1 PŘÍLOHY
1.1 Autorský projekt
1.1.1 Koncept pro tvorbu videa

Portfolio rozhovorů a fotek, ze kterých pochází celý koncept diplomové
práce jsem před pár lety obhájila jako semestrální práci v předmětu „Prostorové
explorace” pod vedením pedagoga PhDr. Jana Šmída, PhD.

Práce mě natolik pohltila, že jsem se jí v dalších letech věnovala dál
a doposud počet „vesmírů” nakonec ze čtrnácti vystoupal nad dvacet. Abych ale
naplnila zamýšlený potenciál diplomové práce, musela jsem vzniklý koncept dál
rozpracovat a vytvořit navazující dílo, které bude sumarizovat závěry vyplývající
z předešlé tvorby.

Výsledným produktem je video, se kterým jsem pracovala i v didaktické
a praktické části své diplomové práce. Tvořili žáci, tvořila jsem nakonec i já sama.
Postup mé práce byl značnou měrou inspirovaný tvorbou dětí, kterou
jsem prostřednictvím realizací výtvarných úkolů měla možnost pozorovat.
Překvapivě k práci přistoupily osobitě, angažovaně a otiskly do ní samy sebe.
Proto jsem se rozhodla svou vlastní práci pojmout osobně a reflektovat vlastní
„vesmír” tak, aby bylo zřejmé, že se mě projekt bezprostředně týká.

Jako výchozí moment jsem prošla všechny rozhovory, pozorně jsem se
v nich snažila číst a nalézat ty pasáže, se kterými bych se ztotožnila. Úmyslně
jsem nevzala v potaz „vesmír”, který jsem pomyslně dělala sama se sebou.
Výsledkem je soupis odpovědí, které jsem ve zkušební podobě nahrála

na diktafon a využila jako zvukovou stopu, do které jsem hledala příznačné záběry,
které by „můj vesmír” dostatečně vystihly. Vzniklo video spojující anonymitu
tohoto světa, která se stírá audionahrávkou.

První nástřel k nahrávce by vydal na půlhodinový film. Mým cílem ale
nebylo vytvořit dílo, které by diváka nudilo. Proto jsem poslouchala nahrávku
několikrát za sebou a snažila se ji okleštit o pasáže, které by parafrázovaly
některou již uvedenou. Nakonec tedy vznikla verze druhá, která už nabízela tolik
času, aby vznikl kompaktnější krátkometrážní film, který bude reflektovat realitu
všedního dne v pražských ulicích mýma očima.

Moje práce je typická postupným vývojem, proto měl koncept hned tři
fáze. Ve druhé verzi jsem se dopracovala skrze nahrávání celé výpovědi
na diktafon. Byly úryvky, které mi nešly přes pusu a nezněly autenticky. Musela
jsem tedy některé vypustit a nakonec jsem personifikovala celou promluvu tak,
abych například z monologu muže udělala ženský - promlouvám skrze „vesmíry”
já sama. Jazyk, který jsem výpovědi vdechla by měl korespondovat s videem,
které zasazuje člověka do běžné situace, a který je zároveň společný souboru
úryvků, proto je hovorový. Představovala jsem si, že je výpověď součástí
filozofujícího debatování, například někde v kavárně.

K výpovědím jsem rovnou vytvořila koncept toho, jak budu natáčet
jednotlivé výjevy do videa. Realizace videa se odehrála v době volných víkendů.
Vybírala jsem takové lokace, kde to znám, kde se obvykle vyskytuji a tam, kde
ke mně promlouvá atmosféra místa.

FINÁLNÍ VERZE

Nakonec jsem využila i výjevy okolního světa, abych nebyla jen definitivním
a jediným „vesmírem”. V poslední době pro mě pojetí vesmíru není
jen o osobnosti, ale obecné energii, kterou vnímám ve světě, kterým procházím a
zkoumám ve chvílích, kdy mám více času, k zastavení se.

• „Každej člověk touží po nějakym přijetí, po uznání. Každej člověk tak
nějak chce, aby po něm něco v tom světě zůstalo.”

• „Každej má nějakej význam, ať je to jakejkoli, tak nějakej význam má.
Nicméně já ten svůj ještě úplně neznám. Nevim. Ale rozhodně věřim tomu,
že všichni nějakej význam mají."

• „To je takový... Mluvit vo sobě, to je pro mě…”

• „To je právě taková otázka, kterou si často kladu. Proč tady vlastně jsem?
Jestli tady jsem k něčemu.”

• „V poslední době zjišťuju, že jsem jen smítko v celym vesmíru v pravym
slova smyslu.”

• „A svět? Ne, myslím, že nemá hranice. Myslim, že všechno je tam tak
pospojovaný, tak propojený prapodivně, že člověk tam může hledat nějaký
hranice. Nacházet nějaký hranice. Ale myslim si, že tim jak bude stárnout,
nebo nacházet nadhled, tak bude zjišťovat, že ty hranice prostě byly vlastně
jenom nějaký malý příčky, co tam jako postavil sám. Takže myslim, že ne.
Doufám, že ne…”

• „A pak si vlastně řikáš, že je to vlastně jedno, každej máme jinej pohled
na svět. Co by mi přišlo strašně smutný, kdyby každej viděl ten svět
úplně stejně.”

• „Vždycky, když to s někym řešim, tak si řikám, že svět je krásnej za každý
situace. Jenom to člověk musí vidět.”

• „Momentálně mám pocit, že žiju sama za sebe a že je hrozně důležitý žít
sama se sebou a bejt šťastná sama se sebou. Protože to je jediný, co člověk
má.”

• „Jakoby nám byl dán určitej čas na tomhle světě, v tomhle vesmíru. A proč
bych měla řešit, co si vo mně myslej vostatní, když jediný, co je vlastně
důležitý, je, abych byla spokojená sama se sebou.”

• „Mou metou je bejt člověk samostatnej, kterej vlastně nepotřebuje nikoho
a nic. Pak můžu bejt šťastná za všechny lidi kolem, nebudu se upínat,
nic očekávat. To mi často vzalo možná ten pocit smíru.”

• „Vím, že jsem tady na světě, abych rozdávala radost. Jo? Abych chodila
a usmívala se. To je pro mě asi nejdůležitější, protože s úsměvem máš
všechny dveře otevřený.”

• „Prostě sem teď a tady a..Když si představim, co všechno bych chtěla vidět,
tak mi příde, že ten život je na to strašně krátkej.”

• „Tyjo, já si myslím, že vesmír je tak nějak jako všechno. Už neexistuje nic víc.
Ale když se řekne vesmír, tak jsou to rozhodně barvy. Tma a vostrý barvy.”

• „Věřim ve vesmírnou energii, věřim prostě, že jsme součástí. Není
jenom Zem, nebo život na Zemi, ale i nějaká symbióza.”

• „V poslední době, ale cítím smír, když jsem pohroužená ve vlastní hlavě
a uskutečňuju to, co chci, ne to, co musím.”

• „Takže asi je to, kdy já bych se cítila ve smíru, kdybych se cítila vlastním
smírem, tak je to v tu chvíli, kdy automaticky dělám co pro mě nebylo do tý
chvíle zažitou věcí. … Nebo moment, kdy je hotovej nějakej výsledek,
ať už je jakejkoliv…”

1.2 Slovník pojmů
Akční výzkum1

Akční výzkum je v dnešní době způsob tvůrčí práce, jehož hlavním
a charakteristickým prvkem je hledisko času. Jednak by se akční výzkum neobešel
bez konkrétního plánu, ale i časového odstupu, který můžeme zhodnotit zpětnou
reflexí. Hlavním teoretikem akčního výzkumu je Donald Schön, praktik akčního
výzkumu, jehož hlavním přínosem je rozvoj reflektivního odborného vzdělávání,
propojující teorii s praxí. Akční výzkum je tak prostředkem, který můžeme využít
při tvorbě portfolií. Ať už se jedná o portfolia umělecká, kdy se zpětně vracíme
k vlastním výtvorům a mapujeme tak vlastní vývoj, nebo s portfoliem pracujeme
jako médiem pro zanechání významového kódu, typického pro naši identitu.
Pokud je akční výzkum nástrojem k pozorování, vychází také z empirického

způsobu nahlížení na problematiku. Proto nemusí být akční výzkum
pouze umělecky orientovaný.

Narace identity2

Tento pojem můžeme chápat jako soubor všech vlastností, postojů
a výsledků činností, které definují jedince jako originální osobnost. Proto se tento
pojem váže na čtyři stěžejní oblasti: umění jako takové, antropologii, psychologii
člověka a kulturní kontext. Jako každou lidskou bytost definuje její okolní
prostředí, narace identity je do značné míry ovlivněna i socio-kulturními vlivy.
Budeme-li mluvit o naraci identity ve výtvarném umění, komplexní vhled
do problemtiky získáme zejména studiem kulturní antropologie.

Teaser3

Půjdeme-li po etymologii základu anglického slova „tease”, filmový teaser
by měl být audiovizuálním formátem, který diváka doslova „chytne”. Dalo
by se říci, že v současné audiovizuální kultuře teasery zastávají podobnou funkci
jako reklamní spoty. S tím rozdílem, že mají větší umělecký přesah a necílí
na záměrný profit a propagaci konkrétního produktu, nýbrž díla, konceptu
či konkrétní myšlenky.

Vesmír4

Astrologicky chápaným pojmem vesmíru se rozumí „prostor, jež obsahuje
všechny hmotné objekty různých velikostí”, který vznikl přibližně
před 13,7 miliardy lety tzv. velkým třeskem, jež probíhá doposud svým
rozpínáním. Vesmírný prostor se tak neustále proměňuje v čase a nemůžeme jasně

definovat jeho fyzikální hranice. V současné době se ale s pojmem vesmír pracuje
zejména v jeho metaforické podobě. Dřívější tendence popisovat psychologii
lidské mysli pojmem architektura či anatomie, se dnes často zaměňuje právě
pojmem vesmír. Vesmír a lidskou mysl v tomto případě spojuje neprobádanost
a nehmatatelnost.

John Grierson5

John Grierson byl skotským průkopníkem dokumentu, který výrazně ovlivnil
nejen evropskou, potažmo britskou, ale i kanadskou dokumentární tvorbu.
Rok 1926 je milníkem pro počátky tohoto filmového žánru; Grierson poprvé užil
termínu „dokumentární film” ve spojitosti s recenzí dokumentu „Moana”
od Roberta Flahertyho, amerického, vůbec prvního dokumentaristy,
jež se zasloužil o položení základů pro podobu této umělecké tvorby, již zmíněným
dokumentem o inuitském etniku.

Bratři Lumièrové6

Bratři Lumièrové jsou francouzskými průkopníky v technickém pokroku
světové kinematografie. Jako první vynalezli kinematografický přístroj, který byl
nejen kamerou, ale i projektorem a přístrojem na kopírování filmů.
Mezi průlomové události světové kinematografie patří rok 1895, kdy proběhlo
první veřejné promítání filmu na velkoformátové plátno. Projekce se uskutečnila
v Paříži. Jako první snímek, který mohli žáci vidět, byl „Příjezd vlaku”, který
tehdejší diváky doslova vyhnal ze sálu. Poprvé totiž viděli tak věrný, pohyblivý
obraz skutečnosti v nadživotní velikosti. Do českých zemí se tento vynález dostal
podle dostupných zdrojů o rok později.

Robert Flaherty7

Americký filmař, scénárista a režisér Robert Joseph Flaherty režíroval
a produkoval první komerčně úspěšný celovečerní dokumentární film
„Nanuk na severu” z roku 1922. Po uvedení snímku už se mu nikdy nepodařilo
zrealizovat tak úspěšný film, ale svým odkazem výrazně zasáhl do vývoje
narativního dokumentu. Tématika jeho filmů se vždy vázala na konkrétní etnikum
n e b o s p e c i f i c k é s p o l e č e n s t v í , o k t e ré m c h t ě l p o d a t s v ě d e c t v í .
Oproti současnému, o objektivitu se snažící formát filmové tvorby, se jeho filmy
ubíraly směrem efektního ztvárnění reality. Po letech se ukázalo, že originální verze
dokumentu byla spálena nešťastnou náhodou. Film s bohatým materiálem,
kterému Flaherty obětoval většinu svého času, shořel v jeho redakční místnosti.
Film tak vznikal na druhý pokus a Flaherty už mohl k tvorbě přistupovat poučeně
s jasným záměrem, co bude ve filmu o tomto společenství akcentovat.

Tzv. „kino-oko”8

„Kino-oko” je sovětským filmařem vyvinutá technika, která pracuje s tím, co

bylo tehdy považováno za „nepřístupné pro lidské oko”. Filmy zpracované touto
technikou se tedy nesnaží napodobit lidské vidění. Vzniká tak obraz, který
je souhrnem montáží tvořící nový typ vnímání, mediálně tvarovanou realitu sémantické pole. „Kino-oko” tak dalo vzniknout odklonu narativních a zábavných
forem ve vizuálně originální, formující dosud neokoukanou a neviděnou pravdu.

Dzig Vert9

Sovětský průkopník dokumentárního filmu Dzig Vert, vlastním jménem
David Abelevich Kaufman, výrazně ovlivnil dokumentár ní tvorbu,

zejména cinéma vérité. Jeho filmařské postupy a teorie tak zasáhly nejen sovětský
film, ale i tendence v celé Evropě. S touto autoritou působící uskupení
„Dziga Vertov Group”, radikální filmové družstvo, bylo manifestační skupinou
působící od roku 1968 do roku 1972.

Walter Ruttman10

Tento německý režisér byl nejen ústřední osobností experimentálního filmu,
ale i osobností propagandistického filmu. Původní profesní cesty ho ale vedly
k architektuře a malbě, kterým se věnoval po dobu studií. Pracoval také
jako grafický návrhář. Jeho filmová kariéra začala na počátku dvacátých let
20. století. Jeho první abstraktní krátké filmy jsou spojeny s novými formami
filmového výrazu a technikami. Mezi jeho nejznámější filmy patří abstraktní filmy,
„Lichtspiel: Opus I. a Opus II.”. V období druhé světové války se živil jako válečný
fotograf na frontě, kde tragicky zemřel.

Propagandistické ﬁlmy11

Tento filmový žánr je spjatý s několika historickými dekádami po celém
světě. Jejich význam a síla tkví v urputnosti jejich šíření. Propagandistické filmy
jsou bezpochyby zbaveny objektivity a svým divákům předkládají jasná, často
demagogická poselství, s cílem naklonit si co největší vzorek společnosti, jež
se nachází ve vypjaté atmosféře (v politické krizi, či na pomezí celospolečenských
změn).

16milimetrový ﬁlm12

Jedná se o perforovaný film šířky 16 milimetrů používaný ve fotografických
přístrojích malého formátu.

Reportáž13

Budu-li citovat z Nového akademického slovníku cizích slov z roku 2009,
tento pojem je vykládán jako „zajímavě podané líčení aktuální nebo významné
události, prostředí na základě přímého pozorování nebo dokumentárního
materiálu”. Rozlišit ji dále můžeme na reportáž novinářskou v písemné podobě,
rozhlasovou, filmovou nebo televizní.

Publicistika14

Tento pojem nabízí dva možné výklady. První publicistiku vysvětluje
jako činnost, která je uplatňována v hromadně sdělovacích prostředcích s cílem
informovat své respondenty o aktuálních otázkách, popřípadě takových tématech,
která se specializují na konkrétní otázky z oblasti umění a vědy. Druhý význam
slova se týká souhrnu všech časopisů typických pro určitý umělecký směr
nebo dějinné údobí, či osoby, která je řídí.

Mediální výchova15

V roce 2015 byly z mediální výchovy konkretizovány tři vybrané tématické
okruhy: 1) Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, 2) Interpretace vztahu
mediálních sdělení a reality, 3) Fungování a vliv médií ve společnosti. Tato oblast
Rámcového vzdělávacího programu se týká zejména 2. stupně základního

vzdělávání. Dle definice „mediální výchovy” Jana Jiráka mediální gramotnost
představuje „soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují nakládat
s mediální produkcí, jež se mu nabízí, účelně a poučeně, dovoluje mu média
využívat ku svému prospěchu a dává mu nástroje, aby dokázal ty oblasti mediální
produkce, které se jím snaží skrytě manipulovat, odhalit” Metodický portál RVP.

Helena Třeštíková16

Helena Třeštíková se dostala do podvědomí českého diváka v roce 1987,
kdy pro společnost Krátký film vyšel cyklus „Manželských etud”. Helena Třeštíková
tak nadobro obohatila český dokumentární film o formu časosběru, metodou
sledování lidských osudů v delším časovém horizontu. Za svůj život se věnovala
i diametrálně odlišným profesím. Na čas se stala ministryní kultury, zmapovala
životy více než stovky lidí. V současné době se věnuje studentům dokumentárního
filmu na Katedře dokumentárního filmu na pražské FAMU, kde působí už od roku
2002.

Vít Klusák17

Vít Klusák původně vystudoval fotografii na Střední průmyslové škole
grafické v Praze. Pak se ale rozhodl pro kariéru dokumentristy a kameramana. Svůj
absolventský film „Ocet” reflektuje jeho vztah s otcem, známým skladatelem
Emilem Viklickým. Po studiích spolu s Filipem Remundou založil, a od roku 2003
vede, filmovou společnost Hypermarket Film, která se zaměřuje na produkci
autorských dokumentárních filmů. Jeho současné nejvýznamnější dokumentární
projekty jsou součástí série autorských dokumentů pro Českou televizi
„Český žurnál”. Jeho autorská tvorba se v posledních letech zabývá

celospolečenskými tématy. Přínosem pro český dokumentární film byl bezpochyby
nejen debut dokumentu „Matrix AB”.

Panteismus18

Panteismem se rozumí nábožensko-filozofický myšlenkový směr, který
vychází z myšlenky o všudypřítomnosti boží. Tato entita vychází z identity Boha
a světa, který je chápán jako jejich vzájemné ztotožnění. Bůh je tedy pak přítomen
ve všech věcech, v konání člověka a lidských činech.

Manželské etudy19

Unikátní dokumentární projekt započal roku 1980, kdy Helena Třeštíková
dostala zakázku na sérii dokumentárních filmů o svědectví doby prostřednictvím
manželství lidí žijících v socialistickém Československu. Cílem časosběrného
projektu bylo zkoumání příčin (tehdy běžného a stále frekventovanějšího)
fenoménu rozvodovosti u mladých manželství. První cyklus natáčení se odehrával
v horizontu šesti let. Třeštíková se ale k osudům protagonistů znovu vrátila
ještě po dvaceti a třiceti pěti letech. Vznikla tak série rozmanitých osudů
a svědectví o proměnách mezilidských vztahů a charakteru doby. Podobně laděný
časosběr odehrávající se ve Velké Británii „Seven Up!” se natáčel již v roce 1964.
Ten mapoval život tehdy sedmiletých dětí až po současnost.

Potenciality20

Potenciality jsou z filozofického hlediska možnosti a schopnosti, které
způsobují možné změny. V Aristotelově pojetí se jedná o schopnost přerodu
z jedné fáze do druhé, tedy o pomyslný přechod do vyšší úrovně.

Klíčové kompetence dle RVP ZV21

Rámcový vzdělávací program stanovuje pro všechny vzdělávací stupně
(předškolní, základní, střední, potažmo gymnaziální) stejné klíčové kompetence.

Tyto kompetence by na sebe měly navazovat a postupně se rozvíjet. Každá
úroveň je popsána v dílčích oblastech a postupně je gradována v souladu
s odpovídajícím stupněm vzdělání. Základní kompetence tvoří kompetence
k učení, na ně dále navazují kompetence komunikativní, k řešení problémů,
kompetence sociální a personální, a nakonec kompetence občanské a pracovní.

Site speciﬁc22

Site specific je specifickým uměleckým fenoménem, který se pohybuje
na pomezí divadelní tvorby, výtvarného umění, architektury, ale také hudby
a dalších druhů uměleckých forem. Typické pro site specific je pojetí místa a jeho
transformace. Výsledné umělecké dílo je tak dělané na míru místu a celkovému
dojmu, který podléhá subjektivitě autora. Často umělci pracují s kontextem místa,
s jeho historií či osobním příběhem. Často v souvislosti s touto uměleckou formou
zaznívá pojem „genius loci” - atmosféra a osobní kouzlo místa. Mezi nejznámější
české umělce této formy je například Jiří Sozanský, který vytvořil v 90. letech
20. století instalaci ve vězení Valtice, na místě bývalého kláštera. V současném
umění působí všestranný umělec, kulturolog a designér Martin Vlček, či umělecké
uskupení „Mamapapa”.

Konceptuální umění23

Tento umělecký směr vznikl v 60. letech 20. století. Hlavním cílem je
aktivizovat divákovu obrazotvornost a zanechávat v něm podněty k hlubšímu
zamyšlení. Koncept jako konkrétní představa tak může klást řadu otázek, jejichž
prostřednictvím promlouváme sami k sobě a odhalujeme vnitřní souvislosti,
na které může umění poukazovat. Stěžejní úlohu má zejména médium fotografie,
které je určujícím, základním a dokumentujícím prvkem, který se může stát
východiskem pro další tvorbu.

Sociální umění24

„Český umělecký proud v dvacátých letech 20. století obracející
se programově k prostému člověku a všednímu životnímu prostředí.” Přičemž
se projevovalo ve všech složkách umění, od architektury ( J. Havlíček, K. Honzík)
po užité umění (V. Mašek). TROJAN, R., MRÁZ, B. Malý slovník výtvarného umění.
Státní pedagogické nakladatelství, Praha. ISBN 80-04-22338-9, s. 183.

Současná podoba sociálního umění se často prolíná s konceptuálním
a akčním uměním. Hlavním motivem je odklon od všednodennosti a průměrnosti.
V dnešní době se při její realizaci často pracuje s principem pospolitosti a operuje
se s termínem „komunita”.

Výtvarný projekt25

Pokud budeme čerpat z dějin umění, výtvarným projektem může být vývoj
jakékoliv soustředěné a promyšlené činnosti či zpracovaného konceptu. Vlastní

význam slova v kontextu umění se týká grafického zpracování konceptu
či architektonického návrhu reálného díla.

Kritické myšlení26

Kritické myšlení se dá chápat jako nezávislé myšlení. Nezávisle myslící
jedinec tak informace chápe pouze jako východisko, zkoumá je z různých
perspektiv a nachází pro jejich argumentaci logické argumenty. Kritické myšlení
začíná definováním a stanovováním otázek a problémů. S touto tématikou se pojí
program RWCT, v překladu „čtením a psaním ke kritickému myšlení”, který má
v českém kontextu svou tradici již od roku 2000.

Mentální poznávácí procesy27

Mentální poznávací, neboli kognitivní biologické a psychické procesy
umožňující esenciální potřeby - poznání skutečnosti. Psychologie, která se těmito
procesy zabývá, se nazývá kognitivní psychologie. Zkoumá zejména procesy, které
člověku umožňují informace zpracovávat a dále s nimi, na vyšších úrovních
pracovat. Kognitivními procesy se zabývá také obecná kognitivní psychologie,
sociologie, v posledních letech se rozvíjející obor human-computer interaction
(interakce člověk – počítač) a informační věda.

Bloomova taxonomie28

V roce 1956 stanovil Bloom šest hierarchicky uspořádaných cílů v oblasti
kognitivních cílů, které se vztahují k náročnosti psychických operací. V rámci
účelné a snažší terminologie byla ustanovena terminologie na základě aktivních
sloves, která přímo popisují jednotlivé úrovně. První a základní úroveň

zapamatování popisuje například slovesy napsat, zopakovat, přiřadit. Další úroveň
pochopení uvádí slovesy ilustrovat, vysvětlit, přeložit. Úroveň aplikace zahrnuje
v této fázi míru pochopení a použití abstrakce (načrtnout, plánovat,
demonstrovat). Analýzou dochází ke komplexnímu rozboru informací a pomyslné
hierarchizaci, úroveň syntézy zohledňuje schopnost kategorizovat, modifikovat
či sumarizovat, a nakonec poslední úroveň hodnocení tvoří závěr a uplatňuje
jedincovu subjektivitu argumentací, obhajobou či kritikou.

Metakognitivní myšlení29

„Metakognice je považována za jednu z rozhodujících dispozic v oblasti
kvality (efektivity) učení. Rozvíjení metakognitivních procesů spadá do oblasti
„nové“ (produktivní) kultury vyučování a učení, jejíž základy nalezneme v teoriích
pedagogického, psychologického a (oborově) didaktického konstruktivismu
(Janík, 2013, s. 651–658)”. Pedagogika, roč. 64, č. 3, 2014, s. 287–306.

Analýza30

Analýza je jednou z činností dle Bloomovy taxonomie, která se řadí
mezi vyšší kognitivní funkce. Jedinec je tak schopen zkoumat jednotlivé složky
zkoumaných jevů a na základě jejich rozkládání na jednotlivosti celku je schopen
hlubšího vhledu. V této diplomové práci se jedná o jeden z reflektivních způsobů,
jak pracovat s problémem a dojít k jeho řešení.

Kolbův cyklus učení31

Sebereflexe pro nás může být i zkušenostním učením, kterým nesledujeme
pouhé osvojení si vědomostí a dovedností. Především se snažíme přenést

výsledky učení do pracovního života a využít každodenní zkušenosti jako zdroj
poznání. Budeme-li demonstrovat zákonitosti zkušenostního učení, použila bych
popis Kolbova cyklu učení. Rozdělení učení můžeme rozlišit do čtyř fází.
Po realizaci aktivity, tedy modelové situace, vyřešení úkolu, cvičení, hře, dochází
ke společné reflexi, která rekapituluje mezní momenty činnosti z několika úhlů
pohledu. Další fází je aktivita sumarizace a stanovení závěrů, které situaci hodnotí
jak z hlediska přínosných, poučných, nebo záporně vnímaných momentů.
Na základě hlavního závěru se pak formuluje obecný poznatek, který shrnuje
momenty v jedno sdělení. Výstupem tohoto reflektivního cyklu je koncept plánu
změn, který se snaží situaci rozklíčovat a navrhnout východiska pro její řešení.

Korthagenův „cibulový model”32

S principem opětovné reflexe koresponduje náhled holandského
pedagoga Freda Korthagena, který v seberozvoji pokládá za klíčový moment práci
se sebereflexí. Zpracoval tzv. „cibulový model”, jež koresponduje s „Kolbovým
cyklem učení” s tím rozdílem, že dosahuje ještě složitějších struktur. „Cibulový
model” je inspirován Batesonovým modelem (Dilts, 1990) a popisuje úrovně
změny. Model se skládá ze sedmi úrovní. První odráží vnější prostředí, ke kterému
se můžeme vztahovat otázkou: „S čím se potýkám/setkávám?”. Druhá vrstva
se týká jednání, které se vymezuje vůči prostředí, první vrstvě („Co dělám?”). Třetí
vrstva kompetencí odráží naše schopnosti a dovednosti („Na co jsem
způsobilý?”). Vrstva přesvědčení odráží naše ideály („V co věřím?”), vrstva zrcadlící
identitu se projevuje z hlediska profesního („Kým jsem?”). Předposlední vrstva se
vztahuje k vnitřnímu poslání („Jaké je moje poslání?”). Nepojmenovaná poslední
vrstva tvoří vůli pro další uvažování.

Elektronický dotazník33

„Dotazník je určen především pro hromadné získávání údajů. Myslí se tím
získávání údajů o velkém počtu odpovídajících. Proto se dotazník považuje
za ekonomický výzkumný nástroj. Můžeme jím získávat velké množství informací
při malé investici času.” GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Paido.
Brno 2000. ISBN 80-85931-79-6, s. 99.

Každý dotazník má mít jasně vytyčený cíl a strukturu takovou, aby jejich
respodent dokázal smyslupně bez dlouhého přemýšlení odpovědět. Jednotlivým
prvkům dotazníku se říká otázky nebo dílčí položky. Zadávání dotazníku můžeme
označit jako administraci. V případě online dotazníků ale administrace probíhá
automaticky, na základě předem daných algoritmů. Příkladem elektronických
p r o g r a m ů p r o v ý r o b u d o t a z n í k ů j s o u n a p ř. „ S u r v i o ” , „ G o o g l e
Forms”, „idotaznik”, „Click4survey”.

Otevřené otázky34

Otevřené otázky, otevřené široké úlohy, nebo také otevřené testové
položky jsou takové položky, které po svých respondentech požadují obsáhlejší
odpovědi. „Může se např. požadovat pojednání na určité téma (např. Význam díla
K. H. Máchy pro českou poezii, Které byly hlavní příčiny vzniku první světové
války?), vyřešení určitého problému (např. Navrhněte postup, kterým je možno
určit hustotu neznámé kapaliny), popis určitého procesu (např. Popište činnost
čtyřdobého zážehového motoru) apod. (…) U otevřených úloh bývá vhodné
vymezit strukturu požadované odpovědi (…).” CHRÁSKA, M.
Metody pedagogického výzkumu. Grada Publishing, a.s., 2007.
ISBN 978-80-247-1369-4, s. 188-189. Budeme-li se pohybovat v kontextu

didaktickém, příkladnou otevřenou otázkou může být např.: „Jak byste popsala
své zkušenosti s galerijní edukací?” (Uveďte, jaké kurzy nebo nadstavbové
semináře jste v této oblasti absolvovala. Popište, jaké aktivity jste případně
v rámci galerijní edukace s vlastní třídou realizovala. Popište, jaká pozitiva byste
v této oblasti jmenovala ve vztahu k rozvoji klíčových komptencí žáků).

Kvalitativní výzkum35

„Někteří autoři vymezují kvalitativní výzkum proti kvantitativnímu na základě
použitých metod (Payne, Paynová, 2004). Zjednodušeně řečeno, nástrojem
kvantitativního výzkumu je dotazník, zatímco kvalitativní výzkumníci používají
rozhovor. Takovéto pojetí vede ke značnému zjednodušení odlišností obou
metodologických přístupů, například rozhovor můžeme s úspěchem použít v obou
zmiňovaných výzkumných přístupech, záleží však na jeho účelu a podobě. Cílem
hloubkového a polostrukturovaného rozhovoru je položit všem respondentům
několik identických otázek ve stejném pořadí (kvantitativní přístup). (…)
Domníváme se, že výzkum je mnohem více než jen sběr dat (souhlasně
Hanwoodová, Pidgeon, 1999), jak dokládáme na mnoha místech této knihy,
a proto definovat kvalitativní výzkum jen podle metody sběru dat považujeme
za nedostatečné.” ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum
v pedagogických vědách. Portál, s.r.o., Praha 2007. ISBN 978-80-7367-313-0,
s. 13.

Metodologie kvalitativního výzkumu se komplexně vyděluje
od kvantitativního i na základě subjektivních hledisek jako jsou například metody
usuzování, či povaha nasbíraných dat a jejich analýzy.

Přímý rozhovor36

V pedagogické terminologii se frekventovaněji používá pojem interview.
Samotný význam slova naznačuje, že se jedná o metodu, která zohledňuje
součinnost dvou účastníků výzkumu. Přesto bychom mezi interview a rozhovorem
mohli najít určité odchylky. Podle J. Janouška a kol. 1986 má pojem interview
daleko širší význam. Každý rozhovor nemusí být totiž zákonitě interview z důvodů
jeho zacílenosti a významu. „Interview je velmi dobrým explorativním nástrojem nástrojem na zmapování problematiky, se kterou výzkumník dosud neměl
zkušenost anebo která není zpracována ani v literatuře. Výzkumník použije
otevřené otázky, aby získal základní orientaci ve zkoumaném poli. Údaje, které
takto získá, mu potom slouží jako východisko pro vytvoření dalších z p r a v i d l a s t r u k t u r o v a n ý c h v ý z k u m n ý c h n á s t r o j ů . ” G AV O R A , P.
Úvod do pedagogického výzkumu. Paido. Brno 2000. ISBN 80-85931-79-6,
s. 111.

Rita L. Irwin37

Rita L. Irwin je kanadská artografka, která se ve své akademické praxi
zabývá zejména tématy kulturní vědy, antropologickými oblastmi a artografií.
Mimo vlastní tvorby a pedagogické praxe vede řadu studentů pedagogiky umění.
Mezi tématy, která se prolínají diplomovými a disertačními pracemi, jež vede,
se často operuje s klíčovými pojmy identita, vyučující styly a vlivy na jejich
utváření, integrace umění do běžného života a vlivy na jeho fungování atd.

Rhizomatický38

Slovo rhizomatický nemá v českém jazyce výraznější tradici. Jeho význam je
odvozen od předpony rhizo- , tedy „první část složeného slova má význam
kořene”. Proto v pedagogickém kontextu se jedná o pojem významu základní
či původní.

Tvůrčí blok39

„Nástup období formálních operací, rozvoj abstraktního myšlení a rozvoj
kritičnosti charakteristické pro toto období souvisejí se změnami ve struktuře
osobnosti. V tomto období ve školní praxi převažuje racionální poznání.

V procesu interakce mezi asimilací a akomodací (…) dochází k disproporcím
a poruchám. Nerovnoměrnost vývoje jednotlivých složek dětské osobnosti má
ve výtvarném projevu za následek, že se výtvarná práce stává obvykle
suchopárnou, popisnou, současně je však nedokonalá podle měřítek vizuální
podobnosti i podle realistických požadavků. Zobrazení prostoru je nevýtvarné,
zakládá se na nepodařeném uplatnění deskriptivních pouček. Objevuje se
obkreslování, necitlivé přejímání vzorů z profesionální tvorby dospělých.
Ve spojení s vysokou sebekritičností dítě ztrácí radost z tvorby, propadá depresím
z vlastní neschopnosti.

Pod tíhou faktorů řada učitelů propadá skepsi. Navíc často mechanicky řadí
žáky do vývojových stupňů, ačkoliv období tzv. krize může přicházet u různých dětí
v různou dobu.

„Krize” dětského výtvarného projevu není nutným jevem, existuje možnost její

prevence vhodným pedagogickým vedením výtvarné činnosti dětí v tomto
období i v obdobích předchozích.” HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P. Didaktika
výtvarné výchovy I. Univerzita Karlova Praha. 1982.

Účel galerie40

V tomto kontextu je nutno vymezit důležitý pojem „galerijní edukace”.
Často je ale zaměňován s termínem „animace”. Termín „animace” k nám však
importovaly první stážistky z Centre Pompidou. Slovo se tedy celkem logicky váže
v kontextu našeho galerijního vzdělávání na francouzský pedagogický
konstruktivismus, což je původně reformní, alternativní pedagogický směr, jehož
určité metody již byly, zpočátku spíše intuitivně, přijaty za „standard” v praxi
výtvarné výchovy, FULKOVÁ, M., HAJDUŠKOVÁ, L., SEHNALÍKOVÁ, V. Galerijní
a muzejní edukace 1. Univerzita Karlova v Praze. 2012. ISBN 978-7290-535-5,
s. 13.

Jinými slovy, účel galerijí by v kontextu současné didaktiky výtvarné
výchovy měl být více, než jen zábavou v prostorách galerií. Měl by zejména
konstruktivisticky rozvíjet a obohacovat žáky nejen z hlediska vnímání estetiky,
ale i rozvoje komunikačních a sociálních kompetencí, které jsou podstatnou
součástí rozvoje všeobecných dovedností a znalosti kultury s antropologickým
přesahem.

1.3 Soupis obrázků
Obr. 1 - „Nanuk, člověk primitivní” je raným, nejčastěji citovaným dokumentem
světového dokumentu.

Obr. 2 - Vhled do osobního příběhu Lídy Baarové je příkladem výkladového dokumentu,
s prvky typickými pro participační dokumenty, cinéma vérité a docu-drama. To odkrývá
charakter současného českého dokumentu, který není definován přímou charakterizační
linkou.

Obr. 3 - Dokument „Bára B. (Live)” je jedním ze série filmů z cyklu „Ženy na přelomu
tisíciletí” reflektující život české zpěvačky v proměnách času.

Obr. 4 - Série autorských dokumentů portrétujících vybrané události a kauzy je mimo jiné
domovskou platformou pro dokumentaristu Víta Klusáka.

Obr. 5 Dokument „Ti druzí” poukazuje na vliv moderní společnosti na primitivní kulturu
současné Afriky v odstrašujících konsekvencích.

Obr. 6 - Zlomové zpracování povídky „Muž, který sázel stromy” poukazuje na vnitřní sílu
člověka a jeho mocný vliv na okolní svět.

Obr. 7 - Miroslav Janek, autor dokumentu „Občan Havel”, kameraman a střih,
se v posledních letech zabývá zejména režií dokumentárního filmu. Od roku 1998 je
stálým pedagogem pražské FAMU.

Obr. 8 - „Manželské etudy” vznikly na popud Krátkého filmu v roce 1980.

Obr. 9 - Scénář dramatu „Hořící keř” se zaobírá alarmujícím činem Jana Palacha
a obdobím na počátku normalizace v posrpnovém Československu.

Obr. 10 - Dann Horyna je hlavním protagonistou příběhu „undergroundové” drogově
závislé komunity ve filmu „Piko”, režiséra Tomáše Řehořka.

Obr. 11 - Jedním z nejvýznamějších projektů Kateřiny Šedé je akce realizovaná v obci
Bedřichovice, která přispěla k trvalému rozvoji komunitního života v této moravské obci.

Obr. 12 - Akce realizovaná v centru Londýna s názvem „Od nevidím do nevidím”
se účastnilo 180 obyvatel obce Bedřichovice.

Obr. 13 - Většina žáků si k realizaci výtvarného úkolu zvolila pro tvorbu pozadí
nevyhovující techniku - na detail zaměřenou kresbu.

Obr. 14 - Výsledné výtvarné práce žáků 4.C reflektovaly pojetí jejich oblíbeného
či vysněného místa.

Obr. 15 - Výsledné koláže pozvedly původní výtvarné práce výše, žáci se setkali s novou
výtvarnou technikou a oproti jiným hodinám výtvarné výchovy zaměřeným na kresbu více
spontánně experimentovali a hráli si s kontextem své práce.

Obr. 16 - Výsledným dílem páťáků byla dvě videa. Jedna skupina svou práci pojala
jako jednotný koncept. Printscreen videa ukazuje, že každý žák ve skupině postupně
na videu promlouvá o zpracovaném tématu, které čerpá z tématiky „můj vesmír”.

Obr. 17 - Homogenní klučičí tvůrčí skupina ve svém videu pojala metaforu „osobního
vesmíru” jako vliv člověka na planetu Zemi.

Obr. 18 - Video 2.C vypovídá o dětském pojetí odlišné entity, ke které autenticky
promlouvají ve videu „Vzkaz mimozemšťanovi”.

1.4 Soupis grafů
Graf 1 - V elektronickém dotazníku na otázku, kolikaletou zkušenost mají učitelé v oboru,
odpovědělo pouze 12 respondentů ze 30 dotazovaných.

Graf 2 - Dotazník poukázal na zásadní neinformovanost pedagogů v oblasti portfolií.
Pouze 2 ze 21 respondentů své znalosti hodnotí jako esenciální, 7 za velmi povrchní
a zbylých 8 o portfoliích se s tématikou nesetkala, a tedy nemá o ní žádné teoretické,
ani praktické znalosti.

Graf 3 - Výrazný vliv na míru revidování portfolií má v praxi základních škol zejména počet
žáků v jedné třídě. V elektronickém dotazníku se ukazuje, že běžná třída má nejméně
20 žáků, což odpovídá jeho malé míře využívání. Údaj o žádné praxi respodenti uvedli
údajem „0 žáků”.

Graf 4 - Podle elektronického dotazníku se k rozvíjeným kompetencím ve vyučovacím
procesu, typickým pro jejich vyučovací styl, vyjádřilo pouze 12 respondentů. V největší
míře se odkazovali k rozvoji komunikativních komptetencí. Nezmínili se zejména
o pracovních a občanských kompetencích, což je ve vyučování výtvarné výchovy
překvapivé. Je diskutabilní, v jaké míře se učitelé orientují v RVP a oficiálních
dokumentech vydaných MŠMT klíčových pro výuku výtvarné výchovy.

Graf 5 - Nejen respondenti elektronického dotazníku se v některých případech vyjadřovali
o profesních portfoliích jako o tendenčním trendu. Učitelé v praxi nepovažují
ani zakládání osobních profesních portfolií za potřebný podpůrný prostředek
k profesnímu rozvoji.

1.5 Soupis odkazů na videa
Autorská tvorba

http://annanorbertaroberta.blogspot.cz

Autorské video Můj vesmír: https://www.youtube.com/watch?v=Qy93Bl3XP48

Žákovské práce

Všechny záznamy žáků byly pořízeny s písemným souhlasem rodičů všech žáků.

Očima druháků: https://www.youtube.com/watch?v=RQMJ3ECJuts&t=93s
Můj, tvůj, náš vesmír - Vesmírné video: https://www.youtube.com/watch?v=tj89-3mTH0E
Ekologický film: https://www.youtube.com/watch?v=Kxo3GEQRFfk&t=154s

