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Anotace
Poster představuje způsob využi� kvalita�vního výzkumu pro oblast malby 
ve výtvarné výchově. Cílem je porovnat možnos�, které nabízí svět malířů 
a zhodno�t, zda je tato sféra ve školní praxi efek�vně vytěžena. 
Prezentuje výzkumnou sondu provedenou mezi současnými 
českými malíři, narozenými v letech 1953–1973. Sběr dat probíhal 
formou rozhovorů (so�ware Atlas.�). Malíři odpovídali na otázky 
týkající se tvůrčího procesu, na hodnocení malby své a druhých. 
Prezentace prezentuje výsledky odpovědí na otázku:

Co „obsahuje“ malba, kterou – jak se říká – 
„nemůžete v žádném případě rozdýchat“? 

Záměrem je přispět ke zkvalitnění výuky zaměřené na aktuální 
principy malby, realizované v konfrontaci s výtvarným uměním. 
Proto byly závěry porovnány se skutečným stavem výuky malby na 
základních školách. Součás� výzkumu je sonda provedená formou dotazníku 
adresovaného studentkám dálkového studia výtvarné výchovy na Pedagogické 
fakultě. Klíčovou otázkou se stává: 

Zprostředkovávají učitelé žákům současnou malbu? 
Jak se projevuje jejich kompetence a jaké prostředky k tomu používají.

Úvod
Hlavním atributem se stává komunikace s umělci (auten�cita), s teore�ky 
(věda) a s pedagogy (praxe). Prostřednictvím této spolupráce chceme pro oblast 
výtvarné výchovy hledat dnešní době odpovídající jazyk – a posílit tak komunikaci 
o umění. 

Cílem je oživit malbu ve škole, proto se jeví důležitou provázanost, s níž do výuky 
vstupujeme, některé principy, získané od malířů, do hodin výtvarné výchovy 
importujeme. Zaměřujeme se na vztah mezi malířem/učitelem – obrazem – 
malířem/učitelem, to znamená, jde nám především o tvůrčí proces, schopnost 
interpretovat jej, a hlavně zjis�t, kde najít opěrné body mezi sférou, jež 
reprezentuje svět malířů a pedagogů. Kvalita malby ve škole nesporně souvisí 
s možnostmi, které žákům učitel poskytne, kam je až nechá zajít a kam je nechá 
nahlédnout. 

Metody
Výzkum věnovaný otázkám současné malby byl z teore�ckého hlediska podložen 
teoriemi Shauna McNiffa (1998). Převažovalo zaměření na komunikaci 
a komplexnost a následnou interpretaci propojenou s životní zkušenos� jak 
malířů, tak pedagogů. 

Pro výzkum je hodnota obrazu nesporná, nejen že přitahuje naši 
pozornost, ale otvírá různé vrstvy pohledů, stává se zdrojem 
komunikace, je nositelem jak metaforických, tak symbolických významů, 
při nejlepším dokáže vyprovokovat sociální interakci. 

Otázky: Jakou nebo jaké reality, jestli nějaké, reality obrazy reprezentují? Nás 
zajímá především, jaké sociální, kulturní nebo poli�cké znalos� potřebujeme, 
abychom byli schopni interpretovat daný obraz? Co vytváří věrohodnost obrazu? 
Jakou roli hraje sociální a kulturní kontext vůči interpretaci? 

Sběr dat mezi malíři
Hlavním zdrojem poznání se pro nás stala data získaná z rozhovorů vedených
s malíři narozených v letech 1953–1973. Kritéria výběru reprezenta�vního vzorku 
malířů: příslušnost k určité generaci, gender, styl (figura�vní – nefigura�vní 
zobrazení), a dále použi� média barvy. 

Nejlepší podmínky přinesl kvalita�vní výzkum, a to metoda 
kvalita�vního rozhovoru, přičemž některé jsme vedli s malíři osobně, 
jiné prostřednictvím elektronické pošty. 

Získané odpovědi jsme otázku po otázce podrobili kódování, z axiálního 
kódování se některé kategorie začaly propojovat, probíhalo slučování několika 
kategorií v obecnější, otevřenější kategorie. V průběhu selek�vního kódování se 
vyprofilovala ústřední hlavní témata a kategorie. Ke každé otázce vniklo grafické 
znázornění „sítě vztahů“. 

OntoUML
Jinou dimenzi, jak přemýšlet o sí� vztahů, které vzniknou z axiálního kódování, 
přináší OntoUML. Specialistou pro české prostředí je Dr. Ing. Robert Pergl, vyučující 

výzkumné metody na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze, 
kde vzniká centrum pro konceptuální modelování. Model, který učí, 
vychází z disertační práce Dr. Giancarla Guizzardiho, který obhájil svou 
práci v roce 2005 na univerzitě v Twente. Náš obor dokáže využít notaci 
OntoUML hlavně díky tomu, že se snaží o podobné, a to o konceptuální 
modelování. Díky zjemnění kategorizace různých typů en�t a zpřesnění 
jejich definice nabízí diagramy v OntoUML mnohem vyšší výrazovost 
v oblastni konceptuálního modelování. OntoUML vzniklo jakožto snaha 
o prak�cké spojení ontologické analýzy a konceptuálního modelování. 
Jeho cílem je nabídnout analy�kovi sadu různých typů en�t přesně 
definovaných vlastnos�, pomocí kterých lze velmi exaktně modelovat 
realitu. OntoUML vychází z poznatků Cogni�ve Science o charakteru a 
specifikách našeho vnímání a současně pevně stojí na aparátu modální 

logiky a matema�ckých základech logiky, množin a relací. (Pergl, 2012)

Jak to vidí malíř? Jakou malbu by NIKDY nepřijal? 
Z jaké este�ky takový obraz vychází?

Jak vypadá obraz, který se většině nelíbí? Zajímá nás, jaký je současný 
vkus malířů. Podle čeho malby ostatních hodno�? Otázka tedy zněla: Co 
má malba, kterou – jak se říká – „nemůžete v žádném případě rozdýchat“?

Eco ve své Stylis�ce kýče poukazuje na to, že důležitou devizou kýče je dosáhnout 
efektu v oblas� citů, v mnoha ohledech se s ním malíři zcela intui�vně shodují.

Atributy:  bezobsažná malba  tzv. „manýra v přednesu“  „střeva autora“, (slovy 
Jiřího Davida, jsou symbolem expresivity, kterou autor předs�rá, �m, že dává 
nahlédnout své nitro, hluboké emoce a vnitřní „neklid“, jehož výsledkem je podvod)  
 přehnaná duchovnost  kalkul  plagiátorství  prvoplánovost  bezinvenčnost    

blbé malování  dohánění trendů  neoriginální přístup  tzv. eklek�smus  obrazy, 
které se nedají rozečíst a potřebují dlouhosáhlý výklad  nepříjemná barevnost 
obrazu…

Tento příspěvek 
se zabývá otázkou 

– Co má malba, 
kterou – jak se říká 

– „nemůžete v žádném 
případě rozdýchat“? 

– z čehož vyplývá 
kri�čnost a stabilní 
postoj vymezující se 
vůči malbě, kterou 

nemůžeme „přijmout“. 

Výzkumná sonda u studentek dálkového studia
Formou dotazníku s otevřenými otázkami jsme zjišťovali, zda mají studentky 
dálkového studia oblíbeného současného malíře, čeho si na jeho malbě cení, zda se 
o současnou malbu zajímají a dokážou s ní v hodině výtvarné výchovy pracovat. 

Malíř, který byl i respondentem v předešlé výzkumné sondě, Roman Franta byl 
zmíněn jednou studentkou, jediná dokázala přiblížit, proč si ho vybrala. Také byla 
jediná, která přiznala, že se o současnou malbu zajímá a ukázky v hodinách VV 
ak�vně využívá. Zbývající studentky volily oblíbeného malíře podle toho, zda 
se vztahoval k jejich regionu, nebo jim imponoval příběhem. Obhajoba, proč si 
vybraly právě daného malíře, měla spíš banální vysvětlení. Z čehož dvě studenty 
uvedly Vladimíra Komárka a Jiřího Anderle a k nim konkrétní díla, v obou případech 
grafiky. Dvakrát zmiňovaným jménem byla Emma Srncová, studenty zaujala fantazie, 
snovost, barevná zajímavost a především možnost uži� pro hodiny VV.  

Závěr
Zásadní otázkou se pro tento text stává problém, zda zkoumáme 
pravdivost obrazů anebo hodnoty postojů, které jasně 
profilují směrování učitele a dokážeme přes ně nahlédnout 
jeho kompetence. Většinou narážíme na banalitu a naivitu při 
interpretaci a současně na nekompetenci některých respondentů. 

Literatura
GOMBRICH: 2008. Tajemství obrazu a jazyk umění. Pozvání k dějinám a teorii umění. Barrister and Principal. ISBN 978-80-7364-045-3, S.75
GOODMAN, N. 1996. Způsoby světatvorby. Bra�slava : Archa, ISBN 80-7115-120-3.   
HENDL, J. 2005. Kvalita�vní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha : Portál, ISBN 80-7367-040-2.  
Mc NIFF, S. 1998. Art-based Research. Jessica Kingsley Publishers. 
PERGL, R. 2012. OntoUML a UFO-A pro so�warové inženýrství. In: Objekty 2021. Sborník z mezinárodní konference, VŠMIE. Praha.
SLAVÍK, J. 1999. Umění, věda a poznávání ve škole (verifikační procedura jako didak�cký prostředek rozvíjení epistémické kompetence 
žáků). Pedagogika, 49, č. 3, s. 220 – 235, ISSN 3330-3815.
SLAVÍK, J.; JANÍK, T. 2006. Teorie, výzkum a tvorba školy. Pedagogika, 56, č. 2, s. 168 – 177. ISSN 3330-3815.   


