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Acting on the Margins: 
Arts as Social Sculpture
Zkoumáme účinky umění (tvůrčí a kognitivní) na rozvoj sociální soudržnosti. 
Studujeme strategie výtvarného umění a jeho inkluzivní efekty ve vzdělávání 
marginalizovaných a znevýhodněných sociálních skupin.

v celoevropském kontextu vycházíme z toho, že umění není využíváno k řešení společenských 
výzev. Objevujeme a analyzujeme podpůrné struktury, které mají vliv na fungování umění 
ve společnosti.

Kultura a umění jsou na okraji vzdělávací politiky také v České republice. Chybí funkční dialog 
mezi veřejnými kulturními a vzdělávacími politikami a těmi, kteří jsou považováni za „odlišné“.



CíLe
* dosahování institucionálních změn v inkluzivitě a soudržnosti ve vzdělávání, 
umění, kultuře, lékařské a sociální péči 

* dosahování změn v komunikaci mezi skupinami a ve vnitřních 
institucionálních procesech

* budování mostů mezi různými skupinami, nastavování příležitostí ke
spolupráci

* dopady na kvalitu života po umělecké intervenci



ZAČLeňOváNí A pROpOjOváNí KULtURNě 
A SOCIáLNě MARgINALIZOvANýCH SKUpIN
Hledáme a ověřujeme konkrétní cesty  v souladu s institucionálními strategiemi  

Strategický záměr pedagogické fakulty UK na období 2021–2025

CíLe
pedagogická fakulta přispívá k řešení naléhavých společenských problémů a podporuje aplikaci výsledků vědecké a tvůrčí činnosti

(Uplatnění výsledků vědecké a tvůrčí práce; spolupráce s veřejnou správou, neziskovou sférou, kulturními a vzdělávacími institucemi…)

pedagogická fakulta v kvalitě vzdělávací činnosti poskytuje metodickou a poradenskou podporu pro zajištění vzdělávání ohrožených skupin studentů a jejich 
vyučujícím 

(podpora ohrožených skupin– studenti se speciálními potřebami, studenti se socioekonomickým znevýhodněním, studenti s přechodnými problémy, studenti 
v tíživé životní a sociální situaci; odstraňování fyzických, informačních a sociálních bariér…)

pedagogická fakulta je otevřená instituce pro všechny uchazeče a zaměřuje se na zohledňování potřeb všech studentů

StRAtegIe vZděLávACí pOLItIKy ČR dO ROKU 2030+ 
Úsilí o omezení disparit a segregace uvnitř vzdělávací soustavy, odstranění socioekonomických bariér, segragačních tendencí ve školství skrze individualizaci 
a rozvoj potenciálu všech žáků

„Základním východiskem pro posílení rovného přístupu ke vzdělávání je zajištění srovnatelné a vysoce kvalitní výuky ve všech školách…přináší to jak silnější 
společenskou soudržnost, tak občanskou angažovanost i větší flexibilitu v profesní kariéře, což mimo jiné snižuje budoucí riziko nezaměstnanosti.“
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HLAvNí pARtNeřI
Uměleckoprůmyslové muzeum v praze
pedagogická fakulta UK

2. Lékařská fakulta UK, fakultní nemocnice Motol
Základní škola Korunovační, praha 7
Základní škola donovalská, praha 4
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro 
sluchově postižené,
Základní škola Cimburkova, praha 3

Komunikace se stakeholdery a zástupci spolupracujících 
institucí

pLáNOvANé AKCe
Umění být jiný, online kulatý stůl stakeholderů - (3/2021)
bílá místa -konference (10/11 2021)



překračování diskurzivních hranic kulturních a vzdělávacích institucí

CUt fOR New SUIt /StřIH pRO NOvOU dObU
návrh a testování prototypu vzdělávacího modelu virtuálního muzea

- vychází z výstupů pilotní studie Searching for beauty, 2020

- Odráží současnou situaci přetrvávajících sociálních omezení a distanční výuky

- podporuje kreativní, kritické a dialogické učení založené na umění

- Nabízí uměleckou/ edukační strukturu otevřenou individuálním přechodům mezi jednotlivými segmenty

- přináší didaktické transformace kulturních obsahů přístupné jednotlivým marginalizovaným skupinám

- Nabízí příležitosti k uměleckému experimentování, transfiguracím a poznávání

- poskytuje metodická doporučení pro modifikaci edukačních materiálů jednotlivým skupinám 
návštěvníků Uměleckoprůmyslového muzea v praze

- Rozvíjí kritický diskurz o institucionálním a politickém pozadí kultury

- Reviduje pozice žáka/učitele/umělce/empirického diváka  v souvislosti s koncepty jacquesa Rancièra 



pILOt / Karlova Universita, prague, Czech Republic   Current situation 23. 9. 2020 
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CONtROL gROUp/S: SNOeZeLeN ReLAxAtION 
University Hospital
Snoezelen Multi-Sensory environments are relaxing spaces that help reduce 
agitation and anxiety, but they can also engage and delight the user, stimulate 
reactions and encourage communication.



tRANSfORMAtION 
 CUt fOR New SUIt 
(fOR New Age) 2020
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bOOKLet  - UKáZKy Z dISSeMINACe







































KONfeReNCe - přeHLed

pOřádáNí KONfeReNCí:   

tHe eUROpeAN CONfeReNCe Of edUCAtIONAL ReSeARCH. eCeR/eeRA NetwORK: 29. 
ReSeARCH ON ARtS edUCAtION. ALteRNAtIve eeRA NetwORK: 07. SOCIAL jUStICe ANd 
INteRCULtURAL edUCAtION.

NáZev SyMpOSIí: 

ACtINg ON tHe MARgINS: ARt AS SOCIAL SCULptURe 1 A 2. 
CHAIR: fULKOvA, MARIe 
ORgANISAtION: CHARLeS UNIveRSIty, CZeCH RepUbLIC
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