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Regionální identita, jako téma výtvarné pedagogiky. 

 

Tereza Hrubá 

Anotace: Příspěvek se zabývá tématem identity, a to především identity regionální tak, 

jak se objevuje ve výtvarné pedagogice v Čechách a v německy mluvících zemích. 
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Oblastí zájmu mé dizertační práce na téma „Vnímání soudobého českého výtvarného 

dění v kontextu německy mluvících zemí“ pro mě není pouze výstavní činnost a prezentace 

soudobého českého výtvarného dění, ale také, a to především vnímání současné umělecké 

tvorby z pohledu identity. Pracuji s otázkami vnímání vizuálního obsahu, rekombinace 

vizuálních představ a strukturování následných introspektivních popisů, a to, jak u autora, tak 

i u diváka. Zabývám se Česko německými a Česko rakouskými vztahy, které silně ovlivňují 

čtení samotných vizuálních znaků. K tomu Houžvička s Novotným dodávají, že historické 

vědomí představuje významný orientační faktor, ovlivňující identitu, jak národní, tak kulturní 

a etnickou.
1
  

Vzhledem k záběru celého tématu je velice obtížné omezit se v příspěvku pouze na 

jednu oblast. Každopádně zatímco v disertační práci se snažím postihnout celou šíři 

problematiky a vymezuji se hranicí německy mluvících zemí, v tomto příspěvku se 

soustředím pouze na regionální identitu tak, jak se s ní zabývá výtvarná pedagogika. A to jak 

česká, tak německá.  

                                                           
1
  Houžvička V., Novotný L.: Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí, 

Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství, Sociologický ústav Akademie 

věd ČR, v.v.i., Praha 2007, str. 17 
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Česká výtvarná pedagogika se tématem identity doposud zabývala jen okrajově a to 

především ve spolupráci s multikulturní výchovou. Přitom právě jí jsou dány nástroje k 

pochopení a zpracování citlivých témat regionální identity. Naopak považuji za nemožné se 

vztahu k identitě ve výtvarné výchově zcela vyhýbat. Společná historická zkušenost a 

stereotypní vnímání v naší společnosti, které většinou považujeme za dávno překonané, 

v kontextu současného umění ožívají. Předsudky, které jsme ochotni prohlašovat za osobně 

překonané zároveň pravidelně při nejrůznějších příležitostech, a to především na základě 

mediálních „kauz“ potvrzujeme. V českém prostředí jsou navíc témata regionální identity 

silně emoční, a právě v oblasti výtvarné výchovy spatřuji velký potenciál pro jejich nenucené 

zpracování. Vycházím z předpokladu narativních přístupů, a usuzuji, že učiteli i žákům se 

právě ve výtvarném vzdělávání otevírá možnost převyprávět zažité stereotypy.  

Regionální identita je jednou z dimenzí lidské identity obecně. A je důležité 

připomenout, že ne vždy je identitou bazální. Lidé často mění své regionální ztotožnění i 

vícekrát za život, pro některé nemusí mít žádný význam. Naopak někteří lidé mají silný pocit 

regionální příslušnosti i v případě, že v regionu už nežijí (v umění nám příkladem může být 

silné téma domova
2 

). 

Také není možné vymezit regionální identitu státní hranicí. Pro někoho je bazální 

vztah k lokalitě /jako například sociologické niky vymezené územím pohraničí, oblasti 

vymezené geografickými uskupeními apod./ bez ohledu na státní celek. Přesto můžeme pojem 

region vztáhnout i na oblasti států. Za nespornou výhodu zde považuji, že na rozdíl od pojmu 

národní identita nevyvolává negativní konotace. K celé problematice vymezení se navíc 

přidává nejen nutnost zohlednit postoj daného člověka k jeho vlastní regionální identitě, ale 

také vnímání celkového trendu, jak se k naléhavosti regionálního vnímání vztahuje jeho země, 

                                                           
2  Z historických událostí v oblasti Česko německých vztahů stojí jistě za pozornost 

tematizování odsunu sudetských Němců, jak v literatuře, tak ve výtvarném zpracování a nedořešená 

válečná traumata. Ačkoliv jde o témata aktuální hlavně pro starší generaci, objevují se i v tvorbě 

současných umělců nejmladší generace kupodivu se stále stejnou naléhavostí. Hledání vlastní identity 

a práce s ní se stává  pro umělce v prostoru multimediálního světa prioritou. Z mnoha uvádím Darinu 

Alster, Lukáše Houdka a jeho projekt Umění zabíjet, nebo Kateřinu Šedou. 
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jako celek. Zde se míra různí, mění a je ovlivněna historickými událostmi a mnoha dalšími 

faktory.  

 

Dále by bylo dobré poukázat na problém souladu pocitů vlastní identity s osobní 

zkušeností. Zatímco my máme určitou představu o vlastním místě ve světě a společnosti, 

zprostředkovávána nám může být zcela odlišně. Vlastní zkušenost je zatlačena do pozadí 

přívalem informací, ale také úsudků multimediálního světa. Neustálý vnitřní dialog, nové a 

nové formulování osobního příběhu a zároveň jeho potvrzování do značné míry bojuje s 

mediálním obrazem, který všem simuluje pocit jednoznačné, jasné identity.  

 

Zatímco v německé a rakouské výtvarné pedagogice je téma identity velice aktuální 

v české výtvarné pedagogice se objevuje jen sporadicky.
3
 Palčivá témata migrantů, 

národnostních menšin a jejich rozdílných kulturněhistorických zkušeností staví německou 

výtvarnou pedagogiku před nelehkou výzvu, ale zároveň jí dávají možnost participovat na 

procesu poznávání vlastních možností. V české společnosti jsou témata menšinové kultury na 

okraji, částečně také proto, že jsou velice citlivá. Na první pohled globalizovaná společnost 

prostoupená sociálními sítěmi a novými médii se tváří tvář minoritě mění. Zasunuté, hluboko 

zakořeněné předsudky vystupují na povrch a vyvolávají silné emočně vyhraněné situace.  

 

S citlivým přístupem k otázkám regionální identity se v českém prostředí setkáváme 

víceméně jen v oblastech artefiletiky a zážitkové pedagogiky, kde se objevují témata, jako 

obraz a identita, kdo jsem? a podobně. Zde se však jedná především o vztah k sobě samému. 

(identita a sebeobraz jedince). Vedle artefiletických strategií jsou k určení identity v 

pedagogickém procesu využívány také umělecko-sociální postupy. S těmi se také ve velké 

míře setkáváme v umělecké tvorbě.  

Německá výtvarná pedagogika není jednotná, co se tematizování odlišností mezi 

různými kulturami ve výtvarné pedagogice týče. Postoje ke zprostředkování umění se různí. 

                                                           
3  Teoretická východiska i příklady z praxe uvádí například Marie Fulková v kapitole Kultura: 

setkání s jinými. Diskurs umění a vzdělávání, 2008 
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Jak podotýká Věra Uhl Skřivanová ve svém výzkumu na bavorských gymnáziích, jedná se 

sice o nové edukační cíle, ale naplňování kompetencí přichází jen zvolna. „Odlišnostem mezi 

jednotlivými kulturami není ve sledovaných hodinách umění věnován příliš velký prostor. 

Pokud se žáci seznamují s různými kulturami, pak se tak děje buď při výkladu dějin umění 

nebo v průběhu praktických činností, které na předchozí získané znalosti navazují. ...“
4
 Zde je 

srovnatelný přístup české výtvarné pedagogické praxe.    

Za jednu z odvážných cest v německy mluvících zemích můžeme považovat 

participativní výtvarnou pedagogiku, která pracuje v souvislosti s identitou s pojmem 

transkulturní remix
5
. Pohlíží na umění nejen v historickém kontextu, ale především se pomocí 

komparativních technik vztahuje k současné „mladé“ kultuře, k vizualitě všedního dne a ke 

společně prožívané přítomnosti. Různé kulturní formy, které se, jako-by kupí jedna přes 

druhou, chápe jako podnět k zamyšlení se o světě kolem nás. Automaticky počítá s diverzitou 

vnímání umělecké tvorby. V konkrétních pedagogických situacích pracuje s přímou 

participací na procesu výtvarné výchovy. Samotná sebezkušenost s procesem učení a tvorby 

potom zprostředkovává pohled na další, někdy skrytá témata, jako je sociální status, identita, 

věk, vzdělání, pohlaví apod. Rozmanitost se ukazuje v prožívání minulosti, současnosti i 

v představách budoucnosti, stejně tak, jako v postoji ke globálnímu a lokálnímu.
6
 Výzkum i 

nové didaktické koncepce německé výtvarné pedagogiky se snaží s pojmem kulturní 

                                                           
4  Věra Uhl Skřivanová, Pojetí vzdělávacích cílů v ČR a Německu aneb umělecko-

pedagogická interpretace kurikulárních dokumentů českých a bavorských gymnázií, str. 100 

5  Pojem se objevuje v odborné terminologii německého výtvarně pedagogického diskursu, jeho 

definování můžeme najít v dokumetu „Nürnberg-Paper, Interkultura – globalizace – diverzita“, který 

shrnul výsledky kongresu Fachverband für Kunstpädagogik, BDK e. V. Bayern, Technické univerzity 

Dortmund a Univerzity Erlangen-Nürnberg z 22. 4. 2012. 

6  Brenne, A., Sabisch, A., Schnurr, A.: revisit, Kunstpädagogische Handlungsfelder, Buch 2, 

München 2012, Str. 227 
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rozdílnosti vypořádat. V českém prostředí komparativní přístup v pedagogické praxi doposud 

chybí
7
 a s přímou participací na procesu výuky se zatím také nesetkáváme.    

Z mého pohledu jsou základními stavebními kameny německé výtvarné pedagogiky 

pojmy sebezkušenost a participace. Převzít spoluzodpovědnost za proces výuky, podílet se na 

něm a přímo ho ovlivňovat, poznat vlastní kreativitu, zažít individuální sebezkušenost 

s procesem učení. Ale také prožít zkušenost s neznámým, s rozdílností a nejednoznačností. 

Právě v procesu tvorby se může dařit nabourávat známá schémata a stereotypy vnímání. 

Sekundárním efektem by v ideálním případě mělo být hlubší pochopení, odbourávání 

předsudků a inkluze. Participativní metody se v mnoha oblastech potkávají s kooperativními 

metodami, s kooperativním učením. Za důležitý aspekt, ve kterém se oddělují participativní 

metody ve výtvarné pedagogice, považuji individualismus. Kooperativní projekty tedy mohou 

být participativní, ale participativní metody nemusí být nutně kooperativní. Žák může 

participovat individuálně. Není možné, aby pouze přihlížel činnosti skupiny, jíž je součástí. Je 

intenzivně zapojen do procesu tvorby. Poznává vlastní hranice i vlastní schopnosti.  

Nutno dodat, že zde nejde o jediný názorový proud v německy mluvících zemích. 

Neměli bychom opomenout tradiční tendenci vycházet ve výtvarné výchově z východisek 

zprostředkování umění. Na základě práce s uměleckým dílem se stejně tak dostáváme k 

tématům regionální identity. Zůstává však otázkou, a jakou škálou zastoupení rozdílných 

kultur pedagog v praxi pracuje. Česko německá a česko rakouská témata bychom našli, ale 

jen v oblastech pohraničí, v přímém sousedství. 

Pracovat s regionální identitou ve výuce je pro učitele jednoznačná výzva. Rozdíly je 

třeba vyvažovat citlivě s ohledem na silné emoce, které se za stereotypním vnímáním 

skrývají. Vizualita a symbolika jiných kultur je často žáky vnímána a pedagogy prezentována, 

                                                           
7
 V teoretické rovině bychom neměli opomenout srovnávací pedagogiku umění, která se dostala 

do oblasti zájmu po roce 1989 a v oblasti česko německých vztahů se jí intenzivně věnuje Věra Uhl 

Skřivanová. V praktické rovině jsou výrazné především oborové přesahy hudební a výtvarné výchovy.  
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coby „kultura jiná, exotická“.
8
 Takové vnímání zužuje rozmanitost současné vizuality a může 

vést k nepřiměřené adresnosti, ke kategorizování a konkretizování. V pedagogickém procesu 

tím dochází k prohloubení a vyostření rozdílů, případně k jejich umělému vytvoření. V této 

souvislosti je nutné na jinou kulturně historickou zkušenost pohlížet nejen s optikou 

zaměřenou na rozdíly, ale také na rozeznání univerzálních oblastí vizuality. Hledání paralel a 

konstant podporuje a umocňuje mimo jiné solidaritu s minoritní kulturou.  

Významným činitelem regionální identity jsou paradoxně digitální obrazové produkce 

a globalizované struktury. Změnou klasických technik v digitalizované, tímto 

„překódováním“ dosavadního uměleckého záznamu dochází k převedení mediálních sdělení 

do takřka univerzální řeči. Jak by se mohlo zdát, vytváří si globalizovaný prostředek 

univerzální výrazivo ovlivněné obecným znakovým systémem, globalizovanými výrazovými 

prostředky a unifikovaným jednáním, které se mísí s lokálními formami. Individuální 

umělecké vyjádření lze volně kombinovat, dochází k tvůrčí interakci bez ohledu na hranice. 

Zatímco česká výtvarná pedagogika se zabývá novými médii jako takovými, německá 

výtvarná pedagogika si především v oblasti zprostředkování umění klade za cíl přispívat 

k vnímání této globální spleti vztahů napříč hranicemi. Zde bychom měli přihlédnout k 

historické zkušenosti a konstatovat, že německá výtvarná pedagogika je nucena výrazové 

formy jiných kultur tematizovat a zpřístupnit.  

Regionální identity s sebou nesou škálu obrazových kultur, stejně jako množství 

uměleckých remixů vzniklých migrací, globalizací a kulturou národnostních menšin. Ve 

výsledku nabízejí nekonečné množství podnětů pro uměleckou tvorbu a poznání světa. 

Závěrem 

 

Vnímání vlastní identity, uměleckého dění, přívalů vizuálních informací je silně 

podmíněno sociokulturním prostředím. Jak umělec, tak divák čte vizuální informaci podle 

                                                           
8
  Z oblasti výuky dějin umění můžeme poukázat na historický eurocentrismus a na 

komparativní metody, které se snaží dojít k porozumění funkcím, podmínkám a obrazovým strukturám 

v různém kulturněhistorickém kontextu.  
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vlastního klíče. S ohledem na zkušenost, na prostředí a schopnost čtení dochází k posunu od 

zamýšleného, zobrazeného, viděného, pamatovaného k představovanému, pojmenovávanému 

a případně znovu zobrazovanému. Nastíněné aspekty diverzity vnímání vyvolávají další 

otázky, jako například jak pracovat s tématem regionální identity přímo ve výuce? Jak 

připravit učitele na emocionálně citlivá témata a do jaké míry se musí pedagog sám vypořádat 

s vlastními předsudky stereotypy? Věřím, že má práce přinese nové podněty k těmto otázkám.  
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Název Anglicky: Regional identity as the topic of art education.  

Anotace anglicky: The paper deals with the theme of identity, particularly regional 

identity as it appears in the art education in the Czech Republic and in German-speaking 

countries.  
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