Mezinárodní organizace pro výchovu uměním (Internatio-

nal Society for Education through Art), stejně jako její český komi-
tét, vznikla v 60. letech, konkrétně v roce 1963 (světová platforma; 
k tomu viz text Johna Steerse na jiném místě tohoto almanachu, kde 
popisuje fungování INSEA ještě před rokem 1963, kdy spojením s FEA, 
Federation Internationale de l°Enseignement du Dessign, nabyla sku-
tečně mezinárodního rozměru) a v roce 1967 (československý komi-
tét). Není dnes zcela jasné, jakou roli v Mezinárodní organizaci pro 
výchovu uměním na počátku měla česká strana, nicméně Jaromír Už-
dil byl aktivní už ve Federation Internationale de l°Enseignement du 
Dessign (dále FEA) a měl vynikající přehled i o počátečním dění v IN-
SEA5. V roce 1964 Uždil (1965, s. 15) konstatuje, že „ČSSR v posledním 
roce oživila svoje členství v organizaci výtvarných pedagogů, dnes 
jediné a celosvětové, jejíž jméno – INSEA – se spojuje i s výstavou 
Dítě a svět jako jméno toho, kdo poskytuje čestnou záštitu a účin-
nou pomoc“. Na jiném místě připomíná, že jsme se „po řadu let“ po-
díleli už na činnosti FEA (Uždil, 1965–1966), jež byla založena v roce 
1904 a s původní pařížskou INSEA (ta byla založena v roce 1954) byla 
v roce 1963 sloučena v organizaci jedinou. V rámci FEA – jež zaují-
má v historii výtvarné výchovy místo jako první světová organizace 
sdružující pedagogy a zájemce o výtvarnou výchovu – aktivně půso-
bili také odborníci z Československa, kteří mimo jiné vystoupili na 
prvním poválečném kongresu FEA v roce 1925 v Paříži a byli pově-
řeni organizací příštího mezinárodního kongresu v roce 1928, jehož 
dějištěm se stala Praha a jenž byl ve znamení konstruktivistických 
tendencí a pozornosti k užité tvorbě. (Cikánová et al., 1998)

Přesuňme se ale do roku 1964 a připomeňme podrobněji zmíně-
nou mezinárodní výstavu Dítě a svět a souběžnou II. celostátní kon-
ferenci učitelů výtvarné výchovy. Tyto akce totiž jednak přímo před-
znamenaly vznik Československého komitétu INSEA a jednak byly 
spojeny se jmény jeho hlavních osobností, zejména Jaromíra Uždila, 
který vedl přípravný výbor a pronesl zde hlavní referát s názvem 
Tvořivost ve výtvarné výchově (1965, s. 13–28), a Igora Zhoře, jenž edi-
toval konferenční sborník a sám do něj přispěl jak úvodem a dílčím 
diskusním příspěvkem (1965a, s. 34), tak samostatným příspěvkem 
s názvem Perspektivy besed o umění (1965b, s. 181–184). Není obtíž-
né ukázat, že programové zaměření zmíněných událostí a zejména 
jejich étos lze ztotožnit s étosem později ustaveného Českosloven-
ského komitétu INSEA.

5 Viz např. jeho podrobnou zprávu Z mezinárodní konference výtvarných pe-

dagogů v Basileji (Uždil, 1956), v níž svědčí nejen o úrovni kongresů FEA, ale také 

o  tehdejším konkurenčním vztahu FEA a INSEA, jež tehdy ještě neměla tak širokou 

základnu (byla podporována zejména Američany a Brity).
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Ze sborníku referátů a abstraktů (zvláště ze 
Zhořových příspěvků, ale nejen z nich) dýchá 
volání po nové škole, po výtvarné výchově zba-
vené rigidních osnov, po iniciativě, vynalézavos-
ti, vlastních názorech. Zpětně nahlédnuto, kon-
ferenční příspěvky byly výrazem probíhajícího 
obrodného procesu, jenž byl zřetelný v celé spo-
lečnosti a umění, svěžího nahlížení na oborové 
obsahy (proti konvenčnosti a rigidní strukturaci 
učiva do pracovních okruhů, proti přeceňování 
kreslení „dle názoru“ na straně jedné a náměto-
vému formalismu tematického kreslení na straně 
druhé) a volání po novém postavení výtvarné vý-
chovy v celém vzdělávacím systému. (Zhoř, 1965, 
s. 10) Igor Zhoř v úvodu sborníku uvádí: „Objevu-
jeme (tu) velkou touhu po věcech nových. Přede-
vším – a to je nejpodstatnější – volá se po novém 
postavení výtvarné výchovy v celém systému na-
šeho školství, odmítá se kolísání mezi utilitárně 
technickým posláním předmětu, mezi výchovou 
k pozorování, která byla tak jednostranně po-
chopena, a jde se směrem ke skutečně vytvářející, 
přetvářející a utvářející výchově – výchově v pra-
vém slova smyslu výtvarné.“ (Tamtéž)

Uždil se na konferenci vymezuje proti okleště-
nému chápání výtvarné výchovy jako prostředku 
(poly)technické výchovy („Zdůrazňovala se vý-
tvarná řeč jako řeč technika a návrháře a sotva 
se myslelo na to, že kresba je i určitým druhem 
sebevyjádření, jehož účel není jen v praktických 
věcech života.“ Viz Uždil, 1965, s. 13.), horuje po 
zapojení dětské invence, po hledání cest, „které 
by bezprostředněji navázaly na přirozené potře-
by sebevyjádření“. (Uždil, 1965, s. 14) Ve svém ob-
sažném referátu dále vyslovil přesvědčení o in-
tegrující roli umění a kultury a jejich stěžejním 
významu v utváření sounáležitosti. Přinesl růz-
né pohledy na fenomén tvořivosti, jenž byl také 

INSEA. Na jeho příspěvku lze velmi názorně demonstrovat zmí-
něného kritického a nezávislého ducha výtvarně pedagogického 
diskurzu v Československu, tolik odlišného od celospolečenského 
a pedagogického diskurzu nasáklého ideologií marxisticko-lenin-
ské „vědy“. Davidův referát s názvem Od naivních forem zobrazo-
vání k uvědomělému výtvarnému projevu dětí není ničím menším 
než odbornou a pečlivě vyargumentovanou kritikou sovětského 
autora E. I. Ignatěva, jehož dnes již zapomenutá publikace věnova-
ná zobrazovací činnosti dětí je zhmotněním překonaného proudu 
výtvarně pedagogického myšlení, proudu, jenž do centra stavěl 
schopnost dětí znázorňovat předmět podle skutečnosti („z nátu-
ry“) a jenž výuku výtvarné výchovy už u těch nejmladších pojímá 
jako výcvik zobrazovací dovednosti. Tento proud nezohledňuje 
dětskou spontánní aktivitu a na kresbu pohlíží „z hlediska mate-
rialistické psychologie“ jako na odraz okolní skutečnosti a jako na 
proces zobrazovací činnosti, který je třeba již od mateřské školy 
řídit záměrným působením učitele. To si lze představit podle Igna-
těvových experimentů jako „dokreslování nedokončených kreseb“ 
předložených dítěti nebo „opakování kresby týchž předmětů po 
návodu učitele“. (Koláříková, 1962) 

Zatímco například v odborném časopise Pedagogika bylo vy-
dání Ignatěvovy Psychologie zobrazovací činnosti dětí z roku 1959 
pochvalně recenzováno (kvitováno bylo, že autorovy závěry „jsou 

Obr. 1–2
Ilustrační ukázka dobového 
fanatismu, jak se promítal do 
podoby a obsahu časopisu 
Výtvarná výchova v 50. letech 
(reprodukována je ukázka 
z 6. čísla vydaného v únoru 
1951); právě proti okleštěnému 
chápání výtvarné výchovy jako 
prostředku (poly)technické 
výchovy a nástroje výchovy 
socialistického člověka se 
vystupovalo v 60. letech 
a zdůrazňovalo se, že výtvarná 
řeč není pouze řečí technika nebo 
návrháře ideologických plakátů, 
nýbrž že je sebevyjádřením, 
„jehož účel není jen v praktických 
věcech života“. (Viz Uždil, 1965, 
s. 13.) Repro z archivu autorky.

hlavním tématem kongresu (s vynikající znalostí 
připomněl zejména Löwenfelda a Guilforda, kla-
siky výzkumů tvořivosti), pokusil se zpracovat 
podněty z moderního umění a přispět k tomu, 
aby mu učitelé porozuměli v jeho úplnosti6 a do-
kázali do výuky aplikovat – s porozuměním, niko-
liv formalisticky – jeho principy. 

Ve sborníku se na mnoha místech tematizují 
tzv. besedy o umění, jeden z obsahových okruhů 
tehdejšího nově zavedeného kurikula. V tomto 
kontextu jsou neobyčejně důležité a stále platné 
Uždilovy (1965, s. 22) výzvy k rozvoji „přiměřené-
ho, samostatného a aktivního žákova prožitku“, 

„niterného kontaktu s dílem“. Takřka proroc-
ky zde předpovídá nové metody a formy práce 
s uměleckým dílem – experimentoval s nimi 
později Zhoř a mnozí další, ale systémové změny 
v podobě skutečného zavedení galerijní edukace 
jsme se bohužel dočkali až po pádu režimu. Už-
dil (tamtéž) v této souvislosti také upozorňuje na 
to, že oblast estetična, tedy primárního zájmu 
výtvarného pedagoga, je mnohem širší než ob-
last umění. (Měl na mysli nejspíše estetiku příro-
dy a prostředí, exploze vizuality od 60. let až do 
současnosti však ukazuje, že zdrojem estetických 
podnětů je celá široká vizuální kultura. Uždil ale 
už tehdy správně upozornil, že existuje široká 
škála impulsů, které prohlubují smyslovou citli-
vost a napomáhají k rozvoji imaginace a invence – 
a kterých by učitelé měli využívat jako stimulu 
pro vlastní tvůrčí činnosti žáků.)

Přestože téma této studie – historie Českoslo-
venského komitétu INSEA v geopolitických sou-
vislostech 2. poloviny 20. století – nám nedovo-
luje zabíhat do přílišných detailů, vyzdvihneme 
ještě alespoň příspěvek Jiřího Davida, který byl 
ostatně další z nepřehlédnutelných osobností 
později vzniklého Československého komitétu 

6 Uždil například upozorňuje, že „umělecká forma není jen krásným šatem nějaké obecné „myšlenky“, ale že je bytostnou 

složkou díla a současně i integrující součástí umělcova postoje k světu“. (Uždil, 1965, s. 22) V uvolněné politické situaci 60. let 

se navíc může vymezit proti předchozímu pokřivenému ideologickému hodnocení moderního umění a vyzdvihnout jeho pod-

statný rys, jímž se odlišuje od umění 19. století: „Nejnápadněji se to jeví v tom, že obrazová iluze, napodobení skutečnosti 

výtvarnými prostředky, je tu často druhotná. Důraz bývá položen na latentní obsah díla, k jehož ozřejmění nevede vnímajícího 

ani prostá rozumová úvaha, ani zraková empirie. Umělcova smyslová radost z tvarů a barev spojila se tu často se skepsí ke 

všemu naučenému, myšlenky a pocity člověka naší doby tu nejsou jen ilustrovány a popsány, ale přímo vyjádřeny výtvarnou 

mluvou, jaká předpokládá nejhlubší účast a spolupráci vnímajícího.“ (Uždil, 1965, s. 22)
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potvrzením základních tezí marxistické psycho-
logie“, viz Koláříková, 1962, s. 122), David se proti 
Ignatěvovi kriticky vymezuje a vyčítá mu, že ig-
noruje biopsychologické zákony ontogeneze dět-
ské psychiky a bazální přirozenost dětí. Uveřejně-
ní této polemiky by zajisté nebylo možné nebýt 
politického uvolnění (cenzura by nedovolila pu-
blikovat kritiku prominentního materialistické-
ho vědce Sovětského svazu), vyzdvihnout ji však 
přece musíme, vždyť obdobná kritičnost – přes 
jisté uvolnění cenzury v 60. letech – rozhodně 
nebyla běžná7. 

Dodejme, že redukcionistický pohled na vý-
tvarný projev dětí nebyl primárně svárem mezi 

„vědeckým materialismem“ (tedy komunistickou 
ideologií) a západní vědou; probíhal snad ve 
všech zemích jako svár – vpravdě oborový – mezi 
spontánně tvořivým pojetím výtvarné edukace 
s důrazem na přirozenost a obsah a mezi poje-
tím, jež spatřuje hodnotu v kresebných doved-
nostech a v důsledku není ničím jiným než tuhým 
výcvikem a výtvarnou obdobou herbartistického 
drilu. (To dokresluje i duchaplný příspěvek Hen-
ry Charnaye, francouzského hosta kongresu, viz 
Charnay, 1965, s. 37–40.)

Výstava Dítě a svět a souběžně konaná kon-
ference, jež navzdory svému názvu v dané době 
neobvyklou měrou naplňovala statut konference 
mezinárodní (vždyť se jí zúčastnilo 300 česko-
slovenských a 112 zahraničních hostů; o takové 
míře propojení se světovou odbornou veřejnos-
tí se v době normalizace i v době polistopadové 
mohlo organizátorům sympozií jen zdát!), byly 
zajisté významným kamenem mozaiky bohatého 
oborového dění v Československu 60. let. Téma 
konference, výtvarná výchova a tvořivost, výstiž-
ně ukazuje význam konceptu tvořivosti v historii 
československé výtvarné výchovy. Konference 
umocnila zájem učitelů o kreativitu a byla zna-
mením nového paradigmatu výtvarné edukace 
vycházejícího z pedocentrických podnětů, pro-
měn umění, teorií výtvarné tvorby, výzkumů dět-
ské kresby a poznatků psychologie, paradigmatu 

stavícího tvořivost do role rudimentu výtvarné 
výchovy. Důležitým příspěvkem do oborového 
diskurzu bylo samozřejmě také vydání již cito-
vaného sborníku konferenčních příspěvků, k ně-
muž došlo v roce 1965 ve vysokém nákladu 6500 
kusů. 

Konference za sebou zanechala rovněž rezo-
luci, jež vyzývá k realizaci řady kroků k posílení 
pozice výtvarné výchovy na školách, staví se za 
osnovy zavedené v roce 1960, zasazuje se za kva-
litnější vzdělávání výtvarných pedagogů a jejich 
metodickou podporu a konečně také vyzývá k za-
ložení odborné organizace výtvarných pedagogů, 
jež by se měla stát členem INSEA: „Nezbytným 
předpokladem k dosažení vyšší úrovně výtvar-
né a estetické výchovy je odborný i pedagogický 
růst učitelů. Z tohoto hlediska je nutné vytvořit 
odbornou organizaci učitelů výtvarné výchovy, 
která by se stala členem mezinárodní organizace 
INSEA. Členství v této organizaci nemůže suplo-
vat žádná jiná instituce.“  (Zhoř & Píša, eds., 1965, 
s. 230) 

7 Časopis Pedagogika – na dokreslení naší teze – jen v čísle, z nějž citujeme recenzi zmíněné Ignatěvovy knihy, uvedl v rub-

rice Literatura anotace či recenze celkem devatenácti (!) sovětských publikací, jež z dnešního pohledu nelze chápat jinak než 

jako smutnou přehlídku úpadku pedagogiky, přehlídku ideologických frází a parodie na vědu.
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K naplnění zmíněného bodu rezoluce – za tři roky – skutečně do-
šlo. Nejdříve však Jaromír Uždil a jeho spolupracovníci – za podpory 
tehdejšího ministra školství Jiřího Hájka8 – uspořádali v Praze, v sr-
pnu roku 1966, XVIII. světový kongres INSEA. Hlavním koordináto-
rem příprav a ideovým tvůrcem kongresu byl Jaromír Uždil, vůdčí 
osobnost československé výtvarné výchovy, jehož podíl na vzniku 
Československého komitétu INSEA byl zásadní. Uždilovi, preziden-
tovi a generálnímu komisaři kongresu, se podařilo zorganizovat do 
té doby nejpočetnější shromáždění výtvarných pedagogů, které – 
jak Uždil výslovně uvedl v úvodu ke sborníku referátů – dalo slovo 
všem bez ohledu na příslušnost k tzv. Západu či Východu. Účastní-
ků kongresu, jenž se přihlásil k nosné meziválečné tradici české vý-
tvarné pedagogiky, konkrétně ke světovému kongresu výtvarných 
pedagogů uskutečněném v Praze roku 1928 a k proudům výtvarně 
pedagogického myšlení, které stavěly na živé interakci se soudobými 
výtvarnými proudy a obor ve své době posouvaly dál, bylo celkem 
2200 a přicestovali z 34 zemí světa. Kongresu se osobně zúčastnili 
jak vedoucí představitelé INSEA (J. A. Soika, prezident INSEA), dele-
gáti zastupující generálního ředitele UNESCO (D Árey Haymanová) 
a funkcionáři organizací FEA a NAEA, tak představitelé ministerstva 
školství pořadatelské země. 

Herbert Read, v té době čestný prezident INSEA, zaslal delegátům 
alespoň svůj pozdrav, když mu zdraví nedovolilo kongres navštívit 
osobně9. Read vyjádřil uspokojení z úspěchu INSEA a vyzval k dalšímu 

8 Životní osudy Hájka ukazují celou tragiku událostí 20. století. Jiří Hájek (1913–

1993), který se po mnichovských událostech aktivně účastnil ilegální činnosti a byl 

hned v roce 1939 zatčen a odsouzen do vězení v Hamburku, kde byl vězněn do sa-

mého konce 2. světové války, se později stal členem Ústředního výboru Komunistic-

ké strany Československa a poslancem Národního shromáždění ČSR. Od 50. let byl 

diplomatem a později velvyslancem v Londýně, ještě později pak také náměstkem 

ministra zahraničí a zástupcem ČSSR v OSN. Poté zastával post ministra školství a 

během tzv. Pražského jara se stal ministrem zahraničí. Po okupaci vojsky Varšavské 

smlouvy (proti níž z pozice ministra protestoval v Radě bezpečnosti OSN) se stal 

disidentem a na sklonku 70. let významným představitelem Charty 77. (Mach, 1999) 

Spolu s Václavem Havlem a Janem Patočkou (viz poznámka 13) byl dokonce prvním 

mluvčím Charty, neformální občanské iniciativy a významného protirežimního od-

poru. Členové iniciativy v lednu 1977 zveřejnili Prohlášení Charty 77, v němž kritizo-

vali „politickou a státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv. Chartis-

té byli ze strany režimu postiženi řadou represí, státní policií byli zadržováni, biti, 

mnozí souzeni a vězněni. (Vše o Chartě 77, 2007) Hájek se na konci 80. let zasloužil 

o založení Československého helsinského výboru a stal se jeho předsedou.

9 Herbert Read zemřel necelé dva roky po pražském kongresu, 12. června 1968, 

ve věku 74 let.
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šíření znalosti „toho, co míníme výchovou uměním“ 
(Read vždy zdůrazňoval její nadoborový význam) 
a k rozvoji mezinárodní spolupráce, jež se zdá být 
možná zvláště skrze umění. „To, čemu učíme, je 
forma komunikace, která nezná omezení jazyka: 
je to lingua franca expresívního obrazu, linie, bar-
vy a symbolické formy.“ (Read, 1968, s. 28)

3.1  Jaromír Uždil a jeho výzva k budování 
teorie v kontextu paradigmatických změn 
v umění

Jaromír Uždil ve svém úvodním projevu pouká-
zal na to, že dětská kresba ukazuje k prazákladu 
všelidské existence, k jednotě lidí – nadnárodní 
i nadsociální. Problematiku však nezjednodušuje 
a nezastává nějaká naivní, jednostranná či near-
gumentovaná stanoviska, dětský výtvarný projev 
příhodně charakterizuje rovněž jako jev kulturně-
sociální, jako fenomén, jenž je ovlivněn a deter-
minován kulturními souvislostmi a jako takový 
vypovídá o době svého vzniku, o pedagogických 
přístupech, o vývoji umělecké tvorby, o panují-
cích paradigmatech (a snad by si podle Uždila za-
sloužil svoji sociologii). 

V této souvislosti Uždil citlivě vnímá, že nové 
paradigma v oblasti umění se v oblasti výtvarné 
pedagogiky dosud nereflektuje dostatečně. Když 
tematizuje otázky budoucnosti předmětu, neho-
voří o problému zobrazování a výcviku pozorová-

ní, neřeší význam kreslení „z názoru“ a jeho po-
zitivní efekty, jako to mnozí ještě dělají, naopak 
vyzdvihuje význam výtvarného projevu s jeho 
komunikačními a „obrozujícími“ efekty: „Domní-
váme se, že máme v rukou zvláštní, zcela zvlášt-
ní prostředky. Předpokládáme totiž, že každá 
činnost, která směřuje k vyjádření představy vý-
tvarnou formou, je sama o sobě tak obrozující, že 
může prospět nejen růstu smyslového a estetic-
kého zájmu, ale že dokonce má i znamenitý vliv na 
utváření morálního postoje člověka.“ (Uždil, 1968, 
s. 22) Upozorňuje, že středem zájmu a podnětem 
výtvarné činnosti do budoucna nezůstane pou-
ze smyslový kontakt s realitou (byť je jeho úloha 
důležitá), ale i vědění o skutečnostech a vztazích 
nepostižitelných zrakem nebo pouze zrakem. Ho-
voří o „zlidštění“, „zduchovnění materiálních sil 
a vazeb reality“. (Tamtéž, s. 23) 

„Vedle zdůrazňovaných schopností vidět, rozli-
šovat, srovnávat a poznávat přijdou asi ještě více 
ke slovu jedincovy nároky na sebevyjádření, výraz, 
autostylizaci. Je zřejmé, že se s jejich plnohodnot-
ným výrazem setkáváme až ve světě umění, kde 
se uplatní v dynamické rovnováze k estetickému 
kodexu své doby, a že mají tedy současně i nado-
sobní, tj. právě společenský a kulturní význam.“ 
(Uždil, 1968, s. 23)

V těchto úvahách jsou viditelné snahy reflekto-
vat zásadní změny projevující se v umění10, jež se 
musejí zpracovat i ve výtvarné pedagogice, nemá-li 

čelit úpadku. Zpětně vidíme, že obor v dané době 
teprve pozvolna zpracovával podněty moderního 
umění, zejména fakt, že nápodoba („zobrazová-
ní“) přestala být postačující podmínkou k definici 
uměleckého díla. (K tvorbě takovýchto artefak-
tů také dosud mnohde směřovala výuka kreslení 
pojímaná jako výcvik zobrazovací dovednosti.) 
To mělo další důsledky: jakmile byla v umění „mi-
mésis odmítnuta coby podmínka postačující, byla 
rychle zavržena i jako podmínka nutná“11 (Danto, 
2009, s. 66) a bylo třeba znovu definovat uniklou 
podstatu umění. V takové situaci musel také obor 
výtvarná výchova redefinovat své cíle a obsahy, 
stejně jako svou praxi12. Snad také z těchto důvo-
dů Uždil ve svém referátu delegáty kongresu vy-
zýval k budování teorie, protože její úloha – opět 
v umění samotném i v pedagogice – začíná být 
vskutku zásadní. Nejde přitom pouze o transfer 

10 Ty spočívaly zejména v zavržení dosavadního pojetí umění jako řemeslné dovednosti se smyslem v zobrazující funkci, 

tedy umění jako imitace. (Viz Danto, 2009) Tento obrat, jehož kořeny lze vystopovat v postimpresionismu, se vyznačuje tím, 

že „být imitací“, kopírovat přírodu, přestalo být postačující podmínkou k zařazení určitého artefaktu do kategorie umění. 

(Tamtéž) Umělci se počali značně odchylovat od zaběhnutých způsobů zobrazování přírody – jehož výcvik stále stavěla do 

popředí řada výtvarně pedagogických proudů teorie i praxe – a tento odklon od výtvarného umění klasického typu (které 

reprezentují antická tradice spolu s renesancí a klasicismem) dovršilo 20. století. Umění jako imitace, tedy umění nesené 

snahou o zobrazení skutečnosti, zde fakticky končí a zjevuje se umění nového typu, které se za pomoci experimentů snaží 

o postižení opomíjených nebo nových aspektů skutečnosti a pochopení jejího smyslu, umění, jehož podstatou je hledání in-

dividuálního výrazu a svobodná experimentace s formou díla, jíž je přiznána autonomie (neslouží již – zdánlivě indiferentně 

– syžetu) a zásadní významotvorná úloha. (Šobáňová, 2015) 

Sledujeme-li geopolitické souvislosti, pak je potřeba připomenout, že moderní umění mělo v Československu v mnohém slo-

žitější pozici než ve svobodném světě – problém zdaleka nespočíval pouze v neporozumění novému paradigmatu umělecké 

tvorby, které nacházíme napříč různými zeměmi, ale také ve specifické situaci, v níž se v Československu od roku 1948 na-

cházel provoz umění. Jeho oficiální podobu – socialistický realismus zobrazující idealizované, lidu srozumitelné, optimistické 

socialistické výjevy – určovala estetická a ideologická kritéria vládnoucího režimu; vedle ní však existoval paralelní svět neo-

ficiální scény a undergroundu s mnoha výtvarnými solitéry, tendencemi a směry, mezi nimiž vynikaly tendence surrealistické 

výtvarně teoretických témat do pedagogických 
souvislostí, jde o autonomní výtvarně pedago-
gickou teorii, teorii s vlastními pojmy a problémy, 
s vlastním filozofickým rámcem a podhoubím. 

Jedním z takových výtvarně pedagogických 
problémů, který je třeba teoreticky postihnout, 
byl – a dodnes zůstává – problém tvořivos-
ti, v 60. letech více než aktuální. Přestože se to 
dnes generaci výtvarných pedagogů působících 
ve 2. polovině 20. století občas připisuje, tvoři-
vost nechápali redukcionisticky a nestala se jim 
konceptem, jímž by vyčerpali obsahy výtvarné vý-
chovy (o tom svědčí i Uždilovo vymezení obsahů 
z roku 1970, resp. 1974). Přinejmenším Uždil osob-
ně vystupoval proti používání tvořivosti jako kon-
ceptu zjednodušujícího obsahy výtvarné edukace 
nebo proti jeho utilitaristickému chápání: „Není 
cena tvořivě uměleckých činností spíše v tom, že 

(nešlo pouze o pokračování tvorby tvůrců meziválečné avantgardy, ostatně část jich volila emigraci, ale také o tvůrce mladší), 

informel, strukturální abstrakce, „nová figurace“, projevy akční tvorby a jiné. 

Moderní tendence v umění – esteticky i ideově stojící v příkrém rozporu se socialistickým realismem – byly odsuzovány jako 

nesrozumitelné, elitářské, „buržoazní“, „závadové“. 60. léta, do jejichž kontextu spadají citované Uždilovy úvahy o úloze 

umění v edukaci, znamenají pro českou i slovenskou uměleckou scénu tvůrčí nadechnutí, jež bylo umožněno již zmíněným 

uvolněním politických poměrů před rokem 1968. Přehled o těchto souvislostech a o plodech tohoto období přinášejí mnohé 

publikace, mezi nimi nejreprezentativněji monumentální Dějiny českého výtvarného umění VI/ 1, 2 (1958–2000). (Švácha & Pla-

tovská et al., 2007)

11 K tomu Danto dodává, že „od úspěchu Kandinského se mimetické vlastnosti malby ocitly natolik na periferii kritického 

zájmu, že některá díla přežila spíše navzdory těmto svým ctnostem, jejichž dokonalost byla kdysi velebena jako esence umění, 

a byla málem degradována na pouhé ilustrace“. (Danto, 2009, s. 66)

12 O nové definování obsahů oboru se Uždil později pokusil ve své monografii Výtvarný projev a výchova, kde vzdělávací 

obsah koncepčně strukturoval do oblastí výtvarné vyjadřování představ fantazijní a poznatkové věcné povahy, studium a vý-

tvarné podání skutečnosti, tvarová a barevná transpozice přírodní nebo umělé formy, výtvarná parafráze přírodní a umělé 

formy, výtvarná interpretace funkcí tektonické povahy v materiálním výtvoru, výtvarná interpretace pohybové funkce v ma-

teriálním výtvoru, volná výtvarná interpretace uměleckých i mimouměleckých zážitků smyslové a emocionální povahy, výtvar-

né zhodnocení psychických automatismů a hra s výtvarnými prostředky, výtvarná objektivizace formotvorných principů na 

úkolech figurativní a nefigurativní povahy, strukturování obsahových a tvarových složek jako předstupeň individuálně tvůrčích 

projevů; podrobnosti k Uždilově kategorizaci „výtvarného myšlení“ viz Uždil (1974).

Dříve obsah – v mnohém jednodušeji – navrhuje dělit do oblastí podle trojice základních činností: hry (a nevědomé experi-

mentace s výtvarnými prostředky), studia (přírodního a umělého tvaru a ověřování výtvarných prostředků) a tvoření (chá-

paného jako výtvarné znázornění představ spojené s jistou přiměřenou kulturou projevu). (Uždil, 1970a, časopis Výtvarná 

výchova č. 4 a 5) 

Uždilem, Hronem a Ryvolovou navržené osnovy uvažují o těchto základních činnostech: hra a hravé činnosti s výtvarnými pro-

středky, studium přírodního a umělého tvaru a ověřování výtvarných prostředků, výtvarné znázornění představ, výchova k  pro-

storovému vytváření a konstruování, výchova k vnímání a hodnocení uměleckých děl, přírody a životního prostředí. (Tamtéž)
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se utilitárnímu nátlaku zcela brání a pomáhají tak zachovat vnitř-
ní svobodu člověka, tedy onen pocit, jenž kladně slouží především 
jemu samému, ale spojuje zároveň „na nejvyšší úrovni“ jednoho člo-
věka s druhým?“ (Uždil, 1968, s. 24) Uplatnění tvořivosti tak – kromě 
jiného – chápe jako lék na formalismus a metodikaření, jež výchovu 
v praxi permanentně infikují, když přestane být podrobována kritic-
kému zkoumání a když nediskutuje svůj smysl a cíl.

Zpětně nahlíženo vidíme, že výtvarná výchova podněty své doby 
postupně zpracovala a že také v ní – podobně jako v umění – se za-

čalo usilovat o individuální výraz dětských prací, 
o pojetí tvorby jako sebevýrazu a způsobu jak se 
učit chápat svět. Povolilo se tápání, akceptovala 
se nedokonalost, hledání se stalo metodou, ruti-
na měla být napříště odstraněna. Kvalita přesta-
la být posuzována úrovní mimeze, ale spíše silou 
a hloubkou uchopení světa, schopností tvorbou 
účinně komunikovat. 

Podíl na této proměně, jež udržela výtvarnou 
výchovu s rukou na tepu doby, měl – nejen v čes-
kém prostředí – právě Jaromír Uždil a další osob-
nosti, jež se sdružovaly pod křídly INSEA. Nedo-
cenitelnou roli platformy, na níž se odehrávaly 
diskuse o smyslu oboru a kde se uskutečňovalo 
hledání adekvátních forem, plnila právě INSEA. 
Uždil sám – jenž byl na zasedání Světové rady IN-
SEA v rámci pražského kongresu zvolen vicepre-

zidentem – v této souvislosti konstatoval, že přes 
veškeré rozdíly mají členové této komunity mno-
ho společného – otázky, problémy, zájmy. Mohou 
je však řešit společně a široký mezinárodní diskurz 
je až do dneška – a také v budoucnu bude – jedi-
nou možností, jak uchovat jeho kvalitu.

3.2  Patočkova analýza doby a významu 
moderního umění

Vedle Jaromíra Uždila, jehož podíl na obsahu 
kongresového jednání byl již zmíněn, přinesl XVIII. 
světový kongres INSEA další podněty, jež v mno-
hém ovlivňovaly československý didaktický dis-
kurz i v následujícím období.

Za významné a v mnohém symbolické považu-
jeme vystoupení Jana Patočky13, který na kongre-

Obr. 3–5
Z dění na XVIII. světovém 
kongresu INSEA v Praze 
roku 1966; nahoře uvítací řeč 
Františka Kahudy, zástupce 
předsednictva vlády; uprostřed 
Saburo Kurata, nově zvolený 
prezident INSEA, s Jaromírem 
Uždilem a J. A. Soikou, 
odstupujícím prezidentem INSEA; 
dole předsednický stůl; repro 
z publikace Umění a výchova 
(1968)

13 Jan Patočka (1907–1977) byl významným českým filozofem evropského významu. Ve svém díle navázal na filozofický od-

kaz Platóna, Komenského, Masaryka a Husserla, zejména sledoval a rozvedl linii uvažování o mravní dimenzi člověka v době, 

jež tento rozměr popírá. Vycházel z Husserlovy fenomenologie, zabýval se problémem přirozeného světa a hledáním jeho 

metafyzických základů, navázal na Platónovu ideu péče o duši, jíž rozumí potlačování vlastních sklonů a podřízení se dobru. 

V jeho pojetí je péče o duši odmítnutím egocentrismu a „výchovou ke svobodě“, jež ústí v péči o obec. (Patočka, 1999) Přestože 

jeho filozofické myšlení a psaní bylo složité a Patočka se vyhýbal zjednodušujícím výkladům, stejně jako praktické politice (cítil 

se být bytostným filozofem), významně zasáhl do politické situace národa po okupaci a stal se známým symbolem přesvědči-

vého mravního apelu na společnost.

Přes opakovaný vynucený odchod z univerzity nalézal cesty, jak se věnovat filozofii a jak ji předávat posluchačům – přijímal 

pozvání do různých bytových seminářů a tak se podílel na formování disentu a jeho fungování nejen jako nezávislého opozič-

ního hnutí, ale především jako intelektuálně podnětného svobodného prostoru ve stínu totalitního režimu a jeho represivních 

mechanismů. (Halík, 2015) V rámci disentu se mu dařilo dodávat svobodomyslným občanům duchovní sílu a v šedi a morálním 

bahnu normalizace ukazovat, že v dějinách lidského myšlení existují spojnice, na něž lze navazovat a které nám mohou ukazo-

vat smysl zdánlivě marných okolností, v rámci nichž je třeba obstát, nalézat, co je podstatné. Právě jeho filozofický postoj ke 

světu – s jeho distancí od aktuální politické situace – byť jej režim zprvu podceňoval, dodal mnoha lidem mravní sílu a dodnes 

živě rezonuje nejen v odborném diskurzu, ale i v celospolečenské debatě.

Známou se stala jeho překvapivá podpora undergroundové skupiny Plastic People of the Universe, jejíž členové se kvůli svému 

nekonformnímu vystupování stali obětí režimní perzekuce a dokonce byli vězněni. Patočka, jemuž byla jejich hudba i subkul-

tura dosti vzdálená, se ujal iniciativy a na jejich obranu sepsal petici za jejich propuštění. Osobně ji distribuoval a podařilo se 

mu získat asi 30 podpisů; dodnes je udivující, že hudebníci byli po této akci na svobodu propuštěni. (Viz svědectví Jana Sokola, 

2007; objasnění postojů z pera samotného autora viz Patočka, 1977.)

Patočka se jako respektovaná osobnost významně zapojil také do formulování Charty 77, již chápal jako boj za lidská práva, ob-

čanský projev mravnosti a solidarity s ostatními. „Proto se žádný jednotlivec, který vskutku trpí bezprávím, nemá cítit osamělý, 

vydaný převaze okolností, dokud zůstane věren povinnosti zastávat se sám sebe, povinnosti tedy, která je zároveň povinností 

ke společnosti, k níž člověk náleží. Účelem Charty 77 je tedy spontánní, všech vnějších závazků prostá solidarita všech lidí, kteří 

porozuměli, jaký význam má mravní smýšlení pro reálnou společnost a pro její fungování.“ (Jan Patočka, 21. ledna 1977, in: 

Prečan, 1990. Charta 77, 1977–1989: Od morální k demokratické revoluci)

Spolu s Václavem Havlem a Jiřím Hájkem (viz poznámka 8) se stal mluvčím Charty 77, což ho nakonec stálo oběť nejvyšší. Vlád-

noucí režim označil chartisty za samozvané elitáře a ztroskotance a okamžitě zahájil jejich perzekuci. Hned začátkem roku 
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su přednesl jeden z hlavních referátů. Své vystou-
pení nazvané Krize racionální civilizace a úloha 
umění zahájil nejprve výzvou k hlubšímu poznání 
a kritickému zkoumání umění a odkazem na He-
gelovu estetiku. Patočka se vyrovnává s jejími 
idealistickými východisky v situaci moderního 
umění, odmítá některé její teze (např. princip 
absolutního ducha, vymezení funkce umění jako 
vyjadřování pravdy ztotožněné s tímto duchem, 
jenž je „substancí bytí“, nebo jako usmiřování 
nekonečného s konečným) a na jiné, jež se týka-
jí klasického umění, navazuje a ukazuje pomocí 
nich kontrast mezi tradičním a moderním umě-
ním. Rozvádí zejména myšlenku, podle níž klasic-
ké umění poukazuje na něco mimo sebe, zatímco 
umělecké dílo moderní soustředí pozornost prá-
vě na sebe samé; dílo je zde spatřováno jako ta-
kové, jako autonomní fenomén, ve kterém je plně 
dosažen jeho cíl.

Patočka upozorňuje rovněž na to, že v naší 
době a kultuře (od 60. let se situace nezměni-
la, naopak v mnohém kulminuje) je dominantní 
pojmové, intelektuální poznání – je dokonce tak 
dominantní, že ovlivňuje i činnost uměleckou, 
stavící původně na zcela jiných principech. Zna-
kem tohoto stavu – který ještě lépe vnímáme 
z dnešního odstupu (viz konceptuální tendence, 
dematerializace tradičních uměleckých forem) 

velmi rozmanité, od sebe navzájem velmi vzdále-
né, a protože harmonie je pouze jedna v pásmu 
od neurčita jdoucí mnohosti, je tato mnohost 
smyslu v moderním umění nezbytně disharmo-
nií, neklidem, ba bolestí. A proto čím více nachází 
svou vlastní podstatu, tím méně přístupné je pro 
široké publikum.“ Metafyzická kvalita díla totiž 
nemusí být pro diváka nikterak atraktivní a lze 
se ptát, k čemu je to dobré. (Patočka, 1968, s. 52)

Snad je smysl podobný smyslu filozofie, tedy 
sebeinterpretace, soustředění se „na význam 
chvíle, kterou prožíváme“, výpověď o stavu myš-
lení a světa. Realizace údělu duchovního člověka, 
jenž nepřestává pečovat o svou duši a o duši obce 
ani v situaci moderní doby, v níž se nelze jedno-
duše odvolávat na Boha jako na jistý zdroj smyslu. 
(Patočka ovšem na jiných místech vystihuje para-
dox modernity, v níž se každý smysl, který nachá-
zíme a formulujeme, bez reference v absolutní 
ideji zdá nesmyslný.) Ať je to jakkoliv, Patočka při-
pomíná, že umění je nezvratným projevem naší 
svobody a zároveň vyjadřuje bídu moderní doby.

Jaká je to doba a co Patočka mínil krizí racio-
nální civilizace, již zmínil v titulu svého referátu? 
Patočka charakterizuje svou dobu jako epochu, 
v níž je vládnoucím duchovním rysem „abstrakt-
ní, intelektuální poznání“ (jeho zhmotnění spat-
řuje v matematice a přírodovědě). Tohoto ducha 
ostatně považuje za nezbytného pro zachování 
existence dnešní společnosti. Uvažuje nad situací, 
jež až do moderní doby v dějinách dosud nenasta-
la, situací, kdy je člověk vymaněn z dosavadních 
přirozených vztahů k přírodě a jejích zákonitostí 
(viz dobový diskurz tzv. nukleárního věku a cest 
do vesmíru); „všechna pouta tradičního lidství se 
zdají zlomena“. Vzápětí ale ukazuje, že osvobo-
zení se týká výhradně výroby, průmyslu, nikoliv 
člověka samotného. Namísto osvobození je člo-
věk naopak stále více uvězněn – je redukován na 
kolečko v mohutném stroji, stává se soudobým 
Prométheem, jehož okovem je konzumerismus. 
Právě tento bod vývoje (tolik aktuální dnes!) po-
važuje Patočka (tamtéž, s. 54) za kritický: lidský 
rozum, navzdory své mimořádné účinnosti, se stá-
vá jejím zajatcem. Racionalita přestává být znám-
kou lidské svobody a začíná být stále účinnějším 
nástrojem moci. Poukazuje na paradox, účelo-

vou „antiteleologii“, kdy člověk, jediná bytost, 
jež dokáže vědomě proměňovat věci a procesy 
k účelům a dávat jim smysl, spouští sama procesy 
moci, kde lidský smysl mizí a mění se v nesmysl. 
Dodejme, že Patočka zde reflektoval dobovou si-
tuaci – v jeho jiných pracích vidíme, že vyvozuje 
platné závěry z procesů, jež po půlstoletí – v di-
gitální době a éře globalizace – kulminují a pro-
jevují se v plnosti svých důsledků. Jedním z nich 
je narůstající úzkost, živná půda pro hromadění 
moci, ztrátu svobody. Ve sporu o svobodu, o au-
tonomii lidské bytosti – jak Patočka varuje – však 
nelze přijímat žádné argumenty, ani kdyby stály 
na vědeckých a technických výkonech člověka.

Filozofie je pod dojmem nových fakt nucena 
promýšlet své kategorie – a přestože to podle 
Jana Patočky dosud nezvládla a neumí určit jasně, 
kde sídlí svoboda, autonomie, původní pramen 
člověka, existuje tu naštěstí umění, které je au-
tentickým, neopominutelným důkazem naší du-
chovní svobody. Tedy alespoň pokud jde o umění 
jako tvorbu děl, „jejichž nazírání obsahuje svůj 
smysl v sobě jako v určitém prožívání, které nepo-
ukazuje k něčemu jinému a dalšímu mimo sebe“ 
(Patočka, 1968, s. 55), tedy o umění moderní. Pa-
točka moderní umění – jež si teprve nacházelo 
svou teoretickou reflexi a přijetí publikem – totiž 
považuje právě za projev niternosti a svobody: „v 
umění není lidská tvořivost záminkou k něčemu 
jinému“. Umění je nezvratným projevem lidské 
svobody, jež je v protikladu k nesvobodě konzu-
mu a masové výroby, je protestem proti „sebe-
zřeknutí člověka“. (Tamtéž)

Závěr Patočkovy analýzy je obhajobou moder-
ního umění a argumentací, v níž se zdůrazňuje 
umění jako hodnota, jež je hodnotou nikoliv in-
strumentální, nýbrž finální. (To je ostatně potřeb-
né připomínat i dnes, kdy se mnohdy zpochybňu-
je i hodnota vzdělání a považuje se za instrument, 
jenž má sloužit něčemu dalšímu, zpravidla zcela 
utilitárnímu, což obvykle zakládá redukcionistic-
ký pohled na smysl vzdělávání.) Patočka (tamtéž, 
s. 55) argumentuje například takto: „Soudobé 
umění se zajisté zdržuje tak blízko, jak je to jen 
možné, u pramenů současného života, ale ne 
z toho důvodu, aby nás vyzývalo ztratit se v jeho 
labyrintech, nýbrž naopak, aby nás probudilo, aby 

a viditelný je samozřejmě i dnes, – je mimo jiné to, 
že umění se od jisté doby neobejde bez intelek-
tuální, teoretické reflexe a explikace. V dalším vý-
kladu Patočka rozděluje duchovní dějiny lidstva 
na dvě prostupující epochy: epochu dominujícího 
umění (jde o myšlení tvorbou, kdy umění pouka-
zuje k něčemu mimo sebe, je metodou prožívá-
ní a promýšlení kruciálních otázek a přístupem 
k božskému prvku) a éru dominujícího abstrakt-
ního a formálního pojmu. Ta je charakteristická 
rozpadem tradiční jednoty formálních prvků díla, 
primárních objektů a idejí, k nimž se skrze for-
mu a řekněme skrze ikonografii směřuje. Patoč-
ka (1968, s. 51) vysvětluje, že u moderního umění 
není tato tradiční jednota nezbytná, přestává být 
běžná – a přesto si dílo „uchovává celý svůj smysl, 
hloubku a obsah“.

Než Hegelův duch, jeho substance bytí, jež má 
být vyjadřována uměním a má být jeho obsahem, 
je Patočkovi bližší Ingardenův pojem metafyzická 
kvalita díla, jeho „řídící idea“, „ucelující činitel, ko-
lem něhož krystalizují všechny ostatní jeho prvky“, 

„celkový smysl, který se explikuje či vyvíjí ve všech 
jeho složkách […]“. (Tamtéž) Rozrůzněnost meta-
fyzických kvalit a jejich nové, jiné pojímání, to vše 
je pro moderní umění symptomatické. A smysl 
existuje pouze v díle a „z jeho milosti“. „Moder-
ní umění dává vypučet světům smyslu, které jsou 

1977 – po zadržení Hájka a Havla – zůstal Patočka jako jediný mluvčí Charty na svobodě a reprezentoval tuto iniciativu jak 

svými texty, tak činy, z nichž setkání s holandským ministrem zahraničí bylo činem z nejstatečnějších. (Prázný, 2017) Připo-

meňme, že bylo prvním veřejným kontaktem západní diplomacie s československým politickým disentem a jako takové – jak 

samozřejmě Patočka věděl – mu muselo přinést vážné následky. Po tomto setkání okamžitě následovalo zadržení a nepřetržitý 

jedenáctihodinový policejní výslech, na jehož následky – pár dnů poté – Jan Patočka umírá. (Viz nekrolog k úmrtí prof. Jana 

Patočky, Hájek et al., 1977; Jan Patočka očima filozofa Jana Sokola, 2012)

Nenávist komunistů vůči Patočkovi šla doslova až za hrob: jeho pohřeb se stal manifestací hrubé moci, když se státní bezpeč-

nost snažila všemi způsoby narušit pietní akt, k němuž se shromáždily stovky smutečních hostů. Ti byli u vstupu na hřbitov 

šikanováni policií a samotný obřad a projev kněze narušoval vrtulník kroužící nad hřbitovem a vedle probíhající závody moto-

cyklů klubu „Rudá hvězda“. 

Patočkovo filozofické dílo, jeho mimořádná osobnost i jeho osud významně ovlivnily – a stále ovlivňují – soudobé české a ev-

ropské myšlení. Hloubku jeho filozofie i životních osudů nelze vyčerpat krátkým heslem v poznámce pod čarou, zájemce lze 

naštěstí odkázat jak na vlastní Patočkovy spisy (doporučujeme zejména edici Sebrané spisy Jana Patočky, jíž věnuje péči nakla-

datelství společnosti OIKOYMENH), tak na četné ohlasy jeho filozofie, jež nepřetržitě vycházejí. (Viz Jan Patočka v jubilejním 

roce 2017, 2017; Homolka, 2016; Barbaras, 2016; Palouš et al., 2016; Tava & Meacham, 2016; Učník, Chvatík & Williams, 2015; 

Stojka & Škára, 2015; Leško et al., 2015; Frei et al., 2015; Porta, 2014; Cajthaml, 2014; Croce, 2014; Duicu, 2014; Tava, 2014; Ševčík, 

2014; Novotný, 2012; Şan, 2012; Chvatík & Abrams, 2011; Árnason, Benyovszky & Skovajsa, 2010; Chvatík, 2009 atd.) Zvláště vý-

tvarné pedagogy zaujmou jeho stati o umění a uměnovědě, vydané ve dvou svazcích nazvaných Umění a čas. (Patočka, 2004)
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nám dalo pocítit a uvidět to, co již nejsme s to vidět a cítit ve svém 
každodenním životě, proniknutém do morku kostí silami, které nás 
uvádějí v rozpor s námi samými.“ 

Na pravou míru uvádí také omyl zakládající četná nepochopení 
a týkající se zobrazivé funkce umění a souvislosti mezi moderním 
uměním a skutečností: soudobé umění sice svět nepopisuje, to ale 
neznamená, že by jej prostřednictvím umělce nevyjadřovalo. Je pří-
mo částí naší reality, ničím mimo – což se i navenek projevuje odklá-

Obr. 6–7
Z dění na XVIII. světovém 
kongresu INSEA v Praze roku 
1966; nahoře zasedání v sekcích, 
dole účastníci kongresu před 
expozicí mobilních objektů prof. 
W. Gailise; repro z publikace 
Umění a výchova (1968)

dáním soklů a rámů, snahou, aby zmizel distanc 
od diváka. „Tím, že nestojí mimo svou dobu, že 
není umělým rájem, může vyjadřovat její vnitřní 
bídu a strádání lépe než jakákoliv jiná forma du-
chovní činnosti.“ (Tamtéž, s. 55)

Jaký však mají Patočkovy analýzy – nepochyb-
ně výstižné a pregnantní – význam pro výchovu 
uměním? Jak s nimi naložit v edukaci? Odpověď je 
překvapivě snadná: tak jako to dělá umění, pěs-
tujme i my hluboký smysl pro svobodu, chápejme 
uměleckou činnost jako projev ryzí lidskosti, dů-
kazu, že člověk „není pouhý transformátor a aku-
mulátor energie, který si vytvořila hra kosmických 
sil, nýbrž opravdový tvůrčí pramen, svoboda“. (Pa-
točka, 1968, s. 56) Pokusme se v projevech lidské 
tvůrčí síly nacházet lidskou tresť, dejme ve výuce 
prostor pro poznání toho, že umění je řeč, v níž 
se projevuje „schopnost nechat se zjevovat bytí“ 
a buďme vysoce citliví na okamžiky, které prožívá-
me – ať již na úrovni naší vlastní duše, nebo – a to 
především – na úrovni obce, na úrovni lidského 
společenství. „Vychovatelé k umění mají v součas-
né krizi lidství předepsán podstatný, jedinečný 
úkol, kterému dostačí jen tehdy, budou-li pozorni 
na význam chvíle, kterou prožíváme.“ (Tamtéž)

3.3  Další myšlenkové podněty kongresu 
a jeho přesahy

Moderní umění a jeho didaktická transforma-
ce do výchovy, stejně jako hledání jeho smyslu 
a podstaty, s nimiž lze ve výchově pracovat, byla 
tématem řady dalších příspěvků kongresu. Irena 
Wojnarová, polská delegátka, se zabývala peda-
gogickou interpretací umění, jeho spojením se 
životem, ale také vizualitou jako takovou – jež 
nabývá v kultuře moderního člověka čím dál větší 
důležitost. V dnešní situaci, kdy řešíme explozi vi-
zuality a nových forem audiovizuální komunikace, 
jež přinášejí nová média a digitální doba, je zají-
mavé sledovat, že již v 60. letech se odborníci za-
bývali důsledky interakce s televizním vysíláním 
a masovou kulturou. Wojnarová – oproti mnoha 
jiným, kteří si nově vznikající média pouze ošklivili 
a považovali je (mnohdy bez zevrubné argumen-
tace) za vítězství odlidštěné, racionální civilizace – 
vyzývá k rozlišování: vizuální kultura jako taková 

nemůže být považována automaticky za povrchní. 
Wojnarová neváhá dokonce hovořit o „pedagogi-
ce vizuální mluvy“, jež se dnes – půlstoletí od pro-
neseného příspěvku – etablovala na koncept vizu-
ální gramotnosti – v teorii i praxi jejího pěstování.

Jiří David, zástupce pořadatelské obce domá-
cích teoretiků, ve svém vystoupení nejprve při-
pomněl tradice československé výtvarné výchovy, 
jež se vždy snažila držet krok s aktuálními tren-
dy a proměnami umění i společnosti. Také on 
upozorňuje na (dobově pociťované) „negativní 
faktory technické civilizace“, jež se podle něj pro-
jevují jednostrannou racionalizací myšlení a sche-
matizací psychického života. Vnímá „problém 
společenské a individuální integrace jednotlivce“ 
a odvolává se na Deweye a Reada, když mimo jiné 
připomíná Readovu tezi o rozporu mezi imagina-
cí a logickým myšlením, o rozporu, jenž porušuje 
organický způsob bytí. 

David odmítá různá redukcionistická či for-
malistická pojetí dětského výtvarného projevu, 
vybízí k dosahování co nejvyšší korelace tempe-
ramentu dětí a jejich způsobů projevu a odmítá, 
aby byl kritériem výtvarné výchovy jakýkoliv ka-
nonizovaný estetický standard. Představuje poje-
tí výtvarné výchovy, jež by se mělo dočkat široké 
aplikace a jehož představitelem byl Jaromír Uždil. 
Mělo by jím být tvořivé pojetí výtvarné výchovy 

„směřující ke koordinaci a harmonickému vyvá-
žení její aktivní a receptivní složky za stimulace 
zejména soudobého výtvarného umění“. (David, 
1968, s. 62)

Stejně jako mnozí další v dané době, se také Da-
vid vyrovnává se změnou paradigmatu, již nasto-
lilo moderní umění, a přitom se snaží řešit v mno-
hém umělý spor mezi racionalitou a imaginací. 
David navrhuje respektovat svrchovanost lidského 
rozumu, který podle něj zůstává symbolem huma-
nity; ostatně součástí kognice je podle něj i široce 
chápaná představivost. O tom, že je rozpor mezi 
racionalitou a imaginací skutečně poněkud umělý, 
svědčí podle Davida i moderní umění, které ukazu-
je „nekonečnou rozrůzněnost lidských individualit, 
mikrokosmů, podivuhodně diferencujících struk-
turu výtvarné kultury naší doby“ (tamtéž, s. 62) 
a v němž ve vyváženém vztahu nacházíme obojí – 
jak racionalitu, tak iracionalitu.
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INSEA v Československu a v České republice

Ve výtvarné výchově samotné je podle Davida 
důležité reagovat na dva stěžejní problémy doby: 
jednak na tendenci praktického myšlení ke sche-
matizaci a stereotypizaci a jednak na odcizení pří-
rodní realitě – již podle Davida oproti dřívějšku 
nazíráme z mentální dálky vědeckotechnického 
myšlení. Z výuky je potřeba odstranit pozůstatky 
tzv. staré školy a zároveň řešit důsledky soudobé 
extenzívní masové kultury. Konkrétněji to může 
znamenat např. boj proti konvencím ve vidění es-
tetické reality a proti přejímání hotových modelů. 
Jako reziduum staré školy je potřeba odmítnout 
redukcionistické vnímání tvůrčího procesu jako 
mechanické reprodukce nazírané předmětné rea-
lity, naopak přijmout je třeba pojetí tvorby jako 
tvořivého, intelektuálního uchopení skutečnosti.

Také další příspěvky, jež zazněly na obsaho-
vě bohatém kongresu v Praze, odkazují jednak 
k myšlenkovému odkazu Reada a jednak se snaží 
uchopit současný vývoj společnosti a umění a vy-
vozovat z něj důsledky pro vzdělávání. Sam Black, 
kanadský delegát, dokonce anticipuje dnešní 
důrazy na celoživotní učení a poukazuje na akce-
leraci nového poznání a měnících se obsahů jed-
notlivých oborů, jež ukončuje dobu iluze, že škola 
může žákům předat ucelený a ukončený komplex 
znalostí a dovedností. (Black, 1968, s. 64) To byl 
ale tradiční a zakořeněný pohled na školu a vzdě-
lání – ostatně dodnes se učíme vyrovnávat s re-
lativitou poznání a s dynamicky se měnící sumou 
současného vědění a pokoušíme se o jeho opti-
mální didaktickou redukci pro vzdělávací účely. 
Hledáme přitom nové pojetí vzdělanosti a vzdě-
lání a učíme se akcentovat i jiné, neméně důležité 
funkce školy.

Z příspěvků přednesených na kongresu čiší do-
bové zaujetí celospolečenskými změnami, očeká-
vání důsledků „kybernetické vědecké revoluce“, 
obavy z masové kultury a konzumerismu – ve-
směs z jevů, jež v dalších desetiletích kulminovaly 
a s nimiž se snaží po svém vyrovnat i dnešní gene-
race. Ostatně dnes už můžeme sledovat i důsled-
ky některých těchto negativních jevů a třeba se 
i pousmát nad dobově vnímanými hrozbami, jež 

Obr. 8–10
Z dění na XVIII. světovém 
kongresu INSEA v Praze roku 
1966; nahoře jednání v sekcích, 
dole pohled na účastníky 
v přestávce mezi jednáním; repro 
z publikace Umění a výchova 
(1968)

zcela zrelativizovala digitální doba s internetem 
a boomem síťových médií. 

Například zmíněný Black (1968, s. 64), který 
společnost už v 60. letech charakterizuje pří-
vlastky jako instantní, cukrátková, zaznamenává 
poměrně přesně nebezpečí akcelerovaného vývo-
je společnosti a jeho negativní důsledky v podo-
bě mizící schopnosti soustředění a prostoru pro 
hluboké vychutnávání citových prožitků („není již 
času k prodlení, není času pro snění“). Děti, které 
jsou tohoto soustředění ještě schopny, bychom 
neměli předčasně vrhat do této kultury rychlosti 
a nesoustředění, měli bychom je citlivě vychová-
vat, nikoliv školit. Tyto a podobné myšlenky, jež 
se na kongresu diskutovaly, zajisté neztrácejí na 
aktuálnosti.

Součástí XVIII. světového kongresu INSEA byla 
také velká výstava výtvarných prací tvořená tře-
mi desítkami národních expozic. Koncepce této 
výstavy sledovala pedagogickou linii, nešlo tedy 
pouze o výstavu výsledků, ale spíše o představe-
ní a mezinárodní konfrontaci různých přístupů 
k výtvarné výchově. 

V rámci kongresu se uskutečnilo rovněž val-
né shromáždění INSEA, na němž byly mimo jiné 
vyhlášeny výsledky volby nového prezidenta or-
ganizace, jímž se stal Saburo Kurata z Japonska 
(podrobnosti viz Brožek & Maleček, 1968, s. 245). 
Organizátorům kongresu se podařilo vydat v roce 
1968 obsáhlý sborník kongresových referátů 
a abstraktů, a to nejen v české, ale i v cizojazyčné 
verzi14. Byl vydán pod názvem Umění a výchova. 
Výtvarná výchova pro budoucnost. Zpráva XVIII. 
světového kongresu INSEA, Praha 1966. Hlavními 
editory české edice byli Jaroslav Brožek a Bohuslav 
Maleček, na přípravě sborníku však spolupraco-
vali také další domácí odborníci, jejichž výčet uvá-
díme nejen kvůli faktografii, ale také proto, že se 
jedná – jistě ne náhodou – o významné osobnosti 
naší výtvarné výchovy. Na editování sborníku se 
podíleli (v abecedním pořádku): Jaroslav Brožek, 
Jiří David, Karel Frauknecht, Josef Hron, Bohuslav 
Maleček, Leonid Ochrymčuk, Jaromír Uždil a Igor 
Zhoř. Editorem cizojazyčné verze byl Igor Zhoř.

14 V témže roce vyšel v českém překladu ještě klasický spis zakladatele InSEA, Herberta Reada, s názvem Výchova uměním 

(s Uždilovým doslovem; Read, 1967). 
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4  Vznik Československého komitétu INSEA – svobodný 
diskurz Pražského jara

V březnu roku 1967 – v přímé návaznosti na uskutečněný XVIII. 
světový kongres INSEA – byl konečně ustaven samostatný Česko-
slovenský komitét INSEA jako kolektivní člen mateřské organizace 
INSEA. Byl koncipován jako výběrová organizace československých 
výtvarných pedagogů a domácích odborníků z oblastí umění, vědy 
a vzdělávání a jeho ustavení schválilo ministerstvo školství, pod jehož 
gesci organizace částečně spadala (ministerstvo potvrzovalo členy, 
hradilo poplatek mateřské organizaci apod.). 

Československý komitét INSEA plnil podle svých stanov toto po-
slání: udržovat úzký kontakt se světovými organizacemi výtvarných 
pedagogů, reprezentovat československou výtvarnou výchovu na 
mezinárodním poli a v rámci Československa usilovat o vliv na rozvoj 
výtvarné výchovy, a to zejména studiem a předáváním zahraničních 
zkušeností, publikováním zpráv o své práci, sledováním vztahů všech 
složek výtvarné výchovy a pořádáním výstav, seminářů a konferencí.

Členství bylo od počátku koncipováno jako osobní (a také čestné) 
a vznikalo rozhodnutím plenárního zasedání komitétu. Komitét jako 
organizaci řídil (a dodnes tomu tak je) kolektivní statutární orgán, 
jímž bylo předsednictvo v čele s předsedou. Funkcí předsedy, jímž se 
stal Jaromír Uždil, bylo zastupovat komitét a společně s dalšími členy 
předsednictva vykonávat usnesení komitétu a podávat členům zprá-
vy o jeho činnosti. Členy komitétu byli přední českoslovenští pracov-
níci výtvarné výchovy, zástupci uměleckých vysokých škol a vysokých 
škol pro přípravu výtvarných pedagogů, zástupci resortů, do jejichž 
působnosti spadala činnost organizace, zástupci pedagogických vý-
zkumných ústavů, svazu umělců, UNESCO atd. 

Ustavením Československého komitétu INSEA v roce 1967 se za-
počala významná kapitola dějin našeho oboru, který se i v dalších 
letech – negativně poznamenaných návratem tuhé totality a údery 
komunistického režimu – snažil udržet vysokou kvalitu oborového 
myšlení a praxe, stejně jako důležitou a v mnohém životadárnou kon-
tinuitu se světovým děním. Vedení Československého komitétu IN-
SEA se přitom snažilo o téměř nemožné: v politicky vyhrocené době 
udržet organizaci jako nepolitickou, čistě odbornou.

Samotný rok vzniku Československého komitétu INSEA, tedy rok 
1967, byl rokem úspěchu československého pavilonu na světové vý-
stavě EXPO 67 v Montrealu v Kanadě, rokem vzniku fotografické 
skupiny EPOS, jež zakládá v Československu novou vlnu aranžované 
fotografie, ale i rokem, v němž se nonkonformní, undergroundoví 
umělci naplno zabývali akčním uměním (např. Milan Knížák v tomto 
roce založil svou hudební skupinu Aktual). Byl to ale i rok, v němž kul-
minovaly společenské tendence celých 60. let, tendence, jež je mož-
né charakterizovat slovy volání po svobodě, odmítnutí dosavadního 
politického směřování země, jež byla sovětským satelitem a v níž se 
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komunistické ideje – nejen vnucené, ale mnohými 
i sdílené – vyprázdnily vlivem zkušeností z násil-
ných 50. let poznamenaných stalinismem a pro 
diktaturu typickým kultem osobnosti. 

Rok vzniku Československého komitétu INSEA 
málokdy usazujeme do tehdejších poměrů v Čes-
koslovensku – možná právě proto, že jeho před-
stavitelům se dařilo udržovat odstup a organizaci 
koncipovat jako striktně apolitickou. Nenechme 
se však mýlit – apolitičnost byla rovněž politickým 
postojem svého druhu, protože jak už bylo připo-
menuto, diskurz mnoha společenskovědních obo-
rů a profesních organizací byl skrz naskrz prosáklý 
předepsanými politickými deklaracemi a byl ovlád-
nut tzv. marxismem-leninismem natolik, že oboro-
vá úroveň se ocitla prakticky na nule a kontinuita 
s meziválečným vývojem byla mnohde násilně pře-
rvána. Pouze doba uvolněných 60. let a samozřej-
mě nasazení lidí, kteří stáli za všemi jeho akcemi 
a projevy, umožnila držet Československý komitét 
INSEA jako dnešní standardní odbornou organiza-
ci – tedy jako organizaci, v níž probíhá svobodná 
výměna názorů na předmět zájmu a v níž kvasí 
nové poznatky a teorie. 

O povaze tehdejší doby svědčí velmi dobře udá-
lost, k níž došlo v červnu roku 1967 a jež patří k vý-
znamným okamžikům druhé poloviny 20. století 
u nás. Tehdy se uskutečnil dnes již legendární IV. 
sjezd československých spisovatelů v Praze. Z úst 
významných spisovatelů a respektovaných osob-
ností, mezi něž patřili Ludvík Vaculík, Ivan Klíma, 
Václav Havel nebo Pavel Kohout, zazněla na sjezdu 
velmi ostrá kritika těch, kdo se stavěli proti pro-
bíhajícím společenským reformám a snahám po 
politickém uvolnění. Spisovatelé – v mnohém po-
dobně jako výtvarní pedagogové (i když výrazně 
ostřeji a s jasným ostnem vůči vládnoucí nomen-
klatuře) – usilovali o symbolický návrat do evrop-
ské kultury a vymanění se z politického a násilně 
vnucovaného kulturního sovětského vlivu. Kritika 
vyvolala silnou protireakci a členové Svazu česko-
slovenských spisovatelů byli později perzekvováni.

Ve stínu Brežněvova sovětského režimu vyús-
tily demokratizační snahy do tzv. Pražského jara 
1968. Dosavadní vedení vládnoucí Komunistické 
strany Československa bylo odvoláno a do čela 
byl zvolen populární reformní politik Alexander 

Dubček. Povolila cenzura, začala znovu vycházet 
některá zakázaná periodika nebo tituly, v červ-
nu byl dokonce přijat zákon o soudní rehabilitaci, 
kterým se měly odčinit křiklavé křivdy spáchané 
v předchozích dvaceti letech na občanech Česko-
slovenska, jež režim vyhodnotil jako problémové 
nebo nežádoucí. Zmíněná iniciativa spisovatelů 
vyústila do publikování legendárního manifestu 
Dva tisíce slov, jenž byl otištěn v Literárních listech 
a dalších periodicích. Nahlédneme-li do tohoto ma-
nifestu dnešní optikou, možná nám nebude připa-
dat nijak zvlášť radikální. Vždyť jeho autor Ludvík 
Vaculík „pouze“ pojmenoval skutečnost a vyjádřil 
zklamání z poválečného vývoje v Československu 
a z mocenských praktik vládnoucí komunistické 
strany. Spolu se signatáři „pouze“ podpořil obrod-
ný proces demokratizace a vyjádřil opatrnou nadě-
ji a podporu úmyslu zlidštit vládnoucí režim. To, co 
dnes vnímáme jako samozřejmost, bylo však ve své 
době velmi odvážným postojem a vládnoucí režim 
všechny tyto projevy nekompromisně trestal.
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5 Trauma okupace a období normalizace

Tak jak se signatáři manifestu Dva tisíce slov obávali, všechny de-
mokratizační tendence byly bohužel nejen zastaveny, ale doslova 
zadupány do země násilnou vojenskou intervencí. V noci z 20. na 
21. srpna 1968 překročily československé hranice armády pěti států 
Varšavské smlouvy (v prvním sledu se 160 000 vojáky a 4600 tanky, 
podrobnosti viz Ústav pro studium totalitních režimů, 2008) a armá-
da dostala pokyn neklást okupačním silám odpor. Československo 
tak bylo nuceno prožít další traumatizující zkušenost s dalekosáhlými 
důsledky jak pro občany samotné, tak pro umění, kulturu i odborný 
diskurz. Nejenže si invaze vyžádala oběti na životech protestujících 
československých občanů (k tomu viz Bárta et al., 2008) a zahájila sys-
tematickou perzekuci svobodomyslných osob a jejich rodin, ale také 
započala nešťastné období tzv. politické normalizace. 

Jednalo se o období rámované násilným umlčením Pražského 
jara v roce 1968 a Sametovou revolucí započatou v listopadu 1989. 
Toto dvacetiletí bylo charakterizováno přítomností sovětských oku-
pačních vojsk a zahájily je jednak čistky v samotné vládnoucí komu-
nistické straně, odkud byly odstraněny všechny osoby stranící před-
chozímu demokratizačnímu procesu nebo nesouhlasící s okupací, 
a jednak obnovení cenzury, perzekuce všech osob otevřeně pro-
testujících proti okupaci, politické soudní procesy, rušení řady or-
ganizací apod. Snad jen již zmíněná apolitičnost Československého 
komitétu INSEA, jeho napojení na ministerstvo školství a politicky 
zcela „neškodný“ předmět zájmu, tedy výtvarná výchova, umožnily 
komitétu dále fungovat – normalizace jej však v mnohém poškodila, 
jak bude ještě dále zmíněno.

Masové ani individuální protesty proti potlačení svobod po 
okupaci Československa, z nichž největší sílu mělo upálení studen-
ta Jana Palacha (upálil se 16. ledna 1969 a zemřel o tři dny později) 
a Jana Zajíce (upálil se 25. února 1969), nezmohly nic proti geopoli-
tické realitě, jež Československo pevně držela v dosahu Sovětského 
svazu a jeho mocenských zájmů.

Normalizace, jež byla jakousi soft verzí stalinismu, se vyznačo-
vala ještě jedním typickým rysem: bylo jím absolutní rozdvojení 
soukromého a veřejného života. Zatímco na veřejnosti bylo možné 
prezentovat jen určité, jasně dané teze, jimž ve skutečnosti věřil 
málokdo, pouze v soukromí se mohly prezentovat skutečné názory. 
Tento dvojí život, tolik charakteristický pro předlistopadové období, 
se projevoval i ve výtvarné výchově a v Československém komitétu 
INSEA – například v tom, že mnohé z osobností, jež byly režimem 
perzekvovány a jimž bylo znemožněno publikovat, publikovaly na-
konec i nadále, jen pod pseudonymy nebo pod jmény jiných autorů. 
Ostatně obsah těchto publikací nebyl nijak politický, týkal se ryze 
oborových problémů, a tak nám může cenzura postihující jejich 
autory připadat nesmyslná. Můžeme říci, že navzdory režimu dále 
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existovala jedna komunita výtvarných pedagogů 
(ovšem jistě ne homogenní), jen navenek mohla 
ukazovat pouze jednu tvář, jinou, než byla ta sku-
tečná. 

Jaké byly škody tohoto období? A jak zasáh-
lo dění v Československém komitétu INSEA? Pro 
rozvoj každého oboru je nezbytně nutné pro-
středí umožňující svobodnou výměnu názorů 
a volný přístup k oborovým podnětům v podobě 
publikací, periodik, konferencí. Již tento základní 
předpoklad bohužel v pokřivené době normaliza-
ce a umrtvení chyběl a jistě se negativně promítl 
do dalšího vývoje oboru – reálie železné opony, 
to byly ztížené (ne-li nulové) možnosti cestování, 
absentující přístup k „západní“ literatuře a nově 
vznikajícím metodologickým podnětům (viz např. 
inspirativní sociální hnutí a nové kvalitativní vý-
zkumné postupy ve společenskovědních a hu-
manitních disciplínách, s nimiž se seznamujeme 
s velkou časovou prodlevou), absence jazykové-
ho vzdělávání (samozřejmě kromě ruštiny) tolik 
nezbytného pro orientaci v oboru a oborovou 
komunikaci, nevyhovující badatelské prostředí 
a akademická kultura, ztížený kontakt s nejnověj-
ším uměleckým děním. Ostatně dodnes překoná-
váme negativní důsledky železné opony v podobě 
chybějících překladových prací, nedostatků v jazy-
kové vybavenosti starší a střední generace bada-
telů, chybí nám kontinuálně předávané zkušenosti 
svobodného diskurzu a kultura diskuze a polemi-
ky, dodnes jsme v důsledku ekonomického zaostá-
vání (k němuž svůj díl přidala „divoká“ devadesátá 
léta) finančně znevýhodněni a limitováni v mož-
nostech zahraničních studijních pobytů a stáží 
nebo badatelské spolupráce na společných projek-
tech. Normalizační mentalita dodneška ovlivňuje 
mnohé naše postoje a chování.

Šikana a uplatňování absolutní moci komu-
nistické strany a státu měly v Československém 
komitétu INSEA a mezi jeho členy bohužel velmi 
konkrétní projevy. Někteří odborníci byli pro své 
otevřené postoje proti sovětské okupaci postiže-
ni zákazem publikování, byli vyhozeni ze svých 

pozic na vysokých školách, bylo jim znemožněno 
pedagogicky působit a svobodně bádat. Jednalo 
se např. o Jiřího Davida, Jaroslava Brožka, Igora 
Zhoře, Karla Frauknechta nebo Bohuslava Maleč-
ka, abychom jmenovali alespoň ty nejvýznamnější.

Jiří David, známý odborník působící na univer-
zitě v Ústí nad Labem byl z univerzity propuštěn 
v roce 1969 – po návratu z odborné stáže v USA, 
kde vystoupil jako delegát ČSSR na 19. světo-
vém kongresu INSEA v New Yorku. Po výpovědi 
z politických důvodů byl až do Listopadu 1989 
persekvován. Vynikající český teoretik se musel 
živit jako čerpač hydrogeologického průzkumu 
v odlehlých pohraničních oblastech země a ve 
stísněných, nedůstojných podmínkách stavební 
maringotky vznikaly jeho náročné odborné texty. 
Posléze se mu je dařilo publikovat pod jménem 
jeho ženy Věry Davidové.

Dalším persekvovaným odborníkem byl Jaro-
slav Brožek, umělec a teoretik v oblasti barvy pů-
sobící – stejně jako David – na univerzitě v Ústí 
nad Labem. Za svůj nesouhlas s okupací země 
byl donucen odejít z akademického prostředí 
v roce 197015; poté nějakou dobu pracoval jako 
učitel na základní a lidové škole v Ústí nad Labem, 
později mu úplně zakázali pedagogicky působit. 
Po zákazu pedagogické činnosti se autor řady 
výzkumných sond a referátů pronesených na za-
hraničních konferencích živil jako písmomalíř. Ani 
Brožek naštěstí neustává ve své odborné a umě-
lecké činnosti, i on publikuje pod jinými jmény, 
např. pod jménem své ženy Ivany Brožkové nebo 
pod jménem Josefa Hrona ( Jak namalovat krajinu, 
1978). Ne všechny připravené publikace však ušly 
přes utajování autora pozornosti cenzorů: knihu 
s názvem Barva, barva, barva postihl zákaz a byla 
úplně stažena z výroby, jiná publikace (Nebojte 
se barev) se před publikováním údajně ztratila. 
(Koubová, 2008)

Do třetice jmenujme ještě jednoho vynika-
jícího odborníka, jenž byl režimem odstaven 
a umlčen. Byl jím Igor Zhoř, významná osobnost 
výtvarného života, citlivý a talentovaný propa-

gátor a zprostředkovatel umění, autor řady publikací o výtvarném 
umění. Před okupací, v roce vzniku Československého komitétu IN-
SEA, vyšla ještě jeho kniha věnovaná vývoji moderního sochařství 
s názvem Hledání tvaru (1967), další publikace mohl vydat bohužel 
až po Listopadu 1989. Dokonce i jeho již vydaná publikace Historie 
výtvarných škol v Brně (z téhož roku), byla v roce 1970 zcela stažena 
z prodeje a náklad byl v  rámci normalizačního cenzorského opatře-
ní svezen a dán do stoupy. Zhoř byl z Univerzity J. E. Purkyně v Brně 
propuštěn v roce 1971, těsně před jmenováním docentem (tedy po 
úspěšném habilitačním řízení), a to proto, že byl označen za oso-
bu, „jež se svým konáním i smýšlením neztotožňuje s ideologií ko-
munistického režimu“ (podrobnosti viz Drobná & Horáček, 2015). 
Bylo mu znemožněno publikovat a veřejně působit, a tak byl tento 
svobodomyslný člověk, znalec moderního umění, vynikající peda-
gog a organizátor veřejného kulturního života, nucen živit se jako 
reklamní textař a tvůrce propagačních tiskovin. Tutéž práci posléze 
vykonával v podniku Brněnské výstavy a veletrhy, odkud byl v roce 
1977 – kvůli údajnému signování Charty 77 (jejímž signatářem ve 
skutečnosti nebyl, viz Drobná & Horáček, 2015) – rovněž propuštěn. 
Podobně jako ostatní zakázaní autoři se také Zhoř snažil své tex-
ty publikovat pod cizími jmény či pod pseudonymy (Gita Závodská, 
Marie Langrová) a zkratkami K. Z. (Květa Zhořová) nebo sin.  

Lidí, kteří byli režimem persekvováni, bylo mnoho, a to i v našem 
malém oboru. Umlčování elit a znemožnění odborné práce význam-
ných osobností, přerušení jejich kontaktu se zahraničím, cenzura, 
to vše nevratně poškozuje i mnohem větší obory než je výtvarná 
pedagogika v rámci takřka komorního českého, resp. českosloven-
ského prostoru. Přestože totalitní režim měl v období normalizace 
v mnohém „měkčí“ metody než v období stalinismu 50. let, jeho dů-
sledky nebyly o nic méně ničivé. Všudypřítomná schizofrenie spo-

15 V roce 1970, jak uvádí Koubová (2008) ve svém cyklu článků Osobnost: Barva, barva, barva (1–3), Životopis profesora Jaro-

slava Brožka, nebo v roce 1972, jak uvádějí autoři studie Umělec, pedagog, vědec aneb barevný život Jaroslava Brožka Michálek 

a Kratochvílová (2012).

Obr. 11–13
Reprodukce dobových článků 
v časopise Výtvarná, resp. 
Estetická výchova, které ilustrují 
skutečnost, že významné 
osobnosti výtvarné výchovy 
mohly po roce 1969 publikovat 
jen pod pseudonymy; vlevo 
nahoře článek Jiřího Davida ve 
Vývarné výchově 1968/69; později 
publikoval (až do roku 1989) 
pouze jako Věra Davidová; viz 
uprostřed reprodukce článku 
v Estetické výchově 1987/88, 
roč. 28, č. 4; vpravo reprodukce 
článku, který autor mohl konečně 
podepsat svým vlastním jménem 
(Estetická výchova, červen 1989, 
roč. 29, č. 10); archiv autorky

INSEA v Československu a v České republice



56

Česká sekce INSEA 1967–2017

57

lečnosti, kdy na jedné straně docházelo k umlčování nepohodlných 
osob a ničily se životy jich samých i jejich rodin, kdy panovala tuhá 
cenzura a občané ekonomicky stále zdevastovanějšího státu byli ne-
ustále pod dozorem (po zpřístupnění svazků StB po roce 1989 vyšlo 
najevo, jak hustá byla síť konfidentů a udavačů) a bez možnosti svo-
bodně cestovat, a na straně druhé vládnoucí režim demonstroval 

„úspěchy socialismu“ a pořádal masové a pro občany povinné oslavy 
typu prvomájových průvodů nebo spartakiád, ani nemohla zůstat 
bez následků. 

V tomto bezčasí a šedivé realitě normalizace měl Československý 
komitét INSEA důležitou úlohu a jeho faktické a symbolické pro-
pojení se světovou komunitou znamenalo pro výtvarné pedagogy 
v Československu nedocenitelnou morální podporu. Bylo štěstím 
a zajisté i zásluhou těch, kdo mohli v oboru dále veřejně působit, 
že se nejenže podařilo oborový diskurz uchránit největších excesů 
a pokřivení, s nimiž se doteď bolestně vyrovnává např. didaktika 
dějepisu, didaktika občanské výchovy (resp. výchovy k občanství) 
a rovněž pedagogika jako taková, ale že dál vznikaly práce podnět-
né a kvalitní. Je třeba stále zdůrazňovat, že to v období, kdy byli 
autoři nuceni psát to, co od nich vyžadovala komunistická propa-
ganda16 (kromě cenzury tak samozřejmě fungovala na plné obrátky 

Obr. 14–16
Reprodukce dobových článků 
v časopise Výtvarná, resp. 
Estetická výchova, které ilustrují 
skutečnost, že významné 
osobnosti výtvarné výchovy 
mohly po roce 1969 publikovat 
pouze pod pseudonymy; vlevo 
nahoře článek Igora Zhoře 
publikovaný pod značkou sin 
(Estetická výchova, listopad 
1985, roč. 29, č. 3), vpravo článek 
Jaroslava Brožka publikovaný pod 
iniciály IB (Ivana Brožková; totéž 
číslo časopisu Estetická výchova); 
archiv autorky 

16 Pro dokreslení citujme z dobového odborného tisku, konkrétně z přehledové 

studie Vladimíra Jůvy Vývoj československé pedagogiky, jež vyšla ve Sborníku prací 

filozofické fakulty brněnské univerzity s vročením 1977/78 a  jež je pro dané období 

v  mnohém typická. Ukazuje vynucený stav dobového pedagogického diskurzu 

a ideologií předepsaný „odborný“ slang. Jůva (1977/78, s. 16–18) zde podává přehled 

vývoje československé pedagogiky a oborových didaktik v uplynulém období po roce 

1945 a když se dostává k roku 1968 – tedy k svobodnému Pražskému jaru a následné 

okupaci – hodnotí dané období v souladu s komunistickou propagandou takto:

„Vývoj československé školy a pedagogiky v uplynulých třiceti letech však neprobíhal bez obtíží a bez problémů. Narůstající 

krizová situace ekonomická, politická a kulturní v šedesátých letech, která se projevila v kritickém roce 1968 otevřeným antiso-

cialismem a antisovětismem, se odrazila v oblasti pedagogické teorie i praxe. Základním příznakem bylo podcenění, ne-li přímé 

znehodnocení dosavadních výsledků na poli pedagogiky a výchovy. Pedagogika a výchova byly stále více odtrhovány od spole-

čenské socialistické praxe, od základních úkolů rozvoje socialistické společnosti. Odvrat od sovětské a socialistické pedagogiky 

byl stále více provázen přeceňováním buržoazních pedagogických teorií, ať již domácí provenience z dob první republiky, nebo 

současné provenience západní. Spolu se západními vlivy a v jejich důsledku se projevilo neblaze podcenění společenské funkce 

výchovy; staronové buržoazní tendence přeceňující dědičnost a živelné vlivy prostředí a chápající výchovu jen jako službu, 

ne-li posluhování jedinci, to vše se znovu v náznacích a někdy i značně otevřeně začalo projevovat i v naší pedagogické teorii. 

Ztráta pedagogických perspektiv, pedagogického optimismu — těchto typických rysů komunistické pedagogiky — se muse-

la negativně projevit i v praxi. Při selhání sdělovacích prostředků došlo k rozrušení jednotného socialistického výchovného 

systému, byly jednostranně přeceňovány diferenciační prvky ve výchově a naopak její integrační funkce se podceňovala. Také 

přecenění národních specifik oslabovalo důraz na obecný socialistický charakter naší výchovy. Jako v celé naší společnosti, tak 

i v pedagogice bylo zapotřebí v konsolidačním období odhalovat chybné názory a hledat nesporná východiska socialistické 

pedagogické teorie i výchovné praxe. Není náhodné, že se v tomto období dostalo do popředí studium pedagogických idejí 

klasiků marxismu-leninismu a zakladatelských postav socialistické pedagogiky. Znovu byly doceněny významné pedagogické 

podněty Makarenkovy, Kalininovy, Krupské a dalších sovětských pedagogů, znovu nabyly na aktuálnosti pedagogické ideje 

Klementa Gottwalda, Zdeňka Nejedlého, Otokara Chlupa a dalších pedagogů-komunistů, kteří položili po osvobození první 

základy naší socialistické pedagogiky. Hlubokou kritiku krizového vývoje ČSSR v letech 1968—1969 a komplexní plán dalšího 

rozvoje ekonomického, politického a kulturního přinesl XIV. sjezd KSČ v květnu 1971. V duchu jeho závěrů projednalo ve dnech 

3. a 4. července 1973 plenární zasedání ŮV KSČ otázky socialistické výchovy mladého pokolení a jeho přípravu pro život i pro 

práci v rozvinuté socialistické společnosti. Na tomto plenárním zasedání ÚV KSC byl přijat základní dokument, nazvaný „Vý-

voj, současný stav a další úkoly československého školství“, který do hloubky analyzuje dosavadní vývoj našeho školství, jeho 

principy i další rozvoj v příštím údobí ve shodě s vývojovými tendencemi socialistické společnosti na její cestě ke komunismu. 

Dokument vyzvedl především těsné sepětí socialistické školy s revolučními proměnami společnosti a s jejím životem hospo-

dářským i kulturním, její základní úlohu v ideové výchově socialistických občanů a její třídní charakter. [...] Hodnotíme-li dnes 

uplynulé třicetileté období v oblasti pedagogiky, uvědomujeme si, kolik náročné práce se vykonalo, a to často za obtížných 

podmínek a za stálého ideologického zápasu komunistické ideologie s pozůstatky buržoazních doktrín.“ 

Poměrně dlouhá citace z dobové studie dokresluje tehdejší vynucený způsob akademického psaní ve společenskovědních obo-

rech a kromě toho, že je typickou ukázkou oficiálního, tedy tendenčního a pokřiveného výkladu historických událostí, pozoru-

hodná je i připomínkou sovětských i domácích „autorit“, na něž se autoři museli odvolávat. Snad postačí, když mladším kolegy-

ním a kolegům, případně zahraničním čtenářům, připomeneme, kdo byl v článku zmíněný Klement Gottwald a jaké asi mohly 

být jeho „pedagogické ideje“, na něž se citovaný autor (tak jako i mnozí ostatní, kdo po okupaci mohli publikovat) odvolává. 

Během prezidentského mandátu Klementa Gottwalda a pod jeho vedením byla po únoru 1948 v Československu nastolena 

tuhá diktatura a zpečetěn přímý vliv Sovětského svazu na veškeré domácí dění. Gottwald prosadil ekonomickou orientaci na 

těžký průmysl (s důsledky v podobě zaostalého, těžkopádného průmyslu neschopného uspokojovat základní potřeby obyvatel 

odpovídající 20. století a v podobě ekologické zátěže se vyrovnáváme dodnes), znárodněním soukromého majetku a represí 

podnikatelů započal devastaci infrastruktury a fungující ekonomiky, násilnou kolektivizací zemědělství zdevastoval tradiční 

hodnoty, jako je hospodárnost a citlivý vztah k půdě, komunistickou moc a ideologii implementoval do školství, vědy i kultury 

a umění. S Gottwaldovou vládou je spojeno více než 230 rozsudků smrti a rozsudků k mnohaletým trestům vězení, jež tragic-

ky zasáhly do životů sto tisíců obyvatel a jejich blízkých. (Churaň a kol., 1994) V táborech nucených prací živořilo na 80 000 

osob, nespočet mužů bylo jako „protistátní živly“ zařazeno do tzv. PTP, Pomocných technických praporů, či Vojenských táborů 

nucených prací, kárných jednotek Československé lidové armády. (Tamtéž) Gottwald měl na rukou krev Milady Horákové 

a dalších obětí soudních procesů 50. let, na popraviště poslal i jedenáct ze svých nejbližších spolupracovníků. Gottwald, jehož 

kult byl po vzoru stalinistických postupů pilně pěstován, zemřel na následky alkoholismu a chronické pohlavní nemoci brzy 

po Stalinovi, v roce 1953. 
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také – pro každého intelektuála zhoubná – auto-
cenzura), rozhodně nebylo samozřejmé ani běžné. 
Nahlédneme-li do produkce již zmiňovaných au-
torských osobností z okruhu Československého 
komitétu INSEA a odmyslíme-li si jasně viditelné 
a ohraničené pasáže s povinnými propagandistic-
kými slogany, jichž ostatně bylo minimum, zůstá-
vají před námi texty, jež překvapí svou svěžestí, 
aktuálností a kvalitou17. 

Skutečnost, že také zakázaní autoři dále pub-
likovali (jejich pseudonymy fungovaly jako krytí 
navenek, uvnitř jádra komunity byla identita au-
torů samozřejmě známa), vypovídá o solidaritě 
a vzájemném respektu, jež na bezútěšnou, pokři-
venou dobu vrhají pozitivní záblesky18.

Československý komitét INSEA v tomto obdo-
bí dále fungoval, byť v míře ovlivněné nepřízni-
vými vnějšími podmínkami a ztrátou umlčených 

osobností. Sám Jaromír Uždil, jenž byl předsedou 
Československého komitétu INSEA od roku 196719, 
vyzdvihuje úsilí členů Československého komitétu 
INSEA a jeho předsednictva, kteří i v těchto „tem-
ných dobách [...] intenzivně pracovali ve věcech  
organizačních i odborných, naplňovali život naší 
výtvarné obce výměnou názorů a cennými infor-
macemi, družně spolupracovali na dlouhodobých 
projektech, posilovali se navzájem ve vědomí 
o významu oboru, jenž byl hodinovou dotací po-
sunován na sám okraj školního programu, byli si 
vědomi svého evropanství, připravovali výstavy, 
kterými se ČSKI representoval na světových setká-
ních, nebo dokonce svým osobním vlivem a umem 
získávali pro náš komitét peníze z ministerské po-
kladny (Václav Píša). Neměli by být zapomenuti, 
neměli by být zahrnuti do onoho mávnutí rukou, 
do nějž spadá u nás tak snadno vše byvší jen proto, 
že se to stalo v době režimu, který se znemožnil 
a je nyní odsouzen“. (Uždil, 1996, s. 8)

Z období před rokem 1989 je v literatuře za-
znamenáno jen málo podrobností o tom, jak or-
ganizace fungovala – mimo jiné proto, že vlivem 
ničivé povodně v roce 2002 došlo ke ztrátě jejího 
archivu (o ní viz Pastorová na jiném místě této 
publikace). Snad se v budoucnu badatelům po-
daří najít některé dochované dokumenty v archi-
vech ministerstva školství nebo univerzit, s nimiž 
byl Československý komitét INSEA pevně svázán, 
snad ještě pamětníci přispějí svými vzpomínkami. 
Každopádně na zevrubné historiografické, ale 
i kritické a srovnávací zkoumání své historie Čes-
ká sekce INSEA ještě čeká – tento text, stejně jako 
celý náš almanach s ostatními příspěvky, je pouze 
první vlaštovkou.

Opomenuta by neměla být ani role odborné-
ho časopisu Estetická výchova (resp. Výtvarná 
výchova20), v němž autoři z okruhu Českosloven-
ského komitétu INSEA (včetně těch zakázaných) 
publikovali své texty a v němž vycházely články 

17 Prvořadým výzkumným i metodickým tématem zůstal samozřejmě dětský výtvarný projev. Tématu dětské umělecké ex-

prese se věnovala řada autorů již od 60. let 20. století, kdy bylo vydáno mnoho teoretických publikací, dodnes považovaných za 

rudimenty oboru. Jde zejména o Uždilovy metodické příručky a o monografii Uždila a Zhoře Výtvarné umění ve výchově mládeže 

(1964) nebo již zmiňovaný sborník z celostátní konference výtvarných pedagogů vydaný v roce 1965 (Výtvarná výchova a tvoři-

vost). V roce 1966 – v návaznosti na vysoce úspěšnou výstavu dětského výtvarného projevu – publikoval knihu Dítě a svět: kres-

by dětí z celého světa Uždil, jehož badatelský zájem o fenomén dětského výtvarného projevu přinesl další oceňované výsledky 

právě v 70. letech, kdy byly vydány monografie Výtvarný projev a výchova (1974a) a Čáry, klikyháky, paňáci a auta (1974b).

V 70. a 80. letech jsou kromě zmíněných prací Uždila publikovány práce Choboly (1973, 1975a, b), vydány byly četné metodické 

příručky, publikována byla skripta Trojana (Stati z teorie vyučování výtvarné výchově I. a II., 1977, 1981), Zichy (Úvod do speciální 

výtvarné výchovy, 1981), Hazukové a Šamšuly (Didaktika výtvarné výchovy I. a II., 1982) a oborová diskuse se realizovala – kromě 

akcí Československého komitétu INSEA – na stránkách oborového časopisu Estetická výchova. 80. léta přinesla Banašovu sou-

hrnnou Teórii výtvarnej výchovy (1980) nebo Výtvarnou výchovu v předškolním věku od Uždila a Šašinkové (1980). Rozpracovává 

se téma výtvarné výchovy pro děti se specifickými potřebami („těžko vychovatelných“, „duševně narušených“, zrakově či slu-

chově postižených) a téma arteterapie.

18 O tom vypovídá Igor Zhoř v reakci na článek Jiřího Davida zveřejněný v Listech České sekce INSEA (1/1995, viz David, 1995), 

v němž se David dopustil mnoha faktografických pochybení a svým nekompromisním hodnocením předlistopadového období 

ukřivdil řadě osobností spjatých s Československým komitétem INSEA (a fakticky zapříčinil odchod některých klíčových osob-

ností – v prvé řadě Pavla Šamšuly – a jejich distancování se od dalšího dění v organizaci): „K dlouhému rozboru období mezi lety 

1970 a 1989 řeknu jen malou osobní vzpomínku. Týká se několika z nás, kteří jsme za normalizace ztratili zaměstnání ve školství 

a stali se neúnosnými i v rámci ČSK INSEA. Dnes je velmi těžké posoudit, zda nás tato mezinárodní organizace – právě s oporou 

v zahraničí – mohla podržet stejně, jako to dokázaly některé jiné instituce v tomto státě. Že jsme byli „odepsáni“ mlčky (pocho-

pit to bylo jakoby naší povinností) jistě nebylo příjemné. Nutno však uznat, že na aktivity INSEA, která dál zajišťovala spojení 

českých a světových výtvarných pedagogů, to nemělo vliv. Stejně musím říci, že jsme všichni (s výjimkou kolegů Malečka, Hrdlič-

ky a snad i dalších) měli od počátku možnost publikovat v Estetické výchově (ne pod vlastními jmény) a i to zřetelně souviselo 

s působením INSEA. Tato organizace sama a na své půdě nám velmi brzy umožňovala alespoň účast na domácích symposiích, od 

roku 1985 (symposium Visalaje) už i formou veřejných vystoupení následně publikovaných ve sbornících. (Jistě tu byly určité 

rozdíly v rychlosti našich „návratů“, vedení ČSKI bych to za vinu nedával.)

S blížícím se koncem sedmdesátých let se výrazně měnila pozice těch, kdo museli po osmašedesátém odejít z veřejného života. 

Kdo nebyl „chartista“ – a to jsme nikdo nebyli a každý jsme si to odůvodňovali jinak – mohl tehdy vystupovat pod svým jménem: 

publikovat a působit v oblasti, kterou měl kdysi zapovězenou. Tak mohlo i vedení INSEA otevřít své náručí a postupně nám 

vrátit členství.“ (Zhoř, 1996a, s. 9)

Zajímavé svědectví o normalizaci a o poměrech panujících v tomto období podává také Šamšula (2013) v článku Dvacet let časo-

pisu Výtvarná (Estetická) výchova na Pedagogické fakultě UK v Praze:

 „S nastupujícím obdobím tzv. normalizace však „spadla klec“ i nad existencí samostatné Výtvarné výchovy. Od šk. roku 1970/71 

byly opět oba časopisy pod záminkou tzv. konsolidace politických a   společenských poměrů znovu mocensky sloučeny do 

jednoho periodika, vycházejícího pod názvem Estetická výchova v SPN až do poloviny roku 1991. Vedoucím redaktorem byl 

jmenován doc. dr. František Sedlák, CSc., přední odborník hudební teorie a dlouholetý vedoucí katedry hudební výchovy na  

Pedagogické fakultě UK v Praze. Jeho pozice nebyla právě snadná. Dokázal však jako redaktorku výtvarné části uhájit nejen Aňu 

Wünschovou, ale po  dlouhá léta i  tolerovat nebo „nevidět“, že do výtvarné části přispívají zprvu někteří a posléze mnozí z těch 

autorů – předních českých odborníků výtvarné výchovy, kteří se ocitli na „černé listině“ zakázaných a pracovně i občansky 

perzekvovaných. Jednalo se většinou o vyškrtnuté nebo vyloučené bývalé členy KSČ, kteří odmítli vyslovit souhlas se srpnovou 

okupací ČSR vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, a proto museli opustit své povolání vysokoškolských učitelů. Jaroslav Brožek, 

Jiří David nebo Igor Zhoř mohli po většinu období, do sklonku 80. let, publikovat – ale jen pod jinými jmény nebo monogramy. 

Vůdčí osobností zůstával v tomto nelehkém období Jaromír Uždil, tehdy (od r. 1967) již vysokoškolský profesor VŠUP v Praze. 

Listopad roku 1989 umožnil nejen kooptování J. Božka, J. Davida a I. Zhoře do redakční rady časopisu Estetická výchova, ale při-

nesl i změny v obsahu a uvolnění v pluralitě publikovaných názorů. To již byla, po odchodu A. Wünschové do důchodu, řadu let 

vedoucí redaktorkou výtvarné části PhDr. Alena Dokonalová. Ta byla přivedena do  redakce J. Uždilem. V souznění s  většinou 

členů tehdejší redakční rady statečně pokračovala ve  spolupráci, osobních a korespondenčních stycích a krytí proskribovaných 

autorů, o nichž (vzhledem k tomu, že do druhé poloviny 80. let publikovali většinou pod jmény svých životních partnerek nebo 

jiných kolegyň) říkávala „moje holky“. (Promiňte, pánové.)“ (Šamšula, 2013, s. 2)

19 Autorce studie bohužel není známo, kdy přesně Jaromír Uždil z funkce předsedy odstoupil a kým přesně byl nahrazen 

v období před zvolením Pavla Šamšuly do funkce předsedy Československého komitétu INSEA v roce 1985. Sám Uždil k tomu 

uvádí (v reakci na útočný článek Jiřího Davida zveřejněný v Listech České sekce INSEA 1/1995, viz David, 1995): „V článku, který 

zde glosuji, se hovoří o spontánní angažovanosti učitelů výtv. výchovy na konci „sedmdesátých let“, která uvolnila „převažující 

monopolismus“. Vzápětí se tu praví o symposiích INSEA, že „získávala renomé i mimo oblast výtvarné výchovy“. Pak se popravdě 

konstatuje, že v komitétu došlo „k určité regresi, násilné kooptaci některých prominentních, zdravý vývoj záměrně brzdících 

lidí“. To je chvíle, kdy jsem z funkcí v INSEA odstoupil a řízení ČSKI převzal ambiciózní ministerský úředník. Kdybych to byl ne-

učinil, byla by se vší pravděpodobností ČSKI ministerstvem zrušena. Ostatně byl tento úředník „pohlcen“ spontánní aktivitou 

členů i spolupracovníků INSEA a své záměry, měl-li jaké, nemohl už prosadit.“ (Uždil, 1996, s. 8) Z Šamšulova textu zveřejněného 

v tomtéž periodiku – v Listech České sekce INSEA 2/1996 – však plyne, že nejpozději v roce 1984 již Uždil figuroval „pouze“ jako 

čestný předseda organizace. (Šamšula, 1996, s. 12)
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tematizující světové i domácí kongresy INSEA – 
ať již v informativní rovině v podobě zpráv 
o jednotlivých kongresech (za všechny viz např. 
Jusko, 1980) a nebo v podobě referátů ze sympo-
zií (za všechny uveďme Drápalův zkrácený refe-
rát ze sympozia ve Visalajích, 1985, publikovaný 
v Estetické výchově 5/1986; Drápal, 1986). Vědo-
mí sounáležitosti se světovou komunitou – byť 
v nepříznivých podmínkách země sevřené želez-
nou oponou – se tak podařilo udržet a domácí 
výtvarní pedagogové byli i nadále informováni 

o dění v oboru a mohli přijímat mnohé inspira-
tivní podněty.

Nejviditelnějšími aktivitami Československé-
ho komitétu INSEA, jehož vedení se v roli před-
sedy chopil v roce 1985 Pavel Šamšula21, v daném 
období byly pravidelně se konající kongresy, čas-
to mezinárodní (samozřejmě, že žádný již nemohl 
dosáhnout významu legendárních akcí z 60. let). 
Zřejmě ne zcela úplný, ale i tak obsažný přehled 
akcí je uveden v následující tabulce.

20 Estetická výchova: měsíčník pro hudební, výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní i mimoškolní vycházela jako 

periodikum Státního pedagogického nakladatelství v letech 1959–1992. Poslední ročník byl rozdělen na dvě řady: Řadu pro 

výtvarnou výchovu a Řadu pro hudební výchovu. Obě dále pokračovaly jako samostatné časopisy, jež vydávalo Minister-

stvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, resp. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Periodikum Výtvarná 

výchova: časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní začala vydávat Pedagogická fakulta Uni-

verzity Karlovy v Praze jako samostatný titul od roku 1992 a pod stejným názvem vychází dosud.

21 Jméno Pavla Šamšuly je spojeno zejména s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Pra-

ze, kde působil od roku 1977 (v letech 1987–2010 jako její vedoucí). Řadu let se významně podílel na fungování časopisu 

Estetická výchova (resp. Výtvarná výchova), a to jako člen redakční rady, předseda redakční rady (od roku 1997) a autor 

mnoha studií. V současné době je Pavel Šamšula emeritním předsedou redakční rady časopisu a zároveň emeritním docen-

tem své domovské katedry výtvarné výchovy PdF Univerzity Karlovy v Praze. V Československém komitétu INSEA zastával 

Pavel Šamšula dlouhá léta důležitou roli: působil jako člen předsednictva komitétu (1977–1981), jako tajemník (1981–1985) 

a konečně i jako předseda (1985–1990) a místopředseda (1990–1992) organizace. 

Na své členství v České sekci INSEA bohužel rezignoval v roce 1995, kdy byl v nově ustavených Listech České sekce INSEA, 

hned v prvním čísle tohoto bulletinu, publikován článek Jiřího Davida, v němž se autor – bohužel s mnoha faktickými 

pochybeními a nepřesnostmi – pokusil kriticky zhodnotit fungování organizace v předlistopadovém období a její kredit 

v  současnosti. Na pohled neadresným, avšak v  malé komunitě snadno identifikovatelným, obviněním předešlých členů 

předsednictva z mocenských zájmů a jejich označením za staré struktury minulosti (tento dobový výraz, tolik typický pro 

polistopadové období, byl výrazem velmi pejorativním, protože byl primárně používán pro stranický mocenský aparát, 

jehož všudypřítomného vlivu se polistopadová společnost chtěla zbavit), z jejichž brzdících, dosud fungujících vazeb se 

musíme vymanit, se autor hluboce dotkl všech, kdo v předlistopadovém období v komitétu působili a snažili se jej udržet – 

viz reakce Jaromíra Uždila, Igora Zhoře a Pavla Šamšuly v druhém čísle Listů, jež obsahují řadu faktů o činnosti Českoslo-

venského komitétu před Listopadem a o jeho členské základně a předsednictvu. Z reakce samotného Šamšuly ocitujme 

alespoň část závěru:

„S českou a dříve československou INSEAou mne pojily roky práce a nesčetné, mnohdy složité, ale pro mne vždy významné 

vazby. Měl jsem nějakou dobu naivní pocit, že lidé, kteří sami nespravedlivě trpěli, jsou právě ti, kteří budou schopni vážit 

skutky spravedlivě a nebudou mít potřebu, sami poznamenáni kdysi cejchem, nálepkovat a paušálně cejchovat. Poznal 

jsem takových mnoho a vážím si jich víc, než jim kdy dokážu dát najevo. Nezbavím se vlastního studu za nedostatek od-

vahy a taktizování v dobách minulých. Ale nemohu mlčet, když vidím, jak kdokoli opět chystá dělení té nepočetné obce 

českých výtvarných pedagogů a – snad připadaje si sám bez dostatečných vazeb – volá po zbavení se všech brzdících vazeb 

na staré struktury minulosti. Pokud jde o mne, jsou moje vazby k členům i k celé organizaci INSEA ve mně a lze je fakticky 

amputovat jen se mnou.

Nezbavil bych se jich ani formálně, nebýt toho, že současným předsedou České sekce INSEA byl článek J. Davida označen 

plenárnímu zasedání 19. října 1995 za informativní a že si ani on, ani další z mých přátel, členů redakční rady Listů České 

sekce INSEA, nedali ani po písemném upozornění pár minut práce, aby v dokumentech INSEA nalezli, co z tvrzení v článku 

obsažených jsou skutečné informace, co omyly – a co něco jiného, čemu nerozumím. A kdyby se v souladu s redakční prací 

seriózních tiskovin zasadili o redakční uvedení zjistitelných a prokazatelných faktů. (Pozn. autorky studie: podle nepubli-

kovaného svědectví Marie Fulkové nebyly navrhované redakční úpravy Jiřím Davidem přijaty a dané číslo Listů připravené 

předchozím vedením INSEA a vedoucím redaktorem Listů Jiřím Davidem vyšlo ve známé podobě.)

Takto jsem vyhověl vyzvání J. Davida ze závěru článku a vrátil jsem (bohužel do rukou právě jednoho z těch mnoha, kterých 

si z České sekce INSEA nadále vážím), novou přihlášku za člena této organizace, i když nejsem schopen dělit lidské bytosti 

na struktury staré, nové, novější nebo starší.“ (Šamšula, 1996, s. 14–15)

Jako autor je Pavel Šamšula – představený v našem almanachu ještě v samostatném medailonu a v textu Aleše Pospíšila – 

dobře znám jako jeden z tvůrců dvou dílů vysokoškolských studijních textů Didaktika výtvarné výchovy I. a  II. (s H. Ha-

zukovou, 1982), jako autor učebnic Výtvarná výchova v 7. a 8. roč. ZŠ, (1982, 1991) a Průvodce výtvarným uměním I. – IV. (ve 

spolupráci s Adamcem, Bláhou a Hirschovou) a metodických publikací Obrazárna v hlavě 1–6 (od roku 1996). Ve Výtvarné 

výchově byly – kromě mnoha dalších článků – v letech 2011–2012 publikovány např. studie Mysl v jeskyni – jeskyně v mysli (1. 

a 2. část, 2011), Mysl v jeskyni – jeskyně v mysli? Hvězdy v jeskyni (2012), Mysl v jeskyni – jeskyně v mysli. Jeskyně v nás (2012).

Vraťme se ale ještě k Šamšulově reakci na Davidův článek. Velmi dobře totiž ilustruje fakt, že normalizační období bylo 

složitou spletí společenských vztahů, různých motivací, příčin a následků a jen těžko lze na ně pohlížet černobíle a vnímat 

je výhradně negativně. Na druhou stranu historici zabývající se obdobím normalizace a našimi soudobými dějinami stále 

častěji poukazují na to, že předlistopadová společnost rozhodně nebyla „totálně“ ovládnutou společností a že nelze dále 

pěstovat mýtus, v němž oddělujeme abstraktní zlý režim jako jednoznačného a jediného viníka od občanů jako jeho obětí. 

(Kolář & Pullmann, 2016, s. 29) Pěstování tohoto mýtu totiž znemožňuje kritickou reflexi, přijetí odpovědnosti za to, co se 

v daném období dělo, a tedy i ono často skloňované „vyrovnání se“ s totalitní minulostí. Společnost by se neměla jedno-

duše zbavovat odpovědnosti za to, co se dělo, a mýtem „totalitního režimu“ se vykupovat z hříchu „přihrbeného chování 

značné části normalizační společnosti, za její mlčení a přitakávání“. (Kolář & Pullmann, 2016, s. 10) 

Není bez zajímavosti, že autoři knihy Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu (a nejen oni) považují komunistic-

kou diktaturu u nás za „výsledek vnitřních společenských vztahů spíše než jako dovoz z vnějšku“ a socialismus sovětského 

typu nikoliv za nějakou „dějinnou odchylku“, z níž se navracíme k normálu, ale spíše „za součást vývoje západní moderny“ 

a za projev sil a tendencí, které jsou v naší společnosti stále přítomny. (Kolář & Pullmann, 2016, s. 9) Neváhají otevírat otáz-

ku pasivity Čechů a Slováků, jejich nezájmu o osud pronásledovaných obětí režimu nebo většinové akceptování represí di-

sidentů a reality panující společenské smlouvy mezi vládnoucí garniturou a občany, jakéhosi výměnného obchodu, v němž 

se lidé vzdali politických svobod a za ně získali sociální jistoty a „klid na práci“.

Přestože David chtěl zřejmě otevřít otázku předlistopadového fungování Československého komitétu INSEA právě s vě-

domím těchto skutečností, je škoda, že ve své kritické reflexi daného období postupoval stejně šablonovitě, a dokonce 

bez elementární práce s fakty. Šmahem tak odsoudil vše z předchozího období a odmítl kontinuitu, přestože komitét byl 

vesměs utvářen těmi samými osobnostmi a kolaboraci s režimem mu lze vyčítat jen stěží. (Opět připomeňme jiné spole-

čenskovědní obory, v nichž po Listopadu kontinuita možná nebyla, protože jejich odborný diskurz zcela ovládl marxismus-

-leninismus a jeho ptydepe a protože oficiální scéna s tou neoficiální byly dvěma různými, zcela opozitními světy.) V tomto 

směru je Šamšulova reakce na Davidovo odsouzení příkladem oné tolik potřebné sebereflexe, bez níž lze jen stěží realitu 

minulosti zpracovat nosným a uzdravujícím způsobem.

INSEA v Československu a v České republice
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Ústí nad Labem, 1968 O obsahu školní výtvarné výchovy22. Kolokvium s mezinárodní účastí.

Moravany, 1970 Specifické, obecné a zvláštní v obsahu výtvarné výchovy. Mezinárodní 
kolokvium.

Vrátná dolina, 1971 Výtvarná výchova a životní prostředí. Mezinárodní kolokvium.

Mariánské Lázně, 1975 Souvislosti předškolní, školní a mimoškolní výtvarné výchovy. 
Celostátní sympozium s mezinárodní účastí23. 

Zvíkov, 1984 Nové pohledy na přípravu výtvarných pedagogů. Celostátní 
sympozium s mezinárodní účastí.

Visalaje, 1985 Nové podněty výtvarné kultury pro výtvarnou výchovu. Celostátní 
sympozium s mezinárodní účastí.

Bratislava, 1986 Posílení vlivu estetické výchovy při výchově mladé generace. 
Celostátní sympozium s mezinárodní účastí.

České Budějovice, 1988 Proměny výtvarného umění a jeho místa ve světě člověka, zvláště dětí 
a mládeže. Celostátní sympozium s mezinárodní účastí24.

Olomouc, 1989 Výtvarná výchova a hmotná kultura. Celostátní sympozium 
s mezinárodní účastí.

rie-Françoise Chavanne25 (Francie). Na zasedání 
statutárního orgánu InSEA byl novým preziden-
tem zvolen Elliot Eisner (USA), jenž svůj mandát 
vykonával v následujících letech 1988–1991. Stojí 
za zmínku, že konferenčního jednání se zúčastnil 

také John Steers (UK), jenž byl prezidentem In-
SEA zvolen o několik let později; funkci vykonával 
v letech 1993–1996 (pozdrav Johna Steerse zasla-
ný do našeho almanachu u příležitosti 50. výro-
čí založení naší organizace i překlad jeho článku 
shrnujícího historii InSEA lze najít na jiném místě 
tohoto almanachu). Zmíněné skutečnosti ukazu-
jí jednak na to, že mezinárodní kontakty se i na-
vzdory nepříznivým okolnostem podařilo naší 
výtvarně pedagogické obci udržovat, a jednak na 
pozvolna se měnící politické a společenské klima 
v Československu. 

Zatímco ještě na sklonku 70. let režim vyví-
jel silnou restriktivní aktivitu (vzpomeňme na 
pronásledování signatářů Charty 77, v níž auto-
ři – z dnešního pohledu nevinně – poukázali na 
nedodržování lidských a občanských práv v Čes-
koslovensku, ke kterému se představitelé ČSSR 
zavázali podpisem Závěrečného aktu Konference 
o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách 
v roce 1975; k tomu viz poznámka věnovaná Janu 
Patočkovi, mluvčímu Charty 77, jenž zemřel na 
následky bezohledného výslechu StB), v letech 
osmdesátých ztrácel dech a také vlivem vývoje 
v Sovětském svazu (připomeňme Gorbačovovu 
perestrojku) se poměry v Československu pozvol-
na uvolňují. Znamenalo to např. návrat některých 
osobností umlčených po roce 1968 do veřejného 
života.

Osoby režimem označené za nežádoucí se za-
čínají znovu zvát na konference26, Jaroslav Brožek 
opět začal vystavovat, pomalu ustává schizofren-
ní dělení členů komunity na ty nežádoucí a ty ofi-

ciální. Na druhou stranu ještě zdaleka nelze hovo-
řit o svobodných poměrech, což dokládají násilné 
reakce režimu na různé pokojné demonstrace 
občanů, jež se právě v roce 1988 objevují, aby vy-
vrcholily v Listopadu 1989.

Ve stejném roce, kdy představitelé Světové 
rady INSEA zasedali v Českých Budějovicích, za-
sahovaly sbory SNB obušky, vodními děly, obrně-
nými transportéry a psy např. proti demonstran-
tům na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě (kde 
se konala demonstrace katolických věřících za 
náboženskou svobodu, lidská práva a obsazení 
prázdných biskupských stolců), proti tisícům lidí 
demonstrujících u příležitosti 20. výročí vstupu 
vojsk Varšavské smlouvy do Československa nebo 
u příležitosti 70. výročí vzniku Československa. 
Demonstrace se rozháněly, mnozí účastníci byli 
zadrženi a bylo s nimi zahájeno trestní řízení27. 
Konečně 10. prosince 1988 se na Škroupově ná-
městí v Praze uskutečnila – za účasti asi tří tisíců 
osob – první povolená opoziční demonstrace, kde 
vystoupili Václav Havel, další představitelé Charty 
77 a jiní aktéři blížících se revolučních událostí.

Zvláště sympozium v roce 1988 v Českých Bu-
dějovicích se všem účastníkům zapsalo do pa-
měti a mělo velký význam pro svůj mezinárodní 
rozměr. Proběhlo na něm totiž jednání Světové 
rady INSEA za účasti tehdejší prezidentky Ma-

Tab. 1 Přehled kongresů Československého komitétu INSEA uspořádaných do roku 1989 (včetně)

22 Autoři Michálek & Kratochvílová (2012, s. 16) v publikaci věnované Jaroslavu Brožkovi (v kapitole Umělec, pedagog, vědec 

aneb barevný život Jaroslava Brožka) uvádějí, že toto kolokvium konané na ústecké katedře výtvarné výchovy bylo II. Celostát-

ním kolokviem INSEA. Vzhledem k tomu, že mezinárodní kongres se konal v roce 1966 a Československý komitét INSEA vznikl 

v roce 1967, lze předpokládat, že I. Celostátní kolokvium se odehrálo v roce 1967. Autorka této studie však nedisponuje žádný-

mi dokumenty z té doby, jež by o konferenci a jejím tématu vypovídaly, ani se jí nepodařilo dohledat informace v literatuře.

23 Autor publikující pod značkou RU tuto akci ve své zprávě zveřejněné v Estetické výchově označuje za sedmé kolokvium. 

Srovnej s předchozí poznámkou. (RU. 1975/1976. Kam směřuje výtvarná výchova: K výsledkům sedmého celostátního kolokvia 

Čs. komitétu INSEA, s. 225) Tomuto kolokviu se ve stejném čísle Estetické výchovy věnují ještě Šašinková (1975/1976) a Voseček 

(1975/1976).

24 Článek Matouše Vondráka o sympoziu byl publikován v Estetické výchově v roce 1988 a je k dispozici i on-line v elektro-

nické knihovně České sekce INSEA. (Viz Vondrák, 1988.)

25 Funkci prezidentky InSEA vykonávala Marie-Françoise Chavanne v letech 1985–1988.

Poznámka editorek: v almanachu respektujeme dva úzy, jež se ustálily v psaní zkratky International Society for Education 

through Art. Zatímco v českém prostředí se ustálila zkratka INSEA, v zahraničí se používá varianta v podobě InSEA. V publikaci 

se tedy objevují obě podoby zkratek, jež obvykle odkazují buď k českému kontextu (INSEA), nebo kontextu světovému (InSEA).

26 Pavel Šamšula vzpomíná, že na plánované sympozium INSEA ve Visalajích (uskutečnilo se v roce 1985) – přes nesouhlas 

tehdejšího předsedy – pozval i Jaroslava Brožka, Jiřího Davida a Igora Zhoře, byť se ho nakonec z různých důvodů nezúčastnili. 

„Pozvánky byly na sklonku roku 1984 přes nesouhlas tehdejšího předsedy a varování některých členů předsednictva (kteří tak 

činili s možná oprávněným poukazem na fakt, že mohu ohrozit samotnou existenci ČSK INSEA) odeslány s podporou dalších 

členů předsednictva nikoli z hrdinství či statečnosti, ale s pocitem hanby a s přesvědčením, že vládnoucí síly mají již jiné sta-

rosti a že je možno tyto a další kolegy zvát na setkání lidí v organizaci, kterou spoluzakládali. Mezi těmi, kdo mne v tomto 

(z dnešního hlediska zcela bezvýznamném kroku) podporovali, byli ti, kdo umožňovali, aby uvedené významné osobnosti čes-

koslovenské výtvarné výchovy mohly od r. 1971 po mnoho let publikovat v časopisu Estetická výchova – byť pod jinými jmény.“ 

(Šamšula, 1996, s. 12)

27 Byl to také rok, kdy byl režimem zavražděn pětatřicetiletý politický vězeň Pavel Wonka (zemřel po dlouhých bezohled-

ných výsleších, po fyzickém týrání a záměrném odepření lékařské péče); jeho pohřeb, podobně jako kdysi pohřeb Jana Patočky, 

se stal manifestací odporu proti režimu a jeho obžalobou.
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6 Sametová revoluce, nové počátky

Sametové revoluci v roce 1989, jež přinesla pád čtyřicetileté vlá-
dy komunistického režimu v Československu a započala návrat po-
měrů v zemi k normálu, předcházely další demonstrace28 a projevy 
opozičních skupin, sdělovací prostředky západních států začaly 
dění v komunistických zemích medializovat, různé významné svě-
tové organizace a osobnosti stávající poměry v Československu hla-
sitě kritizovaly. Československý disent zveřejnil – samozřejmě jen 
v zahraničních médiích a ve vysílání rádia Svobodná Evropa – petici 
Několik vět, jejímiž autory byli hlavní představitelé domácí opozice 
a o pár měsíců poté také hlavní aktéři revolučních událostí. Petice 
požadovala propuštění vězněných politických vězňů, zrušení cenzu-
ry a garanci základních lidských práv a svobod; obsahovala i ekolo-
gický apel. Na rozdíl od Charty 77 našel tento manifest široký ohlas 
napříč společností – celkem jej podepsalo na 40 000 signatářů.

Konečně 17. listopadu 1989 došlo k události, jež dala věci do po-
hybu: v Praze se konalo povolené shromáždění studentů pražských 
vysokých škol, na němž se shromáždilo asi 15 000 studentů. Demon-
strace původně ohlášená jako připomenutí 50. výročí protinacistic-
ké demonstrace během pohřbu studenta Jana Opletala se změnila 
v manifestaci odporu k soudobému totalitnímu režimu. Po skonče-
ní oficiální části demonstrace studenti dále setrvávali a postupovali 
městem; mezitím se k nim přidali další demonstranti, až byl nako-
nec dav manifestujících, čítající na 50 000 demonstrantů, obklíčen 
na Národní třídě Veřejnou bezpečností. Byl napaden, bezohledně 
zbit a rozehnán. (Přehled revolučních událostí viz Vlček, [1999]) 
Tyto násilné události zahájily v Československu Sametovou revo-
luci a proměnu politických a společenských poměrů v zemi. Režim 
s vládou jedné strany, jenž byl budován „na věčné časy“, padl. Už 
29. prosince se československým prezidentem stává vůdčí osobnost 
disentu Václav Havel, přestřihují se ostnaté dráty na hranicích, so-
větská vojska se konečně odsouvají z území Československa.

Po pádu železné opony dochází svého zhodnocení úsilí výtvar-
ných pedagogů o udržení vysoké úrovně oborového myšlení a jeho 
kontinuity se světovým vývojem. Do dění se opět mohou naplno 
zapojit dříve perzekvovaní autoři a svobodné, tvořivé přemýšle-
ní o smysluplném pojetí našeho vzdělávacího oboru nachází své 
uplatnění nejen v praxi, ale také v dynamické oborové komunika-
ci. Vycházejí další studijní materiály pro vysokoškolské studenty 
a postupně jsou publikovány mnohé závažné texty koncepčního 

28 Tou nejvýznamnější bylo shromáždění studentů k 20. výročí sebeupálení 

studenta Jana Palacha v lednu 1989 – bylo jako všechny ostatní brutálně rozehná-

no a následovalo po něm zadržení řady účastníků a následně také představitelů 

disentu – kromě jiných i Václav Havel byl tehdy odsouzen za výtržnictví k trestu 

odnětí svobody.
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charakteru, vytvářejí se a diskutují nové osnovy, 
jež jsou výrazem skutečně pluralitního, a niko-
liv ideologicky jednotného charakteru výtvarné 
edukace.

V roce 1990 dochází k výměně na postu před-
sedy Československého komitétu INSEA, jímž se 
po Pavlu Šamšulovi, který působil jako člen před-
sednictva komitétu již od roku 1977 a předsednic-
kou funkci vykonával v letech 1985–1990 (a zůstal 
i po změně předsedy v úzkém vedení v roli mís-
topředsedy organizace), stává pro období 1990–
1993 Igor Zhoř29. 

V devadesátých letech došlo – kromě uspo-
řádání řady sympozií s mezinárodní účastí a pu-
blikačních aktivit (o nich viz dále) – k dalším dů-
ležitým peripetiím historie Československého 
komitétu INSEA. Jedním z nich byl zajisté okamžik, 
kdy se organizace rozštěpila na dvě samostatné 
národní sekce, českou a slovenskou. Původně 
krátce koexistovaly na území jednoho státu a ko-

pírovaly tak dění v Československu, kde postup-
ně sílily tendence k rozdělení společného státu 
(k tomu viz Zhoř, 1996a). Nakonec 1. ledna 1993 
Československo – společný stát Čechů a Slováků – 
zaniká a vznikají nástupnické státy Česká repub-
lika a Slovenská republika. Ve stejném roce, 24. 5. 
1993, byla pod vedením Igora Zhoře, jenž tehdy 
jako předseda organizace musel řešit organizač-
ní problémy spojené se štěpením komitétu, a za 
asistence Aleny Dokonalové, členky přípravného 
výboru vznikajícího subjektu (oba signovali nově 
registrované stanovy), zaregistrována nástup-
nická organizace Československého komitétu IN-
SEA, od tohoto data až do dneška fungující pod 
názvem Česká sekce INSEA. Po krátkém mandátu 
Igora Zhoře, jenž se stal děkanem Fakulty výtvar-
ných umění Vysokého učení technického v Brně 
a nečekaně zemřel v roce 1997, funkci předsedy 
České sekce INSEA vykonával – v období od roku 
1993 až 1995 – Jaroslav Brožek30.

Po roce 1990 uspořádala Česká sekce INSEA řadu sympozií s me-
zinárodní účastí, kde se diskutovalo mnoho aktuálních témat. Pře-
hled uskutečněných sympozií přináší následující tabulka.

Hradec Králové, 1991 Výtvarná výchova v nové situaci

Ústí nad Labem, 1992 Filozofické aspekty výtvarné výchovy

Ostrava, 1993 Múzická kreativita jako cesta 
k obnově duše

Plzeň, 1994 Učitel výtvarné výchovy – umělec 
a pedagog

Praha, 1995 Uvidět čtvrtý rozměr: Výtvarná 
výchova pro třetí tisíciletí

Žďár nad Sázavou, 1996 Emocionalita a racionalita ve 
výtvarné výchově

České Budějovice, 1997 Horizonty vzdělávání učitele výtvarné 
výchovy

Ústí nad Labem, 1998 Ke kořenům oduševnělého tvaru

Praha, 2000 Média a obraznost

Olomouc, 2002 Výtvarná výchova a mody její 
komunikace

Plzeň, 2004 Rámcový vzdělávací program ve 
výtvarné výchově

Praha, 2006 Péče o obraznost / sémiotické přístupy 
k výtvarnému umění a ve výtvarné 
výchově

Brno, 2008 Veřejnost a kouzlo vizuality. Rozvoj 
teoretických základů výtvarné 
výchovy a otázky kulturního 
vzdělávání

Hradec Králové, 2010 Vizuální gramotnost

Plzeň, 2012 O významu tvořivosti ve výtvarné 
výchově a jejím účinku na všeobecné 
vzdělávání

Olomouc, 2015 Současný stav a perspektivy výtvarné 
výchovy – reflexe kurikulárních 
dokumentů pro všeobecné vzdělávání

České Budějovice, 2017 Kritéria kvality ve výtvarné výchově 31

29 Igor Zhoř byl v této studii již vícekrát zmíněn jako významná osobnost české výtvarné výchovy a Československého 

komitétu INSEA a je mu věnován samostatný medailon na jiném místě tohoto almanachu. Připomeňme, že publikovat začal již 

v 50. letech (viz jeho méně známé příspěvky do časopisu Výtvarná výchova, např. Zhoř, 1956) a stal se jednou z nejvíce respek-

tovaných osobností nejen výtvarné výchovy, ale i teorie a zprostředkování umění. O jeho významu a díle byla v poslední době 

publikována např. studie Drobné a Horáčka (2015), byla mu rovněž věnována brněnská konference Igor Zhoř a cesty k umění 

(v roce 2015, viz např. Drobná, 2015).

Přínos Igora Zhoře spočíval v jeho schopnosti rozumět umění a také v jeho úspěšné snaze předávat toto porozumění druhým 

lidem. O to se konkrétními kroky snažil už od 60. let, kdy např. založil (spolu s ředitelem brněnského Domu umění Adolfem 

Kroupou) skupinu Mladí přátelé výtvarného umění, v rámci níž se mladí lidé seznamovali se současným uměním. Zhoř měl 

dar psát o složitých problémech moderního a současného umění čtivě a srozumitelně. Nedocenitelným příspěvkem pro praxi 

výtvarné výchovy byly jeho metodické publikace, ať již se jednalo o rané Besedy o umění (s Jaroslavem Brožkem; Brožek & Zhoř, 

1965) nebo o dosud hojně využívanou Výtvarnou výchovu v projektech. (Zhoř, 1995, 1996b) Zdůrazňoval důležitost vnitřního 

prožitku při setkání s uměleckým dílem a byl toho názoru, že způsoby práce s uměleckým dílem ve výuce nelze předepisovat 

či nějak unifikovat, musejí být tvůrčí podobně, jako je tvůrčí umělecký projev sám.

Zhoř však nebyl pouze autorem četných úspěšných publikací, byl také organizačně činný a kromě důležitých úkolů v rámci 

INSEA měl podíl na mnoha dalších, po Listopadu mimo jiné na vzniku brněnské Fakulty výtvarných umění Vysokého učení 

technického v Brně.

30  Rovněž o Jaroslavu Brožkovi byla již vícekrát řeč a těší nás, že přes svůj pokročilý věk podpořil oslavy České sekce INSEA 

a zaslal nám prostřednictvím své ženy svůj pozdrav, jenž je otištěn hned v úvodu naší publikace. Jaroslav Brožek se do dějin 

výtvarné výchovy zapsal jako teoretik a výzkumník v oblasti teorie barev, jako výtvarný pedagog a metodik a rovněž jako 

výtvarný umělec. Je autorem mnoha odborných i metodických publikací k tématu barvy a jejích účinků na lidskou psychiku 

a vnímání. Také Brožkovi je věnován samostatný medailon na jiném místě našeho almanachu.

Této významné osobnosti české výtvarné výchovy a umělecké scény byly věnovány některé publikace sumarizující jeho osudy 

a práci uměleckou a výzkumnou, jež lze doporučit zájemcům. Viz např. Pavlíček, 2012, Kratochvílová, Pejčochová & Géringová, 

2012, Kratochvílová & Pejčochová, 2013, Koubová, 2008.

Tab. 2
Přehled sympozií 
Československého komitétu 
INSEA, resp. České sekce INSEA, 
uspořádaných po roce 1989

31 V době psaní této studie byla konference v Českých Budějovicích ve stádiu 

příprav; tento almanach bude představen právě na této události, jíž vrcholí oslavy 

jubilea naší organizace.
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Jak je vidět z přehledu v tabulce, od roku 1998 se 
ustálil dvouletý rytmus konání konferencí, jenž trval 
do roku 2012. Od tohoto roku (fakticky plzeňskou 
konferencí) periodicita akcí ustala a Česká sekce IN-
SEA přestala vykazovat činnost až do roku 2015, kdy 
byla iniciativou autorky tohoto článku obnovena. 
Kromě jiného byl znovu nastolen dvouletý rytmus 
konání konferencí, jenž započal v roce 2015 (Sou-
časný stav a perspektivy výtvarné výchovy – reflexe 
kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání 
v Olomouci) a dále pokračuje konferencí v jubilej-
ním roce 2017 (Kritéria kvality ve výtvarné výchově, 
České Budějovice). Tématem této studie je však pou-
ze historie Československého komitétu (resp. České 
sekce INSEA) v geopolitických souvislostech 2. polo-
viny 20. století, děním po roce 2000 se pro obsáhlost 
tématu již nemůže podrobněji zabývat.

Počínaje rokem 1992 byly ze sympozií vydávány 
publikace – sborníky nebo monografie, obsahující 
řadu důležitých textů utvářejících polistopadový 
diskurz české výtvarné pedagogiky. Sborníky po-
dávají plastický obraz o dění na těchto odborných 
setkáních a ve výtvarné výchově v České republice 
a je na dalších autorech, aby je s historizujícím od-
stupem kriticky posoudili a pokusili se pokračovat 
v započatém psaní příběhu České sekce INSEA. Svůj 
příspěvek k tomuto kritickému zhodnocení nabízí 
v tomto almanachu Jaroslav Vančát, za jehož vede-
ní se větší část akcí uskutečnila. (Jaroslav Vančát se 
funkce předsedy sekce ujal v roce 1995, viz dále.) 
Nezmýlíme se však, když vyzdvihneme stoupající 
význam výzkumných šetření (daný snahou o kvali-
tativní proměnu didaktiky výtvarné výchovy, která 
již definitivně přestává být „metodikou“ a stává se 
standardní vědou v rámci široké rodiny pedago-

gických disciplín32), důležité otevření tématu vlivu 
nových technologií na umění a výtvarnou výchovu 
(zcela v duchu staré Patočkovy výzvy „být pozorni 
významu chvíle, již prožíváme“) a tematizaci stále 
potřebnější vizuální gramotnosti. 

Samostatnou kapitolou nedávné historie naší 
sekce byly diskuse o novém kurikulu, které se snad 
poprvé stalo důvodem vážné názorové roztržky 
naší výtvarně pedagogické obce, jež poznamenala 
také dění v České sekci INSEA, její členskou základ-
nu a další fungování. V historii našeho oboru byly 
sice vášnivé polemiky běžné, jednalo se však povět-
šinou o polemiky mezi zastánci statu quo (zpětně 
jej obvykle nahlížíme jako zastaralý, neaktuální, viz 
např. dnes již legendární diskuse o ornamentu a ná-
rodním svérázu, ale i pozdější diskuse o nevhodné 
aplikaci konstruktivistických principů, jež se zvrhly 
do rýsování perspektivy a neúměrného důrazu na 
studijní kresbu apod.) a mezi vizionáři, kteří obo-
rové obsahy chtěli aktualizovat a jimž dal čas za 
pravdu. A nebo se jednalo o kritiku praktického 
uchopení kurikula (dnes bychom mluvili o zklamání 
z nedostatečné či pomýlené implementace kuriku-
lárních změn), tedy o klasický střet mezi praxí a teo-
rií. (K tomu viz Šobáňová, 2012.) V souvislosti s tvor-
bou vzdělávacího obsahu výtvarné výchovy pro 
rámcové vzdělávací programy však došlo ke střetu 
teoretických a filozofických východisek a rovněž 
k nepochopení záměru tvůrců kurikula a jeho zkrat-
kovité kritice bez adekvátní argumentace (ostatně 
dodnes v některých členech naší komunity dožíva-
jí pokřivené interpretace těchto záměrů, jež lze ve 
zkratce vyjádřit jako poněkud směšné obvinění, že 

„chtěli z výtvarné výchovy dělat fotografii a zničit ji 
zavedením počítačů“33). 

Toto téma bylo stěžejní zejména v letech 2002 
(viz sympozium Výtvarná výchova a mody její ko-
munikace v Olomouci) až 2004 (viz sympozium 
Rámcový vzdělávací program ve výtvarné výcho-
vě v Plzni); s odstupem se k němu vrátilo rovněž 
sympozium v Olomouci v roce 2015 (Současný 
stav a perspektivy výtvarné výchovy – reflexe ku-
rikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání), 
ovšem bohužel bez tehdejších hlavních názoro-
vých oponentů.

Vraťme se ale zpět do 90. let 20. století. Kromě 
sborníků z konferencí vznikly také další publikace 
pod hlavičkou Československého komitétu, resp. 
České sekce INSEA. Igor Zhoř a Alena Dokonalová 
ve spolupráci s dalšími autory připravili pro členy 
INSEA informativní výběr z referátů pronesených 
na Evropském regionálním kongresu INSEA v Hel-
sinkách (odehrál se v roce 1992) a vydali jej pod 
názvem Síla obraznosti / Power of Images (Zhoř 
& Dokonalová, 1993). Poté, od roku 1995, začaly 
vycházet Listy České sekce, jež byly koncipovány 
jako neregistrovaný bulletin pro potřeby členů 
organizace a jako jejich diskusní platforma. Listy 
bohužel vycházely pouze jako neperiodický ob-
časník, a to jen čtyři roky – v letech 1995 až 1998. 
Redakcí pod vedením Jiřího Davida a v dalším slo-
žení Marie Fulková, Evžen Linaj a Jaroslav Vančát 

bylo vydáno celkem 5 čísel ve čtyřech ročnících, 
konkrétně tato čísla: ročník 1: 1/1995, ročník 2: 
2/1996, ročník 3: 3/1997, 4/1997, ročník 4: 5/1998)34.

Co se týká obsahu jednotlivých čísel, o čísle 
prvním byla již zmínka v některých předešlých 
poznámkách. Kromě editorialu Jaroslava Brožka 
(stávajícího předsedy organizace, jenž v daném 
roce na své předsednictví ze zdravotních důvodů 
rezignoval), v němž autor představuje vizi Listů 
České sekce INSEA, obsahuje vstupní číslo Listů 
text Jiřího Davida Česká INSEA v „hodině mezi 
psem a vlkem“, studii Evžena Linaje Výtvarná 
výchova v postmoderní situaci, článek Marty Po-
hnerové Duchovní a smyslová výchova II a zprávy 
z dění v INSEA.

Text Jiřího Davida, v němž je vyjádřeno autoro-
vo negativní vnímání předlistopadového působe-
ní Československého komitétu INSEA a pochyb-
nosti nad jeho současným stavem a možnostmi, 
vyvolal smršť reakcí – nikoliv proto, že by snad 
měly být obhajovány režimem vynucená „poli-
tická a ideologická obratnost a přizpůsobivost“ 
a konsensus mezi režimem a organizací (jenž 
byl ostatně příznačný pro většinu společnosti) 
a že by vedoucím představitelům INSEA chyběla 
schopnost sebereflexe, ale spíše proto, že Davi-
dova argumentace nebyla postavena na faktech 

32 Důležitým a výstižným byl v této souvislosti metodologicky zaměřený příspěvek Slavíka a Fulkové (2008) nazvaný Vý-

zkum a teorie edukačního procesu – slepá skvrna výtvarné výchovy? (viz sborník Veřejnost a kouzlo vizuality). V něm oba zkuše-

ní autoři konstatují nedostatek systematických výzkumů a analýz reálné výuky a podávají fundovanou analýzu rozhodujících 

paradigmatických změn týkajících se oboru. Představují metodologické možnosti výzkumu ve výtvarné výchově, kterým při-

pisují zvláštní důležitost a které v následujících letech rozvinuli – analýzu diskursu (resp. diskurzní analýzu, jak se pojmenování 

této metodologie v češtině mezitím ustálilo) a konceptovou analýzu. Podle autorů – s nimiž autorka této studie souhlasí – má 

být didaktika nikoliv pouze producentem teorie (jež bývá tradičně v napětí vůči praxi), jako tomu bylo doposud, nýbrž vědou 

podporující učitelskou profesi a zkoumající fakta. (Tamtéž) 

34 Rozbor těchto polemik a názorových východisek jejich aktérů již přesahuje možný rozsah tohoto textu. Svár mezi těmi, 

kteří v současném světě vidí více příležitostí než hrozeb, a mezi těmi, kdo vnímají pouze ohrožení a negativa, je svárem starým 

jako náš předmět sám. (Vzpomeňme v této souvislosti např. raný Uždilův text z roku 1956, v němž můžeme najít stejný spor 

– verbalizovaný jako protiklad škodlivé, nebezpečné „technisace“ a pozitivního „světa fantasie a tvoření“, touhy po krásnu, 

světa, v němž mají lidé „otevřené oči“ a umí „vidět a cítit“, viz Uždil, 1956, s. 216; vzpomeňme obavy z vědeckotechnické re-

voluce a konzumu z 60. let a další.) Mnohdy teprve při pohledu zpátky jsme schopni posoudit, zda panika z technologických 

a společenských proměn byla oprávněná a zda náš obor nová, nastupující média a nastalé skutečnosti poškozují, nebo spíše 

obohacují a přirozeně – v souladu s dobou, z níž nelze vystoupit, – proměňují. Spor o rámcové vzdělávací programy měl ale 

zajisté více rovin: tak jako vždy hrály roli rovněž osobní vztahy, svůj díl viny nese neznalost kontextu celých kurikulárních změn 

(jež se týkaly celkové koncepce české vzdělávací soustavy a jež nastolovaly nový jazyk a strukturu osnov) a hrozící marginali-

zace postavení výtvarné výchovy v novém kurikulu, jíž bylo třeba předcházet určitým pojetím a pojmenováním vzdělávacího 

obsahu a tak dále. Jádro později nastalých sporů o rámcové vzdělávací programy, jež bychom mohli pojmenovat jako spor mezi 

pragmatickým realismem a pojetím, jež zdůrazňuje duchovní aspekty tvorby, je čitelné již v diskuzích o evaluačních kritériích 

oboru v 90. letech, viz Listy České sekce INSEA 4/1997.

34  Na tuto tradici navazuje po dvaceti letech, v roce 2016, pátý ročník obnoveného periodika. Listy v současnosti připravuje 

redakce ve složení Petra Šobáňová (hlavní editorka i technická redaktorka v jedné osobě), Karin Militká a Václava Zamazalová. 

Vycházejí dvakrát ročně jako neregistrované periodikum pro potřeby spolku a odborné veřejnosti a – vzhledem k existenci 

dvou odborných recenzovaných časopisů (k tradiční Výtvarné výchově přibyl v roce 2013 časopis Kultura, umění a výchova) 

tematicky přímo zaměřených na náš obor a při vědomí existence dalších obecně pedagogických vědeckých periodik – jsou 

koncipovány především jako informační bulletin, nikoliv jako odborný vědecký časopis. Viz https://www.insea.cz/.
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a obsahovala mnoho nepřesností, nesprávných 
údajů a nepodložených obvinění. Proto nebyla 
fér – a namísto „vyrovnání se s minulostí“ způso-
bila nové křivdy a zabetonovala tak skutečnou, na 
faktech postavenou diskusi o předlistopadovém 
fungování INSEA.

Druhé číslo Listů tak přirozeně přináší celou 
řadu reakcí na Davidův článek (jsou pro nás dnes 
vlastně téměř jediným zdrojem informací o poza-
dí Československého komitétu INSEA v předlisto-
padovém období): Jaromíra Uždila, Igora Zhoře, 
Pavla Šamšuly a nového předsedy Jaroslava Van-
čáta. Vedle těchto důležitých textů s mnoha cen-
nými informacemi obsahuje číslo rovněž článek 
nového předsedy, v němž jsou naznačeny cíle pro 
další období. Jaroslav Vančát, jenž nakonec před-
sednickou funkci vykonával po dvě desetiletí35, 
reaguje na Davidův názor, že České sekce INSEA 

„ztratila energii a do značné míry také inspiraci“ 
a nabízí k diskusi otázku, zda je činnost sekce – 
soustředěná na pořádání pravidelných sympozií 
a na vydávání sborníků z nich – dostatečná, či 
nikoliv. Zamýšlí se nad tím, jak obor lépe prezen-
tovat navenek a jak prosazovat jeho zájmy, vybízí 
k diskusi a k „co nejčastější výměně názorů“ (např. 
na kolokviích mezi sympozii, podobných, která 
se tehdy již podařilo zorganizovat, nebo v Listech, 
které by mohly vycházet častěji), jako důležitý cíl 
navrhuje „zřízení stálého informačního a propa-
gačního střediska“ pro zajištění „kontinuity vý-

měny informací mezi symposii“ a deklaruje od-
hodlání vstoupit jako aktivní aktér do procesu 
připomínkování nových osnov a evaluačních kri-
térií. (Vančát, 1996) 

To se také stalo, jak o tom svědčí obsah čtvrté-
ho a pátého čísla Listů. Ve čtvrtém čísle (4/1997) 
byly publikovány návrhy evaluačních kritérií pro 
výtvarnou výchovu – návrh Jaroslava Vančáta, 
kolektivu pod vedením téhož autora (Vančát, 
1997a, 1997b), Jana Slavíka (1997a), Jana Slavíka 
a Věry Roeselové (1997) plus dokument Danuše 
Sztablové (1997a) formulující cíle oboru. Dále 
Listy obsahují kritické zhodnocení návrhů z pera 
přizvaných oponentů Jaromíra Uždila (1997), Jiří-
ho Davida (1997), Jaroslava Brožka (1997), Danuše 
Sztablové (1997b) a Jana Slavíka (1997b). Číslo ob-
sahuje i text Jaroslava Vančáta (1997c) vysvětlu-
jícího východiska svého návrhu a reagujícího na 
jeho kritiku36. Zatímco čtvrté číslo bylo autorsky 
pestré, předcházející třetí číslo Listů bylo (3/1997) 
celé tvořeno překladem statě Rudolfa Arnheima 
Zamyšlení nad výtvarnou výchovou. V situaci, kdy 
kromě klasické Readovy Výchovy uměním, již se 
podařilo vydat v roce 1967, a sovětských titulů 
zcela chyběly překladové publikace, bylo publi-
kování Arnheimovy studie zajisté důležité. Páté, 
poslední číslo Listů (viz poznámka č. 34) vydané 
v roce 1998 (5/1998), bylo rovněž monotematické 
a věnováno bylo diskusi nad kurikulárními doku-
menty37. Do ní se zapojili Tomáš Komrska (1998), 

Lenka Kitzbergerová (1998), Evžen Linaj (1998a), 
Jan Slavík (1998), Jaroslav Vančát (1998), Marie Ful-
ková (1998) a Evžen Linaj (1998b). 

Po zániku Listů jsou bohužel informace o dění 
v České sekci INSEA roztroušeny; po změnách 
v časopise Estetická, resp. Výtvarná výchova38, 
k nimž rovněž došlo v 90. letech, se informa-
ce o dění v INSEA objevují především tam, jako 
tomu ostatně bylo i dříve v historii. Díky článkům 
v tomto periodiku lze nejen sledovat dění v sa-
motné INSEA, ale i porozumět dobovým tématům 
a názorům na ně. Lze čerpat jak ze zevrubných 
analýz aktuálních témat různých typů kongre-
sů INSEA (obvykle z pera Jiřího Davida, viz např. 
David, 1992/1993a, 1994/1995a, 1997b; dále viz 
např. Babyrádová, 1993/1994, nebo Fulková, 1997) 
a některých přetištěných referátů nebo jejich ko-
mentářů (viz např. Furuta, 1992/1993a–c; článek 
vyšel zásluhou Davida, jenž jej přeložil, dále Da-
vid, 1992/1993b, Mantere, Lehtimäki & Räsänen, 
1992/1993 – vyšlo zásluhou Marie Fulkové, jež 
text přeložila; dále např. David, 1994/1995b, 1997a, 
Hlaváček, 1994/1995, Knížák, 1994/1995 nebo Ba-
byrádová, 1997), ale i z užitečných informativních 
zpráv a postřehů z kongresů (viz např. Dokonalo-
vá, 1992/1993a, 1992/1993b, Linaj, 1992/1993, Do-
konalová, 1992/1993c, Terčová, 1993/1994, Fulková, 
1994/1995, Ševčíková, 1994/1995, Ježková, 1997, Li-
naj, 1998, nebo Ryvolová, 1999).

Závěrem
Chceme-li něco znovu promýšlet a případně 

přehodnotit – v našem případě jsou to ideje a tra-
dice, z nichž vyrůstá česká odnož Mezinárodní 
společnosti pro výchovu uměním v těsném sepětí 
s její světovou mateřskou organizací – je nejprve 
třeba dobře je poznat, hledat jejich původní kon-
text a formulovat z nich to zásadní. Teprve na 
základě této „exegeze“ může přijít jejich výklad, 
promýšlení a konečně i rethinking jejich podsta-
ty s výhledem do budoucna. V tom také autorka 

této studie, jež má zároveň tu čest vést nyní naši 
organizaci, spatřuje smysl připomínky výročí Čes-
ké sekce INSEA i smysl tohoto almanachu a dal-
ších akcí, jež se v souvislosti s výročím chystají. 
Považuje ostatně za velkou chybu, že se historii 
české odnože INSEA dříve nevěnovalo více pozor-
nosti (výročí založení našeho spolku se takto slaví 
vůbec poprvé!) – bylo by to bývalo zvláště užiteč-
né v době, kdy ještě žili hlavní aktéři a pamětníci, 
kteří mohli do mozaiky dějin československého 
komitétu INSEA doplnit mnohé chybějící kamínky.

Roli takříkajíc Scriptura sacra, Písma, které mu-
síme podrobovat výkladům a znovu je promýšlet, 
hrají v historii INSEA zajisté texty Herberta Reada, 
jenž stál přímo u zrodu InSEA a vdechl jí dodnes 
platný étos, našich teoretiků Jaromíra Uždila, Pav-
la Šamšuly, Igora Zhoře, Jaroslava Brožka a ostat-
ních, kteří stáli v čele naší národní větve Meziná-
rodní společnosti pro výchovu uměním, a mnoha 
dalších myslitelů, kteří v našem i mezinárodním 
kontextu utvářeli didaktický diskurz výtvarné vý-
chovy a šířeji chápané výchovy uměním.

Náš almanach bohužel není s to postihnout ce-
lou šíři tohoto diskurzu a znovu-promyslet všech-
ny jeho ideje. Zajisté ale může tuto snahu alespoň 
zahájit a v době, která se vyznačuje nadprodukcí 
více i méně kvalitních odborných prací, alespoň 
symbolicky připomenout osobnosti, které se za-
sloužily o konstituování našeho oboru a jejichž 
dílo prověřil čas.

Připomenutí geopolitických souvislostí vzniku 
a historie Československého komitétu INSEA uka-
zuje, že naše organizace rozhodně neměla pouze 
význam odborný, není a nebyla jen formálním 
nebo čistě pragmatickým sdružením osob, které 
spojoval odborný zájem a profese. Kdyby se Jaro-
mír Uždil a jeho spolupracovníci spokojili pouze 
s neformálními kontakty s InSEA nebo s vlastním 
členstvím v ní a nezaložili autonomní národní 
odnož této organizace, zajisté by měli více času 
na vlastní odbornou činnost a dost možná by 

35 Počítáme-li také roky ze závěru tohoto období, kdy organizace přestala standardně fungovat (nejen formálně, tedy s ak-

tivní členskou základnou platící členské příspěvky a scházející se podle stanov, ale i fakticky, protože již nevykazovala žádnou 

činnost a neplnila své poslání) a nepodařilo se v řádném termínu podle stanov uspořádat regulérní volby výboru a předsednic-

tva, jemuž vypršel mandát.

36 Spor, naznačený v poznámce 33, je patrný i zde a dal by se vyjádřit rovněž jako spor mezi koncepcí pragmatickou, realis-

tickou (Vančát, 1997c) a koncepcí akcentující duchovní aspekty výtvarné výchovy, koncepcí spíše utopickou a v reálných pod-

mínkách vyučování těžko dosažitelnou. Přes tuto nedosažitelnost a nesnadnou operacionalizaci jejích klíčových konceptů ji její 

zastánci akcentují jako důležitý referenční rámec oboru. Kromě těchto odlišných představ se v čísle objevuje i věcná diskuse 

nad konkrétními kritérii evaluace a proporcemi uvažovaných obsahových oblastí (viz Slavíkův příspěvek, 1997b).

37 Připomeňme, že dané období bylo zasvěceno tvorbě, diskutování a nakonec i přijetí tří alternativních variant osnov (A–C, 

podrobnosti viz číslo 1 časopisu Ergo z roku 2002 a Šobáňová, 2016), které byly MŠMT schváleny v roce 2001. Již v době přijetí 

těchto tří variant byla decizní sférou nastíněna koncepce celkové reformy vzdělávacího systému a zahájila se kurikulární re-

forma, jež v našem oboru znamenala příklon k teoretickým východiskům varianty B osnov z roku 2001 a zároveň integrování 

některých klíčových pojmů a východisek varianty A. Implementace nového kurikula byla zahájena v roce 2005 přijetím školské-

ho zákona č. 561/2004 Sb.; podle nových osnov vytvořených na základě rámcových vzdělávacích programů a specifikovaných 

v jednotlivých školních vzdělávacích programech se začala výtvarná výchova vyučovat v prvních a šestých ročnících základních 

škol od 1. 9. 2007.

38 K nim viz obsažná studie Pavla Šamšuly (2013).
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obohatili naši a světovou výtvarnou výchovu 
o další své práce. Něco podstatného by však na-
šemu oboru chybělo. Něco, čemu obětovali svůj 
čas a hodiny neúnavné práce, něco, čemu věřili 
a za co bojovali i v nelehkých obdobích našich no-
vodobých dějin. Byla to snaha o to držet českou 
výtvarnou výchovu v centru dění a vybudovat jí 
silnou mezinárodní pozici, snaha stavět obor do 
kontextu současných myšlenkových a umělec-
kých podnětů, odhodlání nečekat, s čím přijdou 
jiní, ale naopak aktivně přispívat světové komu-
nitě našimi vlastními poznatky a idejemi. Bylo to 
úsilí institucionalizovat tyto snahy, a tak zesílit 
hlas komunity výtvarných pedagogů, aby byl co 
nejvíce slyšet.

V předešlých pasážích bylo věnováno relativně 
mnoho prostoru politickému a společenskému 
dění, jež utvářelo složitou a mnohdy bezútěšnou 
realitu, v níž se členové Československého komi-
tétu INSEA nacházeli dlouhá desetiletí. Připome-
nutí těchto souvislostí – na něž snadno zapomíná-
me v dnešní době svobody a snadného přístupu 
k informacím – ukazuje, že dosavadní existence 
naší organizace je kromě jiného také dějinami zá-
pasu o možnost svobodného diskurzu, dějinami 
rezistence proti ideologickému tlaku, dějinami 
touhy po nezávislé výměně názorů v mezinárod-
ních souvislostech. Jak už bylo uvedeno v úvodu 
této studie, snahou totalitních režimů byla izo-
lace, cenzura idejí, ideologizace a paralýza svo-
bodného odborného diskurzu – národní INSEA 
naopak znamenala přímé propojení se svobod-
nou světovou komunitou, vzájemné sdílení idejí 
a poznatků uvnitř této komunity, rozhled mimo 
rybník marxisticko-leninské pedagogiky, svobod-
né rozvažování dopadů moderny na výtvarnou 
edukaci, citlivost k dětskému výtvarnému pro-
jevu na pozadí nových teorií a pohledů, snahu 
o redefinování obsahů a cílů oboru podle potřeb 
doby – jejích výzev i jejích rizik, ať již ten či onen 
badatel akcentoval jedno nebo druhé.

Největší část našeho ohlédnutí byla právem 
věnována počátkům naší organizace: podhoubí 
vzniku Československého komitétu INSEA v 60. 
letech, XVIII. světovému kongresu INSEA v Praze 
v srpnu 1966, myšlenkovým podnětům tohoto 
kongresu a konečně vzniku Československého 

komitétu INSEA v čase svobodného nadechnutí 
v období nadcházejícího Pražského jara. Pokusili 
jsme se sledovat příběh naší organizace v období 
po traumatizující okupaci a v nelehkém období 
normalizace až k Sametové revoluci, jež přinesla 
pád čtyřicetileté vlády komunistického režimu 
a započala novou éru celé společnosti včetně naší 
organizace. Jak se bude příběh České sekce INSEA 
odvíjet dál, záleží už jen na nás samých. Její pří-
běh však zdaleka nekončí.

Petra Šobáňová,
předsedkyně České sekce INSEA

katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci

Obr. 17–19
Nahoře Igor Zhoř a Jaromír 
Uždil v roce 1988 na exkurzi 
při symposiu INSEA v Českých 
Budějovicích (foto z archivu Karly 
Cikánové), uprostřed Igor Zhoř 
a Jaroslav Brožek, 1990 (foto 
archiv Igora Zhoře); dole Jaromír 
Uždil s Dagmarou Ryčlovou 
v roce 2000, foto archiv Jaroslava 
Vančáta
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„Do polistopadové doby vstupovala 
česká výtvarná pedagogika se slušnými 
základy. Úspěšná tradice, jejíž vrchol 
nacházíme na dnes již legendárním 
kongresu INSEA v Praze v r. 1966, 
nebyla nikdy zcela rozrušena. I když 
normalizátoři vypudili do ústraní 
Jaroslava Brožka, Jiřího Davida, Igora 
Zhoře, ale také Karla Frauknechta, 
Bohuslava Malečka a mnohé další, 
přece byly kroky desítek, ba stovek 
učitelů výtvarné výchovy ovlivňovány 
vědomím, že k něčemu podstatnému je 
zavazuje právě odkaz řady významných 
osobností.“

Radek Horáček (2000, s. 8)



85

Přes dvacet let s INSEA

Jaroslav Vančát

39 K výtvarné pedagogice na akademické úrovni jsem se vrátil v roce 1991 po 

absolvování konkurzu na katedře výtvarné výchovy PedF UK v Praze. Byl jsem 

přijat k výuce modelování a prostorové tvorby, ale usilovně jsem se věnoval teorii 

výtvarného umění a výtvarné výchovy. Na katedře jako první v Čechách jsem 

posléze zavedl výuku počítačové grafiky a multimediální tvorby.

Když přišla řeč na to, že České sekci INSEA (v pokračování Čes-
koslovenského komitétu INSEA) je letos padesát let – úplně jsem se 
zhrozil, když jsem si uvědomil, že tok času, který pro mne se vším sna-
žením ve výtvarné výchově tak nenápadně plynule ubíhal, má v této 
souvislosti také historický rozměr. Vlastně je to už více než dvacet let, 
co jsme s Marií Fulkovou, Radkem Horáčkem a Hanou Babyrádovou 
v roce 1994 byli kooptováni do výboru České sekce INSEA a co jsem 
následně začátkem roku 1995 byl zvolen jejím předsedou39. Je tedy 
asi také jistou povinností podat svědectví o této epoše české INSEA 
nejen kvůli nastávajícímu jubileu, ale také proto, že i ona byla a je 
chápána jako jeden z významných hybatelů české výtvarné výchovy. 

Jak je zřejmé z Listů INSEA 1/1995 a 2/1996 (https://www.insea.cz/
listy-z-let), doznívala zde v té době ještě diskuse mezi těmi, kdo repre-
zentovali Československý komitét INSEA do roku 1989, a těmi, kdo 
se dostávali zpět na místa, o něž byli připraveni normalizací po roce 
1968. Navenek šlo o spor, zda se československá INSEA během norma-
lizace nedostala do úpadku, když byla v té době zbavena významných 
osobností, nebo zda přesto měla pro českou výtvarnou výchovu také 
pozitivní význam, když zejména prostřednictvím jejího tehdejšího 
předsedy prof. Uždila umožňovala mít přehled o zahraničním dění 
a přinášela v režimem přípustné míře aktuální zahraniční poznatky 
(formálním členem světové InSEA bylo vlastně ministerstvo školství, 
které platilo členský příspěvek).

V této diskusi poněkud zaniklo, že by vlastně mělo jít o to, co se 
dělo během dvaceti let okupace s celou českou výtvarnou výchovou, 
jaký byl faktický stav oboru a jeho teorie v této době převratu v roce 
1989, zda bude třeba něco dohánět oproti zahraničí a kterým smě-
rem se vlastně, tentokrát již svobodně, vydat. 

Resumé bylo obdobné, jaké se vlastně tehdy odehrálo i v celé spo-
lečnosti – že ty první s těmi druhými spojuje to, že společně mají vý-
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tvarnou výchovu rádi a ti první ji jaksi uchovávali 
pro ty druhé, jejichž návratům nebrání a nikdy ne-
bránili, že i když vlastně obsadili jejich místa, po-
máhali jim téměř disidentsky ze všech sil a nyní je 
do výtvarné výchovy rádi kooptují zpátky.

V tomto navenek téměř nekonfliktním předá-
vání pozic se tak přešlo bez povšimnutí, že v praž-
ském akademickém výtvarně pedagogickém ško-
lení byla během normalizace obdobně rozmetána 
metodika, založená po II. světové válce Martinem 
Salcmanem, který v ní vyškolil stovky učitelů, ne-
sená v těchto šedesátých letech na katedře Zdeň-
kem Sýkorou, Jiřím Paterou a Kamilem Linhartem. 
Ta byla založena na studiu reality v tradici cézan-
novské konstruktivní relační stavby výtvarného 
díla a reflektovala, zejména v díle Zdeňka Sýkory, 
strukturní koncepty umělecké tvorby, které byly 
v korelacích s tehdejšími aktuálními filosofickými 
a vědeckými poznatky, avšak pro normalizační 
režim nebyly přijatelné, protože byly v rozporu 
s jeho znovu nastolovanými tendencemi „soci-
alistického realismu“. Umělec přinejmenším ev-
ropského formátu a vynikající pedagog Zdeněk 
Sýkora byl ostrakizován až do svého odchodu do 
důchodu na začátku roku 1980, možnost, že by si 
mohl přivést nebo zvolit ze svých žáků asistenty, 
kteří by pokračovali v jeho díle, byla samozřejmě 
v těchto letech nepředstavitelná40. 

Obdobně byl zadušen i koncept konstruktivis-
tické výtvarné pedagogiky, který reprezentovala 
tzv. „ústecká škola“ v čele s Bohuslavem Maleč-
kem, s Jaroslavem Brožkem, Miroslavem Hourou 
a Jiřím Davidem, podepřený teoreticky B. Maleč-
kem v jeho habilitační srovnávací studii vývoje 
dětské kresby ve světle vývojové psychologie Je-
ana Piageta41 a J. Brožkem s jeho výzkumy účinků 

a uplatnění barvy v pedagogickém působení. Ka-
tedra, která byla hlavním iniciátorem vymanění 
české výtvarné výchovy z podřízenosti socialistic-
kému realismu padesátých let a podněcovatelem 
znovunavázání souvislostí výtvarné výchovy s vý-
vojem umění moderny a současného umění, byla 
rozprášena, když jako jeden muž prohlásila, že 
okupace je okupace. Bohuslav Maleček se návratu 
k pedagogickému působení již nedožil.

Deficit, který vznikl potlačením a vymizením 
těchto proudů výtvarné pedagogiky, jejichž hlav-
ním motivem není tvůrcova „exprese“42 ale inova-
tivní studium přírody i radikálně se proměňujícího 
lidského světa s užitím inovativních vizuálních pro-
středků, a které samozřejmě, organicky, proměňuje 
i lidskou mysl, se ukazuje naléhavě vlastně až s jis-
tou současnou krizí výtvarné výchovy v její školní 
praxi, s odstupem téměř třiceti let, kdy už nežije 
téměř nikdo z pedagogů, vychovaných v tomto 
přístupu k umění. V tom kontextu byla slepým 
ramenem jak estetická výchova, pěstovaná v době 
normalizace ve své normativní podobě na pražské 
katedře (Trojan, Šamšula), tak také z jejích pod-
nětů povstalá adorace „výtvarných hodnot“ coby 
symbolizace expresivity, která přínos výtvarné vý-
chovy zúžila pouze na osobní účinky (když sociální 
účinky byly proklamovány pouze formálně coby 
odkaz na humanizující účinky umění) a tím pro ni 
ztratila pole širokého sociálního dopadu.  

Konstruktivistický přístup k vizuální tvorbě 
v intencích Mukařovského se svým neustálým na-
rušováním a překračováním zavedených estetic-
kých norem, které takto činí historicky (sociálně 
a z toho odvozeně i individuálně) podmíněnými, 
se tím aktivně podílí na sociální diskusi nejen ve 
svém oboru. V tomto případě je pro societu zdro-

jem experimentálního vývoje, ověřování a rozšiřo-
vání inovativních vizuálních znaků a z této pozice 
je rovnocenný s vědou (třebaže jeho výzkum je 
prováděn skrze estetické cítění individua). Tím 
může pro societu být reálným pramenem jejího 
rozvoje a může tak vůči ní i emancipovaně vystu-
povat a z tohoto postoje oprávněně nárokovat 
i odpovídající místo ve vzdělávání.

Estetizující a „expresivní“ pojetí výtvarné vý-
chovy mohlo být apelem na nastolení humanis-
tické rovnováhy vůči vědě a technice v době, kdy 
tyto byly chápány jako  manipulativní (viz Pato-
čkovo vystoupení na XVIII. světovém kongresu 
InSEA v Praze 1966). Avšak vytčení pouze tohoto 
aspektu uměleckého výtvarného procesu vede 
k zúžení jeho významu a k němu zaměřené vý-
tvarné výchovy a tím i k její samovolné esoteric-
ké izolaci, která z druhé strany, ze strany rodičů 
a dětí, způsobuje její přehlížení43. 

Při návratu na takto značně okleštěné pole čes-
ké výtvarné výchovy na začátku devadesátých let 
tak byly zásadní iniciativy a koncepce Igora Zhoře 
a Jiřího Davida, jimž, spolu s Jaroslavem Brožkem, 
byla navrácena možnost pedagogicky působit na 
akademické půdě. 

Prof. Zhoř přinesl do činnosti polistopadové IN-
SEA pragmatickou kritičnost a činorodost. Od něj 
pochází upozornění v časopise Estetická výchova 
ze začátku devadesátých let44 – jež bychom si měli 
neustále připomínat – že v nastupující liberální 
společnosti bude stav výtvarné výchovy takový, 
jaký si ho sami zařídíme. Představa nějakého auto-
matického institucionálního zajištění oboru „sho-
ra“ je iluzí, která vzala za své s koncem totality, 
Zhořův apel byl tedy zásadním podnětem k aktivi-
tě všech, kdo mají k výtvarné výchově vztah a jimž 
na ní záleží. 

Sám s tajemnicí INSEA Alenou Dokonalovou ab-
solvoval složitou úřední proceduru institucionali-
zace České sekce INSEA, aniž by byla ztracena její 
právní kontinuita s celou historií Československé-
ho komitétu INSEA. Byl zasvěceným kritikem ne-
dostatků vysokoškolského vzdělávání výtvarných 
pedagogů, snažil se odstranit existující dichotomii 
jejich pedagogické a umělecké kvalifikace, která 
vyplývala z tradičního vzájemného odstupu peda-
gogů obou větví výtvarně pedagogického školení. 
Usiloval také o co nejtěsnější kontakty oboru s umě-
leckou tvorbou institucionálním i individuálním 
napojováním na vysoké umělecké školy. V oblasti 
inovace obsahu výtvarného oboru z podnětů vý-
tvarné umělecké tvorby byl prvním, kdo v českém 
kontextu výtvarně pedagogicky reflektoval kon-
ceptuální umění 60. let od instalací, přes body-art, 
land-art, performance, s tím, že při svém vyloučení 
z oficiálního školství to zprvu mohl šířit pouze na 
mimoškolské platformě zájmových kroužků. 

V jeho režii byl nastolen obsah zásadního sym-
posia INSEA v Ústí nad Labem v roce 1992 s ná-
zvem Filosofické aspekty výtvarné výchovy, které 
ve svých příspěvcích otevřelo otázku postmoder-
ny a plurality ve výtvarné výchově a výtvarném 
umění. Výrazné byly zejména referáty Stanisla-
va Hubíka a Josefa Hlaváčka, pozdějšího rektora 
VŠUP v Praze. Při hledání smyslu a cílů výtvarné 
výchovy v aktuálních svobodných poměrech to 
byl význačný inspirační zdroj a popud k směřová-
ní další práce, základní vymezení nové situace se 
zcela novými úkoly.

Organizátorská energie Igora Zhoře se proje-
vila ještě i na symposiu s názvem Učitel výtvarné 
výchovy – umělec a pedagog v roce v roce 1994 
v Plzni45, kde se mu v souladu s jeho snahou o co 
nejbližší sepětí výtvarné výchovy s výtvarným 

40 Např. v roce 1979 středočeská pobočka normalizátorského Svazu výtvarníků přikázala dát do stoupy již vytištěnou 

metodickou publikaci krajského kulturního střediska o francouzské malbě moderny od Cézanna k nefiguraci, zpracovanou 

na podkladě Sýkorových přednášek.

41 B. Maleček, O možnosti užití racionální metody při rozvíjení dětské kresby v mladším a středním školním věku dítěte (habi-

litační práce, v rukopisu).

42 V pluralistickém konceptu sémantizace zkušeností je projekce subjektivních představ a zkušeností při experimentální čin-

nosti (vytváření a ověřování nových poznatků prostřednictvím jejich označování) průvodním jevem tvorby nejen v uměleckých, 

ale i ve vědeckých oborech, takže definice uměleckých oborů skrze „expresi“ je pro smysl a cíle výtvarné výchovy reduktivní.

43 Svědectví o takovéto devaluaci výtvarné výchovy v australské společnosti, právě z uvedených důvodů, že estetické vzdě-

lávání (chápané jako umělecké, expresivní vyjadřování) je záležitostí soukromou, přinesla Adele Flood již na budějovickém 

symposiu INSEA v roce 1996 (Flood, 1997, 103n.)

44 Estetická výchova č. 3, ročník 1991–92.

45 Ostravské symposium Múzická kreativita jako cesta k obnově duše v roce 1993, s tématem vztahu výtvarné a hudební 

výchovy, které bylo navrženo tamní katedrou, je jediné symposium v té řadě, jehož jsem se osobně nezúčastnil, nemám tedy 

k němu komentář. Čestný předseda Českého komitétu INSEA prof. Jaromír Uždil zde upozornil na nastupující širší ambice 



88

Česká sekce INSEA 1967–2017

89

INSEA v Československu a v České republice

uměním podařilo zajistit účast zástupců všech 
uměleckých škol, v čele s rektorem pražské Aka-
demie Milanem Knížákem. Tato část symposia 
skončila jistým vzájemným nepochopením a při-
nesla asi Igorovi jisté zklamání. Milan Knížák se 
k světu výtvarné pedagogiky stavěl značně men-
torsky, vytýkal nám, že žáky špatně připravujeme 
pro jejich školy, že neumí kreslit a neznají nic z dě-
jin umění. Vcelku tedy onen vzájemný kontakt 
pedagogiky výtvarné výchovy a umělecké peda-
gogiky nedopadl nejšťastněji, rozhodně nijak ne-
pokračoval v této institucializované rovině46.

Druhým význačným momentem plzeňského 
symposia bylo vystoupení Jiřího Davida, který 
neváhal autoritativně změnit jeho program, když 
po svém úvodním vystoupení prosadil bez disku-
se k řečnickému pultu Martu Pohnerovou s její 
původně mnohem později zařazenou přednáškou.

Jiří David, který byl po okupaci jako člen ús-
tecké katedry také zbaven možnosti pedagogic-
kého působení a dvacet let prožil v maringotkách 
u geologických vrtů, nikdy neopustil předmět 

svého zájmu, naopak prohloubil jeho studium ve 
filosofickém a antropologickém kontextu. Izolace 
mu poskytla při jeho studiu a hodnocení výtvar-
né výchovy odstup a nezávislost, také však ne-
kompromisní kritičnost. Z podnětu skupiny ko-
lem něj (Brožek, Pohnerová, Linaj) vzniklo první 
číslo listů INSEA (I/199547), kde uplatnil svůj příspě-
vek, předtím odmítnutý k publikování do sborní-
ku ze symposia INSEA v Ostravě 1993 (Hosman, 
1999, s. 106), s názvem „Česká INSEA mezi psem 
a vlkem“, v němž kritizoval současný stav perso-
nálního obsazení i činnosti INSEA. Ten vyvolal dis-
kusi, v níž vyjádřili svůj pohled na normalizační 
a popřevratovou pozici INSEA jak prof. Uždil, tak 
také Igor Zhoř a Pavel Šamšula48. 

I když Jiří David sám dokázal rozpoznat a exakt-
ně vyjádřit proměnu diskurzu, který je možné 
ztotožnit s principy diskurzu postmoderny49, na-
konec se přikláněl k archetypální dichotomii řádu 
přírody a řádu člověka, čímž se vracel mimoděk 
k jungovské psychologii a dodával tak výtvarné 
výchově trochu patetické rysy „starosti o duši“50. 

Vnímal pak bohužel nakonec nástup postmoder-
ny jednoznačně jako absenci civilizačních hod-
not51. Nakonec se takto zásadně postavil i proti 
koncepci rámcového vzdělávacího programu, je-
hož principy charakterizoval jako „tržní“ v pro-
středí jím indikované obecné devastace výtvarné 
výchovy, což je třeba považovat za tragické nedo-
rozumění, pramenící z pocitu ohrožení humanis-
tické civilizace v pojetí 60. let.

Jak uvádí P. Šamšula52, ani v roce 1990, ani 
v roce 1993 nebyl Jiří David do předsednictva IN-
SEA zvolen, pouze kooptován. Zda to bylo proto, 
že nebyl při svém vynuceném ústraní více znám, 
či zda pro jeho radikální postoj, s nímž chtěl začít 
s čistým stolem se zcela jinými lidmi, můžeme se 
nyní pouze domnívat. Navíc začátkem roku 1995 
rezignoval na své prezidenství České sekce INSEA 
prof. Brožek, aktivní zastánce onoho ekofilosofic-
kého, davidovského pojetí. To vše byly důvody 
shora zmíněné kooptace čtyř nových členů výbo-
ru, kteří byli potvrzeni volbou plenárním zasedá-
ním během symposia 1995.

Konání symposia v roce 1995 připadlo pražské 
katedře. Silně inspirováni myšlenkami plurality 
proklamovanými v Ústí a tendencemi postmo-
derny ve výtvarném umění jsme se chtěli poku-
sit odhalit rysy „výtvarné výchovy pro příští tisí-
ciletí“, jak zněl podtitul hlavního názvu „Uvidět 
čtvrtý rozměr“. Osobní záštita ministra školství, 
vystoupení úřadujícího předsedy Světové rady 
InSEA Johna Steerse, důstojné až vznešené kon-
ferenční prostředí Národní galerie v prostředí 
Anežského kláštera, sponzorství Auto Škoda, kte-
ré zahrnovalo nejen zapůjčení auta pro dopravu 
zahraničních hostů, ale jinak také těžko dosažitel-
ného dataprojektoru, jehož pořizovací cena byla 

ve výši dvou automobilů, si dovolily představovat, 
že výtvarná výchova může být v budoucnu ve 
středu dění.

Přestože nabídka projednávaných témat byla 
širší (tématy byly mimo jiné: výtvarná výcho-
va pro každého, hloubka smyslového prožitku 
a možnost uplatnit současné obrazové prostřed-
ky k jeho prohloubení skrze konstruktivistický 
přístup „vidění dosud neviděného“) a název sym-
posia byl jen metaforický, zploštila se diskuse ze 
symposia nakonec především na otázku užiteč-
nosti či neužitečnosti digitálních médií ve výtvar-
né výchově. Ta se táhla až do dalšího pražského 
symposia na přelomu tisíciletí (Média a obraz-
nost, Praha 2000), než se přišlo na zásadní argu-
ment v diskusi – odpůrci digitalizace sami neměli 
vlastní zkušenost s jejím uplatněním a varovali 
tedy před jejím užitím různými apokalyptickými 
vizemi, především v jisté své obavě z neznáma. 
(Vančát, 2000, Vančát 2001) Dnes, v době boomu 
digitálních obrazových prostředků v jejich maso-
vém nasazení v komunikaci, je zřejmá absurdita 
tehdejšího odporu i to, že čas věnovaný této dis-
kusi mohl být lépe využit, zejména v proškolení 
učitelů výtvarné výchovy k uplatnění těchto pro-
středků v tvůrčí práci.

V té době Česká sekce nepořádala jen sympo-
sia, ale také několik kolokvií, v nichž se diskutova-
ly např. nově vzniklé alternativní verze osnov pro 
výtvarnou výchovu. 

Nicméně pražské symposium v roce 1995 bylo 
zřejmě poslední, v němž se soustředila pozor-
nost celé akademické obce výtvarné pedagogiky 
na společné téma směřování výtvarné výchovy. 
K obsahu symposií měly stále více co mluvit jed-
notlivé katedry, které se staly jejich pořadateli 

oboru: „(…) to, co se ve výtvarné výchově chystá dít, daleko přesáhne svým významem ony – v podstatě simplistní a prosto-

duché – pokusy o přímou aplikaci nebo přenos uměleckých postupů do výchovného prostředí.“ (Uždil, 1994, s. 65).

46 Igor Zhoř se sám v průběhu roku 1997 stal děkanem Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Na jeho pozvání jsem zde 

od začátku školního roku 1997/98 začal učit v ateliéru Video-multimédia-performance a těšil jsem se na bližší kontakt s ním. 

V listopadu 1997 však Igor Zhoř nečekaně zemřel.

47  Viz https://media.wix.com/ugd/01fd51_0d1c02e05d104a2e96fd526b592fde05.pdf (27. 2. 2017).

48 Viz https://media.wix.com/ugd/01fd51_4feef85108e6448a97350b7c518b2212.pdf (27. 2. 2017).  Zatímco prof. Uždil a Igor 

Zhoř ze svého hlediska hodnotili jinak než Jiří David stav INSEA, P. Šamšula argumentoval především formálními nepřesnost-

mi v Davidově vyjádření. Pro Šamšulu, který vedl pražskou katedru, a pro Věru Roeslovou to byl podnět k demonstrativnímu 

vystoupení z INSEA na konci symposia v roce 1995. Také to byl asi jeden z důvodů, proč INSEA přestala být místem vzájemné 

spolupráce kateder výtvarné výchovy a stala se platformou jisté konfrontace různých proudů pojetí oboru. 

49 „(…) vztahové a dynamické pojetí moderní fyziky, které platí i ve filosofii a ostatních humanitních oborech i v umělec-

ké tvorbě, zásadně mění chápání reality a myšlení v protikladech. To je nahrazeno jednotícím hlediskem, které nepřipouští 

žádné izolované stavební prvky, entity nebo bloky, z nichž by sestávala skutečnost, a místo toho postuluje složitou síť vzta-

hů mezi různými částmi celku, které vždy zásadně zahrnují pozorovatele nebo experimentátora. Neplatí tedy již klasický 

karteziánský ideál objektivního měření popisu oddělujícího ´ já´ a śvět .́ Nelze již hovořit o přírodě, aniž bychom současně 

nehovořili o sobě.“ (David, 1998, s. 32).

50 Z podnětů tohoto přístupu sestavil Evžen Linaj alternativní osnovy výtvarné výchovy „C“ a Marta Pohnerová metodické 

koncepty, které byly vymezeny již přímo křesťanskou motivací. Dá se však říci, že spolu se Zdislavou Holomíčkovou přinesly 

do české výtvarné výchovy jako první metodické podněty z první, archetypální etapy postmoderny, kde nezáleží na čistotě 

formy: ve výtvarné pedagogice to znamená, že nediskriminujeme dětského autora při případné „výtvarné nedostatečnosti“ 

jeho projevu, který se snažíme vždy přednostně využít k autorské interpretaci a k otevřené komunikaci o jeho reálných zku-

šenostech. 

51 „Ve skutečnosti výtvarná výchova bez boje vzdává svoji pradávnou kulturně evoluční niku současným globalizačním 

technologickým proudům v atmosféře obecného duchovního vyprázdnění a kýče.“ (David, 2006, s. 57) A o něco dále: „Extre-

mismus ve spojení s konjukturalismem se tedy promítl i do ideologie Rámcového vzdělávacího programu výtvarné výchovy.“ 

(Tamtéž, s. 59)

52 Viz Listy České sekce INSEA, ročník 2, 2/1996, s. 13.
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a ty nastolovaly otázky, které je zajímaly nejvíce 
a v nichž také byly odborně nejzdatnější.

Symposium následující po pražském, v roce 
1996, pořádala brněnská katedra s názvem „Vý-

53 Byl již ustanoven děkanem Fakulty výtvarných umění v Brně, v době budějovického symposia (30. 10. – 2. 11.) mu však 

zbýval necelý měsíc života (zemřel 22. 11.).

Obr. 20–22
Z dění na konferenci INSEA ve Žďáru nad Sázavou 
v roce 1999; foto archiv Jaroslava Vančáta

textu i otázka v tehdejším příspěvku prof. Brožka, 
zda by se docenti a doktorandi neměli habilitovat 
výstavou dětských prací. Zřejmě za předpokla-
du, že dosažným a prezentovaným výsledkem 
by nebyla samotná dětská díla, ale celý proces 
jejich vzniku od analýzy inspiračních uměleckých 
děl a vytvoření metodiky jejich uplatnění ve výše 
uvedeném smyslu, zpracování motivace pro dět-
ské autory a metodiky pro vedení prací až ke ko-
munikačnímu ověření výsledků tvorby, tak, jak se 
to podařilo prosadit na přehlídkách Artamy a jak 
je to také rámcově zakotveno v zásadách RVP. 

Rok 1998 byl ve znamení iniciativy ústeckých. 
Po odchodu Igora Zhoře měla tamější katedra 
nejvyšší odbornou akreditaci ze všech (profeso-
ři Brožek, David, Michálek, Bartůněk) a patrně 
také největší drive. Název sympozia byl „Ke ko-
řenům oduševnělého tvaru“, za jeho klíčová slova 
bych uvedl symbol, duchovní tvar, psychoanalýza. 
Téma mi připadalo poněkud esoterické, pokoušel 
jsem alespoň navodit diskusi o dynamickém, his-
toricky podmíněném chápání symbolu. (Vančát, 
1999, s. 118–121) Na závěrečném večírku jsem se 
cítil jaksi vytržený se vzpomínkami na konstruk-
tivistické pojetí výtvarné výchovy, které kdysi ka-
tedra reprezentovala, a na novým podnětům ote-
vřené, pluralisticky zaměřené zdejší symposium 
v roce 1992. Nižší počet účastníků na symposiu 
byl projevem jistého opadnutí nadšení, podníce-
ného změnou režimu, bylo proto rozhodnuto po-
řádat symposia po dvou letech.

Symposium v roce 2000 pod pražskou kated-
rou jsem spoluorganizoval už z pozice mimo tuto 
katedru, jeho cílem bylo probudit zájem o výtvar-
nou výchovu v širší veřejnosti a přesněji reflekto-
vat tehdy už zřetelný nástup digitálních techno-
logií v obrazové tvorbě. K účasti a vystoupení se 
nám podařilo získat Ivana M. Havla, Miroslava 
Petříčka, z výtvarníků s námi již od roku 1995 spo-

tvarná výchova a emocionalita“ pod patronací hra-
běte Kinského a záštitou místního starosty, který 
byl také vystudovaným pedagogem výtvarné vý-
chovy, ve Žďáru nad Sázavou a v Cikháji. Obsahem 
byla dvě témata specifická pro brněnské – galerij-
ní animace a socializace umění, rozvíjené na kate-
dře Radkem Horáčkem a Igorem Zhořem, a akční 
a konceptuální tvorba, prezentovaná zde Liborem 
Jarošem, Marianem Pallou a Petrem Vášou a také 
časem vymezeným přímo v programu symposia 
na sbírání hub, kompenzující na minulém sympo-
siu pocítěný nápor postmoderní civilizace. 

V roce 1997 byla pořadatelem symposia s ná-
zvem „Horizonty vzdělávání učitele výtvarné vý-
chovy“ budějovická katedra. V úvodním příspěvku 
se Igor Zhoř loučil se světem výtvarné výchovy53 
důkladným kritickým rozborem zdrojů vzdělání 
výtvarných pedagogů a apeloval na to, aby se 
výtvarná výchova pevně držela přímého, nezpro-
středkovaného vztahu k aktuálnímu výtvarnému 
umění: „Použil jsem již ve svých dřívějších vystou-
peních několikrát větu, že by výtvarný pedagog 
měl śedět u nohou umělců´ a učit se z jejich 
příkladu. Tím jsem chtěl především vyjádřit své 
nejvnitřnější přesvědčení, že před nasloucháním 
odborníkům z oblasti věd – tedy filosofům, psy-
chologům nebo sociologům – by měl ´naslouchat´ 
významným malířům, sochařům a třeba také kon-
ceptuálním umělcům.“ (Zhoř, 1998, s. 23)

Dokážu-li dnes, po dvacetiletém odstupu své 
další praxe, rozumět jeho vyjádření v plném vý-
znamu, je o tom, že výtvarná výchova potřebuje 
pro svou pedagogickou a metodickou činnost 
ještě i jiné, vlastní, specifické analýzy výtvarného 
umění, v nichž umělecký proces a dílo umělce je vy-
světleno adekvátně zkušenostem žáka či studenta 
tak, aby mu mohlo na této jeho úrovni být niko-
li pouze formálním, ale obsahovým podnětem 
k jeho vlastní tvorbě. Zajímavá je v tomto kon-

lupracujícího Vladimíra Kokoliu, také několik ab-
solventů uměleckých škol, kteří již měli s tvorbou 
v nových médiích vlastní zkušenosti. Zahraniční 
účastníci z Velké Británie a Německa potvrdili 
příspěvky z vlastní praxe, že výtvarná výchova se 
konfrontaci s mediálními prostředky nebude moci 
vyhnout.  

Obr. 23–25
Z dění na konferenci INSEA v Praze v roce 2000; 
nahoře Marie Fulková a Jaroslav Vančát; uprostřed 
hovoří Pavel Šamšula, dole v plénu je zachycen 
Jaroslav Brožek a Michaela Terčová; foto archiv 
Jaroslava Vančáta
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Obr. 29–30
Z dění na konferenci INSEA v Olomouci v roce 2002; 
foto archiv Jaroslava Vančáta

Symposium 2002 se s názvem „Výtvarná výcho-
va a mody její komunikace“ konalo v Olomouci. 
O snaze olomouckých o komplexnější záběr téma-
tu svědčí názvy sekcí: „Obrazová komunikace ve 
výtvarné výchově“, „Výtvarná výchova v tvorbě 

pořadatelství nyní už konference INSEA získat 
instituci, která se nezabývala přímo školením 
výtvarných pedagogů – kreativní modul Fakulty 
humanitních studií UK v Praze. Téma „Péče o ob-
raznost: sémiotické přístupy k výtvarnému umě-
ní a ve výtvarné výchově“ mělo hlouběji osvětlit 
zdroje rámcového vzdělávacího programu. Mís-
to konání, Veletržní palác Národní galerie, mělo 
podpořit vzdouvající se vlnu galerijní pedagogiky, 
která svůj nástup spojovala právě s šířením zásad 
RVP (opět ve spolupráci s Výzkumným ústavem 
pedagogickým). Symposium bylo doprovozeno 
výstavou v galerii Doubner – Strukturní směřová-
ní, která ukázala výtvarnou tvorbu zaměřenou na 
strukturaci vizuálního vnímání.

Konference INSEA v roce 2008 pořádaná ve 
spolupráci s brněnskou fakultou byla zaměřena 

„na otázky působení umění ve společnosti a roli 
výtvarných pedagogů v procesu zprostředkování 
umění“. (Horáček, 2008, s. 10) Zájem se soustře-
dil zejména na umělce, kteří do procesu tvorby 
zapojují také diváky. Radek Horáček optimisticky 
konstatoval při této příležitosti, že „zdá se, že od-
borná základna novodobé české výtvarné peda-
gogiky má již pevnou konstrukci – opěrné body, 
jimiž jsou například výzkum, publikace, metodic-
ká týmová práce, spolupráce kateder, odborné 
působení České sekce INSEA, tematické konferen-
ce či mezinárodní projekty, jsou již vybudovány 
a obhájeny. Nyní dochází k jemnějšímu rozlišení 
v tématech a metodologii badatelské i metodické 
práce. A vlastně i umělci, kteří jsou dnes ve spo-
lečenském životě podstatně výrazněji sledová-
ni, mohou promlouvat i velmi jemným jazykem, 
kouzlo vizuality jejich děl může být mnohem ne-
nápadnější a soustředěnější, protože komunikace 
s diváky je už zahájena. Výtvarní pedagogové 
i výtvarní umělci stojí na novém počátku.“ (Horá-
ček, 2008, s. 11)

Konferenci v roce 2010 pořádala katedra 
v Hradci Králové. Projednávala naléhavé téma – 
s názvem Vizuální gramotnost. V závěrečné dis-

kusi se ozývaly první skeptické hlasy k dalšímu 
trvání České sekce INSEA, když dnes již nebrání 
nic každému stát se individuálním členem světo-
vé InSEA, podobně, jako jsou jimi ostatní zahra-
niční kolegové – a když, zejména, ubývalo rukou 
ochotných zcela bez nároků na odměnu – jak bylo 
zvykem od začátku České sekce INSEA – pomoci 
v další organizaci. Radek Horáček přislíbil pomoc 
apelací na ostatní katedry, tento slib však bohu-
žel zapadl.

Konferenci se podařilo uspořádat ještě i v roce 
2012 na plzeňské katedře, kde jsem mezitím začal 
působit. S názvem „Tvořivost ve výtvarné výcho-
vě“ byla věnována tématu, které je v oboru opako-
vaně vyzdvihováno a vzýváno, u něhož však chybí 
konkrétní oborová specifikace, zvláště v konku-
renci dalších vyhlášení tvořivosti jako obecného 
základu osobnosti. Jestliže náznaky jistých ten-
dencí v její organizaci byly patrné už v Hradci 
Králové, v Plzni se projevily naplno. Konference 

sociálního prostoru“ a „Proměny osobnosti ve vý-
tvarně výchovné interakci“. V jeho rámci dostali 
jeho účastníci poprvé informaci o zásadách při-
pravovaného rámcového vzdělávacího programu. 
Konstatujeme-li dnes stále u mnohých učitelů ješ-
tě vůči němu odtažitý postoj, není se co divit. Po-
koušeli jsme se nabídnout již tehdy pořadatelské 
katedře exkluzivní spolupráci na jeho dotváření 
a exploataci do výtvarné pedagogiky, avšak nena-
lezli jsme v té době porozumění: „RVP není naše 
priorita, chceme se stát také výtvarnou vysokou 
školou…“ Jestliže započteme dobu, která byla po-
třebná k adaptaci na RVP u samotných kateder, 
teprve od té doby můžeme počítat, kdy z nich mo-
hou vyjít první kvalifikovaní absolventi, znalí me-
todiky uplatňování tohoto státního kurikulárního 
dokumentu, kterou by měli svým studiem získat.

Pokud by někdo chtěl pochybovat, zda je vůbec 
činnost České sekce INSEA potřebná, může zásad-
ní argument pro její existenci nalézt v konání a zá-
věrech symposia v roce 2004 v Plzni. Pod názvem 
Rámcové vzdělávací programy a výtvarná výcho-
va se v těsné spolupráci s Výzkumným ústavem 
pedagogickým (s angažovaností a mimořádným 
osobním nasazením jeho odborné pracovnice 
Markéty Pastorové) podařilo zevrubně představit 
a prodiskutovat před reprezentativním odbor-
ným plénem připravovaný klíčový dokument pro 
výtvarnou výchovu. Důkladné studium tohoto 
sborníku, který je k dispozici ke stažení na strán-
kách České sekce INSEA54, a který obsahuje jak pří-
spěvky objasňující strukturu RVP pro výtvarnou 
výchovu, tak i jeho kritiku, může orientovat ještě 
dnes každého, kdo si chce ujasnit, zda a jaký kuri-
kulární dokument potřebujeme i s jakou metodi-
kou by se měl dále rozvíjet. 

V roce 2006 se mi, na uklidněnou k zjitřené 
hladině diskusí o RVP na katedrách, podařilo pro 

54 Viz https://media.wix.com/ugd/01fd51_916689ba0a8e46d480e446d2016d7cde.pdf.

Obr. 26–28
Z dění na konferenci INSEA v Praze v roce 2000; 
nahoře Vladimír Kokolia, uprostřed spolu s Janem 
Slavíkem; dole Hana Babyrádová; foto archiv Jaroslava 
Vančáta
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nemohla splnit svůj hlavní záměr, být tribunou 
k diskusi, protože vinou mezitím rozpoutaných 

„vědeckých dostihů“ sloužila většině účastníků 
k prezentaci vlastního příspěvku a rychlému zmi-
zení, takže celý program jsme absolvovali patrně 
jen já, vedoucí katedry Vlaďka Zikmundová a asi-
stentka katedry. Na plenární zasedání, svolané na 
večer do jedné plzeňské restaurace se dostavili tři 
(!) členové INSEA. Tím nemohlo samozřejmě dojít 
k volbě nového předsednictva, když starému vy-
pršel mandát. Tehdy jsem jedinkrát zneužil svěře-
né prostředky a na účet INSEA jsem všem přítom-
ným členům zaplatil večeři. 

Iniciativa obnovy činnosti INSEA, povstalá 
z olomoucké katedry v čele s Petrou Šobáňovou, 
zachránila Českou sekci INSEA přinejmenším v její 
formální existenci. O její obsahovou existenci 
bude třeba dále bojovat. Konference na téma 

„Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy. 
Reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné 

Obr. 31–32
Následky povodně v roce 2002; na 
fotografiích je zachycen vyplavený 
archiv České sekce INSEA na ZŠ 
Lyčkovo náměstí v Praze; foto 
archiv Jaroslava Vančáta

Obr. 33–34
Z dění na konferenci INSEA v Plzni 
v roce 2004; foto archiv Jaroslava 
Vančáta

Obr. 35–38
Z dění na konferenci INSEA v Praze v roce 2006, 
vpravo nahoře hovoří Markéta Pastorová; foto archiv 
Jaroslava Vančáta 

vzdělávání“, pořádaná k revitalizaci České sek-
ce INSEA v roce 2015 v Olomouci, obsahovala na 
toto téma jen menší část příspěvků, ostatní byly 
motivovány spíše zavedenou potřebou veřejně 
vystoupit a publikovat své vlastní téma. K vyústě-
ní v diskusi, která by, tak jako např. v roce 1992, 
1995, 2004 určovala motivy ke společnému snaže-
ní, zatím ještě nedošlo. 

Organizační impuls olomouckých, spolu se 
vstřícností pořadatelů příští konference na kate-
dře v Českých Budějovicích, však dává naději, že 
Česká sekce INSEA znovu může být oním inspi-
račním zdrojem a inovativním podněcovatelem 
výtvarného oboru. Je však třeba, aby nevycházela 
z iluzivní představy, že výtvarná výchova s tím, 
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že byla a je, bude mít samovolně zajištěnou exi-
stenci i v budoucnosti. Má-li se výtvarná výcho-
va zachovat a rozvíjet, musí především definovat 
svou roli nikoliv pouze ze svých interních potřeb 
a zájmů, ale také z potřeb a požadavků society. 
Musí při tom brát v úvahu především bouřlivý 
rozvoj vizuální kultury a komunikačních možnos-
tí, které přináší, musí však také umět odhalovat 
smysl a inovativní potence svého zdroje – umě-
leckého výtvarného procesu a to i za podmínek, 
že veřejnost (a v ní i rodiče jejích žáků) současné-
mu umění příliš nerozumí a redukuje je pouze na 
skandály, uváděné v bulvárním tisku. Znamená to 
rozšířit vlastní záběr výtvarné výchovy z adorace 
exprese subjektivity na celistvou reflexi umělec-
kého výtvarného procesu, v onom Mukařovského 
smyslu. I když Mukařovský nemohl tušit, že dipól 
tvůrčího subjektu a dynamické sociální existence 
se na sociálním pólu rozrůzní na spousty pluralit-
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ních skupin (nazývaných dnes nepatřičně sociální-
mi bublinami), je jím prosazovaná transformační 
strukturní potence umění využitelná pro každé 
pluralitní sociální uskupení i pro hledání vztahů 
a spojnic mezi nimi.

Když takto přemýšlím o letech České sekce IN-
SEA, v nichž jsem se mohl na její činnosti podílet, 
uvědomuji si, co jsem zatím sledoval spíše intui-
tivně a vlastně tedy ze značné části nevědomě – 
že jsem se snažil být členem a pokračovatelem 
proudu, spojeného s koncepcí Martina Salcmana, 
Zdeňka Sýkory, ústecké katedry 60. let. Že i když 
jsem byl někdy v opozici vůči všem, z této pozi-
ce jsem vlastně nikdy nebyl sám, měl jsem za se-
bou tyto vlivné patrony. Byl bych rád, kdyby tato 
tendence z české výtvarné výchovy nezmizela, 
a budu sledovat a podporovat každý zájem, který 
jí bude chtít porozumět či dokonce ji následovat.

Jaroslav Vančát,
místopředseda České sekce INSEA 
a její předseda v letech 1995–2015

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 
a katedra výtvarné kultury FPe ZČU v Plzni 

a  VŠUP v Praze
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Marie Fulková

Ve své vzpomínce se vrátím do osmdesátých let dvacátého sto-
letí (a připadá mi, jako bych se vracela do pravěku), kdy jsem se 
poprvé setkala s neznámým slovem INSEA, které v uzavřeném pro-
středí české výtvarné výchovy znělo patřičně tajemně a „zápaďác-
ky“. Úvodní vzpomínka, která má nádech vyfabulovaného, anekdo-
tického příběhu, je však pravdou pravdoucí. 

Kolegové, kteří v té době působili na katedře výtvarné výchovy 
nebo ve školicím středisku pro učitele výtvarné výchovy55, vykládali 
o jakémsi bájném setkání výtvarných pedagogů a teoretiků ve Visa-
lajích.  O legendárním profesoru Uždilovi, jehož jméno jsem znala 
pouze z knih, hovořili zcela důvěrně. Jako učitelka na jedné ze zákla-
dek Jižního Města, kterému se v té době přezdívalo Pražské Chicago, 
jsem byla těmito zkazkami unesená. Také jsem chtěla vidět živého 
profesora Uždila! Výtvarná výchova je mojí tvůrčí vášní a v jakési IN-
SEi se scházejí ti nejlepší! Navíc se INSEA jevila být obdařena dalším 
neodolatelným kouzlem – byla mezinárodní. Tajemné dálky! Nejdál 
jsem byla v Budapešti… a v NDR… Chtěla jsem znát významné iko-
ny oboru, dozvědět se od nich něco „zahraničního“ a doufala jsem, 
že je bude zajímat moje sídlištní praxe. Jak se k nim dostat? Netrou-
fala jsem si, bylo mi trapné ptát se světáckých kolegů. 

Jednoho dne přišel na školu dopis. Byla v něm pozvánka na kon-
gres INSEA do Českých Budějovic, věc v úrovni základní školy a řa-
dové učitelky výtvarky v roce 1988 zcela nevídaná. A vrchol všeho – 
na pozvánce podpis samotného profesora Uždila. Myslela jsem, že 
z toho zázraku omdlím. Soudružka ředitelka podmínila moji účast 
písemným souhlasem z několikerých úředních míst, k jejichž rukám 
podám patřičné žádosti o povolení. Pamatuji si nechápavé obliče-
je různých byrokratických šarží na školském úřadě, inspektorátu 
a snad i na vojenské správě, které jsem navštívila se složkou v ruce.  
Podivná zkratka INSEA a hlavička International Society for Educati-
on through Art budila náležité podezření. K mému údivu absurd-
ním suplikám školské i bezpečnostní odbory vyhověly a já jsem tedy 
mohla odcestovat do Jižních Čech s pocitem, že jedu přinejmenším 
do New Yorku na setkání členů tajné sekty výtvarky, kde se budou 

55 Honza Svoboda, Jan Slavík
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dít věci jak v nějakém kriminálním filmu s Delo-
nem. Na víc moje fantazie nestačila. 

Kongres v Českých Budějovicích mě nezkla-
mal. Domácí ikony byly přítomny a zahraniční 
hosté dorazili: poprvé jsem slyšela jména mezi-
národních představitelů oboru a viděla k nim pří-
slušné osoby: fešnou Marii-Franҫoise Chavanne, 
o níž pak kolovaly nadšené legendy, šířené pány 
z českého předsednictva, obdivuhodného Johna 
Steerse, anglického gentlemana, a opravdového 
Američana Elliota Eisnera, který promlouval k na-
rvanému sálu o tom, jak by měl učitel výtvarky 
být ve škole subverzivní osobou. Nejsem si zcela 
jista, zda jsme my, české učitelky, v nehybné škol-
ní realitě pozdních 80. let zcela rozuměly jeho 
americké angličtině a jeho avantgardnímu posel-
ství56. Měla jsem zato, že by toto téma zasloužilo 
debatu, ale k ní pochopitelně nedošlo; jen ke krát-
kému pozdravu a poděkování na chodbě hotelu, 
když se prof. Eisner vynořil zpoza rohu. Budějo-
vický kongres byl pro mě opravdu vzrušujícím 
setkáním a otevřenou potencialitou. Od té doby 
jsem věděla, že se chci potkávat s novými kolegy-
němi i kolegy z oboru a že chci být členkou InSEA. 
V následujícím roce v Olomouci jsem již přednesla 
(se strachem) svůj první příspěvek a Uždilův pozi-
tivní komentář mě velice povzbudil57. 

Na tomto místě budu parafrázovat Jaroslava 
Vančáta: „Vlastně je to už více než dvacet let, co 
jsme s Radkem Horáčkem, Hanou Babyrádovou 
v roce 1994 byli kooptováni do výboru České sek-
ce INSEA“, co byl Jaroslav následně začátkem roku 
1995 zvolen jejím předsedou a co jsem se stala její 
zahraniční korespondentkou58.

Aktivní mezinárodní komunikace je pro každý 
obor zcela nezbytná. To bylo přesně to, oč jsme 
jako generace studentů doby „normalizace“ byli 
připraveni. Možnosti šedesátých let nás minuly, 
neboť jsme byli ještě děti, a když jsme v sedmde-

sátých letech nastoupili na univerzitu, byly fakul-
ty i knihovny již „vyčištěné“ od nepohodlných lidí 
i knih. Devadesátá léta byla naplněna horečným 
doháněním deficitů v mnoha oblastech. Umínila 
jsem si, že musím docílit, aby na každou konferen-
ci České sekce dorazili zahraniční hosté. Zname-
nalo to spoustu korespondence, až do pozdních 
devadesátých let bez e-mailu a internetu: v průbě-
hu roku před chystanou konferencí posílat vysvět-
lující dopisy, charakteristiky oboru v politických 
kontextech, vysvětlování témat chystané konfe-
rence, znamenalo to vést odbornou diskusi, v těž-
ko dostupných časopisech sledovat dění a výzkum 
v různých zemích, kde se ve výtvarné výchově 
a ve výtvarném umění něco dělo. V počátcích mi 
velmi ochotně pomohla Dr. Dana Karasová z Umě-
leckoprůmyslového muzea, která se o zahraniční 
korespondenci starala přede mnou a poskytla 
mi řadu užitečných adres. Tak jsem dostala pře-
devším spojení na prof. Rachel Mason a Dr. Joh-
na Steerse. Zvláště od něj pak už vedla snadnější 
cesta k ostatním významným odborníkům po 
celém světě. Johna znal kdekdo a John znal úplně 
všechny. Mít doporučení od Johna znamenalo, že 
pozvaná osoba neodmítne. John Steers je gentle-
man a společenský člověk – nikdy neopomene lidi 
seznámit a nikdy se nesplete v odhadu, jak dát do-
hromady ty, kteří si mohou prospět a kteří mohou 
prospět výtvarné výchově.

John Steers byl přítomen na důležitém kongre-
su České sekce INSEA v Anežském klášteře v roce 
1995 a jeho poselství obci výtvarných pedagogů 
rezonovalo perfektně s kontextem české konfe-
rence: ve Velké Británii intenzivně pracoval na 
kritice Národních osnov a s Johnem Swiftem na 
přípravách zásadního dokumentu Manifesto for 
the Art in Schools, který reagoval na změnu vzdě-
lávacího paradigmatu a na vlivy postmodernismu. 
Manifest vyšel v časopisu IJADE v roce 1999 a opět 

rezonoval s tématem české konference v roce 
2000 „Média a obraznost“. John mi pro ni dopo-
ručil pozvat dva kolegy Birminghamské univerzi-
ty, kteří již měli řadu publikací a metodologických 
doporučení o integraci digitálních médií do vý-
tvarné výchovy. Byli to Tom Davies a Pete Worrall, 
kteří ukázali, že ICT ve výtvarné výchově a desig-
nu v Británii není anomálií ani módní vlnou, ale 
integrální součástí výuky a školních osnov. 

V průběhu následujících let se mi podařilo za 
pomocí grantů dostat se na konference InSEA 
do zahraničí a tam jsem se seznámila s dalšími 
kolegyněmi a kolegy, z nichž někteří začali být 
zvědavi na dění ve výtvarné pedagogice v České 
republice a projevili také zájem o další spolupráci, 
například v rámci výměnného programu Erasmus. 
Takže nejen předsedové Evropské rady InSEA, ale 
i další odborníci přijeli naší odborné veřejnosti 
přednést referáty o stavu a charakteristice za-
hraniční výtvarné pedagogiky. Mezi ně patřil na-
příklad prof. Erich Mistrík z bratislavské pedago-
gické fakulty, který je také dlouholetým členem 
České sekce. Dále to byly profesorky Adele Flood 
z Melbourne, Andrea Dancer z Vancouveru a Ana-
bela Moura z Viany do Castello, Portugalsko. Olo-
moucký kongres 2002 otvíral předseda Evropské 
rady Dr. Diederik Schönau, který ještě dnes vzpo-
míná na konvent a krásnou studentku anglistiky, 
která jej provázela po pamětihodnostech. Cenu 
Evropské rady InSEA pro prof. Zhoře a prof. Už-
dila přivezla do Veletržního paláce 2006 předsed-
kyně rady Dr. Angelika Plank z Lince. Drahá An-
gelika. Rok předtím jsem na žádost České sekce 
vypracovala nominační podklady k udělení ceny 
Světové rady InSEA, ale věc nedopadla; cenu získal 
do Ameriky Dick Boughton. Osobně jsem to poci-
ťovala trochu jako nespravedlnost a při osobním 
setkání jsem vyložila znovu Angelice Zhořův ori-
ginální přínos výtvarné pedagogice, neokázalou 

službu výtvarnému umění a výtvarné výchově, 
a především jeho pevné postoje v normalizačních 
podmínkách. Angelika Plank o aktivitách a osob-
nosti Igora Zhoře nic netušila, ale intervenovala 
u Evropské rady. Ta posléze ocenila jak prof. Uždi-
la, který byl již v zahraničí uznáván, tak prof. Zho-
ře, oba in memoriam. Cenu přijal Zhořův  žák Ra-
dek Horáček a cenu prof. Uždila přijala jeho dcera 
Bedřiška Uždilová. 

K tomu se pojí veselá příhoda, která by mohla 
patřit do scénáře k Hoří, má panenko. Paní Bed-
řišku Uždilovou nikdo z nás přítomných ve Vele-
tržním paláci osobně neznal. Byla jsem s ní tele-
fonicky domluvena na určitou hodinu, a tak jsem 
pozorně vyhlížela, až se dostaví. Na moje vstřícná 
vítací gesta zareagovala rychle se blížící paní dů-
stojného vzhledu, která na otázku, zda je Bedřiška 
Uždilová, razantně přikývne. Posadila se do prv-
ní řady, vedle ní Radek Horáček; potud bylo vše 
v pořádku. Angelika zahájila oslavnou řeč, paní 
pokyvuje souhlasně hlavou. Angelika pokročí s di-

56 Daleko později, v roce 1997, jsem s ním na toto téma mluvila obšírněji, když jsem se účastnila jeho semináře, ale opět si 

nejsem jista, zda profesor Eisner zcela chápal můj výklad československých 80. let.

57 Také jsem vděčna za projevy kolegiality Heleně Hazukové a za nabídku Karla Fabela publikovat příspěvek v odborném 

časopisu Umění a řemesla.

58 S velkou úctou vzpomínám na profesora Brožka a profesora Zhoře.

Obr. 39–40
Doprovodný program pro účastníky konference 
INSEA v Olomouci v roce 2002; dole performance 
Vladimíra Havlíka; na fotografiích je zachycen tehdejší 
předseda Evropské rady InSEA Diederik Schönau; foto 
archiv Jaroslava Vančáta 
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plomem ve stříbrném rámu k paní, předává cenu. 
Paní cenu přijímá. Pak se podívá pozorněji na onu 
věc, kterou drží v rukou, přečte si oslavnou adresu 
a pronese polohlasně: „Ale já nejsem Bedřiška Už-
dilová.“ Angelika naštěstí nerozumí, publikum zů-
stává v klidu. Zoufale se rozhlížím, šeptám do prv-
ní řady, zda tady někde poblíž není paní Bedřiška 
Uždilová? Ano, nenápadná paní se zvedá, Angelika 
pochopí bleskurychle situaci a diplom je předán 
do správných rukou. Publikum skoro nic nezazna-
mená, já si jdu dát kafe proti infarktu. Kdopak asi 
byla ta paní učitelka, jejíž vznešená a empatická 
tvář ozdobila ceremonii? Někteří lidé mají prostě 
neodolatelné charisma…

Konferenci zahajoval vynikajícím referátem De-
nnis Atkinson, profesor proslulé umělecké školy 
Goldsmith College. Hlavní myšlenkou jeho před-
nášky byl zásadní, paradigmatický zlom v chá-
pání funkcí a poslání výtvarné výchovy – téma 
přechodného období nutného pro přehodnocení 
a oplakání dosavadních estetických teorií, o něž 
se z velké míry oborová didaktika VV opírá, aby 
se mohla otevřít novým teoriím živého výtvarné-
ho umění s pedagogickými implikacemi v širším, 
sociálně kritickém a politickém prostoru. Této 
konference se také účastnili kolegové z Němec-

ka – prof. Joachim Kettel z fakulty výtvarného 
umění v Karlsruhe a prof. Mario Urlaß z Heidel-
bergu. Nemohu opominout brněnskou konfe-
renci 2008 na téma Kouzlo vizuality, kam přijela 
hvězda americké Visual Culture Art Education 
prof. Kevin Tavin, dnes vedoucí proslulého praco-
viště na Aalto University v Helsinkách a uznávaný 
odborník na vizuální kulturu prof. Fernando Her-
nandéz z barcelonské univerzity. Jim sekundovala 
zdatně Teresa Tipton, pražská doktorandka, kte-
rá čerstvě obhájila práci v kanceláři Radka Horáč-
ka, k tomu účelu laskavě zapůjčené, před komisí 
jím řízené. Do komise i do konference patřila opět 
Adele Flood, která, i přes zranění, přijela obětavě 
z Austrálie. 

Ve stručném přehledu jsem nejmenovala řadu 
dalších zahraničních účastníků a čestných hostů, 
kteří přijali pozvání dalších kolegů. Pokud jsem na 
někoho zapomněla, omlouvám se. Ale určitě ne-
smí chybět milá vzpomínka na Arthura Hughese, 
dalšího člena triumvirátu Steers – Swift – Hughes, 
který přednášel v Českých Budějovicích 1997. 
A nakonec – aktuálně – Dr. Marjan Prevodnik 
z Ljubljany, předposlední předseda Evropské rady 
a ještě aktuálněji – prof. Carl-Peter Buschkühle 
z Univerzity Justuse Liebiga v Giessenu. 

Česká mezinárodní INSEA pokračuje. 

Marie Fulková, 
katedra výtvarné výchovy 

Pedagogické fakulty Karlovy univerzity 
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Lidé ve vedení České sekce INSEA

Jaromír Uždil 

(předsedou Československého 
komitétu INSEA od jeho vzniku 

v roce 1967 do roku 198459)

Pavel Šamšula 

(předsedou Československého 
komitétu INSEA 

v letech 1985–1990)

„…každá činnost, která směřuje k vyjádření představy výtvarnou formou, je sama o sobě tak 
obrozující, že může prospět nejen růstu smyslového a estetického zájmu, ale že dokonce má 
i znamenitý vliv na utváření morálního postoje člověka.“ 

Jaromír Uždil (1968, s. 22)

„Zbavíme-li (tj. budeme-li schopni zbavit) žáky a studenty traumatizujícího pojetí chyby jako 
viny a budeme-li naopak podněcovat své svěřence k úžasu nad (zatím?) neznámým, budeme-li 
v nich vzbuzovat a pěstovat údiv nad dosud nepoznaným, rozporným, ba tajemným, vypěstuje-
me v nich kromě touhy a potřeby zkoumat a poznávat snad i radost z poznávání a v důsledku 
i radost z bytí ve světě.“ 

Pavel Šamšula (2012, s. 13)
Prof. PhDr. Jaromír Uždil, DrSc. (*1915, † 2004), 

pedagog, historik umění, básník a malíř, se narodil 
v roce 1915 v Náchodě. Na Českém vysokém učení 
technickém v Praze vystudoval architekturu a získal 
profesuru kreslení a na filozofické fakultě v Praze 
a v Brně se specializoval v oborech dějiny umění, 
pedagogika a estetika. V letech 1945–1947 studoval 
jako stipendista na pařížské Sorbonně a na École 
Nationale Superieure des Arts Décoratifs u François 
Desnoyera. Po válce spolupracoval pod přímým ve-
dením Otokara Chlupa na zakládání pedagogických 
fakult (1947). Čtyři desetiletí působil na Pedagogic-
ké fakultě Univerzity Karlovy, na Akademii výtvar-
ného umění a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 
v Praze. Přednášel převážně dějiny umění, teorii vý-
tvarné výchovy a nauku o barvě.

V roce 1964 připravoval celosvětovou výstavu 
výtvarného projevu dětí v Praze (U Hybernů) a po 
její úspěšné realizaci začal organizovat i světový 
kongres INSEA (1966 v Praze), kterému předsedal 
a o němž se John Steers, jeden z bývalých předsedů 

Doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. (*1943), te-
oretik výtvarné výchovy a výtvarné kultury, po-
chází z Příbrami. V letech 1959–1964 vystudoval 
učitelství s aprobací matematika – výtvarná vý-
chova na Pedagogickém institutu v Brandýse nad 
Labem a v roce 1972 absolvoval postgraduální stu-
dium. Na katedře výtvarné výchovy Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy začal působit v roce 
1977. V roce 1982 úspěšně obhájil kandidátskou 
práci nesoucí název Umění jako předmět výchovy 
(PaedDr.) a v roce 1989 byl jmenován docentem 
pro obor teorie výtvarné výchovy. Na katedře 
i nadále působil nejprve jako tajemník v letech 
1981–1985, poté jako zástupce vedoucího katedry, 
a od roku 1987 do roku 2010 byl pověřen jejím ve-
dením. V letech 1991–1994 vykonával také akade-
mickou funkci proděkana Pedagogické fakulty UK 
v Praze pro oborová studia. Československému 
komitétu INSEA předsedal v letech 1985–1990.

Z jeho publikační činnosti zasluhují pozornost 
zejména dvoudílná skripta Didaktika výtvarné 
výchovy I. a II., jež vznikla ve spolupráci s H. Ha-
zukovou (1981 a násl.) a učebnice Výtvarná vý-
chova v 7. a 8. roč. ZŠ, (první vydání SPN Praha 
1982, druhé 1989) s drobnými příspěvky spoluau-
torů Vl. Leštiny a J. Guthové; dále pak Průvodce 

světové InSEA, zmínil jako o mimořádně úspěšném. 
Předsedou Československého komitétu INSEA, jenž 
uvedl v život, byl od počátku po tři volební období. 
V roce 1990 byl vyznamenán světovou cenou The 
Edwin Zieglfeld Award za zásluhy o výtvarnou vý-
chovu, kterou uděluje americká USSEA. Za dobu 
svého odborného působení napsal na 300 větších 
prací, z toho 12 knižních. Mezi jeho hlavní díla řa-
díme následující tituly: Estetická výchova (1960); 
Výtvarný projev a výchova (1975); Čáry, klikyhá-
ky, paňáci a auta (1984); Mezi uměním a výchovou 
(1988). Ve spolupráci s Igorem Zhořem vznikly pu-
blikace Výtvarné umění ve výchově mládeže (1964), 
metodické sešity pro výtvarnou výchovu na ma-
teřských a národních školách (60. léta) a Pracovní 
sešity z výtvarné výchovy (90. léta). In memoriam 
byl Jaromír Uždil oceněn Cenou Herberta Reada, již 
uděluje světová InSEA těm nejvýznamnějším osob-
nostem.

Foto archiv Bedřišky Uždilové

výtvarným uměním I.–IV. ve spolupráci s J. Adam-
cem, J. Bláhou a J. Hirschovou (první čítanky, resp. 
učebnice o výtvarném umění pro ZŠ a SŠ v ČR) 
a obrazové publikace Obrazárna v hlavě 1–6 (1996 
a násl. roky), určené pro výuku výtvarné výchovy 
na ZŠ. Pavel Šamšula je autorem i řady učebních 
pomůcek (souborů diapozitivů, souborů nástěn-
ných tabulí), odborných článků a statí v Estetické, 
resp. Výtvarné výchově a v dalších odborných ča-
sopisech.

Foto převzato z: 
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-9200.html

59 Editorky publikace bohužel nedisponují archivními dokumenty Československého komitétu INSEA, jež by umožnily s jis-

totou vymezit konec předsednického období Jaromíra Uždila. Z literatury a ze svědectví pamětníků i Uždila samotného však 

plyne, že v roce 1984 byl již Uždil pouze „čestným předsedou“, když po tlaku z ministerstva školství z funkce předsedy od-

stoupil a „řízení ČSKI převzal ambiciózní ministerský úředník“. Uždil (1996, s. 8) k tomu doplňuje: „Kdybych to byl neučinil, 

byla by se vší pravděpodobností ČSKI ministerstvem zrušena. Ostatně byl tento úředník „pohlcen“ spontánní aktivitou členů 

i spolupracovníků INSEA a své záměry, měl-li jaké, nemohl už prosadit.“
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Igor Zhoř

(předsedou Československého 
komitétu INSEA 

v letech 1990–1993)

Jaroslav Brožek  

(předsedou České sekce INSEA
v letech 1993–1995)

„Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku.“ 

Igor Zhoř (1990)

„Význam výtvarné výchovy a její výchovnou cenu vidím v rozvíjení dětské touhy výtvarně vyjád-
řit sebe ve vztahu ke světu, která je dětem vrozená a teprve postupně se s věkem transformuje. 
Dává dítěti radost z tvaru a barvy, ale i ze schopnosti zobrazit viděnou a zažívanou skutečnost. 
K tomu přistupuje později pochopení významu tvořivé role duchovní stránky osobnosti. Tyto akti-
vity přispívají k budoucímu vztahu k umění, který je potřeba rozvíjet, ale ne tak, že by se umělecké 
činnosti staly „učivem“ výtvarné výchovy. Obsahem výtvarné výchovy je psychická a duchovní, 
v materiálu – ve hmotě vyjádřitelná reakce na svět a člověka v něm, duchovní zpracování vizu-
álních a haptických vjemů a vytváření plošných „obrazů“ i prostorových konstrukcí, které uspo-
kojují touhu tvořit a rozvíjejí svrchovanou lidskou kreativitu. Poznávání výtvarných materiálů je 
prostředkem tvorby, nikoli cílem, jímž je naopak rozvíjení představ, vjemů a fantazie a duchovní 
zpracování skutečnosti vnější i vnitřní. Překonat omezenou materialistickou estetiku, relativizo-
vat okouzlení „závratným rozvojem techniky“, spět k uvědomělému pochopení závislosti či souvis-
losti člověka a veškeré ostatní živé i „neživé“ přírody by mělo být naším budoucím směřováním.“ 

Jaroslav Brožek (1997)

Prof. PaedDr. Igor Zhoř, CSc. (*1925, † 1997), 
výtvarný pedagog, teoretik a historik umění a pu-
blicista, se narodil roku 1925 v Brně. Svá studia 
absolvoval na tamní Masarykově univerzitě, kde 
v roce 1950 obdržel doktorát v oboru výtvarná 
výchova, v roce 1968 obhájil kandidaturu věd 
o umění a v roce 1990 byl jmenován profesorem 
teorie výtvarné výchovy. V letech 1960–1970 
a 1990–1993 působil na katedře výtvarné vý-
chovy Pedagogické fakulty MU v Brně. V letech 
1993–1997 působil na Fakultě výtvarných umění 
VUT v Brně. V posledním roce svého působení se 
stal jejím děkanem. Během svého profesního živo-
ta, s přestávkou v letech 1970–1985, kdy z politic-
kých důvodů nesměl publikovat ani pedagogicky 
působit, vydal řadu prací zasahujících do oborů 
teorie a dějin umění 20. století a teorie výtvar-
né výchovy. Mezi jeho klíčové publikační výstupy 
patří Historie výtvarných škol v Brně (1968), Hle-
dání tvaru (1967), Proměny soudobého výtvarného 
umění (1992). Členem organizace INSEA se stal od 
založení čs. národního komitétu, jemuž předsedal 
v letech 1990–1993.

V rámci konání Týdne výtvarné kultury v Brně, 
jenž se každoročně hlásí k odkazu Igora Zhoře 
a v roce 2015 nesl podtitul Zahoř pro umění, při-
pomněli organizátoři této brněnské události 
nedožité 90. narozeniny Igora Zhoře, jeho celo-
životní zaměření na zprostředkování a přiblížení 
soudobého umění veřejnosti, jeho nadšení pro 

Prof. PaedDr. Jaroslav Brožek, CSc. (*1923), vý-
znamný český odborník v oboru teorie barev, vý-
tvarný pedagog, metodik a malíř, pochází z mo-
ravské vesničky Kněževes v okrese Blansko. Po 
absolvování reálného gymnázia se rozhodl pro 
studium kreslení na pražském Českém vysokém 
učení technickém. Po nucené pauze českých vy-
sokých škol v době protektorátu započal v roce 
1945 studium dějin umění a estetiky na Filozofic-
ké fakultě Univerzity Karlovy, dále pokračoval 
v dvouoborovém studiu výtvarná výchova a de-
skriptivní geometrie a modelování na nově vznik-
lé Pedagogické fakultě téže univerzity. V roce 
1959 přešel do Ústí nad Labem, kde byl prvním 
ze zakládajících členů oboru Výtvarná výchova na 
nově vznikajícím Pedagogickém institutu v Ústí 
nad Labem. V roce 1972 byl z politických důvodů 
nucen z fakulty odejít a v roce 1974 byl donucen 
úplně opustit školství. Nikdy se však o výtvarnou 

umělecký život a podíl na vzniku Fakulty výtvar-
ných umění Vysokého učení technického v Brně. 
Igor Zhoř byl – in memoriam – oceněn Cenou 
Herberta Reada, již světová InSEA uděluje těm 
nejvýznamnějším osobnostem.

Foto převzato z: 
http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/
tyden-vytvarne-kultury-v-brne-vyzyva-k-zahore-
ni-pro-umeni_335652.html

výchovu nepřestal zajímat a publikoval pod růz-
nými jmény (Ivana Brožková, Josef Hron) tituly Jak 
namalovat krajinu (1978); Barva a obraz (1980); 
Dobrodružství barvy (1983). V roce 1990 byl reha-
bilitován, v roce 1991 získal titul docenta a v roce 
1992 byl jmenován profesorem v oboru teorie 
výtvarné výchovy. Po rozpadu Československa 
vznikla v roce 1993 Česká sekce INSEA, jejímž před-
sedou byl Jaroslav Brožek až do roku 1995, kdy na 
svou funkci rezignoval. Mezi jeho další významné 
publikační výstupy patří: Obrazy a barva (1993); 
Uvedení do práce s barvami (1995); Výtvarné Ústí 
/ Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 
20. století / 1918–1998 (1999); Glosy k výtvarné vý-
chově (2001) a Výtvarná výchova a barva (2004).

Foto převzato z: 
http://www.isabart.org/person/23386
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Jaroslav Vančát

(předsedou České sekce INSEA 
v letech 1995–2015)

Petra Šobáňová 

(předsedkyní České sekce INSEA
v letech 2015–2018)

„Obrazy nejsou podobné skutečnosti, ale našim představám.“ 

Jaroslav Vančát

„Česká sekce INSEA je součástí občanské společnosti v havlovském pojetí, jež vyzdvihuje na 
spolkovém životě jeho celkový pozitivní vliv na demokratickou společnost a to, že dává člově-
ku-jednotlivci prostor pro to, aby „se uskutečňoval“. Havel v kontrastu s neoliberálním pojetím 
společnosti a vzdělávání zdůrazňoval, že člověk není jen výrobcem, tvůrcem zisku či konzumen-
tem – je nejhlouběji někým, kdo se realizuje v mezilidském styku a touží po spolupráci, někým, 
komu není lhostejné, co se děje kolem něj. Občanská společnost – a tedy i Česká sekce INSEA – je 
jednou z forem ryze lidské seberealizace, je prostorem pro naši zodpovědnost za svět. Tímto 
způsobem mnozí z nás chápou i samu výchovu uměním, jež institucionálním, komunitně založe-
ným zaštítěním získává na síle a viditelnosti.“ 

Petra Šobáňová (2016) 

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. (*1949), zabý-
vá se teorií výtvarné výchovy, vizuálního umění 
a kreativity, je také aktivním výtvarníkem, jedním 
ze zakladatelů českého videoartu. Žije v Dobříši.  
Po studiu na Střední průmyslové škole filmové 
v Čimelicích absolvoval výtvarnou výchovu (uči-
telé Zdeněk Sýkora, Miroslav Lamač) a češtinu na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1968–1974). 
V roce 1985 složil rigorózní zkoušku v oboru umě-
lecká kritika na katedře estetiky téže fakulty. Ti-
tul Ph.D. získal na mediálních studiích Fakulty so-
ciálních věd UK (2007). V oboru výtvarné kultury 
se habilitoval v roce 2010 na Univerzitě Jana Evan-
gelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 1991–
1996 působil na Pedagogické fakultě UK v Praze, 
na Filmové a televizní fakultě Akademie múzic-
kých umění v Praze, kde vyučoval v ateliéru ani-
mované experimentální tvorby (1996–2005), a na 
Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, kde půso-
bil v ateliéru médií (1997–2000). Od roku 1997 do 
současnosti dále vyučuje na Fakultě humanitních 
studií UK v Praze, od roku 2004 na Vysoké ško-
le uměleckoprůmyslové v Praze a od roku 2011 
na katedře výtvarné kultury Fakulty pedagogic-
ké Západočeské univerzity v Plzni. Předsednictví 
České sekce INSEA převzal po Jaroslavu Brožkovi 
v roce 1995 a roli předsedy zastával až do roku 
2015. Jaroslav Vančát je spolutvůrcem RVP pro ob-
last výtvarné výchovy pro základní i gymnaziální 
vzdělávání.

Doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. (*1975), teo-
retička v oblasti muzejní a galerijní pedagogiky 
a didaktička, pochází z Prostějova. Po studiu uči-
telství výtvarné výchovy a českého jazyka a litera-
tury vyučovala na různých typech škol. Od roku 
2004 začala působit na katedře výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci – nejprve jako odborná asistentka a poz-
ději jako docentka. V roce 2010 získala titul Ph.D., 
docentkou byla jmenována v roce 2016. Odborně 
se zaměřuje nejen na didaktiku výtvarné výchovy, 
ale také na oblast muzejní a galerijní pedagogiky. 
Její monografie Edukační potenciál muzea (2012), 
Muzejní edukace (2012), Muzejní expozice jako 
edukační médium (1.–2. díl, 2014), Vzdělávací obsah 
v muzejní edukaci (2015) ad. se podílely na konsti-
tuování oboru muzejní pedagogika u nás a mají 
ohlas rovněž v rámci muzeologie.

Kromě odborné činnosti a publikování se kon-
tinuálně věnuje pedagogickému působení, a to 
v oblasti zájmové výtvarné výchovy (od roku 1997 
ve spolupráci se Studiem Experiment Olomouc, 

Ve své výtvarné tvorbě se věnuje výzkumu 
zobrazení s nadpočetným množstvím prvků, a to 
také prostřednictvím nových médií. Činný je rov-
něž jako kurátor výstav. Mezi jeho přední publi-
kační výstupy se řadí: Tvorba vizuálního zobrazení 

– Gnozeologický a komunikační aspekt výtvarné-
ho umění ve výtvarné výchově (2000); Poznávací 
a komunikační obsah výtvarné výchovy v kuriku-
lárních dokumentech (2002) a Vývoj obrazivosti 
od objektu k interaktivitě – Předpoklady gnoze-
ologické analýzy obrazové stránky nových médií 
(2009).

Foto převzato z: 
https://creativemornings.com/talks/jaroslav-van-
cat

kde obsahově koncipovala řadu výtvarných pro-
jektů pro děti a mládež). 

Petra Šobáňová je aktivní rovněž v neziskovém 
sektoru a v profesních organizacích, byla autor-
kou a řešitelkou mnoha vědeckých i rozvojových 
projektů různých typů (GAČR, ESF, IGA, FRVŠ). 
V roce 2013 založila odborný recenzovaný časopis 
Kultura, umění a výchova a působí jako jeho ve-
doucí redaktorka. Je členkou redakčních rad dal-
ších časopisů a odborných komisí. Jako školitelka 
se podílí na zabezpečení doktorského studijního 
programu Výtvarná výchova (teorie výtvarné pe-
dagogiky a výtvarné tvorby). Do čela České sekce 
INSEA byla zvolena v roce 2015 – po iniciativě na 
záchranu této organizace, jejíž činnost byla ob-
novena na olomoucké konferenci Současný stav 
a perspektivy výtvarné výchovy. Jako předsedky-
ně České sekce INSEA se zasloužila o obnovení 
Listů České sekce INSEA, zřízení webového portálu 
a akreditaci řady vzdělávacích kurzů pro učitele.

Foto Kamil Zajíček
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Lidé ve vedení České sekce INSEA

Členové předsednictva zvolení 
v roce 1986

Pavel Šamšula (předseda), Karla Cikánová, Alena 
Dokonalová, Emilie Garajová, Karel Hrodek, 
Daniela Karasová, Marta Peřinová, 
Marta Pohnerová, Jan Slavík, Michaela Terčová, 
Matouš Vondrák, Jan Voseček

Členové předsednictva zvolení 
v roce 1990

Igor Zhoř (předseda), Jaroslav Brožek, 
Karla Cikánová, Jiří David (kooptován), 
Alena Dokonalová, Hana Dvořáková, 
Emilie Garajová, Evžen Linaj, Daniela Karasová, 
Ladislav Kasík, Marta Peřinová, Marta Pohnerová, 
Jan Slavík, Michaela Terčová, Matouš Vondrák

Členové předsednictva zvolení 
v roce 1993

Jaroslav Brožek (předseda), Jiří David (kooptován), 
Alena Dokonalová, Hana Dvořáková, Evžen Linaj, 
Ladislav Kasík, Michaela Terčová (kooptována)

Členové výboru zvolení v roce 2005

Jaroslav Vančát (předseda), Marie Fulková, 
Lenka Kitzbergerová, Evžen Linaj, Josef Mištera, 
Tomáš Pavlíček, Taťána Šteiglová, 
Vladimíra Zikmundová

Členové výboru zvolení v roce 2007

Jaroslav Vančát (předseda), Marie Fulková, 
Radek Horáček, Lenka Kitzbergerová, 
Josef Mištera, Tomáš Pavlíček, Aleš Svoboda, 
Barbora Škaloudová, Taťána Šteiglová, 
Vladimíra Zikmundová

Členové výboru zvolení v roce 2008

Jaroslav Vančát (předseda), Hana Babyrádová, 
Šárka Elfmarková, Marie Fulková, 
Markéta Pastorová, Aleš Svoboda, 
Barbora Škaloudová, Jan Zálešák, 
Vladimíra Zikmundová

Členové výboru zvolení v roce 1995

Jaroslav Vančát (předseda), Evžen Linaj, 
Alena Dokonalová, Ladislav Kasík, Marie Fulková, 
Miloš Michálek, Hana Babyrádová, Radek Horáček

Členové výboru zvolení v roce 1996 
(s mandátem od roku 1997)

Jaroslav Vančát (předseda), Evžen Linaj 
(místopředseda), Alena Dokonalová (tajemnice), 
Ivan Špirk (pokladník), Marie Fulková (tajemnice 
pro zahraniční styky), Hana Babyrádová, Karla 
Cikánová, Radek Horáček, Miloš Michálek, 
Michaela Terčová

Členové výboru zvolení v roce 2000

Jaroslav Vančát (předseda), Hana Babyrádová, 
Andrea Dobšíková, Hana Dvořáková, Marie 
Fulková, Lenka Kitzbergerová, Evžen Linaj, 
Tomáš Pavlíček, Věra Roeselová

Členové výboru zvolení v roce 2015 
(s mandátem do roku 2018)

Petra Šobáňová (předsedkyně), Jaroslav Vančát 
(místopředseda), Václava Zamazalová (tajemnice), 
Karin Militká (pokladní), Jana Jiroutová, 
Věra Uhl Skřivanová, Kateřina Štěpánková

Členové kontrolní komise zvolení 
v roce 2015 
(s mandátem do roku 2018)

Aleš Pospíšil (předseda komise)
Karel Řepa, Vladimír Havlík

Obr. 41–42 Volba nového výboru České sekce INSEA během konference INSEA v Olomouci v roce 2015; 
vpravo hlasují Věra Uhl Skřivanová a Jan Buchta; foto Juraj Sosna

Připraveno s využitím Listů České sekce INSEA a archivních materiálů Jaroslava Vančáta. Vzhledem k tomu, 
že editorky nedisponují všemi zápisy z voleb předsednictva a výboru České sekce INSEA, nečiní si nárok 
na přesnost uvedených let mandátu jednotlivých předsednictev a jejich členů. (Někteří členové v průbě-
hu svého mandátu odstoupili, nebo byli naopak do výboru kooptováni.) Rovněž k rozdělení jednotlivých 
funkcí výboru nemají editorky všechny potřebné dokumenty; uvádějí je tedy pouze na některých mís-
tech. K volbě výboru z roku 2015 existuje již podrobný zápis, viz nově ustavený archiv České sekce INSEA 
a obnovené Listy České sekce INSEA (dostupné na www.insea.cz).



„To, čemu učíme, je forma komunikace, 
která nezná omezení jazyka: je to 
lingua franca expresívního obrazu, 
linie, barvy a symbolické formy.“

Herbert Edward Read (1968, s. 28)
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InSEA: Minulost, současnost 
a budoucnost 

John Steers

Minulost
Minulost, jak napsal spisovatel L. P. Hartley, je cizí země, kde dě-

lají věci jinak. (Hartley, 1953)
V tomto stručném historickém přehledu bych se rád zamyslel 

nad tím, jak odlišný byl svět před 50 lety a nad tím, co inspirovalo 
výtvarné pedagogy v roce 1951, když formulovali ideu International 
Society for Education through Art [Mezinárodní organizace pro vý-
chovu uměním]. Ale nejprve malé upozornění: historie nepodává in-
formace o tom, co se stalo. Historie vypovídá jen o tom, o čem nás 
historikové informují. (Barnes, 1989) Ústní výpovědi o událostech, 
které se odehrály před více než 50 lety, se pomalu vytrácejí. Zvyšuje 
se tedy potřeba vytvořit nějaký hlubší vhled do minulosti, který by 
nám poskytl nejen klíč k porozumění současnosti, ale i možný zdroj 
pro konstruktivní předpověď budoucnosti.

InSEA, podobně jako její mateřská organizace United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) [Organizace 
OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu], byla založena v poválečném 
období. Richard Hoggart v následující citaci popisuje, že UNESCO 
bylo založeno v naději, že lze vytvořit nový druh mezinárodní spo-
lupráce:

„Svět právě prošel strašlivou a dlouhotrvající válkou, kterou za-
příčinila falešná filozofie využívající nevědomosti lidí za všudypří-
tomné kontroly svobody projevu. Určujícími se v roce 1945 staly 
impulsy směřující k tomu, aby se něco podobného už nikdy neopa-
kovalo, a usilující o to, aby lidé nacházeli vzájemné porozumění po-
mocí vzdělávání a nejrůznějších forem kulturní a vědecké výměny, 
zastáváním pravdy, prosazováním spravedlnosti, míru a aby si uvě-
domovali důležitost a jedinečnost každého z nás.“ (Hoggart, 1978)

Na první a druhé všeobecné konferenci, které byly v letech 1946 
a 1947 zorganizovány organizací UNESCO, byla přijata usnesení, kte-
rá měla být postupně zakomponována do výtvarné výchovy. V roce 
1948 byl předsedou Odborné komise, která se touto otázkou zabý-
vala, zvolen dr. Herbert Read z Velké Británie. Tuto malou skupinu 
tvořil Thomas Munro z USA, maďarský hudební skladatel a peda-
gog Zoltan Kodaly, dva státní pedagogičtí inspektoři, Georges Favre 
z Francie a Edward O’R Dickey z Velké Británie, profesor filozofie ze 
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Sorbonnské univerzity – M. Bayer, dva profesoři 
estetiky Souriau a Lalo a paní Langevin – výtvar-
ná pedagožka z Francie.

Na tyto počátky navázal seminář UNESCO vě-
nující se tématu The Visual Arts in General Educati-
on [Vizuální/Výtvarné umění ve všeobecném vzdě-
lávání], který proběhl v termínu 7. – 27. července 
1951 na University of Bristol v Anglii a kterého se 
zúčastnili reprezentanti z více než 20 zemí. Byli 
mezi nimi i významné osobnosti, které se v bu-
doucnu ujaly vedení organizace InSEA. Byl to na-
příklad dr. Edwin Ziegfeld z USA, který na daném 
semináři zastával roli odborného konzultanta 
a který se stal prvním prezidentem InSEA (a záro-
veň prvním prezidentem organizace USA – Natio-
nal Art Education Association). Semináři předsedal 
Charles Dudley Gaitskell z Kanady (první prezi-
dent kanadské organizace Canadian Society for 
Education through Art). Program zahrnoval obec-
né sekce, příspěvky hostujících mluvčích i návště-
vy všeobecných a výtvarných škol. Jedna taková 
návštěva se uskutečnila v nově založené akademii 
Bath Academy of Art v Corsham Court:

„Díky vstřícnosti pana Clifforda Ellise (ředitele 
Bath Academy) a Lorda Methuena si účastníci se-
mináře mohli pečlivě prohlédnout celou akademii 
i experimentální školu pro děti. Školní program 
shledali velice pokrokovým a informativním. 
Umělecké práce vznikající na půdě akademie byly 
velice originální a důmyslné a řemeslná zručnost 
na nejvyšší úrovni. Velký obdiv sklidilo také vy-
užití vizuálního materiálu v experimentální škole 
pro děti stejně tak jako dětská tvorba, v níž se zr-
cadlily rozvinutý duch zvídavosti a pokročilé inte-
lektuální procesy.“ (UNESCO, 1952, s. 12)

Není pochyb o tom, že v té době byl tento se-
minář vnímán jako významná událost. Ziegfeld 
(1951) tehdy napsal, že tento seminář zanechá ne-
smazatelný otisk na naší budoucnosti. Nad tím, 
zda byl jeho odhad správný, bych se rád v tomto 
textu zamyslel.

Ze všech dostupných výpovědí vztahujících 
se k semináři z roku 1951 vyplývá, že Sir Herbert 
Read (1893–1968) byl ústřední postavou dění pro-
bíhajícího v oblasti avantgardního umění, litera-
tury a estetiky. (Thistlewood, 1984) Read, který 
bojoval za první světové války jako voják a byl vy-

znamenán Válečným křížem a Řádem za vynikají-
cí službu, se později stal pacifistou a samozvaným 
anarchistou. Primárně se považoval za básníka, 
ač se převážně zabýval literární a uměleckou kri-
tikou.

Read na semináři promluvil o lidské potřebě 
seberealizace, o nutnosti rozvíjet svůj potenciál, 
o potřebě jedince být aktivní a produktivní, prav-
divý sám k sobě, a o nutnosti sbližovat se s dru-
hými na základě vzájemné důvěry. Read předsta-
vil svůj pohled na cíle estetické výchovy:

•  zachovat přirozenou intenzitu všech způsobů 
percepce a prožívání (perception and sensation),

•  koordinovat tyto různé způsoby vnímání a pro-
žívání v jejich vzájemném vztahu a ve vztahu 
s prostředím,

•  vyjadřovat pocity v přenositelné podobě (com-
municable form),

•  naučit děti vyjadřovat své myšlenky požadova-
nou formou.

Readovy závěry byly shrnuty ve zprávě 
UNESCO takto:

„… Dr. Read řekl, že pro to, abychom byli schop-
ni předat lidskou odezvu (reaction) v celé její šíři 
a hloubce, je třeba využívat i těch nejjemnějších 
rozdílů verbálního projevu, stejně tak jako růz-
ných forem symbolického projevu. Naše vzděláva-
cí systémy mají tendenci ignorovat různé druhy 
symbolické komunikace. Začínáme však zpochy-
bňovat adekvátnost našich způsobů verbální 
komunikace. Hnutí, které vedlo k osvobození, si 
začíná uvědomovat fakt, že lidé jsou závislí nejen 
na symbolických, ale i konceptuálních způsobech 
myšlení. Pokud je smyslem vzdělávání osvobodit 
sílu spontánního vývoje a pokud je tento vývoj 
zjevný pouze v expresi, pak má vzdělávání za úkol 
učit děti i dospělé vyjádřit své pocity a myšlenky 
pomocí zvuku, obrazu a nástrojů. Jinými slovy, 
úkolem vzdělávání je tedy vyprodukovat uměl-
ce – jedince, kteří se budou schopni vyjadřovat 
pomocí různých způsobů exprese a komunikace.“ 
(UNESCO, 1952, s. 22)

Krátce po Readově úmrtí psal v roce 1968 Zie-
gfeld s nadšením o dojmech, které v něm zane-
chal Read a Bristolský seminář:

„Z každé jeho řeči byla čitelná jasnost a hloub-
ka myšlení. K tomu je ještě nutno přidat dosah 

jeho přednesu. Jeho čistý, jemný a jen náznakem 
modulovaný hlas se zprvu jevil jako jistý způsob 
sebepodceňování. S postupem času jsme si však 
začali všímat žhnoucí intenzity přítomné na jeho 
pozadí, a poslech přednesu Sira Herberta Reada 
se stal nejen intelektuálním, ale i estetickým zá-
žitkem.“

„… Zlatým hřebem [semináře z roku 1951], kte-
rý celou akci uvedl v pohyb a dodal jí smysl, byla 
řeč Herberta Reada. Všichni si na tuto událost živě 
vzpomínáme. Stále ho vidíme před očima, drob-
ného, nenápadného, skromného s přátelským 
a galantním chováním, tichým a introvertním hu-
morem, tichou řečí přednesenou slovy a frázemi 
vyzdvihujícími krásu anglického jazyka. Jeho sa-
motný přednes byl uměleckým dílem.“ (Ziegfeld, 
1968/9, s. 24)

Idea mezinárodní organizace pro výtvarnou 
výchovu však nebyla zcela nová. V Paříži se roku 
1900 konal mezinárodní kongres a v roce 1904 
byla založena International Federation for the Te-
aching of Drawing and of the Arts Applied to Indu-
stry, jež měla podobné cíle jako InSEA. Od roku 
1904 se konalo dalších sedm kongresů, v letech 
1937–1955 však byly podobné aktivity přerušeny. 
V roce 1957 organizace přijala kratší název Fédé-
ration Internationale pour l’Éducation Artistique 
(FEA). Po jistých rozepřích došlo na Montrealském 
světovém kongresu v roce 1963 ke sloučení FEA 
s InSEA. (Je to právě paralelní existence organi-
zace FEA s InSEA, jež částečně vysvětluje kuriózní 
počet světových kongresů InSEA, které se konaly 
jednou za tři roky – na příklad v roce 1999 probě-
hl v Brisbane 30. světový kongres). Kongresy jsou 
číslovány od roku 1900, nebyly však číslovány v 50. 
letech. Existují také rozdílné názory na to, které 
události lze za světové kongresy označit.

V roce 1943 byl publikován Readův klíčový text 
Education through Art [Výchova uměním]. Britská 
Society for Education in Art (SEA) byla založena 
v roce 1946 jako produkt dočasného sloučení or-
ganizací v průběhu druhé světové války, Read byl 
jejím předsedou a prezidentem po dobu 28 let. 
Nový název této britské organizace – Society for 
Education through Art – byl přijat po dlouhých 
debatách v roce 1953 – tedy v přibližně stejné 
době, kdy se formovala organizace InSEA. Je jas-

né, že Read ovlivnil název této mezinárodní orga-
nizace, není už však známo, na kolik se toto stalo 
předmětem debat mezinárodního fóra. V dnešní 
době je Education through Art často vnímána 
jako samozřejmost, Read však tento model chápal 
jako revoluční. V kontextu SEA napsal:

„Prohlašujeme, že naším předním cílem je vy-
tvořit výchovu v umění, jež povede k rozvoji před-
stavivosti a tvořivých schopností dětí a jež bude 
pro vnější svět představovat bezpečný způsob, 
jak přivést dva a více lidí dohromady. Ti, kteří si 
uvědomují vše, co s sebou tento závazek přináší, 
dobře vědí, že má potenciál dynamitu, který by 
mohl otřást celým existujícím vzdělávacím systé-
mem a vyvolat revoluci v celé struktuře naší spo-
lečnosti.“ (Read, 1965)

Oficiálně byla InSEA založena přijetím své ústa-
vy na Prvním generálním shromáždění, které se 
konalo v červenci roku 1954 v Paříži. Svou úvodní 
řeč nesoucí název The Future of Art Education [Bu-
doucnost výtvarné výchovy] pronesl Read a jistě 
to nebylo naposledy, kdy podobný název zazněl 
na kongresech InSEA. Předmluva této konstituce 
(jež v následujících letech prošla jen nepatrnými 
úpravami) odhaluje idealismus zakládajících členů 
InSEA a jejich víru v to, že:

•  Výchova uměním je přirozený způsob učení ve 
všech stádiích vývoje individuálního hodnotové-
ho systému a disciplín nezbytných pro plný inte-
lektuální, emocionální a sociální vývoj lidského 
jedince v komunitě; 

•  Asociace všech zainteresovaných do výchovy 
uměním na mezinárodní úrovni je nutná proto, 
aby mohlo docházet k sdílení zkušeností, zlepšo-
vání praxe a posilování postavení umění ve vzta-
hu k vzdělávání jako takovému;

•  Spolupráce s těmi, kteří se zabývají jinými výuko-
vými předměty mimo učitelskou profesi a do-
ménu výchovy, by mohla vést k lepší koordinaci 
aktivit zaměřených na společné řešení problémů;

•  Mezinárodní spolupráce a lepší porozumění 
mezi lidmi by bylo podporováno integrovanějším 
a stabilnějším systémem pro rozšiřování myšlen-
ky a praxe zaměřené na výchovu uměním tak, aby 
se právo každého člověka svobodně participovat 
na kulturním životě komunity, těšit se z umě-
ní a tvořit krásu sám pro sebe v recipročním 
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vztahu se svým prostředím, stalo každodenní realitou. (Pream-
ble to the Constitution of the International Society for Education 
through Art, 1954)

Pod vlivem počátečního entusiasmu se InSEA pustila do ambici-
ózního programu, který zahrnoval přípravu doporučení pro výuku 
výtvarné výchovy na základních a středních školách, která byla ad-
resována ministerstvům vzdělávání a výchovy všech členských zemí 
UNESCO. Vznikla velká mezinárodní putovní výstava dětských prací 
a sady barevných diapozitivů s dětskými pracemi byly distribuová-
ny do všech zemí UNESCO. Byl vytvořen mezinárodní seznam zdro-
jových materiálů, který byl dále rozšířen, a InSEA začala pravidelně 
vydávat informační bulletin. Ústředním cílem bylo zakládání ná-
rodních komitétů InSEA a společností – federací těchto organizací. 
Druhé generální shromáždění se konalo v Haagu v srpnu roku 1957. 
A nebylo to naposledy, kdy problémy s organizací a financováním 
světového kongresu byly více než patrné.

S postupem času se vytvořil model pro světové a regionální kon-
gresy, který ukazují tabulky 3 a 4.

Snad ani nelze přecenit důležitost mezinárodních kongresů pro 
samotnou existenci organizace InSEA. Kongresová setkání byla 

Fédération Internationale pour I’Éducation Artistique

1900 Paříž, Francie

1904 Bern, Švýcarsko

1908 Londýn, Spojené království

1912 Drážďany, Německo

1925 Paříž, Francie

1928 Praha, Československo

1935 Brusel, Belgie

1937 Paříž, Francie

1955 Lund, Švédsko

1958 Basilej, Švýcarsko

1962 Berlín, Německo

 

International Society for Education through Art

1957 Haag, Nizozemsko

1960 Manila, Filipíny

1963 Montreal, Kanada

1966 Praha, Československo

1969 New York, USA

1970 Coventry, Spojené království

1972 Záhřeb, Jugoslávie

1975 Sèvres, Francie

1978 Adelaide, Austrálie

1981 Rotterdam, Nizozemsko

1984 Rio de Janeiro, Brazílie

1987 Hamburg, Spolková republika Německo

1990 Manila, Filipíny – z politických důvodů zrušeno

1993 Montreal, Kanada

1996 Lille, Francie – z finančních důvodů zrušeno

1999 Brisbane, Australie

2002 New York, USA

2006 Viseu, Portugalsko 60

Tabulka 3–4:
Světové kongresy FEA a InSEA 
v letech 1957–2006 (doplnila Jana 
Jiroutová)

Tabulka 5:
Regionální kongresy InSEA konané 
v letech 1980–2004

1971 Otaniemi, Finsko 

1980 Baden, Rakousko

1982 Nikósie, Kypr

1983 Sofie, Bulharsko

1985 Bath, Spojené království

1986 Vancouver, Kanada

1988 Lagos, Nigerie

1988 Stockholm, Švédsko

1989 Káhira, Egypt

1992 Helsinky, Finsko

1994 Lisabon, Portugalsko

1995 Taichung, Čínská lidová republika

1995 Manila, Filipíny

1997 Glasgow, Skotsko

1998 Tokio, Japonsko

2000 Poznaň, Polsko

2001 Sun Moon Lake, Taiwan, Čínská lidová republika

2003 „InSEA on Sea“, Stockholm, Helsinky & Tallinn

2004 Istanbul & Kapadocie, Turecko

2004 Peking, Čínská lidová republika

60 Jednalo se o velký kongres InSEA, který sloužil jako příprava na světový 

summit výtvarné výchovy UNESCO, který se konal vzápětí v Lisabonu. Kongres 

v sobě zahrnoval generální shromáždění InSEA přesunuté z roku 2005.
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odjakživa její životní silou – více méně pravidelným zaměřením čin-
nosti, která tuto organizaci a mezinárodní komunitu výtvarných 
pedagogů drží pohromadě již více než padesát let. Setkávání na me-
zinárodní úrovni jsou ztělesněním cíle této organizace, jímž je pro-
sazování celosvětové spolupráce a výměny myšlenek a nápadů pro 
výtvarnou výchovu, a publikované sborníky těchto shledání tvoří 
cenný zdroj. Organizátoři světového kongresu konaného v roce 
1999 vyjádřili svůj cíl stručně a jasně:

„… poskytnout fórum, ve kterém se mohou setkávat a dělit o své 
zkušenosti učitelé, akademičtí pracovníci, umělci, odborníci a další 
osoby zaměřující se na prosazování a rozvoj tvořivé výchovy. … na-
bídnout učitelům, akademickým pracovníkům, umělcům a dalším 
příležitost evaluovat současné přístupy a zkušenosti, debatovat 
o relevantních a aktuálních tématech a navazovat pracovní vztahy 
s kolegy příbuzných oborů.“

V pozdějších letech, kdy byly regionální kongresy konány v ob-
dobí mezi světovými kongresy, začaly tyto spíše „místní“ události 
zprostředkovávat širší participaci. (Viz tabulka 5.)

Každý následující prezident se zaměřil na určitý aspekt práce 
této organizace a do jisté míry vývoj a působení organizace za své 
prezidentské období individuálně ovlivnil. Dominance organizace 
InSEA v západním světě a dominance anglického jazyka však pře-
trvávají – většina prezidentů organizace byla rodilými mluvčími 

anglického jazyka. Je to precedent, jehož změna 
je již dlouho očekávána.

Jane Rhoades Hudak, archivářka organiza-
ce InSEA, vytvořila stručný seznam dosažených 
úspěchů každého prezidenta. V počátečním ob-
dobí 1951–1960 zastával funkci prezidenta Edwin 
Ziegfeld a na konci jeho prezidentského období 
měla organizace přibližně jeden tisíc členů. Vytvo-
řil dobře fungující organizační strukturu a splnil 
většinu úkolů vytyčených na prvních generálních 
shromážděních. Dnešní základní struktura orga-
nizace se od té, kterou vytvořil Ziegfeld, liší jen 
minimálně.

Záznamy z prezidentských období Gaitskella, 
Soiky a Kuraty se bohužel nedochovaly. Klíčovým 
úspěchem však z období Gaitskella zůstává slou-
čení organizací FEA a InSEA. Soika byl preziden-
tem v době, kdy proběhla mimořádně úspěšná 
konference v Praze, které se zúčastnilo přes 2000 
lidí. Kuratovo prezidentské období bylo poskvr-
něno finanční nestabilitou, o které, jak bych rád 
zdůraznil, neměl ani tušení. Byl prezidentem 
v době, kdy se konal první světový kongres v New 
Yorku, a Jane Rhoades, která se s ním setkala 
v pozdějším období jeho života, jej charakterizo-
vala jako jednoho z nejvíce výjimečných, pozor-
ných a citlivých lidí, se kterými kdy měla tu mož-
nost se setkat. (Rhoades, 1987)

Eleanor Hipwell se musela následně vypořá-
dat se znovuzaložením organizace. Jane Rhoades 
konstatovala, že se Hipwellové podařilo organiza-
ci InSEA zachránit. Organizační struktura a další 
procesy byly totiž přerušeny. Hipwellová posta-
vila organizaci finančně opět na nohy a celou ji 
reorganizovala. (Tamtéž, s. 12) 70. léta se stala 
dobou konsolidace a mnohé aktivity byly zaměře-
ny na organizaci pokračujících světových kongre-
sů. I záznamy z prezidentských období Humbera 
a Hurwitze jsou ztraceny, ale od období Condou-
se se dochovaly detailní a navazující záznamy. Ne-
obvykle energickým a ambiciózním prezidentem 
byl Brian Allison. Založil regionální sekce InSEA 
a vytvořil systém pro oficiální národní a přidru-
žené organizace v duchu myšlenky zakládajících 
členů. Ústava a další pravidla byly aktualizová-
ny a byly sestaveny směrnice pro různé aktivity, 
např. organizace kongresu. Byly založeny rady 

pro výzkum, přidružené organizace a publikační 
činnost a na nějaký čas došlo k rozkvětu vztahu 
s bulharským mezinárodním hnutím Banner of 
Peace [Mírový prapor].

V roce 1982 si mne Allison vybral do výkonné 
komise InSEA, kde jsem zastával funkci tajemníka 
a kde jsem v roli člena komise na různých pozicích 
působil až do roku 1999. V období od roku 1982 
do současnosti (tedy do roku 2005, pozn. překl.) 
jsem měl tu čest pracovat s osmi prezidenty svě-
tové organizace InSEA a sám jsem – po jedno pre-
zidentské období – rovněž působil jako prezident. 
Mohu dosvědčit oddanost každého z prezidentů 
a z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je vést me-
zinárodní organizaci s velkými ideály i ambicemi, 
avšak velmi omezenými finančními zdroji. Chava-
nne posílila vztahy s UNESCO, Eisner zajistil finan-
cování potřebné k vydání jednoho ze základních 
dokumentů v historii InSEA nesoucího název Eva-
luating and Assessing the Visual Arts in Educati-
on: International Perspectives. (Boughton, Eisner, 
Ligtvoet, 1996) Barbosa významně posílil profil 
organizace v Latinské Americe a Grauerův trvají-
cí úspěch dokazuje vytvoření internetového roz-
hraní InSEA. Schönau v této práci dále pokračoval, 
posílil finanční zdroje organizace a dále usiloval 
o upevnění vztahu s UNESCO. Prezident Doug 
Boughton působil v organizaci dlouhá léta: jeho 
skvělá práce jako koeditora evaluačního doku-
mentu se projevila také v následujících dvou pub-
likacích, kde byl Boughton klíčovou postavou, jež 
se zasadila o jejich vydání. (Viz Boughton & Ma-
son, 1998; Congdon & Boughton, 1998) Hlavním 
počinem bylo v roce 2005 vydání časopisu Inter-
national Journal for Education through Art.

Současnost
Náš svět na počátku 21. století se v mnohém 

často až nepředstavitelně odlišuje od světa z roku 
1951. Zcela evidentní změnou je naše narůstající 
uvědomění si hrozby i nedozírných možností, 
které skýtá zvyšující se globalizace. Ač svět nemá 
jasně vymezenou definici, je zřejmé, že v nás glo-
balizace vytváří pocit, že my všichni nyní žijeme 
ve světě, ve kterém dochází k stále většímu sdí-
lení zkušeností, ekonomických strategií a kultury. 
Jsme si vědomi procesů, jež vedou k centralizaci 

1951 – 1960 Edwin Ziegfeld USA

1960 – 1963 Charles D. Gaitskell Kanada

1963 – 1966 J. A. Soika Spolková republika 
Německo

1966 – 1969 Sabura Kurata Japonsko

1969 – 1973 Eleanor Hipwell Spojené království

1973 – 1976 Aimée Humbert Francie

1976 – 1979 Al Hurwitz USA

1979 – 1982 Jack Condous Austrálie

1982 – 1985 Brian Allison Spojené království

1985 – 1988 Marie-Françoise 
Chavanne

Francie

1988 – 1991 Elliot Eisner USA

1991 – 1993 Ana Mae Barbosa Brazílie

1993 – 1996 John Steers Spojené království

1996 – 1999 Kit Grauer Kanada

2000 – 2002 Diederik Schönau Nizozemsko

2003 – 2005 Dough Boughton Austrálie

Tabulka 6:
Prezidenti InSEA
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ekonomické moci. Někteří jsou přesvědčeni, že 
éra národních států je u konce a že politikové 
ztratili schopnost ovlivňovat mezinárodní dění. 
Světový trh pohání globalizaci v takřka neuvěři-
telné míře. Anthony Giddens (1999) upozornil na 
fakt, že se na mezinárodní burze denně otočí více 
než trilion dolarů.

Samou podstatou této transformace je vývoj 
digitální komunikace, který je důležitý v mnoha 
směrech nejen pro globální ekonomii. Nedávno 
jsem četl o jednom izolovaném kmeni a shlédl 
fotografie jeho členů, žijících v blízkosti pramenů 
Amazonky, jak se chystají ve svém prostředí, nijak 
nezměněném od doby kamenné, shlédnout DVD 
o destrukci Světového obchodního centra. Je těž-
ké představit si, co si mohli o této události myslet, 
když nikdy předtím neviděli mrakodrap ani leta-
dlo. Jak Giddens (1999, s. 16) připomíná:

„Instantní elektronická komunikace není jen 
způsob, jak rychle šířit informace. Existence to-
hoto druhu komunikace mění samou podstatu 
našich životů, ať už bohatých nebo chudých. To, 
že je nám tvář Nelsona Mandely povědomější než 
tvář vlastního souseda, dokládá, jak zásadně se 
náš každodenní život změnil.“

Globalizace by mohla být jedním z důvodů ve-
doucích k narůstající politické devoluci a k zno-
vuobnovení místních kulturních a etnických 
identit v mnoha koutech světa. V oblasti umění 
se čím dál více uplatňují transkulturní přístupy – 
především na mezinárodním uměleckém trhu. 
Školy umělců se již nemusejí shromažďovat podle 
určitého zeměpisného místa: grafik z Tokia může 
úzce spolupracovat s umělci podobného zaměření 
působícími v Rio de Janeiru nebo v Londýně a své 
práce mohou přitom prodávat v Paříži nebo v Chi-
cagu. Transkulturalismus se zdá být závislým na 
schopnosti rozpoznání podobnosti mezi skupina-
mi a jednotlivci a nové technologie dovolují setká-
vání spřízněných myslí a podobných světů, ve kte-
rých přestává hrát roli vzdálenost, finance a čím 
dál více také jazyk.

Globalizace však není ve všech svých důsledcích 
zcela benigní:

„Pro mnohé žijící mimo Evropu a Severní Ameri-
ku se tento proces westernizace zdá být nepohodl-
ný – nebo spíše amerikanizace, vzhledem k tomu, 
že USA je v tuto chvíli jedinou supervelmocí na 
světě s dominantní ekonomickou, kulturní a vojen-
skou pozicí na globální úrovni. Mnohé z nejviditel-
nějších kulturních výrazů globalizace jsou americ-
ké – Coca-Cola, McDonalds. (Giddens, 1999, s. 16)

Měli bychom proto být obezřetní a plně si uvě-
domovat nebezpečí, které by mohlo potenciálně 
nastat, kdyby se rozvinula rafinovaná meziná-
rodní pedagogika, o čemž svědčí i skutečnost, že 
alternativní přístupy ke kurikulu a evaluaci jsou 
v současnosti stále častěji odsunuty na druhou 
kolej dominantními ideologiemi jistých vlád a vliv-
ných a bohatých organizací. Například přístupy 
k vytváření kurikula existující mezi členskými stá-
ty Organizace pro hospodářskou spolupráci a roz-
voj (OECD) jsou nápadně podobné.

Avšak státní správy se zcela logicky primárně 
zabývají obavami, jak udržet ekonomický růst a ná-
rodní konkurenceschopnost, jak zajistit sociální 

stabilitu, soudržnost a harmonii. Jak poznamenal 
Skilbeck (1992, s. 9–13), toto se často projevuje:

„pozoruhodně rychlým nástupem „vědomostí“, 
„dovedností“ a „kompetencí“ na vrchol pomysl-
ného totemu plánování národního přežití/roz-
voje doprovázeného ekonomickou úzkostlivostí 
a sklonem veřejného školského systému podléhat 
politické kontrole a zároveň úsilím posouvat sou-
časná reformní hnutí vpřed. Strach z nedodržení 
standardů – často přehnaný – pohání tyto obavy 
a objasňuje přetrvávající důraz na kvalitu.“

Ve sféře státního vzdělávání mají centrální a re-
gionální orgány státní správy tendenci provádět 
kontrolu kurikula legislativní cestou. Stejně tak 
se však mohou rozhodnout provádět kontrolu 
pomocí mezičlánků, jako jsou kurikulární rady 
a agentury pro místní rozvoj, komise pro sestavo-
vání sylabů, zkušební komise, komise pro udělová-
ní cen apod. S tím je nevyhnutelně spojen důraz 
na větší zodpovědnost ze strany učitelů v praxi, 
jenž logicky vede k stále důkladnější kontrole kuri-
kula a jeho evaluace a prostřednictvím těchto me-
chanismů také k větší kontrole prováděné učiteli 
v marné snaze nalézt ověřený vzdělávací systém. 
Toto může mít velmi destruktivní dopady na tvo-
řivou a kulturní výchovu: je třeba odolávat snaze 
hledat jakýsi univerzální všelék a naučit se tolero-
vat bohatou různorodost kurikul vhodných pro 
odlišné skupiny lidí a odlišné kultury.

Díky relativně malé organizaci InSEA existuje 
mezinárodní podpůrná odborná komunita vý-

Obr. 43–44
Nahoře účastníci bristolského semináře UNESCO 
v roce 1951; dole fotografie účastníků prvního setkáni 
InSEA v roce 1956; foto archiv InSEA a Johna Steerse

tvarných pedagogů, která má signifikantní roli 
v šíření nových myšlenek a výzkumných plánů na 
mezinárodní úrovni – mimo jiné také díky orga-
nizaci úspěšných kongresů a publikační činnosti 
(především díky sborníkům). Primárně však musí 
být naším cílem podpora a tolerance různorodos-
ti, musíme si jí vážit a odolávat jakýmkoliv snahám 
usilujícím o nastolení otupující mezinárodní uni-
formity zbavené individuality, originality a kreati-
vity.

Budoucnost
Jak dobré základy měl idealismus zakládajících 

členů a splnila InSEA tehdejší očekávání, nebo se 
stala něčím, co lze nazvat vyprázdněnou organi-
zací, tedy organizací, která přestala být schopna 
plnit zadané úkoly? Někdy je rekonstrukce stáva-
jících institucí nutná, jindy je třeba vytvořit orga-
nizace nové, a tak reagovat na výhody a možnosti 
prezentované globálním věkem.

Nechci naznačit, že InSEA už má to nejlepší za 
sebou, ale věřím tomu, že by bylo přínosné vrátit 
se k některým počátečním myšlenkám, zhodnotit 

Obr. 45–47
Nahoře osobnosti kongresu InSEA v Riu de Janeiru 
(zleva: Elliot Eisner, Brian Allison, Al Hurwitz, Marie-
Francoise Chavanne, Ana Mae Barbosa); uprostřed 
fotografie ze setkání světové rady InSEA během 
kongresu v Osace (zleva: Olga Lucia Lapaya, Marjorie 
Manifold, Jeung Hee Kim, Teresa Eça, Debbie Smith-
Shank, Marjan Prevodnik, Glen Coutts, James 
Sanders, Elisabeth Grierson, Ann Kuo, Rita Irwin; 
Graham Nash, Angelika Plank, Melanie Davenport); 
dole osobnosti kongresu InSEA v Lisabonu v roce 2014 
(zleva: Angelika Plank, Ana Mae Barbosa, Diederik 
Schönau, Teresa Eça, Marie Françoise Chavanne, John 
Steers); foto archiv InSEA a Johna Steerse 
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dosažené úspěchy, uvědomit si slabé stránky a hle-
dat nové možnosti. Například členské řady se od 
počátku vzniku organizace příliš nerozšířily. Dob-
ře zorganizovaný kongres s velkou návštěvností 
může oživit členství v daném regionu na jeden 
až dva nadcházející roky. Jaké jsou příčiny tohoto 
stavu? Možná nemá InSEA učitelům co nabídnout? 
Mění se to s nástupem webového rozhraní InSEA? 
Je InSEA alespoň schopná relativně levně a rychle 
komunikovat s členskou základnou a potenciální-
mi členy? Dalším těžko řešitelným problémem byl 
od počátku členský příspěvek. Jak můžeme nasta-
vit férovou částku a přitom zohlednit nerovnost, 
jež panuje mezi učitelskými platy v různých kou-
tech světa a zároveň čelit měnovým limitům, kte-
ré často zabraňují platbě v zemích tvrdé západní 
měny? Elektronické peněžní převody částečně řeší 
tento problém, i když propast mezi nejbohatšími 
a nejchudšími zeměmi světa stále trvá.

Původním záměrem zakladatelů InSEA bylo vy-
tvořit International Federation for Art Education 
[Mezinárodní federaci pro výtvarnou výchovu] 
a International Institute for Information and Re-
search in Art Education [Mezinárodní informační 
a výzkumnou instituci v oblasti výtvarné výcho-
vy] – obě se měly těšit plné spolupráci s organiza-
cí UNESCO a využívat její finanční podpory. Před 
několika lety mi Bill Barrett, novozélandský před-
stavitel a jeden z posledních žijících pamětníků se-
mináře z roku 1951, připomenul, že:

„Nebyl realizován ještě jeden záměr. Jednalo se 
o ideu toho, že InSEA potřebuje permanentní zá-
kladnu, která by sloužila jako výzkumné centrum, 
sídlo organizace a místo pro setkávání učitelů vý-
tvarné výchovy. Jakýsi hlavní uzel všech aktivit… 
Možná bychom se měli nad tímto plánem znovu 
zamyslet.“ (Barrett, 1999)

V posledních letech našla naše organizace úto-
čiště nejen v sídle National Society for Education 
in Art and Design (NSEAD) ve Spojeném království, 
ale také u holandské organizace Dutch Institute 
for Educational Measurement (CITO) v Arnhemu 
(v Nizozemí). Tato sídla však závisí na jednotliv-
cích a vůli hostujících institucí. Souhlasím ostatně 

s novým názorem, že je pravděpodobné, že nej-
lepším sídlem organizace bude kyberprostor na 
www.insea.org – ačkoliv je pro sídlo sekretariátu, 
výzkumného centra a centra výtvarných pedago-
gů fyzická základna stále potřebná.

Na počátku existoval předpoklad, že organizace 
UNESCO bude naši organizaci financovat perma-
nentně nebo alespoň do té doby, než si organizace 
zajistí svou budoucnost. Seznam úkolů zakladate-
lů zahrnoval založení mezinárodního časopisu, ač-
koliv jako dočasné řešení se očekával sponzoring 
ze strany UNESCO. Časopis měl mít podobu po-
pulárního, finančně nenáročného ilustrovaného 
bulletinu zaměřeného na šíření poznatků z oblasti 
výtvarné výchovy a zároveň na podporu dalších 
publikací vznikajících v oboru a důležité překlada-
telské činnosti. Zdá se, že dočasné řešení nakonec 
trvalo půl století, ale nyní se konečně naše orga-
nizace chystá odstartovat odborný recenzovaný 
časopis.61 Přestože UNESCO v minulosti podporo-
valo některé z aktivit organizace InSEA – poskytlo 
několik grantů na publikování a v poslední době 
také podpořilo vznik nových webových stránek – 
realitou však zůstává, že podpora přicházející 
z UNESCO byla vždy nepravidelná.

Některé z počátečních cílů však realizovány 
byly: například díky realizaci kongresů docházelo 
často k výměně sbírkových předmětů a byly rea-
lizovány mnohé mezinárodní výměnné programy 
pro učitele a studenty. Tato rozsáhlá spolupráce 
vznikala často na základě neformálních vztahů 
mezi těmi členy organizace, kteří měli možnost se 
často i překvapivě pravidelně scházet na meziná-
rodních akcích pořádaných nejen naší organizací. 
InSEA je často obviňována z toho, že funguje jako 
mezinárodní cestovní organizace pro bohaté vý-
tvarné pedagogy – i když toto tvrzení vyřazuje 
z této pomyslné skupiny většinu jejích členů! Bill 
Barrett, který se v roce 1951 zúčastnil Bristolského 
semináře InSEA, vzpomíná, že čas i peníze tehdy 
hrály velkou roli. Cesta z Nového Zélandu trvala 
šest týdnů po moři a pro privilegované téměř dva 
týdny hydroplánem. V dnešní době narůstající-
ho masového cestování a turismu přestávají být 

problémy s cestováním aktuální. Přesto je však na 
obvinění z exkluzivity více než zrnko pravdy – na-
hlíženo z pohledu učitelů formálního vzdělávání 
na mnoha místech rozvojového světa.

Organizaci InSEA se také podařilo vytvořit re-
lativně malou, ale často velmi vlivnou komunitu 
výtvarných pedagogů. Zároveň je na dosah ruky 
založení virtuální sítě transkulturních výtvarných 
pedagogů – v podstatě se už tak ve skutečnosti 
děje. Můžeme tak například realizovat on-line se-
mináře, prohlídky virtuálních galerií dětské tvor-
by, zpřístupňovat on-line výzkumné databáze 
a internetové portály a široké spektrum výuko-
vých a učebních zdrojů. Jedná se o přístup do více 
či méně známých muzeí a galerií na celém světě 
nebo ke kurikulárním dokumentům, jako to na-
příklad nabízí www.nsead.org nebo Getty Center 
for the Arts. V budoucnu by naše organizace měla 
hrát významnou roli při organizaci či navrhování 
systému, který by pomohl odbornou i širokou 
veřejnost navigovat množstvím uměleckých a vý-
tvarně výchovných webových stránek, které den-
ně vznikají na World Wide Web. Tato aktivita již 
byla skromně započata, ale InSEA musí stále držet 
krok s dobou. Neboť přínosné i méně přínosné 
využití webového rozhraní bude exponenciálně 
narůstat. Giddens (1999, s. 16) upozorňuje na fakt, 
že radiové vysílání v USA usilovalo 40 let o to, aby 
získalo 50 milionů posluchačů. Zatímco jen pouhé 
čtyři roky trvalo od spuštění internetu, než jej za-
čalo používat 50 milionů Američanů.

Ziegfeld byl přesvědčen, že idea výchovy Her-
berta Reada se s postupem času stane aktuálnější. 
Věřil, že Read více než kdo jiný vidí jasně a více hu-
manisticky to, co oba označovali za hlubokou kul-
turní krizi. Myšlenky, jak tuto situaci řešit, tvoří 
samotnou podstatu knihy Education through Art, 
o které byl Ziegfeld přesvědčený, že:

„… je významným prorockým dílem zaměřují-
cím se na to, co by mělo být podstatou výchovy. 
Read se v posledních desetiletích stal téměř výluč-
ně jedinou světovou osobností, která se vyslovila 

o umění v kontextu celého vzdělávání. A skutečně, 
jeho úvahy o výchově jsou zřejmě jeho nejdůle-
žitějším odkazem, a to nejen pro Američany, ale 
i pro výtvarné pedagogy na celém světě. Fakt, že 
do dnešního dne nebyly tyto myšlenky zcela jas-
ně pochopeny, dokazuje jejich nadčasovost a to, 
že vyžadují základní proměnu v životním postoji 
a hodnotovém systému moderního člověka. Fak-
tem také zůstává, že univerzální platnost, spíše 
než národní či regionální, dokazuje to, že světová 
organizace výtvarných pedagogů zakomponovala 
do svého názvu základní myšlenku Readova po-
hledu na výchovu.“ (Ziegfeld, 1951, s. 9)

Věřím, že vzhledem k tomu, že je InSEA schop-
na reagovat na výzvy neustále se měnícího globál-
ního světa, je její existence nutná právě dnes více 
než kdy předtím. Musíme si uvědomit, že globali-
zace není nepodstatnou, vedlejší realitou dneška. 
Je to změna v našich životních podmínkách. Je to 

61 První číslo nového časopisu InSEA nazvaného International Journal of Education through Art vydá vydavatelství Intellect 

Books na jaře v roce 2005. Více informací zde: http://www.intellectbooks.com/journals/eta.htm.

Obr. 48–49
Z dění na evropském regionálním kongresu InSEA 
v Canterbury v roce 2013; foto Petra Šobáňová
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Obr. 50–51
Z dění na evropském regionálním kongresu InSEA 
v Canterbury v roce 2013; foto Petra Šobáňová

způsob, jakým dnes žijeme. (Giddens, 1999, s. 16) 
Moje vlastní zkušenost s působením v InSEA mne 
utvrdila v tom, že bychom se měli snažit dosáh-
nout skutečně idealistické a humanistické formy 
výtvarné výchovy, která ze své podstaty přijímá 
různorodost a váží si jí. Setkávání výtvarných 
pedagogů z jiných zemí vede nejen k zjištění, že 
nás všechny trápí podobné obavy, ale že také sdí-
líme nadšení pro bohatou škálu nápadů a vhod-
ných řešení. Jedním z klíčových povahových rysů 
tvořivých jedinců (který bohužel často chybí or-
ganizacím) je schopnost tolerovat mnohoznač-
nost a předcházet předčasnému uzavírání debat 
z důvodu vyčerpání všech možností. Pokud má 
výtvarná výchova předcházet atrofii, pak si mu-
síme hýčkat mnohočetné vize výchovy o umění, 
pro umění a uměním. Ve své knize nazvané Ce-
lebrating Pluralism: Art, Education and Cultural 
Diversity, Graeme Chalmers, můj dlouholetý kole-

ga z InSEA, upozorňuje na potřebu přijímat a re-
spektovat vzájemnou rovnost v zásadě odlišných 
rámců myšlenkových procesů a jednání charak-
teristických pro odlišné kultury. (Chalmers, 1996, 
s. 45) To by mělo být podle mého názoru základ-
ním principem veškerých aktivit organizace InSEA.

John Steers,
prezident Světové rady InSEA 

v letech 1993–1996, 
dlouholetý člen Světové rady InSEA

Publikováno s laskavým svolením autora. 
Překlad Jana Jiroutová.
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Jana Jiroutová

V následujícím textu se pokusím volně navázat na historic-
ký vhled, který nám na předešlých stránkách nabídl John Steers, 
a stručně pojednat o klíčových událostech a činnostech, které ur-
čovaly a nadále určují směr světové InSEA po roce 2005. Zároveň se 
ve svém textu zaměřím na témata aktuálně řešená na současných 
mezinárodních sympoziích a konferencích pořádaných touto světo-
vou organizací. 

Svůj historický exkurz končí John Steers rokem 2005, kdy světová 
organizace InSEA poprvé vydala časopis International Journal for 
Education through Art. Toto recenzované periodikum, jenž vychází 
třikrát ročně, se nyní těší z několikaleté tradice. Na jejím počátku 
byla myšlenka vytvořit platformu propojující výchovu k umění, ře-
meslu a designu a pravidelně přinášet nejnovější poznatky nejen 
formou výzkumných studií a kritických esejí, ale i recenzí výstav 
a jiných obrazových a textových příspěvků. Od roku 2012 vychází 
časopis také elektronicky. Tato nová verze periodika s sebou přines-
la mnoho výhod, mezi něž patří především možnost publikovat tzv. 
vizuální eseje a texty obsahující jednoduché animace ve formě gifů, 
zvukové nahrávky i živé odkazy.

V následujícím roce 2006 se v Lisabonu konal světový kongres 
UNESCO, na kterém se měli možnost setkat hlavní představitelé 
světové InSEA a dvou dalších mezinárodních organizací pro výtvar-
nou výchovu International Drama/Theatre and Education Associati-
on (IDEA) a International Society for Music Education (ISME). Tyto tři 
organizace společně založily alianci s cílem posílit svůj hlas a rozšířit 
svou působnost ve spolupráci se světovou organizací UNESCO. Tak 
vznikla v roce 2006 světová aliance pro výtvarnou výchovu nesoucí 
název World Alliance for Arts Education (WAAE). První výsledek této 
nově vzniklé mezinárodní multidisciplinární aliance se dostavil záhy. 
Byl jím dokument společného prohlášení o výtvarné výchově, o je-
jím přínosu a důležitém postavení s cílem významně podporovat 
mezinárodní hnutí výtvarné výchovy. Dokument dále zakládal prá-
vo všem národním i mezinárodním výtvarně-výchovným skupinám 
a organizacím vzájemně sdílet nové poznatky a aktivně se vzájemně 
podporovat. Tak se mělo dít mimo jiné i prostřednictvím světových, 
ale i regionálních summitů organizovaných právě touto aliancí.
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V roce 2007 zorganizovala aliance WAAE prv-
ní mezinárodní summit kreativity s názvem Wor-
ld Creativity Summit (WCS). Jeho uskutečnění 
bylo možné i díky velkorysé finanční podpoře 
mnohých občanských, kulturních i soukromých 
subjektů. Tento summit, jenž proběhl v termínu 
23. – 25. července 2007 v Hong Kongu, se stal 
přelomovou událostí zaměřenou na podporu ini-
ciativy aliance a mezinárodní spolupráce s cílem 
posílit postavení mezinárodní výtvarné výchovy. 

Druhý mezinárodní summit kreativity proběhl 
v roce 2008 v Taipei, na Taiwanu. Hlavním cílem 
tohoto summitu bylo nastavení agendy aliance 
pro nadcházející blízkou i vzdálenější budoucnost 
ve třech klíčových oblastech: výzkumu, sdílení 
informací a získávání nových kontaktů (networ-
king) a podpory. Program zahrnoval příspěvky 
všeobecného charakteru přednesené hlavními 
mluvčími i panelové diskuse na téma výše spe-
cifikovaných tří klíčových oblastí zájmu. Aliance 
na tomto summitu vyzvala ke spolupráci další 
mezinárodní organizaci World Dance Alliance 
(WDA), čímž rozšířila svůj záběr o další disciplí-
ny. Mezinárodní alianci WAAE tak od roku 2008 
do současnosti tvoří 4 mezinárodní organizace: 
InSEA, IDEA, ISME a WDA. Na summitu z roku 
2008, který se zasadil o rychlý nástup a rozvoj ali-
ance, padl i návrh na vytvoření a další financování 
sídla aliance a zároveň byl naplánován třetí světo-
vý summit kreativity World Creativity Summit III, 
který se konal na podzim v roce 2009 v Newcas-
tle, ve Spojeném království. Po něm následovaly 
další tři summity v letech 2012 v Rovaniemi ve 
Finsku, 2014 v Brisbane v Austrálii a 2016 v Hang-
Zhou v Číně. 

V pořadí 7. světový summit organizovaný alian-
cí WAAE se bude konat v letošním roce, tedy v roce 
2017 v termínu 22. – 25. listopadu v Aucklandu, na 
Novém Zélandu. Tématem tohoto zatím posled-
ního summitu je práce s komunitou a kreativní 
pedagogika. Organizátoři summitu tak vyzývají 
badatele, učitele a komunitní asistenty všech od-
větví zahrnujících např. kreativní umění, humanit-
ní obory, exaktní vědy, oblast vzdělávání, obchod, 
lékařské obory, právo, teologii a inženýrství, aby 
využili této možnosti rozšířit kreativní myšlení 
a hodnoty komunity v oblasti pedagogiky v pra-

xi. Inspirováni agendou UNESCO pro výtvarnou 
výchovu z roku 2011, organizátoři zdůrazňují, že 
jen taková výtvarná výchova, která je celosvěto-
vě přístupná, vysoce kvalitní a společensky rele-
vantní může významně přispět k řešení celospole-
čenských a kulturních problémů, jimž čelí dnešní 
svět. Mezi témata konference organizátoři řadí: 
kreativní výtvarné pedagogiky; formální, infor-
mální a neformální výukové a učební kontexty; 
umění ve společnosti a jeho roli; interdisciplinár-
ní a mezioborovou praxi; podporu partnerství 
a spolupráce mezi komunitami; asijsko-pacifický 
dialog a kontexty komunitního umění; praxi a pe-
dagogiky původní komunity; výuku ke kreativitě, 
ateliérovou pedagogiku, kreativní procesy atd. 

V srpnu roku 2008 se uskutečnil 32. světový 
kongres InSEA v Osace, v Japonsku. Stejně tak 
jako již výše zmiňovaný světový summit kreativity 
v Hong Kongu i světový kongres v Osace byl z vel-
ké části zrealizován díky obětavé práci tehdejší 
prezidentky organizace InSEA, Ann Cheng Shiang 
Kuo. Své aktivity soustředila Ann Kuo na dvě klí-
čové oblasti. První byla finanční stabilita, kterou 
se snažila zajistit fundraisingovými aktivitami 
a získáváním pravidelných finančních prostředků. 
Ty, jak věřila, by mohly následně umožnit založe-
ní sekretariátu s lidmi pracujícími na plný úvazek 
i financování pravidelně probíhajících programů 
a činností prováděných vedením organizace. Vět-
ší finanční jistota by zároveň mohla i nadále rozví-
jet a podporovat zájem o mezinárodní výtvarnou 
výchovu. Druhý úkol, který si Ann Kuo zvolila za 
svůj a který chápala jako neméně významný pro 
další existenci a fungování organizace, bylo pro-
hlubovat a rozvíjet spolupráci s dalšími meziná-
rodními vzdělávacími organizacemi, a tak zvyšo-
vat působnost a efektivitu globální komunikace 
a navrhovaných postupů. Byla přesvědčena, že 
InSEA musí podporovat výtvarnou výchovu a její 
pedagogy nejen na mezinárodní a národní, ale 
také na regionální a místní úrovni. Právě tohoto, 
jak byla přesvědčena, lze docílit aktivní spolupra-
cí s organizacemi IDEA, ISME a WDA a aktivním 
členstvím v alianci WAAE ve spolupráci se světo-
vou organizací UNESCO. 

V roce 2009 vystřídala Ann Kuo na prezidentském 
postu další žena, Rita L. Irwin původem z Kanady. 

Strategický plán nově zvoleného vedení organiza-
ce akcentoval především transparentnost vedení, 
rozšíření celosvětového členství, vytvoření meto-
diky pro celoroční participaci na sdílení a síťování 
výtvarných pedagogů, posílení politické základny 
napříč organizacemi (např. UNESCO, WAAE), zno-
vuvytvoření oficiálních webových stránek v du-
chu členského portálu a mnohé další.

Světová rada InSEA uskutečnila v roce 2008 
první skype meeting a v lednu 2009 první koordi-
novaný emailový meeting. Komunikaci přes apli-
kaci skype nyní využívají i ostatní členové rady, 
čímž se jim daří lépe koordinovat své plánování 
na regionální úrovni. Členové vedení InSEA se 
také v roce 2009 domluvili na aktivní spolupráci 
s prezidenty organizací IDEA, ISME a WDA přede-
vším v rámci světové aliance WAAE, jejímž primár-
ním cílem je šířit tradici regionálních summitů 
a aktivně stimulovat dialog na mezinárodní i ná-
rodní úrovni.

V termínu 21. – 26. srpna 2011 se uskuteč-
nil v pořadí již 33. světový kongres v Budapešti, 
v Maďarsku. Kongres pod titulem Vývojová ob-
dobí v novém pojetí zahrnoval následující klíčo-
vá témata: kulturní místa – výtvarná výchova 
v kontextu kulturní, antropologické a sociolo-
gické perspektivy; styčné body mezi uměním 
a vědou – synergie tvorby v oblasti výtvarného 
umění, svobodných umění a vědy; místa a objek-
ty – enviromentální vědomí 21. století; místa vir-
tuálního umění – kreativní potenciál nových zob-
razovacích technologií; nová místa pro výtvarnou 
výchovu – multimédia v muzeu a virtuálním mu-
zeu; výtvarná výchova založená na řešení aktuální 
problematiky [issue-based art education] a auten-
tická evaluace ve výtvarné výchově. Během kon-
gresu byla Johnovi Steersovi předána Cena Sira 
Herberta Reada za jeho celoživotní dílo v oblasti 
výtvarné výchovy, jímž významně přispěl nejen 
do národního, ale i mezinárodního oborového 
diskursu.

Rok 2011 přinesl i několik pozitivních změn pro 
výtvarnou výchovu patrných nejen na makro, ale 
i na mikro úrovni. Hlavní z nich je zpráva, že na 
36. všeobecné konferenci UNESCO konané 4. lis-
topadu 2011 v Paříži byl jednohlasně přijat člen-
skými státy UNESCO Soulský program: Cíle pro 

rozvoj umělecké výchovy [Seoul Agenda: Goals for 
the Development of Arts Education]. Tento pro-
gram byl hlavním výsledkem 2. světové konferen-
ce UNESCO o umělecké výchově konané v Soulu, 
v Korejské republice ve dnech 25. – 28. května 
2010. Představitelé sdružení Korean Arts and 
Culture Education Services (KACES) v Paříži také 
oznámili, že bylo ve spolupráci s dalšími výtvarně-

-výchovnými organizacemi, jako jsou InSEA, ISME, 
IDEA a WDA, vydáno usnesení stanovující Mezi-
národní týden výtvarné výchovy na čtvrtý týden 
v květnu. První ročník této každoroční týdenní 
oslavy byl zahájen v roce 2012 Mezinárodním týd-
nem výtvarné výchovy v Paříži. Byla to velkolepá 
událost, během níž se uskutečnilo symposium 
pod názvem Výtvarná výchova: od různorodos-
ti k udržitelnosti, které se tematicky zaměřovalo 
na implementaci Soulského programu a kulturní 
různorodost ve výtvarné výchově a prostřednic-
tvím výtvarné výchovy.

Dalším důležitým milníkem roku 2011 bylo vy-
dání zprávy v USA pod titulem Reinvesting in Arts 
Education [Reinvestujeme do výtvarné výchovy]. 
Zpráva přináší podrobnou studii současné situace 
výtvarné výchovy v zemi a obsahuje i doporučení 
federálním, státním i místním politickým činite-
lům za účelem posílení a šíření výtvarné výchovy 
ve školách. Také v Namibii byla publikována klí-
čová studie podporující další rozvoj a propagaci 
výtvarného umění, řemesla a designu na školách. 

V listopadu roku 2012 hostila University of La-
pland (Finsko) globální summit zorganizovaný 
aliancí World Alliance for Arts Education, během 
kterého podepsali prezidenti organizací InSEA, 
ISME, IDEA a WDA zakladatelskou smlouvu ali-
ance [Memorandum of Alliance]. Jejím cílem je 
aktivně podporovat další rozvoj aliance a strate-
gického plánování v klíčových oblastech výzkumu, 
podpory, sdílení a síťování a dále prohlubovat 
porozumění Soulského programu: Cíle pro rozvoj 
umělecké výchovy. Svědectvím o narůstající důle-
žitosti Soulského programu je smlouva podepsa-
ná s Intergovernmental Foundation for Education-
al, Scientific and Cultural Cooperation (IFESCCO) 
[Mezivládní agentura pro spolupráci v oblastech 
vzdělávání, vědy a kultury] s cílem rozvíjet vý-
tvarnou výchovu v zemích SNS.
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V roce 2014 nastupuje na post prezidentky svě-
tové InSEA v pořadí již třetí žena, portugalská vý-
tvarná pedagožka a badatelka v oboru, Teresa To-
rres de Eça. (V současné době působí Teresa Eça 
v druhém prezidentském období až do roku 2019; 
přehled prezidentů od roku 2006 viz tabulka.) 
V témže roce se uskutečnil 34. světový kongres 
InSEA v Melbourne (Austrálie). Historicky se kon-
gresy pořádané organizací InSEA zaměřují na aka-
demickou a pedagogickou obec a vítají delegáty 
z významných výtvarně-pedagogických institucí 
z celého světa a zároveň nabízejí současná témata 
přínosná i pro širokou veřejnost a výtvarně-peda-
gogický soukromý sektor. Nejinak tomu bylo i v 
roce 2014, kdy hlavním tématem kongresu byla 
různorodost uměním – změna (jaké změny jsou 
třeba v současném prostředí výtvarné výchovy 
provést?) / kontinuita (co je pro výtvarnou výcho-
vu/strategii/změnu důležité uchovat?) / kontext 
(jak můžeme v různorodých kontextech výtvar-
nou výchovu reflektovat/udržovat/nebo jí odpo-
rovat?). 

Do seznamu publikací pravidelně vydávaných 
organizací InSEA byl v roce 2015 připsán elektro-
nický recenzovaný časopis IMAG – InSEA E-Mag-
azine. Toto výhradně elektronické periodikum, 
jenž vychází třikrát ročně, si klade za cíl poskyto-
vat vizuální platformu, která by v souladu s hlav-
ní myšlenkou organizace InSEA podporovala me-
zinárodní spolupráci, přispívala k všeobecnému 
porozumění a rozvíjela kreativní aktivity v umění 
prostřednictvím sdílených zkušeností, zlepšující 
se praxe a posilováním postavení umění ve všech 
vzdělávacích oblastech. Ediční rada vítá příspěvky 
v nejrůznějších podobách využívajících nejnověj-
ších technologií. 

Své krátké pojednání o současném dění ve svě-
tové InSEA bych ráda uzavřela pozvánkami na dvě 
nadcházející události. První je 35. světový kon-
gres InSEA, který se bude konat v termínu 7. – 11. 
srpna 2017 v Daegu (Jižní Korea). Téma letošního 
kongresu je Spirit • Art • Digital, v jehož kontextu 
se autoři příspěvků pokusí najít odpověď na to, 
jak pečovat o humanitu prostřednictvím umění, 
jak může umění zvyšovat povědomí o lidských 
právech a udržitelnosti, jak může společensky an-
gažovaná výtvarná výchova podporovat kulturní 

různorodost a posilovat komunitu, jak se v digi-
tálním světě proměnila lidská zkušenost a jak se 
výtvarná výchova připravuje na čtvrtou novou 
éru. Po tomto kongresu slibuje organizace InSEA 
nastolit dvouletou pravidelnost konání světových 
kongresů.

Druhá pozvánka se týká evropského regio-
nálního kongresu InSEA, který je naplánován na 
18. – 21. 6. 2018, tedy na rok, ve kterém neprobí-
há kongres světový, jak předepisují instrukce pro 
organizování kongresů. Evropský regionální kon-
gres se bude konat na Aalto University ve Finsku 
a tematicky se bude věnovat evropské a globální 
problematice týkající se výtvarné výchovy a jejích 
přesahů do celospolečenských a výzkumných té-
mat. Představeny tak mohou být příspěvky z ob-
lasti digitálně výtvarné a výtvarně výchovné pra-
xe, výzkumná šetření z oblasti umění a výtvarné 
výchovy, zkušenosti z Evropy, jež prochází kultur-
ní transformací, současné přístupy k různorodos-
ti a imigraci, umění ve veřejném prostoru, místní/
globální výhledy v kontextu klimatických změn, 
arktické a severské pohledy na současná globální 
témata a výzvy apod.

Nezbývá než konstatovat, že z rozpětí témat 
kongresů a přehledu aktivit vykonaných orga-
nizací InSEA nejen na mezinárodní, ale i národní 
úrovni vyplývá, že se organizaci daří úspěšně na-
plňovat původní cíle podporovat výchovu umě-
ním v každém vývojovém období jedince a pěs-
tovat jeho hodnotový systém a disciplínu nutnou 
pro plný intelektuální, emocionální a sociální vý-
voj ve společnosti.

Jana Jiroutová,
členka výboru České sekce INSEA, 

katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakul-
ty Univerzity Palackého v Olomouci

Text autorka připravila s využitím následují-
cích zdrojů:
InSEA: International Society for Education 

through Art [online]. InSEA Newsletter [2017–
07–20]. Dostupné z: http://www.insea.org/
praxis/insea-newsletter

Obr. 52–53
Z dění na evropském regionálním 
kongresu InSEA ve Vídni v roce 
2016; foto Petra Šobáňová

2006 – 2009 Ann Cheng Shiang Kuo Taiwan

2009 – 2011 Rita L. Irwin Kanada

2011 – 2014 Rita L. Irwin Kanada

2014 – 2017 Teresa Torres de Eça Portugalsko

2017 – 2019 Teresa Torres de Eça Portugalsko

Tabulka 7:
Prezidenti světové organizace 
InSEA po roce 2005



[Česká sekce INSEA] … „je základnou, 
z níž vzešla většina autorů teoretických 
či metodologických konceptů současné 
výtvarné pedagogiky. Pro tříbení 
jednotlivých odlišných přístupů je tedy 
Česká sekce INSEA i nadále podstatným 
komunikačním prostorem.“

Radek Horáček (2000, s. 8)



INSEA a její poslání 

– anketa mezi osobnostmi 
a zdravice přátel České sekce 
INSEA
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Teresa Torres de Eça
prezidentka Světové rady InSEA

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním? 
Pro mne je InSEA sítí, velkou rodinou, již tvoří lidé nadšení pro výcho-
vu uměním. InSEA je celosvětová asociace lidí, kteří věří, že umění je 
důležité pro výchovu nejen ve formálním, ale i neformálním kontex-
tu. Naše organizace poskytuje platformu pro dialog a sdílení zkuše-
ností za účelem zlepšení a posílení pozice umění ve vztahu k výcho-
vě. Výchovu uměním chápu jako pedagogickou praxi založenou na 
výtvarných postupech, které umožňují učit se na základě přemýšlení, 
zpochybňování a využívání široké škály výtvarných metod, nástrojů, 
technik.

Co bych České sekci INSEA popřála do budoucna? 
České sekci INSEA přeji, aby se jí i nadále dařilo vytvářet prostor pro 
setkávání výtvarných pedagogů, badatelů v oblasti pedagogiky, uměl-
ců a dalších zainteresovaných osob, kteří tak budou mít možnost dělit 
se o své teoretické úvahy i praktické přístupy. Prostor, který pomůže 
zviditelnit inovativní přístupy z praxe přispívající k společenské sou-
držnosti a kulturní různorodosti a který bude zároveň umožňovat 
odborné vzdělávání ovlivňující na národní a mezinárodní úrovni nejen 
výzkumná šetření, ale i výtvarně-výchovné strategie. České sekci IN-
SEA přeji, aby byla i nadále aktivní složkou světové organizace InSEA, 
organizovala akce InSEA (výstavy, semináře, dílny, konference apod.) 
a dále šířila teorii a praxi české výtvarné výchovy prostřednictvím 
akcí a publikační činnosti InSEA (IJADE, IMAG, InSEA e-books).

Jakou roli by měla plnit? 
-  prosazovat výzkum v oblasti výtvarné výchovy, zviditelňovat českou 

výtvarnou výchovu nejen v tuzemsku, ale i za hranicemi České repub-
liky;

-  navazovat kontakty: pomáhat lidem s realizací jejich projektů, setká-
vat se s nimi a zapojovat se do konstruktivních debat, prostřednic-
tvím organizace InSEA propojovat české výtvarné pedagogy s výtvar-
nými pedagogy z jiných zemí;

-  věnovat se obhajobě výchovy uměním: vytvářet dokumenty, které 
budou prosazovat umění jako základní dimenzi výchovy a vzdělávání 
pro všechny;

-  napomáhat světové organizaci InSEA prosazovat výchovu uměním na 
globální i místní úrovni.

O co by se měla zasazovat?
O ideu umění jako cesty k inkluzivní a mírové výchově: prosazovat 
hodnotu umění ve výchově k udržitelné budoucnosti (výtvarné postu-
py ve výuce mohou u jedinců zvyšovat sociální přizpůsobivost a kul-
turní povědomí a umožňují jim vytvářet osobní a kolektivní identitu).

Carl-Peter Buschkühle
prezident Evropské regionální rady InSEA

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním? 
V prvé řadě je pro mne InSEA jedinečnou institucí, nabízející čas, 
prostor a nesčetně příležitostí pro setkávání učitelů výtvarné vý-
chovy celého světa a pro vzájemné sdílení jejich poznatků. Přede-
vším v současné době získává tento aspekt na důležitosti, neboť 
minimálně dvě vývojové linie ohrožují cíle otevřené a mezinárodní 
výtvarné výchovy: narůstající populismus, nacionalismus a funda-
mentalismus a dominantní postavení vzdělávacího pragmatismu 
objevujícího se v souvislosti s mezinárodním šetřením PISA. Právě 
v této době hraje InSEA důležitou roli v udržování otevřené meziná-
rodní komunikace a kulturní výměny.

Co bych České sekci INSEA popřál do budoucna?
Především bych České sekci INSEA chtěl popřát hodně energie, dob-
rých nápadů a podnětů, jak usilovat o demokratickou a liberální 
kulturní výchovu. Evropa se nyní ocitá v době politického ohrožení 
svobody otevřených hranic a výhod plynoucích z EU jako prosperují-
cího společenství. Výtvarná výchova má jedinečné prostředky k roz-
šiřování osobních, kulturních a politických perspektiv mladých lidí. 

Jakou roli by měla plnit? 
Roli národních sekcí InSEA vidím především v budování mostů mezi 
lidmi, institucemi a oblastmi, které by měly být propojovány do 
výtvarné a kulturní výchovy. Na jedné straně by měla Česká sekce 
INSEA hrát důležitou roli v přípravě národního kurikula, na straně 
druhé by měla zohledňovat myšlenky a studie oborového meziná-
rodního výzkumu a vývoje, které jsou považovány za obzvláště pří-
nosné. Měla by i nadále podporovat výzkum a vývoj teorie a praxe 
výtvarné výchovy na různých stupních vzdělávání od předškolní 
výchovy po univerzitní vzdělávání a zároveň by měla usilovat o pro-
sazování cílů a aspektů výtvarné výchovy ve spolupráci s rozhodují-
cími činiteli státních úřadů.

O co by se měla zasazovat?
Česká sekce INSEA, stejně tak jako InSEA samotná, by měla obhajo-
vat cíle výtvarné výchovy a usilovat o naplnění potenciálu výtvarné 
edukace jako kulturní výchovy občanů demokratické společnosti. 
Proto by měla pěstovat studium národního dědictví i zájem o jiné 
než národní kultury. Posilování mezikulturních kompetencí a vlast-
ního tvořivého myšlení je velice přínosné pro procesy celoživotního 
učení každého z nás, kdy hledáme vlastní identitu a kdy jsme záro-
veň neustále konfrontováni s novými aspekty přicházejícími z glo-
balizovaného světa.
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John Steers 
prezident Světové rady InSEA v letech 1993–1996, 
dlouholetý člen Světové rady InSEA

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním? 
Zatímco koncept výchovy uměním je stále ještě aplikovatelný, role svě-
tové organizace InSEA se rozšířila i na výchovu k umění a designu, vý-
chovu jejich prostřednictvím a výchovu o nich. 

Jakou roli by měla plnit? 
Primární rolí InSEA a jejích přidružených organizací je zasazovat se 
o existenci oboru ve všech fázích vzdělávání – podporovat a pokud 
bude nutné i obhajovat umění a design jako základní element vzdělá-
vacího kurikula pro všechny. Dále plní vitální roli jako mezinárodní plat-
forma poskytující prostor pro debatu a sdílení myšlenek a informací. 

Co bych České sekci INSEA popřál do budoucna?
Česká účast má v dění světové InSEA dlouholetou tradici – nechť tato 
účast i nadále vzkvétá a prosperuje!

***

Marjan Prevodnik 
předešlý prezident Evropské regionální rady InSEA, 
poradce Národního vzdělávacího institutu v Lublani

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním? 
Od roku 1994, kdy jsem se stal členem InSEA, jsem se účastnil ať už 
formou příspěvku, workshopu nebo účasti na výstavě mnoha re-
gionálních i světových kongresů pořádaných touto organizací. Od 
roku 1995 až do dnešního dne v InSEA působím jako individuální 
člen Evropské regionální komise InSEA. Po dvě období (2002–2005 
a 2005–2008) jsem byl členem Evropské regionální rady InSEA, jejím 
viceprezidentem (2008–2011) a předsedou (2011–2015). Mohu tedy 
promluvit o obecných ideách organizace InSEA a o tom, co pro mne 
jako výtvarného pedagoga tato organizace znamená. Mohu rovněž 
poodhalit jednotlivé vrstvy hlavních koncepcí výchovy uměním, jež 
se utvářely od 50. let minulého století.

Mé 23leté působení v InSEA významně přispělo k mému profesio-
nálnímu růstu a obohatilo mé vědomosti, dovednosti, schopnosti 
a poznání, jež se pojí s výtvarnou výchovou. Ve své knihovně mám 
na 9 metrů nejrůznějších výtvarně výchovných materiálů (učebnic, 
metodik, CD apod.) z celého světa, jež mi byly věrnými pomocníky 
v mém každodenním působení v roli výtvarně výchovného poradce 
Národního vzdělávacího institutu v Lublani (Slovinsko).

Aby bylo možné získat ucelenou představu o hlavních konceptech vý-
chovy uměním, bylo by nezbytné důkladně pročíst materiály InSEA (viz 
www.insea.org) a vést debatu s ostatními členy této organizace. Jedna 
věc je však jistá: v kontextu nejnovějších poznatků ze světa vzdělávání 
a výtvarné výchovy se tyto koncepty neustále obměňují a aktualizují. 
Mám-li zmínit alespoň jednu z hlavních myšlenek InSEA, bude to ta, již 
vyslovil Herbert Read ve svém úvodním projevu na Prvním všeobec-
ném shromáždění InSEA v Paříži v roce 1954. Read tehdy definoval vý-
chovu uměním jako přirozený způsob učení platný pro všechna vývo-
jová stádia lidského jedince, jako učení vedoucí k upevňování hodnot 
a disciplíny nutné pro plný intelektuální, emocionální a sociální rozvoj 
člověka ve společnosti. Dnes, v roce 2017, je tato myšlenka stále platná, 
jen je třeba ji nahlížet v kontextu nejnovějšího poznání.

Co bych České sekci INSEA popřál do budoucna?
Každý výtvarný pedagog na národní i mezinárodní úrovni by si měl 
uvědomovat, že boj za vize výtvarné výchovy nesmí nikdy ustat! 
Zkrátka musíme vzdělávat širokou veřejnost a informovat ji o hod-
notách a přínosech výtvarné výchovy pro vývoj žáků, studentů 
a mladých lidí. Musíme hledat specifické vědomosti a dovednosti, 
které může rozvíjet jen výtvarná výchova, stejně jako oblasti, k je-
jichž rozvoji může výtvarná výchova významně přispívat (oblast 
představivosti, kreativity, rozvoje vnímání a vidění – aby člověk vě-
děl na co a jak se dívat…). Musíme veřejnosti sdělovat, jak je třeba 
pečovat o naše umělecké a kulturní dědictví a zároveň se musíme 
snažit rozvíjet muzejní a galerijní pedagogiku jako paralelu výtvar-
né i všeobecné výchovy…

Naplnění těchto důležitých a ušlechtilých cílů předpokládá ochotu 
vynaložit další úsilí a čas. A to platí nejen pro Českou sekci INSEA, 
ale i pro jakoukoliv skupinu výtvarných pedagogů kdekoliv na světě. 
A seznam budoucích úkolů nekončí! Jsem přesvědčený, že je nutnos-
tí a profesní povinností takové nevládní organizace, jakou je Česká 
sekce INSEA, organizovat doškolovací vzdělávací kurzy pro všechny, 
kteří se jakkoliv podílejí na výuce výtvarné výchovy.

Jakou roli by měla Česká sekce INSEA plnit? 
Česká sekce INSEA (stejně jako každá národní i mezinárodní sekce) 
by měla především:
-  informovat veřejnost o tom, proč je výtvarná výchova důležitou 

a nezbytnou součástí (každého) vzdělávání,
-  vysvětlovat roli výtvarné výchovy ve všeobecném vzdělávacím sys-

tému – jako integrální součásti osnov a jako specifické vzdělávací 
oblasti lišící se od tzv. naukových předmětů,

-  objasňovat, jak rozličné výtvarné postupy (kresba, malba, design, 
sochařství aj.) pomáhají rozvíjet různé dovednosti a kompetence 
a jak je lze zahrnout do výtvarného kurikula,
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-  zdůrazňovat fakt, že umění učí žáky a studenty používat verbální 
i neverbální symboly k lepšímu vyjadřování jejich myšlenek a po-
citů a k analyzování, vytváření a chápání zpráv, prostřednictvím 
kterých komunikují,

-  hovořit o tom, že umění přispívá k tomu, aby si člověk lépe uvědo-
moval sám sebe, a stejně tak zvyšuje sebeúctu člověka,

-  mluvit o tom, že skrze umění mohou mladí lidé získávat vědomosti 
o světě, ve kterém žijí, a schopnost porozumět minulosti a vážit si jí,

-  zdůrazňovat, že umění podporuje kritické myšlení, rozvíjí kreativi-
tu a smysl pro inovaci, rozvíjí schopnost řešit problémy a vede k se-
bedisciplíně, což se dále pozitivně projevuje také v jiných učebních 
předmětech i na budoucích pracovištích žáků,

-  hovořit o tom, že umění (resp. výtvarná výchova) zvyšuje kvalitu 
života nejen ve škole, ale i ve společnosti,

-  nabízet českým výtvarným pedagogům zdroje a služby prostřed-
nictvím (mezi)národní spolupráce,

-  dát výtvarným pedagogům možnost pravidelně se setkávat (sám 
jsem se v Olomouci zúčastnil několika posledních setkání) a sdílet 
nové otázky řešené v oboru, možnost přátelit se, přednášet své 
příspěvky a vést workshopy, navštěvovat umělecké ateliéry a mu-
zea atd.,

-  sdílet vize o budoucnosti výtvarné výchovy, diskutovat o aktuál-
ních tématech,

-  vydávat publikace, příspěvky ve výtvarně pedagogických časopi-
sech apod.

O co by se měla zasazovat?
V prvé řadě by Česká sekce INSEA měla neustále obhajovat výtvar-
nou výchovu a výchovu uměním. Tato mise by neměla nikdy skončit. 
Pro obhajobu výchovy uměním se nabízí nepřeberné množství ak-
tivit, přístupů a způsobů, kterými lze daného cíle dosáhnout. Tuto 
obhajobu vnímám jako projev aktivní role, kterou každý občan hra-
je v demokracii. Aby se do tohoto úsilí zapojilo co nejvíce lidí, je tře-
ba neztrácet profesionalitu. Obhajobou výchovy uměním lze docílit 
toho, aby náš názor měl váhu v rozhodovacích procesech.

Obhajování je komunikace, jež má daný cíl. Ať už je nástrojem ta-
kové komunikace dopis nebo promluva do médií, veřejné oznáme-
ní nebo tisková zpráva, informační bulletin nebo výzva k akci, in-
formační fórum nebo shromáždění občanů – obhájce (Česká sekce 
INSEA) hledá způsob, jakým nejlépe oslovit cílového posluchače, 
způsob, jakým se lze dotknout jeho srdce a mysli, a tím významně 
ovlivňovat budoucí události.

Má-li být Česká sekce INSEA obhájcem výtvarné výchovy, je nutné, 
aby působila nejen ve vzdělávacím, ale i v politickém sektoru. Jedině 
tak bude moci lépe šířit své vize a myšlenky. Měla by usilovat o získání 

vlivu v rozhodovacím státním sektoru i ve školských orgánech (včet-
ně rodičovských sdružení nebo administrativních složkách vzdělá-
vacího sektoru), zabývajících se otázkami vzdělávání. Bude-li to tře-
ba, měla by být připravena podpořit každou školu a každého učitele 
v zemi, ať už by se jednalo o výtvarného pedagoga v mateřské škole, 
o učitele ve všeobecném či uměleckém vzdělávacím sektoru nebo o 
výtvarného pedagoga-specialistu.

České sekci INSEA přeji mnoho úspěchů při dosahování jejích cílů – 
ať již jsou z oblasti výtvarné pedagogiky nebo z pedagogiky muzej-
ní a galerijní.

***

Petra Šobáňová 
předsedkyně České sekce INSEA

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním? 
INSEA je pro mne symbolem úsilí o kvalitativní rozvoj našeho oboru, 
vlivnou organizací, k níž mě váže hluboký vztah, a zároveň milou 
komunitou lidí, které spojuje zájem o osud výtvarné výchovy. INSEA 
je pro mne rovněž stálou intelektuální výzvou. Znamená nekončící 
snahu redefinovat cíle našeho oboru s ohledem na výzvy doby, úsilí 
transformovat tresť z uměleckého pole do edukace a hledání cest, 
jimiž to lze uskutečňovat v praxi. To vše s vědomím, že umění, ať už 
v receptivní nebo tvůrčí rovině, se brání jednoznačnému a redukci-
onistickému výkladu a nelze je uchopit jinak než tvořivým, pokaždé 
jiným, citlivým způsobem. Umění a naše promýšlení jeho kontextů, 
obsahů, forem – a především cest, jak jeho prostřednictvím dopro-
vázet a obohacovat žáky, to je naše hlavní doména. Možná právě 
pro její náročnost a těžkou uchopitelnost více než jiní potřebujeme 
komunitu, v níž společně hledáme cesty výchovy uměním, v níž si 
pomáháme, v níž se obohacujeme a posilujeme.
 
Co bych České sekci INSEA popřála do budoucna?
Odpovědi na otázky této ankety sepisuji bezprostředně po návratu 
z výtvarného letního tábora, kde jsem se spolu se svými kolegyněmi 
ze Studia Experiment Olomouc věnovala padesáti dětem od těch nej-
mladších až po teenagery. Jsem plná zážitků a optimismu, protože 
výtvarná výchova – je-li citlivě a otevřeně uchopena – prostě „fun-
guje“ a je vynikajícím způsobem, jak doprovázet děti na jejich cestě 
životem. Ano, i děti generace Z, které vyrůstají obklopeny digitál-
ními technologiemi, s mobilem stále v ruce a s hlavou ve virtuálním 
světě, baví přemýšlet, vnímat, tvořit, vyjadřovat se čárou, barvou 
a materiálem. Neztrácejí citlivost, jen ji možná zaměřují jiným smě-
rem, neztrácejí kreativitu ani hlad po tvůrčích zážitcích a poznání. 
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České sekci INSEA bych do budoucna přála, aby se jí dařilo různými 
cestami podporovat náš obor tak, aby co nejvíce lidí všech genera-
cí – od nejmladších až po seniory – mělo příležitost poznat „dobrou“ 
výtvarnou výchovu, aby měli šanci být jí obohaceni, být jejím pro-
střednictvím „nakaženi“ touhou po tvůrčím způsobu života.

Jakou roli by měla Česká sekce INSEA plnit? 
INSEA nemůže být chápána jako organizace, která plní nějakou pře-
dem jasně danou roli nebo obhajuje nějaká neměnná stanoviska. Je 
především společenstvím živých lidí a jejich předchůdců – a je tedy 
taková, jací jsou (a byli) tito lidé. Aktivní, činorodá, plná nápadů, 
nebo naopak pasivní, bez energie. S názory jedněch svých členů, ale 
i s názory těch druhých. Měla by být místem pro všechny, kdo stojí 
o společné diskuse a sdílení idejí. V tomto směru je INSEA přede-
vším platformou a sítí osobností, je svou podstatou nepolitickým, 
nevládním think tankem, prostorem, kde se diskutují a šíří názory 
na předmět našeho zájmu, jímž je výchova uměním. 

O co by se měla zasazovat?
Nemyslím si, že by měla INSEA zastávat jednu koncepci, ztotožnit 
se s jedním názorem nebo s jedním z mnoha teoretických výcho-
disek – a plnit roli jeho obhájce. Ne, tím by ztratila životodárnou 
pluralitu a mohla by upadnout do prázdné ideologie. INSEA by měla 
být programově kritická ke všem koncepcím, názorům, vzděláva-
cím politikám i kurikulárním uchopením našich oborových obsahů. 
Jen tak si uchová poctivost intelektuálního přístupu k věci a přinese 
užitek. Ostatně mimo náš obor – a často bohužel i aktéry našeho 
oboru v praxi – rozdíly v teoriích nikoho příliš nepálí a nezajímají. 
Jsou naším vlastním hájemstvím, které si tak rádi pěstujeme, ale 
které někdy – bohužel – nabývá podoby věže ze slonoviny a ztrácí 
srozumitelnost a drive směrem k celé společnosti a vzdělávacímu 
systému. S vědomím této skutečnosti by se měla INSEA zasazovat 
o to, aby umění a kultura zůstaly podstatnou součástí vzdělávání 
a aby výchova uměním vykazovala v praxi tu nejvyšší kvalitu. „Dob-
rá výtvarka“ nakonec totiž ani nepotřebuje svého advokáta, rodiče, 
děti i celá společnost ji ocení sami.

Bedřiška Uždilová
výtvarná umělkyně, dcera Jaromíra Uždila

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním? 
Celý život jsem byla obklopena uměním a tvorbou. V naší rodině 
ani nebylo úniku – ostatně narodila jsem se přímo do malířského 
ateliéru. INSEA pro mne znamená výtvarnou výchovu a já výtvarné 
výchově přeji jen to nejlepší. Je pro mne těžké formulovat teorie, 
protože jsem praktik a nejsem možná ani tak dobře informovaná. 
Nepovažuji se za dědice myšlenek svého otce (Jaromíra Uždila, pozn. 
editorek), ale naprosto s nimi souhlasím, ztotožňuji se s nimi. Tatí-
nek do výtvarné výchovy i do České sekce INSEA vložil ohromnou 
práci, vložil do ní celý svůj život. Vše dělal na 100 % a práce ho vždy 
velmi zajímala. Paradoxní je, že teorií se původně zabývat vůbec ne-
chtěl, chtěl tvořit, malovat, psát poezii. Táta ale zároveň celý život 
dělal to, co bylo potřeba, a ne to, co by třeba chtěl nebo co by mu 
přineslo slávu. Působil s nasazením tam, kde bylo potřeba nastoupit 

„s koštětem“, tam, kde je potřeba zaujmout pozici a něčemu prospět, 
tam, kde je to užitečné. Tak vlastně vzniklo celé jeho působení ve 
výtvarné výchově. Ke konci života táta zažíval smutek ze stavu pra-
xe, a tak jsem moc ráda, že jeho odkaz stále žije. Jsem velice zaváza-
ná a vděčná, že pro obor něco děláte a že udržujete energii, kterou 
do ní tatínek vložil. Je to velmi důležité. Mimo jiné i proto, že si můj 
otec nevychoval své přímé nástupce – v období normalizace to ani 
nešlo.

Co bych České sekci INSEA popřála do budoucna?
Držím palce oboru, o kterém si myslím, že je v Čechách bohužel 
příliš upozaděný. Měli bychom se usebrat a mít větší sebevědomí. 
Zdá se mi, že jej máme málo. Sebevědomí ale samozřejmě vychází 
z podmínek – a v této souvislosti mne mrzí postavení výtvarné vý-
chovy na školách. Výtvarná výchova má malou vážnost, často ji učí 
neaprobovaní lidé. A učitel by měl mít vlastní zkušenost praktické 
tvorby, jen tak ji může předávat žákům.

Přála bych si také, aby se dařilo získávat pro obor mladé lidi. Jak je 
ale přitáhnout? Moje motto je, že mladí nechtějí býti vychováváni, 
poučováni a zahlcováni teorií – ostatně tím je k tvořivosti nedosta-
neme. Oni chtějí něco umět. Chtějí se něco naučit.

O co by se měla zasazovat?
Myslím, že výtvarná výchova potřebuje více sebevědomí a podpo-
ry. Měla by být více vidět – nejen na školách, ale i ve společnosti, 
v médiích. Učitelé by měli být na svůj obor hrdí, musíte být méně 
ušlápnutí, více křičet, zviditelňovat se. Mohli byste přispět k pěsto-
vání této hrdosti a pamatovat, že nikdo nemůže být hrdý na obor, 
který je utiskovaný, neviditelný a na posledním místě.
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Důležité je také věnovat se praxi a pojetí osnov. Často mám pocit, 
že praxe výtvarné výchovy se nám moc nedaří, že mnozí učitelé ne-
vědí, co s žáky dělat, že se osnovy příliš rozvolnily. Myslím, že by 
měly přesněji vymezovat, co má výuka výtvarné výchovy obsahovat. 
Osnovy nejsou odebrání svobody pedagogovi, ale měly by být zá-
rukou jakési minimální kvality obsahu výuky. Neměli bychom zapo-
mínat ani na ty nejnižší stupně, je potřeba začít od těch nejmenších, 
od mateřských škol a prvního stupně základních škol, protože tam 
se odehrává to zásadní, zde vyrůstá národ.

***

Helena Hazuková
didaktička výtvarné výchovy, odbornice katedry výtvarné 
výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním?
V souvislosti s INSEA se mi vynořují tyto její významy: navazování 
na tradici „hnutí za uměleckou výchovu“ a tvůrčí rozvíjení jeho my-
šlenek; hledání nových účinných cest k naplňování ušlechtilých cílů 
vzdělávání a jeho humanistických principů ve stále se proměňujících 
podmínkách; identifikace a pojmenování aktuálních a předvídání 
budoucích problémů oboru; navazování nových odborných kontak-
tů, vznik mnohdy v celoživotních přátelství; setkávání s výměnou 
názorů a zkušeností; získání nového pohledu na řešené problémy 
a pochopení jejich širších souvislostí se světovým děním;  vzájemná 
tolerance;  exkluzivita; „zvědečtění“ programu;  vzrůstající nároky 
na odbornou úroveň všech účastníků kongresů, konferencí a sym-
pozií INSEA; nadšení, organizační schopnosti, vysoké osobní nasa-
zení a obětavost výboru i dalších členů při zajišťování úspěšného 
fungování tohoto společenství.    

Co bych České sekci INSEA popřála do budoucna?
Moje dráha učitelky (od r. 1975 též didaktičky) výtvarné výchovy 
trváním již přesáhla 50 let a ta životní je ještě o polovinu delší. „Pa-
desátku“ pokládám za období dosažení vrcholu plné zralosti – ži-
votního i profesního bilancování a skromnějších plánů do budouc-
nosti. Za období poznání, že v našem oboru se pozitivní změny dějí 
pomalu, po nepatrných krůčcích, že doba nezbytná pro jejich rea-
lizaci nezřídka přesahuje nejen život jedince, ale i celých generací. 
České sekci INSEA přeju, aby veškeré její aktivity přinesly uspokojivé 
výsledky. Aby si zachovala své čestně vydobyté místo – odborný 
i lidský respekt – mezi špičkovými odborníky domácími stejně jako 
zahraničními, v rámci INSEA i mimo ni. Aby si do budoucna kladla 
vedle velkých také menší, méně vzdálené „dílčí“ cíle, jejichž naplnění 

lze ve školní praxi výzkumně uchopit. Aby bilance toho, co bylo za-
mýšleno a co se uskutečnilo, byla vyrovnaná.

Jakou roli by měla Česká sekce INSEA plnit?
Domnívám se, že by měla (či mohla?) plnit roli „mostu“ mezi teorií 
a praxí oboru na domácím i mezinárodním poli; roli iniciátorky hle-
dání cest, jak nové vědecké poznatky – aktuální názorové proudy, 
cíle a další podněty pro efektivní výuku výtvarné výchovy přiblížit 
co nejširší obci učitelů (tedy i učitelek mateřských škol a 1. stupně 
ZŠ). Na poli domácím i zahraničním také roli inspirátorky a podpo-
rovatelky výzkumů, ověřujících funkčnost nových přístupů k výu-
ce výtvarné výchovy ve školní praxi. Roli konzultantky v přípravě 
těchto výzkumů a supervizorky při úspěšném využití získaných vý-
zkumných nálezů pro výtvarné vzdělávání na všech jeho úrovních, 
zejména v rámci vzdělávání všeobecného.

O co by se měla zasazovat?
Aby při zavádění nových vyučovacích předmětů do základního vzdě-
lávání zůstaly zachovány pro výtvarnou výchovu na 1. a 2. stupni ZŠ 
aspoň dosavadní dotace, převážně již nyní pouze hodinové62. Aby 
kurzy výtvarné výchovy a její didaktiky nezmizely z učebních plánů 
pedagogických fakult, připravujících učitele pro 1. stupeň ZŠ, aby se 
specializace absolventů tohoto studia pro výuku výtvarné výchovy 
konečně prosadila i v praxi. Aby učitelé z praxe se zájmem o výuku 
výtvarné výchovy si mohli doplňovat příslušné vzdělání v akreditova-
ných formách CŽV na pedagogických fakultách, které jim nenabízejí 
pouze „nové techniky“, „náměty“ a „metodické návody“ pro „výtvar-
né činnosti“, ale vedou je k pochopení cílů i celého obsahu výtvarné 
výchovy a k jejich realizaci na základě poučeného rozhodování.

***

Jan Slavík
teoretik, docent katedry výtvarné kultury Pedagogické 
fakulty ZČU v Plzni

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním? 
Ideu výchovy uměním chápu jako podporu zkoumavého a uvážli-
vého vztahu člověka ke světu. Umění je poznávací a komunikační 
nástroj, který lidská kultura vložila mezi jedince, ostatní lidi a pří-
rodu. Díky němu mají lidé šanci zahlédnout a poznat, co by jinými 
způsoby zůstalo neviditelné. Proto má smysl, aby se umění podílelo 
na výchově. Pokud se tato vize utopicky nepřecení.

62 Viz výzkumné šetření tematické školní inspekce, vyžádané MŠMT, konzulto-

vané s Českou sekcí INSEA a uskutečněné v r. 1996–97 V. Valešem. 
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Co bych České sekci INSEA popřál do budoucna? 
Přál bych jí především podnětné, přátelské a komunikativní klima, 
protože dobrovolná instituce, jakou je INSEA, může naplňovat své 
poslání tehdy, když v ní panují dobré a inspirativní vzájemné vztahy. 
Na to navazuje přání bohatých a myšlenkově plodných mezinárod-
ních kontaktů, protože právě ony stojí v základech celé koncepce 
umění jako výchovného média přesahujícího hranice států a národů.  

Jakou roli by měla plnit? 
Myslím, že INSEA by v naší zemi měla přispívat k odbornému roz-
voji výtvarné výchovy a všech uměleckých oborů. Mohla by být ka-
talyzátorem, který posiluje a obohacuje komunikaci v rámci oboru 
a poskytuje příležitosti k objevování něčeho nového.

O co by se měla zasazovat?
INSEA by u nás měla podporovat komunikaci a součinnost mezi te-
orií a praxí výtvarné výchovy i spolupráci mezi různými expresivní-
mi obory. Podle mých zkušeností jsou rozdíly mezi běžnou praxí ve 
vzdělávacím terénu a akademickým světem na fakultách někdy až 
propastné. Každá příležitost k jejich překonávání je dobrá, což se 
může týkat i Českého komitétu INSEA.    

***

Alena Hůrková 
předsedkyně Asociace výtvarných pedagogů, výtvarná 
pedagožka

Co pro mě znamená INSEA a v čem spatřuji její přínos? 
Za nejdůležitější přínos činnosti INSEA považuji to, že obohacuje 
výuku výtvarné výchovy o specifické informace v oblasti meziná-
rodního kontextu. Nabízí tak možnost srovnání se světem, který 
se v této oblasti potýká s obdobnými problémy a hledá společná 
řešení. Od samého začátku své činnosti zakládá INSEA svou práci na 
odborném dialogu, to je její další významný přínos. Nyní ho využívá 
elektronická podoba současných Listů České sekce INSEA, velice ak-
tuální, přístupná všem. Jejich obsah i forma prokazují vysokou od-
bornou úroveň, nabízejí metodickou spolupráci a obratem reagují 
na události z oboru.
INSEA je tedy živým organizmem, i když vychází z mnohaleté tradi-
ce. Využívá moderní technologie, rychle reaguje na potřeby dnešní 
doby a citlivě pomáhá posunout se o kus dál. Nadále však uctívá 
lidskost, umožňuje přátelská setkání, nabízí formu dialogu a staví 
na něm. Na tyto hodnoty kladl také důraz výjimečný a nezapome-
nutelný pan profesor Uždil. Jsem ráda, že INSEA na jeho odkaz na-
vazuje. 

Co bych České sekci INSEA popřála do budoucna? Jakou roli 
by měla plnit? 
Pokud se podaří nadále udržet současný trend a důstojně tak nava-
zovat na tuto esteticko-výchovnou tradici, nic víc si ani nemůžeme 
přát.
Neměli bychom také zapomenout s úctou vyjádřit díky všem, kteří 
se o úspěšných padesát let činnosti a existence INSEA zasloužili. Po-
děkování však patří i současným odvážlivcům – za obětavost, praco-
vitost a odvahu převzít v dnešní složité době tak obtížný úkol. 

Hodně úspěchů do dalších let!

***

Daniela Valachová
didaktička a metodička výtvarné výchovy, docentka 
katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním? 
Znamená pre mňa veľmi veľa. Je to platforma kde sa môžu stretávať 
ľudia, ktorým záleží na tom, ako sa bude výtvarná výchova realizo-
vať v edukačnej realite. A nielen to, práve tu si môžeme vymieňať in-
formácie a skúsenosti, informovať o nových výskumných zisteniach 
a zároveň stretnúť priateľov. Idea výchovy umením nie je nová, ale 
zdá sa, že v súčasnosti je veľmi aktuálna. Je však stále ťažšie a nároč-
nejšie presvedčiť ministerskú a inú administratívu o jej opodstatne-
ní, o jej dôležitosti a nenahraditeľnosti umenia v živote človeka a vo 
výchove detí. 

Co bych České sekci INSEA popřála do budoucna?
Aj keď pôsobím na Slovensku, veľmi si vážim prácu Českej sekcie 
INSEA, pretože sa môžu pridať k jej snaženiu aj kolegovia zo Sloven-
ska. Popriala by som kolegom veľa tvorivého nepokoja, pracovných 
síl, nadšenia a výdrže do ďalších rokov. Zároveň by som popriala 
odvahu na vytvorenie širokej členskej základne s rôznorodým ve-
kovým a odborným zameraním.

Jakou roli by měla Česká sekce INSEA plnit? 
Napĺňať predstavy o fungovaní takejto organizácii je veľmi ťažké. 
Myslím, že nie je možné, aby bol každý úplne spokojný. Avšak ja si 
myslím, že sa o to všetci vo vedení snažili a snažia. Mala by to byť 
naďalej otvorená platforma aj s podporou inakosti v názoroch na 
výtvarnú výchovu. 
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O co by se měla zasazovat?
Bolo by zaujímavé, keby mohli byť závery z rokovaní, nové odborné 
zistenia a odporúčania deklarované nielen v odborných kruhoch, 
ale aj v legislatívnej a ministerskej úrovni. Možno by sa skôr poda-
rilo zmeniť to čo zmeniť treba a ponechať to čo je dobré. 

***

Josef Hejný
letitý, dnes již bývalý metodik katedry výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 
pamětník nejvýznamnějších akcí Československého 
komitétu INSEA 

V 60. letech jsem se jako kantor a metodik pravidelně účastnil všech 
akcí Československého komitétu INSEA – včetně legendárního 18. 
světového kongresu INSEA, který se konal v Praze roku 1966. Viděl 
jsem také ohromnou výstavu dětských prací, která kongres dopro-
vázela. Tato zkušenost mě hluboce ovlivnila, stejně jako další setká-
ní, která pořádala INSEA a na kterých se vždy dbalo o spojení teorie 
s praxí, na kterých si kantoři vyměňovali své zkušenosti. To byl podle 
mne základ INSEA a její důležitý přínos: možnost schůzek kantorů 
s teoretickými přednáškami, s ukázkami věcí z výuky, s diskusemi 
nad nimi, s přehlídkami výtvarné výchovy.
Když slyším, že jste INSEA obnovili, chtěl bych vám říct, že podle mého 
soudu má INSEA nesmírný význam jednak pro kantory, aby mohli čer-
pat nové impulsy, a jednak pro rozvoj výtvarné výchovy. Měli byste 
dávat dohromady lidi, kteří o to mají zájem a kteří chtějí. Jestli toho 
kantoři využijí, to je druhá věc. Měli by ale mít tuto možnost jako 
my v 60. letech. Na fakultě nemohou dostat všechno, musejí se dál 
rozvíjet. Je nutné pracovat s těmi, kdo to „žerou“!

Co bych České sekci INSEA popřál do budoucna?
České sekci INSEA bych popřál, aby dávala do praxe, přímo mezi vý-
tvarné pedagogy, zajímavé impulsy a přiměla je k tomu, aby se o obor 
víc zajímali, aby se přičinili o rozvíjení výtvarných činností našich dětí.

Jakou roli by měla plnit? O co by se měla zasazovat? 
Když se ohlédnu, zdá se mi, že v minulosti byl o věci oboru větší zá-
jem. Měli byste se pokusit tento zájem znovu obnovit, stejně jako 
oživit formát setkání INSEA, který měla v 60. letech. Dát dohromady 
ty, kteří se věnují teorii, s těmi, kteří se oboru věnují v praxi. Tak mů-
žete najít něco nového nebo objevného.
Vaše práce bude náročná a výsledky budou s otazníky, ale kdyby se 
vám podařilo dát dohromady všechny progresivní kantory, by byl to 
velký přínos, stejně jako pořádání přehlídek dětského výtvarného 

projevu. Nezapomínejte na to, že důležitá jsou shromáždění, přátel-
ská posezení, kde se lidé více otevřou, ukážou si, co dělají v praxi, pře-
dají si zkušenosti. Měli byste se zasazovat právě o toto spojení teorie 
s praxí. Samotná teorie nestačí – teorie si každý vyslechne, ale co dál?
Nečekejte, že hned „prorazíte“, že se naráz všichni kantoři výtvarné 
výchovy začnou oboru naplno věnovat. Nemají lehkou pozici, mnozí 
vyučují více předmětů. Určitě není snadné je všechny motivovat, pří-
nosem by ale bylo podchytit všechny ty, kteří mají zájem.

***

Hana Vacková
členka České sekce INSEA, výtvarná pedagožka

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním? 
Idea výchovy uměním je pro mě, pro učitelku výtvarné výchovy, zce-
la zásadní. Jak jinak přimět lidi, aby přemýšleli, emocionálně se roz-
víjeli a zároveň rostli ve vztahu k druhým? Jedině takto. Miroslav 
Horníček kdysi řekl, že umění tu není proto, aby sladilo chvíle na-
šeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení našim pocitům a našemu 
vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlozvyky 
našich smyslů. A jejich lenost. Jak aktuální. A jak velké úkoly tu stojí 
přes Českou sekcí INSEA!

Co bych České sekci INSEA popřála do budoucna? Jakou roli 
by měla plnit? 
Přála bych jí do budoucnosti hlavně to, aby v množství asociací, or-
ganizací (i mezinárodních), přežila. Ne živořila, ale vzkvétala, jako je 
tomu po obnovení nyní, a aby si našla cestu i k tomu poslednímu 
pedagogovi-výtvarníkovi a aby ho svými zkušenostmi co nejvíce 
obohacovala. Aby dokázala, že tradice kvalitních výtvarných peda-
gogů žije dál a má se o co opírat. O velká jména českých výtvarných 
pedagogů – Igora Zhoře, Jaromíra Uždila, Jaroslav Brožka a mnoho 
dalších.

O co by se měla zasazovat? 
Dále by se měla zasazovat o to, aby umění patřilo do všedního živo-
ta jako jeho součást, ne jako něco, co nás baví ve chvíli, kdy máme 
volný čas. Aby zprostředkování a výchova uměním byla nadále pro-
tiváhou konzumní společnosti a rozvíjením citlivosti jednoho člově-
ka k druhému.
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Jarmila Přibylová 
výtvarná pedagožka, výtvarnice a arteterapeutka

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním? 
INSEA pro mne znamená odborné ukotvení výtvarné výchovy a vý-
chovy uměním a jejich začlenění do mezinárodního kontextu.
Co bych České sekci INSEA popřála do budoucna? Jakou roli by měla 
plnit? 
Sekci bych chtěla popřát hodně aktivních lidí, větší pozornost médií 
a také více možností akcí na Moravě. Měla by plnit úlohu záštity 
a odborné platformy oboru výtvarná výchova a být jakýmsi stme-
lujícím prvkem mezi teoretiky a praktiky tohoto oboru.

O co by se měla zasazovat? 
Měla by působit na povědomí veřejnosti a školského systému a pod-
porovat důležitost výtvarné výchovy a výchovy uměním v něm. Po-
važuji to za hodně významné, protože vnímám aspekt umělecké 
tvořivosti také jako odvahu něco měnit, přetvářet a mít tak vliv na 
tvorbu a modelování současné kultury a společnosti. 

***

Jaroslav Miller
rektor Univerzity Palackého v Olomouci, historik

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním? 
Jsem jeden z těch, kteří se domnívají, že kreativita je klíčovým před-
pokladem k řešení mnoha společenských problémů. A umění přiná-
ší krásu, která je nezbytným předpokladem ke kultivaci společnosti. 
Proto považuji poslání České sekce INSEA za naprosto stěžejní a dr-
žím palce.

Co bych České sekci INSEA popřál do budoucna? Jakou roli by 
měla plnit? 
Přeji rozvoj a pozitivní dopad na výchovu dětí a studentů, kteří jed-
nou budou mít určující vliv na to, jak bude vypadat naše budouc-
nost. 

O co by se měla zasazovat? 
Měla by posilovat kreativitu a estetické cítění.

Kateřina Štěpánková 
členka výboru České sekce INSEA, didaktička výtvarné 
výchovy

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním? 
Ideu výchovy uměním vnímám jako přirozené naplnění poslání umě-
ní a tvorby, které uspokojují jak potřeby jedince ve směru k němu 
samému, tak i směrem k ostatním a ke světu. Tvorba pak může 
sloužit jako nástroj sebepoznání, sebevyjádření, sdílení se, jako pro-
středek komunikace i způsob poznávání světa a kultury lidského 
společenství.

Co bych České sekci INSEA popřála do budoucna? 
Aby nestála na úsilí a zápalu několika obětavých, ale dokázala oslo-
vit, přitáhnout a zapojit širokou komunitu učitelů výtvarné výcho-
vy. Aby prezentovala výtvarnou výchovu nejen ve světle současných 
trendů, ale byla schopná vidět dopředu, ale i zpět. Aby nabídla pro-
stor teorii, výzkumu, praxi a reflexi. Aby byla schopná inspirovat 
a nadchnout pro umění při jeho vnímání i tvorbě. 

Jakou roli by měla plnit? 
Inspirativní, spojující, zprostředkující, podporující, informační, 
osvětovou.   

O co by se měla zasazovat? 
Aby byla na školách vyžadována a vyučována kvalitní výtvarná vý-
chova, a to i na preprimárním a primárním stupni vzdělávání, kde 
bývá často zaměňována za výtvarnou „výrobu“ či redukována na 
pracovní činnost. Aby bylo umění dětem dostupné a bylo vnímá-
no jako samozřejmá součást života a vzdělání. Aby výtvarná tvorba 
nebyla redukována na pouhý prostředek podpory tvořivosti jako 
žádané komodity. 

***

Petr Exler
didaktik výtvarné výchovy, výtvarný pedagog

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním?
Velmi si vážím toho, že jsem měl mnoho příležitostí poznat řadu 
výjimečných uměleckých osobností a našich uznávaných pedagogů, 
např. J. Zhoře, V. Roeselovou, K. Cikánovou, M. Fulkovou, J. Slavíka, 
R. Horáčka a mnoho dalších, kteří se věnovali teoretické i praktické 
oblasti výtvarné pedagogiky. Jejich studijní programy a myšlenky 
mě často inspirovaly na projektových metodách vyučování a byly 
mi častým metodologickým vzorem při pedagogickém vedení žáků 
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a studentů. Tuto vzpomínku si uchovávám s velkou vděčností a dá-
vám ji do souvislostí s našimi projekty, které jsme realizovali s dět-
mi a mládeží výtvarného oddělení Domu dětí a mládeže v Olomouci 
a v přípravě studentů na  PdF UP v Olomouci. Rád také vzpomínám 
na další známé osobnosti slovenského výtvarného života, L. Čarné-
ho a D. Fischera, a na přátele, s kterými jsem se na konferencích IN-
SEA i mimo ně v úzké oborové spolupráci na českých i zahraničních 
projektech setkával. 

Co bych přál České sekci INSEA? 
Propojit tradiční smysl INSEA s dneškem a zdůraznit trvalý význam 
a aktuálnost myšlenek vzájemného obohacení s novými trendy vý-
uky nejen pedagogických, ale i uměleckých osobností a odborné 
veřejnosti.

***

Věra Uhl Skřivanová
členka výboru České sekce INSEA, vedoucí katedry 
výtvarné kultury PdF ZČU v Plzni, didaktička výtvarné 
výchovy

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním?
Mezinárodní společnost pro výchovu uměním INSEA a zejména její 
Česká sekce INSEA pro mě osobně znamená především možnost 
oborového dialogu a rozvoje odborného umělecko-pedagogického 
diskurzu, který již dlouhá léta v naší zemi chyběl. Navázání na tradi-
ci a znovuobnovení aktivit České sekce INSEA ve vztahu k oborové-
mu dění v ČR i vůči zahraničí proto ráda a s přesvědčením podporuji.
Jako současná vedoucí KVK FPE ZČU v Plzni také mohu přislíbit, že 
naše pracoviště je připraveno v budoucnu nabídnout vstřícné pro-
středí a zázemí, stejně jako organizačně schopný tým pro konání 
konferencí, workshopů či kolokvií pod hlavičkou INSEA. Tento názor 
si troufám tlumočit za veškeré plzeňské spolupracovníky. 

Vladimír Havlík
člen kontrolního výboru České sekce INSEA, docent pro 
obor intermediální tvorba, výtvarný umělec

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním?
Na jedné straně nostalgickou vzpomínku na Herberta Reada a „sta-
ré časy, kdy jsme tomu věřili“, na straně druhé naději v obrodu. Uto-
pii prostě vystřídal skeptický optimismus.

Co bych České sekci INSEA popřál do budoucna?
Aby našla ideální poměr mezi organizačním řádem a svobodným 
prostorem pro (často chaotický) myšlenkový a tvůrčí kvas.

Jakou roli by měla plnit?
Především by neměla „plnit roli“, protože plnění nebo hraní rolí 
vede vždycky k snaze vyhovět nějakým požadavkům. Měla by zů-
stat laboratoří, experimentální platformou pro výzkum možností 
rozvoje (výtvarné) kreativity. 

O co by se měla zasazovat? 
O nenásilné předání moci imaginaci.

***

Jana Randáková
výtvarná pedagožka, NIPOS-ARTAMA, Centrum estetických 
aktivit dětí a mládeže

Zdravíme INSEA! Partnera, s kterým jsme se na základě společných 
cílů v oblasti výchovy uměním a k umění dohodli na výrazné spolu-
práci. 

NIPOS ARTAMA organizuje celostátní přehlídky výtvarných prací 
dětí a mládeže a vzdělávací akce pro výtvarné pedagogy, v nichž 
propagujeme takové metody tvůrčí práce s dětmi a mládeží, které 
posunují dosavadní přístupy k výtvarnému oboru, zejména pozor-
ností k aktuálním tématům a jejich vizuálního uchopení v kontextu 
s vývojem současného umění. Jsme si vědomi, že musíme reagovat 
na různorodé společenské potřeby a na bouřlivý rozvoj nových mé-
dií. Jsme rádi, že ve vzájemné podpoře a spolupráci s INSEA se jeví 
všechny tyto cíle jako zřetelnější a snáze dosažitelné.  Nejdůležitěj-
ším společným cílem je hledat možnosti komunikace a porozumění 
generací a societ.
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Dagmar Kotlíková 
členka České sekce INSEA, výtvarná pedagožka

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na výzvu předsedkyně České 
sekce INSEA bych i já ráda přispěla svou troškou do pomyslného 

„mlýna“ právě zmíněné organizace.
Po oslovení Petrou Šobáňovou jsem si myslela, že jako mnohokrát 
dříve se mně i protentokrát podaří najít nějaký sofistikovaný a záro-
veň vtipně nosný motiv. S postupně ubývajícími silami, což pravdě-
podobně souvisí se závěrem akademického roku (ve kterém to nyní 
píši), nejspíše uvadá i můj téměř bezedný štiplavý, věčně reptavý 
humor, o němž by mohli mnozí vyprávět. Věřím, že v následujících 
dnech, kdy mě čeká zkoušení mladých adeptů učitelství výtvarné 
výchovy, jeho hladina opět prudce stoupne. Nyní, těsně před uzá-
věrkou textů pro tuto publikaci, s vděčností využiji otázky, které mi 
Petra Šobáňová nabídla ve svém milém oslovujícím mailu. 
Jak jsem se již zmínila v úvodu, mé současné myšlenky se vztahují 
k mladým adeptům výtvarné edukace, a tak i následující krátká za-
myšlení budou v mnohém nepřímo věnována i jim.

Co pro mě znamená INSEA a její idea výchovy uměním? 
Zejména české společenství INSEA pro mě znamená výtvarně pe-
dagogickou komunitu lidí, kteří drží (nebo by alespoň držet měli) 
v malých českých rybnících při sobě. Již v průběhu vlastních vysoko-
školských studií, a především po jejich zdárném ukončení, jsem se 
po celou dobu své pedagogické i dočasné vědecké kariéry potýkala 
s problémem legalizované, neváhám použít obrat státem kvitova-
né neodbornosti, jež se ráda navenek, a přesto ilegálně skrývá za 
pojmem (ne)aprobovanosti. V důsledku absence legislativy o „od-
bornosti“ (tedy problémově zaměřené, strukturované a sofistikova-
ně vedené výuce) moji (Vaši) mladí, mnohdy zapálení a talentovaní 
adepti učitelství výtvarné výchovy s blížícím se vstupem do běžné 
české školské praxe propadají do stále větší sklíčenosti. Nepochybně 
i oni se zařadí do desetiletími a v tuto chvíli už staletími budova-
né řady vzdělaných učitelů kultury, kteří přes falešný zpravodajský 

„evergreen“ typu: „Je málo učitelů!“ nebo „Mladí učitelé nechtějí 
jít učit.“, nechtěně zůstanou před branami rádoby „stánků kultu-
ry a vzdělanosti“. Pravděpodobně stejně jako jejich „předci“ i oni 
budou nuceni přihlížet z pozice družinářů a družinářek, jak jejich 
šťastnější kolegové (nejpravděpodobněji muži s odborností k výu-
ce tělesné výchovy a zeměpisu) budují kulturu těla ve vyučovacím 
předmětu, ve kterém bychom si to my členové České sekce INSEA 
příliš nepřáli. 

Jak tragická je současná situace pro předmět výtvarná výchova 
i ideu výchovy uměním, ukazuje následující rozhovor mezi mnou 
a jistým ředitelem jedné ostravské školy. Já: „Pane řediteli, pokud 

na Vaší škole umožňujete neodborně vedenou výtvarnou výchovu, 
jakou hodnotu a význam má takovéto vzdělání? Co byste dělal, kdy-
by samotní výtvarní pedagogové usilovali o zrušení tohoto předmětu, 
když v mnohých případech nemohou vykonávat práci tak, aby byla 
přínosná pro ty, pro něž se ostatně vzdělání uskutečňuje?“ Odpověď 
ředitele: „No to snad nemyslíte vážně! Co bych já jako ředitel dělal, 
kdybych některým učitelům nemohl slíbit plné úvazky a oni si neměli 
čím zaplnit svůj čas?! Ostatně plné úvazky jsou přáním i našich doná-
torů. Čím méně učitelů, tím méně odvodů na daních!“
 
Co bych tedy České sekci INSEA a potažmo svým mladým stu-
dentům výtvarné edukace, sama sobě a vůbec všem, kteří 
chtějí vést žáky a studenty ke kulturní citlivosti a nemohou, 
přála? O co by se Česká sekce INSEA měla zasazovat? 
Přeji si pro nás všechny silnou organizaci, komunitu lidí, kteří mají 
dostatek odvahy, vůle, chuti, poctivosti a síly (i té mocenské) k osvo-
bození velkého, rozmanitého hřiště české výtvarné výchovy a osvo-
bození ho tak od všech „čutálistů“ vzdělání. 

Mnoho srdečných pozdravů posílá – Dagmar Kotlíková (v době vy-
dání almanachu již Nesládková)



„Jazyk, to ovšem nejsou jen jména, 
a v řeči se dá zpřítomnit cokoli. Takže 
jazyk dokáže přivolat, vyvolat, nebo 
dokonce nahradit jakoukoli zkušenost, 
třeba ve vzpomínce.“

Jan Sokol (2008, s. 67)



Česká sekce INSEA 
ve vzpomínkách pamětníků



171

Vzpomínka na jeden přípitek aneb 
Osobní povzdech se skepsí i nadějí…

Radek Horáček

Ano, organizaci INSEA považovala moje generace vždy za jeden 
z opěrných pilířů výtvarné pedagogiky a její teorie. Konference INSEA 
představovaly respektovaný prostor pro konfrontaci teoretických po-
stojů i pro tříbení názorů mezi generacemi výtvarných pedagogů. Ale 
už téměř dvacet let v sobě nosím rozporný pocit a ptám se, jakou má 
v českém prostředí tato organizace pozici po listopadu 1989. Místo 
analyzující teoretické studie si ale v tomto textu dovoluji zaznamenat 
jen osobní poznámku, která se odvíjí od drobné události z roku 1999. 
Tehdy jsme s Ivanem Špirkem připíjeli v Praze na rozkvět INSEA a čes-
ké výtvarné pedagogiky před jednáním výboru České sekce INSEA. 
Proč? Protože jsme naše čerstvé docentury považovali za společné 
dílo či za společný důkaz, že přínos a potřebnost odborné společnosti 
jsou pro náš obor nezbytné, logické a dlouhodobé. V devadesátých 
letech se posilovala spolupráce se zahraničím, výtvarná výchova byla 
na vzestupu, rodila se aktuální teoretická literatura, probíhaly kon-
ference. Ale už tehdy jsme současně pociťovali, že pozice INSEA mezi 
učiteli na školách i mezi vyučujícími na katedrách výtvarné výchovy 
není příliš pevná a přesvědčivá. Ostatně skutečnost, že ono jednání 
organizačního výboru „s docentským přípitkem“ se neodehrávalo 
v prostředí některé z vysokoškolských kateder, ale tehdejší předseda 
Jaroslav Vančát je zorganizoval v klubu blízko fotbalového stadionu, 
bylo jasným důkazem poněkud izolované pozice63. Vzpomínám si, že 
jsme tehdy mimo jiné diskutovali o tom, jak získat nové členy mezi uči-
teli ze škol či mezi vysokoškolskými studenty, jak napomáhat rozvoji 
našeho časopisu Výtvarná výchova a jak posilovat kontakt se zahra-
ničními odbornými institucemi. U každého z naznačených témat jsme 
si uvědomovali, že poněkud postrádáme výraznější snahu o společ-
nou práci a s rozpaky jsme pociťovali určité tříštění sil.

63 Poznámka editorek: Jak uvádí Jaroslav Vančát ve svých nepublikovaných 

vzpomínkách, jednalo se o prostory galerie Scarabeus Kateřiny Ebelové, která 

tímto způsobem sponzorovala Českou sekci INSEA. Volba prostor mimo akademic-

ké prostředí byla v tomto období, kdy pokračovaly spory reflektované v prvním 

a druhém čísle Listů České sekce INSEA, vedena rovněž snahou o nezávislost INSEA. 

Nepříliš těsné napojení kateder výtvarné výchovy na Českou sekci INSEA v  dalším 

období však zůstává faktem.
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Ještě silněji jsem si zvláštní rozpory uvědomoval v r. 2003, kdy 
jsem jako zástupce brněnské katedry výtvarné výchovy přebíral 
Cenu Herberta Reada pro Igora Zhoře In Memoriam, kterou na re-
prezentativní půdě Veletržního paláce Národní galerie v Praze pře-
dávala tehdejší prezidentka Evropské sekce InSEA Angelika Plank. 
V té době jsem byl ředitelem Domu umění města Brna a občas jsem 
měl příjemný pocit, že činnost kateder výtvarné výchovy není jen 
uzavřena pedagogickým prostředím a teorií vyučování, ale že sou-
časně přesahuje do aktuálního uměleckého provozu. Jenže vedle 
pocitu, že je to vlastně velmi příznivá situace, kdy česká výtvarná 
pedagogika dostává mezinárodní ocenění (druhým vyznamenaným 
byl Jaromír Uždil), jsem si současně znovu uvědomoval, že pozice 
INSEA se stále více dostává do určité izolace, do zvláštní zóny, kte-
rá je oddělena od každodenního života výtvarné pedagogiky – ať 
už v rovině běžné práce učitelů ve školách či v rovině teoretického 
oborového bádání. Ostatně – obě ceny, které tehdy Angelika Plank 
předala, byly uděleny In Memoriam. In Memoriam pro organizaci 
INSEA?

Na definování příčin uvedeného rozporu by bylo potřebné kom-
plexnější zamyšlení – tyto řádky svým rozsahem nebudou stačit. 
Přesto je ale možné velmi stručně pojmenovat základní problémy. 
Po roce 1992 vstupuje do života výtvarné výchovy nový fenomén – 
doktorské studium. Téměř souběžně vzniká Asociace výtvarných 
pedagogů (AVP), která se věnuje aktuální problematice provozu 
výtvarné pedagogiky. Zdálo by se, že se tři odborné subjekty či 
okruhy mohou dobře doplňovat – AVP se věnuje metodice a praxi 
na školách, INSEA formuluje teoretické zázemí a doktorská studia 
posilují teoretickou a vědeckou přípravu budoucí generace výtvar-
ných pedagogů. Ve skutečnosti se ale teoretickým otázkám zcela 
přirozeně věnovala také jednání Asociace výtvarných pedagogů, na 
katedrách výtvarné výchovy vzrůstal význam doktorského studia 
jako nejvyššího stupně vysokoškolského vzdělání a INSEA nedoká-
zala udržet plnohodnotný kontakt ani s jedním z těchto okruhů. 
Tak se nakonec hlavní zónou teoretického diskursu a budování teo-
rie výtvarné výchovy stala vysokoškolská pracoviště s doktorským 
studijním programem, zatímco samotná INSEA zůstávala trochu 
v ústraní. 

Je tu ovšem ještě jedna souvislost. Po první vlně polistopadového 
nadšení jsme v posledních dvaceti letech zažívali trvalé oslabování 

„spolkové“ činnosti a zájmu o týmovou oborovou práci. Ostatně po-
známky o tom, že by Česká sekce INSEA mohla zaniknout jako ko-
lektivní celorepublikový orgán, takže členství v mezinárodní organi-
zaci InSEA by si zájemci museli zachovávat a platit individuálně, se 
znovu a znovu objevovaly po celých dvacet let. Ale teorie výtvarné 
pedagogiky v České republice přece není věcí individuálního zájmu 
několika jednotlivců! To je naše společná problematika, náš úkol, 
náš společný obor! Když se v roce 1993 s rozdělením společného 

státu na samostatnou Českou republiku a Slovenskou republiku 
musela vyřešit i otázka rozdělení INSEA, vyřizovali tuto složitou 
agendu ve dvojici zejména tehdejší šéfredaktorka Výtvarné výcho-
vy Alena Dokonalová s teoretikem Igorem Zhořem. Ten ovšem ve 
stejné době stál nejen v čele České sekce INSEA, přitom se zásadně 
se podílel na vzniku Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, ale také 
byl rozhodující osobností a zakladatelem spolku předních umělců 
z brněnského okruhu, který se jmenoval TT klub. A právě na adresu 
členů TT klubu napsal Igor Zhoř v roce 1993 kritickou poznámku, 
která charakterizuje rodící se problém tehdejší dobové proměny 
a do jisté míry i situaci v organizaci INSEA. Zhoř se vyjádřil nekom-
promisně: „Dnes každý od svého klubu (za své peníze, jež do něj 
vložil) něco čeká, žádá „komplexní servis“, ale sám klubu nic nedává.“ 
Pokud přijmeme paralelu mezi společností INSEA jako organizací za-
měřenou na teorii a uměleckými spolky sledujícími uměleckou tvor-
bu a galerijní provoz, pak hledejme, jaká je situace uměleckých spol-
ků dnes? Umělecké skupiny vnikají dočasně, velké spolky ztratily 
svou soudržnost i funkci, slavné okamžiky skupin Tvrdohlaví či 12,15 
jsou dávnou minulostí, a pokud dobře vnímám situaci v některých 
spolcích organizovaných při galeriích výtvarného umění, tak stále 
platí charakteristika, kterou tak přísně vyslovil Igor Zhoř. Zatímco 
v zahraničí je obvyklé, že společnosti přátel muzeí a galerií vznikají 
spíše jako podpůrný spolek, který instituci napomáhá svými aktivi-
tami i financemi, u nás se potýkáme s pasivitou a se stále doznívají-
cí „socialistickou“ představou, že za svůj členský příspěvek chceme 
dostat nějakou péči. Co ale vložíme my? Pomohou nám doktorand-
ky a doktorandi? Budou mít špatně placení učitelé ve školách zájem 
cestovat na teoretický seminář?

V polovině roku 2017 mají doktorské studijní programy zaměře-
né na teorii výtvarné pedagogiky v Praze, Ústí nad Labem, v Brně 
a Olomouci více než stovku studentek a studentů. Takový počet 
registrovaných členů v posledních dvaceti letech Česká sekce IN-
SEA ani zdaleka nemá! Co tedy s touto situací? Dokážeme udělat 
potřebné kroky – a myslím, že olomoucká katedra už je poměrně 
jasně naznačila – aby se doktorské studium jako nejvyšší odborná 
zóna našeho oboru výrazněji propojilo s organizací INSEA jako me-
zinárodně fungujícím společenstvím pro pěstování oborové teorie? 
Dopřejeme si s Ivanem Špirkem ještě jeden přípitek?

Radek Horáček 
vedoucí katedry výtvarné výchovy 

Pedagogické fakulty MU v Brně
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INSEA ve vzpomínkách…

Taťány Šteiglové

INSEA ve mně vyvolává spíš útržky vzpomínek, jakousi koláž ne-
utříděných paměťových stop, než racionální faktografický pohled. 
První sympozium v Olomouci ještě před sametovou revolucí. Před-
nášky o postmoderní architektuře, módní přehlídka kreativních 
oděvů studentek z katedry výtvarné výchovy z Ostravy, osobní se-
tkání s profesorem Jaromírem Uždilem a jeho charismatickou osob-
ností, která na mně zanechala silný dojem. A pak nastala porevo-
luční sympozia. V Ústí nad Labem, plná aula účastníků a studentů, 
kteří seděli na schodech, protože už nebylo místo v řadách. Báječné 
příspěvky přesahující obor, Igor Zhoř a jeho nejbližší spolupracovní-
ci. V dalších pak vystoupení s novými koncepcemi – Jiří David a Mar-
ta Pohnerová se smyslovou a duchovní výchovou, projektová výcho-
va, vášnivé diskuze mezi zastánci té či oné polohy výtvarné výchovy, 
ale také na povrch vystupující osobní křivdy některých účastníků. 
Také dojmy z INSEA ve Žďáru nad Sázavou, kterou organizovala br-
něnská katedra výtvarné výchovy, byly velmi silné. Samotné pro-
středí zámku s jeho majitelem, noční přesun do lesního prostředí, 
kde se přespávalo, půlnoční volba výboru, to vše utkvělo člověku 
neodvratně v paměti. Nejsilnější pocity z druhé INSEA v Olomouci 
v roce 2002. Obrovská radost nad velkou účastí a možností se po-
chlubit novým pracovištěm katedry v jezuitském konviktu. Krásná 
akce Vladimíra Havlíka v noční tmě v podkroví, přátelská atmosféra 
při posezení u hudby. I když vlastně už začínalo být napětí kolem 
přípravy nových osnov a RVP. A opět nastaly vášnivé diskuze, které 
pak rozdělily skalní představitele do nesmiřitelných táborů. INSEA 
pro mne také znamenala významná jména pedagogů, kteří přiná-
šeli vždy něco nového a zajímavého. V prvé řadě to byli ti, kteří po 
roce 1988 obnovovali slávu České sekce INSEA, k nimž neoddělitelně 
patřili především profesoři Igor Zhoř a Jiří David, Jaroslav Brožek, 
Miloš Michálek nebo také Věra Roeselová. Pak následovala mladší 
generace – Jaroslav Vančát, Marie Fulková, Hana Babyrádová, Mar-
kéta Pastorová a řada dalších. Sympozia INSEA však pro mne byla 
vždy především inspirací, zdrojem nejnovějších informací o tom, co 
se děje v oblasti výtvarné výchovy ve světě a u nás, zdrojem zají-
mavých příspěvků a posléze i vydaných sborníků, ze kterých jsem 
později čerpala nejen ve výuce, ale i pro svou práci. A jistě ne na 

posledním místě jsem vždy oceňovala možnosti setkávání se s lidmi 
zapálenými pro stejnou věc, možnosti navazovat kontakty a pozná-
vat různá pracoviště. Zvláště v počátečních obdobích jsem cítila, jak 
důležité bylo to, že tato setkávání nebyla určena jen pro vysokoškol-
ské pedagogy, ale že se jich aktivně účastnili, napříč všemi stupni 
vzdělávání, řady učitelů, od mateřských škol počínaje, přes základní 
a střední školství, učitele ZUŠ a vysokoškolskými pedagogy konče. 

A pak se něco změnilo. Jiné starosti, jiné problémy. INSEA už pro 
mne nebyla tím magnetem, i když jsem její dění zpovzdálí sledo-
vala. Přestože již nejsem členkou INSEA, začala jsem se o její dění 
opět v poslední době zajímat. Zásluhu na znovuoživení mého zájmu 
o ni vyprovokovala iniciativa vzešlá z naší katedry a také poslední 
sympozium, které se odehrálo v Olomouci v roce 2015. Jsem velice 
ráda, že se přerušené kontakty znovu navazují, že má řada pedago-
gů stále zájem o to, co se v oblasti výtvarné výchovy děje, že jsme 
se opět připojili i k dění na světové scéně. Účast na mezinárodních 
sympoziích, elektronická verze časopisu, která je všem k dispozici, 
to vše ukazuje na novou energii, a proto bych chtěla všem aktérům, 
kteří se o tento trend zasloužili, popřát velkou výdrž a odezvu ze 
všech kruhů pedagogů.

Taťána Šteiglová
katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci
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INSEA ve vzpomínkách…

Václavy Zamazalové

INSEA ve vzpomínkách…

Věry Vejsové

Studium češtiny a výtvarné výchovy jsem zdárně ukončila v roce 
1977. A protože jsem si umínila, že chci učit jen a jedině na ZUŠce 
(pardón, tehdy ještě Lidušce), a protože nikde v regionu žádná vol-
ná ZUŠka (pardón, tehdy ještě Liduška) nebyla, začala jsem pracovat 
mimo obor – jako průvodkyně na krásném zámečku v jižních Če-
chách. Nádherných deset let.

Pak přišla láska, děti – a taky problém. Pracovní víkendy já i man-
žel, babičky daleko – no to nešlo. Čirou náhodou jsem se dozvěděla, 
že ZUŠka (pardón, tehdy ještě Liduška), která sídlila v zadním traktu 

„mého“ zámku, rozjíždí výtvarný obor – no neberte to…
Jenže – deset let práce v oboru, o němž jsem byla přesvědčená, že 

ho mám na doživotí, všechny poznatky z dob studií dávno pryč – to 
byly krušné začátky. Na vlastním tehdy šestiletém dítěti jsem testo-
vala, jak vysvětlit úkol, jak dlouho to dětem bude trvat, jak formulo-
vat, aby tomu děti rozuměly… Těch metodických průšvihů, kterých 
jsem se v prvních letech své pedagogické praxe dopustila – raději 
nevzpomínat. Odborná literatura žádná, strašidelné osnovy z šede-
sátých let – smutek to byl…

Vítala jsem tehdy jakoukoli možnost setkat se s jinými učiteli-vý-
tvarníky, vyslechnout si odborníky, které člověk znal jen z knížek. Už 
ani nevím, v kterém roce jsem se poprvé ocitla na sympoziu INSEA – 
to bylo pro mne přímo zázračné setkání, objev ne nové země, ale 
přímo planety. Nezapomenu na nádhernou přednášku charizmatic-
kého pana Šamšuly. S úžasem jsem naslouchala Karle Cikánové (cože, 
ona TOHLE dělá na základce, kde má skoro třicet dětí ve třídě?).

Dodnes mi sedí v hlavě motto jedné z přednášek (omlouvám se, 
neznám autora):  Už si nemůžeme dovolit připravovat dnešní děti 
ve včerejších školách předvčerejšími metodami na zítřejší problémy.  
Bylo to pro mne naprosto zásadní a určující setkání.

A proto chci poděkovat všem, kteří po mnoha letech útlumu u nás 
vzkřísili instituci, jež si vzala za své výchovu a vzdělávání prostřed-
nictvím umění, aby mohla pomáhat dalším učitelům v té nádherné 
práci. Děkuji, děkuji. 

Václava Zamazalová, 
Základní umělecká škola Dačice

Slovíčko INSEA a název organizace Mezinárodní společnosti pro 
výchovu uměním jsem poprvé slyšela jako posluchačka přednášek 
profesora Uždila na VŠUP v Praze. Jeho vzdělanost a jazyková vyba-
venost mu i v tom špatném období naší historie umožnila vykonávat 
funkci v mezinárodní organizaci, přednášet zasvěceně a nezkresleně. 
Vlastně se dá říci, že tenkrát jeho profesní odbornost a zaujetí pro 
mne organizaci se zkratkou INSEA personifikovaly. S očividným zá-
palem přednášel o významu umění ve výchově, o metodice výtvarné 
výchovy a o výtvarném projevu dětí.

Dodnes si pamatuji své pocity – zděšení a úžas – když jsem srov-
nala své zkušenosti žákyně základní školy a základní umělecké školy 
s Uždilovými přednáškami, s diapozitivy ukázek dětských výtvar-
ných aktivit a jejich prací! Šlo o střet šablonovitého myšlení a kreati-
vity jak v přístupu pedagogů, tak ve výstupech žáků. 

Pokud mohu mít přání do budoucna a říci, jakou roli by měla 
INSEA plnit a za co se zasazovat… Ať se jí daří, aby se stále méně 
a méně lišila pedagogická (školní) praxe od moderní teorie o roli vý-
tvarného umění ve výchově mládeže!

Věra Vejsová
katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
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INSEA ve vzpomínkách…

Josefa Lorence

INSEA ve vzpomínkách…

Josefa Hejného

Bylo to v dubnu roku 1988, kdy mě Matouš Vondrák, tehdejší 
vedoucí katedry výtvarné výchovy pedagogické fakulty v Českých 
Budějovicích, pozval do budějovického kina „Vesmír“. Probíhala tam 
veřejná část sympozia Československého komitétu INSEA. Zúčastni-
la se i řada zahraničních hostů. Předsedkyní byla nepřehlédnutel-
ná jiskrná Francouzka M. Chavanne. Z domácích osobností vynikal 
vystupováním i důstojným vzhledem J. Uždil a rtuťovitou pozitivní 
energií překypující P. Šamšula. Vypadalo to, že se lehoučce „lámou 
ledy“. Účastníci nešetřili úsměvy, povinných frází o výchově harmo-
nicky rozvinutého socialistického člověka bylo méně. Překvapením 
bylo vystoupení I. Zhoře, který se vracel na veřejnou scénu po lé-
tech nuceného upozadění. Zdálo se, že výtvarnou pedagogiku čekají 
úspěšné časy. Takový byl tehdy můj dojem jako nepříliš zkušeného 
výtvarného pedagoga.

Josef Lorenc
katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Já jsem nebyl člen žádného výboru nebo užšího kruhu Českoslo-
venského komitétu INSEA, ale zúčastňoval jsem se pravidelně všech 
akcí INSEA včetně legendárního 18. světového kongresu INSEA, 
který se konal v Praze roku 1966. Viděl jsem také doprovodnou 
mezinárodní, ohromnou výstavu, dokonce jsme tam sami (z naší 
olomoucké školy) měli asi tři nebo čtyři vystavené práce. Tato zku-
šenost mě hluboce ovlivnila. Pak jsem se vystavování dětských pra-
cí sám intenzivně věnoval a organizoval jsem různé výstavy, vždyc-
ky tematicky uspořádané; za svůj život jsem udělal asi 120 výstav.

Dosud ve svém archivu uchovávám tištěný seznam účastníků 
18. světového kongresu INSEA s kontakty a adresami – tolik nás 
tam tehdy bylo! (Ukazuje kongresový materiál s červeně zatržený-
mi účastníky z Československa.) Kongresu jsem se účastnil s dalšími 
svými olomouckými kolegy (Dočkalem, Přikrylem, Stiborem, Čulí-
kem, Ruskem, Vymětalem a Janouškem) a do materiálu jsem si pak 
doma kdysi dávno zaznamenal všechny, se kterými jsem na kon-
gresu navázal styky, s kým jsem si později ze zahraničí vyměňoval 
výtvarné práce atd. Ti, co jsou podtrženi červeně, tak s těmi jsem 
se více poznal, spolu jsme mluvili nebo jsme si vyměňovali zkuše-
nosti a dětské práce.

Tehdy byl v čele INSEA prof. Uždil a jeho spolupracovníci, na 
které si živě vzpomínám. Na uspořádání kongresu se podíleli, kro-
mě profesora Uždila, další osobnosti, jako byl David, Brožek, Zhoř, 
Hron, Maleček. Vybavuji si i další jména domácích účastníků kon-
gresu, např. jména jako Toufar, Macko, Voseček, Poupa, Trojan, 
Wünschová. V paměti mi však utkvělo zvláště to, že se kongresu 
zúčastnil Ladislav Švarc, kterého jsem si velmi vážil a který byl na 
kongresu nepřehlédnutelnou postavou. Dodnes si pamatuji, jak se-
děl v čele kongresového sálu. S Ladislavem Švarcem jsem po kon-
gresu navázal i osobní kontakt, když jsem mu posílal zprávy o tom, 
že jsem např. vydal nějaký soubor dětských prací nebo uspořádal 
výstavu výtvarných prací svých žáků. Z té doby dodnes uchovávám 
dopisy, které jsem tehdy od Ladislava Švarce dostal. Většinu svého 
archivu jsem už porozdával nebo zrušil, ale tyto dva dopisy, ty jsou 
pro mne jako relikvie, ty mám stále u sebe doma. V době kongresu 
žil už Ladislav Švarc v domově důchodců v Horním Žlebu, dokonce 
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mě zval, ať za ním přijedu, že by se se mnou rád setkal. Dodnes 
mě mrzí, že jsem se tam nedostal, bylo to od nás z ruky… a on pak 
zemřel.

Jinak kongres byl tehdy ohromný, byla to výjimečná akce, na kte-
rou dodnes vzpomínám. Málo se dnes už ale ví, že INSEA, to nebýva-
ly jenom velké kongresy a celostátní schůze učitelů výtvarné výcho-
vy, ale také akce menšího charakteru, kde se setkávali učitelé a kde 
si navzájem vyměňovali své zkušenosti z praxe.

Tato setkání, která pořádala INSEA v 60. letech i později na růz-
ných místech Československa, jsem pravidelně navštěvoval a hodně 
mě ovlivnila. Vzpomínám si, že jsme byli třeba v Tatrách, v Lipnici, 
v Karlových Varech; i tady v Olomouci se uskutečnila jedna z těchto 
schůzek. INSEA pod vedením profesora Uždila takto svolávala kanto-
ry a metodiky z celého Československa a setkání měla výborný for-
mát. Byla to jednodenní nebo dvoudenní školení, která vždycky zaha-
jovala nějaká teoretická přednáška (nebo i více přednášek) různých 
osobností a hlavně: my, účastníci, jsme si s sebou nosili výtvarné 
práce ze své výuky, které jsme si navzájem ukazovali a pak o nich dis-
kutovali. Probírali jsme postupy z výuky, a tak si vyměňovali zkuše-
nosti. To bylo moc důležité, poněvadž výtvarná výchova bez výměny 
praktických zkušeností není možná. Všechny teoretické práce, které 
Uždil a ostatní dělali, ty byly jistě užitečné, to musí být, bez toho to 
v oboru nejde, ale stejně tak důležité je vyzkoušet teorii v praxi, pro-
diskutovat ji v kontextu výuky, konfrontovat její uplatnění.

A právě proto to tehdy v INSEA dělali tak, že když jsme měli po-
dobnou schůzku a pozvali nás (bývalo nás tam třeba pětadvacet tři-
cet z jednotlivých okresů), tak napřed měli referáty teoretici a pak 
tam byli vždy praktici, kteří přivezli své práce nebo jejich soubory 
a nabízeli je k inspiraci a k diskusi. Kromě těch známých tváří INSEA 
nám přednášely také různé další osobnosti. Na jedno z těch setkání, 
už si bohužel nevzpomínám, kde to bylo (tuším, že to snad mohlo být 
v Karlových Varech), někdo pozval profesora Patočku. Teprve zpětně 
mi došlo, jak významná osobnost nám tehdy přednášela o filozofii… 
Z pozdější doby si vzpomínám ještě třeba na vystoupení Marty Po-
hnerové, která tam prezentovala svoji duchovní výchovu, a na to, jak 
se pak ukázaly práce, které s dětmi v praxi dělali. Takto se vždycky 
konkrétní výsledky kolektivu předložily a o nich se pak diskutovalo. 
Těchto akcí INSEA jsem se účastnil v době po kongresu, v 60. letech, 
do roku 1973 jsem pak učil na ZDŠ v Olomouci Na Hradě. Bylo pro 
mne jako kantora moc podnětné, když jsem mohl vidět, co se děje.

Poté, co jsem prošel několika těmito setkáními organizovanými 
INSEA, tak jsem si říkal, že jediné, co mohu udělat, abych prospěl vý-
tvarné výchově – třeba právě v pozici metodika, jímž jsem se později 
stal, je prezentování výtvarných prací z výuky a propagace výtvarné 
výchovy na veřejnosti. Od té doby jsem to tak po celý profesní život 
také dělal: vždy jsem shromáždil soubor 30–50 věcí a vystavil jsem 
ho. ( Josef Hejný za svůj život uspořádal více než stovku výstav, ať již 

v Moravském divadle v Olomouci, ve Vlastivědném muzeu v Olomou-
ci nebo v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci.) Později jsem 
se snažil vyhledávat dobré kantory, navazoval jsem s nimi kontakt, 
oni mi prezentovali své práce a já jsem z nich udělal soubor a vystavil 
ho – což byla i forma motivace pro učitele. Zpětně mohu říci, že to 
vše také souviselo s kongresem INSEA, že to byla forma jeho ohlasu 
v praxi, u kantorů.

Setkání INSEA, z nichž jsem si odnesl tolik podnětů a vzpomínek, 
bývala mnohdy i místem pro kritiku. Vzpomínám si například, že jed-
nou jsme mluvili o akvarelu a Raul Trojan byl k využívání akvarelu ve 
výuce velmi kritický a lidově řečeno nás „sprdnul“… Myslím, že ne-
měl úplně pravdu, poněvadž na základních školách, odkud jsme na 
setkání INSEA přicházeli, kde musíte pracovat se třiceti i více žáky, se 
práce s temperou a jinými – náročnějšími – prostředky malby uplat-
ňovala jen těžko. Ale právě tato konfrontace názorů, to bylo to, co 
jsem na těchto setkáních nejvíce oceňoval.

Musím říct, že – ve srovnání s dneškem – výtvarná výchova teh-
dy byla důvodem setkávání kantorů. Zajímavé je, že se tehdy vůbec 
nemluvilo se o politice, zajímala nás právě jen výtvarná výchova; 
politika šla stranou a věnovali jsme se především výtvarné činnosti 
a souvisejícím věcem. To byl pravý důvod všech těchto setkání. 

Samozřejmě si vzpomínám na tu dobu, někdy se také mluvilo o le-
dasčems, zvláště během Dubčekovy éry, kdy jsme – hlavně se Slová-
ky – vše probírali a diskutovali i o politice. To byla spíš ale výjimka. 
Prožil jsem toho hodně a někdy si říkám, že mnohé mohlo být úplně 
jinak, kdyby po pětačtyřicátém roce šel politický vývoj u nás jiným 
směrem. Komunismus necitlivě zasahoval do života lidí. INSEA pro 
nás, uvnitř železné opony, to bylo to jediné, na co jsme se těšili, co 
jsme prožívali, prostě soudržnost byla v našem oboru veliká. Zpět-
ně ani nevím, kdo z tehdejších lidí, kteří se akcí INSEA účastnili, byl 
komunista, a kdo byl třeba proti. To jsme tehdy nevěděli a ani jsme 
se o to možná nezajímali – nám šlo o obsah výtvarné výchovy, o vý-
tvarné činnosti. V INSEA, ale i na všech celostátních setkáních učite-
lů výtvarné výchovy se vždycky preferovaly odborné stránky a ob-
sah výtvarné výchovy – politické věci byly mimo. Samozřejmě jsme 
v praxi museli občas dělat politicky zbarvená témata, třeba 1. máj, 
Jak přišla válka do našeho kraje a podobně, ale to patřilo k době, 
bylo to normální a nikdo se nad tím nepozastavoval. Ale i tyto námě-
ty jsme se vždycky snažili pojímat výtvarně, šlo nám o výtvarné čin-
nosti, ne o politiku. My zapálení kantoři, ale i osobnosti INSEA jsme 
pro výtvarnou výchovu doslova žili.

Vzpomínám taky na systém okresních metodiků – ti se akcí INSEA 
pravidelně účastnili a zkušenosti z nich pak předávali do svých okre-
sů. Tento systém už dnes neexistuje… Okresní metodik byl člověk, 
který se na svém okrese staral o výtvarnou výchovu; u nás v Olo-
mouci to byl třeba Miloš Dočkal, po něm jsem to převzal já – byl 
jsem metodikem deset let. Zkušenosti ze setkání INSEA jsem pak 
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tehdy použil: svolávali jsme přibližně jednou za dva měsíce schůze 
všech učitelů výtvarné výchovy (já jsem tehdy působil ve škole Na 
Hradě, tak jsme se scházeli tam) a na nich jsme se seznamovali s tím, 
co bylo nového a aktuálního. Takže INSEA mě inspirovala k tomu 
pojímat setkání učitelů z okresu právě tímto způsobem. Předvádění 
prací z praxe a diskuse k nim, to bylo opravdu to nejcennější.

Mě vždycky zajímala především praxe a měl jsem dvě touhy: chtěl 
jsem vidět na nějaké výstavě skutečný stav výtvarné výchovy a taky 
jsem chtěl vidět průřez všeho, co se ve výtvarné výchově v jedné tří-
dě po celý rok dělá. Zajímal jsem se o realitu na školách. Na výsta-
vách se představuje vždycky jen to nejlepší a bohužel nevidíme, co je 
za tím, jaký je skutečný stav výtvarné výchovy na školách. A ten mě 
právě zajímal. Někdy jsem ani nevěřil tomu, co jsou někteří učitelé 
schopni dělat (v negativním slova smyslu), a proto má konfrontace 
různých pohledů a praktických postupů ve výuce tak velký význam. 
Sám jsem se pokusil prezentovat průřez výtvarné výchovy, který by 
ukázal všechny disciplíny, jež se tehdy ve třídách učily: kresba pod-
le názoru, volná kresba, ilustrace, dekorativní práce atd., osnovy se 
mírně měnily… Tento sen se mi splnil až v důchodu, bylo mi tehdy 
83 let, kdy jsem uspořádal takovou výstavu ve Vlastivědném muzeu 
v Olomouci, na níž jsem ukázal práce ze svého archivu, celkem 350 
prací ze všech oborů. Měl jsem z toho ohromnou radost, i když o to 
možná nikdo další neměl zájem… (Smích) A ve svých 84 letech jsem 
pak ještě vystavil průřez z prací shromážděných během své praxe 
metodika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. 
Největší radost jsem z toho měl samozřejmě já! (Smích)

Když si vzpomenu ještě na osobnosti INSEA, tak Jaromír Uždil, 
obětavý organizátor setkání učitelů, byl decentní pán, vždy výbor-
ně oblečený a velmi pěkně přednášel. Jeho teoretické práce dodnes 
mají hlavu a patu a jsou perfektní – jak už jsem ale řekl, je potřeba 
teorii vždy ověřit v praktické činnosti, protože jen prezentovat teo-
rii a nevidět žádné výsledky v praxi nemá význam. To si prof. Uždil 
uvědomoval, a proto setkání INSEA organizoval tak, aby učitelé měli 
srovnání a viděli aplikaci teorie do praxe.

Pamatuji se také na Igora Zhoře, byl to vysoký decentní pán, viděl 
jsem ho několikrát na přednáškách. Sám – spolu s kolegy ze svého 
okolí – jsem těchto přednášek organizovaných INSEA absolvoval mno-
ho, a to zvláště jako okresní metodik. Akcí INSEA jsem se zúčastňoval 
pravidelně a vzpomínám si rovněž na Ladislava Chobolu z Brna, slo-
venské kolegy Macka z Bratislavy a Banaše z Banské Bystrice. Živě si 
vybavuji také Jiřího Davida. Byl perfektní osobnost; slyšel jsem jednu 
nebo dvě jeho přednášky, měl skvělé, suverénní vystupování jako ně-
kdo, kdo perfektně ovládá to, o čem hovoří. Byl výborný… Vybavuji si, 
že David byl ve spojení s Ladislavem Švarcem, dokonce mu uspořádal 
velkou výstavu. Když mi Ladislav Švarc tehdy psal, tak Davida rovněž 
velmi chválil – právě za zorganizování velké výstavy a za přednášku, 
mám dojem, že dokonce i někde v zahraničí.

Z pozdějšího období si pamatuji také Pavla Šamšulu, který pře-
vzal vedení INSEA. K jeho osobnosti si vzpomínám na jednu per-
ličku z osobního setkání: Pavel Šamšula měl zvláštní schopnost, že 
byl během diskuse schopen poslouchat dva lidi naráz. Přestože oba 
mluvili v jedné chvíli, byl pak Šamšula schopen reagovat na výklad 
nebo otázky obou. Jednou jsem s ním – během přátelského setká-
ní – o tom mluvil  a on mi potvrdil, že tuto schopnost opravdu má. 
(Smích)

Z osobního setkání si pamatuji také Miroslava Houru, který na-
psal perfektní knížku Jak se dívat na grafiku; z té jsem potom čerpal, 
hodně mi toho dala. 

Když se ohlédnu zpět, vidím, že INSEA v mém profesním životě 
sehrála velmi důležitou roli. Už jsem vzpomněl onu velkou meziná-
rodní výstavu – to bylo něco, co nás všechny ovlivnilo, něco, co by 
se třeba, po více než padesáti letech, mohlo zase uspořádat. Mohli 
jsme vidět, co se děje ve světě, ty počty účastníků z celého světa 
byly neuvěřitelné! Předávání zkušeností, to bylo to nejcennější. Když 
jsem na setkání INSEA poprvé přivezl nějaké své věci z výuky, myslel 
jsem si, bůhvíco nemám, a pak jsem viděl ty ostatní a ty živé diskuse 
a kritické komentáře všech těch lidí různého ražení. To mi otevřelo 
oči. Na všech těch setkáních, v Lipnici, v Karlových Varech, v Tatrách, 
v Olomouci a jinde, která Jaromír Uždil zorganizoval, jsem si ověřil, 
že výtvarník se nesmí uzavřít do nějakého svého kadlubu a říkat si, 
já si teď tady něco výborného dělám. Ne, tehdy ustrne. Když své 
postupy a výsledky nekonfrontuje s ostatními, ustrne. Takže INSEA 
měla právě v tomto pro kantory obrovský význam.

Josef Hejný,
dlouholetý, dnes již bývalý didaktik a metodik katedry výtvarné 

výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Rozhovor s 88letým Josefem Hejným vedla, přepsala a redakční-
mi poznámkami (odlišenými kurzívou) doplnila Petra Šobáňová. 

Během přepisu byla sice do spisovné podoby psaného textu 
upravena většina formulací, přepis byl ale veden snahou zachovat 

alespoň částečně charakter ústní výpovědi autora.
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Pavel Šamšula – nestor dvou dekád 
fungování INSEA 

Aleš Pospíšil

Při vzpomínání v rámci padesátého výročí fungování dnešní ČS 
INSEA není možné nezmínit jejího dlouholetého činovníka, člena 
předsednictva (1977–1981), tajemníka (1981–1985), místopředsedu 
(1990–1992) a předsedu (1985–1990), doc. PaedDr. Pavla Šamšulu, 
CSc. (*1943 Příbram).

Šamšula maturoval na gymnáziu v Hořovicích roce 1959. V letech 
1959–1964 studoval učitelství matematiky a výtvarné výchovy na Pe-
dagogickém institutu v Brandýse n. L., později opětovně transfor-
movaném na PedF UK, kde v roce 1972 absolvoval postgraduální stu-
dium. Po vysokoškolských studiích pedagogicky působil například 
na ZDŠ Nové Město pod Smrkem v okrese Liberec (1964–1967), ZDŠ 
Stříbrná Skalice a LŠU Kostelec nad Černými Lesy (1967–1977).

Jako vysokoškolský učitel začal působit v roce 1977, kdy byl přijat 
na katedru výtvarné výchovy PedF UK v Praze. V roce 1982 složil ri-
gorózní zkoušku a obhájil kandidátskou práci s názvem Umění jako 
předmět výchovy. Počátkem roku 1989 byl jmenován docentem pro 
obor teorie výtvarné výchovy.

Na pražské katedře výtvarné výchovy působil až do svého odcho-
du do důchodu v roce 2013. Dnes je emeritním docentem pracoviště. 
Za šestatřicetileté působení na KVV PedF UK vykonával celou řadu 
funkcí – tajemník katedry (1981–1985), zástupce vedoucího katedry 
(1985–1987), vedoucí katedry (1987 – 2010). Byl také členem vědecké 
rady fakulty a vykonával akademickou funkci proděkana Pedagogic-
ké fakulty UK v Praze pro oborová studia (1991–1994).

V rámci kratičkého textu nelze zmínit všechny odborné funkce či 
zásluhy Pavla Šamšuly o obor výtvarná výchova, je však nutné zmínit 
jeho nemalý podíl na uchování nejstaršího tištěného periodika obo-
ru – Estetické, resp. Výtvarné výchovy, v němž působil jako dlouhole-
tý člen redakčních rad a v letech 1997–2015 jako předseda a výkonný 
redaktor v jedné osobě. V dobách transformace vydavatelství SPN 
(1991) byl také jedním z iniciátorů, kteří v rámci výše zmíněné tiskové 
kontinuity vytvořili „samizdatové“ cyklostylované číslo časopisu.

Z jeho publikační činnosti zasluhují pozornost zejména dvoudílná 
skripta Didaktika výtvarné výchovy I., II. (napsané s H. Hazukovou 
v  několika vydáních), učebnice Výtvarná výchova v 7. a 8. ročníku 
ZŠ, Průvodce výtvarným uměním I. – IV. (ve spolupráci s J. Adamcem, 

J. Bláhou a J. Hirschovou) a řadou metodických publikací Obrazárna 
v hlavě atd.

Pavel Šamšula, jak ho znám, vzpomíná moc rád. Ale přemlouvat 
jej, aby psal něco sám o sobě, by bylo zbytečné. Sobě vlastním způso-
bem by na takovou pobídku reagoval „šamšulovsky“ nečitelně a bylo 
by jen obtížně identifikovatelné, jak moc jej vyslovená prosba štve. 
Bylo mi ctí se takového úkolu ujmout, i když jsem sám sebe musel 
několikráte vnitřně ujišťovat, že k tomu mám mandát. Tím hlavním 
pověřením je zejména to, že si Pavla vážím, mám ho upřímně rád 
a za mnohé mu vděčím. Jako jeho předposlední doktorský posluchač 
jsem měl možnost s Pavlem strávit hodně času a na ty chvíle nikdy 
nezapomenu. V neposlední řadě obdivuji jeho schopnost přirozeně 
transformovat náš vztah od rigorózního vedoucího doktorských se-
minářů až ke vztahu, který s hrdostí považuji za přátelství. To je na 
akademické půdě nesmírně těžké a z vlastní zkušenosti vím, že ne 
každý to umí. Je neuvěřitelné, co všechno Pavel nosí v hlavě. Považuji 
ho za chodící encyklopedii vývoje kreslení a výtvarné výchovy 20. 
století. Již léta jej přemlouvám, aby své vzpomínky hodil na papír. Byl 
by to nesmírně cenný zdroj informací! 

Aby to nebylo jen vzpomínání oborové… víte, že je Pavel Šamšula 
zapáleným pěstitelem bonsají? Za garáží jich má na krásně upravené 
mini zahrádce mnoho! 

I když to nejspíše u cigarety na balkoně v Kostelci nad Černými 
lesy v létě pěkně schytám, těch pár výše uvedených řádek stojí zato. 
Kombinace suchého životopisného výčtu a lehkého subjektivního 
patosu není ideálním textovým útvarem. Vím, ale nedokázal jsem 
to jinak! :)

Přeji ČS INSEA i Pavlovi jen to nejlepší!

Aleš Pospíšil,
předseda kontrolního výboru České sekce INSEA, 

katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích



„Cítíme odpovědnost za to, aby se 
člověk vyvíjel jako člověk i v době, kdy 
ho tisíc pokušení táhne k opaku, aby 
žil v kontaktu a souhlasu se svým 
společenským i předspolečenským já, 
v aktivitě spočívající v harmonickém 
rozvoji jeho schopností. Domníváme 
se, že máme v rukou zvláštní, zcela 
zvláštní prostředky. Předpokládáme 
totiž, že každá činnost, která směřuje 
k vyjádření představy výtvarnou 
formou, je sama o sobě tak obrozující, 
že může prospět nejen růstu 
smyslového a estetického zájmu, ale 
že dokonce má i znamenitý vliv na 
utváření morálního postoje člověka.“ 

Jaromír Uždil (1968, s. 22)



Česká sekce INSEA 
v souvislostech
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INSEA a výchova uměním 

Alena Hůrková

Vzhledem k dlouholetému členství mne k činnosti INSEA vážou po-
zitivní až nostalgické vzpomínky. Výchova uměním je pro mne záleži-
tostí nejen profesní, ale i osobní, a jsem přesvědčena o její důležitosti. 
Po celoživotním pedagogickém působení na gymnáziu získávám pří-
mé zpětné vazby, kolik mých bývalých studentů potřebuje ke svému 
životu výtvarné umění, i když působí v naprosto jiných profesích. Ví-
dáme se na přednáškách, vernisážích, v galeriích, mnozí dokonce vý-
tvarná díla jako sběratelé nakupují. Jsme ve stálém kontaktu, přátel-
ství už dávno zbouralo hranice obvyklé společenské konvence. Řada 
z nich se dokonce věnuje výtvarnému umění profesně, s vynikajícím 
hodnocením v různých oborech – v architektuře, módním návrhářství, 
designu, malbě a ilustraci. Mezi nimi je pozoruhodný počet výtvar-
ných pedagogů všech typů škol. Buďme tedy optimisty, naše pedago-
gické působení má smysl a hluboké myšlenky INSEA (i AVP) přinášejí 
konkrétní odezvu v praktickém životě, pomáhají žít…

Nesmíme ale zapomenout, že výtvarné umění ovlivňuje lidský cha-
rakter, napomáhá důležitým cílům výchovy a vzdělávání – rozvoji em-
patie a emoční inteligence, které v dnešní hektické době tolik chybí.

(Nakonec už před mnoha staletími Platón, jeden z nejvlivnějších 
filozofů, dokazoval, že umění má být základem výchovy.)

INSEA jistě také způsobila, že jsme se v květnu 2011 spolu se čtyř-
mi dalšími odvážlivci (M. Pastorovou, D. Sobotkovou, I. Vykypělovou 
a J. Vančátem) rozhodli oživit činnost organizace AVP, navázat tak na 
slavnou tradici předchozích let. Nyní se s našimi členy velmi často 
scházíme, pomáháme si výměnou pedagogických zkušeností, v řadě 
spolupracujících galerií využíváme slev na vstupném, reagujeme na 
aktuální kulturní dění. Často se setkáváme s významnými osobnost-
mi současné české kultury. Do budoucna dokonce plánujeme „s naší 
starší sestrou“, kterou pro nás INSEA je, společné akce a těšíme se na 
užší spolupráci.

Od samých začátků zůstává před oběma spolky aktuální společný 
cíl. Především je jím postavení výtvarné výchovy. Předměty tzv. „vý-
chov“ prošly velice složitým vývojem, stále mají pozici oborů druhé ka-
tegorie a jejich budoucnost není příliš jasná. Výtvarná výchova je totiž 
velmi specifická a usilovat o zlepšení její pozice na školách není jed-
noduché. Silně však závisí na osobnosti pedagoga, jeho entuziazmu, 
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invenci, činorodosti, ale i daru nezměrného porozumění. Svým půso-
bením pomáhá zprostředkovat vztah mezi žákem a okolním světem, 
připravuje ho pro život. Pobízí sice k chápání a cítění, často však opo-
míjí význam představivosti a tvořivosti pro celkové myšlení. Princip 
kreativity je totiž společný umění i vědě a bez fantazie by nemohl 
vzniknout žádný vynález.  Můžeme tedy nalézt řadu reálných důvodů, 
proč by měla výtvarná výchova zlepšit své postavení v našem škol-
ském systému. Snad i proto, že pomocí různorodých potenciálů může 
případně i ovlivnit budoucnost mladého člověka.

Za nejdůležitější přínos činnosti INSEA považuji to, že obohacuje 
výuku výtvarné výchovy o specifické informace v oblasti mezinárod-
ního kontextu. Nabízí tak možnost srovnání se světem, který se v této 
oblasti potýká s obdobnými problémy a hledá společná řešení.

Od samého začátku své činnosti zakládá svou práci na odborném 
dialogu, to je její další významný přínos. Nyní ho využívá elektronická 
podoba současných Listů České sekce INSEA, velice aktuální, přístup-
ná všem. Jejich obsah i forma prokazují vysokou odbornou úroveň, 
nabízejí metodickou spolupráci a obratem reagují na události z oboru.

INSEA je tedy živým organizmem, i když vychází z mnohaleté tra-
dice. Využívá moderní technologie, rychle reaguje na potřeby dneš-
ní doby a citlivě pomáhá posunout se o kus dál. Nadále však uctívá 
lidskost, umožňuje přátelská setkání, nabízí formu dialogu a staví na 
něm. Na tyto hodnoty kladl také důraz výjimečný a nezapomenutelný 
pan profesor Uždil. Jsem ráda, že INSEA na jeho odkaz navazuje. 

A do dalších let? Pokud se podaří nadále udržet současný trend 
a důstojně tak navazovat na tuto esteticko-výchovnou tradici, nic víc 
si ani nemůžeme přát.  

Neměli bychom také zapomenout s úctou vyjádřit díky všem, kteří 
se o úspěšných padesát let činnosti a existence INSEA zasloužili. Po-
děkování však patří i současným odvážlivcům – za obětavost, pracovi-
tost a odvahu převzít v dnešní složité době tak obtížný úkol. 

Hodně úspěchů do dalších let!

Alena Hůrková, 
předsedkyně Asociace výtvarných pedagogů

INSEA a výtvarný obor v letech 
1990 až 2006  

Markéta Pastorová

Asociace výtvarných pedagogů a INSEA

Propojenost Asociace výtvarných pedagogů, která vznikla v roce 
1990, a INSEA vyplynula zcela přirozeně ze zájmu a budoucnost vý-
tvarného oboru a z potřeby zachovat kontinuitu komunikace a sdíle-
ného zájmu o obor napříč profesními organizacemi – oficiálními insti-
tucemi dalšího vzdělávání (např. sítí krajských a obvodních metodiků), 
jednotlivými výtvarnými pedagogy všech typů a stupňů škol, členů 
kateder výtvarné výchovy pedagogických fakult. Zmínit se o všech 
důležitých momentech, které k této provázanosti INSEA a AVP zejmé-
na v začátku 90. let vedlo, zcela přesahuje možnost tohoto příspěvku. 
Přesto věřím, že alespoň skromně přispěji k uchování paměti tohoto 
času (snad se ještě někdy podaří ji podrobněji zaznamenat) a to i pro-
to, že obě profesní sdružení i přes svá nejednoduchá období trvají 
dodnes a zdá se, že v poslední době opět výrazně vstupují na scénu 
nadechnuta a s novou energií. 

Nelze nezmínit dvě okolnosti, které pro vznik AVP a jejím snahám 
o spolupráci s INSEA byly rozhodující: v roce 1990 hrozil rozpad kraj-
ských pedagogických center (částečně se tak také stalo) a pochopi-
telně i zánik Pedagogického ústavu Praha. V Praze byla excelentní 
skupina obvodních metodiků, kterou jsem jako pražská metodička 
výtvarné výchovy „převzala do péče“ v roce 1987 po Janu Svobodovi 
a ten zas po Bohumilu Andresovi (dál už moje paměť nesahá). Vzpo-
meňme z nich alespoň na Ladislava Kasíka, Pavlu Jeníčkovou, Dagma-
ru Ryčlovou, Zdenu Syneckou, Olgu Vejvodovou, Karlu Cikánovou, 
Věru Roeselovou, Jindřicha Vávru. 

V té době se do popředí dostávala Pedagogická unie, pod jejíž zášti-
tou vznikal prostor pro ustanovování profesních / oborových asociací. 
Informace z dění Pedagogické unie tehdy zprostředkovával Jan Sla-
vík – jejích jednání se začali účastnit další metodici a Asociace výtvar-
ných pedagogů postupně nabývala konkrétnějších obrysů. 

Začalo být zcela zřetelné, že pokud by se krajská centra a praž-
ský ústav rozpadl, musí zde být spolek/sdružení, které alespoň jádro 
vzácného oborového společenství učitelů zachová. Tehdy bylo zcela 
nepředstavitelné, že o zkušenosti pedagogické elity by obor, budoucí 
učitelé a společnost přišla.
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Současně probíhaly různé semináře v rámci čin-
nosti Pedagogického ústavu Praha (později Peda-
gogického centra v Praze, které se postupem času 
změnilo v současné centrální pracoviště Národního 
institutu pro další vzdělávání), a to nejen v dnes 
již legendárních Jevanech. Kromě jiných osobností 
(připomeňme alespoň pana prof. Igora Zhoře, prof. 
Jaroslava Brožka, Alenu Dokonalovou – redaktor-
ku časopisu Výtvarná výchova, Martu Peřinovou 
a Vlastu Brožovou – didaktičky Výzkumného ústa-
vu pedagogického) se těchto setkání velmi často 
účastnil pan prof. Jaromír Uždil. Jakmile se začalo 
zcela vážně mluvit o možnosti ustanovení AVP, jed-
noznačně tuto myšlenku podporoval, neboť věděl, 
že bez učitelů se žádná výtvarná výchova „nekoná“ 
a že výtvarná výchova, jakkoliv teoreticky podlože-
na, nebude mít bez spojenectví učitelů provázené-
ho přátelskými vztahy a nadšením pro společnou 
věc šanci na důstojné přežití. 

Pan profesor Uždil byl ten, který se od samého 
začátku účastnil celé série ustanovujících jednání 
a jednoznačně podpořil svojí autoritou to, aby se 
AVP stala organizací profesní, nikoliv odborovou. 
Pomáhal s tématy setkání, často v dobrém zpo-
chybnil ta, která se nám již zdála usazená a nosná, 
byl pro výbor AVP nepostradatelným „kompasem“. 
Bylo důležité, abychom přes všechny organizační 
starosti (adresy na obálky s pozvánkami na setká-
ní jsme po večerech psali ručně, o e-mailech nikdo 
neměl ani zdání!) neslevili z promyšlenosti skladby 
programu. 

Přesto zde byla jedna výhoda – činnost AVP bylo 
možné postupně oficiálně propojit s činností Peda-
gogického centra v Praze. 

Výbor AVP (Uždil – čestný předseda, Pastorová, 
Ryčlová, Slavík, Kasík, Synecká, Víšková, Sudek) 
propadl pracovnímu nadšení. AVP se postupně čím 
dál více dostávala do povědomí (dvoudenní setkání, 
kterých se účastnilo až 100 výtvarných pedagogů, 
se skoro 6 let konala 2x ročně ve spolupráci nejdří-
ve se ZŠ Petrovice a poté se ZŠ Rychnovskou – ředi-
telkou obou pražských škol byla Dagmara Ryčlová). 

Po třech letech její existence, na symposiu IN-
SEA v Ostravě v roce 1993, byla AVP, její poslání 
a činnost, díky vyzvání prof. Igora Zhoře oficiálně 
představena. I to byl impuls k tomu, aby postupně 
začala uzrávat myšlenka více propojit činnost AVP 

a INSEA (mnozí členové AVP byli také současně čle-
ny INSEA).

Snahy o propojení se zprvu nejvíce promítly do 
organizace symposia konaného v Praze v roce 1995 
Uvidět čtvrtý rozměr; AVP byla společně s KVV Pe-
dagogické fakulty UK v Praze spolupořadatelem. 
Následně vznikl návrh na propojení INSEA s AVP 
tím, že by teoretickou sekci reprezentovala přede-
vším INSEA a praktickou sekci AVP, avšak k jeho re-
alizaci nedošlo. Po symposiu ve Žďáru nad Sázavou 
v roce 1996, respektive z rozhodnutí členů výboru 
INSEA, došlo k utlumení těchto integrujících snah. 
Přesto ještě účast na symposiích v Českých Budějo-
vicích 1997 a v Praze 2000 byla organizačně zajišťo-
vána i AVP. Nadále však někteří členové zůstali jak 
členy AVP, tak INSEA.

Výzkumný ústav pedagogický a INSEA

V roce 1996, kdy Marta Peřinová odcházela z VÚP 
a na její pozici jsem s elánem a současně s pokorou 
a pocitem velké zodpovědnosti nastupovala já, na-
stala pro výtvarný obor nová situace – existence 
různých vzdělávacích programů – Občanská škola, 
Základní škola, Národní škola. Systém vzdělávání 
se tehdy otvíral alternativám – dokonce i v rám-
ci vzdělávacího programu Základní škola vznikla 
(i když velmi obtížně) možnost pro vytvoření alter-
nativních osnov. Důležitou roli při tom sehrál pre-
cedens – alternativní osnovy Výtvarné výchovy pro 
gymnázia z roku 1991 (autorů Bláhy & Slavíka). Aby 
však osnovy opravdu mohly vzniknout, bylo nutné 
učinit různé kroky; jedním z nich bylo ustanovení 
Rady pro výtvarnou výchovu VÚP v roce 1997 – tím 
se vytvořily podmínky pro spolupráci INSEA, AVP 
a jednotlivých kateder výtvarné výchovy prostřed-
nictvím jejich zástupců s Výzkumným ústavem pe-
dagogickým – kurikulární institucí. 

Oporou mi tehdy byl pan prof. Jaroslav Brožek, 
který myšlenku vzniku Rady pro VV a alternativ-
ních osnov vítal. 

Byly vytvořeny troje osnovy (osnovy A – Komr-
ska, Pastorová, Šamšula; osnovy B – Vančát, Kitz-
bergerová, Fulková; osnovy C – Evžen Linaj) a 25. 5. 
2001 je schválilo MŠMT (s platností od 1. 9. 2001) 
jako alternativu k osnovám vzdělávacího progra-
mu Základní škola. 

výtvarného oboru, ale i činy osobností výtvarné 
pedagogiky. 

Můj osobní archiv z tohoto období je bohatý.
Problematice rámcových vzdělávacích programů 

(v době, kdy se tvořily a ověřovaly) bylo věnováno 
symposium v Plzni 2004, Rámcový vzdělávací pro-
gram ve výtvarné výchově. Nelze v této souvislosti 

Obr. 54–56
Komentář: Symposium Plzeň, 2004. Oblast Umění 
a kultura (UaK) musela od počátku bojovat o své 
postavení – původně neměla existovat jako 
samostatná vzdělávací oblast, ale pouze jako 
součást oblasti Člověk a společnost! Jen neúnavnými 
argumenty se podařilo uhájit její samostatnost 
v rámci VÚP a posléze dokumentů. V době, kdy se 
už zdálo, že je nejhorší „za námi“ (mám na mysli 
sebe a kolegu hudebníka z VÚP A. Charalambidise) 
se ve výtvarném oboru vzedmula vlna názorové 
nesmiřitelnosti. Málokdo z účastníků tohoto 
sympozia však vůbec tušil, že nebýt vstřícnosti 
a spolupráce s hudebním a dramatickým oborem by 
oblast UaK „padla“ a s ní i výtvarná výchova. Paní 
profesorka Silva Macková, Divadelní fakulta JAMU, 
dáma, která svoji autoritou, nasazením a vstřícností 
přispěla ke stabilizaci oblasti UaK v kurikulu (obr. 
uprostřed). Vedle prof. Miloše Michálka (viz obr. 
dole) je již zesnulý doc. Václav Drábek z katedry HV 
PedF UK v Praze, člověk, který velmi dobře chápal 
nelehkost zadání a „mantinelů“, kterým bylo nutné 
dostát, aby umělecké obory mohly být v kurikulu 
v důstojném postavení. Foto: archiv INSEA

Výběr informací o průběhu tvorby osnov, všech-
ny tři alternativy, seznam článků, které se k této 
problematice vztahují (připomenout je nutné ale-
spoň Výtvarnou výchovu č. 2. z roku 1997 a Listy 
INSEA č. 5 z roku 1998), a některé z navazujících re-
akcí na jejich vznik uvádí časopis ERGO z roku 2001 
vydaný Katedrou výtvarné výchovy PF UJEP. 

V době, kdy probíhal schvalovací proces osnov 
na ministerstvu, se již intenzivně pracovalo na no-
vém pojetí vzdělávacích dokumentů – na rámco-
vých vzdělávacích programech. Jednalo se o zcela 
novou koncepci kurikula, a to na státní a školní 
úrovni. 

Toto období (lze je datovat od roku 1999 do 
roku 2010), završené vznikem rámcových vzděláva-
cích programů pro základní vzdělávání, gymnázia 
a posléze pro základní umělecké školy (2010), bylo 
intenzivní a nelehké. Při koncipování oblasti Umě-
ní a kultura, zejména pro základní školy, se s ne-
čekanou intenzitou vyhranily nejen názory na její 
podobu a potažmo samotnou koncepci a obsah 
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nezmínit tehdejšího předsedu INSEA Jaroslava Van-
čáta, který byl jako jeden z autorů alternativních 
osnov (variantu B vyhodnotila Rada pro výtvarnou 
výchovu v červenci v roce 1999 jako nejprogresiv-
nější) vyzván VÚP k další spolupráci (a byl k ní také 
ochoten, a to i bez jakéhokoliv nároku na honorář). 

Vždy jsem oceňovala snahu Jaroslava Vančáta, 
aby zásadní pedagogické dokumenty byly i stře-
dem zájmu INSEA. Částečně se této problematice 
věnovala i tato symposia: 

Olomouc, 2002, Výtvarná výchova a mody její 
komunikace;

Praha, 2006, Péče o obraznost / sémiotické pří-
stupy k výtvarnému umění a ve výtvarné výchově.

INSEA a povodně

V roce 2000 skončilo definitivně moje působení 
v Pedagogickém centru Praha a předala jsem také 
předsednictví AVP. Při plném vytížení prací ve Vý-

ZŠ Korunovační (místnost tehdy po dobu, kdy to 
bylo možné, poskytl ředitel školy Tomáš Komr-
ska). Posléze prostory nabídla Olga Vejvodová, 
ředitelka ZŠ Lyčkovo náměstí. Jednalo se o školu 
s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, od roku 
1994 zde probíhaly různé semináře a setkání – na-
mátkově uvádím jen některé: VV a ICT, setkání 
k alternativním osnovám, jednání k obsahu vý-
tvarné, hudební a dramatické výchovy pro rám-
cové vzdělávací programy. Výhodou bylo i to, že 
jsem na této škole od roku 1991 na částečný úva-
zek učila (působil zde Šimon Brejcha, Milan Starý) 
a nezanedbatelnou výhodou byla i dopravní do-
stupnost.

V předvánočním čase roku 2000 se zde usku-
tečnilo setkání členů INSEA, AVP a Rady pro vý-
tvarnou výchovu VÚP.

Škola byla v rozkvětu a navíc poskytla velko-
rysou nabídku – možnost užívat jak inspirativní 
prostory v suterénu, tak i místnost v přízemí se 
samostatným vchodem do budovy, což bylo ideál-
ní. V roce 2000 byly archivy svépomocí a o víken-
dech z různých míst přivezeny a zde soustředěny. 

Začalo se intenzivně řešit, jak je spravovat 
a zpřístupnit. Archiv AVP (mimo jiné čítal velké 
množství katalogů a videokazet) byl konečně 
v roce 2001 vytříděn tak, aby se mohl spojit a ar-
chivem INSEA. Začala (alespoň jednoduchá) kata-
logizace. 

A pak přišla povodeň.
Zpětně jsem si mnohokrát kladla otázku, zda 

bylo možné předejít zkáze a zachránit alespoň 
něco – nebylo. 

Lyčkovo náměstí vypadalo do poslední chvíle 
jako bezpečné místo – v momentě, kdy situace 
začala být v Praze už na pováženou, bylo naopak 
v parku před školou „seřadiště“. Byly prázdniny. 
Olga sama preventivně vynesla všechny věci ze 
suterénu do přízemí – nikdo však nemohl odhad-

nout, že i přízemí bude smeteno. Úder přišel 13. 8. 
2002, kdy byla v 5 hod vyhlášena povinná evakua-
ce, a byl pro celý Karlín a školu smrtící. 

Jak se posléze ukázalo, tou pravou pohromou 
pro všechny plány a velkorysé představy o centru 
výtvarné výchovy nebyla povodeň, ale lidské koná-
ní. Olga Vejvodová za dva roky školu vybudovala 
znova. Pro výtvarný obor zde vzniklo nové a ješ-
tě velkorysejší zázemí – galerie, učebny, pracovny, 
místa pro setkávání. Toto opět dodávalo sílu sna-
hám informační centrum obnovit. Zásah lidí však 

Obr. 57 Komentář:
Setkání členů INSEA, AVP a Rady pro výtvarnou 
výchovu v roce 2000 na ZŠ Lyčkovo náměstí; 
uprostřed prof. Jaromír Uždil, vlevo od něj Dagmara 
Ryčlová, Marta Peřinová, Jana Randáková, vzadu 
Danuše Sztablová, Marie Fulková. V popředí 
Alexandros Charalambidis a Václav Drábek – kolegové 
z hudebního oboru – tvůrci koncepce HV v rámcových 
vzdělávacích programech. (Tehdy jsem se velmi 
snažila podpořit co nejvíce mezioborovou komunikaci 
a spolupráci napříč uměleckými obory.) Vlevo vzadu 
za prof. Uždilem Evžen Linaj, vzadu vlevo od něj 
Zdeněk Peterka. Foto: archiv autorky

Obr. 58 Komentář:
Na dvě místa v popředí posléze usedla Olga 
Vejvodová, ředitelka této školy, a Marie Vrbová (která 
tehdy působila v oddělení základního vzdělávání 
na MŠM a která pomohla prosadit uznání všech 
tří variant alternativních osnov VV jako oficiálního 
dokumentu). Obě dámy jsou k nám bohužel otočeny 
zády. Vpravo od nich vykukuje Pavel Šamšula, za ním 
kolega Rudolf Podlipský. Foto: archiv autorky

zkumném ústavu pedagogickém toto již přesaho-
valo veškerou moji kapacitu. Tyto okolnosti zmiňu-
ji nikoliv z důvodu upoutání pozornosti na vlastní 
osobu, ale na usilovnou snahu najít místo, kam by 
byly přeneseny archivy výtvarného oboru (snahy, 
aby archiv VV byl po mém odchodu zpřístupněn 
v rámci knihovny, se setkal s výraznou neochotou 
ze strany tehdejšího vedení Pedagogického centra; 
o materiály nestál ani VÚP). Přesto se síly AVP a IN-
SEA (zejména Jaroslava Vančáta) napřely k uskuteč-
nění myšlenky vytvořit informační centrum výtvar-
ného oboru. 

Avšak nikdo tehdy nepočítal s povodněmi v roce 
2002.

Jak již bylo zmíněno, hledalo se místo, kde by 
mohly být odborné veřejnosti ke studijním úče-
lům zpřístupněny důležité materiály, knihy, doku-
menty (dokonce již bylo domluveno personálně 
organizační zajištění provozu tohoto centra). Na 
určitou dobu část archivu zakotvila v prostorách 

Obr. 59–62 Komentář:
Nejen suterénní prostory, ale i místnosti v 1. patře 
byly zcela devastovány a s nimi i veškeré materiály, 
které se doposud z výtvarného oboru podařilo 
shromáždit. Bilance byla jednoznačná – nezůstalo nic. 
Foto: archiv autorky
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ukončil vše – Olga již nepokračovala ve funkci ředitelky, zázemí pro 
výtvarný obor na Lyčkově náměstí nevratně skončilo. 

Místo závěru

Moje první setkání s INSEA bylo ve Visalajích v roce 1985 na sympo-
siu s názvem Nové podněty výtvarné kultury pro výtvarnou výchovu. 
Byla jsem na stáži na katedře výtvarné výchovy v Praze, Pavel Šam-
šula mi nabídl účast na tomto symposiu a posléze mne poslal koupit 
do Ostravy jízdenky na zpáteční cestu vlakem do Prahy. Výhodu to 
jednu mělo – všichni, kteří jeli tímto vlakem, si mne jednou provždy 
zapamatovali.

Tehdy mne ale ještě nenapadlo, že se INSEA po tolik let v různé 
míře intenzity stane součástí mého profesního života. 

Markéta Pastorová,
garantka oblasti Umění a kultura

Národní ústav pro vzdělávání

Obr. 63
Komentář: zcela nově vytvořené 
výstavní prostory v budově 
školy, ke kterým patřilo i skvělé 
zázemí pro tvůrčí práci i setkávání. 
Olga Vejvodová byla hrdá a opět 
nadšená a plná plánů. Foto: archiv 
autorky

INSEA a Asociace výtvarných 
pedagogů ve vzpomínkách… 

Zdeny Synecké

Osud mi nadělil několik dobrejch kamarádů – chce se mi říci s Ji-
řím Suchým. Jsou to přátelé ze zakládajícího výboru Asociace vý-
tvarných pedagogů z roku 1990. Nová doba dala příležitost vzniku 
nové, potřebné stavovské organizaci. Naším cílem bylo sdružovat 
vyučující výtvarné výchovy ze všech typů škol v České republi-
ce, rozvíjet jejich profesionální, odbornou a pedagogickou úroveň 
a z výtvarné výchovy vytvořit rovnocenný respektovaný vyučovací 
předmět.

Často a rádi jsme se ve výboru scházeli u pražské metodičky 
VV, tajemnice AVP a neúnavné organizátorky Markéty Pastorové 
v Pražském pedagogickém centru. Velkou oporou nám byl neza-
pomenutelný pan profesor Jaromír Uždil, který od samého začátku 
podporoval vznik AVP jako profesní organizace. 

Přicházeli jsme na jednání výboru s hlavami plnými náročných ná-
padů. Třeba s tím, jak propagovat výtvarnou výchovu pro širokou 
veřejnost. Shodou okolností AVP byla sama oslovena jednou cestov-
ní kanceláří s nabídkou sponzorství výtvarné soutěže a týdenního 
zájezdu pro vítězných 40 dětí z celé republiky, od prvňáků po matu-
ranty, za cenu vlastní reklamy. Nabídka byla velmi lákavá – zejména 
možnost vystavit práce dětí ve veřejném prostoru v centru Prahy 
a navíc ovlivnit jejich zájem o výtvarné umění týdenním pobytem 
v Itálii. O akci informoval tisk a stala se hitem. Dnes se zdá neuvě-
řitelné, jak jsme po tři roky organizačně i fyzicky úspěšně zvládali 
soutěž a instalaci výstavy, ale hlavně náročné autokarové zájezdy 
s neznámými dětmi. Spolupráci se sponzorem jsme však byli nuceni 
po třech letech ukončit z morálních důvodů. Oznámil totiž, že dět-
ské výtvarné práce, o které byl velký zájem, chce prodávat.

Snažili jsme se od samého začátku existence o komunikaci a spo-
lupráci s dalšími organizacemi a institucemi stejného zájmu o vý-
tvarnou výchovu. Účastnili jsme se sympozií České sekce INSEA, na 
seminářích AVP vystupovali také lektoři z řad členů INSEA. Prolínání 
mezi INSEA a AVP se pak ukázalo i u rychle rostoucí členské základ-
ny asociace, když se řada výtvarných pedagogů hlásila k oběma or-
ganizacím a zajímala se o činnost obou. Je skvělé, že obě profesní or-
ganizace stále existují, různými formami spolupracují dodnes a jsou 
výtvarným pedagogům přínosné.
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Čas je však neúprosný. V roce 2015 oslavila Asociace výtvarných 
pedagogů 25. výročí svého trvání. I když jsme my, zakládající čle-
nové, už dávno předali štafetu dalším kolegům, stále se rádi setká-
váme na výtvarných konferencích, seminářích a akcích AVP, INSEA 
i výtvarného oboru NIPOS – ARTAMA. Pojí nás staré přátelství 
a hluboký zájem o vývoj a osud výtvarné výchovy. Bohužel, s několi-
ka přáteli se už nesetkáme. Nenávratně odešel pan profesor Jaromír 
Uždil, Václav Sudek, Ladislav Kasík. Jejich odchod bolí, ale z hloubi 
paměti se někdy vynoří i jasná, živá vzpomínka: stojíme s dětský-
mi vítězi výtvarné soutěže v Capella dell Arena v Padově. Všichni 
ohromeně hledíme na krásu Giottových fresek. Řada dětí se setká-
vá s biblickým příběhem poprvé a nerozumí mu. Ale je tu pan učitel 
Kasík. Vroucně vypravuje o malíři, zaníceně provází děti od obrazu 
k obrazu. Přerušil ho výkřik malého prvňáka: „Pane učiteli, já vás 
vidím támhle na nebi!“ Všichni jsme se tomu zasmáli. Pak jsem ale 
zpozorněla a náhle jsem prozřela ze své slepoty. Vždyť to vnímavé 
dítě mělo pravdu. Oduševnělá tvář Giottova anděla má Láďovy rysy. 
Od té doby to i já o Láďovi vím.

Zdena Synecká,
dlouholetá, dnes již bývalá pracovnice NIPOS-ARTAMA

Obr. 64–65
Vlevo Ladislav Kasík, vpravo 
skupinová fotografie z archivu 
autorky Zdeny Synecké 
(na obrázku čtvrtá zleva), 
vedle níž stojí Jaromír Uždil; foto 
archiv autorky

INSEA – vlivnost, odbornost, 
úspěšnost

Kateřina Dytrtová

V tomto stručném zamyšlení bych ráda organizaci INSEA popřá-
la mnoho budoucích zajímavých dialogů, mezioborovou spolupráci, 
plodnou oborovou zakotvenost a silnou spolupracující vrstvu po-
učených učitelů a galerijních pedagogů. Také to, aby INSEA pomáha-
la budovat výtvarný obor, který je silný, sám k sobě náročný, srozu-
mitelně komunikující a demokraticky se otevírající světu.

Již tento nástin možná naznačil, za jaké kladné počiny bychom 
mohli našemu oboru poblahopřát a na jaké oborové nejasnosti, 
nepatřičnosti či nedůslednosti bych ve svém textu ráda poukázala. 
Aby se diskutovalo o tom, co jsou úspěchy, ale také co jsou malé 
a co velké problémy oboru výtvarná výchova či výchova uměním ve 
školách a v galerijních prostorech. 

Edukativní výtvarný obor (výtvarnou výchovu a galerijní ani-
mace) bych nazvala oborem velmi zajímavým a velmi nevyrovna-
ným. Je zajímavý svými metodami a sociálním dosahem. Je to jeden 
z expresivních a tvůrčích oborů spolu s tvůrčím psaním, hudební 
a dramatickou výchovou. Jeho metodami jsou komplexní, mnoho-
vrstevnaté a přesné metafory, dotýká se absurdit světa a hlouběji 
se vyjadřuje k světu uvnitř i vně člověka. Je širokodechý především 
tím, že samo rozšiřování inspiračních zdrojů je druh lidského pozná-
ní, které putuje všemi známými disciplínami napříč. Od posledních 
zpráv z Hubbleova teleskopu po studii vlastní jizvy, od archeologie 
soukromých vzpomínek po studium fiktivity vytvořených prostorů 
jak fyzických, tak virtuálních. Materializuje ideje a koncepty, umož-
ňuje výpovědi a manifestuje názory. Ač zajišťuje diskurz, přesto 
uvažuje kvalitu a označuje bezkoncepční libovůli jako neplodnou. 
Tedy udržuje vnitřní strukturované hodnotící škály kotvené v kul-
turním a sociálním kontextu. 

A protože se tyto pěkné cíle a možnosti plně neodehrávají, kon-
statuji oborovou nevyrovnanost. Dochází k půjčování si návodů na 
to, co v hodinách výtvarné výchovy či galerijní animaci již „vyšlo“, 
což se zaměňuje za komplexní tvorbu či za výtvarný experiment, 
který je nevýhodný nejistým ziskem a případnou rozladěností ma-
lého tvůrce, který – je-li dlouhodobě veden k pouhé rukodělnosti 
a instantním výrobkům – tvořit, koncepčně uvažovat a experimen-
tovat ani neumí, ani nechce. Dochází k užívání materiálů bez znalosti 
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proměny konceptů materiálových užití ve světě 
soudobého umění, ke střídání technik bez ohle-
du na to, že právě úvaha „technikou“, pojďme 
říci vhodněji „úvaha médiem“, generuje expresi 
i téma a obráceně. To celé doprovází malý zájem 
o řeč soudobých médií a spřízněnou oblast zvuků, 
ruchů, šumů a hudby. Takto koncipovaný předmět 
pak vázne na půli cestě mezi dobrým řemeslným 
a designovým zpracováním, protože výtvarná vý-
chova není řemeslný předmět, a tvůrčí koncepcí. 

Vlivem nepromyšleného konceptu smíchaných 
naučitelných a nenaučitelných64 informací vzniká 
skrytě, nepřiznaně, rukodělný předmět pomocí 
prostředků, o kterých půjde tvrdit, že umožňu-
jí tvorbu. „Tvorba“ bude spouštěna buď podle 
předem vyzkoušených formulí a návodů, nebo 
si v druhém extrému malí tvůrci o všem rozho-
dují sami bez koncepčního, učitelem garantova-
ného posunu, protože on přeci nemůže rušit cizí 
tvorbu. Jedná se o bezbřehé volby v rámci snosu 
dostupného materiálu a tyto výuky či animace 
doprovází naivní přesvědčení jejich režisérů, že 
k tvorbě dochází, když je možné cokoliv a je re-
lativně dostatečně z čeho vybírat. Alterace mate-
riálů a často i konceptů je v režii mladých tvůrců 
a případný neúspěch výsledku jde na vrub toho, 
že mladý tvůrce se teprve „učí“. On se takhle ale 
příliš intenzivně neučí. Získává zkušenost, to jistě 
(v lepším případě s novým či nezvyklým materi-
álem), ale každopádně pouze s vlastními kon-
cepčními rozvrhy. Učitelé a galerijní edukátoři 
v tomto případě přihlížejí žákovské či studentské 
tvorbě, aniž by vymysleli napojení na soudobé 

kulturní úkoly, které se s dobou mění, a transfor-
movali je danému věku. 

Jestliže napojení neznamená napodobení cest 
soudobého umění, pak se jedná o docela obtížný 
úkol: pochopit strukturu soudobého díla, jeho 
vazby na kulturní kontext a vymyslet výtvarné 
zadání, které rozvine buď celou koncepci díla, 
nebo nějaký aspekt či jeho dílčí postup. I selek-
ce těchto podtémat či aspektů je docela obtížná 
koncepční úvaha a nemůže být plně v kompe-
tenci žáků. I odborník má poměrně hodně práce, 
aby tyto nové rozsahy v užitích znal a porozuměl 
jejich sémantice. Proto konceptová analýza díla, 
případná transformace dílčích témat by měly být 
věcí řízené diskuse a společného objevování či 
konstruování v odborně připravené režii. 

Tedy volám po účinnější přípravě učitele a po 
koncepčních a gradujících kurzech s promyšle-
nou strukturou pro již činné edukátory, kterým 
by organizace INSEA mohla svou návazností na 
mezinárodní výtvarný život velmi pomoci. Tako-
vá příprava vychovává znalce nejen oblíbených 
modernistických autorů, ale celé soudobé scé-
ny, která v důležitých návaznostech z modernity 
a samozřejmě z celých předchozích dějin umění 
vyvěrá, různě minulé strategie ironizuje, zrcadlí 
či posouvá. Takto připravit budoucího odborníka 
podle mého nelze pouze klasickou, chronologicky 
seřazenou vývojovou linií dějin umění oddělenou 
od didaktických a teoretických otázek. K promě-
ně nepřispívá ani vstup do dějin „od začátku“ se 
slíbenou, ale povětšině nikdy plně nenaplněnou 
šipkou k dnešním problémům a strategiím.

Tento text není zamýšlen jako studie, která by 
stav navrhla řešit koncepčně napříč všemi odbor-
nými předměty, ale i do tak krátkého zamyšlení 
lze vložit (autorkou ověřené) tendence a strate-
gie, které pomáhají stav zlepšovat. Jak edukátor 
v praxi (není již nutné rozlišovat prostředí školy 
a galerie), tak student v prvním ročníku vizuálních 
oborů potřebují okamžitě začít chodit na soudobé 
vlivné projekty, zapracovávat jejich koncepce, do-
mýšlet jejich prameniště v předchozích epochách, 
uvažovat, které odborné pojmy a obecně teoretic-
ké koncepce tomuto bádání pomohou. A to celé 
s ohledem na koncepčně navrhovanou tvorbu, 
která řeší analýzu těchto projektů a není pouhým 
napodobením viděného. Jinými slovy, studenti po-
třebují „vstoupit“ do oboru. 

O co jde ze strany toho, kdo tuto přípravu kon-
cipuje? O dobré výběry, vazby a preference v krát-
kém čase, aby brzy začala v myslích studentů či 
kurzistů pulsovat oborová řeka, žádné přípravné 
potůčky či čekání na cestu k přehradě. Můžeme na-
stínit pouze modelovou situaci: jak tedy selektovat 
a seskupit témata tak širokého oboru, aby se ná-
vštěva vlivného soudobého projektu, která bude 
relativně poučená, koncepční a připravená, mohla 
odehrát například za dva měsíce? (Student, který 
nastoupil v září, navštíví významný a dost mož-
ná koncepčně komplikovaný projekt v listopadu). 
Jedná se o režijně provázaný soutok (a) úvodních 
a velmi mocných teoretických pojmů, které umož-
ní jasnou komunikaci; (b) analýzy některých, dobře 
vybraných soudobých strategií (nejlépe těch, kte-
ré odhalíme v projektu); (c) které zakotvíme v kon-
textu dějin umění (tedy vybíráme z nekonečných 
depozitů dějin umění); (d) a analýzy materializace 
koncepcí tvorby (vhodných k zamýšlenému pro-
jektu). Nejedná se nám však jen o jednorázovou 
přípravu na návštěvu projektu, jedná se o návrh 
pro dlouhodobou strategii, jak vlastně seskupovat 
znalosti, kritické myšlení a tvořivé činnosti. 

Jen ve stručnosti rozvedeme body a – d v pří-
kladech. Ad a): Jako mocné pojmy, které umožní 
dostatečně přesnou komunikaci, kterou nebude-
me muset později při prohloubení studia přepra-
covávat, navrhuji teoreticky kotvené a filosoficky 
zdůvodněné pojmy obsažené například v publika-
ci „Tvorba jako způsob vzdělávání“ (Slavík, Chrz, 

Štech et al., 2013): denotace, která umožní si vzá-
jemně vysvětlit, co jsme vlastně v díle rozpoznali 
a kam tedy odkazuje. Exemplifikace, která je zá-
sadní pro zvolené médium, tedy jak je koncepce 
vlastně materializovaná, co autor doslovně udělal, 
upravil nebo vybral (způsob fotografického úhlu, 
zrno, světelný režim, texturu barvy, způsob in-
stalace). Exprese vzniklá souběhem předchozích 
referencí, vlastně podmínek pro svůj vznik (přes-
ně toto téma konstruované právě takhle vyvolává 
právě takový mix expresí). Metafora, jako „skok 
v sedle imaginace“, nebo jako „signatura“ způsobů 
autora; aktivitu vyvolávající sice nedoslovné, ale 
velmi přesné seskupení vzdálených a nečekaných 
oblastí. Struktura díla, obsah díla, význam díla, 
kontext díla.

Ad b) a c): jde o to hned v počátcích dobře vy-
brat aktuální, vlivné a často zastoupené strategie 
a dobrat se jejich příčin a očekávatelných důsled-
ků, tedy je kulturně a sociálně, někdy politicky 
zakotvit. Dnes jsou to například fikčnost umělých 
světů, simulakra, virtualita, které bývají vyvažová-
ny existenciálně laděnými archeologiemi vzpomí-
nek, identity nebo místa. Výběry těchto strategií 
vždy přinášejí velké přehlídky typu Benátského bi-
enále nebo kasselské Documenty. Proto můžeme 
přidat studium chování médií a transfery z média 
do média, například z nehmotné jazykové struk-
tury do materializované instalace (aktuálně Ri-
chard Deacon v Městské knihovně). Podstatným 
tématem jsou také modely a fiktivní situace (vliv-
ná vlna německých modelářů) a neobvyklé narace 
často spojené se studiem filmu a fotografie. Když 
se provede dobrý výběr, dá se s vysokou pravdě-
podobností očekávat, že se s některými těmito 
strategiemi student aktuálně setká (například ne-
chyběly v žádném projektu galerie Rudolfinum za 
poslední tři roky).

Ad d): Jak s analýzou díla ze světa umění, tak 
s analýzou navrhované tvorby „nad tvorbou“ opět 
pomohou termíny uvedené výše: jak je strukturo-
vané toto dílo? Co doslovně tento materiál před-
vádí a jak tedy rozvíjí koncept díla? Když by na-
vrhované dílo denotovalo do jiné oblasti, než jak 
činí autor původního díla, mohli bychom uvažovat 
alteraci díla, a tím vznikne tvořivá a aktivní situa-
ce pro mladého tvůrce, z níž můžeme zdůvodněně 

64 Nevolám po zatracení naučitelných procesů, jsou velmi podstatné (jak se míchají barvy, jak se pracuje v daném programu 

se zvukem, jak se zaostřuje), ale po uvědomělém, režijně promyšleném nastavení mixu naučitelného a nenaučitelného. Mezi 

naučitelné patří co nejjemnější ovládnutí funkcí daného média, což určitě není žádná novinka, ale apeluji na jejich spojení 

s  právě platným vyjadřovacím kódem, tematikou a důvody, proč se vlastně k daným jevům takto vyjadřovat, tedy v jisté 

koncepci, v daném aspektu. To vše je analyzovatelné a naučitelné. Je naučitelné postupně vysvětlovat a domýšlet důvody, jak 

a proč Richard Deacon (aktuálně v Městské knihovně) systémem jazyka tvaruje ocel nebo pařený dub. Zatímco srovnat jeho 

technicky dokonalý přístup s druhým také technicky dokonalým způsobem Františka Skály (paralelní výstava ve Valdštejnské 

jízdárně) už bude srovnávání koncepcí, důvodů, provedení, kulturních odkazů, vznikne poměrně komplikovaná síť vztahů, 

příčin a důsledků a zde se ještě silněji projeví způsob myšlení toho, kdo bude tvrdit, že Deacon je výborný a koncepční a Skála 

pouze krásný, lépe bizarní a obsahově prázdný. Taková interpretace se odlepila od používání známého a připomínám, že právě 

tato odlepení, posouzení jejich náročnosti, by mělo být vyváženo kritickým posouzením, co jsou obvyklá spojení a tvrzení. Ka-

ždopádně se jedná o zdůvodněné posouzení se snahou svůj názor vysvětlit a obhájit. Ne ho prostě oznámit: líbí, nelíbí; funguje, 

nefunguje (mně).
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(ve srovnání s účinkem prvotního díla) generovat 
názor na kvalitu jeho návrhů a postupů. Vznikne 
obecně sdílené porozumění pro vnímání a hodno-
cení díla.

Nevýhodou takto vedené výuky, galerijní ani-
mace či kurzu by mohlo být nedostatečné povědo-
mí o kontinuitě oboru (zejména v chronologii a lo-
gických návaznostech v dějinách umění). Proto 
paralelně s tímto typem přístupu nejprve ve vel-
mi řídké síti, která se bude postupem času zpřes-
ňovat a zahušťovat, navrhuji kvantovat vybraná 
data a základní strategie z dějin umění a postupo-
vat od moderny do hloubi časů. Opět je zásadní 
slovo výběr. Které strategie vybrat z umění 20. 
století, aby se jimi pokrylo ve stručnosti to pod-
statné a nevulgarizoval se obor? Tedy vybrat tak, 
že se později nebude muset pod vlivem přesněj-
ších informací opravovat, jinými slovy – abychom 
nepostupovali od oborových vulgarismů a zjedno-
dušení k složitosti a komplexnosti oboru. Za ta-
kové vlivné a dostatečně syntetické strategie lze 
třeba považovat: tendenci od vertikální k horizon-
tální a urbánní plastice, což otevírá téma instalace 
a existenciálně cítěného prostoru. Nebo pravidel-
né návraty vyjadřování subjektivity a individuality 
autora (informel, gestická abstrakce; situace po 
minimalu) střídané odstupem od kompozice a od 
organicky prožívané exprese (technický optimi-
smus Zero; modulární a seriální minimal). Nebo 
návraty mytologičnosti (Beuys, Arte povera, Arte 
cifra) – oddělené či připravené jakými předěly? 
Jedná se tedy ne o chronologický mechanicky sdě-
litelný výčet, ale o (zpočátku) jednoduchou (ale ne 
vulgární) vztahovou strukturu příčin a následků, 
která se může prohlubovat, ale nemusí se „přeu-
čovat“.

A tak se vlastně výuka či koncepce animací ne-
podobá rolování svitku, když se teprve na konci 
dorolujeme do současnosti (na konci studia či 
života), ale spíše pružné, neustále zdůvodňova-
né souvislostní síti, která se „fenomenologicky“ 
rozpíná od našeho „nyní“ do prostoru historie 

a způsob jejího tázání ovlivňuje kvalitu odpovědí. 
Výhodou prohlubované a zahušťované sítě je, že 
překonáváme interpretační obtíže: na baroko lze 
pohledět pouze dnešními souvislostmi – nelze se 
vrátit pro barokní „oko“; pěstujeme dobové ucho, 
nelze jinak při vší úctě k autentickým provedením 
na dobových nástrojích, dokonce naopak – právě 
jejich historická renesance je daná potřebami sou-
časného ucha.

Tento návrh je založen na dynamických a pro-
cesuálních úvahách. „Člověk v jednom okamžiku 
v sobě soustřeďuje zabarvení své vlastní minulosti 
a je jejím vyústěním. Ve srovnání s člověkem v jed-
nom takovém okamžiku je člověk v celku své životní 
historie abstrakcí.“ (Whitehead, 1998, s. 25)

„Aktuální není to, co jsme, ale čím se stáváme, 
čím jsme v procesu nastávání. Přítomnost je to, co 
jsme a čím přestáváme být. Musíme odlišit nejen 
podíl, který patří minulosti, a podíl, který náleží 
přítomnosti, ale hlouběji podíl, který patří přítom-
nému, a podíl, náležející aktuálnímu. Aktuální je 
nyní naše stávání se. To, jak aktuální entita nastá-
vá, vytváří to, čím je.“ (Zuzka in Whitehead, 1998, 
s. 71)

Whiteheadovy úvahy zakládají opozita, kom-
plementaritu fenoménů statičnosti a dynamičnos-
ti v procesech tvorby významu, ve kterých taková 
výuka či tvorba režijního edukačního přístupu 
operuje. Akcentuje teorii různých verzí světa a ne-
chává tak tušit omezenost a konstruovanost jed-
notlivých verzí, a tím s odstupem chápat jejich 
situace, jazyky, strategie. Umožňuje tak rozumět 
jednotlivým verzím světa s nadhledem. Totiž jako 
jistým vrstvám či průhledům, ve kterých platí růz-
ná „zrnitost“ média či instrumentu65. (Kvasz, 2015) 
Jako konstrukcím a novým realitám, které byly do-
konce možnostmi těchto médií utvořeny a které 
nám tak poskytují právě takovou verzi – tak me-
dializovanou, tak instrumentalizovanou – jinak 
nepřístupné reality. 

Jako častá metoda je užita metoda koncepto-
vé analýzy založená na porozumění jednotlivým 

65 Odkazujeme na publikaci Ladislava Kvasze (Kvasz, 2015), který se zabývá příbuzným tématem, totiž tím, že naše zku-

šenost se světem není přímá, odkrytá v bezprostředním nazírání či intuicí, ale je instrumentálně zprostředkovaná nástroji 

symbolické a ikonické reprezentace. Instrumenty v dikci publikace Kvasze a média v dikci našich návrhů výuky tedy svými 

možnostmi vytváří realitu určitého typu, určité „zrnitosti“, tedy přesnosti, omezenosti či výběrovosti instrumentu/média.

Obr. 66–68
Z dění na konferenci INSEA 
v Olomouci v roce 2015; uprostřed 
Jaroslav Vančát v rozhovoru 
s Vladimírem Havlíkem; dole jsou 
zachyceni zleva Vladimír Havlík, 
Petr Brožka a Aleš Pospíšil; foto 
Jakub Čermák
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66 Tento přístup je fixován: A) v publikaci-multiplu DYTRTOVÁ, K.; RAUDENSKÝ, M. et al. Ko-text. Praha: PF Univerzita 

Karlova, 2015; Ústí nad Labem: UJEP FUD, 2015: publikace a doprovodná krabice s komplexem herních plánů a začatých výtvar-

ných zadání. Jedná se o snahu aktivně podchytit následující výtvarné odpovědi případných „spoluhráčů“. Metoda výtvarných 

narážek, otázek a akčních odpovědí dětí byla nazvána výtvarný „pink-pong“. V tomto smyslu tato a následující publikace tvoří 

společný participativní projekt; B) v publikaci DYTRTOVÁ, K.; RAUDENSKÝ, M. Exprese, vztah a procesy. Praha: PF Univerzita 

Karlova, 2017; Ústí nad Labem: UJEP FUD, 2017: interaktivní kreslířský prostor, kde děti či žáci vyhledávají a dokreslují a dospělý 

čtenář čte teoretická zamyšlení nad expresí a jejím způsobem v soudobých vlivných projektech galerie Rudolfinum.

67 Vložila autorka textu.

alteracím díla, které student kriticky vymýšlí, vybí-
rá, a tak vlastně vstupuje do materiálových řešení 
svých koncepcí. Můžeme mluvit o „elementárních 
aktech tvorby“. V úvaze, co si pod tímto teoretic-
kým pojmem představit, prosvítá právě ono dy-
namické performativní hledisko, jehož skrytou 
podobu by tento přístup rád odkryl a používal66. 
Rád by představil expresi a tvorbu ne jako static-
ké fenomény „na zelené louce“, ale jako dynamic-
ky do kontextu vrostlé, smíchané příčiny a efekty 
tvorby.

„Vztah mezi percepčním stimulem a (tvořivou67) 
odezvou na něj je vysvětlován jako mísení (blend) 
příčin a jejich efektů, při němž efekty jsou vloženy 
do svých podnětů v tom smyslu, že stimul je vnímán 
prizmatem toho, co do něj bylo vloženo při odezvě 
na něj. Elementární akt tvorby zásadně překračuje 
původní kauzalitu bezprostřední biologické ode-
zvy, protože předpokládá vědomé vyjádření jejího 
obsahového invariantu a dává možnost k hledání 
alternativ s využitím rozmanitosti představ spoje-
ných s určitým výrazem.“ (Slavík, Chrz, Štech et al., 
s. 95)

Ráda bych se pokusila tímto příkladem a po-
stupem upřít pozornost na podstatný požadavek 
vědomého vyjádření alterací, tedy na konceptuali-
zaci tvorby, která se projevuje výběry mezi materi-
álovými a mediálními možnostmi. Mohli bychom 
tak postoupit za mez obvyklého uvažování o tvor-
bě, o které by se mohlo myslet, že je prostě a dále 
nezkoumatelně pocitová a prožitková. 

Tímto zamyšlením, návrhy toho, co autorka po-
važuje za aktuální a potřebné, chtěl text přispět 
k úvahám o pestrosti možností, které by INSEA 
mohla pomoci rozvíjet, oživovat, koncipovat. Již 
samotné téma připravované aktuální konference 
naznačuje, že se touto zkoumavou a kritickou, ke 

svému oboru náročnou cestou vydává. Tématem 
je kvalita díla a příspěvky budou jistě řešit, jak se 
k ní dobrat. Jak ji u mnohoznačného oboru vůbec 
stanovit? 

Přeji INSEA tvorbu dalších takových tematicky 
potřebných oborových témat, nadšené členy a zví-
davou odbornou veřejnost, jak název avizoval – 
vlivnost, odbornost, úspěšnost.

Kateřina Dytrtová
Katedra dějin a teorie umění Fakulty umění 

a designu a katedra výtvarné kultury Pedagogic-
ké fakulty UJEP Ústí nad Labem 
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„Tak tedy vypadá naše vědomá 
minulost: je útržkovitá, neúplná, 
a není vůbec uspořádaná v časové 
posloupnosti. […] Minulost je něco, 
co máme všichni za sebou. Leccos 
z ní sice trvá, pokračuje a zasahuje 
do přítomnosti, ale ona sama po nás 
nic nechce. Docela jinou povahu má 
budoucnost, hlavně proto, že o ní nic 
nevíme. Víme jen to, že nás čeká, že ji 
máme před sebou. Až nastane, budeme 
si s ní muset poradit.“ 

Jan Sokol (2008, s. 122)
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Závěrem – České sekci INSEA na další cestu 

Petra Šobáňová

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

naše ohlédnutí za historií Československého komitétu INSEA a České sekce 
INSEA spěje ke svému závěru. Ohlížet zpět se však zajisté nepřestaneme, vždyť 
dějiny naší národní sekce INSEA nejsou ničím menším než podstatným kusem 
dějin celé naší výtvarné výchovy a společnosti. Mezinárodní rozměr těchto 
našich „malých“ dějin – daný příslušenstvím České sekce INSEA ke světové ko-
munitě – je zajisté benefitem a zdrojem tolik potřebného nadhledu, o nějž se 
ostatně pokusily také editorky této publikace, ať již ve svých vlastních příspěv-
cích, nebo oslovením světových představitelů InSEA a překladem jejich textů. 

Publikace, která vychází u příležitosti 50. výročí naší organizace a jejíž po-
slední stránky právě otáčíte, nabízí mnohé. Zaměřila se na podhoubí, vznik 
a historii Československého komitétu INSEA v geopolitických souvislostech 
2. poloviny 20. století, věnovala se polistopadové existenci INSEA, pokusila se 
připomenout důležité myšlenkové podněty zakladatelů naší organizace a shro-
máždit na jedno místo dostupná fakta o jejím dosavadním fungování a před-
stavitelích.

Jak už to při oslavách významných jubileí bývá, mnozí členové, přátelé 
a podporovatelé INSEA nás potěšili svými milými blahopřáními a podělili se 
o své vzpomínky, jež tvoří živou paměť našeho společenství. Nabídli také své 
představy o dalším fungování naší komunity, pokusili se formulovat důležité 
úkoly, které před námi stojí dnes a tady.

Ráda bych všem ze srdce poděkovala za jejich příspěvek k oslavám našeho 
výročí a vyslovila závěrem naději, že Česká sekce INSEA bude následovat příklad 
svých zakladatelů a že smysluplně naloží s bohatým myšlenkovým dědictvím, 
které nám tyto osobnosti po sobě zanechaly. Věřím, že příběh české komuni-
ty Mezinárodní organizace pro výchovu uměním nekončí a že po impozantní 
expozici v 60. letech, zvratech a krizích v neklidných dějinách 20. a počátku 
21. století přinese v budoucnu řadu dalších zápletek, motivů i katarzí. Přestože 
před několika lety měla naše INSEA namále a vypadalo to na konec dramatu, 
dnes můžeme s radostí konstatovat, že prozatím – abychom zůstali u metafor 
vypůjčených z teorie literatury – končí-nekončí apoziopezí, že naštěstí zůstává 
neukončenou výpovědí…

Ať žije Česká sekce INSEA!
Jménem editorek –

Petra Šobáňová,
předsedkyně České sekce INSEA
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Česká sekce INSEA v souvislostech

Popisky k fotografiím na předělech

Předěl na straně 10–11: Igor Zhoř a Jaromír Uždil v roce 1988 na 
exkurzi při symposiu INSEA v Českých Budějovicích; foto archiv Kar-
ly Cikánové.

Předěl na straně 14: Jaroslav Brožek; foto A. Kouba, zdroj: https://
cs.wikipedia.org

Předěl na straně 16: Jaromír Uždil; zdroj: Archiv výtvarného umění, 
o. s., http://www.isabart.org/person/7831/portraits

Předěl na straně 18: Fotografie pořízená v roce 2017 na vzdělávacím 
kurzu České sekce INSEA a NIPOS-ARTAMA v Muzeu umění Olomouc; 
zcela vlevo je zachycena Václava Zamazalová a vedle ní Jana Randáko-
vá, v popředí zcela vpravo Petra Šobáňová; foto Kamil Zajíček.

Předěl na straně 22: Igor Zhoř; výřez z fotografie pořízené v roce 
1990; foto archiv Igora Zhoře.

Předěl na straně 24: Archivní fotografie nabízející pohled do 
hlavního kongresového sálu během 18. světového kongresu INSEA 
v Praze v roce 1966; repro z publikace BROŽEK, Jaroslav & Bohuslav 
MALEČEK, eds. Umění a výchova: Výtvarná výchova – výchova pro 
budoucnost: Zpráva z 18. světového kongr. INSEA (International Soci-
ety for Education through Art – Mezinárodní organizace pro výchovu 
uměním), Praha 1966. Praha: SPN, 1968. 259 s.

Předěl na straně 26: Archivní fotografie ze zahájení mezinárodní 
výstavy Dítě a svět v roce 1964; zcela vlevo Jaromír Uždil; repro z pu-
blikace ZHOŘ, Igor & Václav PÍŠA, eds. Výtvarná výchova a tvoři-
vost: [Sborník z] 2. celost. konference učitelů výtvarné výchovy, [kte-
rou poř.] min. školství a kultury 6.–9. října 1964 v Praze. Praha: SPN, 
1965. 249 s.

Předěl na straně 30: Archivní fotografie nabízející pohled do vý-
stavního prostoru U Hybernů, kde se v roce 1964 konala meziná-
rodní výstava Dítě a svět; repro z publikace ZHOŘ, Igor & Václav 
PÍŠA, eds. Výtvarná výchova a tvořivost: [Sborník z] 2. celost. konfe-
rence učitelů výtvarné výchovy, [kterou poř.] min. školství a kultury 
6.–9. října 1964 v Praze. Praha: SPN, 1965. 249 s.
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Předěl na straně 36: Archivní fotografie nabízející pohled do části 
auditoria během zahajovacího projevu prezidenta světového kon-
gresu INSEA v Praze v roce 1966; repro z publikace BROŽEK, Jaro-
slav & Bohuslav MALEČEK, eds. Umění a výchova: Výtvarná výcho-
va – výchova pro budoucnost: Zpráva z 18. světového kongr. INSEA 
(International Society for Education through Art – Mezinárodní or-
ganizace pro výchovu uměním), Praha 1966. Praha: SPN, 1968. 259 s.

Předěl na straně 48: Ilustrační fotografie; pohled do pražských ulic 
v roce 1967, zdroj https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1967.jpg

Předěl na straně 52: Ilustrační fotografie; Praha během sovětské 
invaze do Československa; na snímku jsou zachyceni muži nesoucí 
národní vlajku kolem hořícího tanku; zdroj fotografie „CIA Analysis 
of the Warsaw Pact Forces: The Importance of Clandestine Repor-
ting“, https://upload.wikimedia.org

Předěl na straně 64: Vladimír Havlík, Pokus o spánek, 1982; zdroj: 
archiv Vladimíra Havlíka. Jedná se o detail fotografie Radka Horáč-
ka z výtvarné akce, k níž si umělec zapsal tento komentář: 
Jakoby pohřbený, jakoby mrtvý
Přikrytý loukou…
Tíha hlíny a tíha vědomí. Vůně trávy
Zdálo by se: nejpřirozenější způsob spánku
Přesto – neusnul jsem

Předěl na straně 82: Radek Horáček na fotografii z roku 2006 
v tričku, jež pochází z uměleckého cyklu Vladimíra Havlíka s ná-
zvem Trička, 1990–2006. Foto Anna Pecková. 

Předěl na straně 84: Na snímku je zachycen Radek Horáček (vlevo) 
v rozhovoru s Jaroslavem Vančátem na konferenci INSEA v Olomou-
ci v roce 2002; foto archiv Jaroslava Vančáta.

Předěl na straně 98: Na snímku pořízeném na kongresu InSEA 
v Ósace jsou zachyceni (zleva) Carl-Peter Buschkühle, Marie Fulková, 
Marc Fritzsche a Mario Urlaß. Všechny ze zachycených osobností 
německé výtvarné pedagogiky se v minulosti účastnily konferencí 
INSEA v České republice nebo jiných akcí pražské katedry výtvarné 
výchovy. Foto archiv Marie Fulkové.

Předěl na straně 104: Snímek zachycuje několik členů nově zvo-
leného výboru České sekce INSEA bezprostředně po volbě na olo-
moucké konferenci INSEA v roce 2015; zleva Václava Zamazalová, Ja-
roslav Vančát, Kateřina Štěpánková a Karin Militká. Foto Juraj Sosna.

Předěl na straně 114: Snímek zachycuje několik členů nově zvo-
leného výboru České sekce INSEA bezprostředně po volbě na olo-
moucké konferenci INSEA v roce 2015; zleva Jana Jiroutová, Petra 
Šobáňová a Václava Zamazalová. Foto Juraj Sosna.

Předěl na straně 118: Fotografie z jednoho ze vzdělávacích kurzů 
České sekce INSEA (ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA, 2017), vpravo je 
zachycena jedna z lektorek, kurátorka Štěpánka Bieleszová, při výkla-
du v expozici Muzea moderního umění Olomouc; foto Kamil Zajíček.

Předěl na straně 120: Fotografie pořízená na evropském regionál-
ním kongresu InSEA ve Vídni v roce 2016; foto Petra Šobáňová.

Předěl na straně 122: Na snímku pořízeném na konferenci INSEA 
v Olomouci v roce 2015 je zachycen Marjan Prevodnik, jeden z hlav-
ních řečníků konference; vpravo Veronika Jurečková moderující ple-
nární schůzi České sekce INSEA; foto Juraj Sosna.

Předěl na straně 136: Fotografie pořízená na evropském regionál-
ním kongresu InSEA v Canterbury v roce 2013; foto Petra Šobáňová.

Předěl na straně 142: Fotografie pořízená na konferenci INSEA 
v Olomouci v roce 2002; foto archiv Jaroslava Vančáta.

Předěl na straně 144: Fotografie účastnic jednoho ze vzdělávacích 
kurzů České sekce INSEA (ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA, 2017); 
foto Kamil Zajíček.

Předěl na straně 166: Na snímku pořízeném na konferenci katedry 
výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olo-
mouci Kultura, umění a výchova v roce 2013 jsou zachyceni: Věra Uhl 
Skřivanová (v pozadí zcela vlevo), Markéta Pastorová (v popředí) 
a Jan Slavík (vpravo); foto Juraj Sosna.

Předěl na straně 168: Na fotografii pořízené v roce 2017 na vzdě-
lávacím kurzu České sekce INSEA a NIPOS-ARTAMA v Muzeu umění 
Olomouc je zachycena Václava Zamazalová; foto Kamil Zajíček.

Předěl na straně 170: Na snímku ze zahájení brněnského Týdne 
výtvarné kultury v roce 2015, jehož součástí byla i konference Igor 
Zhoř a cesty k umění, je zachycen Radek Horáček; foto Michaela 
Dvořáková.

Předěl na straně 186: Jedna z účastnic konference INSEA v Olo-
mouci v roce 2015 během diskuse v plénu; foto Juraj Sosna.
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Předěl na straně 188: Účastníci vzdělávacího kurzu České sekce 
INSEA a NIPOS-ARTAMA v Muzeu umění Olomouc uspořádaného 
v roce 2017, zcela vlevo je zachycen Juraj Sosna; foto Kamil Zajíček.

Předěl na straně 190: Fotografie ze setkání členů Asociace výtvar-
ných pedagogů s umělcem Jiřím Anderlem (stojícím zády k fotogra-
fovi) na výstavě Panoptikum v Obecním domě v Praze v listopadu 
2016; na fotografii je zcela vlevo zachycena Dana Sobotková, tajem-
nice AVP, a Alena Hůrková, předsedkyně asociace (třetí zleva v po-
předí); foto archiv Asociace výtvarných pedagogů.

Předěl na straně 208: Ilustrační fotografie, Galerie hlavního měs-
ta Prahy, Colloredo-Mansfeldský palác, 2017; foto Petra Šobáňová.

Předěl na straně 210: Fotografie pořízená v roce 2017 na vzdělá-
vacím kurzu České sekce INSEA a NIPOS-ARTAMA v Muzeu umění 
Olomouc; v popředí je zachycena Petra Šobáňová; foto Kamil Zají-
ček.

Summary

In 2017, the Czech Section of INSEA celebrates half a century of 
its continuous existence. The book, you are holding in your hands, 
has been published at the occasion of this significant anniversary. 
Without any claim to completeness, it hopes to commemorate rich 
history of the Czechoslovakian Committee of INSEA (or the Czech 
Section of INSEA) which is rightly one of the most important and 
notable players in the didactic discourse of art education in Czech-
oslovakia (Czech Republic). It has greatly contributed to the esteem 
position of the Czech art pedagogy which was duly represented by 
this organisation in the international community, even in the most 
difficult times after 1968. This almanac is the first publication which 
aims to commemorate the complex history of the Czechoslovakian 
Committee of INSEA and the difficulties it has had to go through in 
the complicated time of the second half of the 20th century and the 
beginning of the new millennium. 

The objective of this publication, as well as of other events organ-
ised within the celebration of the 50th anniversary of the Czecho-
slovakian Committee of INSEA, is to commemorate the fifty-year 
long history of this organisation, and to present theses of educa-
tion through art which are still valid not only to specialised but also 
wide public. Such theses were in the past promoted by significant 
personalities of our field and by the founders of the Czechoslovaki-
an Committee of INSEA, such as Jaromír Uždil, Igor Zhoř, Jiří David, 
Jaroslav Brožek and others whose work continues to represent one 
of the pillars of art and gallery pedagogy. An equally important ob-
jective of the editors of this book was to gather the key information 
about the history of INSEA and present it in one place, as these are 
often scattered about in almost inaccessible documents, proceed-
ings or journals. That is also the reason why this almanac contains 
an extensive apparatus of endnotes and bibliography.

In this publication with a simple title The Czech Section of IN-
SEA 1967–2017, the opportunity to voice their views and memories 
was given to various authors and contemporary witnesses: the 
book thus offers a retrospective views into the rich history of both 
Czechoslovakian and the Czech branch of the international commu-
nity of art educators but also visions of the Czech Section of INSEA 
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for the future. It was with this aim that a survey based on the fol-
lowing four questions was held among the members of the Czech 
Section of INSEA and its friends: What does INSEA mean to you and 
its concept of education through art? What would you wish for the 
future of the Czech Section of INSEA? What roles should it play? 
What should it advocate? We were happy to welcome voices from 
outside the organisation, the voices of the leading personalities of 
our parent organisation, the voices of the Czech Section of INSEA 
friends, and its supporters.

A part of this commemoration of the 50 year-long existence of 
the Czech Section of INSEA and its certain counterpart will be a spe-
cial section of our web domain which we are planning to gradually 
fill with texts related to the history of INSEA but also with various 
archive materials in the form of photographs or period documents. 
This way, we will finally accomplish the task which the representa-
tives of the Czech Section of INSEA set out to do in the 1990s when 
they strived for the establishment of an informational centre and 
archive of our organisation; a task the completion of which was 
thwarted by the destructive floods in Prague in 2002, and other 
circumstances.

Our almanac contains an array of views – some detailed and 
very subjective, especially in the memoirs of contemporary witness-
es, some analytical and synthetizing perceiving the events in the 
Czechoslovakian Committee of INSEA in broader context and from 
a distance, such as in specialised studies which could be categorised 
as studies in the field of art pedagogy history, its theory and philos-
ophy. Their authors also reflect on rather complex issues implied by 
their geopolitical and historical context in which the Czechoslova-
kian Committee of INSEA was founded and operated. To place the 
ideas, activities and publications produced by the representatives 
of the Czechoslovakian Committee of INSEA at the time into such 
a context, and to commemorate the political and social situation of 
the time is also the merit of this book, apart from others.

We can only hope that our almanac will contribute to the map-
ping and critically analysing the remarkable history of the Czecho-
slovakian Committee of INSEA and its successor organisation – the 
Czech Section of INSEA. We also hope that going back to the still 
applicable values of education through art as represented by INSEA 
not only in the Czech Republic but also around the world will bring 
creative impulses, inspiration and enjoyment from the quiet power 
of this international community.
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Publikace prostě nazvaná Česká sekce INSEA 1967–2017 vychází u příležitosti 50. výročí 
založení Československého komitétu INSEA a připomíná bohatou historii národní sekce 
Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním, která v Československu (v České republice) 
právem patřila k významným a vlivným aktérům didaktického diskurzu oboru výtvarná 
výchova. Československý komitét INSEA zásadně přispěl k vysoké úrovni české výtvarné 
pedagogiky a důstojně ji reprezentoval – i ve složitém období po roce 1968 – v mezinárod-
ním společenství. Kniha je prvním publikačním počinem, který s historizujícím odstupem, 
ale i prizmatem osobních vzpomínek pamětníků připomíná složitou historii organizace 
a její peripetie v nelehké době 2. poloviny 20. století a počátku nového tisíciletí. Cílem 
publikace, stejně jako dalších akcí uspořádaných v rámci oslav výročí založení Českoslo-
venského komitétu INSEA, je připomenout padesátiletou historii komitétu a prezentovat 
odborné i  širší veřejnosti stále nosné teze výchovy uměním, jež v minulosti prosazova-
ly – a to i v mezinárodním kontextu – významné osobnosti našeho oboru a zároveň za-
kladatelé organizace Jaromír Uždil, Igor Zhoř, Jiří David, Jaroslav Brožek a další. Neméně 
důležitým cílem bylo rovněž shromáždit na jedno místo podstatné informace o historii 
INSEA, jež jsou jinak roztroušeny na různých, mnohdy obtížně dostupných místech. Také 
proto obsahuje text rozsáhlý poznámkový aparát a bibliografii. Publikace obsahuje řadu 
pohledů – detailních a velmi subjektivních, jak je nabízejí zejména vzpomínky pamětníků, 
ale i analytických a syntetizujících, jež se na dění v Československém komitétu INSEA dívají 
v širších souvislostech a s odstupem – reprezentují je odborné studie spadající do oblastí 
dějin výtvarné pedagogiky, její teorie a filozofie. Jejich autoři se nevyhýbají ani složitým 
otázkám plynoucím z geopolitického a dnes již historického kontextu, v němž organizace 
vznikla a fungovala. Zasazení dobových idejí, aktivit a publikací představitelů komitétu 
do tohoto kontextu a připomínka tehdejší politické a společenské situace patří – kromě 
jiného – k přednostem této publikace, jejíž vydání snad přispěje k tomu, aby pozoruhodná 
historie Československého komitétu INSEA a jeho nástupnické organizace Česká sekce IN-

SEA byla konečně zmapována a podrobena kritickému zkoumání.


