








 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Mé největší díky patří vedoucí této práce Mgr. Zuzaně Pechové, Ph.D., která mi po 

celou dobu poskytovala cenné rady a užitečné připomínky. Na tomto místě se sluší 

poděkovat i panu řediteli Komunitního střediska Kontakt Liberec Michaelu Dufkovi, který 

mi vyšel otevřeně vstříc a poskytl mi prostor pro realizaci praktické části mé bakalářské 

práce. Na závěr děkuji i své rodině a blízkým za podporu a trpělivost během studia. 



 
 

Anotace 
Bakalářská práce se zabývá tématem akční umění a jeho zprostředkováním. Cílem 

práce bylo vytvořit vzdělávací program, který představí a zároveň usnadní pochopení 

vybraných forem umění konkrétní skupině seniorů. Program byl realizován ve spolupráci 

s Komunitním střediskem Kontakt Liberec. 

Celá práce se dělí na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Teoretická část 

práce představuje potřebnou teorii pro přípravu vlastního programu, objasňuje pojmy jako 

akční umění, zprostředkování umění, zážitek v umění, senior, atd. V praktické části je 

představen vytvořený vzdělávací program, jeho příprava, realizace a evaluace. 

Příloha obsahuje podrobný popis realizace programu, fotodokumentaci a další 

materiály k programu. 
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Annotation 

The bachelor thesis deals with action art and its mediation. The aim was to create an 

educational program which will introduce and facilitate understanding of selected art forms 

for a specific group of seniors. The program was implemented in collaboration with the 

Community Centre „Kontakt“ Liberec. 

The entire work is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical 

part presents the theory needed for the preparation of the program itself, explains concepts 

such as action art, the mediation of art, experience in art, senior, etc. The practical part 

presents a training program, its preparation, implementation and evaluation.  

The attachment contains a detailed description of the program, photographs and other 

materials for the program. 

 

Keywords: mediation of art, action art, experience in art, three-phase model of 

learning, senior 
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Úvod 

Už od první chvíle nebylo pochyb o tom, že se má bakalářská práce bude orientovat 

výtvarným směrem. Rozhodla jsem se využít svých zkušeností a znalostí ze střední 

umělecké školy, ale zároveň zde prezentovat dovednosti nové, získané při studiu oboru 

pedagogika volného času. Po všech rozvahách se stalo nejideálnějším spojením vytvoření 

výtvarně zaměřeného vzdělávacího programu. Ke vzniku této symbiózy přispěla i má 

babička, která se rozhodla v místě svého bydliště navštěvovat přednášky dějin výtvarné 

kultury na Univerzitě třetího věku. Při probírání moderního a posléze i současného umění 

se však začal rýsovat problém. Babička poukázala na to, že těmto druhům umění i přes 

poutavý výklad nerozumí tak dobře, jako kdyby si mohla něco z tvorby umělců vyzkoušet 

na vlastní kůži. 

V této chvíli nastal můj čas, vybrala jsem si cílovou skupinu seniorů a umělecký 

proud – akční umění. Na některé jedince v mém okolí tato kombinace působila téměř 

nesmyslně. Prostřednictvím své práce jsem však chtěla zjistit, jak bude takovéto spojení 

fungovat. Snažila jsem se najít výtvarnou oblast, která není běžným divákům tolik známá, 

tudíž má šanci účastníky programu upoutat. Velká část tvorby, která se řadí mezi akční 

umění má poměrně nezvyklý až šokující ráz. Přesto jsem se domnívala, že některé 

z myšlenek akčních tvůrců by mohly zaujmout i seniory. Například akční tvorba klade 

důraz na podstatu díla, dále upřednostňují prožitek z akce na úkor jejího výsledku, snaží se 

ve své tvorbě přibližovat reálnému životu či přírodě a podobně. 

Navíc jsem chtěla poznat, co si o poměrně kontroverzním způsobu vyjadřování 

akčních umělců myslí generace, která prožila počátky jejich tvorby a některé podobně 

výstřední projevy může sledovat i dnes. Mají senioři k vybraným formám umění co říci? 

Dokážou v něm nalézt cokoliv pro ně vlastního? To jsou jen některé z otázek, které mě 

napadaly. Zároveň jsem chtěla přispět k vyplnění a obohacení jejich volného času. 

Má práce se dělí na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. V teoretické se budu 

zabývat charakteristikou akčního umění, odkrytím jeho kořenů, hlavních rysů a jeho 

vývojem především v českém prostředí. Zejména se pak budu věnovat těm skutečnostem, 

které se jevily jako nejzajímavější a nejpodstatnější pro vznik programu. Problematice 

akčního umění jsem záměrně věnovala ve své práci velký díl prostoru. Pečlivé zpracování 

tohoto tématu bylo bezpodmínečně nutné, jelikož tvořilo základnu celého vzdělávacího 

programu. Dále zde popíšu metodické principy, z kterých jsem vycházela během tvorby 

programu, objasním pojem zprostředkování umění, zážitek v umění nebo model učení 
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EUR. A nakonec zmíním i specifika vzdělávání cílové skupiny seniorů. V praktické části 

pak popíši vzniklý program, jeho realizaci a evaluaci. 

Zázemí pro uskutečnění programu mi poskytlo Komunitní středisko Kontakt Liberec, 

které se zabývá naplňováním volného času seniorů, ale i jiných cílových skupin a dalšími 

aktivitami. Již výše jsem děkovala panu řediteli Michaelu Dufkovi, ocenění si ale zaslouží 

všichni pracovníci KSK, kteří se mi vždy ochotně věnovali a snažili se mi vyjít vstříc. 

Díky vedení střediska jsem měla k dispozici prostory pro naše setkávání, velký díl 

výtvarného materiálu a navíc mi velice pomohli při hledání potencionálních účastníků. Bez 

jejich pomoci by mohl být program jen těžko prakticky realizován. 

V úvodu jsem přiblížila důvod výběru tématu, téma samotné, členění a hlavní body 

mé práce. Proto je, myslím, nejvhodnější čas pro nastínění teorie. 
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1 Teoretická část 

1.1 Co si představit pod pojmem akční umění? 

Literatura, vztahující se k akčnímu umění, u nás není zastoupena právě ve velkém 

množství. Prvním počinem byla skripta Igora Zhoře a kolektivu autorů Akční tvorba 

(1991). Patrně nejvíce tuto oblast obohatila Pavlína Morganová publikací knihy Akční 

umění (1999), její druhé doplněné vydání pak vyšlo v roce 2009. Za zmínku stojí ještě 

publikace Slovem, akcí, obrazem (2012), jejíž prostřední kapitolu Vladimír Havlík věnuje 

právě akční tvorbě.  

Co tedy znamená akční umění? Tento výraz bychom mohli beze všeho zaměnit se 

slovy umění akce. Igor Zhoř hovoří o akčním umění následovně. „Akční umění nelze 

ztotožnit s pouhým faktem aktivity, činnosti, tvořivosti. Tvořivý a aktivně činní byli i velmi 

tradiční malíři i sochaři v současnosti stejně jako v minulosti“ (Zhoř, aj. 1991, s. 10). 

Středem zájmu akčních umělců je pak podle Zhoře „sama akce, proces, nikoli výtvor 

(artefakt). Pokud po akcích něco zbývá (např. barevné stopy, upotřebené rekvizity, 

opuštěná „jeviště“), pak jde jen o relikvie (pozůstatky) sloužící jako připomínka dění, jež 

se odehrálo“ (Zhoř, aj. 1991, s. 10). 

Pro porovnání si dovolím citovat úryvek z knihy Pavlíny Morganové, přestože je 

velice stručný, myslím, že jasně vystihuje toto umělecké hnutí. Pro potřeby své práce si jej 

dovolím převzít jako definici akčního umění. „Pojmem akční umění je v českém prostředí 

označován umělecký proud, který se zformoval v různých částech světa na konci 50. let. 

Pod tento pojem jsou zahrnovány rozmanité umělecké tendence, jejichž společným rysem je 

důraz na čistou kreativitu, časový rozměr uměleckého díla a novou úlohu umělce a diváka“ 

(Morganová 2009, s. 7). 

Obdobným způsobem pojem vysvětluje Vladimír Havlík. „Termín akční umění 

zahrnuje aktivity, které se vážou na živou realizaci akce v konkrétním prostoru a čase. 

Vychází ze snahy započaté Johnem Cagem a jeho žáky (především z okruhu hnutí Fluxus) 

o setření hranic mezi uměním a životem. Jeho rozvoj můžeme sledovat od 60. let 20. století. 

V rámci akčního umění rozlišujeme několik typů aktivit, jejich hranice se však vesměs 

stírají a prolínají. V českém prostředí zahrnuje pojem akční umění jak performance, které 

pracují s fenoménem těla, tak realizace land artového typu“ (Fišer, aj. 2012, s. 103). 

Z výše citovaných úryvků, ale i z publikací samotných můžeme konstatovat, že akční 

umění řadíme mezi umělecké proudy vzniklé v polovině minulého století. Výtvarným 

projevem akčních umělců se stávaly uspořádané akce, velmi často propojující výtvarné 
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umění, divadlo, hudbu nebo tanec. Tyto akce byly jedinečné v určitém prostoru a čase. 

Změnila se také samotná úloha diváka, který se nyní mohl stát součástí díla. Mohl jej 

společně zažít s tvůrcem a ovlivňovat jeho průběh svým chováním. Oproti řemeslu 

a kvalitě uměleckého díla se v této době do popředí dostává myšlenka. Pokud během akce 

vznikl nějaký hmatatelný objekt, byl chápán pouze jako relikvie připomínající proběhlou 

skutečnost. Umělci chtěli tímto způsobem reagovat na odcizenost umění, které chápali jako 

běžnému divákovi nepřístupné a skryté za zdmi galerie (Fišer, aj. 2012, Morganová 2009, 

Zhoř, aj. 1991). 

V českém prostředí je pojem akční umění podle Morganové vnímán jako zastřešující 

výraz pro jednotlivé formy či aktivity – happening, performance, body art, land art. 

Výrazem akce lze bez rozdílu jednotlivé formy popsat. Ve světovém měřítku jsou většinou 

interpretovány odděleně. Velmi často se totiž spolehlivě projevují pouze u některých 

autorů nebo skupin s ohledem na časové období (Morganová 2009). Tímto se budu ve své 

práci řídit i já, jednotlivé formy akčního umění popíšu odděleně v kapitole 1.3. Jsem si 

vědoma provázanosti zmíněných forem, jejich jednotlivý popis bude ale podle mého 

názoru přehlednější. 

V souvislosti s akčním uměním se hovoří ještě o akční tvorbě. Někdy je tento pojem 

používán na stejné úrovni jako akční umění, tedy vzájemně zaměňován. Já jej ale chápu 

jako proces tvoření, vyjádření jedince nebo skupiny, které vychází z principů a historie 

akčního umění. Podle Vladimíra Havlíka „akční tvorba těží z více než padesátileté historie 

akčního umění. Opírá se o procesuální výrazové formy vztahující se k tělesnosti či 

k přírodě, inspiruje se intermediálními přesahy do jiných druhů umění. Jejím nosným 

základem je konceptuální přístup a performativní forma. Základem akce je myšlenková 

struktura opírající se o vztah mysli, těla, prostoru a času. Všechny tyto prvky se vzájemně 

ovlivňují, probíhá mezi nimi permanentní přelévání, přeskupování významových kódů“  

(Fišer, aj. 2012, s. 98).  

Akční tvorba má své místo i ve výuce na vysokých školách. Jako vyučovaný předmět 

se objevuje na katedrách výtvarné výchovy již od 90. let. Tato výuka má nejrůznější 

podoby, někdy je známá i pod názvem intermediální tvorba nebo intermediální ateliér. 

Akční tvorba podporuje rozvoj tvořivých schopností studentů. Její prvky do své výuky 

zahrnují i dramatické, hudební nebo taneční obory. Tvůrčí schopnosti tímto způsobem 

podněcují i pořadatelé kurzů tréninku kreativity nebo terapeuti, např. v arteterapii, 

dramaterapii, apod. (Fišer, aj. 2012). 
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Na samém konci této kapitoly jsem se pokusila naznačit široké využití akčního 

umění, potažmo akční tvorby. Může akční umění podobným způsobem obohatit i seniory? 

Pojďme se nyní podívat, na jakých základech akční umění stojí. 

1.2 Kořeny akčního umění 

V předchozím odstavci jsem popsala výskyt určitých specifik v uchopení pojmu 

akčního umění u nás a v zahraničí. V počátcích a vývoji akčního umění můžeme nalézt 

také určité odlišnosti. Na ty nejhlavnější upozorním v této kapitole. 

„V ětšina autorů, kteří o akční tvorbě píší, sleduje její historický vývoj v rámci 

evropského umění dvacátého století. V jejich úvahách se vždy objevují odkazy do bližší 

a vzdálenější minulosti (hovoří o pravěkých loveckých rituálech stejně jako o středověkém 

lidovém divadle) a jsou zmiňovány i vazby k různým zemím a kulturám (od jihoamerických 

Indiánů až k současnému zenovému buddhismu). Přímé vztahy a filiace bývají však 

uváděny v souvislosti s proměnami západního umění v tomto století: s dadaismem, 

s futurismem, se surrealismem a s lyrickou (informelní, gestickou) abstrakcí“ (Zhoř, 

aj. 1991, s. 10). Podobné linie se v popisu vývoje akčního umění drží i Pavlína 

Morganová (2009). 

Akční umělci se velmi často dotýkali nejrůznějších životních situací (např. oslav, 

průvodů, aj.), čerpali ze společenských tradic, zvyků nebo her. Proto není divu, že ty 

nejvzdálenější souvislosti můžeme hledat již v obřadech dávných předků. Tehdy bylo 

umění ještě vnímáno jako běžná a nedílná součást života.  

Pokud nahlédneme do minulosti bližší, zejména v západní Evropě můžeme začátkem 

20. století nacházet počátky akčního umění v prvních avantgardních směrech. Inspirací pro 

akční umělce byly zejména večírky a divadelní experimenty futuristů, dadaistů 

a surrealistů (Morganová 2009). 

1.2.1 Futurismus 

Významnou osobností a zakladatelem futuristického hnutí v Itálii byl Filippo 

Tomaso Marinetti, který v roce 1909 vydal jeho manifest „Le Futurisme“. „Jejich 

společným cílem byla obnova společenského života ve všech uměleckých a také sociálních 

oblastech, přičemž východiskem a měřítkem jejich myšlenek se staly nejnovější technické 

vymoženosti a vědecké poznatky“ (Martinová 2007, s. 6). 

Futurismus byl nejen estetickým hnutím přinášejícím změny v umělecké oblasti, ale 

považoval se za hnutí života. Ve všech oblastech jeho působení se objevoval náznak 

obdivu k technickým vymoženostem, rychlosti, pohybu, prostředí města, ale i oslava války. 
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Marinetti stejně jako někteří akční umělci později vnímal galerie a ostatní místa 

shromažďující umění jako odcizené od běžných diváků. Proti tomu se snažil bojovat svým 

novým uměleckým směrem (Martinová 2007). 

Ve vztahu ke kořenům akčního umění se zmíním už jen o tom, že již ve 

futuristických divadelních představeních se objevovaly pokusy o zapojení diváka do hry, 

absurdní výstupy nebo herci umístění v hledišti. Provokativními aktivitami se snažili 

futuristé narušit zaběhlé principy v umění nebo jen vyvést diváka z jeho zažitých 

každodenních stereotypů (Morganová 2009).  

1.2.2 Dadaismus 

Dalším avantgardním směrem, podněcujícím tvorbu akčních umělců, je dadaismus. 

Jeho vznik se spojuje se založením kabaretu Voltair Hugo Ballem v Curychu roku 1916. 

Dadaismus reaguje svými někdy až ironickými, šokujícími a iracionálními provokacemi 

všeho druhu na události probíhající světové války a společenské změny. Večírky dadaistů 

byly plné energie, zcela atypických básní a barevných extravagantních kostýmů. Velice 

příznačná je pro ně práce s náhodou (Elger 2004). 

Dadaistické myšlenky se šířily napříč Evropou postupně až do New Yorku. Velký 

úspěch zaznamenaly v okruhu umělců okolo Marcela Duchampa (Morganová 2009). Ten 

se proslavil tvorbou ready-made. „Jde o průmyslově vyrobené užitkové předměty, které 

získávají status uměleckého díla pouhým procesem výběru a prezentace“ 

(Elger 2004, s. 80).  Snažil se tak prozkoumávat a rozšiřovat hranice toho, co může 

umělecké dílo představovat (Elger 2004). 

Tento, podle mě velice významný posun v chápání uměleckých děl, jsem si 

vyzkoušela i se svými účastníky programu. Myslím, že pro vnímání akčního ale 

i současného umění je třeba tolerovat průkopnické myšlenky Marcela Duchampa. Vždyť 

co vše si dnes dovolíme považovat za umění? 

1.2.3 Surrealismus 

Dadaismus se ve 20. letech postupně přerodil v surrealismus. „Ten dále rozvíjel 

tradici provokativních uměleckých večírků, v nichž se prolínaly nejrůznější umělecké 

obory, překračovala se společenská a umělecká tabu. Kult náhody, objevený dadaisty, byl 

dále rozvíjen v automatických textech a kresbách. Neméně zajímavý a provokativní byl 

přístup surrealistů k instalaci vlastních výstav. Vedle obrazů byly vystavovány rozmanité 

bizardní objekty i obyčejné předměty. Atmosféru výstav doplňovaly různé, většinou 

provokativní nápisy, zvuky, později i vůně. Výstava se tak stala totálním dílem, jež mělo 
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svůj jedinečný smysl pouze v čase a v  prostoru, v němž bylo vytvořeno“ 

(Morganová 2009, s. 10). 

I surrealismus se snažil o změnu společnosti. V uměleckých dílech surrealistů se 

odráží práce s podvědomím a sny, André Breton se nechával inspirovat prací Sigmunda 

Freuda (Klingsöhr-Leroyová 2005). Myslím, že stěžejní informace ve vztahu k akčnímu 

umění zazněly z výše zmíněné citace textu Pavlíny Morganové, proto se můžeme zabývat 

dalším směrem. 

1.2.4 Akční malba 

Se začátkem 2. sv. války se působení surrealistů postupně přesouvá do Spojených 

států amerických. Zde přispěl surrealismus velkým dílem ke vzniku akční malby (action 

painting). Na tomto místě se sluší připomenout jednoho z jejích nejvýznamnějších 

představitelů, malíře Jacksona Pollocka. On sám dovedl průběh malby do zcela nevídaných 

poloh. U malby až téměř tančil, barvu nanášel za pomocí cákání, stříkání či lití přímo na 

ležící rozměrné plátno. V jeho díle tak můžeme sledovat stopy surrealistického 

automatismu. Proces malby se stal důležitějším než konečný výtvor (Morganová 2009). 

Toto pro nás tak cenné tvůrčí období však netrvalo příliš dlouho, mohli bychom jej 

ohraničit léty 1947–1950 (Hessová 2005).  

Přesto si troufám říci, že inspiruje mnohé umělce dodnes. I já sama jsem neodolala 

a snažila se svým účastníkům programu zprostředkovat silný zážitek z akční malby, 

bezprostřední předchůdkyně akčního umění. Mé počínání se setkalo s velkým úspěchem, 

byla jsem překvapená, do jaké míry probíhalo u účastníků ponoření do aktivity. 

1.2.5 Bezprostřední počátky v českém prostředí 

Zejména tyto skutečnosti se staly základem pro vznik akčního umění. Důležité je 

ovšem zmínit, že české akční umění nebylo ovlivněno futurismem ani dadaismem, tyto 

směry se u nás neprojevily v takové míře, jako na západě. Navíc se u nás významně 

rozvíjelo až v druhé polovině 60. let a do roku 1989 na neoficiální úrovni. Předchůdce 

můžeme hledat v tvorbě jednotlivců či skupin (Morganová 2009). Jejich výčet jsem se 

snažila zúžit jen na ta nejvýznamnější jména, popřípadě na ta, která bezprostředně zaujala 

mě samotnou.  

Jako prvního bych ráda představila Jiřího Tomana, fotografa, který vytvářel se svými 

přáteli hravé akce nebo instalace na počest Nového roku. Letopočet vždy napsal zcela 

jedinečným způsobem, např. jej namaloval ve vzduchu zapálenou prskavkou, vyryl jej do 
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sněhu nebo písku. Vše dokumentoval pomocí fotografie. Tuto tvorbu bychom řadili do let 

1956–1966 (Morganová 2009).  

Jinou svéráznou osobností byl Vladimír Boudník, vystudovaný grafik, který se 

v určitém období své tvorby přesunul z ateliéru do ulic, kde hledal zajímavé obrazce 

v opadané omítce. Nad jeho aktivitou se velmi často pozastavovali kolemjdoucí, jeho 

činnost komentovali nebo se přidávali. Jeho práce se velice špatně zařazuje do dějin umění. 

„Podle historiků moderního umění je Boudník jedním z těch, kdo objevil lyrickou 

abstrakci, a jeho „pouliční akce“ jsou velmi ranými příklady akčního umění“ 

(Chalupecký 1990, s. 17). Boudník svými akcemi aktivizoval diváka a zároveň nevytvářel 

hmotné dílo, proto by mohlo být jeho počínání označované za happening. On se však 

nesnažil být umělcem, nesouhlasil ani s označením happening. V té době se nepokoušel 

o nic víc, než o prosazení svého vlastního uměleckého směru (explosionalismu) 

a vyprovokování tvůrčí činnosti v ostatních lidech (Chalupecký 1990). 

Z činnosti uměleckých skupin bych zmínila seskupení, jako byla Skupina Ra, 

Haškova Strana mírného pokroku v mezích zákona, skupina Šmidrů nebo Křížovnická 

škola čistého humoru bez vtipu. Většinou se jednalo o skupiny, které se prostřednictvím 

promyšlených, recesivních akcí spíše bavily a tvořily tak její doplňkovou uměleckou 

činnost (Morganová 2009). 

Pro utvoření obrazu o tom, kde můžeme stopy akčního umění sledovat, považuji tuto 

kapitolu za vyčerpávající, přestože jsem si vědoma rozsáhlosti tohoto tématu v odborné 

literatuře. 

1.3 Formy akčního umění 

1.3.1 Happening 

 „V roce 1952 uspořádal americký avantgardní skladatel John Cage „koncert“ 

v sále Black Mountain College, na němž z vysokého žebříku dirigoval tři interprety: malíře 

Roberta Rauschenberga, klavíristu Davida Tudora a tanečníka Merce Cunninghama. 

Souběžně byly na jevišti promítány filmy a světelné obrazy: dirigent doplňoval produkci 

přednesem textů německého středověkého mystika Mistra Eckeharta. Opodál stály prázdné 

„bílé obrazy“ Rauschenbergovy. Podivný „koncert“ vstoupil do dějin jako jeden z prvních 

happeningů“ (Zhoř, aj. 1991, s. 19). 

Na podněty svého učitele Johna Cage navázal Allan Kaprow, který své instalace 

později oživoval akcemi diváků. Sám je nazval happeningy, tento pojem poté definoval ve 

svém textu. Happening bychom mohli charakterizovat jako událost, do které je zapojen 



18 
 

i samotný divák.  Tyto akce mají svůj děj, probíhají na určitém místě a v určitém čase. 

Přestože je akce promyšlená, počítá se zvraty a improvizací. Událost blízká spíše životu se 

přesto označuje jako umění (Morganová 2009). Mezi další představitele pak patří Claes 

Oldengurg, Dick Higgins, Wolf Vostell a další. Významným uskupením pak bylo hnutí 

Fluxus v USA nebo skupina Gutai v Japonsku (Fišer, aj. 2012). 

Mezi české umělce, jejichž tvorba by se dala řadit k této formě akčního umění, patří 

neodmyslitelně Milan Knížák. Jeho jméno je také spojeno se skupinou Aktuální umění, 

která v této oblasti působila. Jednou z prvních akcí, které se na našem území odehrály, byla 

Aktuální procházka po Novém světě (1964). Diváci, ať náhodní nebo pozvaní, měli 

možnost setkat se na ulici s kontrabasistou hrajícím vleže, plastikou visící na lampě nebo 

místností s rozlitou voňavkou. Byla to promyšlená procházka s využitím všech smyslů, 

narušující každodennost života účastníků. Další happeningy Milana Knížáka se odehrávaly 

v podobně hravém duchu, jiné se navracely k přírodě nebo se podobaly obřadům, např. 

akce Přátelství se stromem (1977) (Morganová 2009). Poselství Knížákova počínání velice 

výstižně popsala Pavlína Morganová. „Snaha „aktuálních“ o radikální přeměnu života (ne 

umění) vedla paradoxně k tomu, že se jim podařilo změnit právě jen umění“ (Morganová 

2009, s. 40). 

Velice zajímavé jsou aktivity Zorky Ságlové, která většinou pracuje s přírodním 

prostředím nebo jeho prvky. Její první akcí bylo uspořádání Házení míčků do 

průhonického rybníka Bořín (1969). Se skupinou přátel se rozhodla vytvořit pomíjivou 

a v čase proměnlivou plastiku. Navazuje tak na svou sochařskou tvorbu. Zároveň by se 

dala její tvorba zařadit i mezi land art (Morganová 2009). Tady vidíme příklad toho, jak se 

jednotlivé formy prolínají a jak je do nich těžké zařazovat jednotlivé umělce. Z mnoha akcí 

Ságlové jsem jako příklad uvedla právě tuto, protože se stala inspirací pro naše jedno 

setkání. 

Akcí, jež během let vznikly, je nespočetné množství, vybrala jsem jen několik jako 

ilustrační příklad toho, co vše se může pod slovem happening skrývat. Tato forma také 

procházela svým vývojem a samozřejmě se její podoby liší i geograficky.  

1.3.2 Body art 

V řadě happeningů hrálo důležitou roli tělo, proto se pro tyto akce postupně začal 

používat samostatný název body art (tělové umění) nebo piece (dílo). Tato forma akčního 

umění se rozvíjela od druhé poloviny 60. let hlavně na území západního pobřeží USA. 

Tělo se stalo hlavním vyjadřovacím prostředkem umělce. Akce se zaměřují na 

prozkoumání tělesných možností, v extrémních případech hraničí až s ohrožením života. 
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Jindy se tělo stává pouze prostředkem vyjádření našich vnitřních stavů (strachu, nejistoty, 

ohrožení atp.) nebo prezentuje jinou autorovu myšlenku (Morganová 2009). 

„Cesta k soudobému tělovému umění byla přerývaná a klikatá, mnohdy splývala 

s jinými oblastmi akční tvorby – jednou s dadaistickou provokací, jindy s futuristicky 

pojatým „baletem“, s happeningem a zejména s různými typy sebepředvádění, tedy 

s individuální performancí“ (Zhoř, aj. 1991, s. 23). 

Mezi zahraniční představitele se řadili Bruce Neuman, Chris Burden, Gilbert 

a George a další (Zhoř, aj. 1991). Mezi českými umělci bych pak vyzdvihla jména Petr 

Štembera, Jan Mlčoch nebo Jiří Kovanda (Morganová 2009). 

Jako konkrétní příklad nám poslouží Spaní na stromě (1975) zrealizované Petrem 

Štemberou, kdy zkoumá fyzické možnosti vlastního těla. Velkou roli v této akci hraje 

i náhoda. Co se stane s tvrdě spícím člověkem ve větvích stromu (Chalupecký 1990)? 

Jinou velice zajímavou akcí je Zavěšení – Velký spánek (1974), kdy se nechal Jan Mlčoch 

zavěsit do půdního podkroví za ruce i nohy do vzduchu. Se zacpanýma ušima 

a zavázanýma očima v této poloze setrval nějakou dobu zcela sám. Dostal se tak údajně do 

stavu, který lze přirovnat snad jen k prožitku ve spánku nebo po smrti (Morganová 2009). 

1.3.3 Land art 

Koncem 60. let se objevuje forma akčního umění, jež se snaží vymanit z prostor 

galerie a navrací se k přírodě. Na území Spojených států amerických vzniká land art 

(krajinné neboli zemní umění). Výrazovým prostředkem umělců se stává krajina 

(Fišer, aj. 2012). Velmi často jejich díla vznikají na obtížně přístupných místech v přírodě, 

kde jsou ponechána vlivu přírodních změn. Land artem mohou být velkolepé transformace 

krajiny, stejně tak i drobné, nepostřehnutelné změny přírodního prostředí. Americká land 

artová díla jsou typická většími rozměry a zásahy do prostředí, zatímco u nás mají spíše 

drobnější ráz, někdy přibližující se rituálům (Morganová 2009). 

Velmi známé je v této oblasti Spirálovité molo Roberta Smithsona, empaketáže1 od 

Christa, např. přehrazení údolí textilní oponou nebo plátnem orámované ostrůvky na 

Floridě (Zhoř, aj. 1991). Velkou inspirací mohou být povětšinou drobnější land artová díla 

Andyho Goldsworthyho (Fišer, aj. 2012). 

České představitele reprezentuje Zorka Ságlová, o které už jsem se zmínila v kapitole 

1.3.1. Jinou její akcí je, např. Kladení plín u Sudoměře (1970), kdy jednoduše s přáteli 

pokryla celou louku látkovými plenami. Dalším umělcem, jehož díla mají land artový 

                                                 
1  tzn. obalování předmětů různými materiály (např. látkou, plachtovinoum, apod.) 
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nádech, je Ivan Kafka. Během vojenské služby coby meteorolog v rámci jedné akce 

obměnil krajinný ráz rozmístěním velkého množství pruhovaných meteorologických 

rukávů. Jiným zajímavým počinem pak bylo sestavování krychlí z různých materiálů na 

různých místech, jednalo se o dílo Cyklus bez názvu (1979–1980) (Morganová 2009). 

„Množství výtvarných přístupů k práci s přírodou nebo v přírodě je téměř 

nevyčerpatelné. Důležité však je, že člověk konce 20. století pocítil potřebu znovu se 

přírodou zabývat a navrátit se do její náruče“ (Morganová 2009, s. 60). Těmito 

působivými slovy, naznačujícími různorodost a velikost land artu, bych zakončila tuto 

kapitolu. 

1.3.4 Performance 

Pro samou úplnost hlavního pojmosloví akčního umění, mi nezbývá než objasnit také 

pojem performance. 

Pro akce, které byly dříve nazývány happeningy, se během 70. let začal v zahraničí 

používat nový pojem – performance (představení). V této době se pozice diváků navrací do 

podoby přihlížejícího a nikoli přímého, aktivního účastníka akce, jak tomu bylo 

v počátečních happeninzích. Takovým představením pak mohlo být nějaké extrémní 

bodyartové dílo nebo akce svým charakterem blízká experimentálnímu divadlu, hudbě 

nebo tanci (Morganová 2009). 

Performery zastupují například tyto osobnosti – Chris Burden, Vita Acconci nebo 

Petr Štembera (Fišer, aj. 2012). 

Příkladem performance by mohla být i malba pomocí „živých štětců“ provedená 

Yvesem Kleinem (Antropometrie modrého období, 1960). „Živými štětci“ byly modelky, 

které se za zvuku monotónní symfonie natíraly modrou barvou a otiskovaly se podle 

Kleinových instrukcí na plátno. Celá akce se odehrávala před diváky, kteří vše pouze 

pozorovali (Morganová 2009). Přestože byla uskutečněná již v roce 1960, a v publikaci 

Akční tvorba (Zhoř, aj. 1991) byla zařazena do kapitoly o body artu, myslím, že může 

posloužit dobrým příkladem i pro performanci. Velkým dílem je zde zastoupeno vyjádření 

těla, zároveň vše proběhlo formou představení před diváky. Svůj smělý příklad mohu 

podložit i citací úryvku o performanci od Havlíka. „Termín se zpětně aplikuje i na tělové 

akce umělců 60. let (stejně tak se setkáváme s pojmy body art či piece)“ 

(Fišer, aj. 2012, s. 105). 

Jiným příkladem pak mohou být „živá sousoší“ nerozlučné dvojice – Gilbert 

a George, kteří se jednou prezentovali, např. jako Zpívající plastika (1970). Svými díly 
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upozorňovali sami na sebe, provokovali, ale zároveň vyjadřovali hlubší přesahy 

(nudu, vlastenectví, nálady, extázi, náboženství atd.) (Zhoř, aj. 1991). 

1.4 Akční umění a současnost 

Pavlína Morganová hovoří o umění v našem století takto: „Z autonomní intelektuální 

oblasti se stal kulturní průmysl se vším všudy, který je stále obtížnější obsáhnout. Na jedné 

straně mu hrozí zploštění v kulturní ornament na úrovni mediálních obrazů a na druhé 

straně se rozplývá ve veřejných aktivitách, které mají blíže k sociálním projektům než 

k výtvarnému umění s estetickými významy“ (Ševčík, aj. 2011, s. 23). 

I pro mě jako „pouhou“ studentku (ne historika výtvarného umění) bylo pochopitelně 

poměrně obtížné se v množství současného umění zorientovat. Vedla mě ale touha zjistit, 

zda lze v současném umění najít alespoň nějaké podobnosti s uměním akčním. Nyní bych 

se ráda podělila o svá nejpodstatnější zjištění. 

Současné umění se v mnoha případech zabývá žitou skutečností, umělci pracují ve 

veřejném prostoru, řeší společenská témata. Někdy se hovoří o dematerializaci uměleckého 

díla, důraz je kladen na vizuální stránku díla a jeho prezentaci. Umělci čerpají z již 

vzniklých uměleckých postupů nebo je kombinují dohromady. Využívají technického 

vývoje, velkou měrou jsou pak v jejich tvorbě zastoupena digitální média 

(Ševčík, aj. 2011). Současné výtvarné umění je navíc typické svou rozrůstající se 

rozmanitostí, pro veřejnost se často stává hůře uchopitelné a méně srozumitelné 

(Babyrádová 2005, Horáček 1998). 

Velice zajímavou tvorbou se prezentuje Jiří Černický, Eva Koťátková, Daniela 

Baráčková, za umělecké skupiny Rafani nebo Kamera skura (Morganová 2012).  

Podrobněji bych se chtěla zabývat výtvarnicí Kateřinou Šedou, jejíž aktivity mě 

v souvislosti s akčním uměním zaujaly nejvíce. Zajímá se o běžné lidi, vesnický život 

a jeho specifika, což se odráží v jejích akcích. Největší podobnost s akčním uměním pak 

spatřuji v tom, že se snaží aktivizovat občany, vytrhnout je z pasivního způsobu života 

a ukázat, co dokážou společně. Její akce jsou zcela jedinečné, známé i na mezinárodní 

úrovni, lze v nich pozorovat souvislost s happeningy minulého století. Velice zajímavou je 

například akce Furt dokola (2008), Líšeňský profil (2010) nebo Od nevidím do nevidím 

(2012). V rámci akce Je to jedno (2005–2007) se podařilo Šedé probudit chuť do života ve 

své babičce. Ta zpodobnila pomocí kreseb nářadí z obchodu, ve kterém pracovala řadu let. 

Nakonec vznikl i katalog a babička zavítala i na výstavu (Raimanová 2014). Inspirací pro 

vlastní vzdělávací program mi byla pro jedno setkání i Kateřina Šedá, proto jsem jí 

ponechala největší prostor v této kapitole. 
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Uvědomuji si, jak jsou dějiny výtvarného umění obsáhlou oblastí. Věřím, že se mi 

v předchozích kapitolách podařilo vytvořit ucelený přehled o akčním umění, na který se 

budu odkazovat při popisu samotného programu. Nyní navážu tím, jak lze umění 

zprostředkovávat. 

1.5 Jakým způsobem lze zprostředkovávat umění? 

V úvodu této kapitoly by se patřilo předložit definici umění. Je patrné, že se jedná 

o pojem těžko uchopitelný, který se neustále vyvíjí a rozšiřuje o nové obory.  

Umění můžeme charakterizovat jako „zvláštní způsob mezilidského dorozumívání, 

jehož prostřednictvím si člověk osvojuje svět a sdílí jej spolu s jinými“ (Kulka 2008, 

s. 399). Umění lze dělit podle různých klasifikací na druhy (např. literární, výtvarné, 

dramatické, taneční, a hudební). V dnešní době je však jednoznačné zařazení, kam který 

umělecký projev patří, velmi obtížné. Ve velké míře dochází k jejich propojování 

a vzájemné kombinaci (Kulka 2008). Z pohledu mé bakalářské práce se budu nejvíce 

zajímat o umění výtvarné. To „je především osobitým typem komunikace. Promlouvá 

stejnou měrou o vnitřních postojích umělce jako o vnějším světě kolem nás a dokáže 

komunikovat i s duševním světem diváků“  (Horáček 1998, s. 17). Po ujasnění předchozích 

pojmů by se patřilo rozuzlit význam toho nejdůležitějšího. Co všechno tedy rozumíme 

slovním spojením zprostředkování umění?  

„Pojmem zprostředkování umění označujeme nejen vlastní práci odborných lektorů 

v galeriích a muzeích přímo před exponáty, ale také publikační činnost, zpřístupňování 

umění ve sdělovacích prostředcích i ve školách, dále výstavy, veletrhy a další aktivity. 

V každém zeměpisně či historicky daném společenství lidí se tak vytvářejí stále nové 

podoby socializace umění umožňující navazování kontaktu mezi uměním a veřejností, mezi 

umělcem a diváky“ (Horáček 1998, s. 16). Tak vnímá šíři pojmu Radek Horáček. Pokud 

budu vycházet z jeho předešlé citace, mohu svůj vzdělávací program zařadit mezi další 

aktivity zprostředkování umění. V mém případě se samozřejmě nejedná o zpřístupnění 

umění před samotnými výtvarnými díly, nebylo by to ani dost dobře možné. Po akčním 

umění zbývá pouze fotodokumentace, později videodokumentace, popisy akcí nebo 

dochované relikvie. Tyto artefakty jsou v galeriích umístěny jen zřídka. 

Zprostředkování umění má své počátky již v antické době. „Potřeba přiblížit 

poselství uměleckých děl veřejnosti je snad stejně stará jako samotné umění. Rozhodně 

tedy nelze zjednodušeně konstatovat, že potřeba zprostředkování umění a jeho 

„vysvětlování“ divákům je spjata až s moderním a současným uměním, jež často bývá 
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charakterizováno jako méně srozumitelné či přijatelné pro širší veřejnost“ 

(Fišer, aj. 2012, s. 165). 

Tento pojem jsem nejčastěji zaznamenala v kontextu s provozem galerie a muzea. 

Pro zpřístupnění hodnot, které jednotlivé organizace nesou, veřejnosti, vznikly dvě 

disciplíny – muzejní pedagogika a galerijní pedagogika. V Evropě představuje muzejní 

pedagogika obecnou disciplínu. Může pro veřejnost zprostředkovávat artefakty a díla 

z oblasti výtvarné, historické, technologické, etnografické či přírodovědné. Záleží jen na 

druhu zaměření dané instituce. I v českém prostředí se muzejní pedagogika považuje za 

obecnější, zastřešující obor. Galerijní pedagogika je v našem případě její užší součástí, 

zabývající se zprostředkováním pouze výtvarného umění. Muzejní pedagogika pak 

zpřístupňuje všechno ostatní, co můžeme najít v muzeu (Fišer, aj. 2012).  

Podle Horáčka je pro komplexní vnímání výtvarných děl ve výstavě zapotřebí 

činností teoretických (výkladu, diskuze), ale i praktických (vnímání materiálu, vlastní 

tvůrčí aktivity). Typem programů, který takové skloubení umožňuje nejlépe, je galerijní 

animace (Horáček 1998). Galerijní animace pak představuje „program, při němž jsou 

citový prožitek a cesta k informacím o uměleckém díle zprostředkovány formou praktických 

tvůrčích aktivit“ (Fišer, aj. 2012, s. 178). Promyšleným vyvážením obou částí máme šanci 

v programu zaujmout typologicky různé návštěvníky najednou. Důležitost této kombinace 

pro pochopení uměleckých děl podobně vnímá i Kulka. Poukazuje na to, že umění nemůže 

být dostatečně chápáno pouze rozumem, ale musí být i prožito (Kulka 2008). 

Vedle smíšených programů, tedy galerijních animací, pak existují programy čistě 

teoretické – přednášky, prohlídky, besedy a praktické – praktické kurzy, ateliéry, tvůrčí 

dílny (Horáček 1998). 

Hned po galerijních animacích vnímám jako velice účinný typ zprostředkování 

umění výtvarné dílny. Jak je zřejmé z předchozího výčtu, tvůrčí neboli výtvarná dílna je 

záležitostí ryze praktickou. Zaměřuje se především na tvorbu, ať už se snaží 

o zprostředkování výtvarných děl jiných umělců nebo se výtvarná hra váže k určitému 

tématu či výtvarné technice. Může se jednat i o dílnu taneční, hudební nebo literární. Dílna 

je specifická tím, že se odehrává pro účastníky ve zcela jiném neznámém prostoru. Pospolu 

tvoří v delším časovém období i několik dnů (Babyrádová 2005). 

Smysl dílny Hana Babyrádová spatřuje hned v několika specifických bodech:  

o „setkání s jinými tvůrci a navázání komunikace různého druhu 

o sblížení s konkrétním prostorem, prožívání prostoru jako součásti tvorby  

o získání možnosti konzultace vlastního tvůrčího záměru s odborníkem 

o získání a zlepšení technologických znalostí a dovedností 
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o zvýšení odborné kvalifikace 

o příležitost k prožití volného času 

o příležitost k experimentu 

o koncentrace na dané téma v ničím nerušeném časovém i věcném prostoru 

o příležitost pro prezentaci vlastní tvorby“ (Babyrádová 2005, s. 74) 

Svůj vzdělávací program jsem se rozhodla strukturovat obdobně jako galerijní 

animaci, abych měla šanci nadchnout velké spektrum účastníků a dosáhnout co největší 

míry pochopení zvoleného uměleckého proudu. V programu se střídaly aktivity zaměřené 

na získávání vědomostí a tvůrčí vyjadřování. Na zajímavou spojitost mezi 

zprostředkováním umění v galeriích a akčním uměním, pak poukazuje Horáček. „Lze tu 

tedy objevit určitou paralelu se snahami akčního umění 60. let, pro něž jednou z motivací 

byla snaha vtáhnout diváka do tvůrčí akce a proměnit jej z pasivního pozorovatele 

v aktivního spolutvůrce“ (Horáček 1998, s. 22). Jak jinak se potom ponořit do akčního 

umění než samotnou aktivitou účastníků? 

Výše zmíněné výtvarné dílny a galerijní animace mají jednu hlavní věc společnou. 

Obě formy zprostředkování umění přikládají bezprostřední smysl prožívání umění. 

V jakých kontextech se o prožitku v umění hovoří? 

1.6 Prožitek a zážitek v umění 

Nyní se pojďme podívat na to, jakým způsobem se prožitek a zážitek odlišuje. 

Mnoho odborníků v oblasti pedagogiky přispívá svými komentáři do diskuze. Velmi 

detailně se vzájemnému vztahu obou pojmů věnuje Jirásek. „Slovem prožitek bychom rádi 

akcentovali více aktivitu než pasivitu prožívání a především jeho přítomnostní charakter. 

Pro okamžik přítomné aktivity (tělesné i myšlenkové) tedy vyhrazujeme slovo prožitek 

(a proto také praktické působení jako „výchovu prožitkem“). Jestliže však tento prožitek 

uplyne do minulosti a my se k němu vracíme (ve vzpomínce, v racionální analýze apod.), 

můžeme tento modus označit jako zážitek a teoretické postižení oboru jako „zážitkovou 

pedagogiku“ (Jirásek 2004, s. 14). 

Zážitková pedagogika představuje teoretické postižení pro výchovu prožitkem, dále 

jde o „analýzu takových výchovných procesů, které pracují s navozováním, rozborem 

a reflexí prožitkových událostí za účelem získání zkušeností přenositelných do dalšího 

života“ (Jirásek 2004, s. 15). Takový proces může být uskutečňován v různém prostředí 

s různými jedinci. Z hlediska výtvarného umění se jedná o prostředí školní, mimoškolní, 

kulturní, ale i přírodní, prostředky mohou být tvůrčí dílny nebo hry různého typu.  Cílová 

skupina je téměř libovolná (Jirásek 2004). 
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Bezprostřední počátky zážitkové pedagogiky (neboli prožitkové pedagogiky) 

bychom našli v práci německého pedagoga Kurta Hahna už ve 40. letech 20. století. U nás 

se jí začalo ve velkém dařit po roce 1989 (Činčera 2007). 

V oblasti umění se operuje se slovem prožitek čím dál tím častěji. Prožitek se stává 

žádaným kritériem ve výběru způsobu, jak trávit svůj volný čas. Samotný prožitek si 

odnášejí návštěvníci muzeí, galerií, či památkových objektů v různé podobě, od vnitřního 

naplnění, uvolnění, až po zábavu. Mohou se k němu vázat nové znalosti a dovednosti, 

může být zachován formou vzpomínek či asociací. Tyto instituce se tedy snaží 

prostřednictvím prožitků spojených s návštěvou zařízení přispět k osobnostnímu rozvoji 

návštěvníků, například podpořit rozvoj jejich kreativity nebo abstraktního uvažování. 

(Voršilková 2007). 

Oba přístupy (výše popsaná snaha muzeí, galerií a zážitková pedagogika) se snaží 

navodit prožitek, jenž by vedl k získání zkušenosti. Nově nabytá zkušenost má pak 

optimálně charakter trvalejšího a hlubšího přínosu pro jedince a jeho další život. 

S uměním souvisí také výchova k umění. Právě ve výtvarně edukativním procesu se 

může práce s prožitkem naplno zúročit. Vlastní pohled na věc uvádí Řezáč. „Ze svých 

zkušeností mohu potvrdit, že reflexe a zafixování prožitku pomocí výtvarného tvoření, 

zvyšuje potenciál pro další využití jak v osobní (sebezkušenostní), tak v obecné (edukační) 

rovině“  (Řezáč 2007, s. 157). 

V oblasti umění se hovoří o uměleckém zážitku. Aby mohlo k plnohodnotnému 

vnímání umění dojít, musí být divák předpřipraven. Mezi stálé dispozice uměleckého 

zážitku se zahrnují vědomosti, znalosti, návyky, dovednosti, názory, postoje, kulturní 

úroveň člověka, zkušenosti, jeho životní styl a další faktory. Určitou roli hrají i aktuální 

podmínky vnímání, mezi které patří prostředí, atmosféra, naladění, soustředěnost, důvěra 

k umělci, apod. (Kulka 2008). 

Prožitek v umění bych ještě ráda zmínila v jedné souvislosti, a to v oblasti 

porozumění uměleckému dílu. Tato část kapitoly je důležitá zejména s ohledem na cíl, jenž 

si tato práce klade. Ráda bych navrhla program, který by usnadnil seniorům porozumění 

akčnímu umění. Na jakých základech tedy pochopení uměleckého díla stojí? Pochopení 

obecně znamená porozumění smyslu dané skutečnosti, jevu. V porozumění uměleckému 

dílu se kombinuje poznání rozumem a prožitek. „Neexistuje jediný psychický akt, který by 

obsahoval a shrnoval to, co tvoří podstatu chápání umění. Podílí se na něm všechny 

psychické funkce. Výchozím i cílovým bodem komunikačního procesu je pak prožitek, jenž 

– navzdory své subjektivnosti a neuchopitelnosti – zůstává základním kritériem 

psychologické interpretace uměleckého díla“ (Kulka 2008, s. 371). 
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Z předešlých řádků lze vypozorovat, jak podstatné místo ve vnímání a porozumění 

umění prožitek, potažmo zážitek, zastupuje. Co je ale pomyslným vrcholem prožívání? 

Osobně považuji za nejvyšší možný prožitek okamžik, kdy člověk dosáhne 

nejhlubšího možného pohlcení konanou činností – takový stav člověka odborníci nazývají 

stavem flow. Touto teorií se zabýval psycholog Mihaly Csikszentmihalyi. Flow, jinými 

slovy také plynutí, proudění nebo proud, se vyznačuje absolutním ponořením do 

probíhající aktivity. Jedinec, jenž jej prožívá, má pocit neobyčejné spokojenosti, radosti, 

jako by se mu vykonávaná aktivita dařila sama. Takový člověk podle Csikszentmihalyiho 

zažívá největší uspokojení z dané činnosti, je maximálně vyrovnaný. Zároveň dochází 

k růstu a ucelenosti jeho já. Takový stav prožitku byl vypozorován v mnoha odvětvích 

lidské činnosti, např. v některých sportovních aktivitách, běžných denních činnostech, 

psaní poezie atd. (Martinec 2007). „P ředpokladem tohoto stavu je kromě rovnováhy mezi 

výzvou a dovednostmi také pocit autonomie, příležitost k úspěchu, souvislost s osobními 

cíli, možnost volby při řešení úkolu“ (Činčera 2007, s. 17). 

Martinec se zmiňuje o tom, že efekt flow můžeme ve styku s uměním zažít při 

vlastní umělecké tvorbě, nebo při vnímání uměleckých děl. Na závěr svého příspěvku píše 

o tom, že „každý má možnost zlepšit kvalitu svých prožitků a tím i života prostřednictvím 

umění, ale pouze pod podmínkou investice duševní energie ve formě úsilí, které věnujeme 

rozvinutí příslušných schopností. „Vidět“ je totiž dovednost, které se lze učit“  

(Martinec 2007, s. 74–75) 

1.7 Konstruktivistická pedagogika a její model učení 

Nyní bych se ráda krátce věnovala tématu konstruktivistické pedagogiky a zejména 

pak modelu učení EUR. Konstruktivismus patří mezi pedagogické směry, mezi jeho 

východiska zahrnujeme práci J. Piageta, L. Vygotského, J. Deweyho a dalších. U nás je do 

povědomí rozšířen především díky tzv. kritickému myšlení (Činčera 2007). 

„Konstruktivismus zdůrazňuje proces konstruování poznatků učícím se subjektem. 

Vyzdvihuje aktivní úlohu žáků při vytváření či „konstruování“ znalostí prostřednictvím 

vlastního zkoumání, objevování a logického uvažování“ (Grecmanová, aj. 2000, s. 20). 

Konstruktivismus můžeme rozlišovat na kognitivní a sociální (Činčera 2007). Tento 

způsob osvojování si nových znalostí je časově poměrně náročný, ale efektivní, takové 

znalosti jsou pak trvalejší oproti strohému přednášení vědomostí (Grecmanová, aj. 2000). 

Učitelé pracují s prekoncepty žáků, to je s jejich dosavadními znalostmi a představami 

o tématu. Snaží se v žácích vyvolat pojmovou nerovnováhu – žáci přehodnocují své 

prekoncepty na základě nových informací, začlenění neznámých poznatků se odehrává na 
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různých úrovních. Velkou roli v procesu učení hraje kontakt s jinými žáky, mohou 

vzájemně diskutovat a pracovat společně (Činčera 2007). 

Ve vyučovacím procesu se pak využívá tzv. třífázového modelu učení. Ten se skládá 

ze tří částí – evokace, uvědomění si významu a reflexe. Ve fázi evokace je učitel (lektor) 

spíše průvodcem, snaží se v žácích (účastnících programu) vyvolat to, co už o daném 

tématu vědí, nebo jaký na něj mají názor. Účastníci samostatně formulují své prekoncepty, 

další příjem informací tak probíhá v kontextu, což je důležité pro jejich pevnější uchování. 

Pokud celou činnost vnímají účastníci jako smysluplnou, jsou patřičně motivováni a snaží 

se dosáhnout zodpovězení otázek vzniklých v této fázi. 

Prostřední fáze uvědomění si významu zastává v modelu funkci střetnutí 

prekonceptů účastníků s novými informacemi o tématu. V této části programu se využívá 

přednášek, čtení textu, shlédnutí filmu, diskuze nebo experimentování. Účastníci se 

kriticky vyrovnávají s novými skutečnostmi a postupně je začleňují do stávajících struktur. 

Je třeba udržet jejich soustředěnost, často např. vypisují podstatné informace, nebo jsou 

jinak aktivně zaměstnáni. 

Závěrečná fáze reflexe slouží k samostatnému shrnutí toho, co si účastníci odnášejí 

domů. Vyjadřují, jakým způsobem se změnily jejich původní prekoncepty, zároveň si 

všímají postojů ostatních lidí. V této fázi se může jít ještě hlouběji, účastníci přemýšlejí 

i nad tím, jak se změnily jejich hodnoty, nebo myšlení. Jednotlivé fáze se mohou během 

procesu učení prolínat (Grecmanová, aj. 2000). 

V jednotlivých fázích jsou využívány určité typy aktivit. Ve fázi evokace je možné 

využít metod brainstorming, kostka, volné psaní, atp. Během fáze uvědomění si významu 

je vhodné zařadit myšlenkovou mapu, diskusní pavučinu, INSERT, atp., v poslední fázi 

reflexe pak například aktivity jako pětilístek, ano – ne nebo zpřeházené věty. Většinu 

metod lze podle záměru a uvážení pedagoga vložit do více různých fází, např. již zmíněný 

pětilístek a volné psaní můžeme použít ve fázi evokace i reflexe (Grecmanová, aj. 2007). 

Pro svůj program jsem se rozhodla vycházet z poznatků konstruktivistické 

pedagogiky a právě popsaného modelu učení, protože zdůrazňují využití prekonceptů. 

Vzhledem k mé cílové skupině, tedy seniorům, se mi takový způsob jevil jako velice 

vhodný. Přestože nemusejí mít znalosti zrovna o akčním umění, za celý život jistě 

nashromáždili jakékoliv zkušenosti z oblasti výtvarného umění, kterých by byla škoda 

nevyužít. Nepřesné či zkreslené znalosti je pak možné případně přehodnotit či doplnit. 

Zároveň tento způsob zdůrazňuje samostatnost jedince v celém procesu učení a navíc 

i pedagog, v mém případě lektor, se velmi často dostává do pozice partnera, pomocníka. 

Celý proces vzdělávání tak na mě působí rovnocenněji než například v klasické vyučovací 
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hodině na běžné základní škole. Navíc i samotné aktivity, které se v jednotlivých fázích 

konstruktivistického modelu zařazují, mají podněcovat tvořivost, kritické myšlení a jiné. 

Myslím si, že v tomto bodě model učení EUR a galerijní animace velmi korespondují. 

Proto se jejich skloubení v plánovaném programu podle mého mínění nevylučuje. 

1.8 Charakteristika cílové skupiny seniorů 

1.8.1 Stáří, senior 

Kdo je to senior? Zabývá se některá z vědních disciplín výchovou a vzděláváním 

seniorů? Jakou roli hraje vzdělávání v seniorském věku? Během následujících odstavců 

postupně zodpovím všechny otázky. Uvedu i další informace, na které jsem brala zřetel při 

plánování vzdělávacího programu a práci s jeho účastníky. 

V minulosti byli staří lidé pojmenováváni různými slovy, často ne příliš lichotivě. 

Postupně se objevila pojmenování jako geront nebo přestárlí občané, nyní je evropskou 

komisí navrhováno označení zkušenější nebo věkově pokročilý občan. V běžném životě 

jsou synonymy pro slovo senior, důchodce, dědeček nebo babička. V dnešní době by bylo 

patrně nejvhodnější slovo senior v českém jazyce nahrazovat spojením starší občan 

(Haškovcová 2010). 

Z praxe a běžného života pochází představa, že „za starého člověka je považován 

každý, kdo dosáhl penzijního věku. I přes rozdíly penzijních systémů mezi jednotlivými 

státy je jím většinou 65letý občan“ (Haškovcová 2010, s. 20). 

I Janiš ml. uvádí věk člověka jako nejobjektivnější faktor pro identifikaci někoho 

jako seniora. Výše zmíněný autor pak na tom samém místě jednoduše charakterizuje 

seniora jako „osobu, která dosáhla 65 a více let“ (Ondráková, aj., 2012, s. 14). Takové 

definování upřednostňuje pro jeho přehledné využití ve statistice a při zacílení programů 

pro seniory, ačkoliv si uvědomuje i ostatní kritéria (Ondráková, aj., 2012). 

Věk 65 let se v současnosti nejčastěji udává jako spodní hranice počátku období 

stáří. Ještě nedávno se uváděla hranice stáří od věku 60 let, v důsledku prodlužování života 

ve stáří a pozdějším odchodem do penze se tato spodní hranice ustálila na zmíněných 

65 letech (Haškovcová 2010, Mühlpachr 2009). „Stáří je obecným označením pozdních 

fází ontogeneze, přirozeného průběhu života. Je důsledkem a projevem geneticky 

podmíněných involučních procesů modifikovaných dalšími faktory (především chorobami, 

životním způsobem a životními podmínkami) a je spojeno s řadou významných změn 

sociálních (osamostatnění dětí, penzionování a jiné změny sociálních rolí)“ (Mühlpachr 

2009, s. 18). 
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Samotné období stáří můžeme rozčlenit na menší části. Pro svou práci jsem si 

vybrala členění podle Mühlpachra, které upozorňuje na stěžejní jevy, týkající se 

jednotlivých „skupin“ seniorů, a zároveň respektuje začátek stáří věkem 65 let: 

o „65–74 mladí senioři (dominuje problematika adaptace na penzionování, 

volného času, aktivit, seberealizace) 

o 75–84 staří senioři (změna funkční zdatnosti, specifická medicínská 

problematika, atypický průběh chorob) 

o 85 a více velmi staří senioři (na významu nabývá sledování soběstačnosti 

a zabezpečenosti)“ (Mühlpachr 2009, s. 21) 

Obdobně rozlišuje období stáří i Haškovcová (2010) nebo Šerák (2009). Já jsem se 

rozhodla pracovat zejména s mladými seniory, kteří se více snaží aktivním způsobem trávit 

svůj volný čas. Tím ale nechci snižovat důležitost zájmu o volný čas i v pozdějším věku. 

V současné společnosti můžeme hovořit v souvislosti se seniory o několika jevech. 

Jedná se o celkové stárnutí populace (dožívání se vyššího věku způsobeného rozvojem 

medicíny, snížení porodnosti atd.). Seniorská populace je charakteristická svou 

heterogenitou, senioři se odlišují svými životními zkušenostmi, vlohami a osobnostními 

rysy, mírou rozvoje vloh v dětství, životním způsobem, hodnotovým systémem atd. 

V období stáří převyšuje množství žen počet mužů, ženy se dožívají vyšší střední délky 

života než muži až o několik let (Mühlpachr 2009). 

Seniorské období s sebou pochopitelně přináší mnohé změny. Dostavuje se pozvolné 

snížení psychických i fyzických sil, zhoršuje se sluch i zrak, zvyšuje se výskyt nemocí, 

objevují se i změny sociální. Mezi projevy stáří bychom mohli řadit velké množství 

skutečností. Myslím, že velice škodlivé jsou pro seniory předsudky provázející stáří, na 

jejichž základě pak velmi často hodnotí i oni sami sebe. Velkým problémem je pak vztah 

mladé generace ke starým lidem, která je velmi často vnímá jako nepotřebné nebo na obtíž. 

S tím pak souvisí i věková diskriminace v zaměstnání nebo kdekoliv jinde (Haškovcová 

2010, Mühlpachr 2009, Ondráková, aj., 2012). 

Období stáří bych se mohla věnovat hlouběji, uvědomuji si, že tento výčet není 

zdaleka kompletní. Přesto si myslím, že poukazuje na snahu dozvědět se o zvolené cílové 

skupině různorodé informace, které mohou zlepšit mé schopnosti lépe s cílovou skupinou 

pracovat. Dále se proto budu věnovat seniorskému věku ve vztahu ke vzdělávání seniorů.  
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1.8.2 Vzdělávání seniorů a jejich volný čas 

Seniory, respektive stářím a stárnutím se zabývá vědecká disciplína – gerontologie. 

Vznikla ve 30. letech 20. století. Tato poměrně mladá disciplína se dělí na experimentální, 

sociální a klinickou gerontologii neboli geriatrii (Haškovcová 2010). Pro vzdělávání 

seniorů vznikla samostatná disciplína – gerontopedagogika. V užším slova smyslu bych ji 

popsala jako pedagogickou disciplínu „zabývající se výchovou a vzděláváním seniorů. 

Jedná se o vzdělávání ve stáří a ke stáří“  (Mühlpachr 2009, s. 11). Používají se i další 

názvy – gerontagogika nebo gerontogogika (Šerák 2009). Tato disciplína se postupně 

vyčleňuje z andragogiky – výchovy a vzdělávání dospělých (Ondráková, aj., 2012). 

„Cílem seniorského vzdělávání je smysluplně kultivovat čas stárnoucích dní“ 

(Haškovcová 2010, s. 129). Seniorské vzdělávání doprovází funkce preventivní, 

rehabilitační, posilovací a komunikační (Haškovcová 2010). 

Vzdělávání je v současné době chápáno jako celoživotní proces. Proto by měli mít 

i senioři šanci na jeho uskutečnění (Mühlpachr 2009). Vzdělávací aktivity přispívají 

k udržení tělesných i duševních sil, zejména pak těch intelektuálních. Celkově vzdělávání 

působí na dosažení vyšší kvality života a jeho důstojnějšího prožití (Ondráková, aj., 2012). 

Vždyť „ve stáří jsou v podstatě zachovány všechny majoritní potřeby středního dospělého 

věku, především potřeby aktivity a užitečnosti“ (Šerák 2009, s. 193). Velmi věcně pak 

shrnuje význam vzdělávání v seniorském věku Mühlpachr. „Význam vzdělávacích aktivit 

tkví v tom, že naznačují stárnoucím a starým občanům novou životní perspektivu. 

Vzdělávání pro ně představuje životní pomoc v tom, že jim kromě informací a vědění nabízí 

životní orientaci na rozvoj a osobnostní růst v etapě života, která byla dříve považována za 

deficitní“ (Mühlpachr 2009, s. 144). 

Při vzdělávání seniorů je třeba zohlednit jeho specifika. Velkou roli v procesu učení 

hraje momentální fyzický a psychický stav jedince, s tím souvisí i možná zdravotní 

omezení. Nezanedbatelná je v procesu učení síla motivace, podněcující aktivitu seniorů. 

Musíme počítat s tím, že na osvojování si nových znalostí potřebují senioři více času, větší 

úsilí je stojí i osvojování si rozumově nestrukturovaných informací. Nové znalosti by 

neměly být předkládány příliš rychle, pochopitelně se pak snižuje úroveň a kvalita 

naučeného. Delší přestávky během procvičování nových znalostí zhoršují výkon seniorů, 

u mladších jedinců můžeme sledovat pravý opak. Nemohu opomenout i následující 

podmínky vzdělávání seniorů, přestože si myslím, že jejich zajištění je vcelku logické 

a snad i automatické. Lektor by měl zajistit, aby byl prostor konání bezbariérový a lehce 
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dostupný, dbát na dostatečné osvětlení a hlasitost výkladu nebo na odpovídající velikost 

textu a obrazových i jiných doplňků, např. v prezentaci (Šerák 2009). 

Z vlastní zkušenosti bych pak ještě doplnila podpoření vlastní iniciativy účastníků 

vzdělávacího procesu, zapojení jejich nových nápadů, zkušeností a v neposlední řadě 

přejmutí zodpovědnosti za část programu. Využívání těchto aspektů ve vzdělávání jiných 

věkových skupin jsem už během studia zaznamenala, ale myslím, že zejména u dospělých, 

potažmo seniorů, je třeba ocenit jejich iniciativu a podpořit tak jejich přirozenou motivaci 

zúčastnit se. Můžeme tak ve větší míře přispět i k posílení pocitu důležitosti a užitečnosti. 

Většinou se vzdělávací aktivity pro seniory považují za volnočasové nebo zájmové 

činnosti (Ondráková, aj., 2012). Protože jsem se rozhodla pracovat právě se seniory, 

myslím, že i volný čas by měl být definován právě s ohledem na ně. „Volný čas seniorů je 

takový čas, kdy jsou provozovány zájmové aktivity na základě fyzických, psychických, 

sociálních a zájmových aspektů jednotlivých osob, které jsou vykonávány mimo čas 

věnovaný péči o vlastní osobu, domácnost, rodinu a uspokojování základních potřeb 

jedinců v seniorském věku. Jedná se o takové aktivity, které přinášejí radost, zábavu, 

spokojenost, potěšení a uspokojení (Janiš ml. in Ondráková, aj., 2012, s. 27). 

Samotné formy vzdělávání pak mohou mít velice různorodou povahu od 

individuálních aktivit po společné, vykonávané v rámci různých institucí nebo soukromě. 

I škála jejich zaměření se liší, což ale není nijak objevné. Zmíním se jen o nejčastěji 

uváděných institucích, které vzdělávací aktivity pro seniory pořádají na území České 

republiky. Například se jedná o Univerzity třetího věku, Akademie třetího věku nebo 

Kluby aktivního stáří. V neposlední řadě se o prožití plnohodnotného volného času starají 

občanská sdružení a jiné spolky (Haškovcová 2010, Ondráková, aj., 2012). 
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2 Praktická část 

V této části práce budu věnovat pozornost vzniklému vzdělávacímu programu. Popíši 

jeho přípravu a ty nejpodstatnější okamžiky z jeho realizace. Plynule se dostaneme až 

k vyhodnocení programu. Na závěr kapitoly představím i několik možností, jak 

realizovaný program vylepšit. 

2.1  Příprava vzdělávacího programu – Umění akce 

Podobu svého programu jsem rozmýšlela do poslední chvíle. Nakonec jsem zvolila 

variantu pravidelných setkávání. Domnívala jsem se, že hlubšího porozumění vybraným 

formám umění dosáhnou účastníci, když s nimi budu systematicky pracovat déle než 

měsíc. Proto jsem program rozčlenila na osm setkání, každé o délce 90 minut, jednou 

týdně. Druhou možností bylo uspořádání několikadenní výtvarné dílny. Tato možnost se 

mi jevila jako obtížněji uskutečnitelná, proto jsem ji zamítla. 

První schůzku jsem pojala jako seznamovací, počítala jsem s tím, že se účastníci 

navzájem nebudou znát. Následujících šest setkání bylo určených k samotné tvůrčí práci 

a osmé mělo být ve znamení vernisáže a zakončení programu. Jednotlivým setkáním jsem 

vtiskla řád užitím modelu učení EUR. 

Dospěla jsem k názoru, že pokud účastníci porozumí akčnímu umění, najdou odvahu 

a energii více se zabývat i poznáváním umění současného. Kromě toho jsem chtěla 

podpořit tvůrčí schopnosti účastníků a jejich odhodlání stále aktivně trávit svůj volný čas.  

Při přípravě vzdělávacího programu jsem vycházela z poznatků obsažených 

v teoretické části. Pro lepší přehlednost jsem pro představení programu vytvořila 

tabulku č. 2.  

 

Název: Umění akce 

Anotace programu: Umění akce představuje vzdělávací program, který se zabývá 

zprostředkováním akčního umění. Účastníci programu se seznámí nejdříve se samotnými 

kořeny akčního umění, postupně poznají jeho jednotlivé formy. Na samý závěr nahlédnou 

do současného umění, kde budou pozorovat stopy některých prvků akčního umění. Tuto 

exkurzi do části dějin výtvarné kultury zažijí v největší míře vlastní výtvarnou tvorbou, 

dále pak formou prezentací a jiných aktivit. Program bude probíhat v klubovně 

Komunitního střediska Kontakt Liberec i venku v ulicích a prostorách města. Zakončení 

proběhne formou slavnostní vernisáže.  

Cílová skupina: mladí senioři (65–74 let) 
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Časová dotace: pravidelná setkání (90 min.) jednou týdně po dobu dvou měsíců 

Pomůcky: čtvrtky A3, noviny, barevné a vzorované papíry, jakékoliv jiné druhy 

papíru na koláž, lepidlo, nůžky, štětce, předměty běžné potřeby (např. starý budík, rámeček 

na obraz, kovové kružítko, knihy, deštník, struhadlo, atd.), doplňkové materiály (připínáky, 

hřebíčky, vlna, zbytky látek, přírodniny atd.), temperové barvy (500 ml – bílá, žlutá, 

červená, modrá, černá), igelit na zakrytí stolu, balicí papír, umělý uhel, rudka, obyčejné 

tužky, děrovačka, provázek, připravené malířské plátno (120×160), kelímky na vodu 

a míchání barev, hedvábný papír, špejle, drát, silonky, jehla, nit, spínací špendlíky.  

Místo: centrální budova KSK a její blízké okolí 

Lektor:  Zuzana Mládková 

Cíle programu: 

o C1: Cílem programu je dovést účastníky k porozumění vybraným formám akčního 

umění. 

o C2: Cílem programu je účastníkům předat hlavní podstatu vybraných forem 

akčního umění a naznačit výskyt jejich prvků v současném výtvarném umění. 

o C3: Program poskytne zkušenosti, na které by bylo možné navázat při dalším 

vzdělávání těchto účastníků v oblasti výtvarného umění. 

o C4: Program vzbudí pozornost účastníků o současné umění a výtvarné umění 

vůbec. 

Očekávané výstupy: 

o V1: Účastníci společně vymyslí průběh a formu závěrečné vernisáže a zapojí se do 

její přípravy. 

o V2: Po skončení programu účastníci rozpoznají vybrané formy akčního umění 

a uvedou konkrétní příklady. 

o V3: Účastníci po ukončení programu zhodnotí jeho přínos pro vlastní osobu. 

o V4: Minimálně 70% účastníků projeví zájem o výtvarné umění ve vztahu 

k budoucnosti. 

 

 

Tabulka 1: Vysvětlivky k tabulce č. 2 

Fáze evokace Fáze uvědomění si významu Fáze reflexe 
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Tabulka 2: Grafická podoba programu 

Setkání Téma, inspirace Aktivity 

č. 1 Seznamovací hodina 

Představení lektorky a nastínění struktury 
programu, hra na jména, slepý sochař, koláž 
zachycující osobnost někoho druhého ve skupině 
(zájmy, vlastnosti, atd.) a její prezentace, pretest, 
krátká reflexe. 

č. 2 

Futurismus, dadaismus, 
surrealismus: zejména 
pak Marcel Duchamp 

a ready-made 
 

Přivítání, volné asociace s fotografiemi 
souvisejícími s jednotlivými směry. 
Krátká powerpointová prezentace, výtvarná 
aktivita:  využití předmětů běžné potřeby 
k vytvoření uměleckého díla, kombinace a střet 
obyčejných materiálů zcela netradičně, téměř až 
nelogicky, důraz na název díla, který objasňuje 
jeho funkci. 
Představení svého předmětu + shrnutí dojmů 
a ukotvení nových informací. 

č. 3 
Akční malba: Jackson 

Pollock 
 

Přivítání, skupinový briefing na téma akční malba. 
Výtvarná aktivita:  abstraktní malba na velký 
formát napnutého plátna, způsob malby – cákání, 
lití a další způsoby, které respektují to, že se žádný 
nástroj nedotkne přímo podkladu. 
Reflexe navazuje na briefing. Slovní doplnění 
informací a jejich začlenění do původních 
konceptů. 

č. 4 
Land art:  Andy 

Goldsworthy, Christo 
 

Přivítání, řazení kartiček (výsledek – odhalení 
hlavních bodů – land artu, happeningu, body artu, 
performance). 
Výtvarná aktivita:  vytvoření díla přímo v přírodě, 
malé ozvláštnění místa s využitím jiných 
přírodních materiálů, případně i donesených. Jinou 
možností je větší zásah do krajiny, obalení 
nějakého objektu do hedvábného papíru, látky či 
fólie. 
Každý postupně představí své dílo a formuluje svůj 
názor, charakteristiku land artu jednou větou. 

č. 5 

Akce u přehrady: 
inspirace land artem, 

happeningem, 
konkrétněji pak Zorkou 
Ságlovou (Házení míčků 
do průhonického rybníka 

Bořín) 

Přivítání, zavzpomínání na předešlou hodinu, 
krátký rozhovor o dokumentaci akcí. 
Výtvarná aktivita:  akce na počest symbolického 
rozloučení s podzimem, cesta k přehradě 
zdokumentována pomocí frotáží povrchů ve městě, 
ale i v přírodě, u přehrady potom vytvoření 
papírové loďky, vypuštění na vodu jako symbol 
odplouvajícího ročního období, pokus o pomíjivou, 
pohyblivou plastiku, dotvářenou větrem a vodní 
hladinou. 
Společná tvorba knihy frotáží spojená s diskuzí, 
shrnující postřehy z proběhlého setkání. 

č. 6 
Vyjádření pomocí 

vlastního těla ve formě 
otisků. Lehký dotek 

Přivítání, tajemný sáček s indiciemi, na jejichž 
základě účastníci odhadují téma setkání.  
Výtvarná aktivita:  namíchání vlastního 
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body artu a 
performance: 

konkrétněji Yves Klein 
(Antropometrie modrého 

období) 
 

originálního odstínu barvy, otiskování chodidel 
(obuvi či jakékoli jiné části těla) na papír za 
doprovodu hudby, zaměření se na vnímání hudby, 
(pro zvýšení efektu možné nechat se vést někým 
jiným a zavřít oči). 
Pětilístek (charakteristika tvorby Yvese Kleina), 
představení ostatním + reflexe zaměřená na roli 
hudby ve výtvarném projevu jednotlivců. 

č. 7 

Současné umění: 
Kateřina Šedá, 

ozvláštnění 
každodennosti, „boj“ 

proti stereotypu 
 

Přivítání, volný text – Co je podle mého názoru 
současné umění?, společná diskuze. 
Krátká powerpointová prezentace, výtvarná 
aktivita:  symbolické vytvoření objektů ze špejlí, 
drátu a silonek, originální, bizardní brož, jež se 
stane ozvláštněním oděvu, na důkaz chuti obměnit 
svůj den i jen drobnou maličkostí. 
Každý jedním slovem vystihne, co nového si 
uvědomil, zapamatoval o současném umění, 
nakonec vzájemná diskuze. 

č. 8 Ukončovací hodina 
Posttest, rozhovor v ohniskové skupině, vernisáž 
vzniklých děl a fotodokumentace, krátký 
happening nebo performance pro návštěvníky. 

 

2.2 Popis realizace programu 

V této části se budu programu věnovat podrobněji jako celku. Popíši jeho realizaci 

a zmíním se i o drobných změnách oproti plánu, které vznikly během jeho uskutečnění. 

Úplný popis realizace jednotlivých setkání (tzn. počet účastníků na každém setkání, časové 

rozčlenění setkání apod.) naleznete kvůli jeho rozsahu v příloze. Během programu vznikla 

i fotodokumentace jednotlivých schůzek, která se rovněž nachází v příloze. 

Jak jsem se již zmínila výše, za účelem vyzkoušení programu jsem oslovila 

organizaci Komunitní středisko Kontakt Liberec. Své sídlo má v budově Lidušky na 

Palachově ulici v Liberci. Pracovníci KSK moji nabídku rozšířili mezi pravidelné klienty 

střediska. Pro lepší představu jsem se s potencionálními účastníky sešla v červnu na jakési 

motivační hodině, která obnášela krátkou prezentaci o akčním umění, struktuře a náplni 

programu. Na závěr proběhla i krátká výtvarná aktivita inspirovaná Vladimírem 

Boudníkem. Na tomto setkání přislíbilo účast na programu šest seniorů. Další se mohli 

přihlašovat průběžně. Získávání účastníků bylo celkem problematické, někteří se zalekli 

tématu akčního umění, jiní tvrdili, že „že neumí malovat ani kreslit“, jiní zase, že „už jsou 

na takové věci staří.“ Na začátku září jsem dostala informaci, že účastníků bude deset. 

Nakonec vznikla skupina sedmi nejodvážnějších zájemců. Pravidelně jsme se scházeli od 

října do konce listopadu každý týden ve středu od 9:00 do 10:30 hodin v KSK. Tento 

termín si vybrali účastníci sami ze tří vyhovujících mně i středisku. 
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Na první hodině byly znát na seniorech lehké rozpaky při tvoření. Někteří se později 

zmínili, že chtěli svou účast na programu vzdát. Z velké části to byli ti samí, kteří tvrdili, 

„že neumí malovat ani kreslit“. Postupně se ale do výtvarného tvoření ponořili. Patrně 

zjistili, že v našem případě jde především o radost z tvorby a zažití neobvyklých 

výtvarných zkušeností. Nakonec byli rádi, že se nenechali odradit. Snad si vštípili 

i myšlenku akčních umělců, že jde především o zážitek z akce než o samotný výsledek.  

Veškerých aktivit se účastnili všichni, kteří na setkání dorazili. Věděli o tom, že mají 

možnost zapojit se i jinak. Patrně největší úspěch měly realizace využívající temperové 

barvy. Z reflexe šestého setkání, kdy jsme pracovali s otisky chodidel, vyplynulo, že velice 

oceňují možnost „n ěco si vyzkoušet jinak a ve velkém“ než jak byli doposud zvyklí. Velmi 

na ně zapůsobila akční malba, hlubokou stopu zanechaly i akce venku.  

Již na druhém setkání jsem však začala tušit nedostatky ve velikosti časové dotace. 

Jenom samotnou výtvarnou tvorbou by účastníci mnohdy dokázali strávit přinejmenším 

60 minut. Ve výjimečných případech jsme končili i o 5 až 10 minut déle. Snažila jsem se 

co nejvíce prostoru nechat pro samotné tvoření oproti jiným aktivitám, záleželo i na 

konkrétním rozpoložení seniorů. 

Patrně největší změna nastala v celkovém počtu setkání. Oproti plánovaným osmi se 

jich nakonec uskutečnilo devět. Došlo k tomu, protože největší klubovna v KSK, kde se 

měla závěrečná vernisáž odehrávat, byla v čase našich setkání zamluvena. Protože 

účastníci trvali na našem obvyklém dni a času, nezbývalo než ji přesunout o týden později. 

Volný týden, respektive setkání, jsme využili k vyhodnocení programu (posttest, 

skupinový rozhovor) a doladění detailů pro hladký průběh vernisáže. Myslím, že tato 

změna programu neuškodila, dokonce bych ji považovala za přínosnou. Hodnocením 

programu už jsme nenarušili průběh vernisáže.  

Velice jsem se také obávala podzimního počasí. Nakonec nám ale celkem přálo. I tak 

jsem se snažila náplň setkání orientovat spíše do vnitřních prostor a za venkovní mít 

i náhradní tzv. „mokré varianty“.  

Velkou péči jsem musela jako lektorka věnovat vysvětlování pokynů k zadání. Na 

šestém setkání polovina skupiny nepochopila zadání výtvarné aktivity přesně 

(více v příloze popisu šestého setkání). V tu chvíli jsem poznala, že vysvětlování pravidel 

není jen o zřetelnosti, ale i o načasování, získání si pozornosti skupiny. 

Během realizace ve mně začala vzrůstat obava, že si účastníci z programu odnesou 

pouze zážitky na úkor znalostí. Nakonec jsem ale dospěla k názoru, že to nemusí být nutně 

považováno za nedostatek programu, pokud budou vést zážitky k zájmu o teoretické 

poznatky nebo k jinému využití zkušeností z programu v další zájmové činnosti seniorů. 
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Postupně jsem začala pozorovat, že mají účastníci v jednotlivých reflexích zajímavé 

postřehy a chápou souvislosti. Pro zapamatování si konkrétních jmen umělců by ale bylo 

třeba zaměřit se na ně intenzivněji. 

Velmi mě potěšilo, když mě na šestém setkání sami od sebe poprosili o vytvoření 

stručných „skript“, která by shrnovala nejdůležitější řečené informace a popis výtvarných 

aktivit. Tento impuls vznikl proto, že se o programu zmiňují v rodině. S úsměvem mi paní 

Blanka sdělila, že ji mrzí, jak se jí informace rychle vytrácejí z paměti. Ostatní se přidali 

a vyjádřili také zájem o stručný souhrn informací. Nejméně na dvou setkáních se někteří ze 

seniorů vyjádřili, jak se těší, až něco podobného vyzkoušejí se svými vnoučaty 

(např. otiskování částí těl). Jejich uplatnění nových znalostí a dovedností v běžném životě 

mě v nejlepším slova smyslu překvapilo. 

Završením programu a zároveň odměnou měla být pro skupinu zmíněná vernisáž. 

Snažila jsem se, aby se na ní podíleli, aby byla zejména podle jejich představ. Vždy, když 

zbylo trochu času, hovořili jsme o jejím plánování. Nakonec se každý v různé míře podílel 

na přípravě pozvánky, sezvání hostů, nainstalování prostor, zajištění občerstvení nebo 

tvorbě prezentace s fotodokumentací. Návštěvnost byla nad má očekávání. Na slavnostní 

okamžik absolventů programu si udělal čas i pan ředitel KSK Michael Dufek, kterému 

jsme jménem všech tvůrců darovali obraz akční malby. Společně s panem ředitelem jsme 

ocenili účastníky absolventským listem, „skripty“ a drobností na památku. Jedna z variant 

absolventského listu je umístěna v příloze. Skupinka překvapila malou akcí i návštěvníky 

vernisáže. Kromě estetických zážitků si z ní odnášeli navíc i jednu vlastní zažitou akční 

zkušenost (více v příloze v podrobnějším popisu jednotlivých setkání). Myslím, že i senioři 

byli s průběhem závěrečné akce spokojeni. Vernisáž tedy splnila svůj účel a byla, nebojím 

se říci, velkolepým zakončením programu Umění akce. 

2.3 Vyhodnocení, evaluace programu 

Nyní se dostáváme k samotné evaluaci programu. Úkolem této části je vyhodnotit 

získaná data, sledující zodpovězení evaluačních otázek a celkového zhodnocení programu. 

Na konci kapitoly se pak pokusím navrhnout změny, které by vylepšily nedostatky 

programu. 

2.3.1 Evaluační otázky a plán evaluace 

Připomenu, že cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda připravený program dokáže 

usnadnit porozumění akčnímu umění u vybrané skupinky seniorů. Samotný program jsem 
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vytvářela s vidinou konkrétních cílů (viz kapitola 2.1). Dospěla jsem ke stanovení 

následujících evaluačních otázek: 

o E1: Do jaké hloubky porozuměli účastníci akčnímu umění a jeho vybraným 

formám?  

o E2: Které z druhů činností nejvíce přispěly k porozumění akčnímu umění? 

o E3: Jaký postoj zaujímají účastníci k akčnímu umění po programu? 

o E4: Jakým způsobem program motivoval účastníky k zájmu o současné umění 

a výtvarné umění vůbec? 

Pro evaluaci programu jsem se rozhodla uplatnit kvalitativní design. Získaná data mi 

umožní sestavit charakteristiky o přínosu programu pro konkrétní respondenty. Na základě 

toho se pak pokusím zodpovědět jednotlivé evaluační otázky a zhodnotit program.  

Vím, že role tvůrce programu, lektora a zároveň evaluátora není ideální. Přesto jsem 

se prostřednictvím evaluace snažila podat co nejpřesnější vyhodnocení realizovaného 

programu. 

2.3.2 Charakteristika vzorku 

Program absolvovalo 7 seniorů, z toho bylo šest žen a jeden muž. Z této skupinky se 

šest členů řadí mezi mladé seniory a jedna seniorka pak mezi starší seniory. V této 

kategorizaci vycházím z Mühlpachrova rozčlenění stáří uvedeného v kapitole 1. 8. 

Jednotliví účastníci programu v různé míře navštěvují KSK. Každý se podle svého zájmu 

a zaměření účastní některých jeho pravidelných činností nebo jednorázových akcí. Pět 

respondentů patří mezi členy některého z klubů seniorů v rámci KSK. 

Uvědomuji si, že jako evaluační vzorek je tato skupinka velmi málo početná. Více 

jedinců ale neprojevilo o program zájem. Získaná a později také interpretovaná data si 

samozřejmě nedělají nárok na zobecnění, poslouží pouze pro potřeby vyhodnocení 

realizovaného programu. 

Tabulka 3: Charakteristika evaluačního vzorku 

Celkový počet Z toho žen Z toho mužů Průměrný věk 

7 6 1 68,7 

2.3.3 Metody sběru dat 

Evaluaci tvoří dotazník před a po programu (pretest a posttest). Nakonec jsem se 

rozhodla využít dotazníků místo ankety, o které jsem uvažovala původně. V dotaznících se 

objevují převážně strukturované položky, zjišťující fakta, znalosti nebo postoje. Někdy je 
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možné zaškrtnout i více variant odpovědí. Dotazníky byly anonymní, pro spárování před 

a po programu jsem se rozhodla použít údaje o věku, který se u všech účastníků programu 

lišil. Předání dotazníků jsem pochopitelně naplánovala osobně (Chráska 2007). Za výhodu 

považuji to, že jsem tak mohla pokyny pro jejich vyplnění vysvětlit sama na místě a navíc 

jsem mohla reagovat na případné upřesňující dotazy, vzniklé během jejich vyplňování. 

Podobu obou dotazníků můžete nalézt v příloze. 

Dále jsem se rozhodla využít metody pozorování, které bych pak klasifikovala 

především jako zúčastněné (Hendl 2008). 

Zvolila jsem i realizaci skupinového rozhovoru neboli rozhovoru v ohniskové 

skupině. Předem jsem formulovala otázky, pomocí kterých bych získala potřebná data. 

Byla jsem ale připravená jejich pořadí či přesné znění měnit během rozhovoru. Před 

zahájením rozhovoru jsem od účastníků dostala informovaný souhlas, že ho mohu nahrát 

na diktafon. Ujistila jsem všechny účastníky, že budu s daty nakládat tak, aby byla 

zachována jejich anonymita, a že je využiji pouze k účelu realizace své bakalářské práce. 

Přepis rozhovoru jsem zařadila mezi přílohy. 

2.3.4 Prezentace dat 

Nashromážděná data z dotazníků, pozorování a skupinového rozhovoru budu nyní 

prezentovat pro každého účastníka programu zvlášť. V následující kapitole uvádím odlišná 

jména všech účastníků programu oproti jejich skutečným jménům, ráda bych tak zachovala 

jejich anonymitu. Tento postup dodržuji v celé bakalářské práci. 

Paní Blanka (67 let) 

Pro paní Blanku byla účast na programu Umění akce první podobnou zkušeností. 

Výtvarnému umění pozornost příliš nevěnuje. V dotazníku uvedla, že o umění od 50. let 

20. stol. po současnost se taktéž cíleně nezajímá. Před programem nic neslyšela o akčním 

umění ani o jediné z jeho forem. 

Právě paní Blanka byla jednou z účastnic, která již na začátku programu tvrdila, že 

„neumí malovat ani kreslit“. Dokonce se mi později zmínila, že po prvním setkání 

uvažovala o ukončení své účasti. Druhé setkání na ni ale zapůsobilo natolik, že se rozhodla 

zůstat až do konce. Z průběžného pozorování bych mohla usoudit, že se začala soustředit 

spíše na zážitek z tvorby než na její výsledek. 

Bohužel z důvodu vážné nemoci chyběla paní Blanka na čtvrtém a pátém setkání, 

která se obě konala venku. Během ostatních schůzek jsem u ní pozorovala nadšení 

z tvorby. Během malování obrazu podle Jacksona Pollocka se projevila jako jedna 
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z nejodvážnějších umělkyň. Právě jejím nápadem bylo celé plátno natočit a nechat barvu 

stékat. Podle její výpovědi v rozhovoru usuzuji, že se pro ni malba společného obrazu stala 

jedním z nejsilnějších zážitků z celého programu. Kromě toho, že se jednalo (pro ni) 

o neobvyklou práci s temperovými barvami, zaujala ji také skupinová spolupráce. „Pro mě 

teda to malování těma barvama, to se mi strašně líbilo, ten velkej obraz akční. Pro mě tam 

byl takovej zajímavej moment i v tom, jak člověk prostě sám za sebe má nějakou představu 

a teď v tom, že jsme byli teda kolektiv…“ 

Nedostatek programu respondentka spatřovala v délce jednotlivých setkání, na zažití 

nových zkušeností i informací se podle ní zdála být časová dotace příliš krátká. „Já bych 

teda měla, to se omlouvám, jednu takovou negativní poznámku, a sice, že to bylo krátký. Že 

to chtělo jakoby možná větší časový úsek přímo na to, protože když měla být část na 

popovídání a něco vytvořit a zažít si to, tak jako pro mě, mě to připadalo, já bych byla 

ráda, kdyby to bylo delší.“ 

Oproti nulovým vědomostem na počátku programu zaznamenala respondentka posun 

k lepšímu. Ve znalostní části posttestu správně vybrala čtyři odpovědi ze šesti. Správně 

rozlišuje hlavní myšlenky akčního umění. Prokázala, že rozumí nejvýraznějšímu rozdílu 

mezi happeningem a performancí. Nyní chápe pojem body art. Z výsledků posttestu lze 

vypozorovat, že si nevybavila či nepoznala, jaké jsou kořeny akčního umění a úplně 

nerozumí pojmu land art. Vzhledem k tomu, že chyběla na setkání, kde jsme se land artem 

zabývali, je tento nedostatek pochopitelný. Paní Blanka si nemohla během skupinového 

rozhovoru vybavit žádné jméno akčního umělce. „Jména, to je problém!“ Porozumění 

vybraným formám akčního umění jí nejvíce ulehčily powerpointové prezentace a vlastní 

výtvarná tvorba. 

Z výpovědí v rozhovoru lze soudit, že si paní Blanka uvědomuje svůj posun 

v hodnocení akčního umění. Já si myslím, že ze začátku to naše hodnocení bylo takový 

spontánní, že jsme řikali: chaos, nepříjemný. Různě jsme to definovali, ale mě to třeba 

vedlo k tomu, že jsem se zamyslela nad některýma těma věcma, že i tito umělci, co se takto 

vyjadřují, k tomu mají svůj důvod, maj svoje prostě vnímání světa, maj svoje rozpoložení, 

v kterým to dílo dělali, takže…“ Přestože vedl program paní Blanku k zamyšlení, a jak 

přiznává později v rozhovoru, i k větší toleranci, stále na ni některé projevy akčních 

umělců nedělají dobrý dojem. Na rozdíl od ostatních účastníků programu se neztotožňuje 

s názorem, že je to způsobené dosaženým věkem. „Já třeba bych s tím věkem úplně 

nesouhlasila, protože za mlada už jsem ty věci vnímala úplně stejně. Jsou věci, který prostě 

jsem nechápala, že se někdo potřebuje vyjádřit hrubě – to jsem nepřijímala jako mladá a to 

je pořád stejný princip.“ Svůj postoj k akčnímu umění potvrzuje i v posttestu, kde ho 
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přirovnala na číselné ose k hodnotě tři. Toto místo na ose představovalo spodní hranici 

pozitivního hodnocení akčního umění. 

Do plánování a přípravy vernisáže se respondentka se zájmem zapojovala po celou 

dobu. Podílela se na korekci pozvánky, přípravě občerstvení a uspořádání akčního zážitku 

pro návštěvníky vernisáže. 

Nově získané zkušenosti se rozhodla uplatnit zejména při hlídání svých vnoučat 

a organizování jejich volného času. „Já jsem se teda o umění nikdy jakoby speciálně 

nezajímala, mám ráda krásný věci, vnímám je po svém. Mám takový svůj cit, prostě co se 

mi líbí, a co se mi nelíbí, nikomu to nevnucuju. Takže si myslím, že v tomhle tom zůstanu. 

Ale třeba speciálně tyto hodiny mě teda podnítily, že mám příští prázdniny teda naplněný 

pro svoje vnoučata, že spoustu těch věcí použiju.“ K tvorbě s vnoučaty v duchu akčních 

umělců inspirovala i jiné své kolegy. 

V posttestu uvedla, že program naprosto splnil její očekávání. Z programu si odnáší 

nové informace, příjemné zážitky a netradiční zkušenosti. Zdá se, že v jejím případě 

program přispěl k prohloubení tolerance ve vnímání a posuzování umění. Zkušenosti, které 

během programu získala, ji inspirovaly k jejich sdílení se svými nejbližšími. Pokud bude 

příležitost, pravděpodobně zavítá i na výstavu výtvarného umění. „Až uvidím někde 

nějakou pozvánku na výstavu u nás, tak si řeknu, třeba mě tam něco zaujme, nebo co tam 

teda vlastně dali…“  

Paní Daniela (65 let) 

Ani paní Daniela se nikdy podobného programu neúčastnila. V dotazníku před 

programem uvedla, že se zajímá o umění vzniklé od 50. let 20. stol. do současnosti, přesto 

pojem akční umění doposud nezaznamenala. S názvy některých forem akčního umění se 

však setkala, jednalo se o happening, performance a body art. Paní Daniela byla i jednou 

z účastnic červnové motivační hodiny, proto jsem byla překvapená, že některé formy 

akčního umění jí jsou povědomé, zatímco název zastřešující samotný umělecký proud 

nikoliv. 

Paní Daniela se omlouvala již s předstihem, že se dvou setkání nebude moci účastnit. 

V tu dobu měla již zajištěnou pobytovou akci v Krkonoších. Po úvodním seznamovacím 

setkání se nakonec zapojila až do setkání u přehrady. Mezi tím byla ještě nemocná. Z její 

absence jsem měla celkem obavy, po dlouhé pauze se jí ale podařilo celkem dobře navázat 

a zapojit se. I ji samotnou potom mrzelo, že některá setkání neabsolvovala, např. land art 

v parku nebo malbu společného obrazu. 
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Ve skupinovém rozhovoru se paní Daniela nevyjádřila, jaký zážitek byl pro ni 

nejsilnější, z průběžného pozorování bych ale mohla soudit, že právě ono otiskování nohou 

inspirované Yvesem Kleinem pro ni bylo jedním z nejzajímavějších. Když jsem se ptala na 

příklady zástupců akčního umění, vybavilo se jí právě toto setkání, ač ne zcela konkrétně. 

Ve fázi reflexe na této schůzce ocenila míchání barev a zapojení hudby. I během toho, kdy 

se jednotlivé dvojice střídaly v otiskování, bylo vidět, jak je hudbou unešená. Pokud 

zrovna kytaristka hrála něco jí povědomého, měla tendence si potichu zpívat. 

V posttestu byl výkon paní Daniely bezchybný. Pouze dva respondenti uvedli 

správně všech šest odpovědí ve znalostní části dotazníku. Lze předpokládat, že paní 

Daniela porozuměla akčnímu umění obecně i jeho jednotlivým formám. Upevnila své 

původní vědomosti a doplnila je o nové z roviny land artu a akčního umění jako takového. 

Nakonec si ani paní Daniela nevybavila ve skupinovém rozhovoru žádné jméno 

konkrétního umělce. Z jejích odpovědí jsem poznala, že má na mysli francouzského 

umělce Yvese Kleina („N ějakej Francouz.“) a českou současnou výtvarnici Kateřinu 

Šedou („Jak přestěhovala tu naší vesnici, že jo?“). Patrně jako ostatní účastníci by pro 

uchování jmen potřebovala delší dobu pro jejich zažití. Paní Daniele porozumění akčnímu 

umění nejvíce napomohla výtvarná tvorba a závěrečné reflexe na jednotlivých setkáních. 

Při vyjádření svého dojmu z akčního umění se paní Daniela přikláněla k názoru, že ji 

program dovedl k větší toleranci vůči uměleckému vyjadřování. Doplňovala výpovědi 

jiných respondentů. „Takže nás to možná vedlo k větší toleranci.“ Stejně jako většina, ani 

ona nepřijala akční umění bez výhrad. Některé způsoby jsou pro ni stále nepřípustné. 

Zdůraznila po výpovědi paní Marie, že jejich vnímání akčního umění ovlivňuje dosažený 

věk („ A věkem.“). Na číselné ose vybrala také číslo tři, tedy variantu těsně umístěnou 

v polovině vyjadřující spíše pozitivní zaujetí akčním uměním. 

Do organizování vernisáže se respondentka zapojila přinesením občerstvení 

a velkým dílem pomohla k instalaci prostor a vzniklých artefaktů z jednotlivých setkání. 

Paní Daniela vyjádřila svůj zájem o umění do budoucnosti následovně. „Já zase pak 

když někdy uslyšim nebo uvidim, že výstava akčního umění, tak dřív bych mávla rukou 

a tak teď se tam teda půjdu podívat.“ 

V součtu program paní Daniela hodnotila na číselné ose hodnotou čtyři, byla téměř 

maximálně spokojena. Program ji přinesl nové informace, příjemné zážitky, netradiční 

zkušenosti a nová přátelství. Kromě toho ji motivoval k větší míře všímání si detailů, tvarů, 

krás okolí a k větší toleranci vůči vyjadřování umělců. Nemohu opomenout zájem navštívit 

některou z výstav výtvarného umění. „Tady je takových motivů a krásnejch věcí, okolo 

kterých jdeme – a vůbec to nestačíme nebo jdem nevšímavě okolo…“ 
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 Pan Jiří (66 let) 

Pan Jiří uvedl v pretestu, že se zatím neúčastnil žádného programu, který by se týkal 

výtvarného umění. O umění vzniklé od 50. let minulého století do současnosti se zajímá. 

Ani akční umění mu není zcela neznámým pojmem, dokonce se setkal i s jeho formami 

happeningem, body artem a land artem. Jeho úroveň vstupních vědomostí bych mohla 

mimo jiné přisoudit i tomu, že se účastnil červnového motivačního setkání. 

Pan Jiří byl z těch účastníků, kteří absolvovali celý program bez jediné absence. 

Během jednotlivých setkání se projevoval velmi aktivně a vynalézavě. Své tvrzení mohu 

podpořit hned několika příklady. Právě na druhém setkání si přinesl sám některé předměty 

běžné potřeby (jako jeden z mála) a nakonec ze starého deštníku jeho otočením rukojetí 

vzhůru vytvořil předmět, který nazval Lapač pouštní rosy. Na následující setkání přinesl 

několik dalších objektů inspirovaných ready-made. Jiným příkladem jeho přirozené 

tvořivosti je okamžik, kdy se na pátém setkání rozhodl, že bude otiskovat svá bosá 

chodidla, nikoliv přezůvky, a nakonec otiskoval i své dlaně. Jak je vidět, pan Jiří dokázal 

k jednotlivým úkolům přistupovat s odvahou a přispěním vlastního nápadu. Pouze 

s tématem poslední tvořivé schůzky se neztotožnil do takové hloubky, nechtěl se účastnit 

tvorby objektů ze silonek, špejlí a drátů. Setkání nakonec využil k vytváření pozvánky na 

vernisáž. O tom více v příloze v popisu jednotlivých setkání. 

V závěrečném skupinovém rozhovoru se pan Jiří k otázce, jaký je váš nejsilnější 

zážitek z programu, vyjádřil takto: „Tak mě se teda líbily všechny hodiny. Mě to nakonec 

zaujalo todlecto tak, tadleta dílna tak, že jsem v podstatě začal něco dělat i doma…“ 

Nakonec on sám neupřednostnil žádné ze setkání. Myslím, že mohu vybrat alespoň to, 

které ho nejvíce inspirovalo k vlastní tvorbě, do této kategorie bych zařadila setkání druhé 

(inspirace Marcelem Duchampem – ready-made). Myslím, že z předešlého odstavce je 

důvod mého výběru zřejmý. 

I pro pana Jiřího byla největším nedostatkem programu malá časová dotace, oproti 

ostatním mu scházelo některé nářadí a patrně by se lépe cítil i v prostoru, který je 

výtvarnému tvoření lépe přizpůsoben. „No, řikám časový prostor, objemový prostor, jo, 

a prostě to tady na tu krátkou dobu toho bylo málo, na seznámení tady ano, ale na výrobu 

málo!“  

Pan Jiří společně s paní Danielou si pravděpodobně z programu odnášejí nejvíce 

vědomostí. I pan Jiří zvládl v posttestu vyplnit šest správných odpovědí. Chybně ale vybral 

ve druhé otázce ještě jednu variantu navíc, myslel si, že vznik akčního umění se datuje od 

konce 80. let. Jinak jsou jeho vědomosti o akčním umění i jeho formách správné. Podle 
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jeho výpovědí v posttestu mu pochopení akčního umění nejvíce usnadnily prezentace, 

vlastní výtvarná tvorba a úvodní aktivity ve fázi evokace. Ani pan Jiří si nebyl schopen ve 

skupinovém rozhovoru vzpomenout na jediné konkrétní jméno umělce či akce. 

Ačkoliv pan Jiří dopadl ve znalostní části výborně, akční umění na něho neudělalo 

příliš dobrý dojem. Na číselné ose se pohyboval v její záporné polovině, označil číslo dva. 

Ve skupinovém rozhovoru naopak nepůsobil takto direktivně. Způsob vyjadřování akčních 

umělců odůvodňoval jejich snahou patrně co nejpřesněji zachytit dění v okolním prostředí, 

ve světě. „…snaží se vyjádřit, zpodobnit, divokost tohohle světa…“  

Do plánování i přípravy vernisáže se pan Jiří zapojil ve velkém. Jako všichni 

účastníci i on svým dílem přispěl do občerstvení, zapojil se do instalace objektů 

v prostorách klubovny. Největší podíl měl na vytváření pozvánky na vernisáž a sám se 

dokonce nabídl, že vytvoří video, prezentující fotodokumentaci z jednotlivých akcí.  

Bude se pan Jiří nadále jakýmkoliv způsobem zajímat o výtvarné umění? „No nevím, 

jestli to lze považovat za umění, no, ale jako občas ještě budu něco tvořit. Protože když už 

jsem si pořídil takový nějaký normální na to věci, který jsou na to nutný, jako jsou třeba 

dláta a různý další jiný věci, štětečky, tak budu – hlavně mi vyhovuje fotografie, plastická 

tvorba.“ 

Z dotazníkového šetření na konci programu plyne, že program nesplnil všechna 

očekávání pana Jiřího (vybral číslo dva, což je těsně umístěné pod pozitivní hranicí osy). 

Jeho celkový dojem z programu mě překvapil, pravděpodobně se do jeho hodnocení 

promítly nedostatky, které spatřoval v prostoru, materiálním vybavení nebo celkové časové 

dotaci. Přesto v posttestu dále uvádí, že si z programu odnáší nové informace, příjemné 

zážitky, netradiční zkušenosti a nová přátelství. Vlastními slovy zhodnotil přínos programu 

následovně. „Co mi program přinesl? Tak já to řeknu hezky vzletně. Přinesl mi tvůrčí 

svobodu. Přinesl mi, prostě to, že se mi něco povedlo, a že se mi to líbí, jo, bez vohledu na 

to, že třeba někdo si z toho dělá srandu. Dokonce mi to teda jako tak nějak zaplnilo trochu 

času, až na to někteří lidi doma z rodiny žárlej, jo, že se tomu až příliš věnuju. Že už mi 

nezbývá na nic jinýho čas.“  Zdá se, že se pan Jiří nikdy předtím příliš vlastní výtvarné 

tvorbě nevěnoval, že ho k ní přivedl až samotný program Umění akce.  

Paní Věra (70 let) 

Paní Věra uvedla, že se zatím nepřihlásila do žádného programu o výtvarném umění. 

O umění se ale zajímá, dokonce i o to, vzniklé od 50. let po současnost. Před programem 

už někdy zaznamenala informace o akčním umění a happeningu. Paní Věru jsem sama 

potkala v galerii a během programu mě často informovala o zajímavých uměleckých 
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akcích, které se právě odehrávaly na území města Liberec. Většinou se jednalo o ty, které 

už sama navštívila, nebo se teprve chystala. 

Ani paní Věra nevynechala jediné setkání v průběhu programu. K jednotlivým 

aktivitám přistupovala s rozvahou, ale vždy se účastnila všech bez výjimky. Během 

programu se neprojevovala tak výrazně, jako např. pan Jiří. Všimla jsem si, že se s velkou 

chutí zapojila do tvorby společného obrazu. Respondentku ale patrně nejvíce zaujalo druhé 

setkání, přesněji řečeno moment, kdy z obyčejných předmětů vytvářeli nové „pouhým“ 

vymyšlením jiného názvu. „…předměty úplně běžný, běžný potřeby, jsme z nich vytvořili 

nějaký dílo, a když se to pojmenovalo, tak to teprv pak mělo smysl. Tak to se mi na tom 

líbilo, že se to dalo pojmenovat a prostě fantazie trošku mohla zapracovat.“ 

I paní Věra zaznamenala určitý posun v nabytí nových vědomostí o akčním umění. 

V posttestu dosáhla bodového skóre pět odpovědí ze šesti. Potvrdila, že rozeznává základní 

informace o akčním umění, rozumí rozdílu mezi happeningem a performancí a správně 

odhalila charakteristiku body artu. Pouze v otázce týkající se land artu udělala chybu. I pro 

ni bylo obtížné vybavit si ve skupinovém rozhovoru příklad akčního umění z řad umělců. 

„Já si pamatuju modré období, že měl, ale jméno, to vám neřeknu.“  

Svůj postoj k akčnímu umění paní Věra vyjádřila v posttestu na číselné ose číslem 

tři. Ve skupinovém rozhovoru na otázku, která se vázala k postoji vůči akčnímu umění, 

samostatně příliš nereagovala. Souhlasila s názorem, že některé formy akčního umění jsou 

pro ni nepřípustné. „Ano, ano, přesně takový ty vyloženě extrémy, no.“ I ona se přiklání 

k tvrzení, že některé projevy jsou pro ni nepřijatelné kvůli věku. 

I paní Věra se velmi angažovala při plánování i přípravě vernisáže. Konzultovala 

společně s paní Blankou a Annou pozvánku, tak jak ji vytvořil pan Jiří. Zajistila část 

občerstvení, zapojila se do přípravy prostor před vernisáží a navíc se podílela na tvorbě 

malého akčního zážitku pro návštěvníky vernisáže. 

Respondentka patrně nemá potřebu věnovat se výtvarnému umění dál. „Já asi moc 

né, no, já stěží tak zvládám, co fotografovat potřebuju – už to nezvládám.“ Měla jsem ale 

dojem, že si zájem o umění spojila hlavně s jinou další vlastní uměleckou tvorbou. Před ní 

totiž paní Eliška hovořila o tom, jak program obohatil její dosavadní způsob kreslení 

a malování. I když se o tom nezmínila ani později, věřím, že tak jako navštěvovala výstavy 

výtvarného umění před programem, bude je vyhledávat i po něm. 

Celkově program maximálně splnil očekávání paní Věry, vyjádřila se tak v posttestu. 

Program ji obohatil ve smyslu získání nových informací, příjemných zážitků ale 

i netradičních zkušeností. Kromě toho ji přivedl i k příjemnému znovuobjevení toho, co už 

dávno přestala vnímat tak intenzivně. Myslím, že měla na mysli již řečené detaily 



46 
 

v přírodě, ale i ve městě, struktury materiálů, barevnost a podobně. „Možná mi to trochu 

víc otevřelo oči, abych si víc všímala věcí kolem sebe.“ 

Paní Eliška (76 let) 

Pro paní Elišku byl podobný program také premiérou. O umění, které vzniklo od 

50. let 20. stol. do současnosti, se zajímá. Do této doby nikdy nic neslyšela o akčním 

umění ani o jeho jednotlivých formách. Již na první setkání mi paní Eliška donesla ukázat 

své kresby a malby krajiny. Zajímalo ji, jestli vypadají dobře a jestli má podle mě význam, 

aby se kresbou a malbou zabývala dál. Její obrázky byly vcelku vyvedené, upoutalo mě, že 

jsou většinou vyhotovené na čtvrtce velikosti maximálně A5. Její výtvory jsem ocenila 

a pobídla ji, že by možná ještě více vynikly, pokud by je vytvářela i ve větších formátech. 

Paní Eliška vynechala pouze jedno setkání a to páté, kdy jsme podnikli cestu 

k přehradě. V tu dobu byla zaměstnaná hlídáním vnoučat, která měla zrovna ve škole 

volno. Během ostatních setkání se zapojovala velmi aktivně, jí vytvořená díla byla spíše 

decentnějšího charakteru, např. když jsme dělali land art, sestavila z listů malé srdíčko na 

stromě. Její opatrnost se projevila i při tvorbě akční malby, barvu nechala pomalu stékat 

v drobných kapičkách.  

Respondentka patří mezi ty účastníky, kteří byli nejvíce zaujati akční malbou. Podle 

stručných výpovědí ze skupinového rozhovoru lze soudit, že byla s průběhem i výsledkem 

této hodiny velmi spokojená. „Akční obraz, no.“„Já myslim, že se nám to povedlo a bylo 

to zajímavý.“ Ač se tak nevyjádřila v závěrečném skupinovém rozhovoru, z průběžného 

pozorování mohu soudit, že si velmi užila setkání, týkající se land artu. V závěrečné reflexi 

souhlasila s paní Annou, kterou mrzelo, že jsou jejich objekty spíše drobnějšího 

charakteru, jaká je to škoda, že už se nedokážou tak odvázat. Navíc ale do diskuze přidala, 

že i tak je to pro ni velký zážitek, a že až půjde příště kolem, jistě si na tuto akci vzpomene. 

Paní Eliška se ztotožnila s názorem ostatních, že největší nedostatek programu vidí 

v časovém rozvržení jednotlivých setkání a omezeném prostoru pro zažití nových 

informací.  

Vědomostní posun se u paní Elišky posuzuje velmi dobře. Ve znalostní části 

posttestu správně identifikovala čtyři odpovědi ze šesti. Získala nové znalosti o počátcích 

akčního umění a množství podnětů, z kterých čerpá. Paní Eliška si zapamatovala rozdíl 

mezi performancí a happeningem a nyní by patrně dokázala popsat, co je to body art. 

Z programu si neodnáší úplné znalosti o akčním umění a zcela přesné informace o land 

artu. Ani paní Eliška si nedokázala vybavit žádný příklad akčního umění. „Když potom 

vidím obraz, tak mi to připomene, ale jména jsou katastrofa.“ 
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Paní Elišku přivedlo setkání s akčním uměním „k větší toleranci, k takový odvaze se 

vyjádřit.“  I její dojem z akčního umění je patrně dvojsečný. Stejně jako většina účastníků 

i ona ho člení na projevy, které se jí líbí a nelíbí, některé skutečnosti i na ni působí 

nepřípustně, možná hrubě. Podle ní je to z určité části způsobené věkem, ale i jinými 

faktory, které ji ovlivnily v minulosti. „N ěco už je jakoby věkově přes čáru.“  Na číselné 

ose přiřadila svůj postoj k akčnímu umění k hodnotě číslo tři. 

I paní Eliška působila tak, že jí na průběhu a podobě vernisáže záleží. Aktivně se 

připojila k těm, kteří měli na starosti občerstvení a instalaci vzniklých děl a celkového 

uspořádání prostoru. 

Paní Eliška projevila zájem o výtvarné umění formou vlastní tvůrčí činnosti. V tomto 

ohledu jí program nepřinesl nic nového (jako např. u pana Jiřího), ale utvrdil ji, že v tom co 

dělá, má význam pokračovat. „Já se zajímám o to kreslení, malování, takže se budu 

zajímat dál, no. Malovat budu teda, no, ale naučilo mě to tady, že se vracím ještě k těm 

minulejm otázkám, třeba trošku si dodat odvahy, nekreslit takový ty minimalistický 

obrázky, ale třeba i na krabice a tak různě.“  

Pro tuto respondentku program splnil téměř všechna očekávání (v posttestu jej 

hodnotila číslem čtyři těsně pod hladinou maximální spokojenosti). Program ji obohatil 

v načerpání nových informací a netradičních zkušeností. Ač už se paní Eliška k poslední 

otázce v rozhovoru nevyjádřila, tedy jaký přínos pro ni program měl, myslím, že lze její 

obohacení najít v ostatních výpovědích. V poslední otázce skupinového rozhovoru pouze 

projevila sympatie s výpovědí paní Anny, že i jí program dovedl k všímání si a vnímání 

většího množství detailů. Podle mého mínění jí program dodal hlavně odvahy ve vlastním 

způsobu výtvarného vyjadřování, rozhodla se zvětšit měřítko i podklad svých výtvorů. 

Některým jejím pracím jsme po společné domluvě s ostatními věnovali i část prostoru na 

vernisáži, už tam se objevily větší kusy. Tento drobný posun mne možná potěšil snad 

i o něco více, než posun v nabytých vědomostech o akčním umění. 

Paní Anna (69 let) 

Paní Anna se rozhodla věnovat svůj volný čas výtvarně orientovanému programu 

poprvé. I tato respondentka v pretestu uvedla, že se zajímá o umění vzniklé od 50. let 

minulého století po současnost. S akčním uměním už se někdy v minulosti setkala, zatím 

ale nezná jedinou z jeho forem. 

Paní Anna absolvovala také celý program s nulovou absencí. Stejně jako paní Blance 

i paní Anně se lépe pracovalo až na druhém a třetím setkání. I ona řešila podobné dilema, 

tedy „že neumí kreslit ani malovat.“  Brzy z ní ale první obavy opadly a i ona se možná 
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začala více soustředit na zážitek z tvorby než na její výsledek. Při ostatních setkáních se 

maximálně zapojovala do připravených činností. Samostatně si propojovala informace 

z předešlých setkání, např. když jsem je vyzvala na třetím setkání (akční malba), aby si 

svůj obraz podepsali, vzpomněla si, že podle Duchampa stačí dílo podepsat, přidat datum 

vzniku, vystavit je a lze je považovat za umění. 

Největší zážitek z celého programu pro paní Annu představovala také malba 

společného obrazu, v tomto bodě souhlasila s ostatními. Navíc ale ocenila i setkání, kdy si 

mohli vyzkoušet land art v parku. Vyzdvihla moment propojení samostatné práce 

a skupinové, navíc ocenila i pouhý fakt, že se celé setkání odehrávalo venku. „M ě se to 

líbilo i v tom parku, protože tam si každý dělal jednotlivě a pak jsme se vrhli na tu lavičku 

a takový, že se to propojovalo prostě. Takže si myslím, že to byly určitě příjemný zážitky. 

I to doplnění, že jsme šli ven, že to nebylo jen v učebně, tak určitě je to dobrá metoda.“ 

Zároveň v reflexi tohoto setkání poukázala na to, jaká je škoda, že se už neumějí více 

odvázat. Z toho mohu soudit, že nebyla zcela spokojená s podobou výsledných objektů, 

které v parku realizovali. 

Největší nedostatek programu shledávala ve velikosti časové dotace programu 

v poměru k množství informací, které jim byly prezentovány. „No, na spoustu těch 

informací taky, že jo, že to člověk pochopitelně nestačí zažít, těch informací bylo hodně.“ 

V posttestu paní Anna získala čtyři body. Prokázala bezchybné znalosti o akčním 

umění obecně, což ještě neznamená přílišný posun, když uvážím, že již před programem se 

s akčním uměním setkala. Navíc jí program dovedl k porozumění, co je to body art. Stále 

ale dostatečně nerozumí ostatním formám akčního umění. Ani paní Anna si nemohla ve 

skupinovém rozhovoru vybavit jediný konkrétní příklad akčního umění. „No, já na to 

jméno té naší umělkyně si nevzpomínám, ale mluvila jste o Londýně a to, to mě zaujalo, ale 

to jméno prostě nevím. Jak tam přestěhovala tu naší vesnici, to na mě zapůsobilo, ale to 

jméno opravdu mě vypadlo.“ Přesto si ale cením toho, že dokázala svým popisem naznačit 

jednu z akcí Kateřiny Šedé, současné české výtvarnice. Z posttestu vyplývá, že 

respondentce nejvíce vyhovovaly k poznávání akčního umění úvodní aktivity ve fázi 

evokace a vlastní výtvarná tvorba. 

Paní Anna byla ta, která ve skupinovém rozhovoru zvířila debatu tvrzením, že jí i po 

programu stále některé formy akčního umění nevyhovují. „No, mě jen některý formy, 

některý formy mi stále teda nevyhovujou a vadí. Tam prostě musím říct, že tam mám 

nějakou barieru a dál bych nešla, ale některé ty věci opravdu mě zaujaly i některý ty směry 

– některý na mě působí nepříjemně.“  Přesto to byla ona, která celý rozhovor shrnula tak, že 

určitý posun se od počátku programu přeci jen udál. „Ten posun tam je, určitě…“ 
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V posttestu i ona patřila k většině respondentů, kteří hodnocení svého postoje vůči 

akčnímu umění přirovnali k číslu tři, nejspodnější možné hodnotě, znázorňující pomyslný 

kladný postoj. 

Do organizace vernisáže se paní Anna zapojovala od samého začátku. Nakonec se 

stala další z konzultantek vzniklé pozvánky, zajistila část občerstvení a velmi se uplatnily 

její schopnosti při přípravě prostor klubovny. Právě od paní Anny pochází nápad připravit 

návštěvníkům vernisáže „akční knihu návštěv“. Při realizaci jí pomohly paní Blanka 

a Věra. 

Jakým způsobem se bude paní Anna v budoucnosti dále věnovat výtvarnému umění, 

nelze přesně odhadnout. Nemohu ale vyloučit variantu, že by některé z výtvarných činností 

vyzkoušela se svými vnoučaty, v rozhovoru totiž souhlasila s nápadem, který v této věci 

přednesla paní Blanka. 

Absolvovaný program podle paní Anny naprosto splnil její očekávání. Z posttestu 

dále vyplývá, že jí program přinesl nové informace, příjemné zážitky a netradiční 

zkušenosti, podle jejích vlastních slov ve skupinovém rozhovoru pak „jiný pohled na 

materiály, na barvy, na skloubení různých, různých vlastně detailů nebo materiálů, barev 

a to. Já si myslim, že tim nás to obohatilo.“ Její osobní výpovědi si velice cením, snaží se ji 

zobecnit na všechny účastníky, kteří většinou souhlasně přikyvovali. 

Paní Marie (68 let) 

Jediná paní Marie se již podobného programu účastnila. V pretestu uvedla, podobně 

jako většina, že se v jakékoliv podobě zajímá o výtvarné umění, vzniklé od 50. let do 

současnosti. O akčním umění před programem zatím nezaznamenala žádné informace, 

známá už jí ale byla performance a body art (dvě z forem akčního umění). Paní Marie byla 

třetí účastnicí, která navštívila i červnové motivační setkání. Ani ona si z něho nepřináší 

kompletní informace o akčním umění. 

Respondentka se během programu účastnila všech aktivit. Velmi často zaujímala 

spíše neutrální postoj, neprojevovala se tolik, jako třeba paní Blanka, nebo pan Jiří. Snažila 

se vidět souvislosti mezi jednotlivými setkáními, např. u přehrady na pátém setkání si 

vybavila jméno Zorky Ságlové, o jejíž tvorbě jsem se zmiňovala na předchozím setkání. 

Spatřovala souvislost mezi její akcí Házení míčků do průhonického rybníka Bořín a naším 

pokusem o vytvoření pomíjivého objektu na vodní hladině. V závěrečné reflexi zmíněného 

setkání hodnotila celou akci paní Marie jako zážitek. Zároveň však usoudila, že raději 

tvoří, než o tvorbě hovoří. 
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Nejsilnější zážitek a zároveň i nejslabší z celého programu se v případě paní Marie 

špatně vyvozuje. Na tyto otázky ve skupinovém rozhovoru příliš nereagovala. Souhlasila 

s ostatními, kteří byli nadšeni akční malbou. Z průběžného pozorování lze soudit, že při 

této aktivitě působila velmi zaujatě. I hledání detailů a zkoumání struktur při vytváření 

frotáží na pátém setkání se věnovala poctivě. 

V posttestu paní Marie dosáhla zisku čtyř bodů ze šesti. Uvedla, že před programem 

nevěděla o akčním umění nic, po něm už dokáže správně určit další podněty, z kterých 

akční umělci čerpali, a i to, jakým způsobem se snažili narušit dosavadní tradice ve 

výtvarném umění. Nyní dokáže od sebe rozeznat happening a performanci, poznat, kdy se 

jedná o land art. Paní Marie má nedostatky v určování kořenů akčního umění a nepotvrdila, 

že již před programem měla podle své výpovědi znalosti o body artu. Ani paní Marie ve 

skupinovém rozhovoru neuvedla jediný příklad akčního umění z řad umělců či jejich akcí. 

Podle jejího názoru jí nejvíce v porozumění akčnímu umění pomohly prezentace. 

Ve skupinovém rozhovoru vyjádřila svůj dojem z akčního umění následovně. „Já 

jsem byla spíš negativní vůči tomu.“ I ona patrně udělala drobný posun ve svém názoru na 

akční umění, pravděpodobně ji program dovedl k větší toleranci vůči němu. Bariéru mezi 

ní a akčním uměním stále spatřuje v různých faktorech. „Já myslim, že je to dáno i našim 

věkem, byli jsme vychováni v něčem jiném – takže je to prostě vzděláním, výchovou 

a rodinným prostředím.“ Její lehký posun směrem k lepšímu hodnocení akčního umění 

potvrzuje v posttestu, kde si i ona vybrala na číselné ose číslo tři. 

I paní Marie se zapojila do přípravy vernisáže, patrně ne s takovou vervou jako 

ostatní, ale souhlasila s tím, že se postará o část občerstvení. 

S největší pravděpodobností ji program neovlivnil k jinému či hlubšímu zájmu 

o výtvarné ani současné umění. Ve skupinovém rozhovoru se k této otázce příliš 

vyjadřovat nechtěla, pouze ocenila nápad paní Blanky, tedy využit nové dovednosti 

a znalosti k vyplnění času svých vnoučat. Více informací pro hlubší náhled do 

problematiky mi neposkytla. 

Program těsně splňoval očekávání paní Marie, v posttestu vybrala číslo tři, hodnotu 

těsně spadající do pozitivní části osy. Z programu si podle svých výpovědí v posttestu 

odnáší zejména příjemné zážitky a netradiční zkušenosti. Ve skupinovém rozhovoru se 

vlastními slovy nevyjádřila, pouze souhlasila s tvrzením paní Anny, lze tedy usuzovat, že 

i ona si bude pravděpodobně více všímat detailů, tvarů a barev ve svém okolí. 
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2.3.5 Vyhodnocení evaluačních otázek 

Na základě charakteristik jednotlivých respondentů a vyhodnocení samotných dat 

bych ráda přistoupila k zodpovězení evaluačních otázek. 

E1: Do jaké hloubky porozuměli účastníci akčnímu umění a jeho vybraným formám? 

Tuto otázku bych měla zodpovědět především na základě dosažených výsledků ve 

znalostní části posttestu. K nejlepšímu výsledku dospěl pouze pan Jiří a paní Daniela 

(šest správných odpovědí ze šesti), pět správných odpovědí určila paní Věra. Nejhoršího 

a zároveň nejčetnějšího bodového zisku ve znalostní části posttestu (čtyř správných 

odpovědí) dosáhly paní Blanka, Anna, Eliška a Marie. Zmíněné výkony považuji za 

celkem dobrý výsledek. Více zneklidňující jsou však údaje z rozhovoru, kde si nikdo 

z účastníků nevybavil ani jeden konkrétní příklad akčního umění. Jejich odpovědi byly 

spíše útržkovité a opisné. Já jsem z jejich výpovědí poznala, jaké akce nebo umělce mají 

na mysli, oni sami si ale přesná jména a názvy vybavit nedokázali. „N ějakej Francouz.“ 

„Já si pamatuju modré období, že měl, ale jméno, to vám neřeknu.“„No, já na to jméno té 

naší umělkyně si nevzpomínám, ale mluvila jste o Londýně a to, to mě zaujalo, ale to jméno 

prostě nevím. Jak tam přestěhovala tu naší vesnici, to na mě zapůsobilo, ale to jméno, 

opravdu mě vypadlo.“ 

Přesto bych řekla, že obecné souvislosti chápou dostatečně. V činnostech, které jsme 

dělali, dokázali rozpoznat, kdy jsme dělali land art, body art a podobně. „Land art jsme si 

užili, když jsme byli tady v parku.“ 

Žádný z účastníků nakonec nedosáhl největší hloubky v porozumění akčnímu umění, 

pokud bych za jeho pomyslný vrchol považovala bezchybný výsledek v posttestu 

a uvedení alespoň některého z příkladů akčního umění. Dospěla jsem k závěru, že 

k minimálnímu posunu v porozumění a poznání akčního umění dospěl každý z účastníků. 

Senioři jsou schopní identifikovat hlavní znaky akčního umění a body artu, dále chápou 

rozdíl mezi performancí a happeningem. Každému už není dost jasný pojem land art. 

Zároveň program nepřispěl k uchování si konkrétních jmen z řad umělců ani jejich akcí. 

Myslím, že v dalších kapitolách je vhodné zapřemýšlet nad faktory, které by hloubku 

porozumění příště ovlivnily směrem k lepším výsledkům. 

E2: Které z druhů činností nejvíce přispěly k porozumění akčnímu umění? 

Podle účastníků samotných jim v největší míře ulehčily porozumění powerpointové 

prezentace a vlastní výtvarná tvorba. Při prezentacích působili pozorně, reagovali na mé 
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dotazy, nebo se v případě zájmu samostatně dotazovali dál. Při tvůrčích činnostech se také 

všichni převážně aktivně zapojovali. Je tedy možné usuzovat, že byla kombinace 

prezentací a vlastní tvůrčí činnosti pro tuto konkrétní skupinu vhodně zvolená.  

Přesto bych si dovolila oproti prezentaci vyzdvihnout vlastní tvůrčí vyjadřování. 

Vypozorovala jsem, že i když jsem chtěla uvést jakýkoliv příklad akčního umění, účastníci 

si nejdříve začali vybavovat situace a akce, které sami zažili. Například již výše citovaný 

úryvek je toho důkazem. „Land art jsme si užili, když jsme byli tady v parku.“ Na pátém 

setkání jsme se zase inspirovali francouzských umělcem Yvesem Kleinem, další úryvek se 

potom týká této zkušenosti. „Já si pamatuju modré období, že měl, ale jméno to vám 

neřeknu.“ Ostatně na tomto jevu není nic zvláštního, každý si obvykle lépe pamatuje to, co 

větším dílem samostatně zažil, než zprostředkovaně slyšel. 

Vcelku bych tedy reagovala na tuto otázku tak, že podle účastníků samotných jim 

pro získávání nových znalostí nejvíce vyhovovala prezentace a vlastní tvůrčí činnost, 

přičemž já sama na základě pozorování přisuzuji větší váhu výtvarnému tvoření. 

E3: Jaký postoj zaujímají účastníci k akčnímu umění po programu? 

Věděla jsem, že pokud chci skupině seniorů začít představovat akční umění, 

nemusím se setkat s kladnou odezvou. Většina účastníků se shodla na tom, že na ně akční 

umění zpočátku neudělalo příliš dobrý dojem. Zvláště některé happeningy nebo extrémní 

bodyartové akce jako, např. Zavěšení – Velký spánek od Jana Mlčocha (viz kapitola 1.3.2). 

Nakonec se ale shodli na tom, že je program přiměl k zamyšlení, v závěrečném rozhovoru 

se vyjadřovali takto: „Takže nás to možná vedlo k větší toleranci.“ „K větší toleranci, 

k takový odvaze se vyjádřit.“„…snaží se vyjádřit, zpodobnit, divokost tohohle světa…“ 

Neznamená to ale, že by bezvýhradně přijali všechno, co se dozvěděli. Některé 

způsoby vyjadřování jsou pro ně stejně těžko uchopitelné jako na začátku. Objevovaly se 

názory, že něco už je pro jejich věkovou skupinu zkrátka nepřípustné, jiní oponovali, že by 

se jim takové věci nelíbily ani za mlada. „No, mě jen některý formy, některý formy mi stále 

teda nevyhovujou a vadí. Tam prostě musím říct, že tam mám nějakou barieru a dál bych 

nešla, ale některé ty věci opravdu mě zaujaly i některý ty směry – některý na mě působí 

nepříjemně.“ „Já myslim, že je to dáno i našim věkem…“ „…to jsem nepřijímala jako 

mladá a to je pořád stejný princip.“ Přesto se ale nakonec shodli na tom že: „Ten posun 

tam je, určitě…“ 

V posttestu na škále toho, jaký na ně udělalo akční umění dojem až na jednoho, 

uvedli nejnižší možnou hodnotu na kladné části osy, tedy hodnotu číslo tři. Sedmý účastník 

(pan Jiří) přiřadil svůj postoj k číslu dvě, na tomto místě se dojem z akčního umění 
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přesouvá spíše do negativní části osy. Jejich odpovědi se nacházeli okolo středu osy. Akční 

umění je tedy přímo neodpuzuje, ale ani je maximálně nezaujalo.  

Řekla bych, že akční umění většina toleruje jako jeden z možných způsobů, jak se 

mohou a chtějí umělci vyjadřovat k tomu, co se kolem nás děje. Jejich postoj bych popsala 

jako velmi konzervativní, váhavý, opatrný. Program je tedy ovlivnil v tom, že už akční 

umění nevnímají souhrnně jako něco nepříjemného. Rozčleňují jej na jednotlivé projevy, 

z kterých si umějí vybrat ty pro ně nejpřípustnější a zároveň nejzajímavější. Jejich 

zamyšlení nad vlastním postojem si ve skupinovém rozhovoru velice cením, myslím, že 

připustit možnost posunu v zajetém způsobu mínění není pro seniory obecně samozřejmé. 

E4: Jakým způsobem program motivoval účastníky k zájmu o současné umění 

a výtvarné umění vůbec? 

Současnému umění jsme se věnovali pouze v jediném 90 minut dlouhém setkání. 

Nedalo se tedy očekávat příliš velkých změn v dosavadním způsobu nazírání na současné 

umění nebo zájmu o něj. 

Na již zmíněném setkání se mi podařilo seniory zaujmout tvorbou Kateřiny Šedé, 

Evy Koťátkové a dalších. Líbí se jim díla, která jsou podle nich vkusná, zobrazují krásné 

věci a konkrétní náměty. Naopak se jim nelíbí, když je dílo vulgární, když v něm spatřují 

násilí, nebo když podle nich pouze zviditelňuje určitého umělce. Většinou přiznávají, že se 

o současné umění příliš nezajímají a někdy ho možná ani dostatečně dobře nechápou. 

Získané informace pocházejí z písemných textů (fáze evokace) nebo ze závěrečné reflexe 

na konci sedmého setkání. 

Ve skupinovém rozhovoru se účastníci vyjadřovali k otázce: „Do jaké míry se budete 

nadále zabývat výtvarným uměním nebo přímo současným uměním?“ Jejich odpovědi 

vyjadřovaly míru zájmu spíše o výtvarné umění vůbec. Pan Jiří se bude věnovat vlastní 

výtvarné tvorbě, paní Eliška bude pokračovat ve své dosavadní tvorbě, ale odvážnějším 

způsobem, než před programem. Paní Blanka se chystá nové zkušenosti využít 

v organizaci volného času svých vnoučat, k této variantě se kloní i paní Anna a Marie. Paní 

Daniela je motivovaná k příležitostným návštěvám výstav výtvarného umění. Paní Věra se 

pravděpodobně výtvarnému umění nechystá dále věnovat. Ani u paní Marie 

pravděpodobně nelze očekávat přílišný zájem. Z uvedeného výčtu mohu soudit, že 

program zaznamenal v této oblasti cenných výsledků. 

Myslím si, že celkově program přispěl spíše ke vzbuzení zájmu o výtvarné umění 

obecně, účastníci nejsou pravděpodobně příliš motivováni k zájmu o umění současné. 

Účastníkům jsem napomohla rozšířit povědomí o tom, co můžeme za současné umění 
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považovat. Sami si ujasnili, co si pod tímto pojmem představují. Jejich zájem ale s největší 

pravděpodobností zůstal na stejné úrovni. Zároveň přiznávám, že k hlubší odpovědi na tuto 

otázku by bylo zapotřebí většího množství získaných dat. 

Zajímavé by bylo provést podrobnější šetření za delší dobu, např. po několika 

měsících. Dále se otevírá téma i pro polemiku, co si pod pojmem zájem o umění účastníci 

představují. Vzbudit zájem neznamená pouze motivovat jedince k vlastní výtvarné tvorbě 

nebo pravidelnému navštěvování výstav. Zájem se může projevit, i pokud se jedinec setká 

s článkem o současném nebo výtvarném umění, přičemž před programem by jej patrně ani 

nezačal číst, kdežto po programu jej dočte až do konce. To jsou myšlenky, které bychom 

měli vzít v potaz při případné realizaci dalšího výzkumu na toto téma. 

2.3.6 Navržení změn a úprav v programu 

Program nakonec v souhrnu splnil očekávání většiny účastníků. Jejich hodnocení 

spokojenosti s programem se v posttestu, až na pana Jiřího, pohybovalo na různých 

úrovních v kladné části osy. Přesto bych ráda v této kapitole navrhla některé změny, které 

by mohly program posunout ještě dál. Jsem si vědoma určitých chyb, které jsem udělala. 

Poslouží mi alespoň k tomu, abych se z nich poučila pro příště. 

Pro trvalejší a hlubší poznání akčního umění bych měla v programu učinit největší 

změny. Patrně největší roli zde mohlo hrát časové rozložení celého programu. Nabízí se 

možnost jednotlivá setkání prodloužit alespoň na 120 minut dlouhá, nebo vytvořit koncept 

na celodenní výtvarnou dílnu, jak jsem nad tím uvažovala původně. Obě varianty by 

poskytly větší prostor pro samotnou výtvarnou tvorbu i více místa pro zažití nových 

informací. Pokud by se jednalo o výtvarnou dílnu, vymazala by se časová prodleva mezi 

jednotlivými setkáními, společně s ní i pravděpodobnost, že účastníci zapomenou 

informace, sdělené na předešlých schůzkách. 

V programu se objevily na klíčových místech powerpointové prezentace, první se 

týkala kořenů akčního umění a druhá současného umění. Možná jsem měla v programu 

počítat i s prezentací, která by souhrnně představila akční umění a jeho jednotlivé formy. 

I to by mohlo přispět ke zřetelnějšímu nahlédnutí do tématu a uspořádání informací. 

Náhradou prezentací mohlo být i tématické video, reportáž o akčním umění nebo 

samostatné vyhledávání informací v literatuře, beseda s historikem umění nebo místním 

umělcem samotným apod. 

V neposlední řadě bych měla zvážit i množství informací, které chci účastníkům 

předat. Podle některých jich bylo příliš mnoho. To vše by možná přispělo k načerpání 

většího množství vědomostí z programu. 
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Zároveň si myslím, že nově nabyté informace je třeba opakovat, procvičovat 

a především samostatně využívat v co největším množství nových situací. Takových 

příležitostí mohlo být v programu více.  

Pro zkvalitnění programu bych učinila ještě jiné změny. Zjistila jsem, že některým 

výtvarným aktivitám chyběla konkrétní témata. Myslela jsem si, že stačí poukázat na 

formu akčního umění, nebo jméno umělce, kterým se inspirujeme. Například na čtvrtém 

setkání při tvorbě land artu si účastníci nevěděli příliš rady s tím, co chtějí v parku tvořit. 

Kdyby byly tématem např. průhledy krajinou, dárek pro strom, báseň přírodě apod., měli 

by účastníci zadání, které mohou jakýmkoli způsobem ztvárnit. Podobné ohraničení by se 

patrně hodilo ještě do sedmého setkání pro vytváření malého ozvláštnění oděvu. Ostatní 

výtvarné aktivity, myslím, fungovaly v tomto ohledu dobře. 

Během programu jsem si vyzkoušela, jak je důležité výtvarně tvořit v místnosti, která 

je tomu určená. V KSK není k dispozici žádný ateliér, kde je možné neopatrností zašpinit 

zeď, nábytek, nebo tam jen nechat nějaké rozdělané výrobky do příštího setkání. V tomto 

směru se museli účastníci více hlídat, zvlášť při práci s temperovými barvami. Mohla jsem 

pro naše setkání zamluvit alespoň větší klubovnu, kde by se účastníci při svém tvoření 

méně tísnili. To jsou detaily, které by umožnily účastníkům spontánněji se výtvarně 

projevit. 

V programu účastníci oceňovali příležitost vyzkoušet si výtvarné postupy ve větším 

měřítku, nebo to, že tvořili venku. Proto by se nabízelo věnovat více času právě takovým 

aktivitám. Zajímavá by pro účastníky mohla být práce i s novými médii, alespoň práce 

s fotografií nebo projektorem. Tyto způsoby jsou ale podmíněny materiálním vybavením, 

tedy pomůckami pro realizaci programu. 

Myslím, že program celkově nedopadl špatně. Výše popsané změny by jistě přinesly 

své klady. Pro účastníky to byla i tak nevšední zkušenost, kterou oceňují. Společně s nimi 

si jí vážím i já. 
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3 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit vzdělávací program, jenž by usnadnil 

porozumění vybraným formám výtvarného umění skupince alespoň osmi seniorů. Další 

požadavek představovala skutečnost, aby program obsahoval zejména tvůrčí výtvarně 

laděné činnosti. Setkání měla probíhat jednou týdně po dobu dvou měsíců a nakonec měl 

být celý program vyhodnocen.  

Myslím, že tato kriteria byla v práci dodržena. Pouze snad počet účastníků byl 

nepatrně menší, než jsem očekávala. I přesto, že bylo získávání účastníků celkem 

problematické, program se nakonec povedlo uskutečnit. Dovoluji si tvrdit, že ani vedení 

KSK nevnímalo vzdělávací program Umění akce jako ztrátu času, ale naopak jako 

obohacující příležitost pro skupinu seniorů, která vnesla do střediska příjemnou atmosféru. 

Realizovaný program nakonec zaznamenal dosažení zajímavých výsledků. Na jeho 

začátku o akčním umění více jak polovina účastníků nikdy neslyšela. Evaluace ukázala, že 

vzhledem k časové dotaci a dalším okolnostem nebylo možné, aby si účastníci 

zapamatovali konkrétní jména akčních umělců nebo jejich akcí. Míra porozumění proběhla 

zejména v rovině obecných znalostí a souvislostí, což je nakonec, myslím, to podstatnější. 

Velmi si vážím toho, že se jejich zájem o téma projevil prosbou, abych jim sestavila 

„skripta“ o akčním umění a naší společné tvorbě. Za největší úspěch programu považuji to, 

že se většina účastníků chystá zabývat výtvarným uměním i nadále. Někteří se budou 

věnovat vlastní tvorbě ve volném čase, jiní vyzkoušejí nové dovednosti se svými blízkými 

a někdo možná zavítá i na výstavu výtvarného umění. 

Nakonec se mi potvrdilo, že akční umění je pro tuto cílovou skupinu těžko 

uchopitelné téma. Přesto se ale ukázalo, že si i v takovém druhu umění umí tito senioři 

najít své. Program je dovedl k větší toleranci vůči vyjadřování umělců, k hlubšímu 

uvědomování si detailů, tvarů, barev a materiálů. Všichni si z něho odnášejí netradiční 

zkušenosti. 

I spojení principů modelu učení EUR a výtvarné tvorby se, myslím, osvědčilo jako 

dobře zvolená kombinace. Přínos mé práce mimo jiné spatřuji v tom, že ukazuje, jak téma, 

které není na první pohled přímo šité na míru seniorům, může obohatit trávení jejich 

volného času, osobnostní rozvoj, jejich schopnosti, dovednosti a znalosti. Alespoň v tomto 

konkrétním případě tomu tak bylo. 

I já jsem touto cestou pochopitelně získala mnohé. Doposud jsem nerealizovala 

žádnou volnočasovou aktivitu pro seniory, proto je pro mě tato zkušenost výjimečnější než 

jiné z mé praxe. Navíc jsem měla šanci nahlédnout do nitra organizace, která se úspěšně 
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snaží přispět k obohacení a naplnění volného času seniorů. V mnohém nakonec obohatili 

i senioři mě. Touto zkušeností jsem si ověřila, že výtvarné vyjadřování přináší uspokojení 

a radost v každém věku, proto má význam utvářet podobné příležitosti dál.  
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5 Přílohy 

(A) Popis realizace jednotlivých setkání programu 

(B) Dotazník před programem (pretest) 

(C) Dotazník po programu (posttest) 

(D) Přepis skupinového rozhovoru 

(E) Fotodokumentace programu 

(F) Absolventský list v jedné z barevných variant



 
 

Příloha A 

Popis realizace jednotlivých setkání programu 

První setkání – 2. 10. 2013 (7 účastníků) 

15 minut 

Představila jsem se a nastínila jsem účastníkům obsah a průběh programu. Zároveň 

jsem jim sdělila, že jde o praktickou část mé bakalářské práce. Než jsme se pustili do 

samotné práce, každý ze skupinky po předání potřebných instrukcích vyplnil pretest.  

10 minut 

Následovala první aktivita Hra na jména. Jsem si vědoma, že tato aktivita není 

důkazem mé velké originality, ale splnila svůj účel. Účastníci jeden po druhém představili 

svá pravá jména a dodali přídavné jméno, které je charakterizuje. Při této aktivitě jsem byla 

mile překvapená, s jakým smyslem pro humor k ní přistoupili. 

10 minut 

Panovala příjemná atmosféra. Na rozehřátí jsem zařadila aktivitu Slepý sochař. 

Z archu novin účastníci po slepu „modelovali“ svůj vlastní objekt. Výsledná díla způsobila 

spíše pobavení, nicméně tvůrci představili ostatním, co bylo jejich uměleckým záměrem. 

Tím se zároveň zbavili ostychu při tvoření. 

40 minut 

Na řadu přišla hlavní aktivita – tvorba koláže. Každá koláž měla představovat 

někoho jiného ze skupiny. Účastníci se samostatně rozdělili do dvojic a jedné trojice, 

nejdříve si spolu měli pohovořit o svých zájmech, rodině, bývalém povolání, mohli přidat 

své budoucí plány, zkrátka cokoliv, co na sebe chtěli prozradit. Druhou částí aktivity bylo 

formou koláže znázornit osobnost svého kolegy ve dvojici. Tato aktivita byla pro účastníky 

nejobtížněji uchopitelná. 

15 minut 

Konečná reflexe byla spojená s představováním jednotlivých koláží a osob, které 

měly znázorňovat. Tvorba koláže byla pro účastníky nejvíce problematická, nedokázali se 

srovnat s tím, že mají o někom vytvořit koláž, když ho neznají. Zpočátku jsem si větších 

problémů nevšimla, účastníci si spolu krátce pohovořili a pak se pustili do vytváření. 

Patrně jsem měla více zdůraznit fakt, že jde spíše o povrchní seznámení, navázání prvního 

kontaktu, než o hlubokou charakteristiku jedinců. I přesto jsme aktivitu dovedli do 

směřovaného cíle. Nakonec skupinka zhodnotila své první společné setkání. Pak dostali 



 
 

bez konkrétních podrobností malý úkol na příště, donést si jakýkoliv předmět, který jim 

není líto zničit. 

Druhé setkání – 9. 10. 2013 (6 účastníků) 

15 minut 

Účastníky jsem přivítala a krátce jsme zavzpomínali na minulé setkání. Pak jsem 

mezi ně položila vytištěné fotografie několika objektů (Fontánu od Marcela Duchampa, 

Snídani v kožešině od Meret Oppenheim a Dárek od Mana Raye). Dále jsem pracovala 

s jejich asociacemi, názory a zkušenostmi. Mé otázky zněly: „ Co všechno můžeme 

považovat za umění? Jsou podle vás tyto objekty uměním? Čím jsou pro vás zvláštní?“ 

Vesměs se každý vyjádřil, že jde určitě o umění. Známá jim byla pouze Fontána, jméno 

autora už jen některým. Zdálo se, že je tyto objekty zaujaly, snad i pobavily. Paní Věra 

prohlásila: „Aspoň vím, co to je, ne jako současný umění.“  

20 minut 

Následovala krátká powerpointová prezentace na téma, co je to akční umění 

v samém základu, dále pak futurismus, dadaismus, surrealismus a objasnění počátků 

akčního umění v našem státě. Všichni do různé míry o zmíněných avantgardních směrech 

slyšeli. Přesto si sami od sebe dělali poznámky, doptávali se, nebo dokonce ostatním 

sdělovali své zkušenosti. Z toho by se dal usuzovat zájem o téma. 

45 minut 

Ve výtvarné aktivitě využili senioři přinesené předměty běžné potřeby, případně ty, 

které jsem sehnala já. Cílem bylo vytvořit ready-made, zkombinovat předměty dle vlastní 

logiky s jinými materiály a své úmysly obhájit promyšleným záměrem. Pak už stačilo jen 

vybrat název, podtrhující funkci nového předmětu. 

15 minut 

V závěrečné reflexi účastníci prezentovali svá díla. Porovnávali je se třemi příklady 

v úvodní části a velmi stručně formulovali své nové poznatky a dojmy. Nakonec pomohli 

i s úklidem prostoru. Již na první hodině jsem si všimla, že účastníci raději tvoří, než 

mluví. Proto byly zatím reflexe stručnějšího charakteru. 

Už po tomto setkání jsem si udělala poznámku: „90 minut nestačí!“  Začínala jsem 

mít dojem, že samotným výtvarným tvořením by účastníci zvládli vyplnit celou časovou 

dotaci. Nemohla jsem ji však o mnoho navýšit, proto jsem se v dalších setkáních snažila co 

největší prostor nechat výtvarnému tvoření a informace podávat pouze v nezbytné míře. 

Postupně se začali účastníci zbavovat ostychu z vlastního tvoření. 

 



 
 

Třetí setkání – 16. 10. 2013 (6 účastníků) 

15 minut 

Pro zachování kontextu s minulou hodinou jsme svižně zavzpomínali na předešlé 

téma, pan Jiří nás všechny překvapil dalšími objekty ready-made, které vytvořil samostatně 

doma. Jeho práce navíc jsem si cenila, protože dokonale pochopil podstatu ready-made. Ve 

vzájemné shodě s ostatními jsme se rozhodli i tyto objekty zařadit do závěrečné vernisáže. 

Poté jsme se pustili do práce. Tentokrát jsme začali briefingem. Na flipchart jsem napsala 

spojení akční malba a úkolem účastníků bylo jmenovat jakékoliv souvislosti s tématem. 

Pro skupinku to byl nový termín, uváděli spíše intuitivní vazby než konkrétní údaje. 

Roztřídění jednotlivých postřehů jsem úmyslně nechala až do fáze reflexe. 

50 minut 

Hlavním zdrojem prožitku se pro účastníky stala malba na rozměrné plátno 

(120×160). Nechala jsem je experimentovat s odstíny i hustotou temperových barev, které 

si sami namíchali. Nejdříve se „rozcvičili“ na tréninkových pruzích balicího papíru. Teprve 

až když se cítili být připraveni, společně pokryli barvou připravené plátno. Tady se nejvíce 

projevila tvůrčí energie jednotlivých seniorů. Někteří na plátno opatrně kapali barvy ze 

štětců, jiní je přímo vylívali z kelímků. Pan Jiří si sehnal rozprašovač a pracoval s jeho 

pomocí. Paní Blanku napadlo plátno zvednout a nechat barvu samovolně stékat. 

Trochu jsem se obávala, jak budou senioři reagovat na to, že malují ve stoje. Věděla 

jsem, že jsou v dobrém zdravotním stavu, ale přesto jsem si nebyla jistá, jakou mají 

fyzickou kondici. Nakonec se zdálo, že si ani mnohdy neuvědomují, jak dlouho už jsou 

nad plátnem ohnutí, nebo jak dlouho pracují v dřepu. Pokud se někdy během programu 

mohl u účastníků objevit stav flow, myslím, že to bylo v této chvíli. 

Došlo i k několika drobným rozporům ohledně pohledu na to, jak by mělo výsledné 

dílo vypadat. Nakonec se ale účastníci vždy domluvili a dílo se stalo jejich společným 

výtvorem, důkazem toho je i podpis každého z nich na okrajích obrazu. 

25 minut 

Po důkladném úklidu jsme se posadili ještě k závěrečné reflexi. V úvodu jsme 

porovnali popsaný flipchart z fáze evokace s tím, co účastníci zažili. Poté jsem účastníkům 

ukázala fotografie některých děl Jacksona Pollocka. Byli překvapeni, jakým způsobem se 

jejich malby podobají. Pak už jsme se jen společně snažili odhalit způsob jejich vzniku. 

Chtěla jsem, aby se samostatně zamysleli nad souvislostmi mezi akční malbou a akčním 

uměním. Věděla jsem, že zatím nemají o akčním umění příliš mnoho informací, nakonec 



 
 

jsem ale byla mile překvapená některými jejich nápady. Z tohoto setkání jsem měla velmi 

dobrý pocit. 

Čtvrté setkání – 23. 10. 2013 (5 účastníků) 

20 minut 

Po obvyklém úvodu se účastníci rozdělili do dvou dvojic a jednoho samostatného 

článku. Takto rozčleněni se snažili o zkompletování kartiček s údaji o jednotlivých 

formách akčního umění. Jen co tak učinili, porovnali jsme správnost, doplnila jsem další 

důležité informace a nakonec jsem uvedla i několik konkrétních akcí za doprovodu 

obrazové produkce. Někteří senioři se dokonce snažili k formám akčního umění přiřadit 

i své příklady akcí, které zaznamenali v mediích nebo jinde. Ne vždy se jim to podařilo 

správně. 

55 minut 

Další program se odehrával v parku za Oblastní galerií v Liberci. Přesun trval 

cca 5 minut. Zde dostali účastníci volnou ruku, mohli tvořit samostatně nebo ve 

skupinkách. Cílem malého výletu bylo vyzkoušet si vytvoření land artového objektu, 

v našem případě sloužícímu k ozvláštnění parku. Zpočátku vznikaly drobné, téměř 

nepostřehnutelné maličkosti z přírodnin (listů, větviček apod.). Nakonec se zrodilo 

i několik větších realizací ve skupinkách, např. „pavučina“ z vlny, propletená mezi stromy, 

nebo v návaznosti na Christa zabalení lavičky do hedvábného papíru. K rozměrnějším 

realizacím jsem musela účastníky trochu ponouknout. 

20 minut 

Reflexe probíhala na místě. Z fáze uvědomění si významu do fáze reflexe jsme se 

plynule přesunuli prohlídkou a charakteristikou jednotlivých objektů. Nakonec jsem chtěla 

účastníky dovést k vystižení toho podstatného o land artu do jedné věty. Bylo celkem 

obtížné vyjádřit se tak stručně, proto pak následovala ještě krátká diskuze o land artu 

a pocitech prožitých při vytváření v přírodním prostředí. Jednoznačně všichni vyjádřili 

svou spokojenost s tím, že velkou část setkání prožili venku. Paní Anna poznamenala, že 

jsou jejich objekty méně výrazné. „Škoda, že už se tak neumíme odvázat.“ Paní Eliška 

souhlasila, ale dodala, že i tak to pro ni byl příjemný zážitek, a že si na tuto akci vždycky 

vzpomene, když půjde kolem. Všem jsem poděkovala za dobrou práci, pak už jsme se 

rozloučili. 

 

 



 
 

Páté setkání – 30. 10. 2013 (5 účastníků) 

10 minut 

I na páté setkání nám přálo počasí, proto nám nic nebránilo, abychom je strávili 

venku. Čekala nás cesta až na přehradu, proto byla fáze evokace patrně nejkratší v celém 

programu. Připomněli jsme si, co se odehrávalo minule, a navázali na to tím, co po akcích 

akčního umění zbývá, a jak jsou dokumentovány. Účastníci nakonec samostatně 

vyjmenovali hlavní způsoby dokumentace. Pak už jsem jen zdůraznila, že průběh akce si 

neklade za cíl vytvořit nějaké hmotné umělecké dílo. Pokud něco přeci jen zbude, je to 

pouhá relikvie připomínající akci. 

30 minut 

Dnes mi šlo zejména o to, ukázat účastníkům, jak jinak lze ještě pojmout 

dokumentaci akce a především dopřát jim prožitek z akce na způsob happeningu s prvky 

oblíbeného land artu. Domluvili jsme, kudy na přehradu vyrazíme a celou cestu na místo 

senioři zaznamenávali pomocí frotáží povrchy města ale i přírodní prvky. Každý z nich si 

mohl vybrat množství papírů, ale i vyhovující nástroj (rudku, uhel, obyčejnou tužku). 

Senioři se nebáli experimentovat, ohýbali se, skláněli a hledali zajímavé detaily, které by 

mohli využít. 

20 minut 

Celý happening měl sloužit jako symbolické rozloučení s odcházejícím podzimem, 

s tím byli srozuměni i účastníci. Po příchodu k přehradě jsme uspořádali malý briefing. 

Skupinka dala dohromady co nejvíce možností, jak lze zacházet s papírem. Zároveň si tak 

nevědomky připravili návod, jak sestavit plavidlo z papíru, symbolizující odchod jednoho 

ročního období. Následujíc jednotlivé pokyny vytvořili objekt, který byl podle vkusu 

každého pojmenován, někdy dokonce nesl i nějaké poselství. Takto připravený ho vypustili 

na vodní hladinu. Skupinka vytvořila pomíjivou, proměnlivou plastiku, podobně jako 

Zorka Ságlová se svými míčky. Když jsem se pak seniorů zeptala, zda jim to nepřipomíná 

motiv nějaké jiné akce, někteří si vzpomněli na Ságlovou, land art nebo happening. 

40 minut 

Do KSK už jsme se přesunuli docela obyčejně, cesta nám trvala přibližně 12 minut. 

Aby měla dokumentace akce i nějakou formu, svázali senioři jednotlivé listy frotáží do 

„knihy“. Společně rozmysleli, jak to udělají, celou knihu pojmenovali Struktury a vepsali 

do ní všechna jména účastníků akce. Výroba knihy byla zároveň součástí reflexe. Během 

její tvorby účastníci zhodnotili uplynulé setkání. Velice pozitivně hodnotili čas strávený 

venku. Oceňovali, že je setkání podnítilo k tomu, aby si všímali detailů ve svém okolí, což 



 
 

využili u tvorby frotáží. I pro tentokrát skupina hodnotila setkání slovy zážitek, 

spokojenost. Všichni se účastnili veškerých aktivit, ale nejvíce vypadali zaujati frotážemi 

a následnou tvorbou knihy. Stále lze pozorovat příklon k používání výtvarných technik 

a tvorby výtvarných děl za účelem vytvořit něco krásného. 

Šesté setkání – 6. 11. 2013 (7 účastníků) 

10 minut 

Šesté setkání se už neodehrávalo venku. Po již tradičním úvodu jsem doprostřed 

mezi seniory vložila látkový pytlík s indiciemi (fotografie modrých otisků těl, tubičku 

modré temperové barvy, symbol hudebního nástroje, nápis Francie na modré kartičce 

apod.). Všechny nápovědy měly vést ke jménu Yves Klein a jeho Antropometrii modrého 

období. Pro skupinku to byl poměrně obtížný úkol, o tomto umělci jsem se zmínila i o jeho 

slavném počinu, ale naposledy tomu bylo na čtvrtém setkání. Nakonec se dovtípili, že 

budou něco otiskovat, nejspíš části svého těla, napadla je i souvislost s body artem. Jméno 

umělce jsem nakonec odhalila sama. Pak už se pomalu rozpomínali. 

40 minut 

Hlavní náplní setkání bylo vytvořit soubor otisků a vyjádřit se tak pomocí svého těla. 

Senioři využili přezůvek, které si měli za úkol donést a otiskovali své podrážky. Zvolila 

jsem tak méně náročnou a přípustnou variantu. Prvním úkolem bylo namíchat si svou 

jedinečnou barvu, dále pracovali ve dvojicích a jedné trojici. Jeden z dvojice se procházel 

po nataženém balicím papíře a druhý ho přidržoval. Postupně se vystřídali všichni. Celá 

atmosféra byla dotvářena živou hrou na kytaru. I Klein nechal své modelky otiskovat za 

doprovodu hudby živého orchestru. Pan Jiří mě opět překvapil, zul si své pantofle 

a otiskoval své bosé nohy a po té i dlaně. Někteří jiní si na chvíli zavřeli i oči, aby si mohli 

vychutnat hudbu. Největší nedostatek byl ale v tom, že pokud se barvy na obuv naneslo 

větší množství, začalo to mírně smekat. Museli jsme dbát na ideální množství barvy 

a opatrnou chůzi. 

30 minut 

Úklid byl po této aktivitě poměrně náročný, v různé míře se ho účastnili všichni 

(10 min.). Pak už jsme se jen sesedli k poslední obvyklé fázi setkání. Jako ozvláštnění 

reflexe jsem zařadila pětilístek. Účastníci se zamýšleli nad tím, jak by vystihli tvorbu 

Yvese Kleina pomocí přídavných jmen, sloves, stručné výpovědi a podstatného jména. 

Vznikly velice zajímavé charakteristiky. Po té měli účastníci možnost k čemukoli se 

vyjádřit. V celku byli s dnešním setkáním spokojeni, i když se někteří přiznali, že se báli 

uklouznutí. Veliký zájem vzbudilo míchání barev, přestože hned ze zadání nepostřehli, že 



 
 

mohou míchat libovolnou barvu. Hudbu při tvorbě vnímali v odlišné míře, nakonec se ale 

shodli, že byla zajímavým zpestřením. Některým jedincům vadilo, že ji chvílemi rušil 

hovor mezi některými ze skupinky. Kytaristku jako cizí element přijali vroucně, myslím, 

že setkání nikterak nenarušila. Paní Blanka pak náplň setkání posunula patrně nejdál. 

„T ěším se, až to vyzkouším s vnučkou.“ Byla jsem příjemně potěšená, že to nakonec nebyl 

zážitek stresující, ale pozitivní, který by někteří chtěli zažít i se svými nejbližšími. Paní 

Anna pak ocenila možnost vytvářet během programu výtvarná díla jinak, ve velkém. 

Všichni ze skupinky mají podle ní šanci se více při tvorbě rozmáchnout. Na to nejsou 

zvyklí, všímají si toho, oceňují to. 

15 minut 

Poslední volnou chvíli jsme věnovali diskuzi o plánované vernisáži. Vybrali jsme 

datum, hodinu a místo. Každý se nějakým dílem postará o občerstvení, sami si chtějí 

místnost připravit, díla nainstalovat a pan Jiří se nabídl, že vyrobí pozvánku a prezentaci 

fotodokumentace. Z řad účastníků také vyplynula prosba o vytvoření malých „skript“ 

s důležitými informacemi a popisem výtvarných aktivit na jednotlivých hodinách. Mě 

samotnou nic podobného ani nenapadlo, opět jsem byla mile zaskočená. Myslím, že i z této 

reakce lze vyvozovat zájem o informace o akčním umění a celkovém dění programu. 

Skupinka mi vyšla vstříc s tím, že osmé setkání věnujeme celkové reflexi programu 

a případnému dopilování detailů před vernisáží. 

Sedmé setkání – 13. 11. 2013 (7 účastníků) 

25 minut 

Po letmém ohlédnutí za uskutečněným setkáním jsme se pustili do práce. Fázi 

evokace jsem v tomto případě pojala jako psaní volného textu na téma: „Co je podle 

vašeho názoru současné umění?“  V účastnících to vyvolalo pocity, že snad budeme psát 

nějaký test, zpočátku se příliš nehrnuli do písemného projevu. Stále si potřebovali 

ujasňovat zadání, musela jsem upřesnit, co pojmem současné umění míním. Nakonec 

každý napsal několik vět, o které se podělil s ostatními. Po přečtení všech textů 

následovala diskuze. Každý měl k současnému umění co říci. Většinou se na něj dívali 

z pohledu svého blízkého okolí, jaké projevy současného umění se objevují v Liberci nebo 

co zaznamenali v médiích. Ve velkém se objevovalo v jednotlivých textech, že se 

o současné umění příliš nezajímají, někdy je pro ně šokující a málo srozumitelné. Někteří 

zastávali názor, že v současném umění dochází ke kombinování různých materiálů 

a vzniku nových technik. 

 



 
 

15 minut 

Poté jsme pokračovali promítáním powerpointové prezentace na téma Akční umění 

a současnost. Připomněli jsme si, jaké jsou hlavní myšlenky akčního umění, a co je typické 

pro umění současné. Tady se objevil prostor pro propojení se vzniklými volnými texty. 

Dále jsem se zabývala představením některých jmen a akcí umělců (viz kapitola 1.4). 

Největší prostor jsem věnovala akcím Kateřiny Šedé, vybrala jsem ty nejzajímavější, které 

oslovily i mě. 

30 minut 

Akce Kateřiny Šedé jsou často protkány motivem jakéhosi „boje“ proti stereotypu. 

Podobně měla působit i následující výtvarná aktivita. Neobvyklá brož či doplněk oděvu 

měl naznačovat chuť a odvahu ozvláštnit, obměnit každodennost i jen nepostřehnutelnou 

maličkostí. Senioři vytvářeli trojrozměrné brože na oděv, ale i drobné objekty ze silonek, 

špejlí nebo drátu. Každý pak mohl s vytvořenou maličkostí připnutou na klopě vyrazit do 

ulic. Námětem tvorby byli celkem překvapeni, především tím, s jakým materiálem mají 

tvořit. Ženská část skupiny se s nápadem ztotožnila celkem rychle. Pan Jiří se věnoval 

tvorbě pozvánky na vernisáž, vybral si raději tuto činnost, než aby „si hrál s punčochami.“ 

Toto řešení nakonec nepřineslo jiné větší komplikace. O výtvory ostatních projevil zájem, 

v závěru je vyfotografoval. Nepovedlo se mi ho pro tuto činnost motivovat. Myslím, že 

důležité je nakonec to, že měl chuť zapojit se do jakékoliv jiné činnosti, související s děním 

skupiny (tvorba pozvánky, fotografování). Ostatní řešení této situace přijali. 

20 minut 

Závěrečná reflexe odstartovala jednoslovným vyjádřením nového poznatku 

o současném umění. Tentokrát účastníkům stručné vyjádření vyhovovalo více, dále už 

neměli chuť se příliš obšírně vyjadřovat. Tento jev přisuzuji tomu, že celkem výmluvný 

byl úvod evokace. Nabízí se i jiné vysvětlení, že k současnému umění nemají senioři příliš 

co říci. Stejně jako jsou této skupince bližší, srozumitelnější pouze některé formy akčního 

umění (tzn. pro většinu land art) i v současném umění tomu není jinak. Právě počiny 

Kateřiny Šedé na ně udělaly dojem, někteří dokonce zaznamenali zmínku o jejích akcích 

v médiích. Po ukončení povídání se ještě většina zajímala o to, jak vypadá pozvánka na 

vernisáž. V posledních minutách tedy došlo ke konzultaci, z které nakonec vyšla verze 

určená k tisku. Stále lze tedy pozorovat, že na výsledné podobě vernisáže záleží každému. 

Osmé setkání – 20. 11. 2013 (7 účastníků) 

Po naší společné domluvě jsme toto setkání věnovali celkovému vyhodnocení 

programu. Účastníkům jsem připomněla, že informace, které mi poskytnou, budou 



 
 

uvedeny pouze v souvislosti s mou bakalářskou prací, jinde je šířit nebudu. Účastníci 

neměli problém poskytnout mi informovaný souhlas, pak jsem jim předložila posttest. Po 

jeho vyplnění následovala krátká přestávka. Skupinka souhlasila i s podrobnějším 

vyjádřením svých dojmů z programu ve skupinovém rozhovoru a s jeho nahráváním na 

diktafon. Více o výsledcích jednotlivých šetření v kapitole 2.3. 

Účastníci trpělivě odpovídali na mé otázky, snažila jsem se navodit příjemnou, 

nenucenou atmosféru. Sedli jsme si do kroužku, o přestávce se někteří občerstvili kávou 

nebo jinými nápoji. 

Po skončení rozhovoru zbýval ještě nějaký čas. Senioři jej chtěli věnovat ve prospěch 

plánování posledních detailů vernisáže. Do průběhu jejího organizování jsem se snažila 

zapojovat pouze v nezbytných krocích. To se také nakonec podařilo, fungovali téměř 

samostatně. Chtěla jsem, aby vernisáž proběhla zejména podle představ samotné skupinky. 

Mým úkolem bylo zamluvit jen klubovnu v KSK, pozvat pracovníky KSK a samozřejmě 

vypomoci s instalací a přípravou prostor. Ostatní zařídili zbytek, všechno, na čem jsme se 

domluvili na šestém setkání. Navrhla jsem, zda bychom neměli návštěvníky zapojit do 

nějakého nenáročného happeningu, když se celou dobu zabýváme akčním uměním. Se 

zajímavým nápadem poskytnout návštěvníkům „akční knihu návštěv“ přišla paní Anna, 

více v následujících odstavcích. Tím byla předposlední schůzka zakončena. 

Deváté setkání – 27. 11. 2013 (7 účastníků) 

V tento den se v největší klubovně KSK uskutečnila vernisáž. Při přípravě prostor se 

velice uplatnily nápady paní Anny, která měla zkušenosti z oblasti gastronomie a pořádání 

velkých společenských akcí. Každý ve skupině donesl či zařídil, co slíbil. Vernisáž tedy 

začala včas. Úvodního slova se ujal pan ředitel KSK Michael Dufek, poděkoval seniorům 

za vzornou docházku a výdrž až do konce. Poté jsem se chopila slova já, návštěvníkům 

vernisáže jsem stručně osvětlila, čím jsme se na našich setkáních zaobírali, účastníkům 

jsem poděkovala za tvůrčí nadšení a KSK za možnost uskutečnit svůj program. 

Po krátkém úvodu jsme společně s panem ředitelem všem účastníkům programu 

předali něco na památku. Vytvořila jsem pro ně absolventský list, slíbená „skripta“ 

a malou drobnost v podobě land artového objektu na památku. I já jsem od svých svěřenců 

a vedení KSK dostala malý dárek. Nyní už zbývalo jen prohlédnout si v klidu všechny 

vystavené objekty a relikvie z akcí, pohovořit s jejich autory a shlédnout připravenou 

prezentaci plnou zajímavých fotografií, zachycujících seniory v akci. Občerstvení mělo 

úspěch, odvaha návštěvníků a smysl pro humor se projevil při využití „akční knihy 

návštěv“. U vstupu byl umístěn na stole balicí papír s mnoha temperovými barvami. Každý 



 
 

mohl místo podpisu otisknout jakoukoliv část těla na důkaz toho, že navštívil vernisáž 

programu Umění akce. 

Počítala jsem s tím, že vernisáž bude spíše komornějšího rázu. Nakonec se ale 

místnost rychle zaplnila a návštěvnost bych odhadla na tři desítky lidí. Důležité pro mě 

bylo, že se senioři před svými rodinnými příslušníky nestyděli ukázat jako akční tvůrci, 

a že si i rodina a blízcí přátelé udělali na své seniory čas. Myslím, že z vystavených 

objektů i fotografií bylo znát, že i senioři umějí akci prožít a mají svým výtvarným 

projevem co říci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha B 

Dotazník před programem (pretest) 

Dobrý den, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Dotazník se bude 

týkat Vašeho vztahu a zkušeností s výtvarným uměním, převážně pak půjde o akční umění. 

Toto krátké šetření mi velice pomůže v tvorbě mé závěrečné bakalářské práce. Zvolené 

odpovědi prosím zakroužkujte. Pokud není uvedeno jinak, vyberte vždy jednu odpověď. 

Velice děkuji za Váš čas, 

 

Zuzana Mládková 

Technická univerzita v Liberci 

1. Rozhodl/la jste se účastnit vzdělávacího programu, který se týká výtvarného umění, 

bude to vaše první zkušenost s podobným programem? 

ano – ne 

2. Setkal/la jste se už někdy s pojmem akční umění? 

ano – ne 

V této otázce je možné zakroužkovat více odpovědí. 

3. Zaznamenal/la jste nějaké informace o některé z konkrétních forem akčního umění? 

a) happening 

b) performance 

c) body art 

d) land art 

e) Zatím jsem neslyšel/la o žádné z forem. 

4. Zajímáte se v jakékoliv podobě o některý druh umění vzniklý od 50. let 20. stol. až 

do současnosti? 

ano – ne 

 

Věk dotazovaného: ……          

 

Děkuji za vyplnění a přeji hezký zbytek dne! 

 



 
 

Příloha C 

Dotazník po programu (posttest) 

Dobrý den, 

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Dotazník se bude 

týkat zhodnocení uplynulého programu Umění akce. Toto krátké šetření mi velice pomůže 

v tvorbě mé závěrečné bakalářské práce. Zvolené odpovědi prosím zakroužkujte. Pokud 

není uvedeno jinak, vyberte vždy jednu odpověď. 

Velice děkuji za Váš čas, 

 

Zuzana Mládková 

Technická univerzita v Liberci 

1. Splnil program vaše očekávání? 

naprosto nesouhlasím  1  2  3  4  naprosto souhlasím 

V této otázce je možné zakroužkovat více odpovědí. 

2. Jaká z tvrzení o akčním umění považujete za pravdivá? 

a) Akční umění čerpá podněty i z divadla, tance nebo hudby. 

b) Vznik akčního umění se datuje od konce 80. let 20. stol. v různých částech 

světa. 

c) Akční umělci se snažili narušit dosavadní tradice ve výtvarném umění a celkově 

umění propojit více s běžným životem. 

d) Kořeny akčního umění můžeme pozorovat v obřadních rituálech dávných 

předků, později ale i v avantgardních směrech futurismu, dadaismu, surrealismu 

a nakonec i v akční malbě. 

e) V akčním umění je upřednostňována řemeslná kvalita oproti myšlence díla. 

V této otázce je možné zakroužkovat více odpovědí, případně doplnit vlastní. 

3. Co Vám program přinesl? 

a) nové informace 

b) příjemné zážitky 

c) netradiční zkušenosti 

d) nepříjemné zážitky 

e) nová přátelství 

f) cokoliv dalšího: ………………………….. 



 
 

 

4. Nejvýraznější rozdíl mezi happeningem a performancí je ten, že při performanci 

nemusí být divák nutně přímým účastníkem akce. 

ano – ne 

5. V rámci které z forem akčního umění vznikají umělecká díla velmi často 

v odlehlých přírodních lokalitách? 

a) happeningu 

b) performance 

c) body artu 

d) land artu 

6. Při bodyartových akcích umělci velmi často vystavovali své tělo nebezpečné 

fyzické zátěži. 

ano – ne 

7. Zkuste svůj postoj k akčnímu umění vyjádřit na číselné ose. 

Akční umění mě naprosto odpuzuje. 1  2  3  4  Akční umění mě maximálně zaujalo. 

 V této otázce je možné zakroužkovat  více odpovědí. 

8. Které z činností Vám nejvíce ulehčily porozumění vybraným formám umění? 

a) prezentace 

b) vlastní výtvarná tvorba 

c) závěrečné reflexe 

d) úvodní aktivity (zařazování hesel do správných skupin, práce s pojmy, vlastní 

text, apod.) 

 

 

Věk dotazovaného: ……       

 

Děkuji za vyplnění a přeji hezký zbytek dne! 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha D 

Přepis skupinového rozhovoru 

Pro zachování anonymity jsem jednotlivé respondenty označila počátečními písmeny 

jmen, která jsem použila při vyhodnocování dat. 

Zkusme si na úplný začátek zrekonstruovat, co jste během celého programu zažili. 

A:  „První hodina byla mimořádná, seznamovací, měli jsme připravit koláž o svém 

sousedovi, nebo která měla představovat někoho z té naší skupiny. A bylo to dost obtížné, 

protože jsme se navzájem vůbec neznali, takže těžko můžete někoho charakterizovat, když 

ho vidíte poprvé.“ 

B: „Druhá hodina pro mě byla velice příjemná a zajímavá, protože se tady objevilo 

spoustu různých věcí, a z toho jsme měli šanci tvořit – něco.“ 

V:  „Malování jednoho velkého společného obrazu…“ 

D: „… ťapání.“ 

Pokuste se uvést nějaké konkrétní příklady happeningu, performance, body artu 

a land artu. 

J: „Land art jsme si užili, když jsme byli tady v parku.“ 

A:  „A pro okolní lidi jsme trošku působili, jako když pořádáme happening. Já si myslím, že 

tam se to propojilo.“ 

Utkvělo vám nějaké konkrétní jméno umělce nebo akce? 

D: „N ějakej Francouz.“ 

B: „Jména, to je problém!“ 

E: „Pro mě taky.“ 

M:  „Poznámky jsem si nedělala.“ 

V:  „Já si pamatuju modré období, že měl, ale jméno, to vám neřeknu.“ 

J: „Jméno autora si obvykle člověk vždycky přečte pod dílem, že!“ 

A:  „No, já na to jméno té naší umělkyně si nevzpomínám, ale mluvila jste o Londýně a to, 

to mě zaujalo, ale to jméno prostě nevím. Jak tam přestěhovala tu naší vesnici, to na mě 

zapůsobilo, ale to jméno, opravdu mě vypadlo.“ 

D: „Jak přestěhovala tu naší vesnici, že jo?“  

A:  „Ano, ano.“ 

E: „Když potom vidím obraz, tak mi to připomene, ale jména jsou katastrofa.“ 

Co považujete za nejsilnější zážitek? 

B: „Pro mě teda to malování těma barvama, to se mi strašně líbilo, ten velkej obraz 

akční.“ 



 
 

E: „Akční obraz, no.“ 

M:  „To jo.“ 

A: „Hmm.“ 

B: „Pro mě tam byl takovej zajímavej moment i v tom, jak člověk prostě sám za sebe má 

nějakou představu a teď v tom, že jsme byli teda kolektiv…“ 

J: „Každej máme jinou představu a teď jsme ji měli dát na jednu plochu, jak nápady 

jednoho, druhýho dát dohromady tak, aby to něco udělalo.“ 

B: „Ták přesně tak…bylo to hezký, zajímavý.“ 

E: „Já myslim, že se nám to povedlo a bylo to zajímavý.“ 

A:  „M ě se to líbilo i v tom parku, protože tam si každý dělal jednotlivě a pak jsme se vrhli 

na tu lavičku a takový, že se to propojovalo prostě. Takže si myslím, že to byly určitě 

příjemný zážitky. I to doplnění, že jsme šli ven, že to nebylo jen v učebně, tak určitě je to 

dobrá metoda.“ 

J: „Objevování nových věcí, že jo… okolo kterých člověk běžně chodí, jo, a nenapadne ho 

to…koukej, najdi, udělej, jo. Hledat, koukat, pozorovat, nacházet!“ 

A: „No, jakou strukturu maj zdi, pařezy a podobně.“ 

D: „Tady je takových motivů a krásnejch věcí, okolo kterých jdeme – a vůbec to nestačíme 

nebo jdem prostě nevšímavě okolo…“ 

M:  „Protože moc spěcháme.“ 

D: „Ne jen to, ale ani tě to prostě nenapadne.“ 

V:  „…předměty úplně běžný, běžný potřeby, jsme z nich vytvořili nějaký dílo, a když se to 

pojmenovalo, tak to teprve pak mělo smysl. Tak to se mi na tom líbilo, že se to dalo 

pojmenovat a prostě fantazie trošku mohla zapracovat.“ 

J: „Tak mě se teda líbily všechny hodiny. Mě to nakonec zaujalo todlecto tak, tadleta dílna 

tak, že jsem v podstatě začal něco dělat i doma…“ 

Co na vás zapůsobilo naopak nejméně? 

J: „No možná, že tady paní budou mít nepříjemný zážitky z toho, že jsem jim něco pokazil. 

Když jsem jim do modrého období vnesl červené období.“ 

V:  „Tak to snad ani né.“ 

B: „Já bych teda měla, to se omlouvám, jednu takovou negativní poznámku, a sice, že to 

bylo krátký. Že to chtělo jakoby možná větší časový úsek přímo na to, protože když měla 

být část na popovídání a něco vytvořit a zažít si to, tak jako pro mě, mě to připadalo, já 

bych byla ráda, kdyby to bylo delší.“ 

E: „S tím bych taky souhlasila.“ 



 
 

J: „No, řikám časový prostor, objemový prostor, jo, a prostě to tady na tu krátkou dobu 

toho bylo málo, na seznámení tady ano, ale na výrobu málo!“ 

A:  „No, na spoustu těch informací taky, že jo, že to člověk pochopitelně nestačí zažít, těch 

informací bylo hodně.“ 

Jaký na vás udělalo akční umění dojem? 

B: „Já si myslím, že ze začátku to naše hodnocení bylo takový spontánní, že jsme řikali: 

chaos, nepříjemný. Různě jsme to definovali, ale mě to třeba vedlo k tomu, že jsem se 

zamyslela nad některýma těma věcma, že i tito umělci, co se takto vyjadřují, k tomu mají 

svůj důvod, maj svoje prostě vnímání světa, maj svoje rozpoložení, v kterým to dílo dělali, 

takže…“ 

D: „Takže nás to možná vedlo k větší toleranci.“ 

B: „Toleranci, ano.“ 

M:  „Já jsem byla spíš negativní vůči tomu.“ 

E: „K větší toleranci, k takový odvaze se vyjádřit.“ 

D: „Tolerance k něčemu jinýmu.“ 

M: „To ano.“ 

J: „…snaží se vyjádřit, zpodobnit divokost tohohle světa…“ 

A:  „No, mě jen některý formy, některý formy mi stále teda nevyhovujou a vadí. Tam prostě 

musím říct, že tam mám nějakou barieru a dál bych nešla, ale některé ty věci opravdu mě 

zaujaly i některý ty směry – některý na mě působí nepříjemně.“ 

V: „Ano, ano, přesně takový ty vyloženě extrémy, no.“ 

B: „P řesně, já se přiznám – vnímám to podobně.“ 

M:  „Já myslim, že je to dáno i našim věkem, byli jsme vychováni v něčem jiném – takže je 

to prostě vzděláním, výchovou a rodinným prostředím.“ 

D: „ A věkem.“ 

E: „Ur čitě.“ 

B: „Já třeba bych s tím věkem úplně nesouhlasila, protože za mlada už jsem ty věci 

vnímala úplně stejně. Jsou věci, který prostě jsem nechápala, že se někdo potřebuje 

vyjádřit hrubě – to jsem nepřijímala jako mladá a to je pořád stejný princip.“ 

E: „N ěco už je jakoby věkově přes čáru.“ 

V:  „Tak, ano.“ 

A:  „Ten posun tam je, určitě…“ 

Do jaké míry se budete nadále zabývat výtvarným uměním nebo přímo současným 

uměním? 



 
 

J: „No nevím, jestli to lze považovat za umění, no, ale jako občas ještě budu něco tvořit. 

Protože když už jsem si pořídil takový nějaký normální na to věci, který jsou na to nutný, 

jako jsou třeba dláta a různý další jiný věci, štětečky, tak budu – hlavně mi vyhovuje 

fotografie, plastická tvorba.“ 

E: „Já se zajímám o to kreslení, malování, takže se budu zajímat dál, no. Malovat budu 

teda, no, ale naučilo mě to tady, že se vracím ještě k těm minulejm otázkám, třeba trošku si 

dodat odvahy, nekreslit takový ty minimalistický obrázky, ale třeba i na krabice a tak 

různě.“ 

V:  „Já asi moc né, no, já stěží tak zvládám, co fotografovat potřebuju – už to nezvládám.“ 

M: „Já si myslim, že je důležitý když to člověk dělá rád.“ 

A: „A baví ho to.“ 

B: „Já jsem se teda o umění nikdy jakoby speciálně nezajímala, mám ráda krásný věci, 

vnímám je po svém. Mám takový svůj cit, prostě co se mi líbí, a co se mi nelíbí, nikomu to 

nevnucuju. Takže si myslím, že v tomhle tom zůstanu. Ale třeba speciálně tyto hodiny mě 

teda podnítily, že mám příští prázdniny teda naplněný pro svoje vnoučata, že spoustu těch 

věcí použiju.“ 

A:  „Ano, to určitě.“ 

M:  „To by se dalo.“  

D: „Já zase pak, když někdy uslyšim, nebo uvidim, že výstava akčního umění, tak dřív bych 

mávla rukou a tak teď se tam teda půjdu podívat.“ 

E: „Ano.“ 

Pokuste se na samý závěr zhodnotit, co vám tento program přinesl. 

J: „Co mi program přinesl? Tak já to řeknu hezky vzletně. Přinesl mi tvůrčí svobodu. 

Přinesl mi prostě to, že se mi něco povedlo, a že se mi to líbí, jo, bez vohledu na to, že 

třeba někdo si z toho dělá srandu. Dokonce mi to teda jako tak nějak zaplnilo trochu času, 

až na to někteří lidi doma z rodiny žárlej, jo, že se tomu až příliš věnuju. Že už mi nezbývá 

na nic jinýho čas.“ 

A:  „…jiný pohled na materiály, na barvy, na skloubení různých, různých vlastně detailů 

nebo materiálů, barev a to. Já si myslim, že tim nás to obohatilo.“ 

M:  „Ták ano.“ 

E: „To je hezky řečené.“ 

B: „Až uvidím někde nějakou pozvánku na výstavu u nás, tak si řeknu, třeba mě tam něco 

zaujme, nebo co tam teda vlastně dali…“ 

D: „D řív jsem měla nějakou svoji představu, že teda ne, a teď bych šla.“ 

V:  „Možná mi to trochu víc otevřelo oči, abych si víc všímala věcí kolem sebe.“ 



 
 

Příloha E 

Fotodokumentace programu 

 Obrázek 1: Setkání č. 1 – paní Eliška při 
tvorbě koláže 

Obrázek 2: Setkání č. 3 – akční malba, ve směru 
hodinových ručiček pan Jiří, paní Blanka, Eliška, 
Marie, Anna 

 Obrázek 3: Setkání č. 4 – dokončená empaketáž lavičky, z leva paní Věra, Marie, Eliška 



 
 

  

 Obrázek 4: Setkání č. 5 – frotáž ve městě, paní Anna Obrázek 5: Setkání č. 5 – sestavování loďky, paní 
Daniela 

 Obrázek 6: Setkání č. 6 – otiskování nohou, v případě pana Jiřího i rukou 



 
 

 

 Obrázek 7: Závěrečný přípitek všech absolventů a lektorky na vernisáži 

 Obrázek 8: Drobný land artový objekt pro účastníky programu na památku 

 Obrázek 9: „Akční kniha návštěv“ – malé zpestření pro návštěvníky vernisáže 



 
 

 Obrázek 10: Vystavený obraz – akční malba 

Obrázek 11: Výsledek setkání č. 7 

Obrázek 12: Výsledek setkání č. 2 – ready-made 

 Obrázek 13: Setkání č. 5 – ukázka z knihy frotáží  



 
 

Příloha F 

Absolventský list v jedné z barevných variant 

(zmenšené měřítko) 


