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                    Výtvarná výchova všemi smysly 

                                   Art by all senses 

 

 

 

 

ANOTACE: 

 

Diplomová práce pojednává o využití našich smyslů ve výtvarné výchově. Teoretická 

část práce objasňuje pojmy „pedagogický konstruktivismus, osobnostní přístup ve 

výuce výtvarné výchovy, tvorba jako sebepoznávání, smyslová výchova;“ otevírá 

otázku zážitek, jako východisko pro výtvarnou činnost pro současné žáky v  době 

digitálních technologií.  Pět zpracovaných úloh v didaktické části přináší pohled do 

hodin výtvarné výchovy na ZŠ, jejichž charakteristickými znaky je prožitek, imaginace, 

svobodné rozhodování a uvolněnost, která vychází ze skutečné upřímnosti a pravdivosti 

k sobě samému. Hlavní inspirační složkou je smyslová citlivost. Jako východiska těchto 

úkolů jsou rovněž zahrnuty osobnosti soudobého umění. Zrealizované úkoly zhodnocují 

na základě reflektivních dialogů možný přínos pro soudobé žáky ve smyslu rozvoje 

smyslové citlivosti. Tato práce také přináší pohled do vlastní tvorby autora, 

zorganizované akce inspirované land-artem. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

 

tvorba jako sebepoznání, rozvoj smyslové citlivosti, zážitek, upřímnost a pravdivost, 

soudobé umění, didaktické úkoly  
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ANOTATION: 

 

The diploma thesis deals with the use of our senses in art education. The theoretical part 

of the thesis explains the concepts of "pedagogical constructivism, personality approach 

in teaching in art education, creation as self-knowledge, sensory education", opens the 

question of experience as a starting point for art activities for contemporary pupils at the 

time of digital technologies. Five elaborated tasks in the didactic part bring a look into 

the art lessons at the primary school, which characteristics are experience, imagination, 

free decision and easiness, which originates from true sincerity and truthfulness towards 

oneself. The main inspirational component is sensory sensitivity. As the bases of these 

tasks,  personalities of contemporary art are also included. Based on reflective 

dialogues, the realized tasks assess the possible contribution to contemporary pupils in 

terms of the development of sensory sensitivity. This work also gives insight into the 

author's own work, organized events inspired by land-art. 

 

 

KEYWORDS: 

 

creation as a self-teching, the development of sensory sensitivity,  sincerity and 

truthfulness, contemporary art, didaktic tasks in Art 
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1 ÚVOD  

        „V činnostech vycházejících ze smyslů může být každý žák stejně úspěšný.“ 

 

Tato práce s názvem „Výtvarná výchova všemi smysly“ se bude snažit přiblížit 

otázku využití našich smyslů jako jedno z východisek výtvarného vyjadřování v procesu 

školní edukace. Zvolené téma nabízí  obrovskou šíři náhledů, protože bez našich smyslů 

by neexistovalo žádné tvůrčí vyjadřování, ani vnímání výtvarného díla z opačné strany.  

Tato práce se zamýšlí v první řadě nad schopnostmi, které pomocí smyslů získáváme, 

každý jednotlivý smysl determinuje a po té se pouští do sfér, jež souvisí s kvalitou 

našich, nejen uměleckých počínání, ale především každodenních činností, a tím je cit. 

Ten jen velmi stěží lze definovat, ale je všudypřítomný a působí jako neviditelná 

soustava zahrnující naše veškeré smysly a ve světě umění má zásadní význam.  

Tato schopnost využívání citu je jakousi syntézou našeho „člověčího“ kulturního 

ukotvení, z tohoto důvodu se v práci zamyslíme alespoň částečně nad obecnou otázkou 

kultury, jako podstatou lidství. Ta vyústí do užšího tématu, a tím je „osobní kultura“ 

pedagoga, jakožto nositele kulturních hodnot společnosti a mimo rodinné zázemí 

nejbližšího dospělého, který se významným způsobem podílí na utváření hodnot svých 

žáků - v našem případě půjde o učitele výtvarné výchovy.  A my se zamyslíme nad 

některými důležitými aspekty, které tento pedagog může ovlivnit, jaké pohledy na svět 

přenáší a především k čemu motivuje.  

Samostatná stať je pak věnována právě motivaci, bez které není žádné činnosti. 

V řízené edukaci, jakou je škola, toto platí dvojnásob. V našem případě, kde se jedná o 

tvoření vycházející ze smyslů, je motivace zásadní část celého procesu. Konkrétní 

činnosti, které jsou uváděny v didaktické části, se nacházejí svým charakterem na 

rozhraní nebo za hranicemi běžných zadání ve výtvarné výchově. Z tohoto důvodu je 

motivace žáků k činnostem velmi podstatnou složkou, a to nejen na počátku, ale i 

v průběhu tvorby.   

 

Didaktická (empirická) část pak uvádí pět činností, které proběhly během hodin 

výtvarné výchovy na základní škole na Praze 9. Jejich součástí jsou také reflexe hodin 

vycházející z rozhovorů s žáky, či krátkých písemných záznamů. Zde žáci hovoří o 

svých pocitech z konkrétních činností, uvádějí své názory na výuku, která vychází ze 
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smyslů nebo se jinak vymyká či přesahuje běžná zadání ve výtvarné výchově. Tyto 

rozhovory respektive záznamy jsou pak na konci zpracovány a vyhodnoceny.  

Z důvodu toho, že je tato práce směřována k žákovské tvorbě, budeme se také 

zabývat didaktickými aspekty konkrétních výtvarných činností, které berou smysly jako 

inspirační východisko. V reflexích, které proběhly po každém výtvarném úkolu, se 

budeme společně s žáky snažit zodpovědět otázku, jak tvorba pomocí našich dalších 

smyslů obohacuje výtvarnou výchovu v základním vzdělávání. Konkrétní výtvarné 

činnosti žáků a jejich názory získané v reflexích proběhnutých hodin se mají stát malou 

sondou do světa tvorby vycházející ze smyslů. Pomocí rozhovorů s žáky či již 

zmiňovaných anonymních kartiček se zamyslíme nad jejich názory na tento druh 

tvorby, konkrétními pocity a specifickými aspekty, které provázejí tyto činnosti. 

Budeme vyhledávat a akcentovat právě ty náhledy protagonistů, které jsou odlišné. 

Protože originalita, původnost a vlastní cesta, by měla být mottem v každé výtvarné 

činnosti a také alfou a omegou pro pedagogy vyučující výtvarnou výchovu. 

Tato práce se snaží poukázat na další možnost obohacení výtvarných činností 

vycházejících ze smyslů, kterou se inspirujeme při samotné tvorbě a otevíráme další 

pomyslnou cestu k naprosto původnímu a originálnímu pohledu na skutečnost. Postupně 

přenášíme - transformujeme naše vjemy do uměleckého ztvárnění, které má především 

hodnotu pro nás samotné, jelikož se týká pouze naší vlastní percepce, niterního světa a 

z ní pak vycházející imaginativnosti a obrazotvornosti. Nejedná se zde přímo o 

zážitkovou pedagogiku v přesném slova smyslu, ale spíše o rozšíření pohledu a 

seznámení se s výtvarnými činnostmi, které leckdy přesahují tradiční arch papíru na 

stole anebo i samotný pracovní prostor.  

Tato část se předně zaměří na pocity žáků, které mají v těchto hodinách, a 

pokusí se dokázat, že smyslová výchova, která nedělá rozdíly v nadání a schopnostech 

jedince, přináší každému žákovi podobné prožitky z činnosti.  Jsou to nejen pocity 

uvolnění vycházející z bez stresové atmosféry, ale především pocity stejných šancí na 

úspěch pro každého žáka bez rozdílu, což je zásadní kritérium pro zlepšení celkového 

vztahu ke školnímu prostředí. Tyto činnosti a uvedené žákovské reflexe v didaktické 

části této práce mají být jakýmsi zrcadlem současnému systému školství. Již samotná 

fotodokumentace žákovských prací pocházející z jediného zadání dokazuje, že každá 

dokončená práce v sobě ukrývá sílu originality a jedinečnosti.  

Nutnost podobných přístupů k činnostem žáků ve školním prostředí dokazují 

například „smutné“ výsledky z výzkumu společnosti OECD z roku 2012, které uvádějí: 



9 

 

„Hodnota dalšího indexu vypovídajícího o tom, zda žák považuje školu za přátelské 

prostředí, poklesla od roku 2003 u českých žáků tak, že byla v roce 2012 nejnižší v 

zemích OECD. (csicr. 2013)   

Závěrečné reflexe s žáky, které jsou prováděny vždy na konci každé proběhnuté 

hodiny, se pokusí dokázat, že činnosti vycházející ze smyslů, z něčeho každému tak 

přirozeného, jsou jednou z cest ke změně myšlení a k zlepšení celkového přístupu žáků 

ke vzdělávacímu procesu ve školním prostředí. A to především tím, že začnou věřit 

v jeho smysl, že si alespoň s učiteli výtvarných oborů mohou žáci vybudovat jakousi 

důvěru a možná i opravdový vztah; a také se zde jedná o podstatnou otázku týkající se 

pocitů úspěchu a psychického uvolnění kteréhokoliv žáka bez rozdílu, což jsou zásadní 

motivy v otázce, do jaké míry žák považuje školu za přátelské prostředí.    

Samotný závěr práce bude věnován autorské tvorbě. Ta je zasazena do land- 

artové formy a vybízí k zamyšlení nad tradicí vánočních stromků, které jsou zde použity 

jako hlavní artefakt tvorby. Skrz ně autor hledá nové způsoby komunikace s okolním 

prostředím. Ve čtyřech akcích, vyhozené, smutně vyhlížející stromky zde nacházejí 

nový způsob existence, která je pojmenována „reinkarnace“. Tímto land-artovým 

počinem se autor prezentoval v zimních měsících v parku Belárie v městské části Prahy 

12.  
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2 TEORETICKÁ  ČÁST     

 

2.1  Návraty za smysly        

 

Tato práce se především zaobírá výtvarnými činnostmi, jež vycházejí ze smyslů. 

V první fázi této práce se pokusíme smysly jednotlivě vymezit, avšak využití 

jednotlivých smyslů pro kreativní činnosti nelze od sebe oddělovat. Tvorba z pohledu 

smyslové citlivosti má „multidisciplinární“ charakter, takže na sebe vjemy navazují, 

prolínají se a doplňují. „Většina smyslů pracuje společně, vytváří celý orchestr zážitků. 

Nakonec nedokážeme ani přesně vyjádřit, který byl nejdůležitější pro tu chvíli.“ 

(Pohnerová, 1997, s. 31)  

Nejbližší pojem, který propojuje naše smyslové vjemy, je senzitivita. V kreativní 

„situaci“ je to smyslová citlivost a schopnost reagovat na sluchové, zrakové, kinetické a 

hmatové podněty, také je zde zahrnuta citlivost k vlastnímu duševnímu životu, pocitům 

a prožitku.  (Slavíková, M. in Podlipský a kol., 2017, s.199)  

 

Avšak odkud naše smysly pochází a jak to s nimi je? Každý ví, že našich pět 

základních smyslů – zrak, sluch, čich, hmat a chuť je zde, aby člověku pomohly se 

orientovat v prostředí, ve kterém žijeme. Pokud jeden ze smyslů ztratíme, či jej nějak na 

delší období oslabíme, jeho „druhové“ mu přijdou na pomoc a někdy se mohou až 

významně posílit. Naše činnosti však budou pouze otevírat a připomínat to, co jsme již 

téměř zapomněli, když jsme v prvních rocích našeho života prozkoumávali prostor 

kolem nás a využívali při tom smysly odlišným způsobem, než je tomu dnes.  

Také zde musíme zmínit naše další smysly, které jsou tak trochu skryté, avšak i 

ony jsou pro nás životně důležité, protože umožňují další dovednosti - jako je například 

orientace v čase, vnímání chladu a tepla, schopnost vnímat rovnováhu a pohyb, nebo 

naopak klid. Trochu namyšleně člověk přijímá tyto „dary“ přírody jako samozřejmost, 

avšak teprve přijde-li, třeba jen dočasně, o jeden z nich, začíná si uvědomovat jejich 

opravdovou moc.  

Smyslové vnímání je bezesporu jednou za zásadních podmínek života. Již od 

samého počátku našeho života, přeskočíme-li otázku vnímání v prenatálním vývoji, 

začínáme objevovat svět kolem nás pomocí našich smyslů. Každý živý tvor, tudíž i 
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člověk, je naprosto závislý na okolním prostředí, ve kterém žije a se kterým je 

v neustálé interakci; nachází se v nikdy nekončící komunikaci spojenou s výměnou 

látek, energie a informací. Člověk hyne nejen bez příjmu vody a potravy, ale i bez 

příjmu informací, jež nám právě naše smysly zprostředkovávají.  

 

Je-li řeč o smyslech, první konotací, která nás napadne, je percepce.  Například 

známý český autor Ladislav Rejman v jednom ze svých slovníků cizích slov výraz 

„percepce“ vysvětluje jako „vnímání, vjem nebo zmocnění se“. (1971, s. 129) A právě 

spojení „zmocnit se“ nás zaujme svým odlišením od běžně používaných českých 

ekvivalentů tohoto poměrně často užívaného slova, především v kontextech výchovy a 

vzdělávání. Čeho se máme zmocnit? Pravděpodobně toho všeho kolem nás. V našem 

prostředí, kde se právě nacházíme, dokážeme určit pomocí našich smyslů neuvěřitelné 

množství informací. Některé jsou pro nás životně důležité – například vnímání teploty 

nebo udržení rovnováhy anebo další, které nám zas život usnadňují, jako je třeba chuť či 

hmat.  

Jiná publikace „Člověk, jeho smysly a svět“ vysvětlují výraz „percepce“ 

z funkčního pohledu, ten je však již nepatrně počeštěný; (perceptioõ -vnímání, přijetí, 

vjem) etymologicky vychází z latinského základu percipere - chytit. Percepce ale 

zahrnuje nejen zachycení informací pomocí smyslů, ale také jejich přijetí, zpracování a 

využití.  (Orel, Facová a kol. 2010, s.12) Vzhledem k obrovskému množství informací, 

jež k nám přicházejí, nejsou ani nejjednodušší buňky, ale ani nejdokonalejší tvorové na 

naší planetě nikdy schopni zachytit a zpracovat veškeré nabízené informace, ale pouze 

jejich omezený počet. „Vnímání je vždy výběrovým procesem. Platí však, že informace, 

na které jsou jednotlivé druhy nejcitlivější, odpovídají jejich potřebám.“ (tamtéž) 

Autoři se zde zamýšlejí nad běžnými schopnostmi některých jmenovaných 

druhů zvířat, které jsou člověku nepochopitelné, jako je například dokonalý sluch 

některých druhů, anebo například neskutečné vnímání těch nejjemnějších vibrací, 

protože je člověk na rozdíl od nich nepotřebuje k přežití. „Vnímání sice poskytuje obraz 

reality, není ale pouze výběrové, nýbrž u každého individua také subjektivně zkreslené. 

Vstupují do něj navíc také učení a vytvořené paměťové stopy, minulé zkušenosti.“ 

(tamtéž) Je příjemné pro pedagoga mít potvrzenou tuto skutečnost od racionálně 

uvažujících vědců lékařských oborů, kteří se většinou přiklánějí více k moci 

vývojového procesu, než k faktu, že vnímání každého individua je ovlivněno učením či 

zmíněnými minulými zkušenostmi. Ty jsou vlastně totéž, jen k jejich uskutečnění 
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docházelo bezděčně, bez intence; koneckonců i metoda pokus – omyl zapadá do 

edukační škály. Právě tato vyřčená myšlenka o subjektivně zkresleném výběru jedince je 

hnací silou pro individuální expresi niterních záležitostí. Je to jeden z podstatných 

motivů člověka k výtvarnému vyjadřování a zároveň se tímto dotvrzuje i jeho 

originalita.  

 

Využívání našich smyslů jako východiska pro výtvarné vyjadřování to jsou 

v přeneseném slova smyslu návraty k naprostým počátkům, kdy se člověk pomocí 

smyslů teprve začínal seznamovat se svým okolím. Pedagogický slovník uvádí k této 

myšlence slovní spojení „percepční vývoj“, „...u novorozence dominují nižší kontaktní 

smysly (chuť a hmat) nad vyššími (sluch a zrak).“ (Průcha, Walterová, Mareš. 2009, 

s.200).  Z tohoto hlediska pak budou činnosti vycházející z hmatu či chuti nejhlubší 

návraty do prvopočátků našeho vnímání světa.  Zásadním charakterem výtvarných 

činností tedy bude především ryzost, původnost, nejvíce možné odloučení od 

racionálního způsobu myšlení;  řešení úkolu bude spadat do světa totální přítomnosti, 

bez silnějších motivů vycházejících z fantazie a představivosti, jak je tomu později při 

běžném výtvarném vyjadřování dětí starších. J.A. Komenský se ve svém Informatoriu 

školy mateřské postavil za právo dítěte „kreslit podle libosti a svých schopností – i 

kdyby to zprvu měly být jen „čáry, kliky, háky a kolečka“; jak doslova praví. „Přikládal 

neobyčejný význam výchově smyslů a měl také i porozumění pro zvláštní charakter 

uměleckého procesu, u nějž především zdůrazňoval to, že se zmocňuje světa jako celku a 

naráz a že se tak velmi liší od cesty logického myšlení, které je schopno postupovat jen 

po etapách a sotva dokáže předjímat.“ (Uždil. 1988, s. 19)   

 

2.2  Smysly  

 

 Než se budeme podrobněji věnovat jednotlivým smyslům, zastavme se nejdříve 

u nejmenších stavebních jednotek lidského těla – buněk a jejich vnímání. Buňka není 

pouze základním stavebním prvkem našeho těla, ale je i realizátor základních funkcí 

živé hmoty – jako je pohyb a růst, dědičnost a rozmnožování, výměna informací, látek a 

energií. Každá živá buňka je vybavena vlastním senzorickým aparátem, který ji 

umožňuje zachycovat a přijímat informace z okolí a je schopna také informace vysílat  - 
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tedy  komunikovat s okolím.  (Orel, Facová a kol. 2010, s.13)  Je nezbytné, aby buňky 

mezi sebou komunikovaly, je to stejné jako nezbytnost příjmu živin. Buňka, která 

nekomunikuje – hyne. To platí v přeneseném smyslu i na „celého člověka“.  Z našeho 

okolí, kde se nacházíme, přicházejí k buňkám obrovská množství rozmanitých 

informací. Každá buňka v našem těle je však schopna přijmout pouze určité informace a 

pak na ně adekvátně reagovat. Zajímavé je, že buňky reagují jen na určité specifické 

signály, ostatní ignorují, zkrátka jim nevěnují pozornost. „Tato senzorická specializace 

je nejvýraznější v případě smyslových buněk.“ (tamtéž) O tom, jestli buňka signál 

zachytí a bude na něj reagovat, nerozhoduje jen fakt, že konkrétní informace přijde, ale 

také to, zda vlastní pro daný typ informace specifické buněčné receptory. Bez těchto 

receptorů je buňka k příchozí informaci „ slepá a hluchá“.  

 

 Bylo zmíněno, že člověk nikdy nevnímá vše; smysly člověka (a samozřejmě i 

ostatních živočichů) si díky své specializaci vybírají oblast, na kterou jsou citlivé. 

Kvalita podnětu určuje citlivost daného receptoru, ty rozlišujeme na chemoreceptory, 

radioreceptory, mechanoreceptory a nocireceptory. 

 Chemoreceptory jsou citlivé na přítomnost určitých chemických látek nebo 

změny jejich koncentrací ( řadíme sem čich, chuť a vnitřní receptory). 

o Radioreceptory registrují určité typy záření  

o fotoreceptory zaznamenávají světlo 

o termoreceptory teplo (či rozdíl teplot) 

 

 Mechanoreceptory reagují na různé typy mechanického dráždění (otřesy, 

vibrace, změny tlaku a napětí, působení gravitace apod.) – patří sem hmat,  sluch 

a rovnovážné čidlo. 

 Nociceptory – algoreceptory jsou receptory pro bolest uložené v kůži a vnitřních 

orgánech. Jednotlivé algoreceptory reagují na vnější poškozující podnět 

(vysokou nebo nízkou teplotu, tlak, mechanické poranění, chemické látky apod.) 

 

Rozdělili jsme receptory podle toho, na co reagují. Podstatné je ovšem také, odkud 

příslušné podněty přicházejí: 

 exteroreceptory ze zevního prostředí (tedy z okolí) a řadíme mezi ně zrak, sluch, 

čich, chuť, hmat 
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 různými interoreceptory zachycujeme podněty vnitřního prostředí organismu 

(tedy vlastního těla); díky těmto receptorům jsme schopni vnímat tělesnou 

teplotu, velikosti orgánů atp., ale také systém hlubokého čití – registrování 

napětí, polohy a pohyb těla i jeho částí. Těmito vnitřními receptory také 

vnímáme v naprosté tmě, kde máme ruce a nohy, zda stojíme na nohou či na 

hlavě atd. (Orel, Facová a kol. 2010, s.22 - 23)  

 Funkčnost těchto receptorů si žáci vyzkoušeli například při činnostech 

spojených s kresbou poslepu, se kterou se detailně seznámíme v didaktické části této 

práce, kde si také ukážeme fotodokumentaci některých žákovských kreseb.     

Mechanismus, jak smysly fungují v našem těle, je samozřejmě mnohem 

složitější, v našem případě však zůstaneme pouze u zásadních informací. Dodejme jen, 

že klíčovou rolí smyslových orgánů je zachycení podnětu, avšak to samo o sobě nestačí. 

Podněty zachycené receptory je nutné převést - transformovat na elektrické vzruchy, 

které jsou pak zpracovávány a přenášeny nervovými buňkami. (tamtéž, s. 25) 

 

 

2.2.1  Zrak 

 

Zrak je pro člověka nejdůležitějším smyslem, z toho důvodu se mu budeme 

v této fázi práce věnovat nejvíce. Až devadesát procent veškerých informací jím 

získáváme. Z funkčního pohledu jej řadíme mezi radioreceptory; je specializován ke 

vnímání viditelného světla – elektromagentického vlnění o vlnové délce v rozmezí 397 

– 723 milimikronů.  Tyto hodnoty nenesou velkou vypovídající hodnotu pro výtvarnou 

činnost, avšak tyto vlnové délky značí, že člověk je schopen rozlišit zhruba 150 různých 

skupin vlnových délek, to znamená i stejný počet barev. Z toho vyplývá, že lidské oko 

je schopno rozeznat několik milionů barevných odstínů. (tamtéž, s.50)  

Z mechanického pohledu je oko dokonalý automat, který je schopný samočinně 

usměrňovat svůj pohled, zužováním a rozšiřováním zornice nastavovat clonu a také 

samo zaostřuje svou optiku. Zornicí vchází světlo do oka a láme se oční čočkou tak, aby 

se promítl obraz na zadní část oka, která je nazývána sítnice. Na sítnici se pak utvářejí 

obrácené a zmenšené obrázky okolního prostředí. Oko se přizpůsobuje pohledu do 

dálky nebo do blízka. Lomivost paprsků světla se může měnit, protože oční čočka je 
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schopna reflexně měnit své zakřivení, a tím se zmenšuje nebo zvětšuje ohnisková 

vzdálenost optické soustavy oka. Tento děj nazýváme akomodací. Ta má ovšem i své 

meze. Při akomodaci oka na blízký bod je čočka vypouklá nejvíce, naopak při 

pozorování vzdáleného bodu se oční čočka zakřivuje nejméně. U zdravého oka najdeme 

vzdálený bod v nekonečnu, blízký bod se nachází u dospělého člověka přibližně ve 

vzdálenosti 20 centimetrů, u dítěte to může být až 7 centimetrů. Oko se neustále 

přizpůsobuje intenzitě světla; vlivem světla se zornice reflexně zmenšují, při přechodu 

do tmy zas naopak zvětšují. V sítnici jsou umístěny světločivé buňky, tyčinky a čípky, 

které jsou citlivé na barvu a také umožňují ostré vidění. Čípky se specializují na 

červenou, zelenou a modrou barvu, nazýváme to trichomatické vidění. Člověk má v oku 

přibližně 100 milionů světločivých buňek. (Kulka, 1990, s. 112) 

 

Vidění je funkcí psychickou, která člověku umožňuje reagovat na světelné 

podněty.  Z hlediska psychologie je chápána jako vizuální prožitková kvalita. Vzhledem 

k tomu, že se tato práce věnuje především využívání smyslů ve výtvarném počínání, 

přejděme ke složkám, které jsou důležité v rozhodování při tvorbě. Například v úkolu 

pod názvem „Kompozice z osobních předmětů“, který je uveden v didaktické části (viz 

3.4.2), se žák rozhoduje o umístění rozličných předmětů. Zrak bude často (ale nikoli 

vždy) na prvním místě ze všech smyslů. Jelikož vnímáme předměty prostřednictvím 

světla, které odrážejí, jejich povrch tedy bude hrát podstatnou roli. Důležitou složku zde 

hraje kvalita a intenzita světla, tvar i barva a především úprava povrchu každého 

jednotlivého předmětu. Spektrální složení světla, které na předměty dopadá, často mění 

jejich působnost – barvy, tvary, tvrdost, měkkost či prostorové modelace. (tamtéž) Při 

odrazu světla může dojít k částečnému nebo i jeho plnému pohlcení. Úplné reflexe 

obrazu může způsobovat například povrch kovový a hladký, který bude mít zrcadlovou 

kvalitu, která odráží však světlo tak silně, že zcela znemožňuje pozorovat barvu 

předmětu. Naopak matné zpracování či měkké povrchy bez lesku, jako je třeba guma, 

světelný paprsek zcela pohlcují, ale barva tohoto předmětu vynikne.   

Je nutné se také zmínit o barvě, které Kulka ve stati o psychofyzické polaritě 

barev rozděluje do dvou skupin podle psychologických vlastností jejich působení. 

„Některé tyto vlastnosti jsou poměrně objektivní, jiné – a těch je většina – jsou zcela 

subjektivní, takže v jejich určení se lidé liší nejen v závislosti na barevné citlivosti jejich 

zraku, nýbrž díky své osobnosti a náladovému prožitku. (tamtéž, s. 136) Nebudeme se 

zde pouštět do širšího exkurzu na téma barvy, jen se ještě zastavíme u psychologických 
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účinků, které často vycházejí již ze svého pojmenování. Tmavé barvy se uvádějí jako 

těžší a smutnější, naopak světlé vyvolávají odlehčující pocity, jemnější či radostnější. 

Syté a bledé barvy zas jsou určovány psychofyzickou polaritou živosti, ovšem 

v extrémech může sytost působit až neklidně a bledost zjemněle, ale až ponuře; o 

působení klasického rozdělení teplých a studených tónů není pochyb, teplé barvy působí 

často přátelsky, přičemž studené mnohdy záhadně a zdánlivě; také můžeme zařadit 

pastelové barvy do měkkých, neostrých odstínů a tvrdé či sytější barvy pak mohou 

naopak mít vzrušivý účin. (tamtéž, s.137) Například Goethe ve své útlé knížečce o 

smyslově-morálním účinku barev pojmenovává teplou škálu jako aktivní, která 

povzbuzuje a studenou jako pasivní, která má zklidňující účinky; modrou barvu určuje 

jako sjednocující a klidovou, která je jako protiklad vzruchu, ale při tom zmiňuje 

odstíny, které se objevují na modré škále – nesou-li v sobě silný fialová akcent, působí 

vzrušivě, na rozdíl od tyrkysového odstínu, který spíš zklidňuje. (2004) 

 Z psychologického pohledu účinku a vnímání barev je nutné se ještě zmínit o 

temperamentech člověka. Kulka uvádí nejdříve kladné druhy reakcí u „klasických 

temperamentů“ – pro sangvinika je to žlutá barva, červená pro cholerika, modrá pro 

melancholika a nejoblíbenější barva je zelená pro flegmatika. U sangvinika se aktivuje 

uvědomělá činnost při okruhu žlutočervených barev, u cholerika vyvolává činnost 

lehkomyslnou, u melancholika zmíněný okruh podporuje vznik kontaktů a u flegmatika 

zas celkovou duševní činnost. Například okruh zelenomodrých barev uspokojuje 

temperament flegmatikovi, zatímco cholerik je těmito barvami oslabován, melancholika 

až ochromují v činnostech a nakonec sangvinika zelenomodré spektrum duševní činnost 

vyrovnává. (1990, s. 142)   

Ukazuje se ovšem, že vnímané věci se jeví pokaždé jinak, než jaké ve 

skutečnosti jsou. Právě světelné podmínky, zmiňované povrchy předmětů, vzdálenosti, 

nálady a temperamenty, to vše nějakým způsobem hraje svou roli v percepci a tudíž i 

v rozhodování jedince, ať se jedná o tvůrce či diváka.   

 

2.2.2  Sluch 

 

Člověku, stejně jako zvířatům, poskytuje sluch velmi mnoho informací; společně 

se zrakem je nejmocnějším a nejvýznamnějším nástrojem lidské sociální interakce a 
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komunikace. Sluchové ústrojí nám slouží k vnímání zvuku, který vzniká kmitáním těles 

a šíří se vzduchem, kapalinami a také pevnými tělesy. Lidský sluch je citlivý ke 

zvukovým vlnám v rozsahu 16 Hz – 20 000 Hz. (Orel, Facová a kol. 2010, s. 97) 

Úkolem ucha je převést mechanické vlnění, což je střídavé zřeďování a zhušťování 

vzduchu, je to přeměna na nervový vzruch, který je pak veden do mozku. Kmitající 

těleso, které je zdrojem zvuku, předává pohybem okolním částicím v prostředí, a tím je 

vzduch. Tak se vzduchem šíří toto akustické vlnění. Zvukové vlny jsou pak přebírány 

ušním boltcem, který je koncentruje a směřuje do zvukovodu. (Kulka, 1990, s. 172)  

Z psychologie vidění bylo markantní, že smyslové vjemy často neodpovídají 

skutečnosti, že jsou víceméně subjektivní. S vnímáním sluchu je situace podobná. 

Parametry zvuku na sebe vzájemně působí, takže se může stát, že dva stejně intenzivní 

zvuky rozdílných výšek budeme vnímat jako stejně hlasité, i když přístroje budou 

ukazovat jiné hodnoty. „Smysly nás tedy klamou, a klamou nás proto, že jsou lidské.“ 

(tamtéž)  

 

Základními psychologickými vlastnostmi zvuku je hlasitost, výška, trvání a barva. Pro 

výtvarné umění bude mít tedy zásadní význam především hudební řeč. „Hudebně 

pochopený zvuk na nás působí svým zněním, to je senzuální, smyslový moment, a svým 

významem, tím je funkce v kontextu.“ (Kulka, 1990, s. 294) Každý jednotlivý tón působí 

konkrétními fyzikálními vlastnostmi, které pak vyvolávají smyslovou reakci, při které 

naše psychika reaguje bezprostředně. Ovšem každý jednotlivý tón má jinou funkci, ta se 

tvoří podle jeho umístění ve skladbě, a tak i naše reakce se mění. V hudební řeči ovšem 

je mnoho dalších aspektů, které působí na naše smysly a tím vyvolávají rozdílné reakce 

– vedle tónu je také interval, akord, rytmus, tempo, melodie, harmonie, také je zde 

polyfonie, barva a dynamika a především tektonika; ta je jednotkou vnitřní stavby. Ve 

výtvarném umění by odpovídala jako označení pro kompozici; stará se o průběh díla 

v jeho celistvosti, o růst a uvolňování napětí, návaznosti částí, atp. (tamtéž, s. 310) 

Oblast hudby nabízí kromě jednooborové integrace, také polyestetickou úroveň, což 

znamená spojení hudby s jinými druhy umění.  

 

„Hudba je chápána jako prostředek k rozvíjení lidských schopností jak v oblasti 

emocionální, tak i ve sféře logického myšlení a kreativity.“ (Slavíková,M. in Podlipský 

a kol., 2017, s.199)  Hudebně sluchové představy nejsou izolované, vnímatel získává 

svými dalšími smysly vnitřní obrazy, jež se jimi asociují. Tato spojení, která jsou často 
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mimo-hudební povahy a nesou estetický a emocionální prožitek, jsou důsledkem 

propojení mezi mimouměleckou a uměleckou oblastí u jedince, a mají také silný 

subjektivní charakter. V současné době je v zahraniční i naší pedagogice věnována větší 

pozornost propojení poslechu hudebního díla a improvizovaných výtvarných projevů. 

„Blízkost až příbuznost hudebních a výtvarných vjemů a způsobu jejich přenesu a 

zpracování v psychice vnímatele lze vysvětlit existencí asociací.“ (tamtéž, s. 204) Jak 

žáci cítili a transformovali hudební skladbu do výtvarné řeči a také i do textu je možné 

vidět v didaktické části této práce. (viz 3.2.3)    

Pohnerová nazývá sluch poeticky „jemnou pavučinou zachycující melodii 

lidského hlasu, zpěvu ptáků, šumění lesa a také hukot měst.“ V této konotaci ovšem také 

hovoří o sluchu s obavou, že je to smysl v ohrožení, který je díky soustavnému hluku 

těžce zkoušen současnou civilizací. (1992, s.31) Sluchová paměť nám ale dovoluje 

abychom mohli poslouchat oblíbenou hudbu zas a znova s větším prožitkem; také 

zvuky a hlasy nám připomínají příběhy, skrz které jsme schopni vyvolávat představy 

vůní, barev a věcí. Musíme se ale učit naslouchat, ovšem nejen okolnímu světu, ale sobě 

samým. Teprve pak začneme více chápat sami sebe a budeme se moci i lépe vyjadřovat, 

sdělovat různými způsoby vlastní hluboké pocity. Pohnerová zde hovoří o bedlivém 

sledování našeho vnitřního rytmu, který vede k silnějšímu prožitku. (tamtéž, s 32) 

 

2.2.3  Rovnováha / Pohyb   

 

 Většinou jsme v životě schopni stát rovně, přejít přes úzkou lávku, stát chvilku 

na jedné noze a i když zavřeme naše oči, jsme schopni určit nahoře a dole. Tyto 

dovednosti bereme zcela samozřejmě, avšak v lidském těle musejí být zajištěny natolik 

komplexně, že se na nich podílí hned několik soustav. V našem těle najdeme obrovské 

množství citlivých tělísek, které jsou uloženy v kloubech, ve svalech a šlachách, 

zapojeny jsou i receptory zraku a kůže. „Kromě toho existují specifické smyslové 

orgány polohy a pohybu neboli vestibulární systém.“ (Orel, Facová a kol. 2010, s. 126) 

V tomto aparátu je umístěno tzv. „statokinetické čidlo“, které leží v dutinkách lebky, 

v těsné blízkosti sluchového hlemýždě. Mozek využívá informace z tohoto čidla pro 

pohyby a pozice hlavy a i vzpřímené pozice trupu, například i k řízení hybnosti končetin 

a očí nebo udržování svalového napětí atp. Již název „statokinetický“ naznačuje, že se 

jedná o dvě části – orgány polohy, které představují statickou část a orgány pohybu, 
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které tvoří část kinetickou; obě tyto části jsou spolu navzájem propojeny a vytvářejí 

složitou strukturu blanitého hlemýždě. Z těchto faktů vyplývá, že vnímání polohy, 

pohybu a sluch mají k sobě funkčně i anatomicky velmi blízko, jak uložením čidla a 

Cortiho sluchového orgánu (sluchové receptory), tak i společným vedením informací do 

mozku pomocí sluchově – rovnovážného nervu. (tamtéž, s.  126-129) 

 „Pohybové možnosti člověka jsou determinovány stavbou těla a kvalitou 

psychického řízení pohybu.“ (Kulka, 1990, s. 198) Biomechanické vlastnosti pohybu 

určuje kostra a svalová soustava; psychika je pak hlavní řídící jednotkou, která 

podmiňuje jeho přesnost, obratnost, účelnost a estetickou působivost. Pohyb je 

všudypřítomný při každé činnosti, nás bude ale zajímat, jaký má prožitkový parametr. 

Podobně jako je to u ostatních smyslů, prožitek je vnitřní nepozorovatelná záležitost, i 

když se jedná o pohyb. Z psychologického hlediska má však prožívání pohybu velký 

význam, souvisí totiž se záměrností, jistotou a uvědomělostí pohybu. Řízení pohybu je 

závislé na subjektivním prožitku, jenž signalizuje mozku, jak je prováděn. Pěstování 

tělového citu je například v pohybových uměních prvním předpokladem motorického 

učení. (tamtéž, s. 207)   

Základním rysem dětské tvořivosti je spontaneita, emocionálnost a především 

pohybová aktivita. Tyto projevy spontánní hravosti však bývají vstupem do školního 

prostředí utlumeny. Pohyb je ve většině případů řízen předmětem tělesná výchova, který 

je zacílen na celkovou kultivaci lokomoce a motoriky, avšak z hlediska spontánního 

pohybu, smyslu jako takového, moc prostoru nedává. V didaktické části je uvedena 

další činnost žáků, (viz 3.4.4) která v rámci možností přesahů výtvarného předmětu má 

pohyb jako východisko tvůrčího úkolu. Pohyb žáků byl bohužel omezen prostorem 

třídy, ale jinak zcela ponechán na každém jedinci, jak k této fázi přistoupí. Jak bylo 

řečeno ve stati o sluchu, smyslové vjemy integrují jednu formu vyjádření do druhé. 

V tomto případě byl použit pohyb jako základ percepce okolního prostředí a tento vjem 

pak integrován do výtvarného vyjádření.   

Ještě z jiného pohledu je možné chápat pohyb v kontextu školní edukace. 

Pohnerová uvádí myšlenku, která se zdá být ideální pro rozvoj osobnosti žáka, a tím je 

„vytvoření podmínek pro to, aby se žák mohl pohybovat svobodně ve svém časovém 

prostoru, aby se v něm uvolnili všechny skryté vrstvy myšlení a cítění.“ Dál pak 

pokračuje, že to je možná cesta,  která vede k výchově duše, k přirozenému poznávání a 

vzdělávání ve školním prostředí, a která prodlužuje čas, jež je určen celkovému rozvoji 

dítěte. (1992, s.6)     
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2.2.4  Čich a chuť 

 

 Ve vzduchu, ve vodě i v půdě nacházíme obrovské množství látek, které je 

člověk schopen rozpoznávat pomocí speciálních chemoreceptorů – čichu a chutě. 

Člověk je schopen jimi detekovat velké množství chemických látek, což je pro něj 

nezřídka doslova otázka přežití.  

 Člověk samozřejmě získává větší množství informací díky zraku a sluchu, ale 

ani čich není pro něj bez významu. Čichové informace vstupují přímo do regulace 

našeho prožívání a sociálního chování. Máme schopnost registrovat tělesný pach 

různých jedinců, a náš vlastní pach se mění v závislosti na fyziologických pochodech 

těla a na našem emočním prožívání. Čichová centra, která jsou uložena v bazálních 

částech koncového mozku, se považují za přímou součást limbického systému – dříve 

označovaného jako čichový mozek ležící po stranách thalamu. Podílí se na podpoře 

mnoha funkcí, například emocí, chování, dlouhodobé paměti a čichu.  Jelikož se tedy 

limbický systém podílí také na emočním prožívání a paměťových funkcích, mohou 

čichové informace na úrovni mozku významně ovlivňovat naši náladu a celkové 

prožívání. Neměli bychom tedy podceňovat význam tohoto smyslu. (Orel, Facová a kol. 

2010, s. 137 - 141)   

Už samotným fyziognomickým faktem, že oba orgány čichu i chuti jsou uloženy 

blízko sebe, přistupujeme k nim často jako k orgánům, které se svými funkcemi 

doplňují. Z tohoto důvodu si ještě připomeneme funkční systém chuti.  Chuťovým 

orgánem u člověka jsou chuťové pohárky, které najdeme na jazyku; většinou na jeho 

povrchu, kde se soustřeďují na jazykových papilách. (slizniční výběžky) Jako součást 

chuťových pohárků s vlastním receptorem chuti jsou chuťové buňky s výběžky. Chuti 

jsou přenášeny vlákny senzitivních nervů, které pak informace o chuti přivádějí do 

mozku.  

 U člověka existují čtyři základní chuťové kvality – sladká, slaná, hořká a kyselá; 

k nim se ještě přidává chuť pátá – pikantní, masová neboli „unami“ (umai – pochází 

z japonštiny, znamená to chutná, delikátní) Všechny ostatní chutě, které můžeme 

v životě zakusit, jsou kombinací těchto základních chutí.  (Orel, Facová a kol. 2010, s. 

145)  Zajímavá informace, která by mohla mít zásadní vliv na rozdílnost výtvarného 

ztvárnění „stejných“ chutí je, že „jedna chuťová buňka sice reaguje na všechny 

základní chuti, ale na jednu z nich je zpravidla nejcitlivější.“ (tamtéž, s.146)  Z toho 

vyplývá, že i základní chutě mají u jedince ve své počáteční hodnotě zcela originální 
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charakter. Nebudeme proto nijak překvapeni, když i tyto smysly musíme brát 

subjektivně, jako to bylo u těch předešlých. Ve výtvarném světě je ovšem každá 

originalita a jedinečnost vítána; to, co je pro jednoho běžné, může znamenat pro 

druhého nesmírně zajímavou záležitost.  

Pohnerová ve své poetické publikaci o smyslové výchově nabádá, abychom naše 

vjemy, které mají sloužit jako východisko k uměleckému záměru, co nejvíce 

propojovali, protože ani v běžném životě naše smysly neoddělujeme. Tato cesta vede ke 

spojení veškerých věcí a vjemů, které získáváme z prostředí, ve kterém žijeme.  Vůně, 

haptické zážitky, zvuky, obrazy a chutě jsou ukládány do naší paměti jako do banky. 

Často se ale stává, že se nám tyto prožitky vynořují náhle a zcela bezděčně. Vůně 

některých jídel, nebo jejich specifická kombinace nám najednou evokují reminiscence 

z našeho dětství. Na základě čichové paměti se objeví záhy i chuť konkrétního pokrmu, 

pak se přidá vizuální paměť a my jsme schopni si vybavit obrazy z kuchyně, matku 

stojící nad dýmajícím hrncem a třeba i další „cenné“ detaily. Smyslové zážitky uložené 

v našem „vnitřním intimním světě“ se stávají důležitým inspiračním zdrojem. Autorka 

hovoří o tom, že se tyto zážitky stávají určitou pozitivní závislostí člověka na stálých 

hodnotách. (1992, s. 8)      

 

2.2.5  Hmat  

 

 V našem těle existuje velmi rozsáhlý systém, který je rozmístěn téměř po celém 

těle, nazýváme jej „somatosenzorický“ systém. (Týká se smyslových vjemů z tělesných 

oblastí.) Tento systém je velmi komplexní, je složen z mnoha receptorů 

(termoreceptory, fotoreceptory, mechanoreceptory, nocireceptory, chemoreceptory).  

Hmat, také jinak zvaný „taktilní percepce“, se považuje za jeden z pěti tradičních 

smyslů; do pocitu hmatu je však zahrnut i tlak, zakřivení kůže, vibrace i teploty. 

V medicíně je  nahrazováno obecné pojmenování „hmat“ pojmem „somatické smysly“, 

které lépe v sobě zahrnují různé mechanismy.  (Orel, Facová a kol. 2010, s. 149-152) 

Kůže představuje rozsáhlý plošný orgán, který je pro život nezbytný. Představuje 

hranici mezi vnějším prostředím a organismem. „Naše kůže je jedním z viditelných 

nositelů naší tělesné jedinečnosti; představuje rozsáhlý senzitivní orgán a přináší mozku 

obrovské množství senzitivních informací.“ (tamtéž, s. 149) Senzitivita kůže člověka je 
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samozřejmě odlišná na různých částech těla; zajímavostí je, že nejméně citlivá je na 

zádech a naopak nejvíce na jazyku.  

 

Rozdíly mezi hmatovým a zrakovým vnímáním mohou způsobovat domněnku, 

že hmat nemůže nahradit zrak ani při tvorbě nebo recepci děl výtvarného umění, které 

díky své trojrozměrnosti jsou hmatatelné, jako je sochařství či architektura. Viktor 

Löwenfeld (rakouský profesor umění působící na universitě v Pennsylvanii) však díky 

zkušenosti s tvorbou slepých dětí došel k názoru, že se v populaci, bez ohledu na 

zrakové postižení, vyskytují dva umělecké typy: haptický a vizuální.  Typ vizuální 

vychází z vnější zkušenosti, kterou se snaží zobrazit, zatímco haptický typ naopak 

vychází ze svého nitra, ze svých vnitřních hmatových počitků; při tvorbě se pak snaží 

do díla promítnout svůj vnitřní svět. Podle Löwenfelda se tyto dva typy vyskytují 

nezávisle na kvalitě zraku, takže se může stát, že člověk s výborným zrakem patří 

k haptickému typu a naopak slepec k typu vizuálnímu. (Církev.wordpress.com. 2018) 

Práce se slabozrakými ukazuje, že pro hmatové vnímání esteticky pozitivně 

působí rovné či oblé linie, naopak lomené linie nepůsobí na hmat dobře. Důvod je 

pravděpodobně ten, že lomené linie působí haptickému vjemu překážky, což ztěžuje 

klouzání hmatu po předmětu. Lomené linie také často bývají nepravidelné, takže 

zkreslují představu o proporcích předmětu. Jiným kritériem, které je pro hmat důležité, 

je přiměřená velikost – příliš malé předměty mohou splývat v jediný objekt a příliš 

velké jsou zas nesnadno hmatem prozkoumatelné. Haptické estetické vnímání objektů je 

tedy nejsnazší u věcí oblých, rovných, a přiměřeně velikých. (tamtéž) 

Jiný pohled na hmatový vjem, který zasahuje do výchovného procesu, má 

Pohnerová. V této části již citované publikace se zamýšlí nad požadavky pedagogů 

výtvarné výchovy v minulosti;  je toho názoru, že od samého počátku se výtvarná 

výchova většinou opírala o záznam reálné skutečnosti, většina pedagogů se tedy 

domnívala, že perfektní záznam skutečné předlohy je vrcholem ve výtvarném 

vzdělávání. Tento princip je však podle autorky špatně postavený do kontextu celého 

systému. Je-li každý z nás jiný i s odlišnými schopnostmi, má jiné vidění a vnímání 

skutečnosti, nemůže ani při sebevětším soustředění dosáhnout kýženého ideálního 

přepisu. Toto tvrzení se dá nejlépe nalézt u dětských kreseb a maleb přírodnin, které 

jsou již léta běžnými školními úkoly jak v základním vzdělávání, tak na uměleckých 

školách. „Pouze vizuální vnímání objektu je značně ploché a zkreslující.“ (1992, s. 20) 

Mnohem zajímavěji se jeví komplexní smyslové soustředění na skutečnost. Například 
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synchronní kresba vlastního obličeje při haptickém vnímání posouvá práci na vlastním 

portrétu blíže sochařskému vidění, stává se tak mnohem citlivější a také individuálně 

diferencované. „Haptické zážitky velkých dětí mají již charakter zážitků dospělých. Při 

haptickém sledování vlastní tváře hledají zároveň svou jedinečnost. Uvědomují si svou 

zranitelnost i svoje nedostatky.“ (tamtéž) Ale pak se znova vrací ke své  zásadní 

myšlence o komplexnosti vjemů, že vše by mělo být ve velkém souladu: „Máváme 

rukama, abychom ucítili, že prostor kolem nás není prázdný. Lze namalovat nebo 

nakreslit proudění vzduchu?“ (tamtéž) 

 

2.3  Patří cit do našich smyslů?    

 

 Již byl zmiňován v části věnované čichu „limbický systém“, který je spojován 

s pamětí a emocemi. Pokud se při tvoření pro cokoli rozhodujeme, je to většinou 

z důvodu sympatie, libosti, příjemných pocitů, jež korespondují s našimi hodnotami 

(například estetickými) až slastmi; právě limbický systém má na tomto rozhodování 

zásadní podíl. Ten neustále a obrovskou rychlostí zpracovává gigantické množství 

vstupních informací přicházejících ze smyslů, celého těla a i ostatních systémů mozku. 

„Většina z těchto informací se do limbického systému dostává prioritně a rychleji než do 

jiných systémů mozku. Prakticky to znamená, že emoční náboj má pro mozek prioritu 

před racionálním zpracováním informací.“ (Orel, M. s. 210)   

Tento vědecký poznatek, toto tvrzení v sobě nese v otázce tvorby a kreativity 

člověka zásadní hodnoty. Mohlo by totiž potvrzovat, že vskutku první, co nás napadne, 

nebo je spíš na tomto místě vhodnější říci, to, co pocítíme jako nutkání či jakýsi podnět 

k činnosti, je nejryzejší a nejpravdivější ve smyslu našeho „jáství“, tedy našeho 

nejpůvodnějšího a nejosobitějšího způsobu vyjádření konkrétního pocitu vycházejícího 

z nás, jednoduše řečeno - to nejlepší z nás. Racionální myšlení, které je soustavou těchto 

prvotních jednotlivých pocitů, je tedy až na druhém místě.   

Bylo by velmi troufalé a nevhodné vyřknout takto zjednodušeně, jak je to 

s naším myšlením, kterým se zaobírali lékaři, myslitelé a filosofové téměř od nepaměti.  

Můžeme ale z této myšlenky vydedukovat, že naše smysly nám dávají prvotní impulsy a 

jsou tedy určující v otázkách naší původnosti, naší originality při prvotních 

rozhodnutích v tvorbě. Další navazující rozhodnutí budou již pocházet z racionálního 

světa našeho myšlení.   
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 Fenomén umění, bez ohledu na obory, využívá rozdílné schopnosti a dovednosti 

člověka vnímat okolní prostředí, či naopak naše niterné – vnitřní prostředí. Ke svým 

poznatkům používá vnímání rozličné způsoby skrze naše smysly, které jsou u každého 

jedince vyvinuty odlišně, a my pak hovoříme o talentu, o nadání. Všem těmto smyslům 

ovšem vévodí jeden velký pojem, a tím je cit. Ten zastřešuje veškeré další vjemy, je to 

doslova „nepopsatelný počin“ naší percepce, do které se vkrádá spolu s myšlenkami a 

vzpomínkami a formuje pak tyto vnitřní informace do pocitů, které do umění zasahují 

jako zásadní prvek, který je hnací silou tvorby, důvodem, počátkem, motivem a 

podstatou. Když se v šedesátých letech ptali při rozhovoru amerického výtvarníka Jeana 

Michela Basqueta odkud bere svou inspiraci, odpověděl s úsměvem otázkou: „ A ptali 

byste se také jazzového trumpetisty Milese Davise, odkud bere noty? “ (Basquiat, 1996)  

Uždil se v jedné stati vyjadřuje: „...jakýkoli druh umění má cosi společného s 

pocitovou sférou člověka, ovlivňuje jeho orientaci v prostředí, vytváří nové spoje k 

naturální skutečnosti, k věcem, lidem a situacím, učí nás vážit si každého dojmu, byť byl 

sebeprostší.“ (1988, s. 187) Právě o tyto dojmy jde. O pocity, které jsou skryté a náhle 

se vynoří z různých důvodů našeho vnímání a z odlišných i nečekaných vjemů, které 

jsme právě učinili. Nemusíme právě stát v galerii před uměleckým dílem a čekat, co 

v nás vyvolá, může to být jen maličkost při chůzi po ulici, něco nás zaujme svým 

vzhledem, zvláštní situace, neobvyklý tvar, neobvyklé barevné seskupení. Může se 

jednat o cokoli, co nás vytrhne z myšlenek, z každodenní starosti o své povinnosti, 

z našeho běžného žití. Musíme ovšem mít naše vnímání okolního prostředí jaksi 

„připraveno či naučeno“.  Uždil  dále potvrzuje zásadní myšlenku této práce, když tvrdí, 

že  „vše začíná přece u smyslů, a ty jsou civilizačním vývojem stále více ‚okrádány‘ o 

příznivé podněty. Hluk, tvarový a barevný chaos, nepřítomnost slohu v životě, 

nahodilost v struktuře městského organismu – to jsou samí nepřátelé onoho ‚řádu‘, jenž 

existuje už v našem vnímání, a který hledá svůj protějšek v očividné uspořádanosti věcí 

a vztahů. Uspořádanost 21. století nemá tady ovšem znamenat ‚předpojatou harmonii‘, 

nehybnou ustálenost struktur a neměnnost forem – jde spíš o to nalézt hlubší smysl toho, 

co vidíme. Bez umění se nám to nedaří.“ (tamtéž)  

 

Cit je základním kamenem každé formy umění. Není však umění schopnost 

využít našeho citu? Většina lidí bez váhání použijí v určitých situacích slovní spojení 

jako je: „ ... dělej to s citem, cítím to tak, podle svého citu, je citově založený, má pro to 

cit“ a jiná podobná vyjádření.  Tato zlidovělá a naprosto nevědomky používaná spojení 
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nejsou náhodná. Vždy má člověk na mysli něco neurčitého, co ovšem je zcela jasně 

namířeno na přidanou hodnotu, kterou člověk v sobě nese, využívá ji v různých 

činnostech nebo v posouzeních a rozhodnutích, která vyžadují speciální, nadstandardní 

dávku soustředění, zjemnění přístupu, umu, dovednosti, nadání neboli citu pro určitou 

věc. Zdá se to být až usměvavá situace s tímto pojmem. Avšak tento „cit“ je puncem na 

uměleckých dílech kterékoli kategorie či formy vyjádření. To je důvod, proč jsou 

některá díla silnější, co do zážitku, než jiná.  

Již, anebo právě zde, v dětských výtvarných vyjádřeních, která jsou ryzí, ještě 

stále neskrytá v nabyté zručnosti a jiných získaných dovednostech, můžeme pozorovat 

jedince, kteří v každém svém dílku odhalují tento cit – například pro kompozici, barvu 

či originální řešení a ojedinělý přístup k zadání. Vyvstává zde pochopitelná pedagogická 

otázka, zda lze takovému citu jakkoli vyučovat. V první řadě musí podobnou 

„dovedností“ vládnout sám pedagog, aby dokázal vše vypozorovat, posoudit a 

v neposlední řadě také inspirovat v dalším působení na žáky.  

Tato některá slovní spojení vyjádřena na začátku stati se ovšem týká naprosto 

každého člověka bez ohledu na to, zda se u něj projevuje výtvarné nadání či nikoli. 

Z toho vyplývá, že tento takzvaný „cit“ vlastní každý člověk. Ovšem pro každého 

jedince to bude znamenat něco docela jiného. Každý bude reagovat po svém, konat a 

činit konkrétní činnost dle svých vlastních hodnot, bude odlišně interpretovat své čití 

vycházející ze smyslů. Z toho tedy vyplývá, že každý člověk chápe „dělat něco s citem“ 

naprosto po svém. Pravděpodobně to bude stupeň senzitivity pro určitou činnost, či její 

části.  

Ať je to jakkoli s touto tajemnou složkou uloženou v každém z nás, míra 

senzitivity – citlivosti se dá vypozorovat právě ve výtvarných činnostech. V tomto citu 

se ukrývá jak způsob uchopení látky, tak specifický přístup jedince k úkolu, nakonec i 

způsob a energie, která celý proces provází; lze vyčíst například z rychleji načrtnutých 

linií, energických tahů štětcem, anebo naopak pomalé rozhodování či systematicky 

přísný, nebo velmi opatrný způsob vyjadřování. Ve své podstatě má každý jedinec svou 

vlastní cestu, svůj systém a vidění světa, a to je nejkrásnější na celém tvoření a zároveň 

by to měl být i nejzajímavější fakt pro pedagoga – žákova jedinečnost.  
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2.4  Smysly a digitální svět 

 

Tato práce se snaží uchopit téma týkající se smyslů, které na první pohled působí 

jako cesta proti času, jako by se nacházela v opozici proti nezastavitelnému vývoji 

lidského snažení. Ovšem vše, co vychází z člověka, je přirozené. Tato práce má pouze 

nabádat čtenáře, připomínat mu, aby úplně nezapomněl na krásu přírody, ze které sám 

vzešel. Protože je tento text zacílen především k edukačním a výchovným činnostem, 

které se tedy týkají mladé generace, nebylo by přirozené a ani praktické obcházet 

současný svět. Máme-li opravdový a upřímný zájem působit na výchovu nejmladší 

generace, musíme se i my, společnost, pedagogové, učitelé nebo vychovatelé 

přizpůsobit současné době, a třeba se i učit porozumět těm, kdo jdou vpřed ve svém 

přirozeném vývoji.     

Vzdálíme-li se na okamžik od prací vycházejících z jednoduchých přirozených 

smyslových vjemů, jako je například dotek a následné osahání předmětu nacházejícího 

se právě v našem dosahu, můžeme, ba dokonce jsme často donuceni okolnostmi se 

ponořit do virtuálního světa moderních technologií; ani tuto složku současného 

uměleckého vyjadřování nelze opomíjet.  Jaké smysly jsou využity v tomto digitálním 

prostředí? Nemáme možnost předměty uchopit, osahat nebo očichat, za to si je ale i tak 

můžeme často prohlédnout z různých stran, aniž bychom se jich dotkly, dokážeme je 

zde snadno vytvořit, přetvářet, měnit základní tvary, velikosti, barvy a dokonce i 

charakteristické znaky různých jejich povrchů, dokážeme je umísťovat do různých 

druhů prostředí atp., vše záleží na schopnostech a dovednostech každého jedince.     

 

Svět nových technologií je na první pohled v kontrastu s přírodou. Nechme ale 

každého jedince posoudit, nakolik vychází vývoj elektronických přístrojů z přírody. 

Zdali se tvůrci nechali jakkoli inspirovat, anebo se naopak natolik liší a vzdaluje svým 

charakterem. Ovšem díky moderním technologiím současné doby máme možnost vidět 

nádherné, divoké a téměř nedostupné zákoutí naší planety, od nejtajemnějších hlubin 

moří až po uchvacující a dech beroucí záběry ze vzdálených planet; technologie nám 

také zpřístupňují jejich zvuky – vítr, hromobití, rozbouřené oceány a také hlasy 

všemožných tvorů naší nádherné planety. To vše působí na naše smysly.  

Gompertzova kniha „Přemýšlej jako umělec“ nese v sobě zásadní myšlenku, že 

„umělcem může být každý“. (2017)To platí ve světě moderních technologií, která jsou 
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již dávno zpřístupněna každému jedinci, dvojnásob. Kdo disponuje otevřenou myslí 

k různým námětům a originálním nápadům, avšak nevlastní předešlou dlouhotrvající a 

namáhavou průpravu svých kresebných dovedností ve výtvarné tvorbě, si díky 

jednoduchým aplikacím v mobilním telefonu, anebo některými snadněji ovladatelnými 

grafickými programy v počítači, může splnit své tvořivé potřeby. Tyto digitální média 

nabízejí celou řadu možností, od tvorby „digitálních obrazů“, přes použití zvuku s jeho 

úpravou, až po kombinaci obojího i s pohyblivým obrázkem.  

Inspiračním východiskem tvořivé činnosti různých forem bývají vedle 

představivosti také naše smysly, které často nevědomě „posloucháme“. V tomto případě 

hovoříme o intuitivním způsobu tvoření. Slovo intuice vychází z latinského intuitio – 

náhled, pochopení; výkladový slovník výtvarného umění uvádí, že se jedná o „umělecký 

proces, v němž silné citové a obrazotvorné vzepjetí zastírá vědomé složky, jako je 

například zkušenost nebo úvaha, které však přesto v procesu jsou přítomny; intuice se 

proto jeví jako vnuknutí a vytušené řešení výtvarné otázky“. (Baleka, 2010) Intuici ve 

výtvarných činnostech tak můžeme připodobnit k citu, který byl již v předešlém textu 

určen jako zastřešující syntéza smyslů. Ty vlastní každý jedinec, a jsou tak zásadní 

stavební složkou v tvorbě, což je i klíč pro využívání kreativních činností při použití 

digitálních technologií. Od vynálezu fotografie, kdy získáváme výchozí obrázek bez 

potřeby kresby, jak tomu bylo do té doby, se nám otevírají možnosti jednoduššího 

způsobu výtvarného vlastního vyjadřování.  Náhle i člověk, který nikdy nepociťoval 

tvořivé aspirace, se dostává do zajímavé situace, protože má díky chytrému telefonu 

k dispozici fotoaparát a i jednoduché aplikace na úpravu jím vytvořených fotografií. 

V tomto okamžiku si každý možná rozpomíná na hodiny výtvarné výchovy, kdy 

získával základní informace o kompozici nebo barvách; zde objevuje doposud ukrývaný 

smysl pro estetično a výtvarný cit.    

Téměř každý vlastník mobilního telefonu občas využívá fotoaparát, a tak se 

dostává do pozice, kdy má zájem si pořízenou fotografii upravit, a začíná v sobě hledat 

jakékoli výtvarné dovednosti. Toto médium je zpřístupněno každému a společně s  

tiskárnou či monitorem utváří také tu nejrychlejší dostupnou verzi prezentace. Tato 

rychlost a dostupnost každému je pravděpodobně hlavním odůvodněním oblíbenosti 

nových technologií. Rychlost a dostupnost jsou také i zásadní přívlastky současnosti.  

Takový jedinec možná z počátku nemá ani umělecké ambice, proto necítí 

nutkání se jakkoli rozvíjet v dovednostech kresby nebo malby, ale vzhledem k již 

zmíněné dostupnosti i on náhle cítí možnost na sebevyjádření svých skrytých, napůl 
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zapomenutých nápadů, a protože je mu digitální prostředí ve svém telefonu již 

přirozené, nemá žádné zábrany a směle se pouští do svých dílek. Linka, ani barevné 

výplně mu nečiní potíže, vše je již naprogramováno předem, na něm jen záleží, co si 

vybere ze široké nabídky, jež mu program nabízí; tvůrce se pouze soustředí na to, jak 

vše poskládá do závěrečné podoby.  

To jsme se zde nezmiňovali o nekonečné databázi fotografií, videí a zvuků, která 

je k dispozici tvůrci v internetovém prostředí. Ovšem na rozdíl od klasické tvorby, kdy 

se člověk ocitá před prázdným papírem s tužkou v ruce, je náš digitální tvůrce spíše 

hledačem ve světě již vytvořeného, natočeného či zdokumentovaného. Tento druh 

kreativity byl využíván již v kolážích po vzniku fotografie v 19. století, ale v moderním 

světě umění jej v 60. letech dovedl k dokonalosti svými kopiemi Andy Warhol.  

Dnešní digitální svět se otevírá většímu počtu lidí s kreativními schopnostmi, 

avšak i to vyžaduje určité dovednosti. Především je to „jazyk“ určitého typu programu. 

S těmi nejjednoduššími, jako je například malování nebo foto editor dodávané v 

základním balíčku windows, se ovšem již seznamují žáci v útlém věku.  Také díky 

aplikacím v chytrém telefonu velmi rychle ovládnou úpravu svých fotografií, a tak již 

ve velmi útlém věku začnou nevědomky přemýšlet o kompozici při fotografování a také 

přemýšlejí již dopředu, jak pořízenou fotografii upraví; někteří pak jdou i dál a jsou 

schopni střihu a jednoduché úpravy svých videí, což jsou již základní prvky filmové 

tvorby.  Tyto získané dovedností si ovšem nenechávají pro sebe, a tak je bravurně 

přenášejí na sociální sítě, což znamená v praxi, že během několika minut jsou schopni 

veřejně vystavovat, a tím svá dílka prezentovat.  

To vše získávají nejpřirozenější výukovou metodou pokus – omyl při využívání 

svých smyslů a vrozené intuice. Gompertz uvádí: „...tím, že budeme kreativní, 

nalezneme pravděpodobně v našem digitalizovaném věku vlastní uspokojení, smysl 

života a místo ve světě.“ (2017, s.16) Je toho názoru, že veškeré využívání nových 

technologií ve všemožných sférách běžného života vede na jedné straně k předávání 

některých lidských činností počítačům, ale na straně druhé nutí člověka být kreativnější, 

protože to je hlavní složka, která stojí stále na schopnostech člověka. „V zaměstnání 

bude kreativita stále více ceněna a odměňována. Je v tom však ještě víc. Už samotný akt 

tvorby a vytváření něčeho nového je hluboce uspokojující a přináší s sebou životní 

naplnění.“ (tamtéž)  
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2.5  Poezie – esence umění 

 

Pokud rodina nenabízí „dostatečné“ kulturní zázemí, kde jinde má dítě získat 

základní hodnoty kultivovaného člověka, když ne ve škole?  Kde jinde se může učit 

lásce jeden k druhému, vztahu k věcem, k prostředí, ve kterém žijeme, to jest k přírodě, 

která nás naštěstí ještě trochu obklopuje. Výuka většiny školních předmětů se pohybuje 

na imaginativní bázi, představování si skutečného světa, hry na životní situace, a co hůř, 

učí žáky kusým informacím, které možná jednou použijí, ale spíš jen v dalším školním 

prostředí.  Kromě tělesné výchovy, která naštěstí od svého charakteru – pohybu nelze 

upustit, je stále tou praktickou pomůckou pro zdravý vývoj člověka; je tu hudební 

výchova, která ovšem na druhém stupni již sklouzává do vyučovacích hodin s názvem 

„přežiji“, a to ze strany učitele i žáka. Zbývá tedy výtvarná výchova. Ta je schopna 

propojovat podstatné složky zdravého duševního i fyzického vývoje – psychické 

uvolnění při samotné činnosti, duchovní rozměr a rozvíjí i motorické schopnosti, jelikož 

se „stále“ tvoří většinou rukama.   

 

Co by měly hodiny výtvarné výchovy také nabízet?  Dává smyslová výchova 

smysl?  V první řadě bychom neměli zapomínat na poezii, kde bychom bez ní byli? 

Není snad poezie právě tříbení toho nejlepšího v každém z nás? Nezůstali bychom bez 

ní pak v totálním „totalitním“ normálu, který má barvu šedi?   

V předmětech, které souvisí s českým jazykem, se zcela jistě žáci dozvědí o 

poezii v textech, ale rozvíjet vztah k estetickému způsobu myšlení, k vnímání krásy a 

harmonii je to nepovede. Tím si člověk musí procházet empirickou cestou - ochutnávat, 

ohmatávat, zkoušet, zblízka pozorovat. Možná pak je šance, že se někdy naučí krásu 

vnímat a pociťovat hlouběji, než jen povrchně zrakem, jak k tomu směřuje současná 

společnost existující více na plochých obrazovkách, než ve skutečném světě chutí, tvarů 

a opravdových zážitků. Slavík tento zážitek pokládá za stavební kámen tvoření. „Život 

a jeho situace musí člověk zakoušet: vidět, slyšet, hmatat, ochutnávat nebo pociťovat, 

uvědomovat si. Jinými slovy, musí je zažít - jinak mu nejsou přístupné.“ (Slavík, 2001,s 

64)  

Hlavní „událostí“ ve výtvarné výchově by měl být právě zážitek.  Ať se již jedná 

o něco, co jsme prožili již před nějakým časem, anebo zaznamenáváme to, co jsme 

právě prožili či co prožíváme v tento okamžik. „V zážitku se nám situace dává 
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prostřednictvím svých prvků – tvarů, barev, objemu, zvuků, vůní, chutí, myšlenek.“ 

(tamtéž)  Zážitek je klíč k našim pocitům a tudíž i k naší duši. To je něco, co se snaží 

umělci všech dob zachytit;  je to cosi neuchopitelného, avšak každý tvůrce se o to snaží, 

a my všichni pozorovatelé to nevědomky hledáme v kterémkoli uměleckém vyjádření – 

je to poezie osobnosti.  

                     

Poezie, což není nic menšího než oslava krásy, půvabu a harmonie všude kolem 

nás, má tu moc se přibližovat k pocitům, které všichni občas zažíváme, leč nedokážeme 

je vyslovit, a tím ani dostatečně popsat. To je ale podstata existence umění jako 

takového. Poezie, kterou je obecně míněno psané slovo, se nachází ovšem také v malbě, 

pohybu a v tónech hudby. Jedná se obecně o velikou nadsázku, o něco nadstandardního, 

významějšího, něco, co je výjimečné a na okraji. Ale opak je pravdou. Nejčastější téma 

básníků, výtvarníků a dalších umělců jsou nejprostší okamžiky jako je letní bouřka, 

nebo jen ladný pohyb unikající ženy před kapkami deště a její rozevláté sukně, či 

naopak zimní atmosféra ukrytá v tichých a hebkých vznášejících se vločkách sněhu 

vzduchem, které se pak na zemi propojí v obrovskou bílou načechranou peřinu, do které 

se ráno děti cestou do školy se smíchem vrhají.  Klíč je v kultivaci našeho vnímání. 

Umělci jsou většinou „pouze“ citlivější při pozorování okolního dění, nejsou lhostejní 

vůči svým vjemům, věří jim a za to mohou přijímat nádherné pocity ze samotné krásy.  

Není úkolem výtvarné edukace vychovávat umělce, ale odkrývat právě podobné 

způsoby vnímání okolního prostředí, ve kterém se každý z nás pohybujeme. Dokonalost 

tkví v tom, že každý člověk stejnou situaci či atmosféru okamžiků vnímá po svém, 

proto i jeho interpretace bude odlišná, také i z toho důvodu, že je každý zcela odlišný a 

má i rozdílné schopnosti a dovednosti.  Gompertz tvrdí, že každý člověk je, nebo spíš 

může být, umělec.  Stačí, aby se pustil do své „vyvolené“ činnosti naplno, bez výhrad. 

Aby tuto činnost ve svém světě přivedl k dokonalosti. A právě jeho vlastní vjemy, které 

jsou tím pádem originální, se stávají východiskem k osobitému dílu.  „Tvůrčí talent je 

něčím, co máme všichni, o tom není sebemenších pochyb. Jistě, někteří lidé mohou být 

obratnější než jiní v komponování hudby, to ale samo o sobě neznamená, že ti, kteří 

hudbu neskládají, nejsou tvůrčí. Ve skutečnosti máme všichni zcela jistě schopnost stát 

se umělci v tom, či onom druhu umění. Každý z nás má schopnost vytvářet myšlenky, 

vystupovat z času a místa a přicházet s řadou abstraktních představ a asociací. (2017, s. 

11-12) Autor je dále toho názoru, že mnozí z nás přesvědčili sami sebe, že nejsou tvůrčí, 
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anebo doposud nenašli svou cestu. A rozhodující prvek k pocitům úspěchu je víra 

v sebe a ve své schopnosti.   

 

2.6  Lze kultivovat cítění? 

 

     „Člověk se stal člověkem, když začal vytvářet první jeskynní kresby.“ 

                 Jan Patočka 

 

Výtvarná výchova jako školní předmět ukrývá ve své obrovské šíři i velké 

množství možností různých pojetí. Na rozdíl od ostatních předmětů, které jsou svou 

specifikací zaměřeny určitým směrem vzdělávání, výtvarná edukace vzdělává mladého 

člověka v široké kultuře, jež sahá až na samotný počátek kultury, což jsou první pokusy 

o přemýšlení jako člověk, který si v divoké přírodě, kde přežíval společně se zvířaty, 

začal uvědomovat svou odlišnost. Byla to počáteční „velká sebereflexe“, kterou nejprve 

ztvárňoval na stěnách svých útočišť – v jeskyních.  Aby byl schopen těchto nádherných 

kreseb, jež svědčí o zvládnutých proporcích znázorňované zvěře a lidí v pohybu, musel 

ujít dlouhou cestu pozorování a autodidaktické studie. Tito jedinci, kteří jsou prvními 

autory výtvarných sdělení, překročili práh dosavadního způsobu myšlení, a tudíž i 

celého zásadního přístupu k životu. To oni se mohou stát naším pra-vzorem v tom, že 

kulturu si neseme někde uvnitř nás ve svém lidství, a je pouze na nás samotných, jak a 

také kdy se k ní dobereme. „Vzdělání není jako proces osvojování pozitivních 

praktických vědomostí či rozumová činnost, ale vzdělání jako tvorba nebo sebetvorba.“ 

(Sheler in Pelcová, 2010, s. 169) 

Celá dlouhá staletí lidstvo kultivovalo svůj přístup k životu, hledalo svou kulturu 

a tím měnilo i myšlení; nejprve to byly důmyslné nástroje a praktické předměty sloužící 

výhradně k přežití; pak ovšem zdokonalované řemeslo započalo přidávat hodnoty i 

estetické, které v sobě dále předávaly i religiózní ideje v podobě ornamentů, vzorů a 

dalších pojetí. To byl však nejen estetický účel, ale také určitá osvěta a předávání 

konkrétních idejí a názorů na tehdejší běh světa.  

Především touto cestou, což je také způsob neverbálního vyprávění o životních 

poutích a způsobu žití, později pak i knihami, si lidská pokolení předávala svá moudra 

vypozorovaná z přírody.  Jak šel čas, ustoupily i duchovní témata a ryze estetický – 
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nepraktický účel se započal formovat. To bylo období, kdy se určitá část lidského 

pokolení dostala až na samotný vrchol kulturní kultivovanosti, praktické chování 

související s přežitím člověka v přírodě tak ztratilo svou cenu.  

Od té doby se témata, obsahy i formy sdělování myšlenek skrze umění 

mnohonásobně proměnily; některé se vytratily, jiné se objevily a další zas znova 

v novém obměněném pojetí zopakovaly – co se však snažíme říci v této stati je, že vše, 

čeho lidstvo dosáhlo, má základy v přírodě, tudíž i v našich smyslech, které jsou možná 

trochu otupené těmi všemi změnami a novými pojetími, ale je to naše přirozenost, ke 

které se můžeme vždy obrátit a hledat zde útočiště.   

Pojetí naší současné existence v hypermoderním světě je ovšem důkazem, že 

člověk natolik kultivoval svou mysl, že obměnil své zásadní hodnoty člověka a 

proměnil tak i způsob života na naší planetě tím, že naprosto popírá přírodní zákony. 

Jak by řekl ve slavné pohádce Jan Werich: „Tak, až sem jste došel, pane Rozum.“ 

Lidstvo si svým přístupem k přírodnímu bohatství, zatím jedině možnému prostředí 

k životu, „podřezává pod sebou větev“. Kde nastala chyba ve vývoji myšlení lidstva?  

Je to arogance a namyšlenost člověka, že je snad chytřejší než sama příroda, když 

dokázal vymyslet různé vymoženosti moderní doby? Nebo to je člověku vrozená 

charakterová vlastnost – chamtivost a krátkozrakost, která vidí jen sebe?  

„Lidská společnost ztrácí přirozené sepjetí se svými kořeny. S narůstající ekonomizací 

vztahů souběžně vzrůstá psychické i existenční ohrožení jedince, společnosti a života. 

Toto trauma vychází z pocitu člověka, který není schopen unést vše, čím ho zahrnuje 

okolí.“ (Holomíčková, in Roeselová, 1999) Autorka se zamýšlí dále nad potlačováním 

tvořivých sil jednotlivce a oddělením člověka od přírody, kde ztrácí spjatost se stromem 

a tím pádem i se zemí; „svět přímých smyslových zážitků je umrtvován.“ (tamtéž) Celý 

svět a i veškeré vědění se rozčlenilo do samostatných oborů, které jsou zahleděny do 

svých specifických problémů a nevidí, že problém a i tedy řešení je v provázanosti, že 

vše se vším souvisí.  Autorka však nevidí situaci pouze takto skepticky a nabádá 

k tomu, aby se mladá generace vedla cestou k propojenosti a provázanosti se vším, co ji 

obklopuje. „Dítě si v sobě nese schopnost syntézy v podobě touhy po hledačství a 

objevitelství. Každý den pro ně vyplavuje zrníčka tajemství.“ (tamtéž)  

 

Co tedy lze nejmladší generaci nabídnout v předmětu výtvarná výchova? Právě 

podobná otázka stála u zrodu této práce – jak znovu získat člověka pro přírodu, 

respektive pro svou přirozenou cestu vývoje myšlení v souladu s přírodou, ze které jsme 
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se zrodili a bez které by zde život nebyl možný. Jenže zde nejde pouze o přírodu 

v pravém slova smyslu, jde právě o to se znova rozpomenout na naše schopnosti 

rozpoznávat, vnímat a chápat okolní prostředí skrz naše smysly a z toho vycházející 

úsudky. Návykem dospělosti je, že se spokojí s povrchním seznámením s novými 

věcmi. Stačí mu domyslet si materiály, představit si jejich povrchy a charakterové 

vlastnosti. Jenže tyto takzvaně „dostačující“ vjemy jsou často poloviční. I to je jeden 

z důvodů, proč si lidé stále méně váží věcí, které ho obklopují. V didaktické části je 

uvedena jedna z činností, která by měla vést žáky k znovu přehodnocení běžných 

předmětů, jež běžně používají, ale nevěnují jim větší pozornost – je nazvána 

„Kompozice z osobních předmětů“. (viz kap. 3.4.2) 

Jednou z cest je, co nejvíce mladou generaci obohacovat o zatím dosažené 

informace o přírodě, či ji seznamovat s jejími zákonitostmi. O to se snaží některé 

předměty, jako je například přírodopis nebo nedávno zavedený předmět 

environmentální výchova. Ale člověk ve skutečnosti chrání jen to, co má upřímně rád – 

kde a jakým způsobem tedy naučíme člověka milovat přírodu a tím i sebe?  Kde se žák 

základní školy naučí mít rád stromy kolem sebe, zaposlouchat se cestou do školy do 

ptačího zpěvu nebo uvidět v prasklině chodníku celou roklinu jako při zemětřesení? 

Právě skrz naše smysly odkrýváme tato tajemství, ale vlastně se pouze navracíme zpět 

za začátek do raného dětství, kdy jsme prostředí kolem nás „okoušeli“ pomocí našich 

smyslů intenzivně.   

       

Zásadní, co můžeme udělat pro změnu myšlení v otázce přístupu k přírodě jako 

takové, je vychovávat a kultivovat myšlení a cítění tímto směrem té nejmladší generace. 

Ze své podstaty dítěte, kdy se myšlení a uvažování stále nachází ve fázi přikloněné více 

k pocitové sféře než racionální, je tento mladý člověk přírodě nejblíže. Toho je nutné co 

nejvíce využívat právě ve školním prostředí. Bohužel současná tendence s přibývající 

potřebou využívat moderní technologie dává vzniknout i novým předmětům 

(informační a komunikační technologie, mediální výchova atp.), které se mohou jevit 

potřebnější pro budoucnost dětí, ovšem vytlačují předměty tradiční, jako je výtvarná 

výchova či pracovní činnosti, které jsou naopak stále častěji chápány jako nejméně 

podstatné.  

Jako příklad můžeme zde uvést případ redukce hodinových dotací těchto 

předmětů na Základní škole Novoborská Praha 9. Na  prvním stupni jsou pracovní 

činnosti zahrnuty v předmětu člověk a svět práce, mají dotaci jednu hodinu týdně a ve 
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svém programu se dále dělí s pěstitelskými pracemi, rodinnou výchovou či vařením; 

nepatrné fragmenty můžeme najít rozmělněny do výtvarných činností. Na druhém 

stupni je pak program tohoto předmětu pouze teoretický, zahrnující zde například nový 

předmět finanční gramotnost, a v osmém ročníku je to předmět nazývající se 

polytechnika, která má za úkol seznámit žáky s odbornými řemesly a funkcí odborných 

učilišť. Samotná výtvarná výchova má v 6. ročníku dotaci jednu hodinu týdně a od 7. 

ročníku je to již pouhá 0,5 hodiny týdně, což znamená jednu hodinu výtvarné výchovy 

za čtrnáct dní.  (ZŠ Novoborská, ŠVP, 2018) 

 

 

2.7  Kulturní zázemí výchovy   

 

Skutečnost, že se tato práce zabývá výtvarným uměním, které se zaměřuje na 

výchovu a tudíž i na jeho počátky, nás nabádá, abychom se nejprve pozastavili u nejširší 

otázky, a tou je kultura. Co znamená a odkud pochází, kde vzniká a také z jakých 

důvodů? Tím se zabývá lidstvo již od nepaměti. Je to pojem tak obecný, že zasahuje do 

všech aktivit, které člověk koná. Jindřich Chalupecký ve svém „Zamyšlení o smyslu 

umění“ si v tomto kontextu klade otázku: „ ...a jaká je vlastně podstata člověka?“. 

Autor se přiznává, že se ji neodvažuje definovat, a tak začíná pojmem historičnosti a 

porovnává nejprve lidskou existenci s přírodou. „ Bytosti přírodní, rostlina, živočich, 

nemají dějin. Udávají se také v čase; vznikají, rostou a zanikají; přesto však u nich 

nemluvíme o dějinách. Změny, které je v čase postihují, se týkají výhradně jejich 

fyzičnosti; jejich časová existence se tedy uzavírá jejich vznikáním, přeměňováním a 

zanikáním tělesným; lidské dějiny se však uskutečňují mimo biologickou existenci 

člověka-jedince i člověka-druhu. Vlastní oblast lidské historičnosti musíme hledat jinde, 

než v přírodní existenci člověka..“ (1944, s.6)  Změny, o kterých je zde hovořeno, se 

týkají něčeho vyššího, než je pouhé reprodukční přežívání našeho druhu. „Nazývejme 

tuto oblast kulturou“, pokračuje autor,  „ patří sem vše, co člověk tvoří a prožívá mimo 

své bytí přírodní a živočišné. V oblasti kultury není nic daného, předpověděného; je od 

základu a ve všem vytvářena člověkem; jedinou hybnou silou je jeho lidství. „  (tamtéž)  

Je zde ještě jedna podstatná okolnost, a to, že své dějiny, a tudíž svou kulturu, člověk 

vytváří pouze ve společnosti.  
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Ať se člověk zaobírá čímkoliv, vždy lze jeho jednání nějak posuzovat a hodnotit 

a tím zasazovat do různých kulturních kontextů. Tyto kontexty, které jsou zasazovány 

určitému jednání či konání jsou závislé na osobní kultuře pozorovatele, která je jedinci 

dána převážně kulturním prostředím, ve kterém vyrůstá. Jak již bylo naznačeno, samo 

jednání člověka neznamená nic, není-li určeno druhému člověku.  

Vzhledem k tomu, že tato práce je didakticky zaměřena, náš zájem se obrátí 

k pojmům jako je enkulturace, kultivace, socializace, edukace, výchova a vzdělávání 

jedince nebo skupin. V odborných kruzích se vždy vedly debaty o tom, jak velký podíl 

má společnost na vzdělávání a výchově jedince oproti jeho genetickým dispozicím.  

Z geografického a historického pohledu je náš národ, naše společnost zasazena 

doprostřed Evropy, do centra kulturního dění. Vždy jsme byli kulturní velmocí, která se 

především na počátku velkou měrou podílela na vývoji a utváření plošného vzdělávání 

společnosti v Evropě. Již v polovině 14. století to bylo založení Univerzity Karlovy, 

jedné z prvních univerzit; z tohoto prostředí vzdělanosti pak vzešel o dvě stě let později 

největší a nejvlivnější pedagog Evropy J.A. Komenský, jehož vliv zasahoval napříč 

Evropou a z jeho díla čerpáme geniální myšlenky dodnes. To již byla doba, kdy 

vzdělání nepatřilo pouze šlechtě a duchovním, ale dostávalo se i k obyčejnému lidu. K 

vyvrcholení těchto procesů pak došlo školskou reformou v roce 1774, kdy císařovna 

Marie Terezie ustanovila povinnou školní docházku.  

Tyto tři jmenované historické mezníky mají jen poukázat na to, jak vždy 

vzdělanost, tudíž i předávání kulturních hodnot našich předků, bylo v českých zemích 

zásadní. A také to ukazuje na fakt, že naše společnost již od počátku „řízené edukace“, 

dá-li se to tak nazvat, věří na výchovu, předávání vědění a společnou enkulturaci. 

(Tento pojem zavedl M. J. Herskovits, který do tohoto pojmu „enkulturace“ zahrnul 

všechny projevy naučeného chování a získávání znalostí a dovedností; považuje ji za 

širší pojem než je socializace) (Books.google.cz. 2016)   

Pedagogický slovník uvádí definici kultury z pedagogického pohledu jako 

„komplex materiálních, především ale nemateriálních výtvorů - poznatků, idejí, hodnot, 

morálních norem, aj., které lidská civilizace během svého vývoje vytvářela; a toto 

kulturní dědictví si lidstvo předává z generace na generaci zejména prostřednictvím 

formálního vzdělávání ve školských institucích.“ Dále se zmiňuje o rozporných 

otázkách, jež se týkají optimálního obsahu a rozsahu „kulturní transmise“ obsažené ve 

školních kurikulech. (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 135)  

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M._J._Herskovits&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chov%C3%A1n%C3%AD
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Kultura, která je předávána každou školskou institucí, je ovlivněna vždy dobou, 

politicko-historickou situací, také i sociokulturním zázemím, ze kterého vychází, a 

k tomu každá škola upřednostňuje svůj specifický program, jež je dán charakterem 

instituce. Rámcový vzdělávací program (RVP), jediný celoplošný kurikulární ukazatel 

směru výchovy a výuky v našem školském systému, již od svého názvu nabízí „pouze“ 

rámec celkové edukace. Ostatní nechává na samotných školních institucích, aby tento 

rámcový program rozvedli a dále propracovali. Každé školské zařízení ovšem má 

možnost dle svého charakteru akcentovat odlišné vzdělávací formy a prostředky. Nás 

bude ovšem zajímat, co RVP nabízí pro zvolené téma týkající se využití smyslů ve 

výtvarném vyjadřování. Tomuto tématu se budeme věnovat v další části.  

 

Naše vlastní kultura je vše, co máme, co jsme. Je to každá jednotlivá myšlenka, 

pro kterou sami volíme vhodná slova, jakákoli naše osobní prezentace, od sebemenšího 

gesta až po naše veškeré činy, to vše spadá do našeho rozhodování, jakým způsobem to 

vše vyzní navenek. Každá naše vyřčená myšlenka je prezentací našich hodnot a naší 

výchovy, ať už pochází odkudkoli.      

Nakonec je to tedy učitel, jedinec, který své vlastní kulturní zakotvení přenáší na 

své žáky, studenty, svěřence. Budeme-li zde uvažovat pouze o pedagogovi výtvarné 

výchovy, budou to především jeho vlastní hodnoty estetické, které nenápadně, avšak 

často zásadně, formují názory mladých lidí, ale také jiné zásadní názory a náhledy na 

svět a jeho hierarchie hodnot. To vše je součástí jeho vlastní kultury, hodnoty, které 

formují každé jednotlivé rozhodování, jsou implikovány do veškerých jeho myšlenek, 

ty jsou pak zahrnuty v jeho hodnoceních a zadáváních, a utváří tak žákům i jejich 

vlastní pohled. Zkrátka, ačkoliv je obsah výuky sestaven podle rámcového vzdělávacího 

výukového programu určeného všem, vždy zásadně osobnost učitele a jeho vlastní 

kultura určuje charakter samotných hodin. Osobní kultura každého učitele se odráží pak 

v osobní kultuře žáka.  
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2.8  Smysly ve výtvarné výchově v RVP ZV 

 

Zastřešující vzdělávací oblast pro edukaci výtvarné výchovy se nazývá Umění a 

kultura. Podobně, jako je tento název „všeobjímající“, je i velkoryse ponechána volnost 

každé instituci, aby si vytvořila svůj vlastní vzdělávací program, který se obecně nazývá 

Školní vzdělávací program. (ŠVP)   

Než se seznámíme s některými detailními částmi, jako jsou vzdělávací výstupy 

či obsahy, představme si na ukázku jedno z několika cílových zaměření vzdělávacích 

oblastí, která jsou vskutku široká: „Chápání umění a kultury v jejich vzájemné 

provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím 

vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a 

představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření 

hierarchie hodnot.“ (RVP ZV, 2016, s. 83)   

 

Výtvarná výchova v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání je 

rozdělena na první a druhý stupeň, přičemž první stupeň je ještě rozdělen na dvě období.   

Na prvním stupni: 

1.období: 

Očekávané výstupy:   

 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření 

(linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na 

základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků 

a představ  

 vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro 

jejich vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky 

2. období:   

Očekávané výstupy:   

 nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá 

na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; 

uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě 
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 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a 

interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i 

neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje 

prostředky 

  při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových 

vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie 

 

Rozvíjení smyslové citlivosti:  

  

- reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná 

vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových, čichových, chuťových a 

vyjádření vizuálních podnětů prostředky vnímatelnými ostatními smysly 

 

Uplatňování subjektivity: 

 

 - prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností - manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar 

malby a kresby  

- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, 

haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání) 

 

Na druhém stupni: 

Očekávané výstupy:   

 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních 

zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly 

 rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině 

smyslového účinku 

 vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně 

vyjádří své postřehy a pocity 
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Rozvíjení smyslové citlivosti:  

 

-  uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu – vyjádření 

vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a 

prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i 

dynamickém vyjádření 

-  reflexe a vztahy zrakového vnímání ke vnímání ostatními smysly – vědomé vnímání a 

uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních uměleckých 

druhů (hudebních, dramatických) 

 

 

Uplatňování subjektivity: 

 

-  prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních 

zkušeností – manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar 

malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření 

proměn; výběr, uplatnění a interpretace  

- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, 

haptické, statické, dynamické),  (RVP ZV, 2016, s. 84 - 90) 

 

2.9  Psychologické aspekty  

 

Podstata této práce tkví právě ve faktu, že každý člověk, každý žák, ať je jeho 

míra senzitivity, jeho vlohy či nadání jakékoli, každý má své vlastní smysly, skrz které 

je schopen se vyjádřit naprosto svobodně, to znamená jedinečně a originálně. Výtvarné 

činnosti vycházející ze smyslů mají tu moc ukazovat čistotu ducha. 

Výtvarné aktivity, jež jsou uváděny v didaktické části této práce, akcentují právě 

čistotu projevu, která se projevuje ojedinělostí vnímání. I přes rozdílné schopnosti žáků 

v kresbě, či jiné kultivované dovednosti a zručnosti, tyto specifické činnosti dávají 

každému jedinci možnost sebevyjádření bez sebemenšího pocitu soutěže nebo 

hodnocení. A to je také zásadní motivace před samotným počátkem činnosti, a také je 
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pouze na učiteli, aby žáky o tomto faktu přesvědčil. Každý má stejné výchozí postavení 

– zúčastní se aktivity či nikoliv. Výsledek patří jen jemu. Ostatní se mohou podivovat 

nad odlišnostmi od svého vlastního pojetí úkolu, ale to je vše. Záleží zde na pedagogovi, 

aby akcentoval právě tuto myšlenku jinakosti, odlišnosti a tím i originality každého 

jednotlivého žáka. Bez ohledu na jeho nadání, které by snad bylo možné vypozorovat 

z jiných tradičně laděných výtvarných úkolů.  

   Dokonce ani vlastní posouzení svého výtvoru by nemělo vést k tomu častému 

posuzování a porovnávání se s pracemi ostatních, ale naopak by mělo přinášet pouze 

čistou radost, jak z průběhu tvorby samotné, tak nakonec třeba i ze zajímavého a 

nečekaného řešení, a tudíž i celkového výsledku.  

Tyto činnosti na podkladě našich smyslů by měly žákům formovat sebedůvěru a 

především také víru v jejich individualitu a originalitu, která je na člověku nejkrásnější. 

Člověk stále vede vnitřní boj s nedůvěrou ve své schopnosti, především žákům 

v kolektivu je stále nastavováno zrcadlo díky výsledkům svých „úspěšných“ spolužáků. 

Avšak nemusí tomu tak být. Není nejmenší důvod se cítit jakkoli méněcenně 

v kolektivu. Bohužel náš systém hodnocení ve výchovném procesu tomu moc 

nenapomáhá, ba právě naopak.  

Ovšem výtvarná výchova je otevřena novým nápadům a vlastním řešením 

situací.  To by mělo být skryté kurikulum většiny úkolů ve výtvarné výchově. Je tedy na 

každém pedagogovi, zda je schopen každého jednotlivého žáka vést touto cestou.  

  

 

2.10   Motivace a učitel ve výtvarném předmětu 

 

Motivace je vše. Bez ní by nebylo žádné činnosti, je to vnitřní důvod, podstata. 

Motivace je podstatná složka k tomu, abychom měli důvod vůbec začít s nějakou 

činností. Pedagogický slovník uvádí k motivaci souhrn faktorů, které „spouštějí lidské 

jednání, aktivují ho a dodávají mu energii, dále pak ho zaměřují a udržují ho v chodu, 

řídí jeho průběh i způsob dosahování výsledků“, (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 

158) Autoři rozdělují motivaci na vnitřní, která vychází od samotného žáka a vnější 

(incentiva), ta ve školním prostředí stojí především na učiteli, „který stanovuje cíle 

výuky, sděluje své očekávání vůči žákům, snaží se probudit sociální potřeby nebo 
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výkonové motivace, atd.“ (tamtéž, s. 158-159). Publikace se také zmiňuje v kontextu 

různých pohledů na motivaci o některých závažných faktech, a tím je předcházení 

strachu ze školy či určitého předmětu, z pojetí zadávání některých úkolů a ze způsobu 

hodnocení výkonu (úspěchu a neúspěchu) a buduje sebe pojetí a vnímání osobní 

zdatnosti (self-efficacy) (tamtéž). 

Tento zkrácený souhrn vyřčených faktorů týkající se  motivace, pouze nahlíží do 

naprosto unikátní a specifické práce pedagoga. Jeho zásadním úkolem je motivovat své 

žáky.  V našem případě, kdy jde o práci s žáky či studenty ve výtvarné výchově, je tento 

motivační proces jaksi zkomplikován samotným charakterem tvorby, který je v každém 

případě velmi osobní. Vždy se týká jedince a jeho originálních řešení. Protože ve 

výtvarném procesu by neměli být jiné přístupy, než jedinečné. I když žáci pracují na 

společném díle, nebo mají jedno úzké stejné zadání, vždy k tomu každý přistupuje celou 

svou naprosto originální osobností.  Z tohoto důvodu se učitelova komunikace s žáky, 

respektive s žákem, stává velmi osobní. Takový druh komunikace se neobejde bez 

vlastní citové stránky, která vychází vždy zevnitř, i v případě, že východiska činností 

přicházejí zvenčí. Jako je tomu například při úkolu, kde námět přichází zvenku, ale je 

vnímán vnitřním řádem percepčního procesu, a tak se vnější stává vnitřním. Na učiteli 

výtvarného předmětu připadá nelehký úkol. Nestačí, jak se to děje v ostatních běžných 

předmětech, žáka motivovat k tomu, aby začal pracovat; zde, ve výtvarných úkolech, 

aby bylo možné dosáhnout ryzosti a upřímnosti projevu, je nutné nejprve žáka zbavit 

jeho sebemenšího strachu z neúspěchu, odstranit předsudky a predikce, a přesvědčit ho 

o faktu, že právě jeho vlastní pojetí, je tím nejlepším rozhodnutím. To stojí na obrovské 

vzájemné důvěře, která se buduje většinou dlouhodobě. Pokud se toto u žáka nedaří, 

výsledky jeho tvorby budou plytké a neupřímné, s viditelným nezájmem a často 

nedokončené. Záleží na každém konkrétním učiteli, jak umí zadání zamýšleného úkolu 

vysvětlit a také jak dokáže správně žáky motivovat k jejich vlastní invenci, o kterou jde 

ve výtvarném vyjadřování především. Je to klíč k úspěšnému zadání úkolu a k samotné 

činnosti žáků vůbec.    

K předávání motivace má učitel k dispozici vyzkoušenou a ověřenou metodiku 

vedení hodin pramenící z jeho vzdělání, svých zkušeností, svou autoritu, která je dána 

také jeho pozicí učitele, ale v procesu výtvarného vzdělávání musí mít i své přesvědčení 

o správnosti rozhodnutí, které v sobě ukrývá i zkušenosti s konkrétním úkolem, 

technikou a předpokládaným výsledkem.  Je tím míněno, že na rozdíl od ostatních 

předmětů, které se dají snadno predikovat, ve výtvarné výchově pedagog často žáky 
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překvapuje úkoly nečekanými, z jejich pohledu nevyzkoušenými, kterým možná ani 

z počátku moc nevěří, anebo jim mohou připadat, že ani nepatří do světa výtvarných 

činností.  

 

Konkrétní činnosti v didaktické části této práce, jsou právě ty, které patřily do 

některých nevyzkoušených forem. Většina žáků se s nimi nikdy nesetkali a pokud ano, 

netušili, že se jedná o výtvarné počiny.  Jedná se například o kompozice tvořené pouze 

z umisťování jejich osobních předmětů, kresba podle hmatu nebo záznam podle hudby. 

Žáci do posledního okamžiku netuší, co se bude dít a jaký že „má být“ ten finální úkol, 

očekávají výstup, který se pak kriticky hodnotí! To je jejich častá predikce vycházející 

ze zkušeností z ostatních předmětů.  

 Často se člověk setkává v praxi s počátečním nepochopením, vše samozřejmě 

pramení pouze z absence zkušeností.  Jak lze vypozorovat z reflexí u některých 

uvedených činností v didaktické části, žáci především očekávají jakýsi výtvor v podobě 

hotové kresby, malby nebo koláže na papíře, který je hodnocen kladně či záporně.  

Jakmile se ovšem charakter zamýšlené práce vymyká popsanému, jejich reakce bývají 

všelijaké. Záleží pak velmi na důvěře, kterou ke konkrétnímu pedagogovi již chovají. 

Od toho se pak odvíjí jejich přístup k novým formám. 

„Základní požadavky motivační části hodiny jsou, aby žáci na jejím základě získali 

zájem o téma, aby porozuměli důvodům, proč jim je předloženo, co jim chce vyučující 

sdělit. Cílem motivace tedy je, aby žáci přijali nabízené téma a vyslovené zadání 

výtvarného úkolu, aby měli zájem se jím tvořivě zabývat“. (Kitzbergerová, 2014, s. 56) 

Motivace je zde tedy na prvním místě, o čem by měl učitel výtvarné výchovy přemýšlet 

a chytře si promyslet. Jako velikou pomoc mu jsou například záchytné body 

v inspiračních východiscích. Takové vhodné příklady, společně s fundovaným 

komentářem, který svědčí o tom, že si i sám pedagog vše vyzkoušel, a proto může 

hovořit o různých detailech a úskalích provázejících konkrétní činnost. Je ovšem vždy 

nutné promyslet počet těchto konkrétních příkladů. Žáci mají často tendence ke 

kopírování.  

Výhodou v tomto případě jsou ale činnosti uváděné v této práci, protože se jedná 

většinou o inspirační východiska vycházející z jejich vlastních smyslů. Pokud učitel 

dokáže žáky natolik motivovat k vlastnímu vhledu do tématu, bez jakéhokoli 

porovnávání, budou práce naprosto originální, původní a soběstačné. „Obkreslování a 

půjčování “ nápadů v těchto případech bude téměř eliminováno.  Zadání úkolu tkví 
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v přesvědčení ve své schopnosti, ve svou individualitu a originalitu, o čemž musí být 

často utvrzeni pedagogem; a dále je dosaženo tohoto výsledného efektu pouze 

upřímným přístupem propojeným s důvěrou ve své schopnosti a i schopnosti svého 

učitele.  Pokud se dosáhne tohoto efektu, dá se hovořit o symbióze.  

Pomiňme motivaci dlouhodobou, která je jednou ze zásadních složek, chceme-li 

čehokoli dosáhnout.  Bez silnější motivace brzy ztrácíme zájem a postupně nám před 

očima mizí i vytyčený cíl. V dlouhodobě zacílené činnosti ovšem přijdou okamžiky, 

kdy se musí zákonitě objevit nejsilnější charakterové vlastnosti jako je houževnatost, 

disciplina a především vytrvalost. V jaké míře jsme si vybudovali tyto krásné vlastnosti 

je na každém člověku.  

Tyto fáze, kdy musí nastoupit houževnatost anebo vytrvalost přicházejí i 

v činnostech, jež jsou krátkého trvání, jako je to při školní tvorbě v hodinách výtvarné 

výchovy, i když v menší míře; avšak o to emocionálnější, protože se zde jedná o děti, 

které tyto vlastnosti zatím budují, a tak je často jejich reakce přehnaná a vede 

k totálnímu zvratu v konkrétní činnosti, anebo k jejímu náhlému ukončení.  Zde se 

projevuje charakter předmětu výtvarná výchova, který je téměř vždy založen na 

pocitech, prožívání a v neposlední řadě na vnitřní síle jedince vdechnout svému dílu 

duši. Takto znázorněná problematika tvořivé činnosti nám dokládá, jak citlivě by měl 

učitel reagovat na různé reakce žáků a jejich komplikace s probíhající tvorbou. Je to 

proces, velmi osobní a emotivní, který ovšem nese v sobě tu moc možného vnitřního 

osobního růstu každého žáka. Kitzbergerová ve své didaktice píše o „hereckém výkonu“ 

učitele na jedné straně, ale připouští i možnost nátlaku:  „Vyučující se snaží vzbudit zájem 

žáků, vtáhnout je do hry. Postupy jsou zcela individuální, od hereckých výkonů založených 

na osobním kouzlu vyučujícího až po direktivní řízení všech žákovských činností, které může 

– pro někoho překvapivě – také vést k vytčenému cíli.“ (tamtéž) 

 

Pokaždé má potřebu nějaké pomoci jiný žák, každému „sedne“ odlišná forma 

vyjadřování nebo jiné téma, zkusme tedy analyzovat některé typy problémů: 

 

-  někteří žáci mají komplikované začátky, nevědí odkud, čím začít, nemohou se 

rozhodnout anebo tzv. „nemají nápad“  

- učitel se pokouší žáka „přivést“ k nápadu a pak už jej pouze posouvá jakkoli 

k začátku činnosti 
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- jiný druh žáka má nápad hned, pak ale opadá nálada při první větší komplikaci, 

nebo se dostane žák na rozcestí a neví, jak dál pokračovat, no pak jsou zde ti 

poslední, kteří mají problém v závěrečných fázích svých prací.  

- občas je třeba žáky motivovat i během práce, protože někteří žáci uprostřed 

práce náhle ztrácejí víru v dokončení svého díla, jednak práci chtějí mít hotovou 

dříve a také svou práci hodnotí dříve než je dokončená a přichází skepticizmus; 

- je třeba podchytit včas tyto jedince a případně jim pomoci „se hnout“ z místa, 

dodávat entuziasmus anebo konkrétně poradit, jak dále postupovat a mít 

nakonec radost jak z probíhající činnosti, tak i z hotového výtvarného díla  

- vždy je ovšem nutné přistupovat s radami, s naším řešením velmi ohleduplně, 

nejvhodnější způsob je žáka přivést na cestu tak, aby byl přesvědčen, že řešení 

vyšlo od něj samotného. Z tohoto důvodu je vhodné přistupovat vždy 

individuálně a s citem. V opačném případě pak žák může zbytek práce 

odfláknout, neboli velmi urychlit její dokončení, a také ztrácí zásadní hodnotný 

pocit z vlastního zvládnutého výtvoru.      

  

Každý má vždy radost z překonání sebe sama, ze zvládnutí svých slabých chvil.  

Od toho je zde citlivý pedagog, aby pomáhal žákům překonávat jejich překážky a 

ukazoval jim cestu ke svým dobrým charakterovým vlastnostem, jimiž se naučí 

podobné „krize“ příště zvládat sami. Právě ve výtvarné výchově vznikají tyto hraniční 

situace, které jsou často plné emocí na jednu i druhou stranu – skepticizmus i nadšení.  

Ve většině ostatních předmětů jsou žáci posuzováni dosaženými výsledky v testech, i 

oni sami si již dopředu uvědomují své kvality a také vědí, jak moc se věnovali přípravě. 

Ve výtvarném vyjadřování ovšem, především v těchto smyslových zadáních, o kterých 

pojednává tato práce, má každý jednotlivý žák stejnou šanci na úspěch. Na získání 

podobných pocitů z vlastního originálního výtvoru.   
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2.10.1  Peadagogický konstruktivismus 

 

 Pedagogický konstruktivismus se snaží zkoumat a využít toho, co dítě může a je 

schopno, ne naopak.       

J. Piaget 

 

„Pedagogický konstruktivismus vychází z předpokladu, že poznání a porozumění 

světu si musíme vystavět ve vlastním vědomí. Konstruktivismus dále vychází z toho, že v 

přírodních ani humanitních vědách neexistuje jednoznačná, definitivní pravda.“ 

(it.pedf.cuni.cz, 2018) Smyslem výuky tedy nemůže být pouze předání jediné pravdy, 

jak tomu je u pedagogiky transmisivní, která využívá především metodu memorování, 

přenos již ucelených poznatků do vědomí žáka. Mnohem podstatnějším úkolem, před 

kterým vzdělávání stojí, je žáka vybavit schopností orientovat se ve velkém množství 

poznatků a naučit se je správně využívat. „Konstruktivistická pedagogika se zaměřuje 

na způsob, jakým vzniká poznání a porozumění, na proces, jak zpracováváme 

mnohoznačnou realitu, jak konstruujeme vlastní pravdy - nacházíme užitečná řešení“. 

(tamtéž) Člověk má ve vědomí hotovou podobu světa, již vytvořenou strukturu. Do této 

struktury nová fakta buď zapadají, anebo jsou s ní v rozporu a vyvolávají její změnu.  

Pedagogický konstruktivismus tedy pracuje s prekoncepty, s obsahy, které si člověk již 

osvojil během svého života a díky kterým již chápe některé věci. Učitel se snaží tyto 

prekoncepty využívat dále k pochopení nové látky;  navazovat na ně a tím tvořit -  

konstruovat nové systémy poznatků v kontextu porozumění.      

Prekoncepty výtvarného ztvárňování sahají do prvotních kreseb dítěte, do 

prvních pokusů o vyjádření světa. Tyto pokusy časově předstihují jiné vyjadřovací 

způsoby, jelikož se odehrávají v době, kdy dítě nemá tušení o písmu. Tudíž volí tuto 

cestu jako možný způsob sebevyjádření. Uždil, spolu s dalšími autory je toho názoru, že 

pro dítě je kresba „obrázkovou řečí, pomocí níž vypráví o svých dojmech.“ (1978, s.18 ) 

U dvouletých dětí, někdy i dříve, můžeme pozorovat, jakmile se dostane ke 

kreslícímu náčiní, začíná velkými krouživými a kývavými pohyby tvořit veliké ovály, 

které jsou chápány jako nekonečné.  Dítě nejdříve drží své náčiní v dlani a tak ještě 

nekontroluje svůj mocný pohyb a přesahuje i formát papíru. Avšak zanedlouho 

přistupuje druhá komplikovanější forma, která se již podobá čáře, dítě začne tvořit 

jakýsi kříž, jež je počátkem kontrolovaného projevu. Tento raný kreslíř také zkouší jiná 
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různě možná použití svého nástroje a začne využívat úderů, anebo instinktivně mění 

tlak či rychlost svého počínání. V tom můžeme pak snadno „číst“ o dynamice, se kterou 

dítě ke kresbě přistupovalo.  V této fázi „průzkumů“ je samotný proces mnohem 

zajímavější než výsledek, to přijde až později.   

Jak se stane, že se z bezobsažné čáranice stane konkrétní vyobrazení? Uždil  je 

toho názoru, že „náhoda a úmysl se mohou podporovat“, (ostatně i to je běžné u 

skutečné tvorby v moderním umění). Dítě snadno svou prvotní představu opouští a mění 

ji na jinou, která více odpovídá tomu, co na papíře zatím vzniklo. Důležité v této fázi 

vývoje je fakt, že dítě zatím nerozlišuje, co je pro něj snadné zobrazit, co méně snadné a 

co zobrazit nelze. (tamtéž, s. 20) 

Stejně jako tomu je i později během života, i na samotném počátku si dítě 

vybírá, co bude výtvarně ztvárňovat. Je mnohem více věcí, které ve svém okolí vnímá a 

které se nenacházejí v jeho kresbách. Avšak jsou to právě ty věci a osoby, které mají 

nějaký vnitřní význam pro člověka, jež jsou tématy kreseb.  

Tyto náměty se stávají tedy prvními prekoncepty, které jsou posléze 

zdokonalovány, jakmile člověk začne vědomě zacházet s obohacováním, s přísunem 

nových informací, například vědomím pozorováním vybraných objektů. Jako příklad si 

zde vezmeme sluníčko, které se v kresbách u každého člověka někdy objevilo. Počátek 

vycházel z již známého kruhovitého pohybu, avšak díky charakteru věci, těžko 

pozorovatelné na nebi. Z tohoto důvodu dítě volí svou specifickou verzi. Velmi často 

ovšem dochází k tomu, že si půjčuje již „vynalezenou“ verzi od kamarádů kreslířů 

v okolí. Tak se pravděpodobně i přihodilo, že kdosi v minulosti uviděl slunce v okně a 

do své kresby tudíž nakreslil i rám tohoto okna. Od té doby velmi často můžeme 

pozorovat paprsky a část slunce umístěné v rohu papíru. Jedná se o prekoncept, který je 

možné pozorovat až do věku celého prvního stupně základní školy, někdy i mnohem 

déle. Je to ukázka nevědomého naučeného artefaktu, který je tak hluboko zakořeněn, že 

jej lze překonat pouze uvědomělou konkrétní činností.  
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2.10.2  Artefiletické pararely  

 

  „Artefiletická koncepce staví na uplatnění zvláštního zřetele k osobním 

zkušenostem žáků a na heuristicky pojatém vzdělávání.“ Heuristikou je zde míněno 

tvořivé myšlení, které vysvětluje, podporuje či podněcuje tvůrčí výrazové procesy. 

(Slavík, 2011, s.12) Artefiletika se snaží o propojení a přiblížení výchovy k vlastní 

zkušenosti žáka a především k jeho osobnímu prožitku. Měla by být pro něj základem 

k vypracování kulturní citlivosti a také zásadním zdrojem jeho sebepoznání.  

Artefiletika úzce souvisí s arteterapií, odkud často získává inspirace. Příznačným rysem 

obou oborů je propojení výrazového projevu a jeho následná reflexe vlastního zážitku, a 

postoje; a také porovnání s zážitky ostatních tvůrců. (tamtéž, s 13)       

 Slavík se dále rozepisuje o zážitku jako o situaci člověka, kterou musí opravdu 

zakoušet svými smysly, musí ji vidět, hmatat, slyšet, ochutnávat a pociťovat, naprosto si 

ji uvědomovat. Nezažije-li tuto situaci, stává se mu tak nepřístupná. Slovo zážitek 

označuje jako osobní přístup ke konkrétní životní situaci, kterou jsme schopni tímto 

zážitkem uchopit a ve vzpomínkách se k ní navracet. A toto uchopení zážitku je 

naprosto jedinečné a nepřenosné. (tamtéž, s. 64) Zde je vidět silná paralela s činnostmi 

vycházejícími ze smyslů, jediný rozdíl v myšlence autora je v tom, že tyto výtvarné 

úkoly probíhají v reálném čase, přímo vycházejí ze „zažívaného“ zážitku.  

Výtvarná výchova, v komparaci s běžnou školní výukou ostatních předmětů, by 

měla vskutku být zážitkem. Z tohoto důvodu se v podstatě vždy více či méně dotýká 

oboru arteterapie nebo artefiletiky. Ve výtvarné tvorbě se například kloubí intelektuální 

stránka s motorickou, jsou v ní obsaženy nároky na kognitivní schopnosti, ale také i na 

čistou imaginaci v tom nejširším slova smyslu. Ve výtvarné výchově nedosahujeme 

pouze konkrétních cílů, ale vydáváme se na neznámou dobrodružnou cestu, která by 

měla posilovat člověka prožitkem, ukrývat ve své výtvarné formě něco nového, tím jsou 

míněny nové pocity, které pak obohacují poznání především o sobě.  Artefiletiku je 

možné chápat jako přesahy ve výtvarném dění, v tvorbě, která nachází východiska 

v detailnějším pozorování skutečnosti, ale především reflektuje vlastní pocity tvůrce při 

samotné činnosti, v čemž se shoduje s činnostmi vycházejícími z vlastních smyslů.  
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2.10.3  Arteterapeutické aspekty ve výtvarné výchově 

 

Předmět výtvarná výchova, jako jedna z výchov společně s hudební a tělesnou 

výchovou, ovšem mnohem komplexnější, protože má možnost využívat různé smyslové 

vjemy. Nachází se také ve zvláštní pozici, jelikož může a také by měla žákovi ukazovat 

cestu k sobě samému. Skrz rozmanité zvolené formy, způsoby a dovednosti je 

nenápadným způsobem přivádí ke svým skrytým myšlenkám a odvážným řešením. 

V současné éře digitálního virtuálního světa, kdy se mladý člověk stále více spoléhá na 

gigantické množství informací, jež má díky chytrým telefonům neustále k dispozici, a o 

které se stále více opírá a spoléhá na ně, se náhle výtvarná činnost stává pro něj 

samotného obrovským překvapivým vhledem do své duše. Nejednou je nucen zcela o 

samotě, bez jakýchkoliv pomůcek a podpor, využívat svoje přirozené smysly, svou 

obrazotvornost a svůj cit k rozhodování, jakým se dá směrem. Je to jakési zastavení 

v jeho vlastním proudu času.   

V didaktické části této práce, kde se v reflexích nacházejí názory žáků na 

konkrétní výtvarné činnosti vycházející většinou ze smyslových vjemů, je dokázáno, že 

tito mladí studenti jsou nakonec rádi vytrženi ze svého „elektronicky“ založeného 

způsobu života. Většina z nich přiznává, že nečekané činnosti, které nesou základ 

v jejich vnímání okolního světa, jsou plnohodnotné, uvolňující a v neposlední řadě 

zábavné. Aniž by si to sami uvědomovali, největší zásluhu na těchto pocitech má fakt, 

že tyto činnosti jsou naprosto ryzí, ve smyslu prostoty, jednoduchosti a především velké 

dávky svobody, kterou žáci obzvlášť oceňují v předmětu výtvarná výchova.  Svobodou 

je v tomto případě myšlen arteterapeutický přístup, který zformulovala autorka Marian 

Liebmann ve své knize Skupinová arteterapie, a který by měl být v hodinách výtvarné 

výchovy akcentován: „Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu 

vyjádření v rámci komunikace, spíše než aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné 

produkty, posuzované vnějšími měřítky.“ Výtvarné činnosti, které mají svá východiska 

v zážitku či pomocí našich smyslů, právě splňují tato kritéria. „Výtvarný výrazový 

prostředek je dostupný každému, ne pouze těm výtvarně nadaným.“ (2004, s. 14)  

K dosažení výsledku, což by měl být z arteterapeutického pohledu zážitek, je 

důležitý způsob, jak probíhá samotná činnost, v našem případě hodina. Autorka 

popisuje: „ Je to čas, kdy je obvykle každý absolutně ponořen do své práce,“ a dodává, 

že může být zážitek zintenzivněn a prohlouben, pokud se uplatní například pravidlo 
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„bez mluvení“. (tamtéž) Není náhoda, že i Roeselová hovoří o „hlubokém ponoru“. 

(1999)  Je to klíč ke každé činnosti, která má nést nějakou kvalitu, především ale jde o 

ukotvení sebe sama v určité činnosti a procítění naprosté upřímnosti vůči sobě.  

Dosáhnout u dětí plného soustředění na práci je ovšem právě díky zmiňované svobodě 

problém. Ti musejí být vtaženi do vlastní práce, uchyceni svými smysly v koncentraci. 

„Sama činnost je skutečně důležitá. Nejde jen o čas potřebný k tomu, abyste dostali na 

papír něco, o čem lze diskutovat, nýbrž o chvíli, během níž převládne neverbální 

komunikace a lidé řeší věci skrze barvu, hlínu apod.“ (Liebmann. 2004, s. 44)  

Práce ve skupině má své sociální aspekty a zákonitosti a také výhody 

vycházející právě z charakteru, z podstaty konané činnosti společně. Rozhodující pro 

arteterapeutický účinek je ovšem závěrečná reflexe každého začleněného jedince. Jeho 

vlastní reflexe právě proběhnuté činnosti, její různé fáze a uvědomění si všemožných 

pocitů a zásadních rozhodnutí, které ho učí to nejpodstatnější, a tím je poznávání a 

určování sebe sama, odhalování svých postojů, svých slabin a kvalit. Autorka vidí 

arteterapii jako takzvaný „kreslený rozhovor“. (podobně jako Uždil) Jde o rozhovor 

především sám se sebou, se svými myšlenkami, tudíž se svými pocity, které nás při 

tvořivé činnosti vedou a které tedy tímto způsobem nevědomě zpracováváme.  
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3  DIDAKTICKÁ ČÁST 

    

            „Umění je kultivace myšlenek a jejich estetické vyjádření.“ 

 

3.1.  Úvod do didaktické části 

 

Didaktická část je koncipována tak, aby podpořila myšlenky a ideje z předešlé 

části teoretické, která se snažila nejdříve vystihnout, co jsou to smysly a jak fungují a 

psychologicky je ukotvit do procesu edukace. Nebylo možné zcela vymezit využití 

našich smyslů ve veškerém konání spojeném s výukovým procesem. Smysly jsou 

všudypřítomné, stojí na počátku každé sebemenší aktivity člověka.  

V této empirická části se budeme skrz práce žáků základní školy Novoborská na 

Praze 9, snažit podchytit co nejvíce informací o tvorbě vycházející z různých smyslů. 

Každý jednotlivý úkol akcentuje odlišné pojetí, formu a především specifický způsob 

vnímání - jak svého okolí, tak především sebe sama. Zvolená zadání se svým 

charakterem pohybují někdy na rozhraní běžných školních úkolů, a jindy až za 

hranicemi. Z toho vyplývá, že i další zúčastněné složky edukačního procesu se 

nacházejí v menším extrému, jako jsou rozdílná hodnocení činností, celkový přístup 

pedagoga, odlišná atmosféra, ale také odlišné rozhodování a i zodpovědnost za své 

„svobodné“ jednání, což je základní myšlenka demokracie.  

Tato zadání proběhla v běžných vyučovacích jednotkách, přesněji řečeno 

v jednotlivých hodinách kvůli praktičnosti.  Zúčastněné ročníky druhého stupně, 7. a 8., 

mají ve školním vzdělávacím programu dotaci pouze jednu hodinu za dva týdny. Tento 

fakt měl i zásadní úlohu v rozhodování, které z úkolů budou nejvhodnější k prokázání 

smyslové citlivosti.  

Tyto úkoly mají snahu ukázat další možný směr výchovy, který akcentuje 

psychický a duchovní rozvoj dětí;  v neposlední řadě se zaměřuje na pocity dětí v 

edukačním procesu školy a snaží se dokázat, že zážitek je stav dítěte, které „hltá“ 

přítomnost a je tudíž připraveno i vstřebávat nové informace. Tyto úkoly, také mají 

dokázat, že tvorba s východisky z našich smyslů otevírá upřímnou a pravdivou cestu 
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k těm nejlepším výsledkům – k poznání sebe a čistému prožitku, a tím se odmění 

naprostou originalitou a jedinečností tvůrce. 

 

Z důvodu toho, že je tato práce didaktického charakteru, budeme se detailněji 

věnovat motivační fázi každého konkrétního úkolu, průběhu jeho zadání, v 

 reflektivních dialozích každého didaktického úkolu budou heslovitě použity názory 

žáků na charakter konkrétní činnosti a také na jejich pocity a názory na tvorbu 

vycházející z našich smyslů. V posledních částech každého úkolu pak proběhnou 

reflektivní bilance, které mají být jakýmsi vhledem do proběhnutých hodin výtvarné 

výchovy. V závěru těchto prací se budeme snažit zobecnit přístup žáků k úkolům, které 

byly pro většinu z nich nové a také akcentovat jejich převažující pocity z těchto 

netradičních zadání. Pokusíme se postihnout hlavní charakterové znaky, které jsou 

společné všem zadáním a determinovat z reflektivních bilancí možný přístup k dalšímu 

rozvoji smyslového vnímání žáků ve výukovém procesu školy. 

 

 

3.2  Smyslová tvorba v kontextu současného umění 

 

Současné umění velmi často přímo atakuje a doráží na naše smysly, snaží se 

vyvolat naše nečekané vnitřní reakce a hluboko ukrývané pocity; často se vyjadřuje 

velmi silnými prvky, které jsou zároveň zaměřeny na několik smyslů najednou.   

Zde je vybrán jeden z obrovského množství současných autorů, kteří se snaží diváka 

vtáhnout do určitého děje, do zcela originálního a nečekaného prostředí a zkoumá, jak 

budou diváci přijímat různé instalace, které mají za úkol vyvolávat otázky různých 

kontextů; v tomto případě se jedná o obrovskou napodobeninu velrybí kostry, která 

objímá celé prostory galerie, tudíž pohltí i vstoupivšího diváka, a ten se tak stává 

součástí díla. To na nás působí v kontextu estetickém, historickém i existencionálním, 

jakožto kostra největšího tvora na zemi, který tak má reprezentovat i současný stav naší 

planety.   
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Obr. č. 1,2   Dominik Lang – Sběratelé kostí v galerii Hunt Kastner /2015 

 

Svou velikostí a především faktem, že se návštěvník ocitá v samých útrobách tohoto 

kytovce, působí instalace velmi sugestivním dojmem a zcela určitě „obnažuje“ 

divákovy vjemy. Což by měl být cíl jakékoliv formy umění.       

 

 

Jiný, naprosto odlišný příklad „multiformálního“ počinu (několik použitých 

forem najednou v jedné instalaci) ve světě současného uměleckého dění, je přidání 

videozáznamu. Ten má schopnost propojovat vizuální, pohybovou a zvukovou složku, 

přičemž tento video záznam bývá použit jen jako část k další instalaci v prostoru, jako 

uvádí obrazová dokumentace mladého finského výtvarníka Otto Bystroma. Obrazovka 

již dávno našla své místo v každé moderní domácnosti, proto se ani návštěvník galerie 

nepodivuje, je-li jakékoliv plátno či monitor součástí instalace. Nakolik dění na 

obrazovce ovlivňuje divákovy pocity, to je otázka; ať je téma jakékoli, na rozdíl od 

vlastní zkušenosti, od vjemů tzv. „na vlastní kůži“, se zde vždy jedná pouze o 

zprostředkování pocitů. Také z tohoto důvodu bývá video jen doprovodné. Baleka 

k pojmu „video“ (lat. dívat se, vidět) ve svém slovníku mimo jiné uvádí, že se jedná o „ 

elektronický proces vizuálního a akustického záznamu ... umožňující okamžité 

promítnutí nebo přímý přenos ze snímající kamery na obrazovku. (2010, s.380) Tento 

zmiňovaný přímý přenos je způsob právě při instalacích využívaný, aby autor mohl 

návštěvníka zapojit do dění svého díla, ten se tím stává její součástí a jeho vnímání a 

prožitky se umocňují, a ještě své konání může při tom pozorovat v přímém přenosu na 

obrazovce. Je patrné, že současní autoři již dávno vycítili problematiku společenského 

vzdalování se opravdovým prožitkům, jejich reakcí je tedy co nejvíce zapojování diváka 
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do svých interaktivních děl.  V posledních letech se právě tento typ zážitkové interakce 

v prostorách galerie nejsilněji podařil českému výtvarníkovi Petru Niklovi, který je 

uveden na závěr této části.  

     

  

Obr.č. 3,4  Otto Bystrom, Just life, 2017 / video instalace 

 

Toto je ukázka video instalace, která působí na celou řadu našich vjemů – 

smyslů najednou, dokonce se sám divák může propojit se samotnou instalací a stát se 

její součástí, což je trend mladého umění současné výtvarné scény. Hlavní myšlenky 

tohoto výtvarného audiovizuálního počinu ale nejsou tak „pohodové“, jako se jeví 

instalace na první pohled. Sám finský autor O. Bystrom použil v popisu slovo dystopie, 

což se dá například vyložit jako orgán, který vyroste na špatném místě;  dílo má nést 

„znepokojující vyprávění o dopadech zrychlujícího se technologického pokroku na 

společnost i jednotlivce, to se line skrz dívčí robotický hlas, který je sestaven a 

recyklován z více zdrojů - z knih, článků, ale i osobních rozhovorů. Nasládlé růžové 

pozadí s animovanými stékajícími kapkami na skle a za ním pohled na snící dívku se 

sluchátky ve scifi krajině navozuje až hypnotické pocity. V důsledku rychlosti tohoto 

vývoje a neustálých změn se pohroužíme do stavu hibernace, rezignace a deprese.“ 

(Startpointprize.eu, 2017) 

 

Zde byly použity dvě odlišné ukázky současného umění reflektující především 

smyslové zážitky, které se nepochybně stávají stále více součástí uměleckých počinů 

dneška. Mladí výtvarní umělci se vyjadřují neverbálně, snaží se ale diváka zapojit 

aktivně do děje, apelovat na jeho pocitovou stránku, snaží se zapojit jeho smysly.  

 

Poslední použitá již avízovaná ukázka, která se týká zapojování smyslových 

vjemů, jak samotného umělce při vlastní tvořivé práci, tak především diváka, je 
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nesmírně zajímavý projekt z českého prostředí. Tato instalace je zde vybrána zcela 

záměrně, jako reprezentant odlišného pojetí, co se týče hlavní myšlenky, a i použitých 

materiálů. Jedná se o dnes již slavné dílo „Orbis Pictus Play“, které stále obíhá svět. 

Jedná se o interaktivní koncept Petra Nikla, na kterém spolupracovala řada dalších 

výtvarníků; je to rozsáhlý projekt směřovaný právě na probuzení našich různých smyslů 

a vjemů. Dílo je slavné z toho důvodu, že je určeno každému člověku, bez ohledu na 

jeho vlohy, talent, nadání;  je to dílo, které člověka zapojuje do činností, které možná již 

od dětství nedělal, tím mu aktivuje hluboko ukryté pocity a navrací jej zpět do světa her 

a snění. Není proto náhodou, že má dílo v názvu slovo „PLAY“.  

 

   

Obr. č. 5,6   Petr Nikl,  Orbit Pictus Play /2016      

    

Dílo skutečně probouzí zvídavost u všech věkových kategorií, svým charakterem 

najednou staví vážné otázky našeho života do zcela jiného světla, jakoby na „vedlejší 

kolej“. Vzbuzené smysly nás zas po letech pohlcují a zastavují v čase – není právě toto 

hlavní myšlenkou tohoto neobyčejně zajímavého díla?  Právě „multiformální“ dílo Petra 

Nikla „Play“ by mohlo být svou univerzálností samo východiskem pro většinu 

výtvarných činností vycházejících ze smyslů.  

 

Každá školní tvorba by měla vycházet z reálných kontextů výtvarného umění a 

tím i následně do těchto kontextů zapadat. Moderní a postmoderní umělecká tvorba již 

dávno zbortila hranice klasického rozdělení výtvarných stylů dle období a započala 

novou éru, kde se nejen výtvarné, ale i další umělecké směry, které se navzájem 

překrývají, doplňují a sebe všemožnými způsoby přesahují. (Dickins, 2013, s.38) 

 

http://www.sanquis.cz/index2.php/flash/index2.php?linkID=art4155
http://zlin.cz/530351n-vystava-orbis-pictus-play-dozna-velkych-zmen
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Obr. 7   Malevich / Černý čtverec, 1913    Obr. 8    M.Duchamp / Fontána, 1917 

 

Již před sto lety to byli představitelé abstraktního konstruktivismu anebo dadaismu, 

kteří překročili pomyslnou hranici. Od té doby je ve výtvarném umění možné cokoli.  

Z důvodu záplavy neuvěřitelného množství výtvarných děl, forem a přístupů, je ke 

každému zadání vždy vybrán pouze jeden autor a některé ukázky jeho prací použity 

jako inspirační východiska. 

 

3.3  Didaktické úlohy  

 

Didaktické úlohy, které jsou obsahem této části práce, proběhly při běžných 

vyučovacích hodinách výtvarné výchovy v letošním školním roce 2017/2018 na 

základní škole na Praze 9. Tyto úkoly byly zadány žákům 7. a 8. ročníků, v jednom 

případě participují i žáci ze 4. ročníku.  

 

Názvy těchto prací jsou:  

o Kresba poslepu 

o Kompozice z osobních předmětů 

o Hudba kresbou i slovy 

o Záznam z pohybového vjemu 

o Přírodní kompozice v rámu 

http://art4u.blog.cz/0809/suprematismus
https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-duchamps-urinal-changed-art-forever
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3.3.1  Kresba poslepu  

Tematický celek, námět:   

Kresba poslepu – zpaměti   

Budova školy a její okolí 

Časová dotace:  

45 min  

Cílová skupina, místo:  

Žáci 7. ročníku zš  (12 – 13 let), běžná třída 

Technika, pomůcky: 

Kresba na černý poklad bílým fixem s tenkým hrotem; 

Kresba na bílý podklad černým nebo modrým perem 

 

- černý a bílý papír rozměru A5   

- bílá čtvrtka A4 na pozdější adjustaci 

- bílý permanentní fix s tenkým hrotem  

- černý nebo modrý tenký fix, pero 

 

Vzdělávací program, dílčí výstupy dle ŠVP: 

 RVP ZŠ  (ŠVP ZŠ Novoborská )    

- užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a 

fantazie 

- užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě 

užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění 
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Inspirační východiska:   

   

Obr. 9,10   Jan Pfeiffer z cyklu „Vše přichází ze tmy“ 

 

Prohlížení unikátních kreseb Jana Pfeiffera provedených bílou linkou /popisovač  

fotografií, bílý fix/ na černý podklad. Proběhlo vyprávění o jeho kresbách, jak sám 

hovořil o tom, jak cvičil svou ruku stovkami kreseb různých objektů, náměstí a jiných 

většinou urbanistických scenérií, než získal jistotu. Stejně tak i svou představivost, 

pokoušel si mnohokrát vybavit zas a znova konkrétní scénu místa, které před tím 

navštívil a teď si ji snažil vybavit, co nejpřesněji bylo možné. Učil se tím soustředění, 

které pak přenášel rychlými čarami na papír, jakoby se tvary samy připomínaly ve 

chvíli, kdy započal svou kresbu; tvary, jež mu utkvěly v jeho paměti se začaly 

vynořovat ze vzpomínek, jakmile přikročil k samotné realizaci; „předchází tomu 

utichnutí a soustředění se na vybavení prostoru, tvarů staveb a uvědomění si celkové 

zamýšlené kompozice“   (2017, atelier KVV Pedf UK) 

 

Motivační fáze: 

- je nutné tyto práce pozorovat, všímat si, jak vykazující již na první letmý pohled 

ruku zkušeného kreslíře, kompozice a hloubku, která se jeví tak samozřejmě, ale 

je jasné, že to je svědectví o nejvyšších kvalitách  

- je nutné žáky upozornit, že oni to dělají poprvé, ale to neznamená, že nemohou 

mít radost z překvapivého výsledku 

- jde o lehkost a pocity z kresby, než řízený obrázek zrakem jako u běžné kresby 

- všímáme si mystika, jakési tajemství, které je obsaženo v každé malé kresbě 

- není nutná přesnost, snad se jen trefit na menší rozměr podkladu, jen pravdivost, 

která vychází z čisté představivosti, to je klíč, věřit si   
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- výsledek slibuje podobný pocit jako je tomu u technik, které se tisknou, kdy si 

nejsme nikdy jisti výsledkem, a proto jsme až do konce v příjemném napětí, jak 

celá práce bude působit 

- je to téma, které znáte nejlépe 

- papír je menšího rozměru, abyste měli kontrolu nad okraji a mohli lépe trefit 

celek 

- pro lepší vizuální zážitek bude tato nevelká kresba adjustována na bílém 

podkladu   

 

Výtvarná fáze/ zadání úkolu: 

Vezměte si do ruky bílý fix, přiložte si druhou rukou na papír, abyste cítili jeho okraje a 

podle hmatu mohli určit jeho rozměry – zatím nekreslete, nepospíchejte s tím – vaše 

téma je vám velmi známé, každý den, sedm let vídáte školní budovu, ale nikdy jste se 

nepokoušeli si ji představit (možná někdy o prázdninách:) – až si budete trochu jisti 

liniemi, můžete začít – nezapomeňte také na křoví a stromy před budovou školy, vytvoří 

vám to pak potřebnou hloubku pro pocit trojrozměrnosti – kde má strach se rovnou 

pustit na černý papír, může si na zkoušku udělat kresbu jen svým perem na bílý podklad   

 

Reflektivní dialog/ anonymní výpovědi:  

bylo to super – nevím proč, ale měl jsem nejdřív dost strach, pak se to ale podalo, líbilo 

se mi to -  zajímavé, bylo to uvolňující, nečekala jsem takovej výsledek -  bylo to 

sranda, takovej jako zážitek – bylo to dost divný nekoukat se, moc mě to nebavilo – 

bezva, kdy to budeme dělat znova, třeba kreslit něco jinýho – kde jste to vzal?  Je to 

geniální – ten výsledek se mi moc nelíbí, je to taková blbost – super nápad, cítil jsem se 

jak v jiným světě – moc se mi to nepovedlo, ale dobrej nápad, měli jsme zas novej 

zážitek – klidně to můžeme dělat někdy zas, cítila jsem se při tom uvolněná – super 

hodina 

jo, rozhodně bych to doporučil všem, aby to taky zažili – klidně bych to dal výtvarky – 

no jasně, to můžou dělat i prvňáci     

 



59 

 

Reflektivní bilance hodiny: 

„Žáci si moc dobře uvědomují, že v této kategorii kreseb nejde tolik o přesnost 

vyjádření. Již vědí, že jde o celkový pocit z prostoru, hledání tvaru, které nabízí dost 

volnosti, což je ve školním prostředí zvláště ceněno. A to jim ještě nebyla prozrazena 

hlavní myšlenka, že se jedná o kresbu poslepu. To, když jsem řekl, a nechal jsem si to 

záměrně na konec výkladu, tak nastal výbuch. Jedni překvapeni z kvality kreseb, druzí 

ze své upřímné naivity. Záměr se povedl. Všichni si to chtěli hned vyzkoušet. Věděl jsem 

již v tu chvíli, že to dopadne dobře a měl jsem z toho obrovskou radost, i když uprostřed 

nadšeného „davu“.  Především pro ten fakt, že většina nebude mít tendenci podvádět, 

protože je zvědavá na svůj výtvor. Ještě v tom hrál roli pocit z  8. ročníku, kde jsme 

kreslili předměty schované ve velkém sáčku podle hmatu, a většina žáků podváděla. 

Měli obavu o svůj výsledek, který nebude vypadat „dostatečně“ podle skutečnosti, tak 

se buď dívali dovnitř, anebo vehementně dokreslovali svoje kraťoučké pocitové vjemy. 

Také to byl jeden ze zásadních důvodů, proč jsem tento úkol nezařadil do této práce. 

Nutné k tomu podotknout, že tyto žáky 8. ročníku učím teprve prvním rokem, a tak 

evidentně nebyli zvyklí na podobně laděné úkoly a k tomu úměrné hodnocení.  

 

Žáci v tomto momentu tedy byli již dostatečně nažhaveni vyzkoušet tuto 

„zázračnou“ techniku. Jenže jsem jim musel oznámit, že máme k dispozici pouze 

omezený počet bílých fixů. Nevěděl jsem prve, jak budou žáci reagovat na tento fakt, 

myslel jsem, že je zabavím volnou kresbou, zatímco budou čekat na volný fix. Jenže oni 

chtěli začít hned. Naštěstí jsem si ale z prozřetelnosti předem nařezal podobný formát i 

z bílého papíru, a tak jsem navrhl, že si to někdo může nejprve vyzkoušet na klasickou 

čtvrtku stejně malého formátu.  Ukázalo se to jako dobrý a vhodný nápad, protože přece 

jen se vždy najdou osoby, které chtějí věci nejdříve opatrně vyzkoušet. A tak se druhá 

část žáků pustila do kresby černým nebo modrým perem. Bylo zvláštní pozorovat 

rozdílné reakce na průběh tvorby a také na jejich reakce. Jedni se naprosto ztišili a 

druzí zas měli hlučné reakce na výsledky svých pokusů. „ Vidíš to? To je síla. Naprosto 

jsem se netrefoval, ale stejně je to pěkný, takový živý;“ říkal jeden kluk. Pak za mnou 

přišla jedna z holek a ptá se mě na názor, jenže já se taky ptám, protože už ze zkušenosti 

vím, na co se jde ptát. „ Tak jak ti to šlo, bavilo tě to? Člověk se musí na to trochu 

soustředit, aby měl výsledek.“ Navádím jí. „No jo, byla jsem jak v jiným světě. Ale 

nejdřív jsem se bála, abych se vůbec trefila na ten papír. Je to moc zvláštní takhle 
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kreslit. Doma si občas kreslím, ale tohle musím hned zase zkusit.“ Jeden hoch zase 

přišel ke mému stolu, máme spolu takový dost kamarádský vztah, a jen říká “je to super, 

člověk si může takhle cvičit paměť “, a zas odejde,  on je tedy dost chytrý, takže mu to 

věřím.  

 Většina mých žáků sedmého ročníku, kde jsem i jejich třídním učitelem a také je 

učím angličtinu, vědí, že mohou za mnou kdykoli přijít a říci svůj názor; například pro 

tuto akci je to moc prima zjištění. Nebojí se komunikovat, k tomu je především vedu, ale 

nesmí to být tak nějak viditelně řízeno. To je asi největší chyba kolegů, že musí věci 

řídit, jinak si připadají „nedůležití“, ale nejvíc se bojí, že ztratí autoritu. To ale jen 

svědčí o jejich vnitřní slabosti.  

 Hodina se blížila ke konci, občas jsem si někoho zavolal, aby mi řekl svůj názor 

na pocity při kresbě, kde se vynechá zrak, takový zvláštní požadavek. Většina z nich 

hovořila o zvláštním soustředění a vnitřním klidu, které člověk musí mít, a také o tom, 

jak zajímavý a nečekaný výsledek z toho vyjde. Mezitím si děti vypůjčovaly bílé fixy a 

někteří z těch prvních si zkoušely kresbu podruhé na bílý podklad. Zamýšlenou adjustaci 

jsme nestihli, ale s tím jsem počítal, jedna hodina, která je ke všemu ten den poslední.  

„Zarámování respektive nalepení na čtvrtku si necháme na příště,“ křičím. „Uvidíte, že 

to teprve bude vydat jako opravdové umělecké dílo.“  Žáci ke mně chodí, odevzdávají 

mi své kresby a při tom probíhají kraťoučké reflektivní rozhovory; už jsou na to zvyklí, 

protože v jediné vyučovací hodině, ke všemu poslední, na víc není čas. Ale i to stačí. 

Důležité je, že i z nich cítím, že i z jejich strany je zájem o svých pocitech něco sdělit. 

Každé nemá doma tu možnost, aby je někdo vyslechl a ještě jim dal zpětnou vazbu. Ale i 

od toho jsou tady učitelé. Myslím, a to nejen o pracích tohoto konkrétního zadání, že 

hovoří samy za sebe.  

 

Výběr žákovských prací:   
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Obr. 11 - 16   Zdroj: vlastní fotografie 

 

3.3.2  

 Kompozice z osobních předmětů 

Tematický celek, námět:   

Tvorba kompozice; kompozice z osobních předmětů, které mají žáci u sebe. 

Časová dotace:  

45 min  

Cílová skupina, místo:  

Žáci 7. ročníku zš  (12 – 13 let) , běžná třída 

Technika, pomůcky: 

Skládání osobních předmětů do zvolené kompozice 

Vzdělávací program, dílčí výstupy dle ŠVP: 

 RVP ZŠ  (ŠVP ZŠ Novoborská )    
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- užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, 

zkušeností získaných ostatními smysly  

- užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě 

užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění 

 

Inspirační východiska:   

  

 

  Obr. 17    Liina  Klauss,  Chinese landscape, 2013 

   

  Obr. 18,19    Daniel Spoerri, Eat art            Die Rückseite des Paradiesvogels, 2014 

 

http://liinaklauss.blogspot.com/2013/11/chinese-landscape-for-kids-ocean-day.html
https://www.pinterest.com/pin/576108977317434112/
https://www.artedio.com/artists/daniel-spoerri
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Motivační fáze: 

- práce výtvarníků jsou pouhou ukázkou, inspirací 

- je to rychlé, nic se nelepí ani nekreslí, jen přiřazuje 

- práce tohoto druhu je docela zábavná, nemusíte nic zdlouhavě kreslit  

- jde pouze o vaše rozhodování, zkuste se zamýšlet nad tím, co pro vás znamenají 

věci, které používáte každý den 

- vyzkoušíte si zas něco nového 

- tato činnost je svobodná, jen dodržte formát, což je bílá A3 čtvrtka na stole 

- jestli se bojíte o výsledek, nemusíte, nemá to správné nebo špatné řešení – pouze 

to vaše originální a jedinečné  

- na závěr si svou kompozici můžete vyfotit  

- vaše hotové výtvory nafotím a můžeme si posléze udělat z vašich kompozic 

výstavu 

 

Výtvarná fáze/ zadání úkolu: 

Tentokrát nebude kreslit ani malovat, budeme vytvářet kompozici bez fixování, neboli 

volně položené předměty – nejprve si připravte samotný papír A3, který necháte 

normálně na lavici, ale místo kreslení nebo malování na něj budeme tvořit speciální 

kompozici z věcí, které vám jsou blízké, třeba váš penál, to, co máte po kapsách atp. -  

pak berte jeden předmět po druhém a vytvořte z nich cosi, sestavu, která bude do sebe 

třeba nějak zapadat – nebo také nemusí, jen se vám budou konkrétní předměty líbit u 

sebe  - je to celé jen na vás – není žádná špatný a správný výsledek, jen to bude tak, jak 

to uděláte – zkuste se zamyslet, co pro vás každý předmět znamená – proč používáte 

právě tohle pero a ne jiné - které vám jsou nejbližší, ke kterým máte vztah – hledejte 

mezi nimi jakési propojení – zkuste je k sobě přiřazovat v nějakém klíči – jak je máte 

rádi – jak jsou pro vás vzácné, třeba jsou to dary – nebo jak často je používáte – podle 

toho jak se vám líbí – podle jejich tvarů, velikostí, barvy – jakékoli spojení – vím, že 

vás tato moje další prosba bude bolet, ale, prosím vás, vynechejte z toho váš mobilní 

telefon /byl by asi uprostřed, že? :  
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Reflektivní dialog/ anonymní výpovědi:  

Bylo to, jak bych to řekl, jako, že jsme nic nedělali a přesto dělali, bavilo mě to – nevím 

proč jsme to dělali, když jsme to pak museli zase rozbít – bavilo mě to, zajímavá práce, 

ještě jsem to nikdy nedělal, myslím, že by se to dalo zařadit do vv - bylo to super, bavilo 

mě to – cítila jsem se tak svobodně, že to můžu udělat úplně, jak chci – hmm, zajímavý, 

to by se mohlo teda dělat s čímkoli, že?  - je to na nic, nedává to smysl – dobrý nápad, 

nečekal jsem, že mě to bude bavit – jo, asi to patří do výtvarky, je to takový zvláštní 

druh umění  

 

Reflektivní bilance hodiny: 

„Oproti běžným hodinám, které jsou víceméně v duchu prvotního chaosu než se 

to usadí -  někdo hledá pomůcky, skupinka si sděluje něco naprosto smrtelně důležitého, 

jiný si zas nevšiml, že už se začalo, tak tato hodina začala spíš v rozpacích. Většina žáků 

buď nepochopila, co se po nich chce, ale spíš si myslím, že nevěřila, že budou pouze 

něco skládat na stůl. Musím již v této počáteční fázi říci, že to celé dopadlo výborně! 

Samozřejmě, že byli i tací, komu tato činnost připadala k ničemu, kdy to nemělo pevný a 

jasný závěr, ale každý potřebuje to své. Tito jedinci budou uspokojeni jindy, třeba až 

budeme kreslit studii podle nějaké předlohy, i tak je nutné občas cvičit spojení mezi 

rukou a viděním se soustředěným pozorováním.  

Ale dnes je to jinak. Žáci se nakonec navzájem utvrdili, že pochopili zadání, to je 

běžné ve školní praxi, a pustili se do činnosti. Vytahovali z různých míst vskutku různé 

předměty, ale o to zde nešlo, naopak šlo o běžné předměty a jejich vlastní invence, je-li 

tam nějaká, vždycky nějaká je, to je nutné podotknout; (ale občas je to učitelský oříšek ji 

vydolovat) žáci mě poměrně brzo začali volat, že mají již hotovo, ať jdu fotit.  Vyprávěli 

mi opravdu naprosto nádherné příběhy, které by vydaly na celou malou knížku. 

Většinou to byly tedy dívky, vlastně téměř vždy, kdo řešil svou kompozici těmito příběhy. 

Při otázce na jejich pocity mi sdělovaly, že to byla nejzábavnější činnost, kterou dělali 

ve výtvarce, taková svobodná a čistá, že se cítily uvolněně, když jako nic nemusí. Že to 

byl celkem zážitek.  

  U jednoho hocha jsem si všiml, je to obrázek použitý v ukázce, ten s kalkulačkou 

uprostřed, že má v kompozici telefon, tedy jsem tam hned k němu šel, ale asi hned vyčetl 

z mého výrazu (už na mě poznají plno věcí) o co jde a řekl: „tohle ale není mobil, to je 

moje kalkulačka, víte, co to je za čísla?“ Samozřejmě, že mě nic nenapadlo.“To je moje 
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datum narození.“ Usmál se a začal mi vyprávět o každém klíči na klíčence. Jak jsem již 

v některé bilanci zmiňoval, je velmi často cítit při rozhovorech s dětmi, že potřebují 

některé své věci říct dospělému, ale mnohdy je učitel jediný, kdo je svolný je 

vyslechnout. Snad právě i k tomu mají sloužit dialogy, které se vedou třeba nad hotovou 

prací. Ze strany učitele nemusí přeci pokaždé jít jen o hodnocení.  

 U stejného stolu, měli je spojené pro čtyři, pak hovořili další jeho spolužáci, 

bylo jasné, že se také snažili o něco originálního. V této činnosti se nevědomky vyjevilo, 

asi to bylo dáno motivací k příběhům, že se každý žák snažil vytvořit něco opravdu 

originálního, co dává smysl, třeba jen čistě estetickou záležitost. Myslím, že se to 

snadno vyčíst z použitých ukázek. K „hodnocení“ činnosti, jako školního zadání, 

reagovali většinou s nadšením, několikrát se vyjádřili, že je to zábavná a zajímavá věc, 

ale že si nemyslí, že to je výtvarný úkol, spíš takový hra; ale určitě by ji zařadili do 

hodin pro ostatní žáky, klidně i o hodně mladší. V závěru hodiny ještě došlo ke směšné 

scénce, kdy jeden hoch stavěl takovou pyramidu z barevných tužek, jenže již v 

předešlých pokusech o nafocení se mu pokaždé v inkriminovaný okamžik zhroutila, 

nedalo mu to a pokoušel se o ni dál; teď mě zavolal na závěr, a co se stalo? Spadla mu 

zas. Takže se nikdy nenafotila. Ale překvapivě se vůbec nerozčiloval, i když se mu zas 

pastelky válely až na zemi a jen řekl „byla to zábava“. Myslím, že lepší konec jsem si 

nemohl ani přát. Někdy se to zkrátka povede, i když to zprvu vypadá nejistě.Výběr 

žákovských prací: 
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    Obr. 20 - 26      Zdroj: vlastní fotografie        

 

3.3.3  Hudba kresbou i slovy   

Tematický celek, námět:   

Přenos hudebního díla do výtvarné a literární formy 

Bedřich Smetana, Vltava   

Časová dotace:  

45 min  

Cílová skupina, místo:  

Žáci 7. ročníku zš  (12 – 13 let) , běžná třída 

Technika, pomůcky: 

Kresba, psaní na bílý papír 

pomůcky běžné, to co mají žáci v penálu 

Vzdělávací program, dílčí výstupy dle ŠVP: 

 RVP ZŠ  (ŠVP ZŠ Novoborská )    
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- užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností získaných ostatními 

smysly  

- užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě 

užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění 

 

Inspirační východiska:                 

                    

                  Obr. 27   Jitka Válová,  Z cyklu litých kreseb na hudební motivy, 2009  

                      

             

Obr. 28   Jitka Válová, Gregoriánké chorály, 2008  

http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=txt252
https://www.galerieart.cz/vystavy/galerie/jitka-valova-lite-kresby-flow-drawings/610/?kategorie=2215
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Motivační fáze: 

- tentokrát je nutné ztišení, soustředění a především uvolnění 

- z několika ukázek z lité kresby lze vyčíst, že se máme pouze nechat vést 

skladbou 

- uvolnění je zásadní, protože chceme, máme zájem zachytit pocity z nahrávky, 

obrazy z představivosti  

- všímáme si sebemenších detailů a především věříme svým pocitům 

- někdo ovšem bude cítit celek jako zásadní – vůbec nevadí, jen do toho 

- ukázku pustím dvakrát 

- především to vyžaduje uvolnění – nezáleží na tom, zda máte chuť nejdříve něco 

napsat a teprve pak vezmete pastelku do ruky  

- vše je svobodná volba 

- zásadní je poslouchat a nechat se hudbou pohltit, pokusit se cítit detaily, ale i 

atmosféru 

 

Výtvarná fáze/ zadání úkolu: 

Viděli jste ukázky záznamu výtvarnice, v žádném případě nechci cokoli podobného, 

každý je originální a proto by měl být i jeho přístup jedinečný – to je hlavní smysl 

tohoto úkolu – nejdříve si vezměte tužku a pravítko a narýsujte velmi jemně dva 

„přiměřeně“ velké obdélníky (sám nakreslím vzor ve vhodném poměru na tabuli),   

jeden v horní části a druhý v té spodní – velmi jemně, budeme je pak gumovat - jeden je 

určen na kresbu, druhý na vaše poetické psaní - připravte si otevřený penál na stůl, 

abyste se nemuseli pak zdržovat hledáním – do horního rámečku můžete udělat opravdu 

cokoli, co vycítíte z hudby, do spodního pište, co vás v té chvíli napadne, celé věty, 

slova, cokoli – jediné, o co vás poprosím, zkuste nepřetahovat moc ty rámečky, uvidíte, 

když to dodržíte, vyjde to perfektně a vy budete mít z toho radost -  nebudeme si hrát na 

umělce, budeme ryzími umělci : )   

 

Reflektivní dialog/ anonymní výpovědi:  

bylo to super – ale hudba strašně divoká – líbilo se mi to, byl to zážitek, ale nestačila 

jsem kreslit, podruhé jsem to pak dodělávala, doma bych si to pouštěla asi dokola, 

smích - nevím proč, ale měl jsem obavy, co to zase bude za nápad, jak jsem se cítil máte 
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napsaný na výkresu – moc se mi to nelíbilo, byla to nuda, radši kreslím něco skutečnýho 

– jo, fajn, cítil jsem se jako takovej ten moderní umělec - líbilo se mi to, byl to zážitek, 

jak se to furt měnilo, pěkně divoká hudba, toho jsem si nikdy nevšimla – ten Smetana 

musel bejt teda pěknej blázen, ale možná šťastnej - nevěděl jsem, co mám psát, ale 

čmárání mi šlo – budeme to ještě někdy dělat? přines bych svojí muziku, ta by se určitě 

líbila většině – hudebka s výtvarkou, to je dobrý spojení  

 

Reflektivní bilance hodiny: 

Tato hodina nezačala nikterak jednoduše, protože jedna dívka začala do celkem 

již ztišené třídy říkat nahlas: „proč to budeme dělat, vždyť je to nuda, to jsem již dělala 

v ZUŠce, to je na nic.“  Motivace je vše, když žák nevidí smysl práce, těžko se přiměje 

k tomu, aby k úkolu přistupoval upřímně. V tomto případě je to klíč. Naštěstí, i když je 

tato dívka chytrá a pilná a má dobré výsledky, mezi žáky moc oblíbena není. I když její 

demotivující názor byl nepříjemný, její spolužáci se toho chopili dřív, než jsem já mohl 

zasáhnout, a celkem jednohlasně ji umlčeli. Má reakce byla snadná: „Tak to nedělej, 

když to tak moc nechceš.“ Mnoho z nich se znova přidali i ke mně. I to je cesta 

k autoritě, občas si to své sociální komplikace dělají žáci sami; toto byl jasný příklad. 

Evidentně studijní výsledky v tomto nehrají žádnou roli. Jenže žáci byli celkem zvědaví 

na to, jaké to bude, protože to je znova něco, co si ještě nezkusili, a protože děti jsou od 

své nátury zvídavé, tato počáteční scénka nikterak nenarušila naší úlohu. Naopak se 

možná zase skupina stala více kohezní.  

Pustila se hudba a žáci se ponořili do tónů a... jenže tak to nebylo, takové to je 

pouze v učitelských snech a některých brožurách. Vždycky jsem překvapen, jak takové 

úkoly nakonec vyjdou, i když jsou podmínky přinejmenším komplikované. Někdo začal 

poctivě naslouchat a i něco tvořit, ale stále bylo i těch, kteří se pravděpodobně 

nechystali dělat nic, než si povídat. Když máte plnou třídu třináctiletých žáků, šestou 

hodinu, po předešlých pěti všelijakých výukách, před obědem, za oknem slunce... Musel 

jsem to přerušit. Toto nejsou hodiny s deseti nadanými dětmi v ZUŠce, které přišly 

tvořit! 

Podobné chvíle pak občas končí dohodou, která je spojena s výhružkou, že 

budou hodiny vypadat jinak, (protože jsem jim to v loňském roce provedl) a tak se mi 

většinou podaří udělat dohodu na dvacet minut opravdové a vcelku soustředěné práce. 

Nakonec mi ale ironicky dávají za pravdu, že to bylo zajímavé, zábavné a především 



70 

 

zážitek, protože si zas něco nového a nečekaného vyzkoušeli. Mám kolegyně, které mají 

klid a na první pohled příjemné pracovní prostředí, ale upřímnou odpověď od žáka 

nikdy nedostanou.  

Žáci se pak tedy pustili do práce, skladba zazněla dvakrát, což se ukázalo 

opravdu jako dobrý nápad. Velká část žáků se snažila nějakým způsobem zachytit spíš 

atmosféru celé skladby. Ovšem všichni žáci, i přesto, že svou práci dělali poctivě, se pak 

k ní moc pozitivně nevyjádřili. V rozhovoru s žákem, který má na své práci barevné 

plameny a je umístěn hned nahoře vlevo, jsem se dozvěděl, že to má znamenat peklo. 

Pak i v textu píše, že to je peklo pro každého teenagera poslouchat klasickou hudbu. To 

je i celým obsahem jeho práce. Na druhou stranu připouští, že to přehnal se slovem 

„každý“, protože sám vím o spolužácích, kteří hrají na hudební nástroj, a tudíž tento 

druh žánr nejen poslouchají, ale také hrají. Také přiznal, že i přes odpor k této hudbě se 

mu činnost líbila a přišla mu jako zajímavý zážitek. Náš rozhovor skončil tím, že jsem 

mu slíbil tento úkol zopakovat v příštím školním roce, ale již s odlišným žánrem.  Jinak 

negativních reakcí bylo velmi málo, spíš žáci řešili samotný přenos obsahu. Oceňuji, že 

i v těch dvaceti minutách se pokusili o upřímnou práci, především v psané (textové) 

části. Je možné vyčíst pokusy o poetické řešení, i když v jejich věku jim ještě na to chybí 

nadhled. Na fotodokumentaci malých formátů si bohužel nejsme schopni přečíst psanou 

část.  

V ukázkách pak můžeme vidět, jak většina žáků k úkolu opravdu přistupovali 

sami, upřímně a pravdivě. To je to, co na nás pak dýchá. Na konci školního roku jsem 

při rozdávání výkresů na žáky apeloval, aby obzvláště tuto práci donesli domů a 

nevyhodili ji cestou, což jsou mnohdy jejich tendence.     
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  Výběr žákovských prací:   
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          Obr. 28 - 33   Zdroj:  vlastní fotografie 

  

 

3.3.4  Záznam z pohybového vjemu 

Tematický celek, námět:   

Výtvarně zpracovaný smyslový zážitek  

Záznam vycházející z pohybu  

Časová dotace:  

45 min  

Cílová skupina, místo:  

Žáci 4. ročníku ZŠ  (9 - 10let),  běžná třída 

Žáci 8. ročníku ZŠ  (13 - 14let)  

Technika, pomůcky: 

kombinovaná technika 

bílý papír rozměru A3, pastelky, tužky, barvy  
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Vzdělávací program, dílčí výstupy dle ŠVP: 

 RVP ZŠ  (ŠVP ZŠ Novoborská )    

- užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností získaných ostatními 

smysly  

- užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě 

užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění 

Inspirační východiska: 

Vzpomeňme si na případ, kdy se dostáváme do většího pohybu, jako je například běh 

nebo cesta dopravním prostředkem. Z okolního prostoru, který není naším okem 

zaměřen se tak automaticky stávají barevné šmouhy; a předměty, které potkáváme, ale 

okem nezaměřujeme, se stávají pouhými malými artefakty, částmi, které jsou mimoděk 

zachyceny naším periferním (nepřímým, stranovým) viděním.   

 

 

 

 

         

Obr. 34    Kang Seon Jun, Dancer´s movement, 2016 

Obr. 35    Unknown author, Light 

http://epiic.tumblr.com/
http://epiic.tumblr.com/
https://www.pinterest.co.uk/mickyates/photography-figure-studies/
http://epiic.tumblr.com/
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Motivační fáze: 

- využívání vlastního pohybu jako základního východiska výtvarné činnosti 

- nemít obavy ze záznamu, vždy jsou to jen útržky viděného 

- být trochu opatrní, udělat si prostor   

- nic nedokreslovat – upřímnost, pravdivost 

- všímat si barev, tvarů, oblé, hranaté, část jsem zahlédl 

- všímat si i toho, co se děje s námi, jak se nám v pohybu mění svět  

- věříme svým pocitům 

- neexistuje to udělat správně, každý vnímá to své 

- vše je svobodná volba 

- zásadní je věřit svým pocitům a vjemům 

- je to malá sonda do způsobu vašeho vidění, když jedete na kole 

 

Výtvarná fáze/ zadání úkolu: 

V první řadě, než začnete, připravte si pomůcky na stůl, budete je potřebovat hned – 

také si položte na stůl papír, naležato nejlépe, ale jak chcete - na fotkách z plátna jste 

viděli šmouhy, čáry, body, částí věcí, nebojte se, že se to nebude podobat – budeme se 

točit dokola, třeba uvidíte jen kousky něčeho, okno, spolužáka, židli, nekreslete ji celou, 

jen to, co jste opravdu zahlídli v letu  - nemáme moc prostoru, buďte trochu opatrní – 

připraveni? – pomůcky na stůl -  udělejte si trochu místa a můžeme pomalu začít – točte 

se nejdříve pomaleji – komu se bude točit hlava, ať na chvíli sedne – kreslete jen ty 

kousky, které zahlídnete – všímejte si také barev, co se s nimi děje v pohybu  

 

Reflektivní dialog/ anonymní výpovědi:  

bylo to šílený, točila jsem se a pak upadla na spolužáka – bavilo mě to moc, budeme to 

ještě někdy dělat?  - něco jsem tam načmáral, snad z toho nebudu mít pětku – cítila jsem 

se uvolněná, bylo to fakt dobrý – třikrát jsem při tom spadnul, ale něco jsem nakreslil – 

můžu si to vzít domů? – bylo to dobrý, ale moc se mi ten obrázek teda nelíbí – užili 

jsme si to – byla to zábava 

proč bychom to měli dělat – je to blbost – jo, bylo zajímavý vidět, co všechno v pohybu 

nevidíme -  něco jsem nakreslil – nebavilo mě to – je to zajímavá abstrakce, uděláme to 

doma se ségrou – I don´t  know – fajn hodina, zas něco novýho 
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Reflektivní bilance hodiny: 

„...bylo to šílený, točila jsem se a pak jsem spadla na spolužáka...“ přišla ke mně 

holčička; to byla první zpětná vazba asi po dvou minutách akce; trochu jsem se vyděsil, 

co jsem to provedl, ve 4. ročníku dělat takovou bláznivou věc; jakmile s podobnou 

aktivitou děti začnou, nejsou k zastavení; byl jsem vděčný za tu reakci a hned jsem začal 

děti malinko brzdit, spíš jsem se rozhlídl a hledal pohledem známé firmy, které budou 

dělat za chvíli salta; bylo jasné z nadšení, že o zábavě a zážitku není pochyb, ovšem já 

jsem si musel plnit „krotitelovy kompetence“;  chvílemi jsem měl opravdu obavy, aby 

někdo nespadl na roh stolu, nebo hlavou na zem; právě tato aktivita ukazovala, jak 

vskutku v tomto věku děti ještě ani neznají své reakce, jak nemají často ponětí, co se 

může fyzicky s nimi dít. V průběhu akce bylo točení hlavy celkem běžný jev, horší byla 

reakce některých dětí, kterým se to samozřejmě líbilo. Tímto směrem jsem tedy měl plné 

ruce práce. Ale za to jsem od nich získal upřímné a pravdivé záznamy, jak je možné 

vidět na několika fotodokumentacích z hodiny.  

Hodina probíhala v tomto duchu, koneckonců byla to jen kratší aktivita, když 

tvořili pravdivý záznam svého pohybu, tak se párkrát zatočili, někdo se proběhl po třídě 

a jejich práce abstraktního charakteru se rychle plnila. Většina žáků si opravdu užívala 

rozmáchnutých gest, šmouh a zamotaných čar bez konců; samozřejmě byli i tací, kteří 

měli po celou dobu trochu obavy z této pro ně příliš uvolněné aktivity; právě v tomto 

kolektivu se nacházejí dvě dívky – první vykazuje známky uvolnění až po delší době, 

pravděpodobně to pramení z přísnější výchovy; ta druhá dívka je spíš od založení 

extrémně introvertní, ale i přesto od obou získávám někdy v tomto směru velké přesahy, 

snažím se je ten moment podpořit a dát jim najevo, že si to uvědomuji, co musely v sobě 

překročit a že si toho vážím. Každé dítě by mělo občas cítit, že jste tam jen pro něj.   

Toto byl záznam, reflexe z hodiny s dětmi ze 4. ročníku. Stejné zadání proběhlo i 

v 8. ročníku. Jen jsem začal hovořit o tématu, bylo vidět v jejich očích velikou nejistotu 

a především otázku „co si to zas na nás vymyslel?“ Každá třída, každý kolektiv je 

opravdu jiný, se svou energií, zvyky, ale především se svou společnou důvěrou či 

nedůvěrou. V této třídě je nedůvěra obrovská a při hodinách výtvarné výchovy je to 

opravdu markantní. Sám jsem cítil již dopředu, nemohl jsem si pomoci, že tento úkol 

není pro ně. Avšak i přes první psychický odpor ze strany studentů, jal jsem se 

vysvětlovat detaily, na co se mají soustředit, že to bude malá sonda o chování našeho 

zraku v takovém pohybu, kdy už se mu věci rozmazávají. Sliboval jsem, že to bude jen 
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chvilku, že je žádám o chvilku upřímnosti a že to také bude trochu zábava po celém dni 

v lavici. Musím tedy alespoň část z nich pochválit za jejich odvahu to přinejmenším 

zkusit. Asi tak třetina z 24 žáků se neochotně zvedla a začala se hýbat, ostatní koukali, a 

protože jim to bylo hloupé, tak něco kreslili;  na mou otázku někdo odvětil: „to je 

v pohodě, já si to představuju, jaký by to bylo“, „to se ale nikdy nedoszvíš, když to 

nezkusíš“, „hmm, tak ne“ , byla odpověď. Zníto takto dost smutně, ale ve skutečnosti ta 

hodina nebyla zas tak špatná, nějaké upřímné výtvory z toho vznikly.  

 

Výběr žákovských prací:   

   

  

         

 Obr. 36 - 41   Žáci z 8. a 4. ročníku.    Zdroj: vlastní fotografie  
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3.3.5  Přírodní kompozice v rámu  

 

Tematický celek, námět:   

Využití přírodních matriálů pro výtvarný projekt  

Kompozice v rámu za použití přírodních materiálů  

Časová dotace:  

45 min  

Cílová skupina, místo:  

Žáci 7. ročníku ZŠ  (12 - 13let)  

exteriér 

Technika, pomůcky: 

kombinovaná technika 

přírodní materiál, cokoli, co žáci najdou 

prázdný rám 

  

Vzdělávací program, dílčí výstupy dle ŠVP: 

 RVP ZŠ  (ŠVP ZŠ Novoborská )    

 

- vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své 

postřehy a pocity 

- užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání zkušeností získaných ostatními 

smysly  

- užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě 

užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění 
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Inspirační východiska: 

        

     Obr. 42  Public Art, Auckland, New Zealand, 1998 

    Obr. 43  Graham´s project, Composition 7, 2008 

 

Záměrně jsou zde použity dva naprosto odlišné projekty. Jeden je tvořen takříkajíc sám 

sebou, druhý zas nese v sobě sílu jednoduchosti. V našem případě půjde o cokoli, 

protože práce bude probíhat v exteriéru, v parku, kde jsou k dispozici jak stromy, tak 

různé ploché podněty, jako jsou chodníky, volně ležící artefakty všemožných druhů.   

 

Motivační fáze: 

- využívání vlastní invence, citu pro detail i kompozici,  

- pozorovat přírodní jinakosti, vidět výjimečné kompozice v přírodních 

podmínkách 

- obsah je hlavním klíčem k dílu, které má duši 

- materiály jsou libovolné 

- nemít obavy použít cokoli, jakýkoli nápad 

- promyslet si smysl kompozice, odůvodnit ji 

- práce ve skupině, spolupráce 

- komunikovat výtvarně, projektově 

- nebát se názoru, nic není špatně, když je to odůvodněné 

- všímat si barev, tvarů, neobvyklostí 

- učit se vidět neobyčejné v běžném 

 

http://epiic.tumblr.com/
http://epiic.tumblr.com/
https://teara.govt.nz/en/photograph/14293/framing-the-landscape
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Výtvarná fáze/ zadání úkolu: 

Nejdříve utvořte malé skupinky – každá skupinka si zde vezme prázdný rám, vyberte si, 

menší nemusí být vždy výhoda, především ne zde venku – v tomto prostoru až k silnici 

hledejte cosi neobvyklého, co vás může inspirovat k vašemu naplnění rámu něčím 

chytrým – dívejte se, pozorujte, všímejte si – komunikujte spolu, jste skupinka, každý 

může mít bezvadný nápad – nenechte se limitovat ničím – buďte odvážní – nemáte moc 

času, musíte se rozhodovat rychleji, není čas na váhání – první dobrý nápad opřený o 

myšlenku, ihned ho začněte tvořit – prosím, nevzdalujte se moc daleko, 

 

Reflektivní dialog/ anonymní výpovědi:  

nikdy jsem nic podobnýho nedělal – bylo to fakt dobrý, kde jste to vzal, že jsme to loni 

nedělali? – radši bych to vytvářela sama, holkám se ni nelíbilo – konečně jsem mohl 

rozdělat oheň při hodině, to jsem si vždycky přál : )  - bylo to fajn, ale byl jsem už 

unavenej – tomu říkám pořádná hodina, nesnáším sedět v lavici – užila jsem si to, 

škoda, že to musíme pak zničit – myslím, že moc do výtvarky nepatří, ale bylo to 

rozhodně zajímavý –  můj názor je, že umění může bejt cokoli – jo, dělat venku takový 

projekty, to je lepší než pořád psát 

 

Reflektivní bilance hodiny: 

Hodina začala pozvolna, odchod pro boty, zvědavé pohledy od žáků, ale nic jsem 

jim neřekl, co se bude dít. Minulou hodinu, což bylo již před dvěma týdny, jsme se dívali 

na nějaké obrázky výtvarníků zabývající se land-artem a street-artem, protože tohle je 

malá kombinace obojího, ale to si oni asi moc nespojí, je to moc dlouhá doba, jenže 

v jedné vyučovací hodině, jak jsem již v jiné reflexi psal, která je ke všemu poslední toho 

dne, to nelze většinou stihnout. Takže žáci moc nevěděli, co se bude dít; to mám rád, 

protože pak jsou vlastně trochu zvědaví, a to je už téměř jako zvídaví, a to je nejlepší, co 

si učitel může přát;  to je žák, který je připraven se dozvídat o nových věcech a nevadí 

mu o nich ani přemýšlet, je připraven.  

Před budovou jsme se sešli, měl jsem s sebou asi 10 rámů naprosto odlišných – 

staré menší, novější – moderní, bílé dřevěné, úzké pozlacené, naprosto obyčejné; hned 

byli zvědaví, na co jsou,  v takovém případě je nejlepší chvíli mlčet, protože jim na to 

odpoví jejich bystřejší spolužáci, na mě zbylo jen vysvětlit zadání. Nejvíce jsem dával 
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důraz na to, aby to byl jejich malý projekt, žádné naházené odpadky, nebo položené na 

trávu, jako vtip, ale aby to neslo myšlenku, vzkaz, nebo jen zajímavý nápad, také aby 

nejdříve obešli okolí, které není malé, a hledali něco zvláštního, neobvyklého, něco, co 

by je upoutalo a tím pádem se to stalo kontextem práce; 

některé jejich nápady byly vskutku originální, jedna skupina dívek položila rám 

na mřížku od kanálu a pak začaly nosit různé ekologicky nezávadné předměty a tvořily 

tak postupně svou kompozici; vše pak v reflexi důmyslně, dospěle odůvodnily jako pravé 

environmentalistky; jiná skupinka kluků zas přikládali rám na různá místa na stromech, 

do výšek, nakonec jej nastavili mezi rozrůstající tři slabší kmeny, rám byl bílý a tak 

umocňoval estetickou jen dvoubarevnou volbu, i myšlenka byla celkem nosná – něco 

jako Křižovatka života; ovšem nejvíce odvážná skupina, asi pěti hochů, se točila kolem 

hlavního aktéra, který chodí od mala do skauta a je zvyklý se pohybovat v přírodě a 

ničeho se nebojí – ten si vymyslel, že doprostřed rámu rozdělá oheň;  nemohl jsem mu 

takový chytrý nápad odmítnout; samozřejmě jsem apeloval na bezpečné a rozumné 

chování, „dělám-li nebezpečné věci, beru za své chování plnou odpovědnost, proto si to 

mohu dovolit, že? To je jediný rozdíl mezi dítětem a dospělým“, říkám. Na fotce typ 

malé plameny tolik v denním světle nevyniknou, ale byl to od nich velmi povedený 

projekt.   

Ohlasy na tuto hodinu byly převážně velmi pozitivní, samozřejmě, stejně jako 

v předešlých hodinách, vždy se najdou jedinci, kteří jsou v opozici a priori, nebo mají 

jen na to jiný názor, v tomto případě hrálo roli, že se tito žáci nebyli schopni domluvit 

se svými kolegy, pokud jsou alespoň někteří žáci nadšeni zvolenou aktivitou, je to 

pedagogický úspěch.   

Výběr žákovských prací:   
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              Obr. 44 – 48   Zdroj: vlastní fotografie 

 

 

 

3.4  Závěrečná reflexe úloh 

 

Hned na samotném začátku této reflexe si dovolíme konstatovat, že výsledná 

zjištění z proběhnutých hodin výtvarné výchovy vycházející ze smyslů jsou velmi 

pozitivní. Z každé jednotlivé činnosti jsme se snažili získat co nejupřímnější výpovědi, 

názory a podněty od žáků, kteří participovali na konkrétním úkolu. Tyto výsledné 

výpovědi jsou zpracované do praktických frází a můžeme je najít v oddílech nazvaných 

reflektivní dialog. V  kontextech jsou pak zahrnuty i v reflektivních bilancích, které jsou 

koncipovány na závěr didaktických zpracování úloh. Každé zadání vycházelo 
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z odlišných smyslových vjemů, tudíž kladlo nemalé nároky na různé složky citlivosti 

žáků. Tyto specifické úkoly vycházející ze smyslových vjemů každého žáka a se daly 

řešit pouze změnou jejich přístupu; hlavní složkou byla jejich upřímnost a pravdivost ke 

svým pocitům a imaginativnosti z ní vycházející, zkrátka k sobě samému.  

Zúčastnění žáci (7., 8. a 4. ročníku) většinou dopředu nevěděli, jaké bude 

tentokrát zadání. Tento fakt splňoval hned dva předpoklady  - že budou žáci překvapeni, 

což v sobě ukrývá i určitou nejistotu pro pedagoga, ale za to zaručený zážitek, bez 

kterého by smyslové úkoly nebyly vůbec možné. Na straně druhé ovšem pokaždé byl 

kladen velký nárok na správnou motivaci žáků z důvodů obav o zvládnutí „neznámého“ 

úkolu. Pokud člověk činí neznámé věci, vždy lze pocítit alespoň malé obavy; u dětí je 

tato složka umocněna přehnanou citovostí spojenou s jejich věkem. Z toho důvodu byla 

nejčastějším průvodním jevem každé této hodiny ambivalentní reakce žáků. Jedni se 

zvědavostí vrhali do práce, druzí teprve hledali v sobě způsob, jak se úkolu zhostí.  

V části o motivaci jsme se pokusili vyjmenovat různé komplikace a problémy, 

které jsou průvodními jevy spojenými s motivací žáků při výtvarných úkolech. Právě 

tyto činnosti, které byly pro žáky nové, a byl v nich kladen velký důraz na jejich 

pocitovou stránku, vykazovaly většinu zmiňovaných motivačních záležitostí. Tato fakta 

ukázala, že tento typ činností je dobré mít pedagogem specificky přepravené a 

především promyšlené, aby věděl, jak nejlépe vyřešit komplikace jednotlivých žáků. Jak 

již bylo řečeno výše, zásadní odlišnost úkolů tkvěla v přístupu žáků, proto většina 

nezvyklých situací byla psychického rázu.  

Dobrý příklad za všechny vyšel najevo v pohybovém úkolu, kdy toto zadání 

proběhlo ve 4. ročníku a i v 8. ročníku. Většina dětí ze 4. ročníku byla zadáním nadšena 

hned od počátku, a již se nemohla dočkat, až začnou; pro učitele to znamenalo spíš 

mírnit jejich nadšení, protože úkol byl pohybový a vše probíhalo ve třídě; v tomto bodě 

je dobré poznamenat, že pro tuto činnost je lepší větší prostor kvůli bezpečí. O to ovšem 

nemusí mít strach učitel s podobnými žáky, jako byli ty z 8. ročníku. Od prvního 

momentu zadání úkolu bylo zřejmé, že tato skupina studentů bude mít naprosto odlišný 

přístup. Specifická fakta spojená s tímto věkem, ukrývají v sobě psychické bloky, různé 

nečekané reakce a především stud, který je běžným průvodním jevem. To byly 

pravděpodobně hlavní motivy důvodů, proč tento úkol splnili opravdu jen někteří 

jedinci. Detailněji je tato situace popsána v reflektivní bilanci tohoto úkolu. 

 Toto zadání tedy ukázalo, že je třeba si promyslet běžné otázky pedagoga před 

zadáním úkolu – kdy, kde a komu je určen úkol, zcela jiným pohledem.  
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Ostatní didaktické úlohy byly vykonané žáky 7. ročníku.  Podstatnou roli 

v těchto smyslových úkolech byl fakt, že učitel výtvarné výchovy je zároveň třídní 

učitel, který má již vybudovaný vztah s žáky. Tyto úkoly si kladou velký nárok na 

důvěru v pedagogovy schopnosti, ale především na již zmiňované vzájemné vztahy.  

Obrazová dokumentace těchto úloh hovoří sama za sebe. Žáci byly většinou zvědaví a 

chtěli si vše vyzkoušet, proto nebyl problém získat jejich upřímnost a pravdivost ke 

svým pocitům při konkrétních činnostech.  

Pokud se tyto úkoly podaří podobným způsobem, jako tomu bylo v 7. ročníku 

letošního roku na ZŠ Novoborská, žáci i pedagog budou odměněni originálními 

pracemi, které v sobě nesou jedinečnost a upřímnost tvůrce. Avšak největší odměnou 

všem žákům bude zážitek z hodin výtvarné výchovy, a pro učitele pocit, že možná 

dokázal alespoň částečně změnit žákům pohled na školní prostředí.    
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4  VÝTVARNÁ ČÁST 

 

4.1  Úvod do vlastní tvorby v land-artové formě 

 

 Vzhledem k tomu, že je tato práce především zaměřena na přesahy běžných 

výtvarných forem v základním vzdělávání, i autorská výtvarná část by se měla ubírat 

v nějakém přesahu, co se týče formy tvorby a i jejího vnímání. Z tohoto důvodu byl 

zvolen formát přesahující nejen malířský stojan, ale i celý atelier - jedná se o land-art.  

 Tento umělecký přístup se začal objevovat v 60. a 70. letech ve Spojených 

státech pod názvem „Earthworks“. „Byl to jakýsi protest proti komercionalizaci umění, 

které zažívalo v této době ve Spojených státech díky Warholovi a dalším, značný 

rozkvět. Land-artová tvorba byla najednou osvobozena od pláten, galerií i obchodníků 

s uměním a naprosto přístupná veřejnosti.“ (Artmuzeum, 2009) 

 V současnosti, kdy je tento způsob uměleckého vyjádření již zcela zařazen do 

povědomí, jeho podstatu můžeme chápat jako pomyslnou protiakci vůči technologiím, 

jež se stávají neodmyslitelnou součástí dnešní doby. Není tím myšlena vážná kritika 

procesu zdokonalování technologických postupů, protože pro další prezentování těchto 

akcí v přírodě je právě využíváno těch nejnovějších technologií, ale spíš se jedná o další 

připomenutí podstatné otázky životního prostředí a také základní myšlenky - odkud 

jsme vzešli my, stejně tak jako naše děti.  

Tento druh výtvarné tvorby využívá výlučně přírodních materiálů a díky tomu 

vzniká i omezení vyjadřovacích prostředků; barevnou strohostí se nachází v těsném 

sousedství s minimalismem a jednoduchostí formy se zas přibližuje k primitivismu. 

Proto se tvůrci především spoléhají na inspiraci, na sílu nosné ideji konkrétního 

projektu. Jelikož je tento počin zasazen vždy do určitého prostředí, musí být jeho 

kontext promýšlen ve velkém celku. Jednoduchost a prostota formy, v tom nejčistším 

slova smyslu, navazuje svým podobným charakterem uvažování do koncepce této celé 

práce, která se opírá o zásadní myšlenky vycházející z našich smyslů, ze základních 

rozpoznávacích forem, z nejhlubších lidských pocitů, jež měl každý člověk při prvotním 

„ohledávání“ světa kolem sebe.    

Příroda sama v sobě ukrývá nekonečné množství krásy ve své dokonalé 

harmonii. Avšak land artové projekty jsou jakousi její lidskou reflexí využívající čistě 
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přírodních materiálů v přirozeném prostředí, ale jejich použití je často zvolené tak, 

jakoby se nacházelo v protipólu či v protiřeči. Vyzývá jedince k pozastavení jeho shonu 

v současném moderním pojetí života, který přírodu tak trochu přehlíží, protože počítá 

s tím, že si poradí sama, jako tomu bylo doposud. Avšak my víme, že nic netrvá věčně. 

Z tohoto důvodu se tedy v 60. letech rozhodlo mnoho osobností uměleckého světa 

upozornit na tuto problematiku „makro“ formou – land-artem, která opustila nadobro 

uzavřené galerie a stala se součástí krajiny určené všem. Jak již bylo řečeno, upozorňuje 

na neobyčejný půvab přírodní různorodosti, který je často motivem této výtvarné formy, 

tak ale i na závažnou environmentální otázku ohledně jejího globálního ničení, které se 

již dostalo do školních učebnic.  

 

 

4.2  Inspirační východiska 

 

Jako inspirační východiska pro výtvarnou část této diplomové práce byla použita 

díla jednoho z nejznámějších umělců zabývajícího se land-artovou formou Andy 

Goldsworthyho, který přináší vždy nevšední pojetí, které nejen upozorňuje na 

neobvyklou krásu přírody, ale především přímo nutí člověka k hlubšímu zamyšlení nad 

samotným koloběhem života a jeho vlastní existence na tomto světě. Na obrazové 

dokumentaci můžeme vidět dvě fotografie pocházející z větší série nazvané autorem 

„Hanging trees (zavěšené stromy); již sám název nás přivádí k otázkám, protože stromy 

nevypadají zavěšeně, ale to jim nikterak neubírá na síle jejich účinku, možná se na to 

díváme jen ze špatného úhlu. Stromy vypadají jako uvězněné, ale také mohou 

znázorňovat odhalení mocných kořenů, bez kterých by nebyl ten nádherný strom, který 

obdivujeme na povrchu země živý.    

    



86 

 

   

Obr. 49  Andy Goldsworthy / Hanging Trees  

 

                  

  Obr. 50   Rock Arch            Obr. 51  Displaces Egg 

 

 

I z této pouhé fotodokumentace lze cítit, že pohnutky Goldsworthyho k jeho 

land- artové tvorbě mají velmi často duchovní charakter. Snaží se jít mnohem dál než 

většina autorů, kteří touto formou výtvarného vyjádření otevírají buď environmentální 

otázky, anebo poukazují různými originálními nápady na výrazové možnosti, které dává 

přírodní bohatství kolem nás.  

   Právě duchovní pohnutky, přemýšlení o životě, které sahá až 

k existencionálním otázkám bytí, jež jsou cítit z Goldsworthyho děl, ve mne zanechaly 

pocity, které jsem sám měl v úmyslu vyjádřit. Výtvarná tvorba, bez ohledu na její 

formu, by měla vždy vést k otevírání hlubších myšlenek a idejí. Ovšem jen těm 

nejlepším se právě toto daří bez ohledu na použitou formu.  

https://www.flickr.com/photos/gfad/455544687
https://hiveminer.com/Tags/goldsworthy,wall
https://www.mutualart.com/Artwork/ROCK-ARCH/6843240A93B85833
https://www.pinterest.com/pin/550565123167272399/
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Jiným, doplňujícím a zcela odlišným obsahovým východiskem pro tento projekt 

byly vánoční stromky, které se staly hlavními artefakty tvorby. V povědomí si neseme 

naše vánoční tradice, ale jen málokdo si je jist, jak to s nimi ve skutečnosti bylo na 

jejich úplném počátku. Z tohoto důvodu si dovolíme přidat velmi stručný diskurs 

k historii tradice vánočních stromků.  

První zmínky o vánočních stromcích pocházejí přibližně z roku 700. Až 

v průběhu 17. století začaly pronikat do domácností. Lidé byli přesvědčení již od 

pradávna, že mrtví mohou v určité dny vstupovat do světa živých a zaujmout jejich 

místo. Na základě těchto tezí vznikl zvyk věšení stromečků špičkou dolů a zdobení 

stromku pamlsky, jako lest na mrtvé duše. Mrtví sní veškeré sladkosti a nasycení již 

nikomu neublíží. K tomuto rituálu patří i vánoční nevstávání od stolu, aby duše 

nezasedla uvolněné místo. Zvykem germánských národů bylo stavět ozdobené jedle 

svaté noci před dům, a k poctě boha Slunce na ně umísťovali světla.  Církev posléze 

tomuto obyčeji dala křesťanský význam – zelené větve znamenají symbol Kristova 

věčného života a papírové růže, které se zprvu na ně věšely, jsou symbolem Panny 

Marie a jablka – symbol Evy – matky lidského rodu.  

První vánoční stromek se pak v Čechách rozzářil v Praze, v roce 1812  u domu 

ředitele, režiséra a herce Stavovského divadla Jana Karla Leibicha. který chtěl ukázat 

krásu „tannenbaumu“, (jedle)  jak jej poznal v rodné Mohuči, a zároveň připravit svým 

přátelům na každoročně pořádaném vánočním večírku hezké překvapení. Jako 

poděkování dostal od přátel vánoční dar – jeho splacené směnky. (Pražský deník, 

Cullman, 2018) 

 

4.3  Vlastní land artová tvorba „Po-vánoční etudy“ 

  

 „Vánoční stromky jsou jako „bojovníci“ v bitvě o víru a krásu. Alespoň jednou 

za celý rok má ateistická domácnost snahu o soudržnost. Snaží se mírumilovně 

korigovat své názory, aby nevznikaly konflikty; dalo by se s nadsázkou tvrdit, že to je 

vědomí pokus o vzájemnou úctu a lásku. Toto krátké mírové období nevzniká přesným 

datem, kdy je určen advent, ale ve skutečnosti začne nenápadně přicházet po pořízení 

vánočního stromku. Čím mladší jsou členové rodiny, tím více se stromek stává 

„členem“ rodiny. Děti tlačí na rodiče, aby jej zakoupili co nejdříve, a také se již začíná 

zvažovat, na které místo se letos umístí, zda na stejné jako loni, anebo pro něj nejdeme 
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letos místo lepší?  Již teď, zatím jen v myšlenkách, má stromek sjednocující roli. I 

samotný nákup stromku probíhá v duchu „bude to tento jedinec, kterého zkrášlíme a 

budeme kolem něj chodit se zvláštním pocitem uctívání? “ Tak se stane, že stromek je 

náhle součástí rodinného společenství, jakoby to byl nějaký kouzelný dědeček, o kterém 

všichni vědí, že se na určitou dobu objeví.  

 Ve dnech vánočních hraje stromek zásadní roli, protože jeho přítomnost velkým 

dílem dotváří sváteční atmosféru. Většinou se každý člen rodiny nějakým způsobem 

podílí na jeho zdobení. Když pak přijde kýžený okamžik a rodina stojí před tou 

rozsvícenou a precizně ozdobenou nádherou, objímá je pocit blaženosti a dobroty. Děti 

mají v očích nepopsatelný pohled a dospělí tajuplný úsměv. Druhý den ráno, i když již 

stromek nezáří, stále je kolem něj cítit jakási aura. Stává se na chvíli členem rodiny, 

kolem kterého se chodí s posvátným pocitem a úctou, protože jsme v jeho přítomnosti a 

také skrz něj prožili cosi, co považujeme za to nejkrásnější v nás.  

 Tak chvíli stromek ještě zůstává na svém místě a náhle si občas všineme, že nám 

nějakým svým způsobem začíná překážet. Buď nemůžeme pořádně otevřít skříň, 

nevidíme zcela na oblíbený sport v televizi, anebo si stále častěji zapichujeme jehličí do 

nohou.  

 Svět se vrací do normálního běhu, a tak jednoho dne otec poručí strom 

„odzdobit“, a bez sebemenšího zaváhání, o posvátných myšlenkách nemůže být řeč, jej 

odnese před dům mezi ostatní odhozené vánoční stromky. Všechny tam teď leží, 

neuspořádaně, nejsou spolu, jen jedinci vedle sebe.“  

    

 

 

 

Právě myšlenky použité v této úvaze přivedly autora k výtvarně akčnímu počinu, 

který  nazval „Po-vánoční etudy“. Hlavní záměr byl znovu všem oživit vzpomínky na 

dny, kdy vánoční stromek byl na chvíli součástí rodiny, vytvořit veřejnou sebereflexi o 

způsobu, jak s těmito „posvátnými předměty“ nakonec nakládáme. Hledal z tohoto 

důvodu vhodnou cestu, jak by bylo možné se s nimi rozloučit, a tak vyvstala idea určit 

stromkům ještě na nějakou dobu odlišnou funkci, než byla jejich původní. Nakonec se 

rozhodl pro čtyři akce, které nazval:  Padli za vlast – Už je ti teplo?  – Návrat domů – 

Reinkarnace. 
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             Obr. 52 – 55  Zdroj:  vlastní fotografie 

 

Veřejný prostor, který je pro tyto akce zvolen, se jmenuje Park Belárie a nachází 

se v městské části Prahy 12. V prostřední části tohoto parku je menší lesík s mladými 

listnatými stromy, které mají vysoké a útlé kmeny a rostou blízko sebe. Tento nevelký 

prostor autora ihned zaujal jako nejvhodnější místo pro jejich závěrečné umístění. První 

tři akce proběhly na volném prostranství parku pouze v jednom dni, z tohoto důvodu se 

spíš jednalo o akční umění. Poslední, hlavní počin nazvaný Reinkarnace, bylo možné 

spatřit od konce ledna do dubna letošního roku, a byl již land-artového charakteru. 

.  
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Obr. 56,57  Padli za vlast 

 

Poslední věta, kterou zakončila úvahu o tom, jaký je konec vánočních stromků, v 

autorovi vyvolávala děsivou představu, obrázky, které vídával v učebnicích dějepisu o 

padlých vojácích za druhé světové války. Z důvodu větší expresivnosti této 

reminiscence jsou fotografie ponechány v černobílé verzi.   
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        Obr. 58,59   Už je ti teplo? 

 

Listnatý strom v zimním období vypadá bez svého jinak hustého listí smutněji, působí 

na nás jakoby i on stejně jako lidé potřeboval zahřát, aby mohl přežít. Naopak, věčně 

zelený jehličnan působí dojmem připraveného na všechny přírodní podmínky. Tato akce 

měla podpořit myšlenku, aby nebyli lidé k sobě lhostejní, protože právě v zimních 

měsících je mnoho bez domova životně ohroženo.   
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 Obr. 60,61   Návrat domů.   

 

Tato třetí akce má již napovídat, kam směřuje hlavní myšlenka, a totiž k návratu tam, 

odkud stromy pocházejí. Každý z nás odněkud pochází, nese si v sobě zakořeněnou 

kulturu své rodiny, kde byl vychováván a kam bude vždy patřit, i přes to, že si pro život 

zvolí naprosto odlišné místo.   
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     Obr. 62 - 65  Reinkarnace 
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Reinkarnace – znovuoživení již „zesnulých“ vánočních stromků, které alespoň na chvíli 

pocítily božskou existenci, když se k nim člověk choval téměř posvátně, což je právě to, 

co naší společnosti nejvíce chybí – úcta. Tento projekt byl umístěn na veřejném 

prostranství po dobu téměř tří měsíců a měl u kolemjdoucích, návštěvníků parku nebo 

místních obyvatel vyvolávat pocity a vzpomínky na chvíle, které jsou pro náš život tak 

důležité – čemu opravdu věříme. Obrácené zavěšení stromků, které se již v naší tradici 

vytratilo, mělo alespoň z estetického cítění oživit otázku, kterou si někdo klade častěji a 

někdo méně, zda je vše v našich životech tak, jak to má být.      

 

 

4.4  Závěrečná reflexe výtvarné části 

 

Místní obyvatelé městské části Prahy 12 mohli spatřit tento projekt v zimních 

měsících (od konce ledna do dubna 2018). Byl umístěn do malého lesíku listnatých 

stromů, který je součást parku Belárie (část sousedící s ulicí Československého exilu). 

Právě skutečnost, že lesík byl tvořen pouze listnatými stromy, akcentovala estetickou 

podobu projektu, který měl nosnou myšlenku pro „znovuumístění “ vánočních stromků 

do svého přirozeného prostředí. Také bylo zvoleno obrácené zavěšení stromků mezi 

ostatní.  Toto zavěšení, jak již bylo zmíněno, nese konotace do hluboké historie tradice 

dekorování vánočních stromků, kterou tímto připomíná a zároveň tím i vzniká estetický 

kontrapunkt mezi ostatními stromy.  

 Zpětná vazba, reflexe tohoto projektu probíhala v příležitostných rozhovorech 

s místním obyvatelstvem. Z těchto rozhovorů vyšlo překvapivě najevo, že většina lidí až 

na pár výjimek, měla možnost vidět podobný projekt v přírodě poprvé. Reakce byly 

kladné, většinou skýtaly pouze ohodnocení samotného nápadu, jen v několika případech 

se lidé vyjadřovali detailněji k celkovému provedení – umístění, výběr lesíku, samotné 

zavěšení, použití konkrétních stromků. Lidé v rozhovorech také často zmiňovali 

ekologickou stránku této formy vyjadřování.  Z rozhovorů bylo zřejmé, že obyvatelé 

Prahy jsou zvyklí se setkávat s různými formami umění;  patrně z toho důvodu jim 

nedělá potíže se rozhodnout, zda je počin oslovuje či nikoli, i bez jakéhokoli kontextu 

k původnímu obsahu, který většinou v případech projektů mimo galerie není diváku 

k dispozici.  
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Také byla z obecného pohledu překvapivě potěšitelná častá otázka na závěr, zda-

li je plánována další podobná akce i v příštím roce. Z toho se dá usuzovat, že se lidé 

neuzavírají do tradičních forem, ale naopak jsou otevřeni novým, překvapivým řešením. 

Také se dalo z reakcí vyčíst, že jsou tito občané hrdi na to, že právě v jejich okolí 

probíhá podobný projekt, který většinou probíhá v centru města. To ukazuje na fakt 

z pohledu tvůrců obdobných projektů, že stojí za to se zamyslet nad situováním těchto 

počinů i na okraje města. Jsou-li místní občané pozitivně laděni k takovýmto projektům, 

je velká pravděpodobnost, že i místní úřady by je mohly podporovat.       
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5  ZÁVĚR 

 

Tato práce s názvem „Výtvarná výchova všemi smysly“ si dala za úkol přiblížit 

otázku využití našich smyslů jako jedno z východisek výtvarného vyjadřování v procesu 

školní edukace. Naše smysly, které vycházejí z nás, jsou neoddělitelné, všudypřítomné, 

a tak vlastně rozhodují za nás; ovšem společně s naším kulturním zázemím, které jsme 

během života získali a také s genovou vybaveností našich předků, tudíž i jejich 

kulturním ukotvením v tom nejširším slova smyslu. Tato práce cítila potřebu postihnout 

myšlenku, že vše je propojeno. Z tohoto důvodu někdy téma v teoretické části jakoby 

odbíhalo od zvolené trajektorie, ale to bylo jen způsobeno silnými pocity, že je nutné se 

například zamyslet nad otázkou kultury člověka nebo se alespoň částečně zmínit o 

ukotvení našeho vzdělávání v historii.  

Na první pohled by se mohlo zdát, že tato práce, která se zabývá přirozenými 

smysly a tudíž často akcentuje přístup k přírodním otázkám, se snaží být kritikou 

současnému světu, který se nachází v digitálním věku. Vzhledem k tomu, že se veškerá 

témata týkají výchovy mladé generace, dala si za svůj cíl upozornit na fakt, na který se 

v současné ekonomické éře zapomíná, že člověk je stále součástí přírodních zákonů, že 

příroda může být ve své dokonalosti a originalitě stále inspirací.  

 Z důvodů toho, že je tato práce především didaktická, klade největší důraz na 

otázky spojené s edukací. V našem případě, kdy se jednalo o výtvarné činnosti 

vycházející ze smyslů, je nejdůležitějším momentem výukového procesu zážitek. 

V úvodu celé práce byly uvedeny nepříznivé výsledky průzkumu OECD z roku 2012 o 

tom, že čeští žáci považují školní prostředí za nepřátelské. Takový výsledek by měl 

všechny zúčastněné autority vzdělávání „vyděsit“, anebo přinejmenším postavit na 

nohy.  Činnosti, které uvádíme v empirické části, měly za úkol silně akcentovat tento 

problém. Z tohoto důvodu byl zážitek, pocit ze samotného procesu, zásadním motivem.  

Z jednotlivých prací žáků je možné vyčíst, s jakým upřímným zaujetím jsou práce 

tvořeny. Také z nich je cítit uvolněnost a umožněný naprosto svobodný přístup ve 

vlastním rozhodování.  Co je pro pedagogy velmi pozitivní přínos, že se tito třináctiletí 

žáci v tomto ohledu posunuli ke skutečné zodpovědnosti ve své nabyté svobodě 

projevu, což dokazují i uvedené reflektivní dialogy. Jejich upřímnost a pravdivost 

k sobě byla běžným průvodním jevem každého úkolu vycházejícího ze smyslové 

citlivosti. Z prací lze také vypozorovat posun v budování jejich sebedůvěry a víry ve své 
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schopnosti, to znamená tvoření své individuality a jedinečnosti. Člověk stále vede 

vnitřní boj s nedůvěrou ve své schopnosti, a právě školní prostředí by mělo být žákovi 

v tomto ohledu zásadní oporou.  

Část, která se týkala vlastní tvorby autora, se snažila navázat na myšlenku, která 

se stále průběžně objevovala v celé této práci - týkala se našich smyslů, které nám jsou 

přirozené, protože vycházejí z nás, a my, ač se nám to mnohdy nezdá, jsme stále 

součástí přírodního koloběhu. Z tohoto důvodu byla již od samého počátku vybrána tato 

výtvarná forma akcentující přirozenou krásu, jež je součástí našich životů, ale my jí 

kvůli spěchu často nevěnujeme moc pozornosti. Land-art se v kontextu celého 

výtvarného umění pohybuje tak trochu na okraji dění, v tom můžeme najít i konotace s 

postavením výtvarných projektů majících východiska ze smyslové citovosti ve školním 

prostředí. 

Dle pozitivních výsledků v empirické části, která byla nosnou v této práci,  

můžeme si na závěr dovolit konstatovat fakt, že výtvarný obor ukázal možnou cestu pro 

ostatní složky, které se podílejí na vzdělávání. Pokud se žákům umožní ve školním 

prostředí svůj svět více prožívat, tak oni se naopak odvděčí svou odpovědností za své 

konání a upřímným přístupem ke svému vzdělávání a i celkovému dění ve škole.  
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Obr. 51  Displaces Egg 

https://cz.pinterest.com/pin/550565123167272399/ 
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