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Artefiletické metody v současné výtvarné pedagogice 
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          Anotace: Obsah příspěvku se v obecné rovině zaobírá sociálními a edukativními  

aspekty výtvarné práce v prostředí středních škol. Příspěvek vychází z badatelské činnosti 

realizované v rámci výzkumu, který je zaměřen na vytvoření transdisciplinárního modelu 

výzkumu založeného na propojení oblastí výtvarné pedagogiky a nových médií. Stěžejním 

úkolem výzkumu je charakterizovat aspekty výtvarné práce ve vztahu k výchově, a to 

v prostředí středních škol. Autorka se v příspěvku snaží zmapovat artefiletické metody, které 

se na základě badatelské činnosti jeví jako nejvhodnější způsob intervence v oblasti rozvoje 

komunikace mezi studentem a učitelem. 
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          ÚVOD 

          V rámci příspěvku se pokusím popsat některé nové přístupy v oblasti artefiletických 

metod. Metodologická studie, kterou předkládám, se snaží zhodnotit tyto nové přístupy a 

poukázat na jejich pozitiva a negativa. Ve svém příspěvku jsem se zaměřila na jednu 

konkrétní metodu, kterou jsem podrobněji zanalyzovala. 

 

1. NOVÉ PRVKY V OBLASTI ARTEFILETICKÝCH METOD 

          Tradiční školství se v posledních letech snaží prostřednictvím výtvarné výchovy 

vyrovnat s nedostatkem autentického sebevyjádření žáka. Expresivní výchovné disciplíny, 

mezi které výtvarná výchova patří, poskytují prostor pro kreativitu a individuální přístup. 
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Artefiletický přístup k výtvarné výchově poskytuje možnost propojení kreativity a reflexe. 

Potřeba studenta reflektovat svoji výtvarnou práci je stále více patrná.   

           Právě probíhající projekt s názvem „Uvnitř a vně“, který je realizován na Katedře 

výtvarné výchovy UP, se zabývá otázkou sociálních a edukativních aspektů výtvarné tvorby, 

a to v prostředí školy a ve veřejném prostoru. Autoři projektu provádí výzkumné šetření na 

olomouckých středních školách. Spolupráci se jim podařilo navázat např. s Gymnáziem 

Hejčín, Střední školou Praktik či Církevním gymnáziem Německého řádu v Olomouci. 

           Při výzkumné činnosti se mimo jiné snaží o vymezení rozdílů při skupinové práci 

studentů ve školním prostředí (prostřednictvím artefiletických přístupů) a ve veřejném 

prostoru (prostřednictvím akční tvorby). Vzhledem k tomu, že výzkum je praktikován na 

střední škole státní, soukromé i církevní, může být velice zajímavý komparativní náhled, např. 

charakteristika odlišností v přístupu studentů na jednotlivých školách.  

          Za nový přístup v oblasti artefiletického modelu výuky lze taktéž označit zapojení 

digitální fotografie jako artefiletického konceptu, přičemž velký důraz je kladen na reflektivní 

dialog. Autoři projektu se snaží využít tento nový prvek a v rámci metodologie zařadit 

digitální fotografii jako prostředek sebevyjádření žáka.  

     

2. METODA NEVIDITELNÉHO DIVADLA 

 

         2.1.INSPIRACE 

         Inspirací při výběru vhodných metod pro naši práci nám byla publikace Jana Hendla 

Kvalitativní výzkum. Autor ve své publikaci popisuje uplatnění metody neviditelného divadla, 

která byla praktikována skupinou sportovních pedagogů v jihofrancouzském městečku 

v rámci workshopu o pedagogice Paula Freireho. Jan Hendl v knize podotýká, že popsaná 

technika, která se nachází na pomezí umění a sociálního tréninku, pomáhá při vytváření 

kritického a aktivního vztahu ke skutečnosti. Freire tento vztah nazýval kritické uvědomění, 

kdy se vychází z předpokladu, že lidem se nemá vysvětlovat, co mají udělat, aby se 
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vypořádali se svou zdánlivě beznadějnou situací, ale spíše je zapotřebí vytvořit předpoklady, 

aby o ní dokázali diskutovat. Freire ve své knize Pedagogika utiskovaných (Freire, 1973, s. 

82) píše následující: 

„Nejsou to hraniční situace samy o sobě, které vytvářejí atmosféru beznaděje, spíše způsob, 

jak jsou lidmi v určitém historickém okamžiku interpretovány: buď jako zdolatelné překážky, 

nebo jako nepřekonatelné bariéry. Protože se kritické uvědomění projevuje akcí, rozvíjí se 

atmosféra naděje a důvěry, která vede lidi k pokusu překonat hraniční situaci. Tohoto cíle lze 

dosáhnout pouze jednáním v konkrétní skutečnosti, v rámci níž se hraniční situace historicky 

vytvořila. Tím že se přetvoří skutečnost a překoná hraniční situace, vynořují se nové hraniční 

situace, které vyvolávají zase nové hraniční jednání.“ (Hendl, 2008, s. 140)  

  

           2.2. PŘÍPRAVA NA REALIZACI NOVÉHO PŘÍSTUPU 

          A právě potřeba skutečného zážitku, konfrontace studentů s konkrétní skutečností nás 

vedla k přenesení metody neviditelného divadla do školního prostředí. Metoda neviditelného 

divadla spočívá v sehrání určité scény s danou tématikou, přičemž okolní účastníci nevědí, že 

je situace hraná. V našem případě se jednalo o sehranou ukázku nesprávné pedagogické 

komunikace přímo ve školní třídě. Jaká tedy je reálná podoba tohoto přístupu v praxi? Postup 

byl následující: 

          1/  Učitel přichází  do nic netušící  školní třídy a probíhá běžné přivítání se studenty. 

          2/  Následuje sehrání předem připravené situace: na dveře klepe žák (herec v roli žáka).  

Učitel s ním vede rozhovor, chování žáka je velmi submisivní – mluví tichým hlasem, 

dochází ke konfliktní situaci, učitel uplatňuje autoritářský přístup, chová se arogantně, 

povýšeně. Ostatní  studenti jsou přímými účastníky a vše sledují, aniž by tušili, že situace je 

hraná.   

(Např. Žák vstoupí do třídy, přeruší hodinu a bude hledat určitou osobu a učitel ho 

nevybíravým způsobem odmítne, povedou dialog typu: Žák: „Hledám paní profesorku 
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Novákovou“, učitel: zvýšeným hlasem: „neumíte pozdravit, co si to dovoluje, podívejte se na 

sebe, jak vypadáte, vypadněte!“). 

          3/  Následuje vysvětlení situace (odkrytí rolí učitele a žáka) a studenti ve školní třídě na 

situaci reagují výtvarným projevem – jsou k práci motivováni prostřednictvím otázek, úkolů – 

Jak na Vás situace působila? Měli jste potřebu zasáhnout, zastat se žáka? Udělali jste to? 

Pokud ne, tak z jakého důvodu? Pokud ano, tak jak?  Jaké pocity to ve Vás vyvolávalo? Zažili 

jste někdy podobnou situaci? Setkali jste se někdy s podobným chováním ve svém okolí?  Jak 

jste se cítili, bylo Vám to nepříjemné?  Připadalo Vám chování učitele normální? Apod. 

Pokuste se Vaši zkušenost či Vaše pocity přenést na papír. Zvolte si sami prostředky, kterých 

použijete (barvy vodové či temperové, pastely, tužky). Pokud chcete, můžete do své práce 

zapojit i slova, text, který Vás napadá, který ve vás situace vyvolává -  zkuste slova 

zakomponovat do výtvarné práce, také je možné vytvořit komiks.  

          3/ Studenti samostatně pracují.  

          4/ Následuje společná diskuse (reflektivní dialog) mezi žáky a učitelem (vedoucím 

artefiletické skupiny) nad výsledkem práce. Žák mluví a reflektuje svoji práci – co vytvořil, 

proč a jak postupoval při své výtvarné činnosti, jak se cítil, jak se mu pracovalo. Podle 

časových možností se vybere několik prací studentů. Učitel může studenty odkázat na 

literaturu či kulturní akce související s tímto tématem.  

          5/ Učitel (vedoucí artefiletické skupiny) provede odbornou analýzu dialogu, prací 

studentů a pracovní skupiny.  

         V průběhu vyučovací hodiny je se souhlasem žáků výhradně pro studijní účely 

pořizována fotodokumentace a závěrečný reflektivní dialog je nahráván na diktafon. 
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          2.3. REALIZACE METODY NA STŘEDNÍ ŠKOLE 

          Tuto metodu jsme v rámci výše zmíněného výzkumného šetření, které právě probíhá, 

již realizovali na olomouckém Gymnáziu Hejčín. Pracovali jsme v bloku dvou vyučovacích 

hodin v rámci předmětu výtvarná výchova. Naši výzkumnou skupinu tvořilo 10 dívek a 6 

chlapců ve věku 15 a 16 roků. Jeden z chlapců byl student z Thajska, který navštěvoval 

Gymnázium v rámci výměnného studijního programu Erasmus, tomuto studentovi jsme 

potřebné instrukce tlumočili do anglického jazyka. 

          Při praktické činnosti nás překvapilo hned několik faktů. Studenti byli naším sehraným 

chováním pobouřeni, nic takového ze svého okolí většinou neznali. Což je jistě pozitivní 

zjištění. Lze tedy říci, že pedagogická komunikace na této střední škole je na dobré úrovni? 

Musíme jistě brát v potaz, že jsme se nacházeli na výběrovém gymnáziu a také nelze 

vyvozovat závěry z jednoho výzkumného šetření. K našemu překvapení většinová reakce 

studentů byla, že se snažili příchozí žákyni, která přišla do třídy, pomoci, chtěli konfliktní 

situaci rychle vyřešit, aby útočné chování učitele ustalo. Několik jich také při reflektivním 

dialogu (obr. č. 1, 2) zmínilo, že měli strach se arogantnímu pedagogovi postavit, aby agrese 

nepřešla na jejich osobu.  

Sem vložit obrázek č. 1, 2 

          Vzniklo několik zajímavých kreseb, maleb, komiksů. Studenti používali ke své práci 

pastely, pastelky, voskovky, tužky. Ve výtvarném projevu žáků bylo možno velmi často 

pozorovat symboliku – barev, zvířat. Agresivní učitel byl zobrazen např. jako šelma (tygr) či 

dravý pták (orel), naproti tomu žák např. jako myš (obr. č. 3). Projevy agrese byly spojovány 

s použitím červené barvy a pocity smutku, beznaděje s barvou černou. Několikrát se objevuje 

symbol jako takový – otazník (obr. č. 4), labyrint, šipka. Taktéž velikost postav byla 

jednoznačná, učitel - agresor vyobrazen jako ten velký, silný (velký silný tygr) a naopak žák – 

oběť jako ten malý, slabý (malý slabá myška utíkající před dravým ptákem). Studenti při 

závěrečné diskusi uvedli, že situaci nechápali, cítili se zaskočeni. Několik z nich vypovědělo, 

že řešili vnitřní konflikt, zda se mají žákyně zastat či nikoliv. Časté byly pocity bezmoci, 

smutku, hněvu, agrese. Zajímavé byly opakovaně popsané pocity pomsty – jedna dívka 
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uvedla, že si představovala, co by s agresorem udělala, jak by se mu pomstila – ve své práci 

zobrazila učitele připoutané na kůl. Jeden z chlapců zasadil učitele agresora do fantazijního 

příběhu, kdy učitel je zapsán do knihy, ve které je seznam osob, které navždy zmizí ze světa. 

Studenti také do své výtvarné práci zakomponovali písmo, text. Objevovali se otázky typu: 

Proč jsou tak hrubí? Vypadali tak mile, proč se chovají k cizí dívce tak hnusně? Mám vstát a 

něco říct nebo sedět, mluvit nebo mlčet? Jedna z dívek přes celou plochu papíru zobrazila 

symbol otazníku, do kterého vepsala větu Bez ohledu na to, co mi děláš nebo říkáš, jako 

člověk mám svou cenu! A nad to nakreslila oko, ze kterého stékají slzy (obr. č. 5). Při analýze 

své kresby studentka uvedla, že tuto větu, která pro ni představuje ochranu před zlými lidmi, 

jim často opakovala její učitelka na základní škole. 

Sem vložit obrázek č. 3, 4, 5 

          Za výhodou metody neviditelného divadla je možné považovat střet s reálnou situací, 

s reálným zážitkem, i když uměle navozeným. Tato situace evokuje v žácích skutečné pocity, 

na základě kterých studenti reagují – tyto reakce jsou pro naše výzkumné šetření jistě velmi 

hodnotné. Za nevýhodu lze označit náročnost na přípravu vyučovací hodiny tak, aby hraná 

situace byla skutečně považována studenty za reálnou, což se nemusí vždy podařit. Je důležité 

zvládnout jednotlivé role a zajistit, aby i okolní podmínky byly věrohodné. Musí fungovat 

vzájemná symbióza v týmu pedagogů, kteří tuto metodu praktikují. 

 

3. DALŠÍ ARTEFILETICKÉ PŘÍSTUPY 

          Metoda Transformace, kterou bych zde ráda zmínila, spočívá v transformování pocitů 

vnímání jednoho druhu uměleckého média do oblasti jiného. Tuto metodu popisuje Jaroslava 

Šicková – Fabrici ve své publikaci „Základy arteterapie“ jako jednu z metod, kterou uplatnila 

při své arteterapeutické praxi. V oblasti školního prostředí lze tuto metodu využít následovně 

-  žákům je přečten úryvek z knihy, jehož obsahem je mimo jiné chybná pedagogická 

komunikace. Poté jsou žáci požádáni, aby vyslechnutý text transformovali do výtvarné 
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podoby. Následuje diskuse formou reflektivního dialogu mezi žáky a vedoucím artefiletické 

skupiny. Závěrem výzkumné metody je odborná analýza dialogu, kterou provede výzkumník.        

 

          ZÁVĚR 

          Nové prvky v oblasti artefiletických metod, které jsem se pokusila shrnout, jsou pouhou 

snahou o nalezení nového pohledu na výtvarnou výchovu. Tento nový pohled se pokouší 

propojit výtvarný projev a sebereflexi žáka za účelem intervence chybné komunikace 

v prostředí středních škol různého typu. Tato snaha se může zdát marná, neboť o stejnou věc 

úspěšně usilovalo mnoho teoretiků zvučných jmen. Nicméně si dovolím tvrdit, že širší 

odborná studie, která by propojovala oblast chybné komunikace na středních školách a oblast 

artefiletických metod jako prostředku prevence rizikového chování, doposud schází. Pokud se 

podaří alespoň zadat podnět k diskusi nad touto tématikou, snad nebyla naše snaha marná. 
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          Anglický název: Methods of Art education in contemporary art pedagogy 

          Anotace – anglicky: Post content in general, deals with social and educative aspects of 

art work at secondary schools. Paper is based on research work carried out in the framework 

of the research, which is aimed at creating transdisciplinary research model based on linking 

areas of art pedagogy and new media. The principal aim of this research is to characterize 

aspects of art work in relation to education, in the environment of high school. The authoress 

in this paper attempts to map methods of art education that are based on research activities is 

the most appropriate method of intervention in the field of communication between student 

and teacher. 
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