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Téma rigorózní práce Mgr. Ivany Bendíkové Moderní a současné české umění v systému
primárního vzdělávání sleduje velice citlivou problematiku současné výtvarné výchovy.
Smysluplné – nikoliv tedy samoúčelné – využití moderního a zejména současného umění je
především na 1. stupni ZŠ „otevřenou ranou“ výtvarné pedagogiky. Na jednu stranu zejména
mladá – a částečně i střední – generace učitelů dokáže citlivě využívat nesporných pozitiv
moderního umění od rozmanité škály výtvarných technik a materiálů přes spontánnost
projevu k rozvíjení imaginace a kreativity žáků atd. To je však jedna strana mince. Ta druhá
je spojena se strachem z moderního a zejména současného umění, který převažuje především
u starší generace učitelů výtvarné výchovy.
Ta první cesta je obtížná, značně náročná a ne vždy se setkává s kladnou odezvou rodičů,
někdy dokonce i vedení školy. Navíc nezbytným předpokladem k smysluplnému
didaktickému využití potenciálu, který nabízí moderní a současné umění, je vizuální
gramotnost. Či jinak řečeno: nestačí naučené faktografické znalosti ale schopnost aktivní
komunikace nejen s uměním ale se všemi vizuálními podněty kolem nás. Právě proto má
rigorózní práce, jejíž autorka prokázala značnou míru vizuální gramotnosti umocněnou
pedagogickými zkušenostmi a výsledky mimořádný význam pro teorii i praxi výtvarné
pedagogiky.
Zkušený čtenář odborné literatury ví, že základní vstupní informace o kvalitě práce mu
nabízí obsah, text na záložce (v případě rigorózní či disertační práce abstrakt) a Úvod
(Předmluva). Abstrakt zřetelně ukáže, do jaké míry má autor ujasněné cíle, jak je dokáže
stručně charakterizovat a zda je schopen lapidárně formulovat celkovou koncepci práce.
Z obsahu je možné vyčíst celkovou strukturu práce, její přehlednost a proporcionální
vyváženost. Úvod (Předmluva) informuje čtenáře o záměrech autora, o podílu jednotlivých
kapitol na celkové koncepci práce a často i vytkne před závorku znepokojující otázky, které
by měly čtenáře motivovat.
Tato zkušenost se potvrdila i v případě rigorózní práce Ivany Bendíkové, a to v jednoznačně
pozitivním smyslu. Jasně formulované cíle a lapidární charakteristika koncepčního záměru
abstraktu, přehledný a jasně strukturovaný obsah i emocionálně zabarvený, zároveň však
exaktní úvod nabízejí zřetelné předpoklady kvalitní rigorózní práce, které se pak v samotném
textu plně potvrdily.
Mezi nejvýraznější pozitiva práce Ivany Bendíkové patří důsledně promyšlená koncepce a
proporčně vyvážená struktura předložené práce. Na koncepci oceňuji především rozhodnutí
autorky neoddělovat teoretické a didaktické aspekty zvolené problematiky do samostatných
částí – tedy na část uměleckohistorickou a část didaktickou. Toto řešení se stalo jakýmsi
mechanickým koncepčním schématem bez ohledu na specifické zaměření práce. Má své
odůvodnění v uměleckohistoricky zaměřené práci, jejímž vyústěním je její didaktické využití,
nikoliv však v didakticky orientované práci sledující využití uměleckého díla – a není snad
třeba zdůrazňovat, že téma Moderní a současné české umění v systému primárního vzdělávání
patří k druhému typu prací.
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S tím souvisí i celková struktura práce, která se dělí do dvou bloků. První blok (kapitoly 1 a
2, strany 8 - 28) sleduje uplatnění moderního a současného umění v jednotlivých
dokumentech vzdělávacího systému, které jsou pro učitele výtvarné výchovy závazné (1.
kapitola) a obecně didaktické a psychologické aspekty v konfrontaci se specifickými aspekty
oborové didaktiky determinující roli moderního a současného umění jako prostředku
k dosažení úspěchu ve výtvarné výchově (2. kapitola). Druhý blok (kapitoly 3 až 7, strany 29
- 97) představuje didaktické projekty, které jsou pojaty jako samostatné kapitoly syntetizující
uměleckohistorické a didaktické aspekty, jejichž společný jmenovatel je zdůrazněn
podtitulem kapitoly. Mohlo by se zdát, že rozsah obou bloků vykazuje značnou disproporci.
Je však třeba si uvědomit, že jednoznačnou dominantou práce je druhý blok, a tudíž proporce
odpovídají.
Nezbytným východiskem práce je zmapování možností uplatnění moderního a současného
umění v jednotlivých vzdělávacích dokumentech. Důležité je, že autorka se nesnaží jen o
mechanické shrnutí, ale podrobuje klíčové dokumenty nejen důkladné analýze ze zorného
úhlu tématu práce ale i kritice na základě vlastních zkušeností z pedagogické praxe.1. kapitola
je přehledně rozdělena do podkapitol sledujících vzdělávací dokumenty, průřezová témata,
klíčové kompetence a jako vyvrcholení celé kapitoly různé podoby gramotnosti. Možná
mohla být věnována větší pozornost vizuální gramotnosti, a to přesto, že se k ní autorka bude
ještě i v dalších kapitolách vracet. 2. kapitola poněkud narušuje kompaktnost prvního bloku –
i když má své opodstatnění.
Druhý blok (kapitoly 3 – 7) není jen tematickou ale i koncepční dominantou práce.
Koncepční jednotu zajišťuje stejná struktura jednotlivých kapitol. Po stručném úvodu
lapidárně komparujícím uměleckohistorické a metodické aspekty konkrétního projektu, který
je stmelujícím elementem, osou kapitoly. Je rozhodující nejen pro výběr autorů, ale i pro
eliminaci charakteristických rysů jejich výtvarného projevu jako jejich společného
jmenovatele. Další podkapitola (případně dvě) je soustředěna na pečlivě vybrané autory
s důrazem na příbuzné znaky jejich tvorby. Právě v této důsledné soustředěnosti na meritum
problému dané kapitoly vidím největší přínos: v její tematické sevřenosti a kompaktnosti, ve
které pokračuje i závěrečná podkapitola zaměřená na konkrétní didaktický projekt. Jako
názorný příklad uvedu kapitolu 3 „Počítáme s barvou“ s podtitulem „Matematika a její
principy v českém moderním umění“. V úvodu autorka srovnává možnosti propojení
matematiky a umění ve výuce žáků mladšího školního věku s důrazem na možnosti „hravě
přepínat, kombinovat a vytvářet aktivity spojující to nejlepší z obou prostředí“. Vzápětí uvádí
„paralely výtvarného a matematického světa v moderním a současném českém umění“
s výběrem díla V. Mirvalda, J. Kubíčka, R. Kratiny, H. Demartiniho a Z. Sýkory.
V podkapitole 3.1. Jeden za všechny, všichni za jednoho autorka důsledně analyzuje
matematické principy v tvorbě vybraných umělců, které je zároveň sjednocují i odlišují.
Výrazným aspektem kompaktnosti této podkapitoly je, že s díly těchto umělců se žáci
seznamují v jejich přirozeném prostředí, tedy v galerii – konkrétně ve Veletržním paláci, kde
je koncepční záměr autorky podtržen i koncepčním řešením této části expozice. Podkapitola
3.2. Řád a neřád racionálního proudu – Zdeněk Sýkora se soustřeďuje na dominantní osobnost
kapitoly Zdeňka Sýkoru s důrazem na vývojovou fázi jeho tvorby spojenou s Liniemi. Zde
mám jednu drobnou výtku, že vnitřní sevřenost podkapitoly zbytečně narušuje faktograficky
zaměřený úvod, který zbytečně odvádí pozornost od podstaty problému. Na tuto podkapitolu
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pak organicky navazuje Didaktický projekt Linie (podkapitola 3.3.) jako dovršení koncepční
jednoty kapitoly.
Takto strukturovány jsou s přísnou důsledností i další kapitoly tohoto bloku – s výjimkou
kapitol 6 a 7. U jinak velmi dobře zpracované kapitoly 6. A ven. Land art, umění ve veřejném
a instalace v českém moderním umění postrádám didaktický projekt, pro který se nabízí
spousta atraktivních možností. Zato velice oceňuji nápad vytvořit na googlu mapku
dostupných instalací a objektů na území Prahy. Z jinak důsledné koncepce se vymyká i
podkapitola 7. Tváří v tvář, která je zaměřena na galerijní animace a v důsledku toho se liší i
její skladba. Tím rozhodně nechci říct, že do tematického zaměření práce nepatří, ale měla asi
tvořit samostatný blok. Za vynikající přínos pro propagaci galerijních animací na ZŠ považuji
seznam galerií, muzeí a dalších výstavních prostorů, které se specializují na moderní a
současné umění a mají kvalitní edukační programy pro školy, včetně webových stránek.
I přes drobné připomínky, které jsem nemínil jako výtky ale jako názorový diskurs,
považuji práci za velice kvalitní a přínosnou především pro učitele výtvarné výchovy a
doporučuji ji k obhajobě.

V Praze 1.9. 2013
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doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.

