
   

 

LISTY ČESKÉ SEKCE INSEA 
ročník 10, 2/2021 

ČESKÁ SEKCE MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝCHOVU UMĚNÍM 

CZECH COUNCIL OF INTERNATIONAL SOCIETY FOR EDUCATION THROUGH ART 

Listy České sekce INSEA slouží jako oborový informační a diskusní bulletin členů a členek zapsaného spolku Česká sekce INSEA. Toto číslo vychází 20. 12. 2021 a najdete je na 

webových stránkách České sekce INSEA www.insea.cz. 

ALFA, BETA, GAMA, DELTA, NÝ, KSÍ,  
OMIKRON... JAKÉ ZMĚNY PŘINESE ROK 
2022 DO SVĚTA VZDĚLÁVÁNÍ?  
 
Milí přátelé, jsou tu poslední letošní Listy České sekce INSEA 

a s nimi ohlédnutí za událostmi druhé poloviny roku 2021  

a celá řada článků s informacemi ze světa výtvarné výchovy 

a tipy pro další období. V současné turbulentní době se 

všichni přirozeně ptáme, jaký asi bude rok 2022. Jaké novin-

ky přinese do českého vzdělávání? Jak se promění vzděláva-

cí politika s příchodem nového ministra? Bude dění ve ško-

lách i nadále ovlivňovat pandemie? Zbavíme se konečně 

rizik plynoucích z šíření koronaviru, nebo pozmění naše 

životy natrvalo a budeme se učit další a další písmena řecké 

abecedy?  

Na prahu nového roku na tyto otázky pochopitelně nezná-

me odpověď, přinejmenším jedno je ale jisté: rok 2022 nám 

všem přinese velké množství změn. Pokud na chvíli odhléd-

neme od důsledků stále se šířícího koronaviru, největší akcí 

roku 2022, jež bude přirozeně poutat pozornost nás všech, 

bude pokračující proces revizí rámcového vzdělávacího pro-

gramu pro základní vzdělávání. Ten ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR zahájilo již v tomto roce a v roce 

2022 v něm bude pokračovat, tak aby postupně zrealizovalo 

jednotlivé kroky ambiciózní reformy.  

Připomeňme, že prozatím došlo k ustavení expertního pa-

nelu, který je pro MŠMT hlavním poradním orgánem, do 

dubna 2022 by měly být panelisty připraveny hlavní směry 

budoucího RVP ZV a pod gescí Národního pedagogického 

institutu by měla započít tvorba samotného RVP ZV (2022–

2023). V několika následujících letech bude následovat  

příprava implementace a modelového ŠVP (2024) a koneč-

ně samotný proces zavedení nového kurikula do škol do-

provázený jejich metodickou podporou (od září 2024). 

Je potěšující, že tentokrát 

se MŠMT snaží o otevře-

nost celého procesu pří-

prav nového kurikula a již 

od počátku počítá pro rea-

lizaci reformy se spoluprací 

různých aktérů včetně  

pedagogických fakult.  

K zapojení do implementa-

ce reformy přípravy učitelů 

v ČR se podpisem  

Memoranda o podpoře 

reformy přípravy učitelů v ČR přihlásily české pedagogické 

fakulty, MŠMT bude v rámci naplňování Strategie vzděláva-

cí politiky ČR do roku 2030+ a navazujícího reformního pro-

cesu usilovat mimo jiné o reformu pregraduální přípravy 

budoucích učitelů, což je jistě správné.  

 

Náhled videa, v němž členové expertního panelu RVP ZV hovoří  
o svých osobních motivacích k práci na revizích. Na snímku Daniel 
Pražák; zdroj https://velke-revize-zv.rvp.cz/ 

https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se
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Na základě výsledků práce expertního panelu vzniknou od-

borné pracovní skupiny, jež by měly připravit inovace kuriku-

lárního dokumentu, počítá se s metodickou podporou škol, 

tak aby ve výsledku došlo k naplňování cílů Strategie 2030+ 

nejen na papíře. 

Ráda bych vás vyzvala k tomu, abyste proces reformy aktivně 

sledovali. Díky nahrávkám akcí a online sdílení je to snadnější 

než kdykoliv dříve. Nyní v závěru roku 2021 máme za se-

bou první část veřejné diskuse nad hlavními směry refor-

my, jimiž byly workshopy členů expertního panelu a zá-

stupců MŠMT na pedagogických fakultách. Pokud jste 

neměli prostor workshopy sledovat nebo se jich přímo 

účastnit, záznamy můžete najít na webových stránkách vě-

novaných práci expertního panelu. Na těchto stránkách mů-

žete najít více o tématech workshopů, stejně jako o předběž-

ných závěrech z diskusí. Poslední novinkou je formát večer-

ních otevřených a ryze neformálních setkání s veřejností, jež 

moderuje panelista Daniel Pražák na platformě ZOOM. 

Možná jste také zaznamenali, že Národní pedagogický insti-

tut ve spolupráci s NIPOS ARTAMA inicioval již dvě diskusní 

setkání, jež se soustředila na specifika vzdělávací oblasti 

Umění a kultura. První setkání se uskutečnilo v květnu 2021 

na téma oblast Umění a kultura ve škole: úvahy o vzděláva-

cích oborech, druhé se konalo v listopadu 2021 a neslo název 

Umění a kultura ve škole: máme možnost volby?. Také výstu-

py z těchto setkání a otevřená diskusní témata budou dále 

rezonovat ve veřejném prostoru: ať již jde o zastoupení 

vzdělávací oblasti Umění a kultura v novém RVP ZV, nebo  

o složitou otázku případného zrovnoprávnění všech umělec-

kých oborů v situaci, kdy stále „oplakáváme“ ztrátu hodiny 

v Učebním plánu. 

Těší mě, že se těchto diskusí různými formami účastníme  

a že se na naší proběhlé konferenci Prostor obrazu uskuteč-

nila panelová diskuse k těmto aktuálním otázkám. Pozvání 

do panelu přijali nejen zástupci naší komunity, ale také ti, 

v jejichž rukou nyní reforma pulsuje: PaedDr. Michal Černý, 

ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže na MŠMT, 

nebo Mgr. Jan Jiterský, zástupce ředitel odboru základního 

vzdělávání a mládeže na MŠMT a předseda expertního pane-

lu. Z časově omezené diskuse, během níž samozřejmě nebylo 

možné rozebrat všechna palčivá témata chystaných revizí, 

vzešel požadavek na další pokračování diskuse a výměnu 

názorů. Proto jsme našim členkám a členům adresovali vý-

zvu k zasílání stanovisek a postojů a zřídili jsme rovněž virtu-

ální nástěnku, na níž je stále možné vyjádřit se k několika 

klíčovým problémům reformy.  

Ráda bych Vás pozvala k jejímu využití – pro nás, kteří jmé-

nem České sekce INSEA nebo v rámci jiných uskupení 

a platforem budeme do debat vstupovat, budou podněty 

získané od Vás důležitým impulsem a orientačním bodem. 

Abychom mohli Českou sekci INSEA dobře zastupovat, po-

třebujeme znát názor naší členské základny a problémy, jež 

vás tíží! Pokud jste snad ještě do problematiky dostatečně 

nepronikli, dovoluji si připomenout, že záznam diskuse ko-

nané během naší konference najdete na našem YouTube. 

Zde je odkaz na naši virtuální nástěnku. Pokud by vám snad 

zvolený formát virtuální nástěnky Padlet nevyhovoval, mů-

žete nás oslovit také přímo a zaslat nám svůj diskusní pří-

spěvek, jako to např. učinila doc. Kateřina Dytrtová, jejíž 

text najdete na jiném místě Listů. 

Náhled prostředí virtuální nástěnky, kde mohou členové a přátelé 
České sekce INSEA diskutovat a sdílet své postoje k tématům  
reformy 

 

Milí přátelé, proces revizí RVP ZV se nyní zdá otevřený  

a jeho garanti vyjadřují snahu dosáhnout konsensu.  

Podle současných plánů by mělo nové kurikulum od školní-

ho roku 2024 projít pilotáží a od září 2025 by mělo být  

závazné pro všechny základní školy. Jde po mnoha letech  

o podstatnou změnu klíčového dokumentu českého  

http://track.npi.cz/f/a/_Uld2yJ_bn_G6s3oAt2pXg~~/AAA-fAA~/RgRjpaMPP0QfaHR0cHM6Ly92ZWxrZS1yZXZpemUtenYucnZwLmN6L1cDc3BjQgphuycew2GMiJT3UhZwZXRyYS5zb2Jhbm92YUB1cG9sLmN6WAQAAB4F
http://track.npi.cz/f/a/_Uld2yJ_bn_G6s3oAt2pXg~~/AAA-fAA~/RgRjpaMPP0QfaHR0cHM6Ly92ZWxrZS1yZXZpemUtenYucnZwLmN6L1cDc3BjQgphuycew2GMiJT3UhZwZXRyYS5zb2Jhbm92YUB1cG9sLmN6WAQAAB4F
https://www.npi.cz/aktuality/5818-workshopy-hlavni-smery-revize-rvp-zv-zpracovani-pripominek
https://www.youtube.com/watch?v=EKnAc80VRk4&t=6s
https://padlet.com/petrasobanova/1r35f3q9nag0scog
https://padlet.com/petrasobanova/1r35f3q9nag0scog
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vzdělávacího systému, proto si dovoluji vyzvat všechny člen-

ky a členy naší oborové komunity, aby tento proces nejen 

sledovali, ale také aby do něj aktivně vstupovali. Je to možné 

jak na veřejných diskusích, tak také kontaktováním členů 

expertního panelu na této adrese. Jak tento poradní orgán 

MŠMT avizuje, všemi podněty veřejnosti se bude zabývat na 

svých zasedáních. 

Debaty se musíme aktivně účastnit nejen proto, abychom 

bránili prostor pro výtvarnou výchovu, ale hlavně proto, aby 

byly připravované změny promyšlené, aby zachovaly kom-

plexnost a pestrost základního vzdělávání a aby do českých 

škol přinesly skutečné zlepšení. 

Petra Šobáňová 

Doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., je předsedkyní České sekce 
INSEA a působí na KVV PdF UP v Olomouci. 

 

TIP PRO VÁS! 

Sledujte a připomínkujte činnost  
expertního panelu!  

Panelisté již realizovali celou řadu otevřených akcí, na nichž 

bylo možné diskutovat klíčová témata reformy. Rozdělili si 

práci na jednotlivých tématech a v souladu se Strategií 

2030+ se pokoušejí formulovat hlavní směry reformy.  

Představili se veřejnosti, uspořádali workshopy na pedago-

gických fakultách, zvou zájemce na neformální online  

setkání. Aktuálně se věnují tématům, jako je struktura RVP, 

kompetence a gramotnosti, jádrový a rozvíjející vzdělávací 

obsah, uzlové body a jejich ověřování, průřezová témata, 

učební plán a modelový ŠVP. Jak panelisté slibují, ke všem 

dílčím i úplným výstupům a postupům bude možné se  

vyjádřit. Ve všech etapách práce na revizích bude možnost 

připomínkování. Členy expertního panelu můžete se svým 

podnětem oslovit zde. 

 

 

TIP PRO VÁS!  
Záznamy workshopů MŠMT k revizím 
RVP ZV jsou online   

Na webových stránkách věnovaných revizím rámcových 

vzdělávacích programů najdete záznamy dosud uskutečně-

ných workshopů tematizujících klíčové problémy revizí.  

NA WORKSHOPU K REVIZI RVP ZV  
VYSTOUPIL MILOŠ MAKOVSKÝ 

Jak už jsme vás informovali, v rámci revizí rámcových vzdě-

lávacích programů uspořádalo MŠMT ve spolupráci s peda-

gogickými fakultami sérii workshopů na jednotlivá témata 

reformy. Na jednom z workshopů mimo jiné vystoupil Mgr. 

Miloš Makovský, Ph.D., z katedry výtvarné kultury Pedago-

gické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem. Ve vymezeném čase stručně zmínil zásadní pro-

blémy kurikula výtvarné výchovy pro základní vzdělávání. 

Připomněl kompetenci kulturní povědomí a vyjádření, jež 

byla vymezena v evropských dokumentech a jejíž začlenění 

do revidovaného kurikula by bylo přínosem, zmínil důleži-

tost ilustrativních úloh, jež by měly učitelům konkretizovat 

obsahy vymezené kurikulem, a uvedl některé ze závěrů již 

zpracované podkladové analytické studie pro výtvarnou 

výchovu. Záznamy workshopů k revizi RVP ZV včetně vy-

stoupení Miloše Makovského jsou přístupné online. 

 

https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se
https://velke-revize-zv.rvp.cz/zapojte-se
https://velke-revize-zv.rvp.cz/blog/konference-a-workshopy-kde-se-muzeme-setkat
https://velke-revize-zv.rvp.cz/blog/konference-a-workshopy-kde-se-muzeme-setkat
https://www.youtube.com/watch?v=wUwN76B1MHQ


 4 

 

OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ ČESKÉ SEKCE 
INSEA PROSTOR OBRAZU 
 

Ve dnech 5. – 6. 11. 2021 se uskutečnila konference  
České sekce INSEA Prostor obrazu | Mezioborová setkání 
na poli umění a edukace. Celostátní konference České 
sekce INSEA se koná vždy jednou za dva roky a je nejen 
platformou k odborné výměně názorů a sdílení pedago-
gických zkušeností, ale i příležitostí k setkání členské  
základny našeho spolku. Konference tentokrát proběhla 
online a v partnerské spolupráci s Galerií Středočeského 
kraje.   

Na snímku jsou zachyceni organizátoři konference: členky  
a členové výboru a kontrolní komise České sekce INSEA a hostitelé  
z Galerie Středočeského kraje; foto archiv České sekce INSEA 

Na následujících stránkách si můžete připomenout atmo-

sféru a bohatý program konference, jíž se účastnily dvě 

stovky účastníků. Více než 60 z nich aktivně vystoupilo  

s klasickými příspěvky nebo se účastnilo virtuální přehlídky 

audiovizuálních příspěvků a posterové sekce.  

Monika Plíhalová během moderování jedné ze sekcí; foto archiv 
České sekce INSEA 

 

Online režim má pochopitelně mnohá omezení: nemůže 

plně nahradit osobní setkání tváří v tvář a jen stěží může 

zprostředkovat genius loci místa konání – jímž se tentokrát 

stala jedinečná Kutná Hora a GASK, odkud se konference 

vysílala.  



 5 

 

Přesto však má online režim také své nepopiratelné výhody:  

v období zneklidňujících čísel nakažených nám poskytl mož-

nost akci vůbec uskutečnit a navíc nám umožnil vystoupení 

účastníků a doprovodné diskuse zachytit do záznamu.  

Na snímcích jsou zachyceni organizátoři konference; zde Aleš Pospí-
šil (nahoře) a zleva Václava Zamazalová a Jana Jiroutová (dole); 
foto archiv České sekce INSEA 

 

Videa zachycující dění ve všech sekcích, stejně jako panelo-

vou diskusi na téma vzdělávací politiky a proměny školství, 

můžete i zpětně zhlédnout na YouTube kanále České sekce 

INSEA.  

Na webových stránkách je také stále přístupná virtuální pře-

hlídka s audiovizuálními příspěvky a postery. Nechybí mezi 

nimi jak prezentace ryze umělecké, tak prezentace pedago-

gických projektů nebo dizertačních plánů studentů doktor-

ských studijních programů.  

V tomto čísle Listů vám nabízíme ohlédnutí za konferencí  

a přehled všech příspěvků. Zároveň připojujeme pozvání  

k pokračování diskuse nad tématy uskutečněné panelové 

diskuse. Jak se ukázalo, problémů, jež nás tíží, je mnoho, 

proto je třeba nabídnout prostor pro další sdílení našich 

postojů, obav a vizí. 

Na snímku je zachyceno jednání v jedné ze sekcí konference; foto 
archiv České sekce INSEA 

 

Připomeňme, že pozvání do panelové diskuse na konferen-

ci přijali nejen členky a členové výboru České sekce INSEA  

a další zástupkyně oboru výtvarná výchova, ale také kolego-

vé z uskupení KOMPAS a ti, kteří reformu organizují a ovliv-

ní její výsledek.  

 

Na fotografiích jsou zachyceni organizátoři konference: členky  
a členové výboru a kontrolní komise České sekce INSEA a hostitelé 
z Galerie Středočeského kraje, zde Petra Šobáňová; foto archiv 
České sekce INSEA 

 

Šlo o zástupce MŠMT PaedDr. Michala Černého, ředitele 

odboru základního vzdělávání a mládeže na MŠMT, a Mgr. 

Jana Jiterského, zástupce ředitel odboru základního vzdělá-

vání a mládeže na MŠMT a předsedu expertního panelu.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCeKXMEUZwOYJwEnYmNienfQ
https://www.youtube.com/channel/UCeKXMEUZwOYJwEnYmNienfQ
https://www.insea.cz/prostor-obrazu-2021
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Na fotografiích jsou zachyceni organizátoři konference: členky  
a členové výboru a kontrolní komise České sekce INSEA a hostitelé 
z Galerie Středočeského kraje, zde shora Klára Zářecká, Lucie Tikalo-
vá a Karel Řepa; foto archiv České sekce INSEA 

 

Bouřlivá diskuse zviditelnila obavy našich členek a členů  

z nekoncepčních změn míjejících podstatu našeho oboru  

a jeho současné výzvy. V diskusi je proto třeba pokračovat, 

ať již na úrovni INSEA, tak na dalších platformách, mimo jiné 

v rámci uskupení KOMPAS, jež během roku 2021 uspořádalo 

ideovou konferenci a plánuje další setkání nad tématy revizí 

v lednu roku 2022. Více se dozvíte na jiném místě Listů. 

V této souvislosti znovu vyzýváme naše členky a členy, aby 

se zapojili ke sdílení svých stanovisek a postojů a využili  

k tomu virtuální nástěnku, kde je možné vyjádřit se k vybra-

ným klíčovým problémům reformy. Pokud preferujete  

jinou formu, můžete nám napsat přímo na náš e-mail  

insea@post.cz. 

Konference ukázala zájem odborné i učitelské veřejnosti  

o aktuální témata výtvarné výchovy a pedagogiky, mimo jiné 

otevřela otázku vysokoškolské přípravy budoucích výtvar-

ných pedagogů – brzy přineseme informace o nově se for-

mující pracovní skupině. Díky všem za podporu a účast! 

 

PŘÍŠTÍ KONFERENCE ČESKÉ SEKCE INSEA 
SE USKUTEČNÍ V OSTRAVĚ 
 

V závěru konference České sekce INSEA Prostor obrazu | 

Mezioborová setkání na poli umění a edukace bylo slav-

nostně ohlášeno, že naše příští konference, jež by se podle 

plánu měla uskutečnit v roce 2023, se bude konat v Ostra-

vě. Hostitelské úlohy se laskavě ujme katedra výtvarné  

výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pod  

vedením Mgr. Milana Cieslara, Ph.D., vedoucího katedry. 

Děkujeme a už nyní se těšíme na konferenci, jež bude záro-

veň plenárním zasedáním INSEA s volbou nového předsed-

nictva naší organizace! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiích jsou zachyceni organizátoři konference: členky  
a členové výboru a kontrolní komise České sekce INSEA a hostitelé 
z Galerie Středočeského kraje, nahoře Lucie Tikalová, dole Karin 
Militká provází organizační výbor expozicemi Galerie Středočeské-
ho kraje 

 

Děkujeme Galerii Středočeského kraje a týmu 
naší členky Karin Militké za skvělou spolupráci  
a pohostinnost! 

https://padlet.com/petrasobanova/1r35f3q9nag0scog
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VSTUPTE NA WEB KONFERENCE! 
Na stránkách konference najdete přehled příspěvků i s jejich 

anotacemi, stejně jako virtuální přehlídku všech audiovizuál-

ních příspěvků a posterů. Připomeňte si dění na naší konfe-

renci!  
 
POKYNY PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ DO 
SBORNÍKU | INFORMACE PRO AKTIVNÍ 
ÚČASTNÍKY 
Na stránkách konference najdete pokyny pro autory příspěv-

ků (všechny aktivní účastníky konference), kteří mají zájem  

o publikování ve sborníku z konference. Všem zájemcům  

o publikování připomínáme již dříve stanovený termín ode-

vzdání textů, a to 1. 1. 2022. Své texty upravené podle ša-

blony zavěšené na konferenčním webu prosím zasílejte do 

uvedeného data na emailovou adresu insea2021@post.cz. 

Zpracování textů a finalizace publikačního výstupu je pláno-

vána na první polovinu roku 2022. Jakmile bude sborník 

hotov, všichni přihlášení a platící účastníci jej dostanou; 

vydání je plánováno na rok 2022. 

 

Děkujeme všem organizátorům! 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA – MINIMÁLNÍ  
PODMÍNKY A VIZE 
 
Přinášíme text Kateřiny Dytrtové, jenž je diskusním  

příspěvkem do aktuální debaty o probíhajících revizích 

rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 

v kontextu naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR  

do roku 2030+. 

Doba revizí obsahů a návaz-

ností jednotlivých učebních 

předmětů a vzniku předmětů 

nových na základních i střed-

ních školách přináší nové 

kontexty, do kterých se 

předmět výtvarná výchova 

dostává. Ve stručném textu 

bych ráda přispěla do disku-

se, co je vlastně minimálním obsahem předmětu výtvarná 

výchova, aby nebyl poškozen jeho smysl, a jaké jsou jeho 

vize. 

Ač je to předmět také činnostní, není to předmět pouze 

„rukodělný“, nelze v něm pouze procvičovat technologie.  

Ač se v něm vnímají i komponují tvary, barvy, povrchy, obje-

my, světlo, zvuky…, nutně potřebuje pojmenovávat jazykem, 

protože je „myšleno“ daným médiem a není přesnější sym-

bolický systém, který by tyto komplexní fixace mohl inter-

subjektivně sdílet. Ač se může zabývat minulostí, nemohou 

chybět aktuální témata současného světa: současného stavu 

planety, současného stavu umění a vědy…, tedy současný 

sociokulturní kontext. 

Protože právě „k tomu“ se (malý) tvůrce „vyjadřuje“.  

A proto na rozdíl od jiných předmětů, které deskribují svět 

vně nás (biologie, chemie, fyzika…), jeho základní charakte-

ristikou je, že vkládá do svých řešení hodnotový systém  

svého tvůrce, tedy naše lidské pochopení světa vně. Toto 

pochopení, přijetí, odmítnutí jevů vně se zde objeví v takové 

souvislosti (fotografie, malby, performance…), že není –  

podobně jako hudba – zaměnitelné a tím pádem nahraditel-

né žádným jiným symbolickým systémem.  Co by u řešení 

úkolu 1+1=2 bylo chybou (vmísení osobního postoje), je zde 

projevením humanity: jak světu rozumím, co si přiznávám, že 

zde způsobuji, co se nikdy ze své pozice nedozvím, co je 

vlastně má perspektiva?  

Chceme-li pohlédnout na celek školního vzdělávání, je nutné 

odlišovat, že jsou zde disciplíny, kde interpreti jsou zaměni-

telní, a je významně dobře, že takové obory existují. Ale  

jsou zde jiné, a je nutné hledat jejich vyvážený poměr, kde 

interpret zaměnitelný není. Interpretace zde však není  

projev libovůle, v těchto tvůrčích oborech se hraje „hra“  

na co nejpřesnější reflexi světa a mé pozice v něm (tvůrčí 

psaní, hudební interpretace či tvorba, výtvarná či audiovi-

zuální tvorba, dramatická tvorba). Technika zde není cílem,  

ale prostředkem k co nejpřesnějšímu a nejinovativnějšímu 

vyjádření. 

Který předmět si toto může klást jako své úkoly od nejniž-

ších tříd? Žádný, protože se ostatní předměty z logiky svých 

úkolů vyčerpávají „svými notacemi“, a to se týká i tak pří-

buzných tvůrčích a expresivních disciplín, jako je hudba  

a literatura. Tedy takto pojatou tvorbou nevyjadřuji jen 

svou znalost o světě „tam venku“, o což pečují intenzivněji 

jiné předměty. Režijně tvořím i expresi, v níž se reflektují 

světy „tam uvnitř“: vyjadřuji naději k něčemu, hrůzu 

z něčeho, odstup k něčemu, chladné konstatování něčeho… 

Kdy se hudbě, která je královnou nedostižně vyjadřovaných 

expresí, toto začíná dařit? Po jak dlouhé době o to její  

interpreti či tvůrci vůbec mohou usilovat?   

Aby se tyto úkoly a obsahy daly zadávat, hodnotit a kompa-

rovat, obor výtvarná výchova nutně potřebuje slova.   

Slova jeho komplexní fixace/díla ani nenahrazují, ani 

„neničí“. Slova pojmenovávají úvahy, které zvolená mediali-

ta vůbec umožnila, a bez této mediality a jejího způsobu by 

se dané řešení vůbec do tohoto světa nedostalo. Významné 

je, že tyto „mediální“ úkoly jsou prováděny v činnosti. Pro-

to je tento předmět i „laboratoří“, na kterou ale potřebuje 

určitý čas. 

Proč lidstvo vymyslelo a tvoří svět umění (big creativity)  

a škola ho transformuje v předmětu výtvarná výchova (little 

creativity)? Je-li slovo kreativita chápáno jako to, které by 

mělo pronikat všemi obory, musí zde být obor, který si  

experiment, jeho využití a vstup do neznámých končin  

klade jako jednu ze svých strategií a tedy obsahů již od  

nejnižších ročníků. Někde musí být jeho vědomá a kon-

cepčně řízená „líheň“. Je-li tvorba nutná pro aktivní ucho-

pení a kvalitní posun znalostí a zkušeností napříč všemi 

oblastmi, musí být obory, které ji vědomě rozpoznají (!), 

kultivují a pěstují. Vykřičník naznačuje, že rozpoznat inovaci 

od chyby bývá poměrně těžké. 

Musí vědomě pracovat s pojmem nevyjádřitelné, nevyučo-

vatelné, nemyslitelné, protože k jejich hranicím upírá své 

vize. Všechny obory lidského ducha k těmto horizontům 
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upírají svou pozornost, ale kterému ještě vyučovatelnému 

předmětu se to daří koncepčně uchopit již ve školním pro-

středí?  

S těmito úkoly výtvarná výchova není volnočasová aktivita. 

Nevytváří se zde subjektivním libostním soudem ocenitelné 

„předměty“. Tvorba je způsob poznání, které zároveň vyje-

vuje důvody a záměrnost svého tvůrce, a tak koncepčně  

vyjadřuje hodnotový systém svého tvůrce.  

Pro tyto úkoly hledáme časovou dotaci, v těchto vazbách se 

výtvarná výchova vztahuje k ostatním předmětům, v těchto 

charakteristikách je nenahraditelná. V těchto rozměrech by 

měla být vyučována a obhajována. 

Kateřina Dytrtová 

Doc. Kateřina Dytrtová, Ph. D., působí na katedře dějin a teorie 
umění Fakulty umění a designu UJEP Ústí nad Labem a na katedře 

výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP Ústí nad Labem. 

 

V LEDNU SE USKUTEČNÍ JIŽ DRUHÁ  
IDEOVÁ KONFERENCE USKUPENÍ KOMPAS  
 
15. 1. 2022 se v Domě U Kamenného zvonu v prosto-

rách Galerie Hlavního města Prahy uskuteční již druhá 

– tentokrát prezenční – konference uskupení  

KOMPAS. 

Na programu konference, na níž bude Českou sekci INSEA 

zastupovat předsedkyně Petra Šobáňová, je sumarizace do-

savadního dění v koalici (Milan Motl), shrnutí výsledků první 

ideové konference a společná reflexe jejích výstupů (Petra 

Šobáňová), dále informace o aktuálním dění v expertním 

panelu MŠMT (Martin Rusek) a reflexe workshopů na peda-

gogických fakultách a dalších diskuzních setkání týkajících  

se revizí rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání.  

Do programu je začleněno také téma Memoranda o vzájem-

né spolupráci MŠMT a MK a meziresortní skupiny na MŠMT 

(Zuzana Demlová, Roman Giebisch), jednat se bude o pod-

poře Asociace krajů ČR (v kontextu dění v Komisi pro kultu-

ru a Komise pro školství AKČR a kulturní politiky hlavního 

města Prahy 22+; Lucie Haškovcová) nebo o možnostech 

Národního plánu obnovy (Kateřina Kalivodová). V závěru 

konference proběhne debata nad dalšími plány uskupení 

KOMPAS a nad jeho směřováním. 

Pro zájemce bude na závěr zrealizována prohlídka Domu  

U Kamenného zvonu, gotického královského paláce z 13. 

století, kde se podle odborníků pravděpodobně narodil 

Karel IV. a který si nechali postavit Eliška Přemyslovna  

a Jan Lucemburský (gotická kaple, románsko-gotické  

sklepy, výhledy ze střechy domu). Díky podpoře hostitelské 

instituce a členky KOMPASU Lucie Haškovcové bude rovněž 

možné zdarma zhlédnout výstavu mexické malířky Fridy 

Kahlo a výstavu světelných instalací ve sklepích domu Light 

Underground. 

Připomeňme, že konference navazuje na první podobné 

setkání, jímž byla ideová konference uskupení KOMPAS 

konaná 13. října 2021 na platformě Zoom. Konference se 

zúčastnili zástupci členských organizací a další podporova-

telé tohoto pestrého mezioborového uskupení. Cílem se-

tkání bylo diskutovat a formulovat společné ideje, stanovis-

ka a podněty pro probíhající reformní proces. Formát této 

konference byl netradiční: před konferencí si účastníci pro-

studovali zaslané okruhy a individuálně připravovali vlastní 

stanoviska reprezentujících postoje sdílené členskými orga-

nizacemi.  

Během samotné konference probíhalo jednání v malých 

pracovních skupinách (s využitím funkce místností v Zoo-

mu); každá skupina měla za úkol prodiskutovat v malém 

okruhu nastolená témata a vygenerovat klíčové ideje či 

teze, příp. stanoviska k daným okruhům, na nichž se všichni 

členové skupiny shodli – výstupy byly heslovitě zapsány. 

Tématem byly společné cíle KOMPASU, dále celkové smě-

řování vzdělávacího systému ČR v kontextu aktuálního  

reformního procesu a konečně základní vzdělávání a jeho 

problémy z pohledu členských organizací.  

Po skončení vymezeného času se účastníci vrátili do hlavní 

místnosti a mluvčí jednotlivých skupin prezentovali  

výstupy. Následně byl dán prostor pro společnou diskusi  

a komentování navržených tezí; byl využit pro doplnění  

a zpřesnění. Tuto pracovní část moderovala a organizovala 

Petra Šobáňová, shrnutí a ukončení diskuse se ujali mluvčí 

KOMPASU Milan Motl a Martin Rusek. S výsledky jednání 

budou členky a členové České sekce INSEA seznámeni  

v příštích Listech. 

https://www.kompas.education/
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PŘIHLASTE PRÁCE SVÝCH ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ!  

ZÍSKÁTE ZAJÍMAVÉ ZKUŠENOSTI Z MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKY A HODNOTNÉ CENY! 

 

 

 

 

 

https://www.insea.cz/bien%C3%A1le
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JEŠTĚ JE MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE  
DO MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU! 

V předešlém čísle Listů jsme Vás informovali o tom, že se 

Česká sekce INSEA stala partnerem mezinárodního projektu 

zaměřeného na prezentaci dětského výtvarného projevu. 

Výzva k předkládání projektů nyní vrcholí, ale stále ještě je 

možné se přihlásit! 

 

Národní kolo mezinárodního bienále figurální 

kresby a malby dětí a mládeže | Celostátní  

přehlídka výtvarných prací Olomouc 2022 

Česká sekce INSEA ve spolupráci se Základnou umeleckou 

školou Karola Pádivého v Trenčíně, katedrou výtvarné výcho-

vy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 

Assisi International School a Fondazione Patrizio Paoletti Per 

Lo Sviluppo E La Comunicazione zve všechny zájemce 

k účasti na mezinárodním výstavním projektu. 

Výzva je určena učitelům a učitelkám výtvarné výchovy 

všech stupňů a typů škol a mimoškolních zařízení či edukáto-

rům a edukátorkám galerií a muzeí. Mezinárodní bienále 

kresby a malby dětí a mládeže je organizováno v rámci pro-

jektu Erasmus se slovenskými a italskými partnery. 

Tématem soutěžní přehlídky je figura a organizátoři se těší 

na různá pojetí tohoto tématu, jež rozvinete spolu se svými 

žákyněmi a žáky. Na přehlídku je možné zaslat jak jednotlivé 

práce, tak kolekce prací i celé projekty. Počet prací nebo 

projektů není omezen, z prostorových důvodů však do hlavní 

sekce přijímáme pouze dvojrozměrné práce. Registrovat lze 

práce dětí a mládeže do 19 let (včetně), vítány jsou také prá-

ce tvůrců se speciálními vzdělávacími potřebami, pro něž 

věkové omezení neplatí. 

Všechny zaslané práce budou součástí výstavy v barokní bu-

dově Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci. 

Každý pedagog a kolektiv obdrží diplom, vybrané práce bu-

dou po skončení národního kola zaslány na mezinárodní vý-

stavu. Z výstavy vznikne katalog a webová prezentace. 

Všichni zájemci o účast na soutěžní přehlídce mohou své 

projekty a práce dětí a mládeže přihlašovat prostřednictvím 

webového formuláře na stránkách www.insea.cz. Samotné 

kolekce prací je třeba opatřit doprovodným štítkem s údaji 

o práci či projektu. Práce je možné zaslat poštou nebo 

osobně přinést a odevzdat na vrátnici Uměleckého centra 

Univerzity Palackého v Olomouci. 

Práce, jež postoupí do mezinárodního výběru, se nevracejí, 

ostatní práce si mohou pedagogové osobně vyzvednout po 

skončení výstavy. 

 

POZOR NOVINKA! 
SPIN OFF SEKCE URČENÁ MLÁDEŽI  
PŘIJÍMÁ PŘIHLÁŠKY AŽ DO 10. 1. 2022! 

Figura 2.0 je spin off Mezinárodního bienále figurální kres-

by a malby dětí a mládeže. Do této speciální sekce cílené  

na mládež je možno přihlásit projekty překračující hranice 

klasických médií – práce multimediální, digitální nebo per-

formativní v podobě fotografií, videí, záznamů performance 

apod. tematicky zaměřené na figuru a tělo. Jako odměnu za 

oceněná díla této sekce máme připraveny instantní fotoa-

paráty Fujifilm Instax. Přihlášku a díla v digitální podobě 

můžete zaslat až do 10. 1. 2022.  

Poznámka: do spin off sekce se přihlašujte běžným způso-

bem, jen do přihlášky uveďte heslo "Figura 2.0".  

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 

PŘIHLAŠOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO 

FORMULÁŘE: DO 31. 12. 2021 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SPIN OFF SEKCE FIGURA 2.0:  

DO 10. 1. 2022 

DODÁNÍ PRACÍ NA MÍSTO KONÁNÍ: DO 10. 1. 2022 

ZAHÁJENÍ NÁRODNÍHO KOLA PŘEHLÍDKY: V ÚNORU 2022 

(BUDE UPŘESNĚNO PODLE AKTUÁLNÍ EPIDEMICKÉ  

SITUACE) 

 

Dozvěděli jste se o projektu pozdě? Máte pro-

blém s deadlinem? Ozvěte se nám! 
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Pokud to epidemická situace dovolí, výstava bude zahájena 

vernisáží a pedagogům a žákům nabídneme kulturní pro-

gram. Ocenění účastníci získají hodnotné ceny, pedagogům 

nabídneme zdarma knižní tituly z produkce České sekce  

INSEA a KVV PdF UP v Olomouci a další drobné dárky. 

Celostátní přehlídka výtvarných prací účastníků Národního 

kola mezinárodního bienále figurální kresby a malby dětí  

a mládeže bude trvat cca jeden měsíc, poté vybrané práce 

poputují na Slovensko, kde se v dubnu uskuteční výstava 

mezinárodní.  

 

Místo konání 

Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci 

(konvikt) 

Univerzitní 3–5, 779 00 Olomouc 

Kontaktní osoba:  

Petra Šobáňová; petra.sobanova@upol.cz 

 

Jak se přihlásit? 

Přihlášky mohou podávat jak učitelé a učitelky, tak také sami 

žáci, a to prostřednictvím webového formuláře na stránkách 

bienále. Těšíme se na vaši účast! 

 

NÁRODNÍ KOLO MEZINÁRODNÍHO  
BIENÁLE FIGURÁLNÍ KRESBY A MALBY 
DĚTÍ A MLÁDEŽE JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU 
ERASMUS+ 

Česká sekce INSEA se projektu Erasmus+, jehož vyvrchole-

ním bude mezinárodní setkání, účastní poprvé. Byla oslove-

na Základnou umeleckou školou Karola Pádivého v Tren-

číně a spolu s italskými partnery Assisi International School 

a Fondazione Patrizio Paoletti Per Lo Sviluppo E La Comuni-

cazione se v rámci projektu Erasmus+ zavázala zorganizovat 

národní kolo bienále a vybrat kolekci prací, jež poputují na 

Slovensko a budou reprezentovat Česko v této mezinárodní  

soutěži. 

Součástí projektu Bienále figurálnej kresby a maľby | Bien-

nial of figurative drawing and painting (číslo projektu 2020-

1-SK01-KA227-SCH-094433) budou rovněž setkání všech 

partnerů na Slovensku, v České republice a v Itálii. Na uspo-

řádání národního kola bienále laskavě spolupracuje katedra 

výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. Část cen do soutěže věnovala Pedagogická 

fakulta UP. Děkujeme! 

https://www.insea.cz/bien%C3%A1le
https://www.insea.cz/bien%C3%A1le
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TĚLO A IDENTITA VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ  

V nedávné době vydalo nakladatelství Gaudeamus Univerzity 

Hradec Králové Metodické listy a Katalog k výstavě Tělo  

a identita ve výtvarné výchově. Tyto publikace vznikly 

v rámci didaktického projektu, který byl součástí specifické-

ho výzkumu katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Peda-

gogické fakulty Univerzity Hradec Králové, vedeného MgA.  

et Mgr. Petrou Filipovou, Ph.D.  

Cílem didaktického projektu bylo podpořit mladé talentova-

né studenty v rozvoji profesního sebepojetí a vytvořit pro-

stor pro zahájení vlastního pedagogického výzkumu. Projekt 

vznikl z podnětu studentů, kteří se chtěli podílet na inovaci 

studia na pedagogické fakultě a propojit vzdělávání budou-

cích učitelů výtvarné výchovy se školní praxí za účelem zvy-

šování kvality učitelské přípravy.  

Metodické listy představují modelaci výuky v podobě výuko-

vých situací, jež byly následně ověřovány v praxi. Na tvorbě 

listů se podíleli jak studenti KVKTT PdF UHK, tak jedna stře-

doškolská učitelka, jež byla přizvána jako příklad dobré praxe 

ve výtvarné edukaci.  

Studenti si ověřili získané vědomosti vytvořením výukové 

situace, kterou buď evaluovali sami za podpory učitelek  

a učitelů během své pedagogické praxe, nebo ověření pro-

běhlo v hodinách výtvarné výchovy praktikujících učitelek  

a učitelů. 

Recenzovaný kritický katalog k výstavě obsahuje příspěvky 

studentů, jež reflektují aktuální společenská témata, součas-

né umění a digitální technologie. Tím se úzce propojila výu-

ka výtvarné výchovy se světem důvěrně známým žákům.  

Pozornost v rámci textů v katalogu proto byla věnována  

dílčím okruhům Kulturní tělo, Identita v současné digitální 

éře, Stroj v člověku, člověk ve stroji, Ne/fungující prostor  

a Proč zvyšovat vizuální gramotnost. 

 

 

ZNÁTE ČASOPIS  
VISUAL CULTURE  
& GENDER? 

Na podzim vyšlo nové 

číslo odborného časopisu 

věnovaného vizuální 

kultuře a genderovým 

tématům. Číslo přináší 

například studie věnova-

né queer tématům,  

tématu mateřství a jeho 

umělecké reflexe 

v autobiograficky laděných malbách a próze nebo feminis-

tickému umění a feministické umělecké kritice.  

http://vcg.emitto.net/index.php/vcg/issue/view/19
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USPOŘÁDALI JSME KURZ FOTOGRAFIE  
A CHYSTÁME DALŠÍ! 

Po delší pauze vynucené pandemií jsme opět uspořádali 

vzdělávací kurz v rámci DVPP. Šlo o akreditovaný kurz foto-

grafie pro učitele výtvarné výchovy, který se uskutečnil 12. 

až 14. 11. 2021 v lokalitě Toulovcovy maštale pod vedením 

našeho stálého spolupracovníka Juraje Sosny.  

Můžete se potěšit fotografiemi účastníků kurzu a pokud vás 

lákají taje fotografické tvorby, lze se přihlásit na nejbližší 

vzdělávací akci, jež se bude věnovat práci v programu Adobe 

Photoshop. 

 

Fotografie zachycují dění na kurzu fotografie a práce účastníků pod 
vedením fotografa Juraje Sosny; foto archiv Juraje Sosny 
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PŘIHLASTE SE NA AKREDITOVANÝ KURZ 
PRÁCE S ADOBE PHOTOSHOP! 

 

VYDALI JSME SBORNÍK ABSTRAKTŮ  
Z KONFERENCE ART EDUCATION IN THE 
TIME OF CORONAVIRUS 

V polovině roku 2021 byl vydán první z výstupů naší meziná-

rodní konference Art Education in the Time of Coronavirus. 

Po zvláštním čísle Listů České sekce INSEA věnovaném kon-

ferenci je to sborník abstraktů, který obsahuje abstrakty 

všech příspěvků a připomíná bohatý program této události. 

Sborník, po jehož vydání budou editorky Jana Jiroutová  

a Petra Šobáňová připravovat k vydání odbornou publikaci, 

je možné najít naší elektronické knihovně na webu České 

sekce INSEA. Aktivním účastníkům konference byl sborník 

(spolu s upomínkovými předměty) zaslán poštou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://f8a41b37-3228-4025-872f-f61b1c40af15.filesusr.com/ugd/01fd51_4cc29a31d7124977bdc6fa2df3a17eb8.pdf
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BEZČASÍ 

Petr Brožka_Ivan Bukovský_Olga Divišová_ 

Josef Lorenc_Aleš Pospíšil_Karel Řepa_ 

Petra Vichrová_Lenka Vilhelmová 

Kurátorka: Zuzana Duchková 

Místo konání: Kulturní dům Dobříš 

Termín konání: 25. 11. – 19. 12. 2021 

Vernisáž: 25. 11. 2021 v 17.00 

V rámci oslav třicetiletého výročí existence Jihočeské univer-

zity v Českých Budějovicích se v Kulturním domě v Dobříši 

koná výstava s názvem Bezčasí, na které svá díla představují 

členové katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 

v Českých Budějovicích (Petr Brožka, Ivan Bukovský, Olga 

Divišová, Josef Lorenc, Aleš Pospíšil, Karel Řepa, Petra  

Vichrová a Lenka Vilhelmová). Součástí expozice jsou kreseb-

ná, malířská, grafická a sochařská díla realistického i abs-

traktního charakteru inspirovaná přírodou, konkrétními  

každodenními či naprosto banálními situacemi, se kterými  

se mohl setkat každý člověk. Díla se navzájem prolínají a ob-

sahově doplňují pod pojmem bezčasí, v němž se odráží sou-

časná atmosféra a nabízí se otázky související s vnímáním 

plynutí času. Výtvarný přístup jednotlivých vystavujících  

často odhaluje jejich nejniternější pocity a přitom nechává 

diváka zkoumat sebe sama.  

ŠPANĚLSKÁ BAEZA HOSTILA EVROPSKÝ  
REGIONÁLNÍ KONGRES INSEA  

Ve dnech 6. až 8. července 2021 se odehrál dlouho očeká-

vaný evropský regionální kongres INSEA. Tato událost mezi-

národního významu se měla uskutečnit ve španělské Baeze 

již v roce 2020, nakonec byla kvůli pandemii přesunuta na 

rok 2021 a uskutečnila se v hybridní formě s důrazem na 

online komunikaci. O průběhu konference jsme vás infor-

movali na našich sociálních sítích a webu.  

Jednu ze sekcí na konferenci Seamos Radicales | Being  

Radical moderovala členka našeho výboru Jana Jiroutová. 

Během jednání v této sekci zazněly příspěvky prezentující 

výzkumy mozkové aktivity během zrakového a haptického 

vnímání nebo společenské a kulturní otázky výtvarné edu-

kace. Na konferenci se sešla také Evropská rada INSEA.  

Jednání tohoto orgánu se účastnily i naše zástupkyně Petra 

Šobáňová a Jana Jiroutová. Diskutován byl smysl 

networkingu v rámci INSEA, stejně jako úkoly výboru Evrop-

ské rady INSEA a vize pro další období.   
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PŘEDSEDKYNĚ ČESKÉ SEKCE INSEA  
VYSTOUPILA JAKO ZVANÝ HOST NA  
KONFERENCI AMERICKÉ SPOLEČNOSTI 
PRO VÝCHOVU UMĚNÍM 

V návaznosti na udělení mezinárodní ceny The Edwin 

Ziegfeld Award předsedkyni České sekce INSEA byla Petra 

Šobáňová pozvána k pronesení zvané přednášky na konfe-

renci Americké společnosti pro výchovu uměním (USSEA). 

Třídenní konference s názvem Reimagining Inclusivity and 

Cultural Diversity in Art and Visual Culture Education si  

kladla za cíl podrobit kritické reflexi problematiku inkluzivity 

a kulturní diverzity ve výuce výtvarné výchovy a ve vizuální 

kultuře.  

Příspěvky účastníků zkoumaly témata, jež ovlivňují kulturní  

a sociální souvislosti po celém světě. Organizátoři vybídli 

výtvarné pedagogy k vytváření prostoru pro využití kritické-

ho nahlížení různých společenských problémů, tak aby žáci 

mohli skrze tvorbu a reflexi vizuální kultury porozumět své-

mu místu ve světě, kulturním okolnostem a podstatě míst-

ních a globálních problémů.  

Petra Šobáňová vystoupila 17. července 2021 s hodinovým 

příspěvkem Inclusive Diversity in Art Education | The Challen-

ges and Experience of a Central European Post-Communist 

Country. 

 

 

 

PANDEMIE KORONAVIRU JAKO  
PŘÍLEŽITOST PRO PEDAGOGICKÉ INOVACE  

Na katedře výtvarné výchovy PdF UP probíhá 

výzkum didaktických prostředků muzeí umění  

a galerií 

Na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzi-

ty Palackého v Olomouci je řešen výzkumný projekt Pande-

mie koronaviru jako příležitost pro pedagogické inovace | 

Výzkum didaktických prostředků muzeí umění a galerií.  

Závěry z probíhajícího výzkumu budou představeny ve stej-

nojmenné monografii. Projekt byl podpořen Pedagogickou 

fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a chystaná mo-

nografie přinese výsledky související s novou „vzdělávací” 

situací a s pohotovou reakcí muzejních a galerijních institucí 

na aktuálně vzniklou celospolečenskou potřebu okamžitého 

uplatnění prostředků distančního vzdělávání. Autorky mo-

nografie vytvářejí na základě obsahové a didaktické analýzy 

aktualizovanou typologii materiálních online didaktických 

prostředků muzeí umění a galerií, kterou doplňují o nejno-

vější případové studie z muzejního a galerijního prostředí. 

Rovněž poukazují na propojenost dvou sesterských oborů, 

kterými jsou výtvarná výchova a edukace v kultuře. 

Členky výzkumného týmu si kladou za cíl upozornit na nově 

vzniklé didaktické prostředky muzejních a galerijních  

institucí v České republice, jež byly nabídnuty jako služba 

široké veřejnosti v období uzavření muzejních a galerijních  
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institucí i škol od března 2020 až do 13. dubna 2021, kdy 

začala rotační výuka na základních a středních školách.  

Formou případových studií budou v monografii představeny 

online přístupné digitální vzdělávací zdroje edukačních oddě-

lení muzeí umění a galerií, které v období koronavirové  

pandemie posloužily nejen jako nové způsoby muzejní pre-

zentace, ale i jako zdroje vhodné k distanční výuce výtvarné 

výchovy. Nastíněny budou i možnosti jejich využívání výtvar-

nými pedagogy jako dalšího možného zdroje při naplňování 

kurikula předmětu výtvarné výchovy, a to nejen v době uza-

vření škol. 

Záměrem připravované monografie je přispět jednak k lepší-

mu poznání této vlivné edukační oblasti a jednak k výrazněj-

šímu propojení edukace v kultuře s formálním vzděláváním. 

Důležitost a výhody tohoto propojení se naplno ukázaly prá-

vě v krizovém období a je třeba je dále rozvíjet. 

Na obrázku je autorka textu Kateřina Mesdag zachycena během 
svého vystoupení na konferenci Seamos Radicales / Being radical 

 

Průběžné výsledky výzkumu byly prezentovány také na  

Evropském kongresu InSEA Seamos Radicales / Being radical, 

jenž se konal v době od 6. – 8. července 2021 ve španělské 

Baeze a v online prostoru. Příspěvek autorek připravované 

monografie poukázal na zaznamenaný boom online didaktic-

kých prostředků muzeí umění a galerií v České republice  

v době koronavirové pandemie a představil nově vytvořenou 

typologii online didaktických prostředků muzeí umění a gale-

rií i s ukázkami případových studií z českého prostředí. 

Otevřenost a vzájemná podpora členů této výjimečné komu-

nity pedagogů zabývající se výchovou uměním je nejedním  

z řady přínosů i pro členy české sekce INSEA. Tato konkrétní 

zkušenost aktivní participace a vzájemného sdílení v rámci 

mezinárodní komunity pedagogů obohatila autorky o příkla-

dy dobré praxe ve světovém vzdělávacím kontextu a o pocit 

ukotvení zkoumaného tématu v oborových, multikulturních  

i geografických souvislostech. Tematicky přínosné bylo  

navázání kontaktu s Dr. Kate Noble, která se podílí na mu-

zejní edukaci Fitzwilliamova muzea Univerzity of Cambrid-

ge, UK. Ta nejen ocenila nově vznikající typologii online 

didaktických prostředků muzeí umění a galerií z českého 

prostředí, ale také poskytla ke sdílení případové studie brit-

ské organizace GEM1, které rovněž vznikly během 

„lockdownu” za účelem zviditelnit a veřejnosti nabídnout 

edukační potenciál britských muzejních a galerijních institu-

cí v online podobě. 

Sdílení zkušeností edukátorů v kultuře, již jsou aktivně za-

pojeni do současného dění, bylo dále prohloubeno v září 

tohoto roku na GEM konferenci – The Future of Museum 

and Heritage Learning: Learning from the challenges and 

innovation of lockdown2. Tato konference si kladla za cíl – 

na podkladě aktuálních zkušeností – nastínit budoucí vývoj 

a směřování muzejní a galerijní edukace a představila brit-

ským pegagogům a edukátorům v kultuře zmíněný příspě-

vek Pandemie koronaviru jako příležitost pro pedagogické 

inovace | Výzkum didaktických prostředků muzeí umění  

a galerií. Pro autorky připravované monografie byla účast 

na tomto fóru další příležitostí k tomu podělit se o svá zjiš-

tění a získat inspiraci ze zkušeností a konferenčních prezen-

tací britských oborových kolegů a kolegyň. Diskutována 

byla nejen témata digitálních inovací na poli edukace,  

online přístupnost a prezentace muzejních sbírek veřejnos-

ti, ale i udržitelný rozvoj, sociální spravedlnost a aktivity 

proti rasismu. 

Dalším významným místem k vzájemnému sdílení zkuše-

ností byla pro řešitelky celostátní online konference České 

sekce INSEA – Prostor obrazu: Mezioborová setkání na poli 

umění a edukace, která se uskutečnila 5. – 6. listopadu  

tohoto roku. Hlavní řešitelka projektu zde v sekci Umělecké 

dílo – inspirace pro soudobou výtvarnou výchovu předsta-

vila projekt i českému publiku a nabídla téma k diskusi  

o formách a možnostech využívání didaktických prostředků 

muzeí umění a galerií v pedagogické školní či mimoškolní 

praxi. 

Přestože výzkumné šetření stále probíhá a na závěry je  

zatím brzy, už nyní je viditelné, že v důsledku zavedených 

opatření spojených s koronavirovou pandemií a déle než 

roční distanční výukou na všech stupních českých škol 

vznikly z iniciativy muzejních a galerijních institucí nové 

typy didaktických prostředků, které jsou plně ovlivněny 

současnými způsoby elektronické komunikace. Technologie 

poskytla prostředí a komunikační kanál, díky němuž mohly 

galerie komunikovat s publikem a díky němuž učitelé mohli 
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během pandemie zůstat v kontaktu s žáky. Je ale zřejmé, že 

technologie a komunikační médium zároveň ovlivňuje obsah 

a stylizaci vzniklých prostředků a ovlivňuje i způsoby didak-

tické transformace témat. Bude prospěšné tyto proměny dál 

analyzovat a všímat si jak jejich pozitivních aspektů, tak  

i rizik.  

(Redakčně upraveno.) 

 

Kateřina Mesdag  

Autorka článku Mgr. et Mgr. Kateřina Mesdag je hlavní řešitelkou 
projektu a spuluautorkou připravované monografie. Je studentkou 

doktorského studijního programu na katedře výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  

E-mail: mesdag13@gmail.com  

 

Poznámky: 

1 Organizace GEM (Group for Education in Museums) – 

je organizací, která sdružuje, vychovává a zajišťuje další 

vzdělávání a vzdělávací zdroje pro edukátory v kultuře v UK. 

Jejich případové studie na téma distančního vzdělávání  

v muzeích a institucích pečujících o kulturní dědictví jsou  

v angličtině: Remote learning in museums, heritage and cul-

tural setting – dostupné z: https://gem.org.uk/wp-content/

uploads/2021/01/GM160-Gem-Case-Studies-26_AW-SP.pdf 

 

2 GEM konference The Future of Museum and Heritage 

Learning: Learning from the challenges and innovation of 

lockdown – Dopad pandemie Covid-19 podnítila i britské 

odborníky z oblasti muzejního a galerijního vzdělávání k to-

mu, aby poskytovali veřejnosti více příležitostí ke vzdělávání 

edukačními programy a digitálními zdroji pro distanční vzdě-

lávání. Patří mezi ně např. webové semináře, videa a další 

digitální zdroje těchto institucí. Konference GEM 2021, kte-

rou pořadatelská organizace připravila na 8. – 10. září 2021, 

si dala za cíl prozkoumat budoucí vývoj a směřování   

edukace v kultuře v muzejních a galerijních institucích –  

diskutovanými tématy byly digitální inovace, online přístup-

nost a prezentace sbírek veřejnosti, udržitelný rozvoj, sociál-

ní spravedlnost, antirasismus. 

 

 

 

 

 

SAMOTA UPROSTŘED DAVU:  
CHARLES BAUDELAIRE A ČESKÉ UMĚNÍ  
V GASK 

3. 10. 2021 – 16. 1. 2022 

Zahájení: 2. 10. 2021 

Výstava, věnovaná dvoustému výročí narození Charlese 

Baudelaira, představuje vliv osobnosti a díla tohoto fran-

couzského básníka na české umění od konce 19. století do 

současnosti. Výběr uměleckých děl zahrnuje jak konkrétní 

inspirace, tak širší, podprahové souvislosti. Koncept výstavy 

je založen na zásadních baudelairovských tématech, po-

dobně jako je vystavěna sbírka básní Květy zla. Kniha, jež je 

zpovědí člověka, pohybujícího se mezi světlem a temnotou, 

usilujícího o krásu i topícího se v ošklivosti, hledajícího ces-

tu mezi Bohem a Satanem, básníka, který se celý život sna-

žil vydestilovat krásu ze zla. 

Charles Baudelaire (1821–1867), často označovaný za prv-

ního prokletého básníka, je dnes právem považován za  

zakladatelskou osobnost moderny. Sám hluboce obdivoval 

dílo malířů Eugèna Delacroixe, Francisca Goyi či méně  

známého Constantina Guyse, kterého nazýval malířem  

moderního života. Své Květy zla věnoval básníku Théophilu 

Gautierovi, byl prvním překladatelem Edgara Allana Poea 

do francouzštiny a zbožňoval hudební dílo Richarda Wagne-

ra. Již za svého života inspiroval takové umělce, jako byli 

Gustave Courbet, Édouard Manet či Félicien Rops, které 

těsně následovali Auguste Rodin, Odilon Redon i autor 

„bible dekadence“ Joris-Karl Huysmans. 

V posledním desetiletí 19. století se v českém prostředí 

pomalu otevírá cesta k začlenění do evropské moderny. 

Zájem českých literátů a umělců o dílo Charlese Baudelaira 

započal již s prvními překlady jeho básní v roce 1875, šířeji 

však pronikají básníkovy vlivy až v souvislosti s otevíráním 

témat strachu, zoufalství i zla s blížícím se přelomem stole-

tí. S novým chápáním umělecké osobnosti a individuality  

je spojen především pojem dekadence, jejíž představitelé 

se uchylují k dobrovolné samotě a pohrdání okolní  
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společností. V expresionismu následně mnohdy ústí osamo-

cení až v úplné vysílení. Své postavení na okraji promítali 

mladí umělci a pozdější členové Skupiny 42 do obrazů měst-

ských periferií. Existenciální krize pak měla dramatický  

dopad v českém informelu, kdy se mnozí umělci hrubými 

zásahy do struktur materiálu snažili vykřičet úzkost a strach 

z politické i společenské současnosti. S příchodem normaliza-

ce se český underground uzavírá čím dál více do izolace  

a pocit marnosti a nudy se později projeví také v hnutí punk. 

Obraz pokroku a vykořeněnosti městského člověka, motivy 

smrti, osobní tragédie, strachu, zla i věčného hledání krásy 

pak přetrvávají v českém umění až do současnosti. 

 

 

Jiří Kolář, Baudelaire (Boucher-Rouauld); z archivu GASK 

 

Architektonická koncepce výstavy je ponorem do duše flané-

ra, bloudícího po Paříži 19. století s jejími pestrými výlohami, 

pasážemi i stánky bukinistů na břehu Seiny. Kumulace děl 

v jednotlivých sálech – odkazující také na pařížské Salony,  

o kterých Baudelaire psal – zároveň představuje jakési samo-

statné sbírky hovořící jako celky. Díla jsou prezentována 

v těsné blízkosti, podobně jako je tomu u slov a veršů jedné 

básně. Napětí mezi jednotlivými díly a celkem je vyostřeno, 

vizuální přeplněnost vyvolává tíseň a vede k touze po prázd-

notě. Splín. Pokusy uniknout k poezii, do náručí lásky, 

k umělým rájům a zpět do ulic města. Nic se nedaří. Nezbývá 

než samota uprostřed davu. 

Autorka výstavy: Kristýna Jirátová 

Kurátor za GASK: Richard Drury  

 

Převzato z tiskové zprávy GASK, zdroj obrázků: GASK 

 

PATRONI Z KUNSTHALLE PRAHA  

V kontextu pandemické situace a zavřených galerií vznikl  

v rámci nového vzdělávacího oddělení Kunsthalle Praha 

program video-výzev, které mají za cíl oslovit co nejširší 

publikum od rodičů s dětmi přes studenty až po dospělé  

a seniory a skrze uměleckou aktivitu je zapojit do vzájem-

ného dialogu. Video uvádí dvojice Patronů umění, kteří 

svérázným způsobem s humorem a nadsázkou představují 

vždy jeden umělecký přístup, umělce či období. 

Dokumentace projektu; foto archiv Kunsthalle Praha  

 

První díl se věnoval umění posílanému poštou, které nava-

zovalo na Façade Project Kunsthalle Praha ve spolupráci  

s madagaskarským umělcem Joelem Andrianomearisou.  

Diváky jsme vyzvali, aby vytvořili díla tematicky navazující 

na hlavní téma Andrianomearisovy tvorby tajemství a pro-

měn a zaslali je poštou do galerie. Odborná porota z řad 

vzdělávacího a výstavního oddělení vybrala několik prací, 

které oslovily především svým originálním přístupem a pře-

mýšlením. V duchu mail artu byla účastníkům následně 

poslána nazpět pohlednice s jejich dílem vyfotografovaným 

v prostorách galerie.  
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Dokumentace projektu; foto archiv Kunsthalle Praha  

Důležitým aspektem výzvy bylo především navázání komu-

nikace s různorodými skupinami účastníků napříč republi-

kou a zkoumání různých přístupů k online zadání.  

Dokumentace projektu; foto archiv Kunsthalle Praha  

 

Další úrovní výzvy byla následná aukce děl v rámci týmu 

galerie, který se měl možnost seznámit jak s přístupem  

a směřováním vzdělávacího oddělení, které mnohdy zůstá-

vá na periferii hlavních zájmů, tak se aktivně zapojit do  

výzvy a zkoumat kvality děl z opět jiného úhlu pohledu. 

Výtěžek z aukce byl posléze věnován na podporu jednoho  

z účastníků výzvy, který se léčí arteterapií. 

V dalším díle se Patroni umění zaměří na kabinety kuriozit, 

jejich historickou podobu i současné možnosti přístupu  

ke sbírání a klasifikaci hmotných i nehmotných předmětů. 

Otevíráme tak aktuální otázku, kolik předmětů k životu 

potřebujeme, jakou mají životnost, kdo je vyrobil či vlastnil 

a co nás vede k tomu si je uchovávat. Odborná porota  

vybere nejzajímavější přístupy a nápaditá pojetí, které  

posléze zveřejníme na našem webu a sociálních sítích.  
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Dokumentace projektu; foto archiv Kunsthalle Praha  

 

Vybraní účastníci budou také moci nahlédnout do Kabi- 

netu elektrických kuriozit Marka Diona s kurátory přímo  

v Kunsthalle Praha. 

Více informací k výzvám i dalším programům vzdělávacího 

oddělení Kunsthalle Praha se dozvíte buď na webu  

www.kunsthallepraha.org, nebo nejlépe přímo odebíráním 

newsletteru. 

Martina Freitagová 

Kunsthalle Praha 

 

 

Z NOVÉHO ČÍSLA ČASOPISU KULTURA, 
UMĚNÍ & VÝCHOVA 

Odborný recenzovaný časopis Kultura, umění  

& výchova, ročník 9, číslo 1, rok vydání 2021 

Nové číslo odborného časopisu Kultura, umění & výchova, 

jež bylo zveřejněno na novém webu tohoto periodika, nabízí 

tři odborné studie a další články, recenze a zprávy. 

Číslo otevírá editorial vedoucí redaktorky Petry Šobáňové 

s názvem Quo vadis, české kurikulum? | Na okraj procesu 

revizí rámcového vzdělávacího programu pro ZV. Vstupní 

text čísla připomíná podstatné události roku 2021, zejména 

zavedení nově upraveného rámcového vzdělávacího pro-

gramu pro základní vzdělávání, a vyzývá členy komunity 

pedagogů expresivních oborů, aby hájili prostor vzdělávací 

oblasti Umění a kultura. 

Jakub Guziur nabízí čtenářům dokončení své obsažné stu-

die s názvem Konkrétní poezie a její (post)digitální obdoby 

a připomíná, že konkrétní poezie se dnes na mezinárodní 

umělecké scéně opět těší značné pozornosti.  

 

To dokládá množství výstav a publikací, ale rovněž popula-

rizačních a edukačních materiálů, které ovšem mnohdy 

představují značně zkreslené pojetí tohoto typu intermedi-

ální tvorby na pomezí slova a obrazu. Guziurova esej se 

pokouší shrnout poetiku klasické konkrétní poezie a dále se 

zabývá současnými intermediálními díly, která se k odkazu 

klasické konkrétní poezie hlásí, případně se s ním pokoušejí 

kriticky vyrovnat, zejména (post)digitální konkrétní poezií  

a kinetickou konkrétní poezií. 

Kateřina Pávková ve své studii Vzdělávání seniorů | Senioři 

jako účastníci vzdělávacího programu v oboru památkové 

péče otevírá téma aktivního stárnutí a role kulturních  

a paměťových institucí v životě seniorů. Její text představu-

je konkrétní vzdělávací program určený populaci v senior-

ském věku, jenž je jednou z možností, jak efektivně naplnit 

ideu aktivního stárnutí. Jde o projekt Národního památko-

vého ústavu (a jeho odboru edukace a dalšího vzdělávání) 
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v podobě dvouletého vzdělávacího programu určeného pro 

seniorské posluchače s názvem „Památková akademie třetí-

ho věku“. Tu uvedl do života na podzim roku 2019 jako jeden 

z výstupů dlouhodobé koncepce rozvoje Národního památ-

kového ústavu 2019–2023 (DKRVO – Metody zpřístupnění 

památkového fondu pro celoživotní vzdělávání). Studie před-

stavuje specifika daného programu a nabízí postřehy z jeho 

realizace a evaluace.  

Studie Jitky Mikoškové s názvem Využití umělecké výchovy 

při rozvoji sociálního a emocionálního učení připomíná, že  

v souvislosti se současnou výchovou a vzděláváním se čím 

dál častěji obrací pozornost k sociálnímu a emocionálnímu 

učení jako k významnému faktoru procesu učení a školní 

úspěšnosti. Sociální a emocionální učení zároveň pozitivně 

formuje morální hodnoty a postoje jednotlivce související  

s jeho životní spokojeností a zodpovědným jednáním vůči 

společnosti a prostředí, v němž žije.  

Článek se zabývá koncepcí sociálního a emocionálního učení 

organizace CASEL (Collaborative for Academic, Social, and 

Emotional Learning) a představuje vybrané přístupy a postu-

py, které tuto teorii implementují do umělecké výchovy: 

theory of action a service learning.  

 

Obálka recenzované publikace Štěpánek, Pavel a kol. 2020. Óscar 
Domínguez en Checoslovaquia/ v Československu (1946–1949) 

Číslo doplňují recenze: Marcela Vrzalová Hejsková přináší 

recenzi knihy Štěpánek, Pavel a kol. 2020. Óscar Domínguez 

en Checoslovaquia/ v Československu (1946–1949). Teneri-

fe: TEA Tenerife Espacio de Las Artes, s. 230. ISBN 978-84-

944395-1-3. Tibor Díte předkládá recenzi publikace Jan 

Dolák: Muzea pěti kontinentů. Brno: Technické muzeum  

v Brně, 2020, 86 s. ISBN 978-80-87896-87-9. 

Petra Šobáňová přináší smutnou zprávu o skonu malíře  

a pedagoga René Hábla, který zemřel 11. dubna 2021 po 

těžké nemoci ve věku pouhých 52 let. Článek připomíná 

Háblovy samostatné i kolektivní výstavy, včetně posledních 

výstavních projektů realizovaných v Galerii Caesar 

(Osamělost provočísel, 2018) a v Galerii XY (Paralelní světy, 

2018). 

 

Malíř René Hábl na vernisáži jedné ze svých výstav, foto archiv 
Galerie Caesar 

 

Veronika Hrbáčková ve své zprávě referuje o fotografovi 

Pavlu Rozsívalovi a u příležitosti jeho životního jubilea  

a výstavy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci upozorňuje 

na jedno z témat jeho rozmanité tvorby. Hana Myslivečko-

vá připomíná devadesátiny historika umění a emeritního 

pedagoga Univerzity Palackého v Olomouci doc. PhDr. Jose-

fa Malivy a shrnuje význam této osobnosti. Kateřina Dytrto-

vá se ve svém článku vrací k ocenění doc. Petry Šobáňové, 

Ph.D., cenou USSEA Ziegfeld Award.  

Součástí čísla je rovněž připomínka nesouhlasného stano-

viska České sekce INSEA k revizím RVP ZV. Číslo přináší do-

kument v podobě tohoto protestního stanoviska České 

sekce INSEA vůči tzv. malé revizi; materiál adresovaný mi-

nistru školství a široké veřejnosti shrnuje argumentaci stále 

platnou i pro proces velkých revizí. 

Představené číslo bylo publikováno 15. 11. 2021.  

ISSN 2336-1824 
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17. LISTOPAD V KOMIKSU 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY  
PALACKÉHO NABÍZÍ UČITELŮM ORIGINÁL-
NÍHO POMOCNÍKA K VÝUCE HISTORIE 

Jak žákům a studentům přiblížit atraktivní formou důležité 

historické události naší země? Například komiksem. Unikátní 

edukační pomůcku pro učitele, díky níž mohou názorněji 

vysvětlovat žákům události spojené s datem 17. listopadu, 

připravila Pedagogická fakulta UP. Fakulta vytvořila speciální 

webovou stránku „Příběh 17. listopadu“ doprovázenou origi-

nálními komiksovými ilustracemi jejího studenta Matěje  

Komínka. Učitelé na ní najdou materiály do výuky i tipy, jak  

s nimi pracovat. 

Říjen 1939. Demonstrace proti okupantům. Ilustrace: Matěj Komí-
nek, PdF UP 

 

Záměrem tvůrců je připomenout příběh 17. listopadu, jenž 

začal masovými demonstracemi proti nacistické okupaci  

v roce 1939 a je spojen s oběťmi na životech mladých lidí  

a uzavřením českých vysokých škol. Vytvořená webová strán-

ka provede návštěvníka všemi důležitými momenty, a to od 

říjnových demonstrací proti okupaci roku 1939 až k událos-

tem, které odstartovaly sametovou revoluci v roce 1989. 

 

 

Krvavé potlačení demonstrací v roce 1939; dole náhled metodické 
minisite Příběh 17. listopadu. lustrace: Matěj Komínek, PdF UP 

 

„Chceme touto cestou připomenout 80. výročí ustavení  

Mezinárodního dne studentstva a především tragické udá-

losti z roku 1939, jež tomu předcházely. Zvolenou formou 

chceme jednak přimět mladé lidi k tomu, aby se zamysleli 

nad cenou svobody a demokracie, a jednak bychom rádi 

oslovili učitelskou veřejnost. Proto mají naše materiály for-

mu komplexní metodiky, kterou si mohou zájemci stáhnout 

a libovolně využít ve výuce,“ uvedla Petra Šobáňová, prodě-

kanka pro rozvoj a vnější vztahy Pedagogické fakulty UP. 

Olomoucká pedagogická fakulta už využila formu komiksu 

pro přiblížení historických událostí několikrát. „Ve spolu-

práci s Matějem Komínkem, který na naší fakultě studuje 

učitelství výtvarné výchovy a dějepisu, jsme už dříve připra-

vili také komiksové karty připomínající události Listopadu 

1989 nebo osobnost Jana Amose Komenského. Různé dílčí  

i komplexní zdroje do výuky na školách chystají také naše 

kolegyně a kolegové z různých kateder. Proto jsme na  

našem portále Učitel21 už dříve zpřístupnili digitální kni-

hovnu, která digitální vzdělávací zdroje pro učitele uchová-

vá a třídí,“ doplnila proděkanka PdF UP. 
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Tyto volně dostupné zdroje jsou na portále uspořádány pod-

le předmětů, bohatě naplněná už je například kategorie  

český jazyk, výtvarná výchova, mediální výchova nebo  

občanská výchova a dějepis. 

Náhled metodické minisite Příběh 17. listopadu s balíčkem materiá-
lů do výuky ke stažení. lustrace: Matěj Komínek, PdF UP. Dole ná-
hled dalších materiálů, na nichž se podílel Matěj Komínek; také ony 
jsou volně ke stažení na portále www.ucitel21.cz 

 

„Tyto metodické inspirace do praxe připravujeme moc rádi  

a chápeme jejich produkci jako přirozenou součást portfolia 

činností fakulty. Učitelům ve školách tak trochu oplácíme 

péči, kterou věnují našim studujícím na praxi, a našim  

studentům a studentkám ukazujeme modelové příklady  

didaktického uchopení různých témat. V neposlední řadě 

ukazujeme, že vhodně zvolené vizuální prostředky mohou 

účinně napomáhat zdařilé didaktické transformaci obsahu 

různých vzdělávacích oborů,“ dodala Petra Šobáňová. 

Metodická webová stránka využívající kromě komiksových 

prvků také metody kritického myšlení je pod názvem „Příběh 

17. listopadu“ volně dostupná zde. 

 

Text: Vojtěch Češík, Žurnál UP 

Zdroj: PdF UP  

 

 

TIP DO VÝUKY! 

Komiksové ilustrace spolu s metodickým balíčkem do výuky 

si můžete stáhnout na portále Učitel21! Balíček didaktic-

kých materiálů lze využít ve výuce na 2. stupni základních 

škol nebo na gymnáziích a středních školách. Balíček uve-

řejněný na edukativní minisite obsahuje autorské komikso-

vé kresby, textové materiály a návrh vyučovací jednotky  

s využitím metod kritického myšlení. Využijte naše nápady! 

Autor námětu: Vojtěch Češík 

Autor kreseb: Matěj Komínek 

Návrh metodiky, grafické řešení stránky & webdesign:  

Petra Šobáňová 

 

Materiály vznikly u příležitosti 80. výročí ustavení Meziná-
rodního dne studentstva. Připravila Pedagogická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci v rámci naplňování kon-
ceptu Učitel21. 

 

PORTÁL UČITEL21 NABÍZÍ DIGITÁLNÍ 
VZDĚLÁVACÍ ZDROJE A TIPY DO VÝUKY 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci otevřela portál, na němž se potkává  

akademická veřejnost s praxí. 

Komunikační prostor, ve kterém se diskutují a zviditelňují 

pedagogická témata a inovace. Zároveň jde o edukační  

médium, které informuje o novinkách a trendech a které 

přináší řadu přednášek, textů a dalších zdrojů ke studiu. 

Portál Učitel21, místo, kde se potkává akademická veřej-

nost s praxí, nově otevřela Pedagogická fakulta Univerzity 

Palackého v Olomouci (PdF UP). 

Portál Učitel21 je komunitním a vzdělávacím prostorem pro 

všechny, kterým záleží na žácích, škole a učitelství. Nabízí 

články, blogy, videa, digitální vzdělávací zdroje a materiály 

https://www.ucitel21.cz/pribeh-17-listopadu-1
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do výuky, věnuje se učitelským tématům a nabízí i tipy do 

praxe. Podle Petry Šobáňové, proděkanky PdF UP, jež je  

autorkou celé jeho koncepce, má portál sloužit také jako 

motivační element, především sdílením pozitivních příkladů 

z praxe, tipů do výuky nebo podněcováním k diskuzi pomocí 

blogů. 

„Tvůrci a autoři si přejí, aby se portál stal iniciátorem pozitiv-

ních změn a aby pomáhal studentům, začínajícím učitelům, 

ale i zkušeným pedagogům, protože také oni potřebují nové 

inspirace. Proto má na portále své místo rovněž knihovna 

digitálních vzdělávacích zdrojů nebo třeba videa s radami 

odborníků a tipy do výuky. Obsah vychází z dění na fakultě  

a z aktivit lidí, kteří na ní působí, zároveň vzniká i přímo pro 

portál. Jeho důležitou součástí jsou blogy studentů, odborní-

ků a zkušených učitelů, které přinášejí osobní zkušenost, 

názory a příběhy,“ řekla za tvůrce portálu Učitel21 Petra 

Šobáňová. 

Náhled obsahu portálu Učitel21 s pestrými tématy: blogy lidí s po-
stižením, články se zkušenostmi učitelů z praxe, tipy na materiály  
do výuky 

 

Koncept Učitel21 vznikl už v roce 2017, a to jako nová vize 

učitelství a učitelské přípravy, s níž se o přízeň senátorů 

ucházela kandidátka na děkanku PdF UP Libuše Ludíková. Již 

tehdy zdůraznila potřebu zvyšování kvality a širší míru spolu-

práce. Vyjádřila odhodlání podporovat oborové didaktiky, 

vyšší míru zastoupení praxe, internacionalizaci, širší nabídku 

celoživotního vzdělávání a spolupráci s absolventy. 

Na projektu Učitel21 poté spolupracovala řada pedagogů  

i studentů z různých kateder a ústavů PdF UP v čele 

s Kamilem Kopeckým, který v roce 2017 pomohl nejen 

s koordinací přípravy a s ideovou náplní konceptu, ale také 

vytvořil jeho webovou prezentaci a facebookovou stránku. 

„Od počátku vnímáme koncept Učitel21 jako otevřený.  

Má nabízet prostor k diskuzi, má nás na pedagogické fakul-

tě motivovat k inovacím učitelského vzdělávání. Nový por-

tál je součástí tohoto konceptu, protože současné formy  

vzdělávání jsou mnohem pestřejší než dřív a využívají výho-

dy online komunikace. Budoucí učitelé se rozhodně nepři-

pravují jen v posluchárnách, ale i na praxích nebo právě ve 

virtuálním prostoru. Náš edukativní a zároveň popularizační 

portál je má vtáhnout do dění a zprostředkovat jim různé 

tipy pro praxi nebo zkušenosti lidí z terénu. Proto u nás 

blogují učitelé, lidé věnující se rané péči nebo třeba i lidé 

s postižením, jejichž zkušenosti budoucím učitelům pomo-

hou pohybovat se s větší jistotou v inkluzivním školství. 

Věřím zároveň, že náš portál osloví také učitele z praxe.  

 

Náhled článků v knihovně digitálních vzdělávacích zdrojů do vý-
tvarné výchovy; portál Učitel21 nabízí učitelům stovky zdrojů do 
výuky ke stažení  

 

Nabídneme jim novinky z výzkumu, diskuze o trendech ne-

bo naši rozsáhlou knihovnu digitálních zdrojů do výuky. Jde 

o materiály připravené našimi didaktiky nebo studenty 

v rámci diplomových projektů,“ dodala proděkanka Petra 

Šobáňová. 

 

http://www.ucitel21.cz/
http://www.ucitel21.cz/
http://www.ucitel21.cz/
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Zdůraznila zároveň, že nová platforma je otevřená a zapojit 

se do ní může kdokoli další, kdo má co nabídnout, má zají-

mavý nápad či myšlenku.  

 

Náhled obsahu portálu Učitel21 s pestrými tématy: blogy učitelů, 
odborníků nebo lidí s postižením, články se zkušenostmi učitelů  
z praxe, tipy do výuky, odkazy na autorská videa  

 

„Každá vize totiž zůstane jen cárem papíru, pokud ji lidé  

nevezmou za svou. Záleží tedy nejen na všech lidech na  

katedrách naší pedagogické fakulty, ale i na lidech, kteří  

se učitelství věnují v praxi, jakou měrou a jak konkrétně se  

podaří rozvinout náš koncept a spolupráci s praxí. Nejen stu-

denti, ale i učitelé mají přirozenou potřebu sdílet své zkuše-

nosti a já doufám, že se nám podaří dát jim k tomu impuls.“ 

Pozitivně hodnotí práci na portálu děkanka PdF UP Libuše 

Ludíková, která stála u jeho zrodu. „Byla to velmi usilovná 

práce a věřím, že její výsledek posílí značku naší fakulty,  

že ukáže, čemu všemu se věnujeme, a že bude pomáhat to-

mu, aby se učitelská příprava měnila podle potřeb praxe. 

Věřím tomu, že akademický svět tak má větší šanci více  

se propojit s pedagogickým terénem a že nová komunikační 

platforma bude řadu pedagogů a studentů inspirovat,“ uved-

la děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého  

v Olomouci. 

 

Portál Učitel21 najdete na adrese www.ucitel21.cz. 

Odkaz na knihovnu zdrojů do výuky výtvarné výchovy zde. 

 

Text: Žurnál UP 

 

 

 
ČASOPIS ESPES NABÍZÍ ODBORNÉ STUDIE 
Z OBLASTI ESTETIKY A TEORIE UMĚNÍ 

ESPES je otevřené online fórum pro současné debaty  

o estetice a filozofii a teorii umění. Časopis vychází dvakrát 

ročně a publikuje širokou škálu příspěvků včetně (1) vý-

zkumných článků, (2) přehledových prací, (3) krátkých esejí  

a diskusních příspěvků, (4) slovenských nebo anglických 

překladů klíčových esejů v oboru, (5) rozhovory, (6) zprávy 

z konferencí, stejně jako (7) recenze knih na širokou řadu 

témat od estetiky a filozofie umění po teorii umění a dějiny 

umění. Časopis pravidelně vydává speciální tematická čísla, 

která zkoumají různá témata současného estetického dis-

kurzu. Tematická čísla, editovaná jedním nebo více hostují-

cími redaktory, jsou ohlašována prostřednictvím výzev  

k předkládání příspěvků, jež bývají zveřejněny na webu 

časopisu. Část obsahu časopisu je každoročně věnována 

příspěvkům z tematických sympozií. Sympozia spojují reno-

mované vědce a výzkumníky, aby diskutovali o konkrétních 

otázkách a problémech v současné estetické debatě. 

ESPES slouží jako platforma pro sdílení výsledků původní 

výzkumné činnosti v oblasti estetiky produkované v kontex-

tu střední Evropy, zejména na Slovensku a v Česku. 

 

https://www.ucitel21.cz/v%C3%BDtvarn%C3%A1-v%C3%BDchova
https://espes.ff.unipo.sk/index.php/ESPES/issue/archive
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ODEŠLA BELL HOOKS, JEJÍ ODKAZ  
ZŮSTÁVÁ ŽIVÝ 

15. prosince 2021 zemřela bell hooks, významná světová 

představitelka feminismu, spisovatelka, učitelka a aktivistka. 

Přestože její stěžejní práce dosud na svůj překlad do češtiny 

čekají, její dílo rezonuje nejen ve světě, ale také u nás. Myš-

lenky bell hooks významně ovlivnily akademický svět i svět 

lidských práv a feminismu. bell hooks se právem stala sym-

bolem boje za rovnoprávnost a radikální otevřenost, její dílo 

sympaticky podvratně narušovalo zavedené stereotypy, ať  

již se jednalo o společenské uspořádání a nerovnosti, nebo  

o školství či jazyk a možnosti jejich inkluzivity. Revoluční fe-

ministické myšlenky této myslitelky ovlivnily generace násle-

dovnic a následovníků.  

Přebal publikace bell hooks Yearning | Race, Gender, and Cultural 
Politics 

 

„Z celého srdce věřím, že jediným způsobem, jak se dostat  

z nadvlády, je láska,“ řekla hooks filozofovi George Yancymu 

v rozhovoru pro The New York Times v roce 2015, „a jediný 

způsob, jak se skutečně spojit s ostatními a vědět, jak být, 

znamená účastnit se každého aspektu svého života jako svá-

tosti lásky.“ Tato slova bell hooks – narušující nepřesnou 

představu veřejnosti o radikální a nesmiřitelné aktivistce – 

připomněl nekrolog The New York Times. V naší pedagogic-

ké komunitě můžeme připomenout také názory hooks tý-

kající se vzdělávání. bell hooks byla obhájkyní svobody  

a kreativity ve vzdělávání a dokázala přesně vystihnout  

bolavé aspekty školního prostředí (nejen) v Americe: příliš 

početné třídy, malá možnost výběru, determinující tlak 

systému na výkon nebo známkování jako nejvíce stresující 

aspekt výuky. hooks naopak obhajovala radikální otevře-

nost, nutnost vychovávat mladou generaci ke kritickému 

myšlení a odvaze narušovat nadvládu autorit. Podporovala 

učitele, aby se nebáli být svobodní a kreativní. Naopak kriti-

zovala autocenzuru, jež podle ní ovlivňuje mnohé aktéry 

akademického světa – o němž výstižně konstatovala, že 

přes všechny své nedostatky je dnes snad jediným místem, 

kde se cení učení a vzdělávání a kde je čtení a myšlení po-

važováno za smysluplnou a nezbytnou práci. 

Ve slovenštině  

vyšla její příručka  

o feminismu Femi-

nismus do vrecka 

(2013; v originále 

Feminism is for 

Everybody: Passio-

nate Politics, 2000), 

o níž hooks uvedla, 

že ji musela napsat, 

protože se toho 

nikdo jiný nechopil. „Bez ní nemám jak oslovit davy lidí, 

kteří jsou denně bombardováni antifeministickou reakcí na 

feminismus a kteří neustále poslouchají, jak mají nenávidět 

hnutí, o němž téměř nic neví,“ vysvětlila hooks a dodala, že 

feminismus vnáší do společnosti pozitivní změny, jeho ve-

řejný obraz ale podléhá zkreslením. Dodejme, že v českém 

prostředí to platí dvojnásob. 

bell hooks ve svém bytě v Greenwich Village v roce 1997, kde sedí 
vedle oblíbených „elastických soch“ – seskupení pohyblivých hlině-
ných hlav. Zdroj: Joyce Dopkeen/The New York Times 
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hooks se narodila 25. září 1952 jako Gloria Jean Watkins  

a vyrostla v rasově segregovaném Kentucky. To ovlivnilo její 

životní filozofii a úctu ke vzdělání, jež nazývala „praxí svobo-

dy“. Svou cestu za vzděláním započala na škole určené vý-

hradně černým dětem, později zakusila také integraci do 

běžné školy, kde jako menšinová Afroameričanka zažívala  

v dominantně bílém kolektivu projevy otevřeného rasismu. 

Tyto své zkušenosti popsala mimo jiné v díle Teaching to 

Transgress (1994) a přivedly ji k úvahám nad podstatou  

školských systémů a vlivu panujících paradigmat na osudy  

a sebepojetí členů a členek menšinových skupin. 

Prvotinou bell hooks byla kniha Ain’t I a Woman (1981),  

postupně se stala autorkou asi tří desítek knih zabývajících 

se nejen feministickými tématy, ale též kritikou rasismu  

a systémově uplatňované bílé nadřazenosti. Ve svých dílech 

kritizovala patriarchální společnost a negativní rysy současné 

společnosti – zejména absenci hodnot, etiky a mezilidské 

solidarity. Vydala též knihy věnující se vzdělávání a problé-

mům školy. V dílech vyšlých po roce 2000 akcentovala téma 

lásky a přátelství, věnovala se promýšlení pojmů výchova, 

rodina, péče, vztahy nebo víra. Nepřestala poukazovat na 

nerovnosti, jež jsou ve společnosti spojeny s třídou, rasou  

a genderem, vybízela k nápravě a ukazovala cestu k uzdra-

vení přes vzdělání, otevřenou společenskou debatu a osobní 

růst.  

Pseudonym bell hooks – psaný úmyslně malými písmeny – 

odkazuje k autorčině babičce, jež ji přivedla k feministickému 

pohledu na svět. 

Připravila Petra Šobáňová 

 

 

 

„Ve třídě mi často různé 

skupiny studentů říkaly, že 

rasismus už naše životy neo-

vlivňuje, že už neexistuje nic 

takového jako rozdíl mezi 

rasami, zkrátka že „všichni 

jsme prostě lidé“. O pár mi-

nut později dávám studentům následující cvičení. Ptám se 

jich, jakou identitu by si vybrali, kdyby právě umírali a mohli 

si vybrat, zda se vrátí zpět jako bílý muž, bílá žena, černá 

žena nebo černý muž. Pokaždé, když toto cvičení ve třídě 

dělám, většina jedinců, bez ohledu na pohlaví nebo rasu, 

vždy volí bílou identitu a nejčastěji se chtějí vrátit jako bílý 

muž. Možnost vrátit se jako černá žena naopak vybírají nej-

méně. Když pak žádám studenty, aby svou volbu vysvětlili, 

přistupují k sofistikované analýze privilegií na základě rasy  

(s perspektivami, jež berou v úvahu pohlaví a třídu).  

bell hooks, foto archiv Poetry Foundation  

 

Tento rozpor mezi jejich 

vědomým zavrhováním 

rasy jako znaku privilegia  

a jejich podvědomým,  

skutečným chápáním rasy 

je propast, kterou musíme 

překlenout, je to iluze, jež 

musí být rozbita dříve, než 

se vůbec může uskutečnit jakákoliv smysluplná diskuse  

o rase a rasismu.  

Toto cvičení pomáhá studentům překonat jejich popírání 

existence rasismu. Umožňuje nám to začít společně praco-

vat na méně zaujatém přístupu k poznání. 

Při své výuce, přednáškové činnosti a vedení workshopů  

o potírání rasismu a jiných forem nadvlády jsem zjistila,  

že konfrontace s rasovými předsudky, a co je důležitější,  

s bílou nadřazeností, obvykle vyžaduje, abychom se všichni 

kriticky podívali na to, co jsme se o povaze rasy naučili už 

v raném dětství. Zdá se, že právě tyto velmi rané vjemy 

významně určují naše současné postoje k rase. Při psaní tak 

často začínáme tím, že popisujeme naše první zapamatova-

né povědomí o rase. Když takto prozkoumáme naše rané 

způsoby vnímání rasy, zjistíme, že je pak mnohem snazší 

přemýšlet o otázce našich postojů. Jednotliví bílí lidé, kteří 

takto přicházejí od popírání rasy až k povědomí o svých 

představách o rase, si najednou uvědomí, že popírání raso-

vé nadřazenosti nebo tvrzení, že přemýšlejí zcela mimo 

rámec rasových předsudků, není ničím jiným než právě 

projevem a důsledkem kultury bílé nadřazenosti. Když toto 

popírání skončí, ukáže se, že hluboko pod kůží má většina 

bílých lidí důvěrné povědomí o rasové problematice a rasis-

mu. Naučili se předstírat, že tomu tak není; zaujali postoj 

naučené bezmoci.“ 

bell hooks, Teaching Community, A Pedagogy of Hope, 

2003, s. 25–26 (překlad PŠ) 
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TIP NA ZAJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY! 

KONFERENCE ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO ŽÁKA NABÍZÍ ZAJÍMAVÝ OBSAH  

 

 

https://ucimekvalitne.cz/2021/
https://ucimekvalitne.cz/2021/
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ZÚČASTNĚTE SE MEZINÁRODNÍHO  
PROJEKTU! 

Stejně jako loni, tak i letos jsme pozváni k účasti na meziná-

rodním výstavním projektu „International Expressions of 

Kindness: Multimedia Showcase“ (Mezinárodní projevy  

laskavosti: Multimediální přehlídka).  

 

Projekt a zároveň výzvu k zasílání prací organizuje americká 

nezisková organizace Action for Media Education se sídlem  

v Seattlu, WA, USA. Projekt pro rok 2022 a jeho webové 

stránky www.expresskindness.org budou spuštěny 10. ledna 

2022. V tuto chvíli organizační tým spolu s ambasadory pro-

jektu v různých zemích světa pracují na přípravě zázemí – 

vytvářejí přihlašovací formuláře v několika jazycích, výzvy 

pro různé věkové skupiny, doprovodné formuláře pro skupi-

ny a školy, pravidla výzvy určená učitelům atd. 

Na základě úspěchu předchozího projektu Corona Multime-

dia Showcase, www.coronashowcase.org, který vyvolal zá-

jem u více než 1000 dětí a dospělých ve více než 50 zemích 

(projektu se na výzvu České sekce INSEA zúčastnily také čes-

ké děti a školy), nyní organizátoři obrátili pozornost k jedné  

z nejdůležitějších a sjednocujících hodnot, jež je společná 

lidem na celém světě. Reagují na vzrůstající míru agrese, jejíž 

projevy můžeme sledovat denně v různých částech světa. 

Důsledkem hněvu a agresivity jsou tragédie a strádání, jež se 

nevyhýbají ani dětem. Proto organizace Action for Media 

Education vyzývá k projevům laskavosti a chce touto formou 

učit děti už v raném věku, že právě laskavost srdce může 

proměnit svět. Výzva je určena všem dětem a mladým  

lidem ve věku 3–18 let, a to bez ohledu na jejich nábožen-

ství, etnickou příslušnost, jazyk, kulturu a pohlaví. Smyslem 

výzvy je přimět mládež k tomu, aby se podělila o své myš-

lenky a pocity týkající se laskavosti, o své vlastní skutky 

laskavosti a projevy laskavého chování, jež vidí u ostatních 

lidí v místě nebo národním či mezinárodním měřítku.  

Projekty mohou být předkládány jak individuálně, tak sku-

pinami dospělých s dětmi a rodinami. Stejně jako 

v předešlém ročníku je doporučeno používat různá média – 

výtvarné umění a aplikovanou tvorbu, hudbu a tanec, foto-

grafii, psané slovo, video či nová média a technologické 

inovace. Příspěvky budou přijímány online do 2. května 

2022. Poté organizační tým projektu s pomocí dobrovolníků 

a účastníků sestaví virtuální přehlídku, jež bude otevřena  

a zpřístupněna 1. června 2022. 

Stejně jako v minulém roce je účast bezplatná a každý 

účastník obdrží certifikát o účasti; většina aktivních  

dospělých obdrží rovněž certifikát. Virtuální přehlídka je 

otevřená; vystavené práce nepodléhají výběru poroty.  

Jak organizátoři upřesňují, nevybírají nejlepší práce, spíše 

chtějí oslavovat laskavost po celém světě tak, jak je schop-

no a připraveno ji vyjádřit každé dítě nebo teenager. Pro-

jekt má mezinárodní charakter; mezi členy týmu nechybí 

ani zástupci České sekce INSEA a porotu tvoří 16 osobností 

zastupujících 10 zemí a 5 kontinentů. 

 

„Oslovme děti na každém 

kontinentu a na každém 

odlehlém místě, představ-

me a oslavme jazyk  

laskavosti, inspirujme, mo-

tivujme a oslavme lepší  

a šťastnější dětství pro 

všechny mladé lidi na celém světě. Společně to dokážeme! 

Připojte se k nám jako koordinátoři pro své vlastní země  

a jako obhájci dětí.“ 

 

Kontakt na organizátory: KindnessExpressions@gmail.com 

Ředitelka projektu a jeho hlavní koordinátorka: 

Tatyana Tsyrlina-Spady, PhD. 

Přihlašování: přes webové stránky 

www.expresskindness.org 
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OHLÉDNUTÍ ZA PROBĚHLÝMI AKCEMI 
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V UMĚLECKÉM CENTRU UNIVERZITY  
PALACKÉHO SE USKUTEČNILO MALÉ  
TEXTILNÍ FÓRUM 

Pestrý výběr studentských uměleckých děl, která 

vznikla v rámci předmětů textilní tvorby vedených 

Taťánou Šteiglovou na katedře výtvarné výchovy  

Pedagogické fakulty UP, byl k vidění v galerii v pod-

kroví Uměleckého centra UP. Výstavu Malé textilní 

fórum bylo možné navštívit do 25. listopadu. 

Na snímku z vernisáže výstavy je zachycena vedoucí ateliéru textilní 
tvorby a autorka výstavy Taťána Šteiglová 

 

„Výstava je jistou retrospektivou a představením mé mnoha-

leté pedagogické činnosti, kterým bych chtěla uzavřít své 

působení na katedře výtvarné výchovy. Především je však 

přehlídkou výtvarné kreativity, nápadů, tvůrčího úsilí a trpě-

livosti studentů při realizaci často časově velmi náročných 

projektů,“ uvedla Taťána Šteiglová. 

Mezi desítkami vystavených exponátů lze vidět díla vytvoře-

ná pomocí tradičních technik, jako je tkaní, šití, vyšívání nebo 

plstění, ale i jejich různých kombinací a zajímavých experi-

mentů. Stejně tak se vedle klasických textilií objevují i různé 

fólie a umělé materiály, také třeba fotografie. 

„Kromě toho je celá řada děl vytvořena vlastními postupy,  

a to především prostorové práce, k nimž patří například  

i odlitky vlastního těla. Podstatné je vždy, že práce jsou nosi-

telem příběhů, od intimních, prostých, vážných i humorných 

až po společensky a historicky závažné. Jde například o pří-

běh židovské dívky za 2. světové války, vztah člověka k příro-

dě, hledání vlastní identity, soukromá traumata, rodinné 

vztahy, vnímání vlastního těla a úlohy ženy, ženství, ale  

i pohrávání si s odkazy na internet či počítačové hry,“  

přiblížila odborná asistentka katedry výtvarné výchovy,  

která je mimo jiné autorkou online publikací Textilní slovník:  

malý průvodce textilními pojmy a Česká textilní tvorba  

2. poloviny 20. století. 

Pohled do výstavy Malé textilní fórum; na snímcích jsou ukázky 
vystavených prací. 

 

Součástí Malého textilního fóra, které bylo možné v pod-

kroví Konviktu navštívit do 25. listopadu 2021, byla také 

rozsáhlá fotografická prezentace, neboť řada dalších stu-

dentských prací nemohla být z prostorových, ale i časových 

důvodů vystavena. 

Text: Martin Višňa; převzato z Žurnálu UP 
Foto: Svatopluk Klesnil, archiv Taťány Šteiglové 
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V KROMĚŘÍŽI PROBĚHL IV. ROČNÍK  
STIPENDIJNÍ AKADEMIE MENART PRO  
NADANÉ DĚTI 

Kroměříž patřila nadaným dětem. Mladí hudebníci, tanečníci 

ale i výtvarníci se zúčastnili zahájení IV. ročníku Stipendijní 

Akademie mentoringu uměleckého vzdělávání MenART, ve 

které pracují po celý nadcházející školní rok s předními osob-

nostmi české umělecké scény.  

 

Zpěvačka Radka Fišarová při práci se stipendisty; foto archiv 
MenART 

 

Do Kroměříže tak zamířili o víkendu (20. – 21. srpna) i operní 

pěvkyně Kateřina Kněžíková, klavírní virtuos Ivo Kahánek, 

koncertní mistr České filharmonie a PKF Prague Philharmo-

nia, houslista Jan Fišer. Následující víkend (27. – 29. srpna) 

patřil úvodním intenzivním pracovním setkáním s klavíristou 

Karlem Košárkem, flétnistou a vyhledávaným pedagogem 

Janem Ostrým, zpěvačkou Radkou Fišarovou, saxofonistou  

a hudebním skladatelem Marcelem Bártou, malířem Marti-

nem Velíškem, ilustrátorkou Lelou Geislerovou nebo choreo-

grafem a tanečníkem Janem Kodetem. Na nové stipendisty 

čekaly i dvě přednášky. Ivo Kahánek poradil, jak z trémy  

udělat své pomocníky. Zkušená terapeutka Olga Tajovská 

pak pomohla umělcům vědomě pracovat s vlastním tělem. 

Cílem Akademie MenART je rozvíjet a podporovat mladé 

talenty, ale také inspirovat jejich pedagogy. Do celoročního 

programu vstupuje na 232 žáků ZUŠ a dalších uměleckých 

škol i jejich učitelů.  

Akademie MenART propojuje uměleckou praxi a vzdělávání, 

inspiruje k výměně zkušeností a navázání vazeb důležitých 

pro další tvůrčí činnost v rámci moderních přístupů k umě-

leckému vzdělávání talentovaných žáků a škol, které usilují 

o podporu jejich talentů. Právě vlastní pozitivní zkušenosti 

z přístupu pedagogů vedly umělce k rozhodnutí stát se pro 

následující rok mentory. „Čas je to nejcennější, co člověk  

v životě má. Já jsem šťastná, že sama za sebe mohu říct, že 

věnovat se mladým lidem a předávat jim něco z toho, co 

jsem se naučila, je tou nejvíce naplňující věcí v mém živo-

tě,“ vysvětluje pěvkyně Kateřina Kněžíková. Motto Akade-

mie MenART zní 'inspirativní setkání jsou v životě zásadní', 

což potvrzují i slova jednoho z absolventů uplynulého roční-

ku: „Setkávat se s jinými, stejně naladěnými lidmi, ať už 

absolventy, mentory, či lidmi okolo, bylo úžasné… Vím, že 

takové zkušenosti jsou k nezaplacení, a já věřím, že to vše  

v budoucnu zúročím.“  

 

Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková předává zkušenosti stipen-
distkám; foto archiv MenART 

 

Výsledky společné práce stipendistů a mentorů pak budou 

prezentovány na velkých renomovaných festivalech jako 

MHF Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Smetanova výtvar-

ná Litomyšl nebo Americké jaro, které tak dávají najevo, že 

podpora talentů jsou důležitou součástí uměleckého pro-

středí. Stipendijní Akademie MenART vznikla ve spolupráci 

s Nadačním fondem Magdaleny Kožené a probíhá za pod-

pory společnosti RSJ.  

Patron Akademie: RSJ 

Mecenáš: Julius Prüger 

Děkujeme podporovatelům: MHMP, Centrální depozitář 

cenných papírů, Aveton, Erste Private Banking, Veolia, PVK 

Speciální poděkování: MHF Pražské jaro, NF Smetanova 

Litomyšl, Bohemian Heritage Fund, Zámecké návrší, Město 

Litomyšl, MHF Americké jaro, OSA 

Ve spolupráci s Nadačním fondem Magdaleny Kožené 

www.menart.cz 

Silvie Marková  

SMART Communication s.r.o. 
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ART DESIGN FASHION: 
POZVÁNKA DO MORAVSKÉ GALERIE  
V BRNĚ 

Budova Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie 

získala nový koncept: ART DESIGN FASHION. Předesílá jím, že 

muzeum se věnuje nejen samotnému designu, ale také mó-

dě a vztahu designu a umění. Návštěvníky čeká stálá expozi-

ce, výstavy i nové zázemí, které exkluzivně pro Moravskou 

galerii připravili přední čeští designéři. Změněná podoba 

Uměleckoprůmyslového muzea v Brně představuje pomysl-

nou výkladní skříní českých designérů a jejich produktů. Ten-

to mnohovrstevnatý koncept nemá co do rozsahu a kvality  

v České republice obdoby.  

Pohled do nové expozice Uměleckoprůmyslového muzea Moravské 
galerie ART DESIGN FASHION; foto archiv Moravské galerie v Brně 

 

Při úpravách interiéru šlo galerii především o zakomponová-

ní myšlenky prezentace současných designérů prostřednic-

tvím jejich návrhů interiérových prvků a prostor. Do příprav 

tak galerie zapojila Maxima Velčovského, Radka Wohlmutha 

a studio edit!, Evu Eisler, Davida Karáska, studio Olgoj Chor-

choj nebo Marka Štěpána.  

Spolu se znovuotevřením brněnského Uměleckoprůmyslové-

ho muzea se veřejnosti poprvé představí nově koncipovaná 

sbírka současného designu a módy. Jak její název 2000+ na-

povídá, sbírka mapuje projevy na poli designu a módy od 

počátku nového milénia. 

Důležitým impulzem pro ustavení sbírky se stal "pande-

mický" Open Call: Design pro Moravskou galerii, který probě-

hl během loňského léta a podzimu. Do výzvy přihlásilo 268 

autorek, autorů, dvojic a studií se skoro šesti stovkami prací, 

z nichž odborná porota vybrala konečných 68 děl. Pod hlavič-

kou 2000+ však budou nově prezentována také ikonická díla 

Liběny Rochové, přední české návrhářky, která darovala  

 

Moravské galerii rozsáhlou kolekci oděvů a doplňků z po-

sledních třiceti let své tvorby. Dále sbírku 2000+ doplní díla 

získaná z retrospektivních výstav Maxima Velčovského  

a studia Olgoj Chorchoj, které se obě uskutečnily v roce 

2016 a symbolicky odstartovaly mapování současného  

designu v dramaturgii Moravské galerie. 

Expozice 2000+ nabídne první průřezový pohled sbírkou 

organizovanou do šesti kategorií, které popisují obecné 

tendence v současném designu: Nostalgia, Emo, Ars, Fér, 

Funkce a Vize. Tyto kategorie navíc tvoří protiklady na po-

myslné škále. Například práce zařazené do skupiny Nostal-

gia hledají své předlohy v minulosti, těží ze vzpomínek na 

dětství a dokonce zachraňují tradiční řemesla jako třeba 

modrotisk. Na opačném pólu jsou práce řazené do množiny 

Vize, které testují technologie a materiály budoucnosti. 

Práce s nálepkou Emo útočí na emoce a abstraktní ideál 

krásy, zatímco ty Férové nahrazují estetické ideály hesly 

udržitelnost, upcykling nebo odpovědnost.  

 

 
Pohled do nové expozice Uměleckoprůmyslového muzea Moravské 
galerie ART DESIGN FASHION; foto archiv Moravské galerie v Brně 
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V kategorii Ars se užitkovost předmětů mění v samoúčelnost 

vlastní jen umění a jejím přímým opakem jsou logicky před-

měty, jejichž primární kvalitou je Funkce. 

Design je spojen s rozvojem sériové výroby ale také skuteč-

ností, že člověk se u výrobků, které vytváří, vždy snaží, aby 

nová židle byla pohodlná, čajová konvice se dobře držela 

nebo aby se lampa mohla jednoduše polohovat. Snahou de-

signu je každé chytré využití technického objevu, materiálu či 

uspokojení nové potřeby završit kultivovaným nebo nápadi-

tým tvarem, barvou, povrchem. V moderní době na to ale už 

nestačí jen um řemeslníka a je potřeba pracovat i s myšlen-

kou a vizí designéra. 

Vzhledem k tomu, že průmyslová historie Brna, Moravy  

a českých zemí je mimořádně bohatá, rozhodli jsme se vy-

právět příběh designu právě pomocí produktů, které vznikly 

na tomto území. Pojďme tedy přehlédnout panoráma před-

mětů, jež nám nastiňují jedinečný a neopakovatelný příběh 

designu, který je zároveň dostatečně nosný, abychom poro-

zuměli principům, na kterých design věcí stojí. 

V expozicích nově zrekonstruovaného Uměleckoprůmyslové-

ho muzea budou moci návštěvníci shlédnout nejen připravo-

vané výstavy. Součástí bude také otevřený depozitář skla, 

keramiky a porcelánu, jehož autory a kurátory jsou Maxim 

Velčovský, Radek Wohlmuth, na realizaci se podílelo také 

architektonické studio edit!. 

Depozitář tvoří dvě místnosti muzea a je pojatý jako modu-

lární mobiliář, který chce odbourat vžité psychologické barié-

ry mezi návštěvníkem a vystavenými předměty. Vitríny 

přehlcené předměty a evokující "klasickou" depozitární praxi 

střídají provzdušněná místa jen s několika málo solitéry. 

Principem výběru není jen rozdělení na volné a užité umění 

či datace, ale například také technika, technologie, barva 

nebo téma. V prosklených boxech bude možné spatřit také 

drobné scénické inscenace či sbírky kuriozit, třeba pivních 

půllitrů. Intenzivnější návštěvnický zážitek je dosažen výraz-

nou barevností, optickým i symbolickým prvkem bílé a černé. 

Na této bipolární linii se také zakládá koncept otevřeného 

depozitáře, ve kterém sklo představuje transparentnost, 

keramika naopak hutnost. 

 

Text: tisková zpráva Moravské galerie v Brně   

Foto: archiv Moravské galerie v Brně   

 

 

TIP PRO VÁS! 

MORAVSKÁ GALERIE V BRNĚ NABÍZÍ  
KROMĚ VÝSTAV A EDUKAČNÍCH PROGRA-
MŮ TAKÉ ONLINE MATERIÁLY PRO DĚTI  
A MLÁDEŽ 

 

 

http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vzdelavani/mg-pro-deti/pro-volne-chvilky.aspx
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vzdelavani/mg-pro-deti/pro-volne-chvilky.aspx
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POZVÁNKY DO MUZEÍ A GALERIÍ, TIPY NA ZAJÍMAVÉ ZDROJE INFORMACÍ 
 

https://www.ngprague.cz/udalost/258/buddha-zblizka
https://www.ngprague.cz/udalost/258/buddha-zblizka
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https://www.muo.cz/vystavy/
https://www.muo.cz/vystavy/
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https://mailchi.mp/premiummediagroup.cz/pernky-a-testosteron-v-newsletteru-architect?e=46a92627b2
https://mailchi.mp/premiummediagroup.cz/pernky-a-testosteron-v-newsletteru-architect?e=46a92627b2
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Výzva k zasílání informací a pozvánek do Listů České sekce INSEA 

Listy České sekce INSEA jsou v elektronické podobě volně distribuovány všem členům spolku. Čtenáři z řad členů České sekce 

INSEA a široké odborné veřejnosti se mohou těšit na zprávy o činnosti výboru, o dění v INSEA ve světové a regionální perspektivě, 

ale i o širším oborovém dění. Zveřejňujeme zprávy o plánovaných i uskutečněných konferencích, výzvy k publikování, anotace 

nově vydaných metodických a odborných publikací nebo informace o akcích různých oborových subjektů. Zájemci mohou redakci 

zasílat informace týkající se těchto okruhů: 

• pozvánky (na konference a další oborové akce, na vzdělávací semináře, na edukační programy k výstavám), 

• zprávy (z konferencí, kolokvií, seminářů), 

• anotace nových knih a aktuálně vydávaných časopisů z oblasti expresivních oborů v čele s výtvarnou výchovou, pedagogic-

kých věd včetně muzejní pedagogiky, školství a dalších příbuzných oborů, 

• náměty na činnost České sekce INSEA a jejího výboru, návrhy témat vzdělávacích akcí pro pedagogy, podněty z praxe, 

diskusní příspěvky. 

Poznámka editorky: Redakce si vyhrazuje právo na krácení či jinou úpravu zaslaných příspěvků. Informace průběžně zasílejte 

na e-mail insea@post.cz. 

 

Sídlo a korespondenční adresa České sekce INSEA, z. s. 

Česká sekce INSEA, z. s. 

Univerzitní 3–5 

779 00 Olomouc  

insea@post.cz 

InSEA is an international community dedicated to advocacy, 

networking and the advancement of research in art educati-

on. InSEA believes that the theory and practice of arts edu-

cation must be underpinned by a strong research evidential 

base. The Board support members of InSEA to promote 

cross-cultural and multi-cultural research in art education 

and related fields. To facilitate interaction and information 

exchange between InSEA members engaged in research, we 

would like your help identifying current art education re-

search projects and significant publication. Our intermediate 

goal is to develop a database that showcases art education 

research projects around the world that are ongoing or com-

pleted after 2006. Publications or websites in various lan-

guages are welcomed as long as an English abstract of the 

article or website is provided. Larger scale collaborative re-

search, theory and practice based projects are particularly 

welcomed. 

 

 
 

 

 

InSEA je mezinárodní komunitou zaměřující se na podporu 

výzkumu ve výtvarné výchově a sdružování odborníků. Je 

přesvědčena, že teorie a praxe výtvarné výchovy se musí 

opírat o silnou bázi výzkumných šetření. Usiluje o udržování 

mezikulturního a multikulturního výzkumu ve výtvarné vý-

chově a souvisejících oborech. Cílem je usnadnit interakci 

členů organizace InSEA a výměnu informací mezi všemi, 

kdo se zabývají výzkumem. Cílem je rovněž identifikace aktu-

álních výzkumných projektů ve výtvarné výchově a součas-

ných významných publikací. Jedním z úkolů InSEA je vytvořit 

databázi, která eviduje výzkumné projekty ve výtvarné vý-

chově na celém světě, které v současné době probíhají nebo 

byly dokončeny po roce 2006. Vítány jsou publikace  

a webové stránky v různých jazycích za předpokladu, že ob-

sahují anotaci článku nebo webovou stránku v angličtině. 

Obzvláště žádanými jsou rozsáhlé kolektivní výzkumy a pro-

jekty vycházející z teorie a praxe oboru. 

http://www.insea.org/
https://insearesearchshare.wordpress.com/about/www.insea.org
https://insearesearchshare.wordpress.com/about/www.insea.org
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LISTY ČESKÉ SEKCE INSEA 

Listy České sekce INSEA plní funkci oborového informačního zdroje a jsou diskusním bulletinem členů zapsaného spolku Česká 

sekce INSEA (International Society for Education through Art / Mezinárodní organizace pro výchovu uměním). Listy původně vy-

cházely v letech 1995–1998 jako neperiodický občasník (bylo vydáno celkem 5 čísel ve čtyřech ročnících) a na tuto tradici navázal 

v roce 2016 pátý ročník obnoveného periodika. Listy vycházejí dvakrát ročně jako neregistrované periodikum pro potřeby spolku 

a odborné veřejnosti. Toto číslo vychází 20. 12. 2021.  

Vydává Česká sekce INSEA, z. s., Univerzitní 3–5, 779 00 Olomouc 
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