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Úkolem výuky je
přiblížit žákům
koncept rituál

9.9 Výtvarná výchova: Rituál aneb nesnadné hledání proporcí
mezi citem a rozumem
Analýza situace z výtvarné výchovy ve druhém ročníku čtyřletého gymnázia se věnuje výukové jednotce, jejímž ústředním konceptem byl rituál. Vyučující ve svých komentářích k výuce tento koncept nezasadila
do hlubších poznávacích souvislostí. Avšak na základě pojetí tohoto konceptu, které je zřejmé z průběhu výuky, zde při analýze přistupujeme
k rituálu z Cassirerovského hlediska jako k tvořivému symbolickému
projevu: rituál, shodně jako mýtus, zprostředkuje určitý příběh a „tvoří
svět“ podle obecných principů symbolizace obsahu (srov. Cassirer, 1996,
s. 20). Úkolem výuky je přiblížit žákům koncept rituál tak, aby poznávali
jeho obsah a principy jeho psychického, sociálního a kulturního uplatňování. V naší ukázce analyzujeme jednu ze situací výuky, k níž navrhujeme
alteraci. Situace je však natolik těsně svázána s celkem výuky, že se zde
nejprve poměrně podrobně věnujeme nejen samotné situaci, ale i procesu, který analyzované situaci předcházel.
9.9.1 Anotace
Kontext výukové situace – cíl, téma, návaznost obsahu
Výuka15 probíhala ve skupině 14 žáků čtyřletého gymnázia ve věku 16 až
17 let. Naše analýza vybrané situace výuky se zaměřuje na tři hlavní didaktické okruhy: (a) využití žákovské expresivní tvorby k poznávání principů symbolizace obsahu v oblasti umění a kultury; (b) úloha didaktické
transformace obsahu a s ní spjatých pojmů při utváření žákovských znalostí kultury a žákovského porozumění pro expresivní fenomény; (c) potenciál analyzované výuky výtvarné výchovy pro dosahování oborových
cílů a rozvíjení klíčových kompetencí.

Výuka se odehrává v rámci
interdisciplinárního kurzu Hledání
souvislostí

Didaktické zpracování konceptu rituál v analyzované výuce je součástí
programového tematického bloku nazvaného Umělecká tvorba a komunikace. V pojetí školního vzdělávacího programu gymnázia, v němž se
výuka odehrávala, je tento tematický blok vyučován v průběhu třídenních
kurzů, ve kterých se setkávají studenti výtvarného oboru a hudebního
oboru. Tyto kurzy jsou nazvané Hledání souvislostí a jejich koncepce je
interdisciplinární i přes hranice výtvarného umění a hudby; žáci se mají
seznamovat s uměleckou tvorbou a komunikací prostřednictvím přesahů mezi rozmanitými uměleckými obory včetně dramatického, tanečního ad.16
15

16
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Videozáznam rozebírané vyučovací hodiny byl pořízen v rámci Virtuálních hospitací
realizovaných Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (podrobněji viz Švecová,
2011).
V kontextu české výtvarné výchovy je tento integrativní přístup dlouhodobě rozpracováván v pojetí artefiletiky (Slavík, 1997). Proto zejména z jeho teoretického rámce
zde přistupujeme k analýze. V této souvislosti je důležité předeslat, že ve školní praxi
výtvarné výchovy, ale i jiných vzdělávacích oborů, nezřídka bývá uplatňována určitá
koncepce výuky jen intuitivně, aniž se k ní učitel přímo hlásí, a tedy i bez hlubší znalosti
jejího teoretického a metodologického zázemí. V důsledku toho dochází k didaktickým
chybám a ke snížení kvality výuky. To by nemuselo nastat, kdyby byla věnována větší
pozornost teoretickému zázemí, které dovoluje lépe promýšlet a korigovat didaktickou
práci s obsahem. To je i případ níže analyzované výuky.
Didaktické kazuistiky: výukové situace a jejich změny k lepšímu

Podle úvodního sdělení vyučující měli žáci v analyzované hodině za úkol
definovat pojem rituál a vysvětlit jeho roli v životě člověka z hlediska historického i současného. Znalostní složka výuky byla zvýrazněna krátkým
dotazníkem zaměřeným na různé poznatky o rituálu. Tento dotazník žáci
dostali již před výukou a měli si ho prostudovat a vyplnit. Poté žáci realizují svůj vlastní rituál za pomoci různých výrazových prostředků. V této
tvůrčí části výuky se žáci měli seznámit s rituálem prostřednictvím rozmanitých expresivních aktivit: barevná kresba, výrazový tanec, vytváření
rituální masky, divadelní masky, kostýmu.

9

Žáci měli za úkol
definovat rituál
a vysvětlit jeho
roli v životě

Analyzovaná výuka se přímo nebo zprostředkovaně vztahuje k těmto
očekávaným výstupům a kompetencím v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia (RVP G):
Očekávané výstupy (RVP G 2007, s. 54)
•	Na příkladech uvede vliv společenských kontextů a jejich proměn
na interpretaci obsahu vizuálně obrazného vyjádření a jeho účinku
v procesu komunikace.
•	Při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí
vizuálně obrazných vyjádření.
•	Nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování
svých projektů.
Klíčové kompetence (RVP G 2007, s. 9–11)
•	Kompetence občanská: respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí.
•	Kompetence občanská: rozšiřuje své poznání a chápání kulturních
a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání.
Kontext výukové situace – cíl, téma, návaznost obsahu
Obsahové jádro výuky je postaveno na jediném konceptu: rituál. Toto slovo je odvozeno ze starověké latiny, kde znamenalo obřad. Rituál je určitý
způsob chování, které má stereotypní průběh, často se opakuje a může
nabýt povahy automatismu, rutiny. Ve své archaické kulturní podobě byl
rituál provozován v úzkém vztahu k mýtu a jako součást kultu.17 V současném, zejména psychologickém pojetí, se ovšem za rituál považují
všechny pravidelné a stereotypně se opakující úkony, kupř. pití kávy před
začátkem pracovní doby. Tento „profánní“ či „civilní“ pól rituálu spolu
s nynějším oslabeným porozuměním pro původní charakteristiky mýtu
(srov. Otto, 1991, s. 9–13) nezřídka vede k nejasnostem nebo k neurčitosti v chápání obsahu a rozsahu pojmu rituál. Archaická stránka rituálu
je pro výuku přitažlivá tím, že je spojena s působivou atmosférou magie nebo tajemství, která může být pro žáky motivující. Proto je z výuky
17

Rituál lze chápat
jako obřad a jako
psychologický
úkon

Otto (1991, s. 17–18) zdůrazňuje, že archaický mýtus má povahu „stvořené pravdy“
v tom smyslu, že se předvádí jako útvar – Gestalt a že právě v podobě Gestaltu je uskutečňován prostřednictvím rituálů v kontextu kultu. Podobně Eliade (1993, s. 9–11)
vysvětluje, že rituál coby součást archaické ontologie zprostředkuje či přenáší obsah,
který „vyjevuje poznání určité situace v kosmu, a tudíž implikuje jistou metafyzickou
pozici.“ V tomto směru lze archaický rituál pokládat za reprezentaci k němu příslušné
– byť implicitní – ontologie a jí odpovídajícího světonázoru.

Didaktické kazuistiky: výukové situace a jejich změny k lepšímu
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9
První část výuky
se věnovala
teorii, druhá praxi

patrná snaha učitelky tuto atmosféru alespoň v některých momentech
žákům zprostředkovat.
V následujících odstavcích v hlavních rysech popíšeme průběh výuky.
Budeme uvádět jednak stručný popis dění ve výuce s ohledem na pozdější analýzu, jednak přímé citace z komunikace ve výuce, které budou
označeny vstupním časem ve videozáznamu. Kromě toho již v této části
výkladu připojujeme příležitostné komentáře, které mají sloužit k lepší
orientaci čtenáře v následujícím rozboru vybrané situace výuky.
Vyučující rozvrhla výuku na vstupní teoretickou část v rozsahu asi 45 minut, v níž se žáci mají seznámit s konceptem rituál, a na druhou část
praktickou, v časovém rozmezí asi dvojnásobném, v níž si mají sami
vyzkoušet realizaci rituálu. Vstupní teoretická složka výuky byla se žáky
zčásti připravena předem, protože žáci se již v předešlé výuce s učitelkou nad pojmem rituál zamýšleli a dostali k vyplnění dotazník zaměřený
na poznatky o rituálu. Dotazník byl pak při výuce využíván jako opora
pro diskusi o principech, základních formách a jiných rysech a náležitostech rituálu. V praktické části se žáci měli ke konceptu rituál přiblížit
prostřednictvím kombinace hudebního, výtvarného a tanečního projevu.
Pro následující den projektu bylo naplánováno téma maska: divadelní
a rituální maska, scénografie, kostým.
Další asi pětiminutová fáze výuky se odehrávala v režii otázek kladených
vyučující. Ptala se na obsah pojmu rituál, na jeho souvislosti s jinými
pojmy, na jeho závažnost v životě člověka apod. Žáci s občasným zaváháním vcelku správně odpovídali, přestože vesměs jen na úrovni základních
jednoduchých poznatků. Ve zkratce zde za pomoci citací otázek učitelky
a zkrácených parafrází odpovědí žáků shrnujeme podobu této aktivity:
3:53 Vyučující: Rituál je pojem blízký čemu? Žáci odpovídají: zvyklosti, je
to opakovaná činnost, tradice, zvyk, obřad.
5:11 Vyučující: Co jste si zapamatovali z první části? Žáci odpovídají: Co
to je kult. Co to je rituál. Jak je důležitý rituál pro každého člověka. Kde
všude se s ním setkám. Že jsou rituály téměř ve všem.

Pojetí konceptu
rituál kolísá mezi
„posvátnou“
a „civilní“ rovinou
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Z uvedených citací je znát, že pojetí konceptu rituál ve výuce od samého
počátku kolísá mezi „posvátnou – archaickou“ a „civilní – psychologickou“ rovinou. Ve slově „posvátný“ zde mimo jiné chceme vyjádřit důraz
na holistický dojem, na působivou atmosféru, na emocionální prožitek
a na oslabení racionální analýzy ve prospěch nepochybující víry. Tento
prožitkový emocionální aspekt se ve výuce téměř mizí, protože se nedaří
příslušnou atmosféru navodit a žáci ani nejsou vedeni k náhledu na tuto
stránku rituálu. Oproti tomu ve slově „civilní“ se má ozývat nejenom
všednodennost, ale také sklon k psychické distanci a k racionální analýze. S touto polaritou souvisí i jakési rozdvojení ve způsobu didaktické
činnosti učitelky. Ta se na jedné straně snaží zprostředkovat žákům atmosféru obřadnosti a magických praktik, na straně druhé usiluje o střízlivý nadhled a klade důraz na poznatky i na uvědomělé propracování
a posuzování kvality tvorby. Didaktické propojování obou těchto stránek
je náročné a hrozí leckterými komplikacemi. K této skutečnosti se zde
ještě budeme vícekrát vracet.
Didaktické kazuistiky: výukové situace a jejich změny k lepšímu

Po výše popsané fixační, resp. diagnostické, fázi výuka přechází do fáze
tvůrčí. Nejprve však v podobě racionální přípravy: žáci si mají sami promyslet obsah, s nímž budou zacházet ve svém výrazovém projevu. Vyučující zde tedy vede žáky k uvažování o expresivní tvorbě ještě před její
realizací. Zjevně tím odmítá tzv. spontánně-tvořivý přístup v kurikulu výtvarné výchovy.18 Opět zde tedy z jiné strany narážíme na výše zmiňovaný
problém vztahu mezi „posvátným“ a „civilním“ přístupem. Jak je zřejmé
z výše citovaných momentů výuky (čas 3:53, 5:11), v této její fázi učitelka
preferuje „civilní“ pojetí v souladu s cílem fixovat anebo diagnostikovat
žákovské znalosti.

9

Ve fixačnědiagnostické fázi
učitelka preferuje
„civilní“ pojetí

Po skončení fixačně-diagnostické fáze výuka přechází do fáze expresivní
tvorby. Učitelka ji uvádí zadáním úlohy pro žáky:
5:49 Vyučující: Pustíme se teď do výtvarné práce. My už víme asi co to rituál je, to je potřeba k naší práci a teď je potřeba, abychom si promysleli
charakteristické rysy rituálu. Zkusíme vymyslet charakteristické znaky
rituálu. Vlastně vymýšlíme to, s čím budeme pracovat. To, co bychom
měli dodržovat při tvorbě vlastního rituálu. To znamená, vymyslete, co je
důležité, abyste dodržovali, nebo důležité zásady, které musí platit, aby
ten rituál byl zajímavý a tak dále. Já k tomu víc nechci říkat, protože byste na to měli přijít sami. Takže zkusíme to prostřednictvím myšlenkové
mapy.
V tomto momentu se opět musíme vrátit k výše vzpomenutému problému vztahu mezi prožitkovým-holistickým a civilním přístupem k tématu rituál. Každá racionální analýza nutně oslabuje prožitkovou stránku
zážitku a naopak. Proto je důležité tyto dva přístupy ve výuce zřetelněji
oddělovat, což zde chybí. Z dalšího průběhu výuky je však zjevné, že vyučující oproti svému návrhu zredukovala počet jádrových konceptů, které
mají vstupovat do uvědomělé didaktické práce, a soustředila se hlavně
na vztah mezi dvěma z nich: rituál a emoce. To pokládáme za vhodné didaktické řešení, protože zvyšuje jasnost obsahové transformace a dovoluje lépe ve výuce propracovat příslušné koncepty, ať již prostřednictvím
tvořivé činnosti nebo komunikace o ní. Stojí za zvláštní zmínku, že důrazem na vazbu rituálu k emoci se posiluje „posvátná“ stránka konceptu
a v kontrastu k předcházející „civilnější“ fázi rostou nároky na emotivitu,
vcítění, imaginaci. Vypovídá o tom následující citace:

Důrazem
na vazbu
rituálu k emoci
se posiluje
„posvátná“
stránka konceptu

9:08 Vyučující: A o tom, jestli je rituál emotivní, nebo ne, se přesvědčíme
hned. Já vám pustím muziku, pustím vám kousíček, všichni zavřete oči
a pokusíte se vcítit do té muziky.
18

Spontánně tvořivý přístup byl příznačný v druhé polovině devadesátých let 20. stol.
a v praxi mnohde přetrvává dodnes. V něm převládalo mínění, že spontánní přístup
k tvorbě by mohl být potlačován předběžným promýšlením anebo učitelským vedením
tvůrčího postupu. Již ve své době byl však důraz na spontaneitu kritizován, pokud by
byl jednostranný. Uždil k tomu již v r. 1978 (s. 230) píše: „…v celku tvořivé činnosti se
uplatní celá řada momentů nespontánních…“ Přesto se i nynější běžná praxe výtvarné
výchovy mnohdy staví zdrženlivě nebo odmítavě k náročnějšímu rozvažování o tvorbě
nebo argumentované komunikaci o ní. Důvodem i dnes bývá obava z toho, že racionální
úvahy by mohly negativně ovlivňovat tvořivý proces a ubírat mu specifickou atmosféru.

Didaktické kazuistiky: výukové situace a jejich změny k lepšímu
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12:16 Po skončení krátkého hudebního vstupu se vyučující obrací
na žáky: Co jste cítili, byly tady nějaké emoce? Žáci odpovídají: energie,
na začátku úzkost a potom extáze, divný pocit, smíření, pohoda…Vyučující: Představili jste si, kde jste, nebo nějaký ten příběh? Žáci odpovídají:
Nová Guinea; něco podobného poslouchám při kompozicích, takže jsem
měla asociace…; ukázka je jako z každého dokumentu o Africe…

Žáci měli
výtvarně
zaznamenat
hudební ukázku

V návaznosti na tento rozhovor učitelka pobízí žáky, aby si připravili čtvrtku a barvy a dává jim za úkol, aby to, co budou poslouchat v následující hudební ukázce, výtvarně zaznamenali.19 Tento přístup by měl vyústit
v pochopení rozdílu mezi hudbou v původním kontextu rituální aktivity
a jejím poslechem v jiných, nikoliv původních kontextech. Cesta k pochopení pro tento podstatný rozdíl zde však citelně chybí. Přestává být zřetelné, jaká podoba rituálu se tu bere v úvahu a do jakého kontextu spadá. Výběr hudby by totiž poukazoval spíše k „posvátné“ podobě rituálu
a tím i k jeho vztahům k mýtu anebo kultu. Oproti tomu úloha zaměřená
na vytvoření přepisu a notačního záznamu či scénáře budoucího rituálu
směřuje spíše do oblasti „civilní“ a přiklání se k mladším podobám ritualizace v současném umění. Tam by se žákům nabízely příležitosti k zajímavému a přínosnému učení, jak později doložíme. Souvislosti k umění
se však v této výuce didakticky explicitně téměř neprojevují.

Žáci jednotlivě
interpretovali své
záznamy hudby

V další fázi výuky se žáci jednotlivě vyjadřovali ke svým výtvarným záznamům vyslechnuté hudby. Učitelka nabádala žáky, aby vysvětlovali svůj
přístup k volbě výrazových prostředků: „…Proč zrovna volil tuto barevnost, proč zrovna třeba směr těch tahů, linie, plochy, atd.“ Níže uvádíme
ukázky dvou žákovských výpovědí i s odpovídajícími obrázky.

Obrázek 9.9.1 Malba hudby – Ž2

19
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Jedná se o techniku vizualizace představ inspirovaných hudbou, která je ve výtvarné
výchově běžná a je v oboru příležitostně užívaná po mnoho desítiletí, nejméně od osmdesátých let 20. stol.
Didaktické kazuistiky: výukové situace a jejich změny k lepšímu

„To měl být příběh, představila jsem si tu Afriku, to jak to je tam na tý
poušti, ty zvířata, a potom tam přišli nějaký vojáci z lesa a byla tma a potom tam začali skákat kolem toho ohně a potom začali zabíjet ty zvířata
a protože to bylo v tom lese, tak to bylo takový jako že zelený.“

9

Obrázek 9.9.2 Malba hudby – Ž4

„Tady ta černá skvrna, to je ten začátek, jak to tam bylo takový temný,
a pak ty modrý čáry to je ta energie, která z toho na mě čišela a potom ty
tenký čáry, který pak porazily ten špatný pocit ze začátku.“
Z žákovských výpovědí je znát snaha přesvědčivě zdůvodňovat vztahy
mezi vizuální podobou jejich výtvarného díla, podobou vyslechnuté hudby a vlastními asociačními představami ve spojení s prožíváním. S ohledem na kulturní závažnost vytváření asociací mezi obrazem a pojmem
se jedná o didakticky plodnou část výuky. Současně se zde však výuka
odklání od jádrového obsahu, tj. od konceptu rituál. Přesněji řečeno,
vztahy žákovského výkladu k jádrovému konceptu přestávají být ve výuce zřetelné a vyučující je nijak neosvětluje. Rozhodující problém vidíme
v tom, že učitelka se žáky neprobírá různé přístupy k interpretaci a neukazuje jim rozdíly v její kvalitě – chybí vzdělávací motivy. Dochází k tzv.
přechylování estetického zážitku, při kterém je vlastní hudební obsah
vytěsňován asociačními představami, které s ním souvisejí pouze velmi
volně a nerespektují jeho výstavbu. Jestliže tento moment žáci nezachytí, nechápou podstatné kvality expresivního projevu. Proto ostrý přechod
ke „cvičení rituálu“ v dalším momentu působí z didaktického pohledu
unáhleně.

Dochází
k tzv. přechylování estetického
zážitku

27:20 Vyučující: A teď, přátelé, začíná prubířský kámen, a to je, že začneme cvičit rituál v praxi. Uděláme si takovou divadelní rozcvičku, s tím, že
se procvičíme, abychom si neublížili, protáhneme se, budeme poslouchat
rytmy, a možná, že přijde i kouzelník, neboli šaman, a uvidíme něco hodDidaktické kazuistiky: výukové situace a jejich změny k lepšímu
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Žáci jednotlivě
interpretovali své
záznamy hudby

ně zajímavého. Moje výhoda je v tom, že já vás jenom navedu a pak budu
vystupovat jenom v roli diváka a budu se koukat, co vy jste vymysleli.
Tímto momentem vstupuje výuka do fáze, která bude předmětem hlubšího rozboru v následující části textu. V ní se budeme z didaktického
hlediska věnovat především vztahům mezi obsahem výuky a jejími cíli
v návaznosti na činnost žáků. Budeme vycházet z faktu, že obsahovým
jádrem výuky je koncept rituál, který mají žáci poznávat prostřednictvím
vlastní činnosti. Tento koncept je v konceptovém diagramu společný
pro tematickou i konceptovou vrstvu (viz Obrázek 9.9.3). S ohledem
na vstřícné pojetí výuky zde není cíl stanoven předem, ale má ve výuce
postupně vyplynout a být realizován prostřednictvím žákovské činnosti
odpovídající jádrovému konceptu. Výchozí didaktický problém spočívá
v tom, jak konstruovat a zadat úlohu, v níž by žáci poznávali podstatné
složky obsahu a odpovídajícím způsobem se je naučili zvládnout. Přitom
slovo „zvládnout“ zde zahrnuje nejenom deklarativní znalost, tj. vědění a dovednost vysvětlit o co se jedná a v jakých osobních, sociálních
a kulturních souvislostech. Ale také znalost procedurální, tj. umět příslušný obsah tvořivě uchopit, vyjádřit a odpovídajícím způsobem prožívat
v souznění s obecnými pravidly tradovanými kulturou.
9.9.2 Analýza
Strukturace obsahu – rozbor s využitím konceptového diagramu

V situaci se
vyhrocuje rozpor
mezi „posvátnou“
a „civilní“ rovinou
rituálu

Analyzovaná situace zabrala asi 15 minut, tj. něco přes desetinu celkové
výukové doby. Situace je zajímavá tím, že se v ní koncentruje a vyhrocuje výše popsaný rozpor mezi „posvátnou“ a „civilní“ rovinou konceptu
rituál. V souladu s důrazem, který učitelka položila na emoce ve vztahu
k rituálu, zde můžeme mluvit též o rozporu mezi „emocionálním“ a „racionálním“ přístupem k rituálu nebo mezi jeho holistickým a analytickým
pojetím nebo mezi spontánní prožitkovou identifikací žáka s obsahem
a zvýšenou psychickou distancí od něj. Žádný z těchto pojmů není zcela
přesným vystižením, o co tu z didaktického hlediska jde, ale společně
poskytují určitý konceptuální rámec pro pochopení základní didaktické
polarity doprovázející práci s konceptem.20

20

328

Právě z toho důvodu je koncept v artefiletice vykládán jako interpretační a zážitkové
pole. Pole je příznačné tím, že interpretované nebo prožívané významy jsou provázány
složitými vztahy s rozrůzněným důrazem a „rizomatickou“ strukturou, která připouští,
aby zařazení pojmů do pole mělo charakter analogický pravděpodobnostním prvkům
tzv. fuzzy množin (srov. Slavík & Wawrosz, 2004, s. 152; Slavík, Dytrtová, & Fulková,
2010, s. 235).
Didaktické kazuistiky: výukové situace a jejich změny k lepšímu
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Obrázek 9.9.3 Konceptový diagram výukové situace – Výtvarná výchova: Rituál…

Rozbor transformace obsahu s výhledem k alteraci
Při zadání úlohy (čas 28:20) učitelka zdůrazňuje emocionální a narativní
stránku aktivity, která žáky čeká. To je potvrzením, že podle jejího záměru mají žáci nyní především objevovat mytický a magický charakter
rituálního dění, mají se do své činnosti „položit“. Zároveň však již v průběhu zadání úlohy poskytuje instrukce, které by měly vést žáky spíše
k přemýšlení o tom, co dělají a jak to dělají. Tím se vyhrocují dva důrazy:
na emoční prožitek a na příběh. Ty zde působí rozporně. Zatímco emoce
je výsledkem nedistancovaného „přímého působení“ a prožití (při flow se
ztrácí pojem času, prostoru a tělesnosti), je narativita záležitostí distance a posloupnosti. Příběh má začátek, zápletku a konec. Pokud nejsem
schopen udržet v mysli celou struktura, nedává smysl a není příběhem.
Zde se poprvé „štěpí“ zážitkové pole u jednotlivých aktérů podle preference jedné z cest, které učitelka nabízí. Kromě toho zde chybí využití vzdělávacích motivů v návaznosti na analytickou stránku výuky. Žáci
se neučí chápat vztahy mezi expresivně vyjadřovaným obsahem a formou tohoto vyjádření. Chybí zde analýzy rozdílů působivosti při použití
Didaktické kazuistiky: výukové situace a jejich změny k lepšímu

Zážitkové pole
u jednotlivých
aktéru se „štěpí“
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rozdílných konstrukcí expresivní formy. Hranice mezi oběma didakticky
význačnými póly konceptu rituál se tím opět rozostřuje a uniká z pozornosti. Dokladem toho je následující úryvek:
28:20 Vyučující: My jsme hovořili o emocích, hovořili jsme o pocitech, vytvářeli jsme si na základě muziky příběh, takže se pustíme do jiné části,
kterou už budete potřebovat. Trošičku se rozhýbeme, pustím vám jinou
muziku. Taky rituální muziku, taky z Afriky a budeme pomaličku se protahovat, procvičovat, snažit se vystihnout ten rytmus, atd. Zase si budeme
v hlavě vytvářet nějaký příběh. A tím se vracím zase na začátek k mé
první otázce celého toho úvodu, proč si myslíte, že začínáme rituálem.
Dokážete mi už odpovědět? Proč nehrajeme to divadelní představení,
o kterém váš kamarád řekl, že to dělá každý.
Parafráze žákovských odpovědí: Uvolnění, dá se na to navazovat dalšími
aktivitami, větší koncentrace, víc zábavy, větší vyjádření sama sebe…

V rituálu se
mohou zapojit
všichni žáci bez
ohledu na talent
k expresi

Kontrastní porovnání s divadelním představením ze strany učitelky a žákovské důrazy na uvolnění a sebevyjádření jsou ilustrací spontánního
a holistického přístupu k rituálu. Naopak poukazy na snahu vystihnout
rytmus a vytváření příběhu v hlavě mají blíž k racionálnímu analytičtějšímu pólu daného konceptu. Z následujícího úryvku lze vyčíst, že učitelka
sama vidí v konceptu rituál příležitost k uplatnění všech žáků bez ohledu
na míru jejich kompetence či talentu k expresi. Není nutné nic předem
procvičovat, každý se může svobodně a volně zapojit do společného
dění. Již na počátku však učitelka sama do žákovské aktivity razantně
vstupuje svým „předcvičováním“. Její postup je didakticky legitimní, protože dodává žákům odvahu se projevit a zároveň potvrzuje její vedoucí
roli v celém dění. Opět však chybí více příležitostí pro rozvoj porozumění
u žáků; bylo by vhodné, aby v této fázi co nejlépe oni sami mohli povědět
svoje mínění, co od aktivity očekávají.

Obrázek 9.9.4 Rozcvička
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28:43 Vyučující: Tak já to tedy dokončím. Já si myslím, že ten rituál je
o tom, že všichni mají stejnou šanci. Že nemusíte umět ani zpívat, ani
dokonale tancovat, ten rituál nemusí být na muziku, může být na zvuky, může být na cokoliv. To znamená: všichni mají stejné šance. Nemusí být vynikajícími herci, ale přesto mají svou roli, svou pozici v rituálu,
takže všichni jste dobří a všichni budete určitě dobří. Takže pustíme se
do rozcvičky. … Tak pojďme na to. Rozestupte se, vytvořte třeba kroužek,
nebo udělejte si místo, nemusíte dělat kruh, pojďte ke mně blíž, nekoušu
a udělejte si prostor kolem sebe. Udělejte si prostor tak, abyste kolem
sebe mohli mávat rukama a nikdo nikoho nepraštil. To je úžasný, nemůžete jít někdo třeba do prostoru? Vy se rozšiřujete jak kruhy na vodě, co?
…
Z úryvku je znát značné nasazení učitelky, její snaha rozpohybovat žáky.
Podobně se chová trenér nebo vyučující tělesné výchovy při pohybových
aktivitách a zde se jedná o pohybovou aktivitu. Pro tuto chvíli však se
vytratil její symbolický charakter a narativní obsah, takže koncept rituál
ustoupil do pozadí. To by samo o sobě nemuselo být problémem, pokud
by žákům bylo jasnější, jaká je funkce této dílčí aktivity a jak souvisí s příznačnými rysy probíraného konceptu. S ohledem na skupinový charakter aktivity se učitelce nabízela zejména možnost opřít se o fakt, který
sama v úryvku zmiňuje: všichni mají v rituálu svou pozici a roli. Vstupem
do ní se stávají součástí příběhu a zároveň s tím se podílejí na utváření
nebo upevňování určitých pravidel či principů tvorby. Pravidla či principy
se v této výuce různými způsoby opakovaně připomínají, ale žáci si jen
málo mohou uvědomit a využívat jejich funkci – tu zpravidla kontroluje
učitelka. Je to znát i z pokračování této aktivity:

9

Koncept
rituál ustoupil
do pozadí

31:30 Vyučující: Zamáchejte rukama. Princip rozcvičky spočívá v tom,
že se samozřejmě zaposloucháte do rytmu, budete se chviličku koukat
na mně, co já tady budu vytvářet a budete se snažit po mně opakovat ty
pohyby. Nikdo po vás nechce žádná eskamotérská cvičení, potřebujeme
vás trošičku rozhýbat, protože každý jsme na tom fysicky jinak a trošku
vás protáhnout. Pomaličku a už přemýšlejte, už si tam přidávejte své pohyby, důležité je, abyste nikoho se nedotkli. Můžete jít proti obličeji druhého, nebo jiné části těla, nicméně nedotýkat. Můžete přecházet, nikdo
po vás nechce nějaké komplikované taneční kroky. Já jdu pustit muziku,
bude tady naprostý klid, naprosté soustředění. … Takže čekáte na mě?
Tak jedem! Soustřeďte se na to svý tělo a udržte v něm takové napětí.
… Tak vytáhnu se hóódně. … Bacha na kalhoty. … Koordinace pohybů. …
A znova opakování. … Pomaličku. …
Aktivita žáků sice sledovala pokyny a chování učitelky, ale ve chvíli, kdy
žáci sami měli převzít pohybovou iniciativu, se naplno projevila rozpornost „řízené spontaneity“. Žáci postupně tlumili svou pohybovou aktivitu
a nakonec mnozí téměř přestali odpovídat na hudební podněty. Vyučující
na tuto situaci bezprostředně reaguje:

Projevila se
rozpornost
„řízené
spontaneity“

34:45 Vyučující: Tak dobře. Počkáme …. Pojďte ke mně blíž. Tak, řekněte
mi, kde je problém. V čem vy vidíte problém. Protože problémy tady jsou.
Tak, co vás trápí.
Didaktické kazuistiky: výukové situace a jejich změny k lepšímu
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Žáci (parafrázujeme celkový smysl porůznu roztroušených odpovědí): Nemůžeme se uvolnit.
Že je nás hodně. … Pevně stanovený kroky. Já jsem na to zvyklý. … Neznámá hudba.
Vyučující: … Dobře. Já vidím jeden zásadní problém. Vy jste si už vyjmenovali základní tři, já si myslím, že tam bude problémů víc a že na ty problémy budete znova narážet při vlastní tvorbě toho rituálu. Nicméně já tam
vidím … základní problém v tom, že vy vůbec nedokážete udržet figuru. To
tělo, když máte něco předvádět, trošku zkoušíme výrazový tanec, to tělo
musí být pevné. To znamená, já musím přesně vědět, co dělám s rukou,
co dělám s prsty, co dělám s boky, atd. … O koordinaci pohybů přátelé
nemluvě. Takže já si myslím, že v tom je základní problém. Takže ještě
jednou.

Přístup učitelky
naznačil, že
aktivita má svůj
řád a pravidla

Vývoj situace nakonec dovedl učitelku k tomu, že postupně opouští svou
představu zformulovanou při zadání v čase 28:43. Tehdy zdůrazňovala,
že tvořivá aktivita může být víceméně libovolná – „může být na cokoliv“ – a nikdo v ní nemůže selhat: „všichni budou dobří“. Nyní se ukázalo,
že k selhání přesto může dojít a vyučující pod vlivem této zkušenosti přechází do opačné pozice: „musím přesně vědět, co dělám…“ A také to musím umět: „držet figuru“, mít „pevné tělo“, udržet „koordinaci pohybů“.
Jako by se tu vracel dříve odmítnutý model divadla, jen posunutý do podoby taneční školy. Učitelka přesto nepřebírá tvořivou iniciativu žákům
a v dalším postupu nechává na nich, jak se vypořádají s obsahem. Její
vstup nicméně vnesl do aktivity jiné hledisko: upozornil žáky, že zamýšlená aktivita má svůj řád a svá pravidla, na které je nutné myslet, i když
nejsou zadaná zvenčí. Tím se opět otevírá přístup ke konceptu rituál,
protože právě vnitřní řád je pro něj příznačný. Učitelka ovšem nevyužila
příležitost tuto skutečnost žákům připomenout. V dalším pokračování
aktivity se spokojila jen s výše uvedeným poukazem na platnost určitých
pravidel či nároků.
35:30 Vyučující: Teď jsem to přerušila, tu skladbu jsem přerušila, takže
ji pustím dál a každý sám se snažte třeba miniaturními pohyby prostě
se vcítit do té muziky. Nemusíte tam máchat rukama, nic, ale můžete
si třeba zkoušet kroky, napnutí trošičku v kolenou, jít opravdu do dřepu.
Udělejte mi dřep, teď hned. No dobře a vstaňte.
Žák: A můžeme sedět? Víc se soustředím?
Vyučující: Dobře, tak to jsem zvědavá. Tak si seďte a zkuste třeba v tom
sedu vymýšlet nějaké pohyby. Dobře, udělejte si pohodlí. A tím dneska
skončíme dnešní část a pak se už pustíte do samostatné práce.

Znovu se
vyhrocuje rozpor
mezi spontánním
a řízeným
přístupem
k rituálu
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Žáci si ještě v několika minutách vyzkoušeli vlastní pohyb na hudbu.
Poté již učitelka zadávala hlavní úkol: přípravu rituálu. Vlastně se tím
v podobě scénáře opět vrací model divadla. A s tím se znovu vyhrocuje
původní rozpor mezi spontánním a řízeným přístupem k rituálu. Právě
v těchto situacích se nejlépe ukazuje, jak je didakticky důležité precizně
promyslet pojmovou strukturu obsahu, s nímž budou žáci zacházet. TeprDidaktické kazuistiky: výukové situace a jejich změny k lepšímu

ve tehdy je totiž možné ponechat žákům dostatek vlastní tvůrčí aktivity
i prostor k diskusím, protože učitel sám má na mysli obsahovou architekturu výuky a dokáže k ní žáky citlivě přivádět. Potřeba této pevné opory
v pojmové struktuře vyniká i v následujícím úryvku.
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41:00 Vyučující: Takže připomínám, že ve zbývajících přibližně sto minutách budete pracovat na svém rituálu. … vaším úkolem je vymyslet rituál
na nějaké téma. Během práce jste měli ode mě asi těch jedenáct pojmů,
které jsou důležité pro to, aby rituál byl rituálem, např. komunikace, interakce, vzpomeneme ještě nějaké pojmy, co tam byly? Emoce, rekvizity,
masky, kostýmy, ještě? Obsah. Ano, já potřebuju vyjádřit nějaký obsah.
Fajn, tak velice důležité informace. Budete si sestřihávat k tomu vašemu
rituálu svoji vlastní muziku.
Stojí za zvláštní pozornost, že učitelka v zadání úlohy zdůrazňuje téma
a obsah rituálu, tj. jeho symbolickou povahu. Od ní se však v předcházejících fázích výuky často odhlíželo anebo se vazba mezi výrazovou formou a obsahem střídavě zjevovala a vytrácela bez toho, aby poskytla
žákům dostatečnou příležitost k učení. Proto se v následujícím výkladu
soustředíme právě na ty didaktické problémy, k nimž vede nedostatečně
projasněná obsahová struktura výuky a nejasnosti v jejím pojmovém výkladu. Tato neujasněnost vypovídá o nedostatcích v didaktické znalosti
obsahu: učitel možná obsah zná, ale nezvládá jej dost dobře didakticky,
tj. ve struktuře a v činnostech prospívajících žákovskému učení.

Symbolická
povaha rituálu
byla jen zčásti
využita

Před samotným návrhem alterace shrneme hlavní námitky, na něž alterace odpovídá. Identifikované didaktické problémy v analyzované výuce
se zdají být dvojího druhu. První se týká poznávací stránky rituálu, která
na jedné straně vede k potřebě znát obsah a na straně druhé je spojena
s intimitou. Rituál vytvářel v původním slova smyslu pravdivou skutečnost. Ta byla určena nějaké uzavřené societě, která prostřednictvím rituálu sociálně integrovala svoje pojetí světa. Zpochybnit rituál znamenalo
zpochybnit svět. To znamená, že mystická stránka rituálu splývala s jeho
stránkou poznávací – proto Eliade v souvislosti s rituálem mluví o archaické ontologii. Ve výuce se tato stránka rituálu nejnápadněji projevila při
žákovských výkladech jejich vizualizací hudební ukázky.

Napětí mezi tím,
jak znát obsah
a jak zabezpečit
intimitu prožívání

Pokud bychom ve výuce usilovali o zprostředkování tohoto pojetí rituálu,
znamenalo by to vytvořit specifické „chráněné prostředí“, v němž by intimita směřující k poznávání a sebepoznávání nebyla ohrožována rušivými
zásahy. O to se vyučující opakovaně snaží, ale opakovaně naráží na problém, že si pro tuto snahu předem nevytvořila dostatečné didaktické
předpoklady při vedení výuky. V ní by bylo zapotřebí zabezpečit specifický
prostor s bezpečnou atmosférou, do níž by nemusely vstupovat vnější vlivy, protože žákům by předem bylo jasné, k čemu výuka směřuje. Didaktický problém zde tedy spočívá v nedostatečné komunikaci mezi žáky
a s učitelkou, která by vedla k hlubšímu porozumění poznávací složce
rituálu.

Problém spočívá
v nedostatečné
komunikaci mezi
žáky a s učitelkou

S tím souvisí důraz na obsah. Rituál byl vždy rituálem „o něčem“: v zásadě přijetí nějakého životního obsahu (a odmítnutí jiného). Pro particiDidaktické kazuistiky: výukové situace a jejich změny k lepšímu
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Jasnost výuky
a kognitivní
aktivizace jsou
hlavními tématy
pro alteraci

panty archaického rituálu nebyla nutná otázka proč?, ale zcela nezbytná
co? (vedle: kde, kdy a jak). Tato otázka není ve výuce dost zřetelná. Žáci
neznají ani výrazovou struktury hudby, ani vlastního pohybu, protože nedostali příležitost se nad nimi hlouběji zamyslet. Situaci by bylo možné
parafrázovat takto. Taneční mistr nechá na první hodině tanečních před
auditoriem rodičů zahrát tango a vyzve frekventanty: Pěkně si zatančete. Tento problém vede k námitce, která se týká technické či metodické
stránky rituálu. Abych se mohl podílet na znovu stvoření a ritualizovaném potvrzování určitého obsahu, musím vědět jak. V archaických rituálech existovala striktní pravidla a úkony, která se musela dodržovat. Jejich porušení bylo fatální. Na tento moment nepřímo poukazuje chlapec
odmítající vymýšlet si vlastní kroky pro rituál. Poté se na něj soustřeďuje
sama učitelka při předcvičování a při snaze vést žáky k vypracování pravidel pro rituální projev.
Přes množství výše uvedených kritických připomínek se domníváme, že
zlepšení výuky by nevyžadovalo žádné drastické úpravy, ale především
ujasnění a zpřesnění postupu. Hlavní rezervu analyzované výuky proto
spatřujeme v charakteristice jasnost výuky s ohledem na spojení cíle,
obsahu a metod. S tím souvisí požadavek na kognitivní aktivizaci žáků.
Ti by měli ve větší míře sami aktivně promýšlet téma výuky.
9.9.3 Alterace
Posouzení kvality výukové situace

Směřujeme
k projasnění
konceptové
výstavby výuky

V návrhu alterace nejprve směřujeme k projasnění konceptové výstavby
výuky. Ta by se měla odvíjet od oborové vrstvy, nikoliv od vrstvy tematické, jak se v této výuce často projevuje, ačkoliv jinak se učitelka pozorně
věnuje obohacování znalostí žáků. Jde však o to, že se leckdy spoléhá
na vlastní nápady žáků na úrovni tematické vrstvy. Tato snaha však selhává na tom, že žáci nemají ujasněné znalosti ani ujasněné postupy
vlastní činnosti. Proto pokládáme za vhodné soustředit se především
na jasnost či srozumitelnost výuky a na kognitivní aktivizaci žáků.

Je důležité
vyzdvihnout
typické stránky
rituálu a jeho
polarity

To znamená nejprve společně se žáky ve výuce vyzdvihnout nejtypičtější
stránky rituálu (obsažnost, pravidelnost, stereotyp) a polarity jeho vnitřních momentů (posvátný – civilní, holistický – analytický). Tato pojmy by
bylo vhodné ilustrovat na nějakých jednoduchých dramatizacích: na žákovských aktivitách, které by demonstrovaly principy reprezentovaných
pojmů obsažnost, pravidelnost, stereotyp. Obsažnost tím, že prezentovanou aktivitu lze interpretovat, pravidelnost tím, že lze v ní objevit určité
pravidlo, které ji organizuje, a konečně stereotyp tím, že opakování je
stále stejné „až do omrzení“. Také polarity vnitřních momentů by bylo
vhodné se žáky probrat např. s oporou v obrazovém materiálu, v němž
by se konfrontovalo náboženské a civilní pojetí rituálu. V civilním pojetí
by bylo vhodné již zpočátku odlišit uměleckou stránku ritualizace (akční
tvorba, performance, events) od stránky psychologické (osobní rituály,
patologické rituály – obsese).

334

Didaktické kazuistiky: výukové situace a jejich změny k lepšímu

Návrh alterace a její přezkoumání

9

Z uvedeného návrhu je zřejmé, že respektujeme původní rozvržení výuky, ve kterém se znalostní složka zřetelně uplatňuje, ale nevystihuje
to, co by bylo pro pochopení tématu podstatné. Navrhujeme však jeho
pojmové zjednodušení, zlepšené strukturování a vyšší zapojení žákovské
aktivity se snahou zabezpečit porozumění. Pak by bylo usnadněno didakticky rozdělit výuku buď na dvě odlišně pojaté části, z nichž jedna by byla
více zaměřena na intimní osobní obsahy, druhá spíše na obecné principy a pravidla. Anebo se soustředit pouze na obecné principy a pravidla
s význačným posílením vazby k umění. Pokud by vyučující zvolila první
přístup, výuka by získala charakter personalizační a socializační, tj. blízký průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova. Druhá možnost
směřuje více k enkulturačnímu pojetí předmětu a může posilovat odklon
od vstřícného ke zprostředkujícímu pojetí výuky.

Navrhujeme
pojmové
zjednodušení,
zlepšené
strukturování
a vyšší aktivitu
žáků

V oblasti expertní umělecké tvorby nalezneme mnohé příklady využití
ritualizace. Některé z nich lze považovat za skutečné „studie“ metafyzické pozice člověka realizované prostřednictvím tělesnosti. Tělesné utrpení je metodou široce užívanou při iniciačních rituálech všech společností. Opakování se neděje „až do omrzení“, nýbrž až do umdlení, které
je portálem do spirituality. Například Barry LeVa ve své práci „Velocity“
nesčetněkrát za sebou proběhl dlouhou místností, na jejímž konci vždy
tleskl oběma dlaněmi na stěnu. Po dlouhých hodinách měl dlaně otlučené do krve. Akce je příkladem vynaložení extrémního fyzického úsilí
při vyjádření výrazového stereotypu. Přitom se jednalo o aktivitu takřka
autistickou – bez přítomnosti diváků a bez pořizování videozáznamu.

V oblastí expertní
umělecké tvorby
nalezneme
příklady využití
ritualizace

Jiným typem akcí, pořádaných naopak pro skupiny zájemců, byly happe
ningy, které do oblasti umění uvedl Allan Kaprow. Jejich cílem bylo
ozvláštnit setkání nad všední každodenností. Ritualizace jinak běžné aktivity se stává mediátorem jejího estetického zažití. Jako příklad
akce zde můžeme uvést „Obtížný obřad“ Milana Knížáka. Pravidla pro
účastníky zněla následovně: „Strávit společně 24 hodin na opuštěném
místě. Nejíst, nepít, nekouřit, nespat, nefetovat, nemluvit ani se jiným
způsobem dorozumívat (např. psaním, ukazováním na prstech apod.).
Po 24 hodinách se mlčky rozejít.“ Interakční a tělesná deprivace by se
v podmínkách výuky ovšem naopak musela stát předmětem reflexe
a následného dialogu. Při drobných úpravách zadání by bylo možné parafrázovat obě zmiňované umělecké akce.
Námi navržené alterace poskytují učitelce především dvě možné opory:
(1) projasnění konceptové výstavby výuky, (2) zřetelnější metodické rozlišení personalizačního a enkulturační ho rozměru této výuky. Alterace
se v základu týkají spíše přípravy na výuku než vedení samotné výuky;
kdyby totiž příprava na výuku byla promyšlena z hlediska navržených alterací, v samotném vedení výuky již by nebylo nutné nic měnit oproti
stylu, který učitelka uplatňuje. Z jejího způsobu práce je totiž zřejmé, že
výuku didakticky s přehledem zvládá a je schopna se flexibilně přizpůsobit aktuálním situacím.
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V alteracích lze diskutovat o leckterých detailech, např. o tom, jaké jádrové koncepty by pro tuto výuku byly nejvhodnější. Také metodické zvládání obou navržených přístupů – personalizačního a enkulturačního – by
mohlo být v oboru předmětem bohaté diskuse. Nicméně, hlavním přínosem navržených alterací, jak se domníváme, je důraz na jasnost výuky
ve spojení se zvýšenou kognitivní aktivizací žáků. Tyto dva požadavky
jsou jedním z bolavých míst výtvarné výchovy, protože učitelé v ní často
rezignují na preciznější didaktickou práci s pojmy, a s tím pak souvisí
i menší pozornost věnovaná žákovské kognitivní aktivizaci.
Závěrem

Skutečné
porozumění
rituálu nemůže
být omezeno jen
na intelektuální
rozbor

I z této kazuistiky by mělo být zřejmé, na jak komplikované myšlenkové
a poznatkové souvislosti může narazit zdánlivě nenáročná výtvarná úloha, v tomto případě úloha postavená na konceptu rituál. O rituálu a jeho
vztazích k mýtu či náboženství, k umění i k běžnému životu bylo publikováno nespočet faktických poznatků i hlubokomyslných úvah. Je to jeden
z antropologicky závažných obsahů lidské kultury, který prochází jejími
dějinami až do současnosti. Bylo by proto s podivem, kdyby bylo snadné
mu porozumět. Skutečné porozumění zde nadto nemůže být omezeno
jen na intelektuální rozbor. Podobně jako uměleckých aktivit, i rituálu
je nutné se osobně účastnit, aby bylo vůbec možné mluvit o jeho poznávání. V opačném případě vědění o něm není úplné, stejně jako poznání
Beethovenovy symfonie založené na jejím poslechu nelze úplně nahradit
písemným referátem o ní.
Právě tímto spojením mezi osobním hlediskem (z pozice ontologie první
osoby) a obecným hlediskem (v ontologii třetí osoby), jak výše napověděl náš rozbor, je didaktické zpracování konceptu rituál tak náročné a –
trochu nadneseně řečeno – i tak zrádné. Této náročnosti i zrádnosti si
však vůbec nemusí být vědom člověk, který není dostatečně obeznámen
jak s komplikovaností teoretických či filosofických úvah o rituálu, tak
s obtížností jeho zážitkového zprostředkování. Právě toto „neználkovství“
(v pojmosloví prof. O. Fundy) bývá důvodem k podceňování náročnosti expresivních oborů ve všeobecném vzdělávání. Ačkoliv hloubku a mentální
náročnost umění ani jeho významné místo v lidské kultuře by si nikdo
soudný asi nedovolil zpochybňovat, vzdělávací smysl uměleckých, resp.
expresivních aktivit ve vzdělávání bývá této pochybnosti nezřídka vystavován. Naše kazuistika poukázala aspoň na některé důležité výchovné
a vzdělávací momenty, které by měly tuto pochybnost překonávat a vyvracet.
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