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ÚVOD

CÍl PRÁCE

Cílem výzkumu je prozkoumat zkušenost s krásou. 

Tato práce se dotýká různých východisek jak fenomén krásy uchopit, vychází 

z rozhovorů s dvanácti respondenty, kteří se pohybují na uměleckém poli, a to v široké škále 

uměleckých disciplín od  architektury, přes literaturu, malbu, až po  multimediální tvorbu 

přesahující do enviromentálních rovin. Ambicí této práce je i porovnání těchto uměleckých 

zkušeností s  Hegelovou filosofií a  fenomenologií. Součástí výzkumu jsou i  nové pohledy 

na  vnímání krásy v  pedagogickém procesu, do  výzkumu jsou zahrnuty pohledy na  krásu 

studentů střední školy výtvarného oboru.

Podle Maxwella existují tři typy cílů výzkumu: intelektuální, praktický a personální. 

Pro mě byl jednoznačně počátečním impulsem pro napsání této práce cíl personální, 

osobní typ cíle výzkumu. Téma krásy je klíčové pro pochopení mých osobních prožitků 

s  vnímáním krásy a  možností jak toto vnímání interpretovat a  pochopit, kde se nachází 

krása v současném umění a jak je možné s ní pracovat v praxi. Samotné téma si pak vynutilo 

rozšíření pohledu na  problematiku krásy v  současném umění a  pedagogice. Motivací, 

která se celou prací prolíná, je i  možnost začlenění získaných poznatků o  vnímání krásy 

do pedagogické a umělecké praxe.

OSOBNÍ MOTIVACE

Když jsem začala pracovat na  této disertační práci, mé pole zájmů bylo široké. 

Neustále jsem jej zužovala, až jsem dospěla k verzi, kterou vám v této práci předkládám. Téma 

krásy a vůbec celá problematika - od proměn a vývoje pojmu krásy v dějinách, z pohledu 

synchronního, diachronního, subjektivního i objektivního - je značně obsáhlá. čím více jsem 

do této problematiky nořila, tím více jsem zjišťovala, jaké množství informací o kráse již bylo 

řečeno a napsáno. Klíčem pro zorientování se se mi stal návrat k původu veškerých pojmů, 

se kterými pracuji, a  hledání jejich významu. Na  tuto myšlenku mě přivedli doc. ak. mal. 

Zdeněk Hůla a doc. Marie Fulková.

Následně jsem se začala zabývat tím, jak se respondenti o  kráse v  rozhovorech 

vyjadřují? Jakým způsobem ji vnímáme? Z toho hlediska se ukázalo jako nanejvýše důležité, 

prozkoumat samotný pojem vnímání a také vyjasnit otázku, jakou roli v celém výzkumu i ve 

vnímání krásy hraje subjekt?

Mé zkoumání zahrnovalo nejen pole estetiky, ale také teorii umění, filosofii (Hegel, 

fenomenologie) i psychologii (problematika vnímání, psychologie umění).  

Velkým přínosem pro tuto práci, i  po osobní stránce, byla setkání s  jednotlivými 

respondenty (umělci), z  jejichž výpovědí se ve mě postupně začalo rodit pochopení 

a  uvědomování si věcí, jednak ve vztahu ke své subjektivnosti, tak ve vztahu k  samotné 

problematice krásy. Bylo mi umožněno nahlédnout do  světa druhých a  pokusit se 

o  fenomenologický přístup upozadění, uzávorkování sebe, abych mohla zahlédnout 

zkušenost někoho jiného. Z  počátku to bylo velmi komplikované. člověk jako subjekt 

pořád narážel sám na sebe, a to mě velmi limitovalo v  interpretaci jednotlivých výpovědí. 

Začala jsem si uvědomovat hodnotu a hloubku každého rozhovoru, nad kterým jsem měla 

čas přemýšlet, při přepisu a analýze a  ještě dlouho poté, co byly rozhovory uskutečněny. 

Vracela jsem se k  nim a  postupně v  nich nalézala věci, které pro mě nebyly třeba dříve 
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viditelné. Tím jsem si uvědomila, jak důležitou roli hraje ve vnímání krásy čas. Měnil se můj 

pohled výzkumníka, čas proměňoval moje stanoviska a  utvářel mou práci od  začátku až 

do nynější podoby. Měnily se i hlediska výpovědí jednotlivých respondentů, se kterými jsem 

dělala rozhovory v rozmezí let 2013 - 2019. Tak jako já sama procházela vývojem a čas mi 

otevíral nové možnosti chápání, tak si dovolím se domnívat, že se něco podobného dělo 

i  respondentům, se kterými vznikaly rozhovory. To, co je zde zachyceno, je tak pouhým 

zlomkem něčeho mnohem bohatšího, hlubšího a  komplexnějšího, odehrávajícího se 

v čase. Tím, jak se vše vyvíjí, stejně tak, jak se během staletí/tisíciletí vyvíjel i pohled na krásu, 

tak se i během našeho života, byť v mnohem menším měřítku, různě vyvíjí naše pohledy 

v nekonečném procesu. 

Dalším důležitým okamžikem a  zlomem v  mé práci byla spolupráce se studenty. 

Pochopila jsem, že jsme to právě my, pedagogové, kteří z velké části vytváříme svět pro tyto 

mladé lidi tím, co jim předkládáme. čím dál tím víc jsem se začala zabývat tím, co opravdu 

studentům předkládáme za informace a jakým způsobem, a do jaké míry pro ně vytváříme 

pravdivý, svobodný, a snad i něčím krásný prostor ve výuce? Díky tomuto výzkumu jsem se 

o studentech dozvěděla něco víc. Přes dotazníky, ve kterých jsem se jich ptala, jak vnímají 

krásu, umění atd. se mi více otevíral jejich svět. Díky obrázkům, které mi posílali, mi umožnili 

nahlédnout na  to, co vnímají jako krásné. Najednou se vytvořila možnost nové formy 

komunikace.

Švaříček a Šeďová uvádí, že se s mírou subjektivní účasti stoupá platnost zkušenosti 

poznávajícího. Také jsem se dočetla, že velcí badatelé se vyznačovali právě svojí subjektivitou: 

vymysleli vlastní problémy, které zkoumali vlastními metodami – vědecká práce tak dostává 

status náročného myšlenkového postupu, není již mechanickou aplikací jedné metody.1

Interpretativní fenomenologická analýza chápe subjektivnost jako přednost, jelikož 

právě ona nám umožňuje vstup do zkušenosti naší vlastní i zkušenosti druhého.2 Nakonec 

nic jiného nemáme, než zkušenosti. 

Podle Morgana směřuje současný výzkum k opuštění objektivity i subjektivity a usiluje 

o  intersubjektivitu, která znamená pochopení problému nejen badatelem, ale i  vědeckou 

komunitou a těmi, pro které je zpráva určena.3

STRUKTURA PRÁCE

Práce je rozdělena do  třech částí. První se zabývá teoretickým úvodem do  celé 

problematiky výzkumu. Na začátku je řešen samotný pojem krásy a v krátkosti jeho historická 

geneze. Dále je rozebírána problematika objektivity a subjektivity poznání, přičemž samotná 

otázka objektivity a subjektivity ve vnímání krásy je jednou z výzkumných otázek (Je krása 

čistě subjektivní pojem?). Třetí kapitola první části se zabývá estetikou, jak samotným 

pojmem, tak i dílčími oblastmi estetiky. Jednou z těchto oblastí jsou estetická východiska 

G. W. F. Hegela. Hegel klade na umění poměrně specifické požadavky, které se zdají, že by 

mohly být, alespoň některé, východiskem i  pro chápání současného umění. Dále je zde 

velmi stručně rozebrána neuroestetika, ke které se výzkum v druhé části rovněž vztahuje. 

Celou kapitolu o estetice uzavírá rychlý náhled na současnou situaci v estetice. Poslední, 

1 ŠVAŘÍčEK, R. ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. str. 21 

2 čERMÁK, I. KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ, J. Interpretativní fenomenologická analýza.

3 ŠVAŘÍčEK, R. ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. str. 21 
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čtvrtou částí teoretického úvodu, je problematika vnímání. 

Druhá část reflektuje výpovědi jednotlivých respondentů a  uvádí je do  kontextu 

s  Hegelovou filosofií a  fenomenologií. V  reakci na  výpovědi respondentů bylo vytvořeno 

deset oblastí, které se nějakým způsobem vztahují ke kráse: 1. Jak vnímáme krásu. 2. Krása 

a umění. 3. Krása jako kontakt. 4. Krása a příroda. 5. Krása a řád. 6. Krása a bolest. 7. Krása 

a  čas. 8. Krása a  pravda. 9. Krása a  světlo. 10. Transcendence. V  jednotlivých kapitolách 

jsou rovněž uvedeny obrazové přílohy, vztahující se k dané problematice jejímiž autory jsou 

dotazovaní umělci (respondenti). Autorka si dovolila do práce zahrnout také své eseje, jež 

mnohé vznikaly v průběhu práce na tomto výzkumu. 

Třetí část se zabývá pedagogikou a možnostmi, jak uchopit téma krásy ve vzdělávacím 

procesu. Nejprve je zaměřena pozornost na  školu a  školní prostředí. Dále je pozornost 

směřována k samotným pedagogům, což je učiněno skrze rozhovory s respondenty. Třetí 

kapitola třetí části se zabývá vnímáním krásy a umění samotnými studenty umění. V přiložených 

výsledcích dotazníků a  obrázcích je tak možné nahlédnout na  to, co se studentům jeví 

jako krásné a  jakým způsobem fenomén krásy chápou. čtvrtá kapitola navazuje jednak 

na poznatek, že je obecně mnoho mladých lidí ovlivněno digitální technologií a také reaguje 

na publikaci A. Hogenové Předobjednaná budoucnost a zamýšlí se celkově nad dobou, ve 

které žijeme. Poslední kapitola se pak se zabývá intuitivní pedagogikou, která představuje 

odklon od  současné přetechnizované společnosti a  poukazuje na  význam intuice a  hry, 

skrze kterou, podle Schillera, poznáváme i krásu. 



15

Tolik krásných dní

vše kvete, celý kraj

kam mizí 

pozdní Máj
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17I. Část

1. POJEM KRÁSY A JEHO PROMĚNY V HISTORII

1. 1. POJEM KRÁSY

Pojem krásy se objevuje už ve starověkém Řecku, kdy krása znamenala všechno co 

se líbí, přitahuje a vzbuzuje uznání — tedy krása = kallós, krásný = to kalon. Zároveň to byl 

výraz i pro úplné = to, co plně uskutečňuje svoje možnosti a pojem krásy nijak výrazně nebyl 

rozlišen od pojmu dobrý = agathon, ze složeniny kalos kai agathos vznikla dobře známá 

kalokagathia, krása spojená s harmonií tělesného a dobrého. 

Ve slovní zásobě starověkého Řecka můžeme připomenout i  další pojem, 

který je možný spojovat s  krásou, a  tím je „eurytmia", přičemž „eu" – řecky znamená 

nádherné a „rhytmus" znamená řád. Doslovný překlad pak může znít: „nádherný řád“. 

Jiný výklad slova eurytmia je krása, která se nepřidržuje dokonalých proporcí, ale ty jsou 

přizpůsobeny požadavkům oka. Eurytmie je také pravidelný rytmus, původní divadelní forma 

transformovaná později u R. Steinera jako viditelný zpěv, případně viditelná řeč. Následující 

pojem „harmoniá“ znamená mimo jiné soulad, souzvuk, libozvuk a lze jej také chápat jako 

rovnováhu mezi protiklady; kořen slova je odvozen od  „harmos“, což znamená spojku či 

kloub (spáru), spojovací článek. Pro Pythagorejce harmonie představuje všudypřítomný 

základ řádu světa, který není zjevný na první pohled. V pojmech „harmoniá“, „harmos“ jde 

o  spojení různých částí. Řecké „monas“ přitom znamená jednotku a  "monos" je jediný, 

jeden, samotný. Pojem „symmetriá“ = znamená souměrnost a odkazuje k  souměrnosti 

a objemu, „symmetros“ vyměřený či souměrný, „symmetró“ odměřit, vyměřit nebo vypočíst. 

Substantivum „to metron“ znamená míru, prostor, vzdálenost či objem.1 Pokud bychom 

použili doslovný překlad pojmu „symmetriá“ dostali bychom sousloví „společné měření." 

 V antickém Římě a středověku se poprvé objeví výrazy pulchra, pulchrum, pulchritudo, 

které označovaly vlastní krásu a zdůrazňovaly formální krásu, správnou proporci jako základ 

krásy a zahrnovaly také vnější i vnitřní krásu, avšak s důrazem na vnější formální uspořádání.2 

Tento termín nacházíme také u  Isidora Sevillského (560—636 n. l) jako to, co je krásné 

samo o sobě a výraz aptum jako to, co je krásné ve vztahu k něčemu jinému.3 V dalších 

výkladech je možné naleznout latinský výraz pulchrum jako to, co se líbí při (vnímání), id 

quod apprehensum placet.4 

Ve středověku se nám objevuje řada pojmů, které krásu spojují se světlem, jemností, 

vyvážeností formy atd. aptum, aptitudo, claritas; congruentia, consonantio, convenientia, 

dignitas, decor, decorum, elegantia, formositas, integritas, pankalia, speciositas, splendor. 5 

V renesanci nacházíme ve spojení s krásou pojmy jako argutezza, bellum, suavitas, 

vaghezza, venustas.6 

V  Německu označuje krásu a  krásné slovo pojem schön, die Schönheit – moderní 

německý termín. Pochází z ansehnlich = co je viditelné, světlé, oslnivé a ze starogermánského 

skauni, sqeu= jasný, průzračný, vhodný, schopný, použitelný. Hans Urs von Balthasar pracuje 

s pojmem Herrlichkeit, což znamená, krásu,  která nás učí překračovat tvar  a poznávat „dále“, „výše“.7 

1   HRACH, V. Řecko-český slovník, Praha, Vyšehrad 1998, s. 87, 342, 348 a 490. In: EXNER, M. První úvaha o estetickém 

objektu. Od otce Krona k estetické kouli [online]. Dostupné z: http://www.aluze.cz/2011_03/05_studie_exner.php

2   viz. Slovník/ Příloha 

3   ECO, U. Umění a krása ve středověké estetice. s. 29

4   In: A Scholastic list of Definitions for Philosophical Terms, Beautiful = what pleases when apprehended.

5   viz. Slovník/ Příloha

6   viz. Slovník/ Příloha

7   UlRICH, Tomáš. Pulchrum, bonum, verum v díle v díle Hanse Urse von Balthasara, s. 150



18

Slovanské jazyky používají termíny jako krása, krasota, krasivyj (ve slovenštině 

v minulosti také krásnosť, krásota), které mají kořeny ve slovech krášliť = ozdobovať, 

nakrásně = příznivá situace, příznivý případ, krásiti = konat po dobrém. Všechny pocházejí 

ze staroslovanských slov krasá = červená barva, ale také lesk a barva ohně a krasiť z ruského 

ukrašivať = natírat barvou. Krasiť se však v  církevním jazyku používalo jen na  označení 

pěkného, nádherného. 

V Polsku existuje termín ładny, který je termínem pro pěkné a krásné, pochází ze 

staropolského ladЪnЪ, lagoditi = urovnávat, uspořádávat a  piękny, piękność, což jsou 

termíny pro krásno, krásu, pěkný – v  jiných slovanských jazycích termín pro pěkné, má 

kořeny ve staroslovanském pěkrъ= ladný, které pochází z  latinského pulchro, jako i  ve 

staroslovanském kořeni piek = starať sa, dbať. 

Anglický jazyk používá pro označení krásy slovo beauty, které pochází pravděpodobně  

z latinského bellus = hezký, okouzlující, v klasické latině používáno zejména u žen a dětí 

nebo ironicky a urážlivě u mužů. V hovorové latině byl užíván výraz bellitatem (nominativ 

bellitas) stav potěšení pro smysly (zdroj také španělského beldadu a bellezy a italské belta a 

belleza). V raném 14. stol. se v Anglii používá výraz bealte, fyzická přitažlivost, také dobrota, 

zdvořilost, tento výraz pochází z anglo-francouzského beute, starofrancouzsky biauté, 

krása, svůdnost, krásná osoba (v moderní francouzštině beauté).

John Ruskin ve svých textech používá pojem „typická krása“, což je druh krásy, 

který pracuje s pojmy převzatými z antických pramenů, těmito pojmy jsou: nekonečnost 

(infinity), jednota (unity), klid (repose), souměrnost (symmetry), čistota (purity) a uměřenost 

(moderation).8

1. 2. PROMĚNY VNÍMÁNÍ KRÁSY V HISTORII

1. 2. 1. KRÁSA, PUlCHRUM, καλός

Vnímání krásy se v průběhu lidské historie, v dějinách filozofie i  v dějinách umění 

formovalo různými směry. Zdá se však důležité sledovat společné znaky v definování krásy 

u jednotlivých autorit. Zkusme si je připomenout v krátkém přehledu:

Nejstarším pojmem, který spojujeme s  krásou, je kosmos, ve starověkém Řecku 

κόσμος, chápaný jako protiklad k chaosu, χαος. Ještě za Homérových dob znamenal kosmos 

něco jako drahokam, klenot či krystal, ale také byl používán ve smyslu jakéhokoli řádu, 

uspořádání, jako prvotní představy krásy či symetrie.9 Později se kosmos stal výrazem pro 

svět nebo vesmír, antickými filosofy označovaný též za „racionální řád nebes".10

  Chápání krásy, pravdy a dobra je v  ideách spojeno právě s původním významem 

slova kosmos, které je v podstatě chápáno jako harmonické jsoucno.

Pojetí kosmu v  této podobě přetrvává v  období Komenského, který píše: Ne 

bez příčiny svět řeckým jazykem KOSMOS, tj. krásný; a latinským mundus, tj, čistý, nazván 

jest. Nebo všecko v něm krásné, čisté, libé a spanilé jest a krásu viditelnou neviditelného 

Boha maluje. Nevidí-li kdo té krásy v světě, ten málo vidí...11 

 Univerzální řád, touha po  uspořádání hodnot, jimiž se projevuje, je tak jedním 

8   BERAN, Zdeněk. Romantické impulsy ve viktoriánské literatuře (disertační práce). s. 100 

9   KAHN, Ch. H. Užití termínu KOSMOS v rané řecké filosofii in Kosmos a živly. s. 9—20.

10 Ibid. s. 9—20.

11  KOMENSKÝ, J. A. Teatrum universitatis rerum. In: HÁBl, Jan: lekce z  lidskosti v  životě a  díle Jana Amose 

Komenského. s. 41
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z  opakujících se motivů pojetí krásy. Opakované hledání univerzálního řádu vede až 

do současnosti. Společně se s ním prolínají filozofické kategorie dobra, pravdy, kdy každá 

generace si stále znovu klade podobné otázky, a tak toto hledání uspořádaného — krásného 

(byť i nevyřčeně) aktualizuje. Tak je tomu i nyní. 

 Konfucius (551 př. n. l.—479 př. n. l.) zdůrazňoval společenskou krásu, realizovanou 

v umění a jiných činnostech, prohlašoval, že všechno má svou krásu, ale ne každý ji vidí. O dvě 

století později — byl v  duchu taoismu sjednocen pojem krásy s  přírodními zákonitostmi, 

účelem a s lidskou svobodou.

Pythagoras (570 př. n. l. po  510 př. n. l.) a  pythagorejci nepoužívali termín krása, 

ale termín harmonie a věřili, že podstatou krásy je právě harmoničnost a proporcionálnost 

objektu, resp. vztahy mezi jednotlivými prvky a způsob jejich organizace. Pro pythagorejce 

byla krása vlastností viditelného světa a  vycházela z  hudby, nikoli z  vnímání výtvarného 

umění. Krása tedy podle nich byla věcí proporcí, míry a  číslel a  nacházela se především 

v hudbě.12 Podle pythagorejského učení je hudba — první ze všech umění, která skýtají 

radost – v podstatě napodobením. Jejím vzorem je harmonie, jež panuje mezi nebeskými 

tělesy.13 Dále se pythagorejci domnívali, že hudba sama je napodobením a nositelem božské 

melodie, může naladit duši na onu věčnou harmonii, kterou má hudebník, poslušen svého 

poslání, snést z nebes na zem. Úkolem hudby je právě vtisknout duši punc jejího božského 

původu. 14 

Hérakleitos z Efesu (cca 540 př. n. l – 480 př. n. l.) nalézal harmonii jako výsledek 

protikladů. Tato harmonie vzniká díky střetu dvou opačných polarit. Těmito polaritami je 

zápas a svár na jedné straně a na druhé souhlas a mír, přičemž první vede ke vzniku a druhé 

k všeobecnému vzplanutí. Celý svět je podle Hérakleita v neustálém toku, vše se proměňuje, 

tedy nic nezůstává stejné.15 

 Protikladné se shoduje —

z neshodných věcí je nejkrásnější harmonie,

a všechno vzniká sporem.16 

Platónovo (427 př. n. l – 347 př. n. l.) pojetí krásy je jedním ze tří projevů dobra 

a  znamená soulad a  pravdivost, zároveň je krása podobná Bohu.17 V  Platónově Hippiovi 

Větším je krása hledána skrze vhodnost, libost, prospěšnost, užitečnost atd. Platón se 

snaží najít archetyp krásy, jednoznačnou božskou ideu krásy. Dochází k  tomu, že tato 

idea krásy není poznatelná smysly, jelikož každému se nemusí jevit jako krásné to stejné – 

tedy, přestože ve vnímání krásy prostřednictvím smyslů jsou jasné rozpory, domnívá se, že 

všechny fyzické projevy krásy pouze napodobují jednu božskou krásu.18 Aleš Havlíček ve 

12 TATARKIEWICZ, Wladyslaw. Staroveká estetika. s. 97

13 GIlBERTOVÁ, K.; KUHN H. Dějiny esetiky. s. 25—26 

14 Ibid. s. 25—26 

15 srov. A 1, 8 u Diogena laertia. Všechno vzniká podle protikladnosti a celek je v ustavičném toku jako řeka. Všechno 

je vymezeno a je jeden svět..(...) Z protikladů se pak ten, jenž vede ke vzniku, nazývá zápasem a svárem; zatímco ten, 

který vede ke všeobecnému vzplanutí, se nazývá souhlasem a mírem; proměna se nazývá cestou nahoru dolů, podle 

níž vzniká svět.

16  ARISTOTElES. Ethica Nicomachea VII, 1, p. 1155B 4

17  ARMSTRONG, H. R. Is “Beauty” an objective reality or only in the eye of the beholder? s. 1

18  Ibid. s. 1
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své stati k Platónově Hippiovi Větším nazvané Krása a jednota, označuje krásu jako nějakou 

strukturovanou jednotu, kterou „vnímáme“ či poznáváme duší, nikoli však smysly.19 Pro 

Platóna byla krása ideou přebývající ve světě idejí, objektivní esencí, kterou mohl nahlédnout 

každý, vysvobodil-li se za zajetí pout v jeskyni. lidská umělecká díla, obrazy, plastiky atd. jsou 

pro něj pouhé „imitace imitací“, avšak pravý umělec prostřednictvím božské „inspirace" — 

Thea mania — představuje přítomnost vyzařování čisté krásy nebo „božské dobroty".Podle 

Platona je tak na stejné úrovni jako filozof, který se zabývá „božskou pravdou."

Ve svém pojetí světa ideí Platón dává značný prostor i geometrii jako metodologickému 

prostředku, kdy o ní říká, že geometrie je metoda, která řídí duši směrem k věčnému bytí, 

že je to přípravná škola pro vědeckého ducha a  je způsobilá, aby převrátila činnost duše 

k věcem nadlidským.20

 Aristoteles (384 př. n. l.–322 př. n. l.) vidí krásu v harmonii v  jednotě rozmanitosti 

(In varietate concordia). Zároveň definuje krásné jako něco, co je pro nás cenné a zároveň 

příjemné. Také jako první použil slovo aisthésis, ve smyslu cítění, vnímání. My dnes pod tímto 

slovem známe vědu, která se zabývá krásnem, estetiku. Současně s tímto pojmem nacházíme 

v  Aristotelově díle Poetica myšlenku, že umění (krása) má zároveň očistnou roli v životě 

člověka (eleos, fobos, katharsis). Konkrétně to ukazuje na  žánru tragédie, jenž by měla 

pozitivně působit na duši, která by se díky ní měla očistit. 21 

Aurelius Augustus (354 – 430 n. l.) ve spise De pulchritudine ztotožňuje nejvyšší krásu 

s krásou Boha. Krása, kterou lze naleznout ve světě je pouze výrazem krásy boží a tuto krásu 

poznáváme pak v krásné formě. Krása je něco světlého, čistého, sladkého, vznešeného. 

Krása podle Aurelia Augusta má sedm stupňů: 

1. z těla;

2. skrze tělo;

3. nad tělem, 

4. směrem k duši;

5. v duši; 

6. směrem k Bohu; 

7. s Bohem

Ošklivost je jen relativní a  pomáhá kráse vyniknout, tvoří „pozadí“ pro krásu. To 

souvisí s Augustinovým názorem na zlo: i  zlo tvoří vlastně žádoucí kontrast k dobru a  je 

tedy jaksi součástí vyššího, celkového dobra a  krásy: např. potrestaný hřích je součástí 

krásy spravedlnosti. Základem krásné formy je u  Augustína „unitax multiplex“ (jednota 

v rozmanitosti), princip přejatý z antiky (Aristoteles).22 

I  ošklivé věci se skrze proporci a  kontrast skládají v  harmonii světa. Krása se rodí 

z těchto kontrastů a i zrůdy mají svůj důvod a důstojnost v harmonii tvorstva, i zlo se uvnitř 

řádu stává krásným a dobrým, neboť dobro z něj vzniká a vedle něho lépe vynikne. 23 

19  HAVlÍčEK. Krása jako jednota in Platónův dialog Hippias Větší. s. 13

20  KADEŘÁVEK. F.. Geometrie a umění v dobách minulých. s. 33

21  ARISTOTElES. Poetika 1449b 27. In: TENACE, M. Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova. s. 99

22  VOlEK, J. Kapitoly z dějin estetiky I. s. 59

23 ECO, U. Dějiny krásy. s. 56
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Prvotní středověk veškerou estetiku nejprve odmítá, později ji přejímá z  antiky 

a obohacuje ji o pojem božství. Symbolický středověk tak klade důraz na krásu vnitřní a nikoliv 

vnější, kdy neprvoplánová forma je nahlížena divákem a  je interpretován její symbolický 

smysl a význam. Středověké vnímání krásy je subjektivní: krásná věc si rovněž vyžaduje, aby 

jakožto krásná byla i nazírána, předpokládá tedy subjektivní vizuální zážitek potencionálního 

pozorovatele.

Pro Alberta Velikého (1193—1280) spočívá krásno v  odlesku formy uspořádaných 

částí látky či různých sil nebo činností. Krásno tak patří ke každému jsoucnu.

Jan Duns Scotus (1266—1308), přichází s definicí krásy založenou na pluralitě forem. 

Krása, podle něj, vzniká seskupením mnoha prvků: Krása není absolutní kvalita, která by byla 

přítomna v krásné věci, ale vyplývá ze seskupení všeho toho, co se k ní připojuje, jako je 

velikost, figura a barva, a ze seskupení všech vztahů, které tyto vlastnosti s věcí a mezi sebou 

navzájem drží pohromadě.24

Mikuláš Kusánský (1401—1464) chápe krásu jako odlesk formy, podobně jako 

Albert Veliký a zavádí nás někam mimo smysly do blízkosti transcendentální Boží ideje. Pro 

novoplatonika Marcilia Ficina (1433—1499) je zkušenost s krásou nástrojem pro bezprostřední 

kontakt s nadpřirozenem (s nadpřirozenou krásou). 

V  renesanci se setkáváme s  krásou jako harmonií a  souladem, kdy je krása něco 

přirozeného, co lze odvodit z přírody. Mnohé koncepce krásy navazují na myšlenky Platóna. 

V době renesance nalézáme v Itálii mnoho jedinečným umělců, jakými byli např. leonardo 

da Vinci, Michelangelo či architekt Alberti. Celá renesance vzhlíží k antickému umění a vrací 

se ke kráse jako k harmonii proporcí. Malířské dílo se stává zrcadlem originálu a obecná 

pravda by neměla popírat individualitu krásna. leonardo vidí v umění vyšší stupeň lidskosti: 

věda je napodobitelná, kdežto umění je jedinečné a  nepřenosné. Podle leonarda je 

nejušlechtilejším smyslem zrak, z tohoto hlediska je pak nejušlechtilejším uměním malířství, 

protože to je umění, které na zrak právě působí. Zrak je da Vincim hodnocen jako důležitější 

orgán než sluch. Přestože je v  renesanci kladen důraz na  smyslové prvky, ale zároveň je 

přesto zachována paralela krása – bůh.

Albrecht Dürer (1471—1528) spatřoval nejvyšší krásu v  Bohu. V  rozptýlené kráse 

přírody, ve věcech viděl odlesk boží slávy. Umělec tak kolem sebe vidí jen stopy a náznaky 

pravé estetické tvorby.

J. A. Komenský (1592—1670) ve svých dílech pansofických, ale i  uměleckých, 

směřuje vždy nakonec k božskému, krásu připisuje Bohu: Ó coť v Bohu našem divná nějaká 

a přemilostná musí být krása, z něhož všecka ta kráse rozličnost vyplynula a vyplývá! Nebo 

rozumíme, že cokoliv v  stvořených věcech jest ušlechtilosti, to v  nestvořené té studnici 

všecko pospolitě, ale vyvýšeněji se nalézá. 25

 Komenský se o kráse vyjadřuje v kontextu harmonie, která je podle něj základem 

všech věcí. Říká, že pokud dokážeme rozeznat principy (ideje) všech věcí dokážeme 

rozpoznat a dělat nekonečné množství věcí. A pak například každý, kdo poznal, co je samo 

o sobě krásné nebo z jakých náležitostí krása sestává, bude již bez jakéhokoli učitele vědět, 

co je krásný anděl, krásná duše, krásné tělo, krásná barva, krásná řeč, krásné mravy a cokoli 

jiného. A naopak vysvitne, že cokoli se bude od té ideje odlišovat, krásné není.26 

24 ECO, U. Umění a krása ve středověké estetice. s. 131

25 KOMENSKÝ, J. A. Teatrum universitatis rerum. In: HÁBl, Jan: lekce z  lidskosti v  životě a  díle Jana Amose 

Komenského. s. 41

26 KOMENSKÝ, J. A. Pansofie. s. 85
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Oproti Komenskému pak se vyjadřuje René Descartes (1596—1650), který říká, že 

ke zkoumání krásy musíme přistoupit pomocí analýzy smyslů a krása se podle něj nachází 

v  oku pozorovatele.27 Descartes popsal dráhy citových vzruchů a  přišel na  smyslovou 

podmíněnost krásy, na to, že ukazatelem krásy je vnější smyslová libost, příjemný pocit, jinak 

krása objektivně nic neznamená. 

Pro Davida Huma (1711—1776) nic není krásného samo o sobě. Vše záleží na vztazích 

a na vnitřních a vnějších podmínkách. Pro Huma je pojem krásy spíše nějakým souhrnným 

pojmem, který označuje zcela obecně estetickou kvalitu, přičemž estetickou kvalitou může 

být: vhodnost a elegance, duch, jasnost a síla výrazu, jemnost, pestrost.28 

Immanuel Kant (1724—1804) (podle Hegela) tvrdí, že vztah ke krásnu není ve své 

podstatě nic, co by mělo sloužit naší potřebě (ve smyslu, že nějaký předmět používám, 

abych se jím živil), ale smyslem je to, že předmět necháváme být svobodně pro sebe a náš 

estetický soud vychází ze slasti, které se objekt zamlouvá sám kvůli sobě (pocit libosti), 

neboť dopřává předmětu, aby měl účel v sobě samém. Dále Kant říká, že krásno má být to, 

co se líbí bez pojmu, bez kategorie rozumu, na rozdíl od vznešena, které naopak potřebuje 

rozum, aby bylo vnímáno. Vznešeno je zároveň neomezené a  postrádá formu, proto se 

s vznešeností nejčastěji setkáváme v přírodě.

Friedrich Schiller (1759—1805) chápe krásno (podle Hegela) jako vzájemné 

prostoupení rozumu a smyslovosti, a to prostoupení je vysloveno jako pravá skutečnost.29 

Jako podstatu umění chápe Schiller jednotu obecného a zvláštního, svobody a nutnosti, 

duchovna a přírody, zároveň je tato jednota učiněna principem poznání a jsoucna jako idea, 

které jedině náleží pravda.30 Friedrich Schiller v listech o estetické výchově píše: člověk je 

plně člověkem jen tehdy, když si hraje, a na základě toho lze vztyčit celou budovu umění 

krásy a  ještě obtížnějšího umění žít.31 Jacques Ranciere to shrnuje tak, že pro Schillera 

existuje jistá zvláštní smyslová zkušenost, takzvané „estetično“, ve kterém je obsažen příslib 

nového světa Umění i nového života pro jednotlivce i společenství.32

Friedrich Schlegel (1772—1829) zas od krásy požaduje, aby byla zajímavá a malebná 

a současně nastoluje otázku estetiky ošklivosti. Ukazuje to na příkladu Shakespearových her, 

které předvádí zároveň krásu i ošklivost.  

Další německý filosof, Friedrich Wilhelm Schelling (1775—1854) říká, že posláním 

poesie a úkolem „estetické výchovy“ je „učinit ideje smyslovými“, tj. převést je v živé obrazy 

a vytvořit ekvivalent antické mytologie, onu tkáň společné zkušenosti, kterou by sdílela elita 

i obecný lid.33 

Na začátku 19. století se u německých filosofů objevil termín vcítění, který podrobně 

prozkoumal Friedrich Theodor lipps (1851—1914) a  později Robert Vischer (1847—1933). 

Tento pojem se v  druhé polovině 19. století rozvinul do  Teorie vcítění. Theodor lipps 

27 „Beauty is in the mind (eye) of the beholder.”

28 lUDENKING, K. Vnímání a zalíbení. In: ZUSKA,V.,Umění, krása a šeredno. s. 206

29 HEGEl, G. W. F. Estetika: svazek první. s. 94

30 Ibid. s. 95

31   SCHIllER, F. listy o  estetické výchově,v  Výbor z  filozofických spisů. 1992, s. 175 In: RANCIERE, J. Estetická 

revoluce a její důsledky Konfigurace autonomie a heteronomie [online]. Dostupné z: http://amper.ped.muni.cz/~jonas/

knihy/02_umeni_a_ideologie/Ranciere-Esteticka-revoluce.pdf. s. 307

32 RANCIERE, J. Estetická revoluce a její důsledky Konfigurace autonomie a heteronomie. s. 307 [online]. Dostupné 

z: http://amper.ped.muni.cz/~jonas/knihy/02_umeni_a_ideologie/Ranciere-Esteticka-revoluce.pdf

33 SCHEllING, F. W. „Nejstarší program systému německého idealismu“, v Břetislav Horyna 2005: 327. In: RANCIERE, 

J. Estetická revoluce a  její důsledky Konfigurace autonomie a heteronomie. [online] Dostupné z: http://amper.ped.

muni.cz/~jonas/knihy/02_umeni_a_ideologie/Ranciere-Esteticka-revoluce.pdf. s. 311
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chápe vcítění jako objektivovaný požitek z  vlastního já.34 Při poznávání věcí necháváme 

na ně přejít naši subjektivitu.35 Co se týče rozlišování obsahu a formy, tato teorie odvozuje 

tzv. psychologické obsahy, protože díky bezprostřednímu vnímání krásných a vznešených 

předmětů se dostane naše duše do pohybu. To v nás vyvolá předvědomé vcítění. Je zapotřebí 

vnímání krásných a vznešených předmětů, protože nemohou být považovány za objektivní, 

smyslově vnímatelné vlastnosti.

Robert Vischer říká: když cítíme, že některé věci k nám promlouvají naším vlastním 

jazykem a neuvědomujeme si, že jejich hlas je pouze ozvěnou našeho hlasu.36 

O něco později Benedeto Croce (1866—1952) přichází s pojmem intuice a chápe 

estetiku jako teorii intuitivního poznání. Říká, že lidské poznání je dvojího druhu: a to buď 

intuitivní nebo logické; poznání fantazií, nebo poznání rozumem; poznání jednotlivostí, 

nebo poznávání všeobecnosti; poznání věcí, nebo poznání jejich vztahů: krátce poznání 

je buď tvůrcem obrazů, nebo tvůrcem pojmů.37 Pro Croceho je umění totožné s  intuicí, 

a jelikož je zároveň intuice výrazem, který je vyšším stupněm jasného a konkrétního poznání. 

Croce sestavil tabulku „bytí"38 ve čtyřech stupních logicky uspořádaných tak, aby 

byly spojeny s příslušným pojmem a oborem.

Obecná funkce  Specifická funkce Určující pojem    Systematizující věda

1. Teorie (jednotlivá) Obrazotvornost Krása     Estetika

2. Teorie (obecná) Rozum   Pravda     logika

3. Praxe (jednotlivá) Přání   Užitečnost    Ekonomika

4. Praxe (obecná) Vůle   Dobro     Etika

To pro George Santaynu (1863—1952) je krása bezprostřední, positivní a vnitřní. Ve 

své retrospektivní práci Apologia pro mente sua (1940) shrnuje svůj vztah ke kráse:...má 

láska ke kráse se nikdy nezakládala převážně na umění. Jestliže umění uchvacuje, jestliže 

osvobozuje rozum i  srdce, chválím je, avšak příroda a  myšlení to činí častěji a  s  věším 

oprávněním. Pokud mne něco upoutalo, byla to krásná místa, krásné způsoby a  krásné 

instituce...39 

Moritz Geiger (1880—1937) byl žákem Theodora lippse. Ve svých pracech se 

zaměřuje na to, co je subjektivní, a to na vědomé prožitky. Říká, že nazírání vedoucí k poznání 

podstaty je trpělivá a ukázněná kontemplace, které se oddává osobnost, „já“, v plné celistvosti 

a nejhlubší vážnosti. Důkladné a pronikavé poznání jediného předmětu poučí člověka tak, 

jak ho nemůže poučit žádná statistika ani sebevětší počet shromážděných faktů.40 Geiger 

hovoří o očištění prožívání, které by mohlo znovu otevřít přístup k estetice. Nikolai Hartmann 

(1882 – 1950) se domnívá, že estetický předmět trvá pouze ve vztahu k  subjektu, který 

ho esteticky pozoruje, že neexistuje sám o sobě, ale trvá pouze pro vnímatele, pouze pro 

pohled, který mu esteticky rozumí. 

34 READ, H.. Výchova uměním. s. 36

35 JŮZl, M.; PROKOP, D.. Úvod do Estetiky. s. 126

36 GIlBERTOVÁ, K.; KUHN H.. Dějiny estetiky. s. 422

37 čAPEK, K. Univerzitní studie. s. 41 [online]. Dostupné z: https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/96/univerzitni_studie.pdf

38 GIlBERTOVÁ, K.; KUHN H.. Dějiny estetiky. s. 431

39 Ibid. s. 436

40 Ibid. s. 456
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Vladimír Solovjov (1853—1900) popisuje krásu jako sílu, která proměňuje a přivádí 

k završení úděl hmoty, člověka.41 Dále je pro něj krása zhmotněním ducha a zduchovněním 

hmoty, což je pro něj uskutečněná „duchovní jednota". Umění, které podle Solovjova slouží 

jednotě, směřuje jako božsko-lidské dílo k proměně fyzického v duchovní.42 Solovjev chápe 

krásu jako vtělení ideálního obsahu do  smyslových forem, a  tento obsah se před tímto 

vtělením nazývá dobro a pravda.43 Ve své podstatě je krása nezměnitelný princip a mění se 

pouze stupně jejího působení.

Ve filosofii Hanse Urse von Balthasara (1905—1988) je krása první transcendetálie.44 

Krása má vyjadřovat jakési víc, než co samotný tvar obsahuje. Tvar (něco určitého, 

ohraničeného) je první „věc“, kterou naše poznávací schopnosti mohou uchopit. Krása, 

Herrlichkeit nás učí překračovat tvar a poznávat „dále“, „výše“. Výchozí zkušeností filosofie 

a také základním posláním metafyziky má být podle Balthasara údiv nad tím, proč vůbec je 

něco a ne raději nic? Tento údiv úzce souvisí s transcendentálním zážitkem Herrlichkeit, se 

zkušeností „něčeho“, co je za vším, co „je“ – bezdůvodnost samotného bytí. 45 Ulrich píše, že 

nauka o transcendentáliích uznávala jednotu krásy pravdy a dobra a pokračuje myšlenkou, 

která je srovnatelná s  úvahami M. Hartmanna:46 Uzná-li člověk krásu jako vlastnost bytí, 

bude schopen stále ji nacházet ve všem, co je, a vnímat svědectví o tajemné smysluplnosti 

všeobjímajícího celku, aniž by zůstal poplatný „modernímu vkusu“, neboť člověka osvobozuje 

z jím vybudovaného vězení omezené subjektivity.47

Balthasar říká o kráse, že stvrzuje a střeží ostatní transcendentálie. Zároveň všechny 

transcendentálie, transcendentální vlastnosti bytí jsou vzájemně spjaty a  jsou uchopitelné 

lidským vnímáním a člověku se vyjevují skrze nějakou podobu, tvar, v zážitku krásy.48

V souvislosti s  tímto krátkým exkurzem do historie a do nosných tezí o krásnu se 

ocitáme v bodu, kdy je nezbytné hledat společné znaky. Je tak zřejmé, že se o kráse mluví 

ve vztahu k  umění (princip zrcadla), ve vztahu k  duchovnímu rozměru (božské jsoucno 

nebo jedinečná idea), ve vztahu k  filozofickým kategoriím pravdy a  dobra, ve vztahu 

k jakékoliv formě transcendence, ve vztahu k přírodě, intuici a mnohým dalším. Společným 

jmenovatelem pro tyto vztahy je postavení recipienta, diváka, čtenáře — člověka, na něhož 

krása působí, kdy většina autorů se vypořádává s  jedním ze zásadních problémů vnímání, 

tedy se subjektivitou a objektivitou.

41 TENACE, M. Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova. s. 15

42 Ibid. s. 456

43 Ibid. s. 21

44 Transcendentálie jsou chápány jako základní pojmy, které přísluší každému jsoucnu.

45 UlRICH, T. Pulchrum, bonum, verum v díle v díle Hanse Urse von Balthasara, s. 150

46 Srov. HARTMANN, Michael. Ästhetik als ein Grundbegriff fundamentaler Theologie: eine Untersuchung zu Hans 

Urs von Balthasar. 1. Aufl. St. Ottilien: EOS-Verl., 1985, s. 57–60. In: UlRICH, T. Pulchrum, bonum, verum v díle v díle 

Hanse Urse von Balthasara, s. 151

47 UlRICH, T. Pulchrum, bonum, verum v díle v díle Hanse Urse von Balthasara, s. 151

48 Ibid. s. 151
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2. SUBJEKTIVITA A OBJEKTIVITA VE VNÍMÁNÍ KRÁSY

Klíčová slova: subjektivita, objektivita, intersubjektivita, transcendentální subjektivita

Otázka krásy jako čistě subjektivního pojmu, tedy jedna z nosných otázek tohoto 

výzkumu, sama generuje potřebu se vyrovnat a redefinovat samotné pojmy subjektivity a 

objektivity  krásna.

Subjekt, subjektivní, subjektivita pochází z  latinského subiectum, což znamená 

podmět, přičemž výraz subiectum je odvozen od pojmu subiectus, jehož význam je ležící 

pod, podklad. Zatímco objekt, objektivní, objektivita pochází z latinského objectum = to, co 

se staví před smysly nebo předmět. 

Subjekt a objekt jsou dva protikladné pojmy. Pojem subjekt nacházíme poprvé už 

u Aristotela, který jej chápal jako podklad, základ (hypokeimenon = podstata), ale zároveň 

jej chápal také jako nositele vlastností a  jako logický subjekt. Descartes začal rozlišovat 

subjekt a objekt vymezením res cogitans (věc myslící, poznávající vědomí) a res extensa (věc 

rozprostraněná). Přičemž res cogitans pro něj byla právě lidská mysl, poznávající vědomí 

a res extensa byly poznávané věci, hmotná realita a příroda. Novověká filosofie se věnovala 

povaze poznání, zda je poznání subjektu dáno v  empirii (zkušenosti), nebo v  racionalitě 

(rozumu). Filosofie tak začala rozlišovat empirický subjekt a  transcendentální subjekt. 

Empirický subjekt je subjekt naší zkušenosti, kterou získáváme skrze naše smyslové vjemy, 

zatímco transcendentální subjekt, je čistý subjekt, je to soubor apriorních zásad myšlení. 

Transcendentální subjektivita je u Husserla totalita podmínek vědomí vůbec, jímž explikuje 

(vysvětluje) svět, mezi jehož realitami a vědomím existuje univerzální korelace (souvztažnost 

mezi znaky).49 

Poznáváme tedy krásu skrze naše vědomí a čím víc jsme v našem poznání dál, tím 

hlubší krása se nám otevírá. Nebo je krása ve věcech, které jsou sami o sobě krásné a krása 

je tak především smyslovou záležitostí?  

Husserl a fenomenologie si pokládají otázku objektivity našeho poznání. Přijímáme 

jako samozřejmé, že předměty kolem nás jsou transcendentní (objektivně existující), ale 

právě Husserl poukazuje na to, že způsob, jakým přistupujeme k věcem, tkví v tom, jak jsou 

nám (ty věci) dané, tedy ve způsobu, jímž existují pro vědomí.50 Tedy ve fenomenologii se 

vědomí obrací samo k sobě a zkoumá svůj proces poznávání, strukturu prožívání, kterou 

Husserl nazývá noematicko-noetickou strukturou.

 Otázka subjektivní a objektivní roviny uměleckého díla zajímala už antické filozofy.

Platón si uvědomoval, že umělecký předmět se nachází v určitém prostoru a  je nějakým 

způsobem nazírán. V  dialogu Sofistés uvádí: Neboť kdyby (umělci) zachovali pravdivou 

poměrnost krásy, víš, by se hořejší části jevily jako příliš malé a dolní příliš velké, protože se 

na ony díváme z daleky a na tyto z blízka. (…) Tu zajisté umělci nechají nyní pravdivost stranou 

a vytvářejí ve svých obrazech ne skutečné poměry, nýbrž ty, které se zdají krásné.51 Uvádí to 

tedy ještě dříve, než Aristoteles definuje principy umělecké tvorby a možnosti její idealizace 

(subjektivizace), v našem případě je tato subjektivita spojena s vnímáním krásy. Tento druh 

subjektivity později spatřujeme v umělecké tvorbě středověku, kdy byly objektivní proporce 

podřízeny optickým požadavkům. Přizpůsobené proporce soch v  katedrále počítající 

s divákem, který je uvidí z podhledu.

49 viz. Slovník/Příloha

50 PETŘÍčEK, M. Úvod do (současné) filosofie. s. 25

51 ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. s. 107
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Heidegger říká, že objektivita jako ideál existuje jen v oboru subjektivity, tedy jen tam, 

kde se člověk myslí jako subjekt,52 tím v podstatě popírá cokoliv objektivního vně člověka, 

což by dokazovalo, že existence krásy a její vnímání musí být vždy subjektivní a že neexistuje  

žádná objektivní rovina, ve které by mohlo být na krásu nahlíženo jako na Platónovu ideu, 

která je objektivní a my si na během života rovzpomínáme a podle míry naší znalosti (ctnosti) 

na ni nahlížíme do světa idejí.    

Patočka v předmluvě k Hegelově Estetice uvádí, že chápání je ovládání, kdy předmět 

před námi stojí jako objekt, který nás ovládá. Pokud od předmětu utíkáme, dostáváme se 

k druhému extrému, kterým je subjektivnost. Jde o jakýsi zápas subjektu a objektu. Patočka 

hovoří o tom, že musíme objektivizovat samy sebe a zvládat svou fyzickou stránku, pokud 

chceme bojovat s  předmětem, což znamená: pracovat, zlidšťovat svět, proměňovat 

objektivní přírodu v člověka.53 Subjekt sám se musí změnit v objekt, píše Patočka. Aby zničil 

objekt, musí se sám obětovat, subjekt už není subjektem a v objektu před námi stojí celek 

člověka. Teprve v lásce máme plnou zkušenost, že nežijeme nikoliv v sobě a v izolaci, nýbrž 

mimo sebe právě tak jako v sobě a zároveň v sobě i mimo sebe.54 Je možné, že vnímání 

krásy může rovněž souviset s láskou a tím do jaké míry jsme schopni odhlédnout sami od 

sebe (zobjetivizovat se)? Abychom pak mohli nahlédnout na krásu, která se skrze naši lásku 

může stát objektivní, a přesto s námi niterně spojená? 

láska je hluboké pochopení, názorné předvedení toho, že objekt ve skutečnosti 

není jen objekt, že není od nás oddělen, nýbrž že jest s naší nejvlastnější podstatou intimně 

spojen. Odtud paradox, že čím více se zbavujeme sebe, čím více se sebe zříkáme, sebe 

zapíráme, tím více se získáváme; obětování sebe zde neznamená ztrátu; čím méně, tím více 

– a proto je láska intuicí nekonečna, kde celek není méně nežli jedna část, nýbrž kde část 

žije celkem a celek se nezbytně člení, stále plodí a rozmnožuje se,55 uzavírá Patočka. 

W. Welsch se domnívá, že je potřeba proměnit roli tradičně pojatého subjektu, 

vzhledem k  proměňujícím se požadavkům doby a  vnímání, které se posunuje, nebo 

by se podle Welsche mělo posunout, k  větší citlivosti našeho vnímání k  individuálním 

zvláštnostem.56 Welsh navrhuje nahradit dosavadní „silný subjekt", který byl slepý k pluralitě 

(mnohosti) racionalit a pokoušel se všechno ovládat a sjednocovat, za „slabý subjekt", který 

by měl podle něj disponovat senzibilitou pro rozličné druhy racionalit.57 

Pro pochopení dalších možností, jak může být krása vnímána jsou zde uvedeny pojmy 

transsubjektivita a intersubjektivita. Tyto pojmy přesahují pouhou subjektivitu a objektivitu ve 

vnímání, a proto je důležité je zmínit:

 

2. 1. TRANSSUBJEKTIVITA

Jako transsubjektivní nazýváme vnímání nad smysly, je to něco přesahujícího osobní 

subjekt, jde o vnímání, které je nezávislé na prožitku. I. Kant předpokládal transsubjektivní 

realitu, aby mohla existovat věc o  sobě, která je však ve své podstatě nepoznatelná. 

Postmoderní filosofové (J.-F. lyotard, W. Welsch, D. Kamper) užívají pojem transsubjektivita 

52 HOGENOVÁ, A.; KIRCHNER. J. Prožitek v kontextu dnešní doby. Text Anny Hogenové: K problematice prožitku. 

s. 32

53 HEGEl, G. W. F. Estetika. Předmluva Jana Patočky. s. 19

54 HEGEl, G. W. F. Estetika. Předmluva Jana Patočky. s. 19

55 Ibid. s. 19

56 BlECHA, I. Fenomenologie a kultura slepé skvrny. s. 81

57 Ibid. s. 82
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pro označení celkových sociokulturních, zvláště technologických a  komunikačních 

souvislostí, které se nacházejí mimo oblast subjektivního.58

2. 2. INTERSUBJEKTIVITA

Slovo intersubjektivita pochází z latinského inter = mezi a již zmíněného subiectus = 

„ležící níže“, přeneseně „podřízený“. Intersubjektivita je něco společného všem subjektům. 

Zakotvuje a upevňuje jistotu vzájemnosti, něčeho společného, co lidé sdílejí. Je to pojem, 

který vychází z fenomenologie a poprvé jej použil Husserl. Subjekt je však podle Husserla 

chápán jako čisté vědomí, „transcendentální“ mysl, ego. Kvůli problému přílišné subjektivity 

(Husserl byl nařčen ze solipsismu), vzal v úvahu tělo. Skrze tělo je možné zakoušet nejen 

vlastní subjektivitu, ale vnímat existenci ostatních subjektů, ve vztahu k  nim, ve vztahu 

k  tělesnosti. Mezi těmito těly existuje příbuznost, jsme skrze cítění schopni rozpoznat 

ostatní těla jako centra jiné zkušenosti. Intersubjektivita (empatie – skrze vnímání 

a cítění) může být chápána jako cesta nové spolupráce na základě vnímání druhé bytosti. 

Intersubjektivita je tedy něco, co se zakládá v čase, ale co patří bytí, a to je před časem. 

Podle Anny Hogenové je lidská intersubjektivita něco jiného, než napovídá pouze skladba 

dvou slov „inter“ a „subjektivita,“ jde o Selbst, a to patří k bytí samému.59

2. 3. ZKUŠENOST JAKO SUBJEKTIVNÍ POZNÁNÍ

Zkušenost může být chápána jako výsledek smyslového vnímání, který může 

vzniknout díky tomu, že předpokládáme subjekt a tento subjekt zakouší zkušenosti.  

Zkušenost je tak pro nás dalším důležitým pojmem, jenž odvozujeme od řeckého 

slova empeiriea = zkušenost. Právě skrze zkušenost poznáváme svět. Celá Husserlova 

fenomenologie („věda o  zkušenostech“) se obrací ke světu, k  přirozenému světu 

(lebenswelt), tak jak jej bezprostředně prožíváme, navracíme se k věcem samým a k naší 

vlastní zkušenosti. Na základě této zkušenosti se pak formuje všechno další. To podstatné 

vychází z přirozeného světa, ze světa, kde běžně žijeme. Poté se dostáváme k vědě, díky 

které formulujeme některé naše poznatky a zkušenosti z přirozeného světa. 

Je to právě vlastní zkušenost, nabytá v  tomto před pojmovém, a  proto 

mnohoznačném světě, která je tím primárním impulzem, jenž člověka přivádí k tomu, aby 

se stal vědcem a osvojil si způsoby vyjadřování a vidění, které vědecká komunita pokládá 

za přiměřené, a předstíral náležitě nezainteresovaný či objektivní postoj vůči určité oblasti 

přírodních jevů.60

Zkušenost je něco zcela specifického, zkušenost nás právě přivádí na  pole 

našeho vnímáni. Je to čistě subjektivizovaná záležitost, kdy na základě svých zkušeností 

přistupujeme ke světu a pokoušíme se ho poznávat a vnímat. Tématu zkušenosti se ve svých 

úvahách v tvorbě dotýká i A. A. Tarkovskij, který píše o svém filmu Andrej Rublev: Toužil jsem 

poukázat na to, že není možné dělit se o zkušenost, že není možné učit se od ostatních lidí, 

jak se má žít. Jenom na základě vlastního života je možno dojít k odpovědným závěrům. 

Zkušenost se nedá předávat jiným lidem. (...) Proto toužím říci, že člověk nesmí vnucovat 

své zkušenosti ostatním lidem, že nesmí člověka nutit řídit se radami odjinud, on je totiž 

58 Filosofický slovník. s. 426

59 HOGENOVÁ, A. K  fenomenologii intersubjektivity [online]. Dostupné z: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.

php/507583/mod_resource/content/1/hogenova-intersubjektivita.pdf

60 ABRAM, D. Kouzlo smyslů. s. 52
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povinen využívat výhradně vlastní zkušenost, aby pochopil, co je život.61

Maurice Merleau – Ponty vzývá zkušenost, která nás navrací zpět do světa, kdy skrze 

naše vlastní (subjektivní) poznávání, můžeme dojít k hlubšímu pochopení světa. Veškeré své 

poznání světa, a to dokonce i vědecké poznání, získávám ze svého vlastního jedinečného 

úhlu pohledu nebo z nějaké zkušenosti světa, bez níž by ony vědecké symboly nedávaly 

smysl. Celé univerzum vědy je postaveno na  našem bezprostředním zakoušení světa, 

a pokud chceme samotnou vědu podrobit důslednému přezkoumání a dobrat se přesného 

posouzení jejího významu i  jejích možností, musíme začít znovu probouzet základní 

zkušenost světa, jíž je vědy odvozeným výrazem... navrátit se k  věcem samým znamená 

navrátit se k  tomuto světu, který předchází naše poznání a  o  němž naše poznání vždy 

vypovídá; vzhledem k  němu je jakákoli vědecká schematizace abstraktním a  odvozeným 

znakovým jazykem, tak jako je jím geografie ve vztahu ke krajině, v níž jsme se předem učili, 

co je to les, louka nebo řeka.62

3. KAPITOlY O ESTETICE

Klíčová slova: aisthésis, vnímání, prožitek, krása, krásno, vznešeno, estetický postoj, 

estetická funkce, Hegelova estetika, neuroestetika

Po nahlédnutí do  vývoje pojmu krásy a  lehkém připomenutí si možných zákoutí 

problémů vnímání z  hlediska subjektivity a  zkušenosti je nutné se věnovat pojmu, který 

vnímání a krásno v sobě propojuje a uceluje a tím je samotná estetika. Estetika v dnešním 

pojetí v sobě zahrnuje dvě vědy: vědu o kráse, tj. estetiku a vědu o umělecké tvorbě, tj. 

filosofii umění, přičemž v širším smyslu chápeme estetiku jako zastřešující termín po již 

zmíněné vědy a v užším smyslu pouze jako vědu o kráse. Předmětem zkoumání estetiky jako 

vědy o kráse je umělecké, mimoumělecké a přírodní estetično (krásno).  

Pojem estetika pochází ze slova aisthésis, tudíž věda, která se zabývá krásnem a má 

rovněž co do činění s vnímáním.63 Vnímání jako takové známe už z dob Aristotela (384 př. 

n. l.—322 př. n. l) jako Koné aisthésis (vnímání jako takové). Později tento termín aesthetica 

použil Baumgarten64 jako označení pro samostatnou vědní disciplínu, která se věnuje 

smyslovému poznání jako samostatnému druhu poznání.

  Blecha ve Fenomenologii a  kultuře slepé skvrny uvádí Welschovu myšlenku, že 

bychom měli termín aisthésis používat v jeho původním rozsahu, v jakém byl používán už 

v  antice a  chce jej odlišit od  pojmu „estetična“. Aisthésis chápe jako strukturu, složenou 

rovnovážně z „estetického“ a „an estetického“ Uvědomuje si, že během historického vývoje 

se estetická stránka nekontrolovatelně rozrostla, což vidí jako příčinu všech důležitých krizí, 

v postmoderně nazývaných „estetizace“. Znamená to, že neestetické je učiněno estetickým 

nebo je jako estetické pojímáno. 

Myslet aistheticky znamená učit se pozornosti vůči diferentnímu a nejednoznačnému, 

tolerovat jiné, zvláštní, bránit se paušalizaci, předsudkům, učit se schopnosti rozlišovat, 

61 TARKOVSKIJ, A. A. Krása je symbolem pravdy. s 172

62 MERlEAU-PONTY. M. In: ABRAM, D. Kouzlo smyslů. s. 54—55

63 VACURA. M. Základní koncepty Aristotelovy a Kantovy etiky [online]. Dostupné z: https://nb.vse.cz/kfil/elogos/

student/vacura.htm

64 V latinsky publikovaném spise Aesthetica z roku 1750.
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vnímat pluralitu a  disens, akceptovat divergenci a  heterogenitu,65 přičemž  V  současné 

teorii poznání můžeme podle Welsche naleznout mnoho aisthetických kategorií: zdání, 

pohyblivost, rozmanitost, nezakotvenost, vratkost.66

Kant v Kritice čistého rozumu uvádí kapitolu o Transcendentální estetice, která se 

zabývá vnímáním, které odvozuje už od zmíněného slova aisthésis. Transcendentální estetika 

je podle něj věda o všech apriorních principech smyslovosti.67 V transcendentální estetice 

tedy nejprve izolujeme smyslovost, a to tak, že oddělíme vše, co přitom rozvažování myslí 

pomocí svých po jmů, aby nezbylo nic jiného než empirický názor. Za  druhé, od  tohoto 

názoru ještě oddělíme vše, co patří k  počitku, aby nezbylo nic jiného než čistý názor 

a pouhá forma jevů, což je to jediné, co nám může smyslovost apriorně poskytnout. Při 

tomto zkoumání se ukáže, že existují dvě čisté formy smyslového názoru jakožto principy 

aprior ního poznání, totiž prostor a čas.68

3. 0. 1. PROžITEK

Prožitek je pro nás důležitým předpokladem pro to, abychom vůbec něco mohli 

vnímat  a považovat za krásné. 

Podle A. Hogenové (1946) jde v  prožitku z  fenomenologického hlediska o  noezi, 

která v sobě nese své adekvátní noema.69 Noeze je vznikání, tělesnění, akt myšlení a noema 

je předmět přemýšlení, každý vjem předpokládá vnímání. Noésis pak už od  Platónových 

dob znamenalo „nahlížení věčných podstat“. Právě zrození, vyloupnutí noematu na pozadí 

noeze je prožitek, píše Hogenová. Každý člověk si všímá jiných věcí na základě své vlastní 

zkušenosti, tedy budou-li se dva lidé dívat na jeden objekt, každý uvidí něco jiného, neuvidí 

tento objekt stejně, jelikož každý má jinou zkušenost a prožitky z minulosti (retence). Tedy 

v prožitku hraje rovněž velkou roli čas, časovost a bytí v přítomném okamžiku. Proto třeba děti 

a blázni, jak zmiňuje Hogenová, mnohem intenzivněji prožívají svět, dokážou se propadnout 

do  přítomného okamžiku s  obrovskou intenzitou, kterou neumíme pochopit, jelikož je 

právě prožívání přítomnosti potlačeno každodenními starostmi. A. Hogenová upozorňuje 

na skutečnost, že jsme příliš zaměření ve svém životě na výkon, chceme všechno hned a být 

nejlepší. V našem životě není místo pro hledání, a proto se často snažíme vklínit vše, co už 

bylo vymyšlené do tabulek, a čísly pak vyjadřovat podstatu věcí. Avšak tím pravým smyslem 

a  výkonem života by mělo pradávné sebepoznání (gnothi seauton), nebo jak hovoří Jan 

Patočka, návrat k sobě samému, návrat k pramenu. 

3. 0. 2. PROžITEK KRÁSY

Samotný prožitek krásy — Vlastimil Zuska (1951) popisuje jako absolutně nezávislý prožitek 

na vůli diváka, který je vázán na prožitek konkrétní situace, je to krása „ztělesněná“.70 A krásu chápe 

jako dvojí, a to, že je buď objektivní vlastností předmětu, nebo na předmět působí tak, že odkazuje 

k čemusi za tímto předmětem. (Krása je v očích vnímatele, je závislá na vnímateli.) 

65 WElSCH 1991a, 39, in BlECHA. Fenomenologie a kultura slepé skvrny. s. 80

66 WElSCH 1993a, 25, in BlECHA. Fenomenologie a kultura slepé skvrny. s. 79

67 KANT, I. Kritika čistého rozumu. s. 54

68 Ibid. 55

69 HOGENOVÁ, A.; KIRCHNER. J. Prožitek v kontextu dnešní doby. Text Anny Hogenové: K problematice prožitku. 

s. 16

70 ZUSKA. V. Estetika. Úvod do současnosti tradiční disciplíny. s. 79
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 ladislav Kesner považuje představu prožitku výtvarného díla spjatého výhradně 

s krásou za příliš reduktivní a zavádějící, vrací se již výše zmíněnému pojmu aesthesis a všímá 

si, že vnímání vizuálních obrazů nejde v žádném případě omezit pouze na pocit krásy, ale 

že v  nás tyto vizuální obrazy mohou vyvolat celou škálu prožitků, včetně silných emocí 

či bezprostřední reakce na dílo. Podle Kesnera estetický prožitek nastává, když se vizuální 

obsah vnímaného díla propojuje s informací, která již existuje v divákově mysli. Výsledkem 

tohoto spojení mohou být náhlé rozšíření a proměna divákova vědomí, které náhle produkují 

řadu emocí — prožitek, radost, údiv, strach a další.71 

3. 0. 3. POZORNOST

Pozornost je důležitou součástí vnímání. Je většinou chápána jako nejasně vymezený, 

subjektivně mentální stav, který odfiltrovává jevy a  děje, na  něž se v  daném okamžiku 

nezaměřujeme.72 Profesor Mihaly Csikszentmihalyi (1934) ve studii Art of Seeing přišel na to, 

že právě "zaměření pozornosti" je nejdůležitějším předpokladem a  aspektem estetického 

prožitku.73

3. 0. 4. KATEGORIE VZNEŠENA (VZNEŠENO A BOžSKÉ NADŠENÍ)

 V antice bychom objevili Démokritovu myšlenku o původu umění (v  této chvíli si 

dovolím hovořit o umění ve spojitosti s krásou, jelikož v antice byla krása neoddělitelnou 

součástí umění stejně jako pravdivost). Umění bylo darem bohů, který byl přijímán ve chvílích 

posvátného šílenství, extáze, božského opojení. V Platónově dialogu Ión nalézáme umělce 

v pozici věštce a proroka, umění pak koresponduje s Božským nadšením, extází, omámením 

i šílenstvím svého autora. Tato myšlenka se v kontextu jeho dalších děl staví do výjimečné 

pozice, protože většinou Platón umění chápe jako nápodobu a umělce jako napodobitele. 

V Iónu je to tedy umělec, kdo intuitivně vylézá z jeskyně zapomnění, je to zároveň důraz na 

antiintelektuální stránku umění. Myšlenky Platóna v jistém smyslu rezonují i u Hans Urs von 

Balthasara, který věří, že veškerá realita je založena na jistém věčném principu (vzpomeňme 

na Platónův svět idejí) a tento princip realitu prostupuje a my jsme schopni toto vyzařování 

vnímat jako estetický zážitek, jako krásu, vznešenost, jako „estetické zjevení“ 74

O  vznešenu: kde je vznešenost ohlas velké duše, uvádí v  úžas a  extázi, povznáší 

člověka. Nalézáme je v přírodě (oceán, výbuch sopky) a v básnictví má pět zdrojů: veliké 

myšlenky, prudké vášně, básnické figury, vybranou řeč a rytmickou a metrickou strukturu 

verše.75

Opomenutý by neměl zůstat ani Kantův pojem sublime (občas překládáno jako 

vznešeno). Pojem sublime je popisován jako taková forma estetična, která souvisí s velikostí, 

nekonečností, neomezeností a  někdy i  přímo s  beztvarostí.76 Vlastní vznešenost, podle 

Kanta, nemůže být obsažena v žádné smyslové formě.77 Kant myšlenku vznešena vysvětluje, 

že bouří vzedmutý oceán nemůže být nazván vznešeným. Pohled na něj je děsivý a musíme 

71 KESNER, l. Muzeum umění v digitální době. s. 89—90

72 Ibid. s. 144

73 Art of Seeing, op. cit., s. 188—124. In KESNER, l. Muzeum umění v digitální době. s. 145

74 UlRICH, T. Pulchrum, bonum, verum v díle v díle Hanse Urse von Balthasara, s. 144

75 VOlEK, J. Kapitoly z dějin estetiky. s. 54

76 VOlEK, J. Kapitoly z dějin estetiky. s. 115

77 KANT, I. Kritika soudnosti. s. 82
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mít mysl naplněnu již mnohými idejemi, má-li takový pohled navodit pocit, který je sám 

vznešený, protože je mysl vybízena k tomu, aby opustila smyslovost a zabývala se ideami, 

které obsahují vyšší účelnost.78 Proto můžeme oceán považovat za  vznešený pouze 

tak, jak to činí básníci, totiž podle toho, co ukazuje první pohled, např. je-li pozorován 

v klidu, považovat jej za čirou vodní hladinu, která je ohraničena pouze nebem, nebo je-li 

pozorován v rozbouření, za vše pohlcující propast.79 Pokud bychom zůstali u pojmu sublime 

(který pochází z latiny: sublime, sublimis) a zabývali se chvíli významem samotného pojmu, 

setkáme se pak v  latinsko- anglickému slovníku s  termíny jako je uplifted (povznesený), 

exalted (nadšený, uchvácený), elevated (mravně vznešený), což by nás pak samo mohlo 

přibližovat chápání pojmu sublime jako něčeho mnohem mohutnějšího a  významově 

obsažnějšího než jak vyjadřuje český překlad pojmu vznešeno. Karel Stibral v  článku 

O  vznešenu, uvádí, že u  Kanta pojem vznešena skutečně označuje ideu vznikající v  naší 

hlavě, přírodní objekty ve skutečnosti vznešené sami nejsou, to až naše reakce. Vznešeno 

nám podle něj dává nahlédnout vlastně za přírodu směrem k transcendentálnímu základu 

světa. A také k uvědomění, že je v nás svoboda, která i tváří v tvář hrůzným scénám přírody 

umožňuje jejich estetické ocenění. Příroda nás zcela neovládá.80 

V 18. století vychází publikace Filosofické zkoumání původu našich idejí vznešena 

a krásna (1757) od Edmunda Burka, kde je pojem krásy paralelní k pojmu vznešena. Pojem 

vznešena, lépe řečeno pocit vznešena, je založen na  našem setkání s  něčím velkým, 

mocným, ale i nepřehledným, drsným, chaotickým, temným či ostře kontrastním, zatímco 

krása, krásno souviselo s láskou a pocity, které v nás tento cit vyvolávají, což podle Burka 

byly malé rozměry, hladkost, měkkost, příjemné barvy a jejich pozvolné přechody atd. 

Posledním, kdo se k pojmu vznešena zásadním způsobem vrací, je francouzský filosof 

Jean-François lyotard (1924—1998), který je toho názoru, že právě v estetice vznešeného 

(v kantovském tématu vznešeného) nachází moderní umění hybnou sílu. lyotard píše, že 

vznešený cit, který je zároveň pocitem vznešeného, je podle Kanta silným dvojznačným 

afektem: zahrnuje v sobě slast i strast. lépe: slast tu vzniká ze strasti samé.81 Podle lyotarda 

krása existuje, pokud je pocit slasti spojený s  uměleckým dílem, které je dáno smyslově 

bez  jakéhokoliv pojmového určení, není závislý na  jakémkoli zájmu, které dílo vyvolává. 

Naopak cit vznešenosti se vynořuje, když představivost selhává a není schopna prezentovat 

ideu smyslově vnímaným objektem. lyotard označuje pak moderní umění jako takové, které 

svoji dovednost vynakládá na to, aby předvedlo to, co je neprezentovatelné.82 

3. 0. 5. ESTETICKÝ POSTOJ 

K. Chvatík ve Strukturální estetice uvádí, že estetický postoj vychází od smyslového 

vnímání věcí, je to spontánní obdiv, hodnocení, které nevyžaduje racionální argumenty 

a intuice zde zaujímá významné postavení.83 Estetický postoj můžeme také chápat jako 

psychickou distanci nebo nezainteresovanost.

Jan Tlustý, v  textu o  Patočkově filosofii umění, zmiňuje Patočkovu myšlenku, že 

78 Ibid. s. 82

79 Ibid. s. 99 

80 STIBRAl. K. ledovce, divočina velehor i konec světa aneb O vznešenu [online]. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/

kultura/clanky/ledovce-divocina-velehor-i-konec-sveta-aneb-o-vznesenu?sel_ids=1

81 lYOTARD. J.-F. O postmodernismu. s. 24

82 Ibid. s. 24

83 CHVATÍK, K. Strukturální estetika. s. 17
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umění již není spjato s naším „přirozeným světem“, ale vyžaduje zvláštní obeznalost, přístup 

– estetický postoj. 84 Patočka poukazoval na to, že žijeme ve světě vyhrocené racionality, 

která se promítá i do umění. Proto se odkláníme od umění jako prožívání světa a umění se 

stává určitým typem racionality. Důležitým rysem estetického postoje (a  tedy moderního 

umění) je, že nám dává prožívat zkušenost svobody, smysl díla zde neexistuje předem, ale 

dává mu vyvstat z díla samého. 

Tohoto rysu si všiml mimo jiné už Hegel, který spojuje vnímání krásy se svobodou, 

kdy necháváme "krásný" předmět svobodně existovat, aby se nám vůbec mohl zjevovat 

jako krásný. Tuto svobodnou existenci můžeme chápat jako zaujímání určitého postoje 

k předmětu/objektu, kdy jej zároveň přestáváme chápat jako konečný, Patočka uvádí 

příklad — objekt z kamene můžeme rozbít, papír či plátno spálit — ale podstatou je to, že 

předmět/ objekt je a měl by být, pokud jej vnímáme jako krásný, osvobozený od konečnosti 

a od všech vnějších sil, protože, jak píše Patočka, nás v něm (v objektu/předmětu) oslovuje 

samotný svět. Proto je uvažování krásy je liberální (štědré) povahy, je to ponechání předmětů 

vnitřně svobodnými a nekonečnými…takže také objekt, pokud je krásný, nejeví se nám ani 

utlačovaným, ani donucovaným, ani v boji s jinými předměty a jimi přemáhán.85 

3. 0. 6. ESTETICKÁ FUNKCE

Podle Mukařovského je v nás estetická funkce schopna navodit nové vidění světa, 

vracet nás před „naše rozvrhy“ a obnovovat tak náš vztah ke skutečnosti. Estetickou funkci 

Mukařovský definuje jako způsob sebeuplatnění subjektu vůči vnějšímu světu (…) ve chvíli 

vnímání vytlačí dílo ze zorného pole vnímatelova zájmu vše, co je mimo ně, a  objeví se 

jako všeobecně platná, úplně vyčerpávající interpretace skutečnosti vůbec, pojatá z určitého 

bodu, jiným nezaměnitelného.86 

Květoslav Chvatík píše, že estetická funkce má schopnost upoutat pozornost 

na předmět, který je jejím nositelem, na jeho utváření, výstavbu a materiál, dále jej vytrhuje 

a izoluje od každodenních praktických vztahů a  funkcí a  také zintenzivňuje naše vnímání 

onoho předmětu a stupňuje naše soustředění na jeho vlastní kvality.87

3. 0. 7. ESTETICKÁ ZKUŠENOST

 Estetická zkušenost je tradičně vnímána jako prostor dotýkající se božského, nikdy 

není oddělena od poznávacího, morálního a teologického aspektu, je vždy smysluplná. 88 

ladislav Kesner popisuje estetickou zkušenost jako strukturovaný stav lidské mysli, 

jehož součástmi jsou smyslový prožitek, emocionální harmonie, intelektuální porozumění 

a transcendence, tedy překročení reality.89

84 TlUSTÝ, J. Patočkova filosofie umění. česká literatura. Vol. 52, No. 5, ŘÍJEN 2004. s. 682 

85 HEGEl, G. W. F. Estetika.: svazek první. s. 49

86 MUKAŘOVSKÝ. M. „Umění". In: Studie I, edd. M. červenka, M, Jankovič (Brno: Host), s. 185—207. In: TlUSTÝ Jan. 

Patočkova filosofie umění. česká literatura. Vol. 52, No. 5, ŘÍJEN 2004. s. 684 

87 CHVATÍK. K. Strukturální estetika. s. 21

88 UlRICH, T. Pulchrum, bonum, verum v díle v díle Hanse Urse von Balthasara, s. 144

89 KESNER, l. Muzeum umění v digitální době. s. 89
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3. 0. 9. ESTETICKÁ DISTANCE

Estetická distance odsouvá do  pozadí ostatní životní postoje; pozadí tedy tvoří 

latenci estetického objektu.90

3. 1. HEGElOVA KONCEPCE ESTETIKY

 Jednu ze zásadních koncepcí estetiky představuje Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 

který o ní hovoří jako o filozofii umění. Jeho estetickou koncepci lze ukázat na několika 

pojmech:

3. 1. 1. KRÁSA A PŘÍRODA91

Když Hegel vymezuje oblast estetiky, tak z  ní vylučuje přírodní krásno. Umělecké 

krásno podle něj totiž stojí výše než příroda. Říká, že umělecká krása je krása zrozená 

z ducha a duchem obrozená. Duch je podle Hegela to pravdivé a příroda, ač je absolutním 

duchem prodchnutá, jej však nemůže dokonale odrážet.92 Hegel dokonce není ani zastánce 

realistického zobrazení přírody, jelikož čisté kopírování přírody neodkrývá oduševnění, které 

je ukryto ve smyslovém světě, což nám dokládá následující citace. Pravda umění nesmí 

proto být pouhou správností, na  kterou se omezuje takzvané napodobení přírody, nýbrž 

vnějšek musí být v souladu se svým nitrem, které je vnitřně v sobě souladné a právě proto 

může se manifestovat ve vnějšku jako nitro samo.93 

3. 1. 2. KRÁSA

Pro Hegela je krásno smyslové vyzáření a  zjevování ideje a  krása je vedlejším 

produktem pronikání ducha skrze smyslové jsoucno zpět k  sobě. Krása sama o  sobě je 

pro Hegela nepodstatná, zajímá ho její účel, v němž spatřuje pravé poslání krásy, neboť: 

Podstatou krásy je právě její účel neboli zjevování ducha skrze smyslové jsoucno.94

V umění začíná cesta k odkrytí ducha v přírodě i v člověku, je to právě umění, které 

pomocí svých nástrojů dokáže očistit absolutního ducha od všeho nahodilého a vnějškového, 

aby byl poznatelný.95 Hegel také uvádí, že umělecké krásno je zároveň prostředkem, jak 

realizovat prožitek opravdové svobody, neboť umělecké krásno je povoláno k  tomu, aby 

zjev žití a  především oduševnění duchem znázornilo též navenek v  jeho svobodě a  aby 

vnějšek učinilo přiměřeným jeho pojmu.96

3. 1. 3. UMĚNÍ

Umění je zobrazením ideálu, jak píše Hegel, přičemž ideál je doslovný termín pro 

absolutno. Podstatou celé Hegelovy filosofie je absolutní duch. Skrze umění začíná cesta 

90 EXNER, M. První úvaha o estetickém objektu. Od otce Krona ke krásné kouli. s.1 

91 Další zmínky o Hegelově chápání přírodního krásna jsou uvedeny v II. části, kapitole 4. Krása a příroda. 

92 Viz kapitola Krása a příroda.

93 HEGEl, G. W. F. Estetika: svazek první. s. 150

94 VEVERKOVÁ, M. Několik úvah o Hegelově estetice. s. 5

95 Ibid. s. 4

96 HEGEl, G. W. F. Estetika: svazek první. s. 148
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k odkrytí ducha v přírodě i v člověku a jeho návrat „sama k sobě“. Pro Hegela je tak důležitý 

smysl umění, který je v myšlence, že lidstvo je díky umění schopno uchopit své duchovní 

obsahy a porozumět sobě samému.97 

Posloupnost návratu absolutního ducha „sama k  sobě" jde přes architekturu, 

sochařství, malířství, hudbu a končí poesií, přičemž architektura dokáže zrcadlit absolutního 

ducha nejméně a poesie uskutečňuje a dovršuje návrat ducha „sama k sobě".98 Hegel říká že 

všeobecná potřeba umění je tedy ta rozumná potřeba, že člověk má za úkol povznést vnitřní 

i vnější svět k svému duchovnímu vědomí jakožto předmět, ve kterém pozná svou vlastní 

osobu.99 Účelem umění je pro Hegela nejen očista vášní, poučení a mravní zdokonalení, ale 

jako hlavní a poslední účel má podle něj umění v sobě; je povoláno odhalit pravdu ve formě 

smyslového uměleckého útvaru.100

 Hegel píše o  tom, že umění by nemělo být nápodobou, že by jeho schopností 

a povoláním mělo být mírnění divokost vášní.101 V tom smyslu lez chápat i myšlenku, že ve 

chvíli, kdy člověk pohlíží na své pudy a sklony a vidí je mimo sebe, zatímco dříve jej pouze 

strhávaly bez jakékoli reflexe, a poněvadž stojí jako něco objektivního, proti němu, počíná již 

dospívat ke svobodě vůči nim.102 

V Hegelově chápání nás má tedy umění osvobozovat a zjevovat, odhalovat nám 

pravdu skrze očištění našeho ducha od všeho, co jej zastírá.

3. 1. 4. FORMA UMĚNÍ

Hegelovy požadavky na  umění jsou jednota obsahu a  formy, přičemž obsahem 

má být návrat k absolutnímu duchu, návrat k sobě. Smyslová stránka uměleckého díla má 

mít jsoucno pouze pokud existuje pro lidského ducha, ale nikoli pokud existuje sama pro 

sebe jako něco, co je samo smyslovou věcí.103 Hegel není zcela zastánce realistické formy 

zobrazení, protože jen kopíruje přírodu a  neodkrývá oduševnění. Pravidelnost a  symetrie 

v umění vytváří řád a tím umožňuje smyslovému živlu vymanit se ze smyslové sféry a poukázat 

na něco záměrného, než na pouhou nahodilost, ale zároveň pokud přespříliš převládá vnější 

symetrie a pravidelnost, pak nemá prostor projevit se svobodná duchovní oblast. 

Jednota umění je pro Hegela neméně důležitá a znamená čistotu látky v tvaru, barvě, 

tónu (jednota a čistota smyslového materiálu).104 

Hegel popisuje, že člověk se v rámci vlastní subjektivity vymezuje vůči okolnímu světu 

a zároveň vnější svět je také celkem, který má v sobě důslednou souvislost a zaokrouhlenost. 

A protože tyto dva světy jsou k sobě navzájem v určitém vztahu, tak právě z toho vztahu se 

rodí a vzniká konkrétní skutečnost, která je obsahem ideálu (v umění). Hegel se ptá, v jaké 

formě a podobě může právě onu vnější stránku umění podat (reflektovat) a v rámci svého 

zkoumání nachází tři možné stránky tohoto způsobu:

97 TlUSTÝ, J. Patočkova filosofie umění. s. 680

98 VEVERKOVÁ, M. Několik úvah o Hegelově estetice. s. 5

99 HEGEl, G. W. F. Estetika: svazek první. s. 77

100 Ibid. s. 91, 88

101  Ibid. s. 87

102 Ibid. s. 87

103 Ibid. s. 79

104 Ibid. s. 142
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1. Jde o zcela abstraktní vnějšek, který vyžaduje sám pro sebe uměleckou formu

2. Vnějšek vystupuje v konkrétní skutečnosti a vyžaduje v uměleckém díle soulad se 

subjektivitou lidského nitra, které je do takového prostředí postaveno.

3. Umělecké dílo je pro prožitek nazírání – pro publikum, které má nárok na to, aby 

znovu nalezlo sebe samo ve své opravdové víře, svém cítění, představování, a aby mohlo 

dosáhnout souladu s předměty, které se mu představují.105 

3. 1. 5. UMĚNÍ, PRAVDA A OBJEKTIVITA

Umění, náboženství a filosofie stojí svým obsahem, kterým je pravda jako absolutní 

předmět vědomí,106 na stejné úrovni. A jelikož mají všechny tři oblasti (tři říše absolutního 

ducha) stejný obsah, přesto se liší formami, kterými přivádějí k uvědomění svůj předmět, 

kterým je absolutno. liší se tím, jakým způsobem se vztahují nejenom k věcem, ale i k bytí. 

První forma, kterou je bezprostřední chápání, náleží umění. Vědění je zde ve formě a podobě 

smyslovosti, v němž absolutno dochází názoru a cítění. Prostřednicím umění vypovídáme 

o svém „porozumění" bytí, světu, sobě samým.107 Druhá forma je vědomí představující — 

náboženství. Absolutno je vloženo do nitra subjektu, hlavním momentem se zde stává srdce, 

vřelý cit, vnitřní subjektivita. Jedná se o pozvednutí konečného života k nekonečnému díky 

zkušenosti lásky. Třetí forma je myšlení absolutního ducha náležející filosofii. Jedná se 

o svobodné myšlení, kdy pojmově známe to, co je jinak obsahem našeho subjektivního citu 

nebo představy. Právě ve filosofii jsou sjednoceny stránky umění i náboženství: objektivita 

umění, která zde sice ztratila vnější smyslovost, ale právě proto ji zaměnila za nejvyšší formu 

objektivity, formu myšlenky, a  subjektivita náboženství, která je očištěna v  subjektivitu 

myšlení. Neboť myšlení je jedna nejčistší, nejvlastnější subjektivita – a pravá myšlenka, idea, 

je zároveň nejvěcnější a nejobjektivnější obecnost, která se teprve v myšlení může zachytit 

ve formě sebe samé.108 

Patočka v tomto kontextu hovoří o  tom, že objektivujeme sami sebe, nacházíme 

jakýsi nadracionalismus.109

3. 2. NEUROESTETIKA

Jeden z prvních průzkumníků v oblasti neuroestetiky byl Ernst Haeckel (1834–1919), 

který již v devatenáctém století zkoumal neurobiologické základy pocitu krásna a přišel na to, 

že krása je pocit, který je způsobený „estetickými neurony“. Zda je člověku něco příjemného, 

milého či nepříjemného závisí na  vlastnostech nervového systému. Ernst Haeckel napsal 

knihu Kunstformen der Natur (Prestel-Verlag, München, New York 1998), kde na více než 

stu barevných tabulí, na kterých jsou vyobrazeny různé přírodní objekty, dokumentuje, že 

příroda umožňuje přežít pouze druhům, u kterých je krása v souladu s funkcí. 

V předkládaném výzkumu neuroestetika nalézá svůj kontext především v kapitole 

Krása a řád, kde je krása a funkce spojována s určitou pravidelností, symetrií, barevností, 

pohlavím atd. Neuroestetika chápe umění jako něco propojeného s  biologickými procesy, 

105 Ibid. s. 203

106 Ibid. s. 118

107 TlUSTÝ, J. Patočkova filosofie umění. s. 682

108 HEGEl, G. W. F. Estetika: svazek první. s. 148 

109 Ibid. s. 27
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které probíhají jednak v těle člověka, tak 

rovněž v celé přírodě a zaměřuje se na tyto 

své předměty zkoumání, jak z vědeckého 

hlediska, tak z hlediska estetického a 

uměleckého.

Konrad lorenz (1903—1989) přišel 

na to110, že v člověku vyvolávají pocity krásna 

všechny pravidelné a  symetrické formy, 

které jsou rytmicky utvářené, a  vše nejlépe 

podtrženo čistou spektrální barvou. Podle něj 

zvířata na krásu reagují instinktivně, zatímco 

v  člověku krása probouzí estetické vytržení, 

ale nedoprovází žádné jednání.111 Toto 

jednání vzniklo vlivem oproštění smyslových 

orgánů od služby instinktům. 

Další zajímavý pohled, který je možné 

zmínit v kontextu neuroestetiky, přináší psycholog Geoffrey Miller  1965). Přichází s tím, 

že umělecké dílo slouží jako „darwinistický test zdatnosti“. Miller objevil analogii umění 

v živočišné říši, kdy si povšiml děl lemčíků, ptáků žijících v Nové Guinei a v Austrálii. Samci 

tohoto druhu vytvářejí něco na způsob uměleckých 

děl, jimiž lákají samičky, které si vybírají samečka 

podle nejzajímavějšího výtvoru. Samečci sbírají 

barevné předměty, jako jsou bobule, mušle 

a  květy a nosí je na  jedno místo a  aranžují je 

do symetrických, složitých vzorů. Samičky jsou zase 

náročné a nemilosrdné kritičky. Prohlížejí si výtvory 

samečků, vybírají ten nejzajímavější a  poté se páří 

s jeho autorem. Úspěšný samec se může pářit až 

s deseti samicemi; neúspěšný zůstane naocet.112

Santayna (1863—1952) se vyjadřuje o  kráse 

jako o biologickém triku přírody: Kdyby chtěl někdo 

stvořit bytost s velkou vnímavostí ke kráse, nemohl 

by vynalézt nástroj pro ten účel lépe uzpůsobený, 

než je pohlaví. Individua, která se pro zrození 

a  výchovu dalších generací nemusí spojovat, si 

mohou uchovat divošskou nezávislost. Pro takové 

není nutné, aby vzhled okouzloval či zemdlenost 

zjemňovala slídivou krutost oka. Avšak pohlaví 

obdařuje individuum němým a mocným instinktem 

vedoucím jeho tělo i duši k individuu jinému; sex je 

jedním z nejdražších činností života individua, vybírá 

partnera a  usiluje o  něj, spojuje je oba ve vášnivé 

rozkoši jako protějšku urputné zuřivosti i osamělosti 

věčné melancholie. Co víc je třeba k zaplavení světa 

110 Konrad lorenz napsal slavné studie o zvířecím a lidském chování.

111 ZUSKA. V. Krása, umění, šeredno: O některých kategoriích od potřeb oproštěného chování — zvláště estetického 

(Arnold Gehlen). s. 177

112 BlOOM, P. Proč se nám líbí, co se nám líbí. s. 87

Ernst Haeckel: Sumky. (Umělecké formy přírody 1904). (1)

 523, Ernst Haeckel

Kunstformen der Natur, 1904. (2)
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nejhlubším smyslem a krásou? … Je-li touha jediného člověka, jehož kvality jsou s to vyvolat 

tuto revoluci, touto představou zaujata, pak se všechny uvedené hodnoty sbíhají v  této 

jediné představě. Předmět se stává dokonalým a o nás se řekne, že jsme zamilováni. Pakliže 

se stimul nejeví jako určitý obraz, vyvolané hodnoty se rozptýlí po  světě a  my budeme 

za milovníky přírody, objeviteli krásy a smyslu věcí.113

Neuroestetika se jako disciplína na uměleckém poli konstituovala v sedmdesátých 

letech 20. stol. Její představitelé vychází z přírodních věd a studují biologickou podstatu 

vazeb mezi mozkem (neuro) a uměním (estetika).114 Podle nich je možné, aby smyslové 

vnímání, paměť, vizuální zážitek a divákova reakce na něj, výběr ideálního tvaru, proporcí 

a příjemné barvy a  další skutečnosti, byly popsatelné a  přesněji poznány exaktními 

biologickými a lékařskými metodami, včetně experimentu. Vědci dokonce zjistili, že již 

šestiměsíční dítě je schopné odlišit krásu a ošklivost — na hezkou tvář se dívá podstatně 

déle než na  nehezkou.115 V neuroestetice tak dochází k  propojení vědy a  umění, kdy 

umělec vnímá krásu jako estetickou kategorii nazývanou krásno, jež rezonuje více 

s emoční složkou osobnosti. Vědec vnímá krásu jako harmonii tvarů a funkcí a její proměny 

v procesu poznávání vidí jako nosiče biologické funkce.116 Cílem je dopátrat se existence 

prokazatelných rozdílů (jsou-li vůbec jaké) ve funkci mozku umělců a  mozku vědců či 

lidí jiných profesí. Vědce fascinuje, jakými mechanismy a  procesy skládá mozek detaily, 

které oko přijímá jednotlivými buňkami na  sítnici a posílá je jako elektrochemický signál 

113 SANTAYANA, GEORGE. The Sense of Beauty. Holzberger, W. G., Saatkamp, H. J. jun. (eds.). Cambridge (Mass.), 

london: MIT Press, 1988, s. 47. In: NIEDERlE, R. Krása. [online] Dostupné z: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/

handle/11222.digilib/133060/SpisyFF_393-2014-2_7.pdf?sequence=1

114 GIBODA, M. Evoluce krásy a estetika přírodních forem [online]. (11.12.2006). 

Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/evoluce-krasy-a-estetika-prirodnich-forem-6649356

115 Ibid.

116 Ibid.

Suzanne Anker. Astroculture (Shelf life) II (3)
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do  mozku, kde záhadnými cestami dochází v  centru emocí (amygdala) k  jejich integraci 

do výsledného celku. Ten tvoří a  formuje náš esteticko-emotivní postoj ke zkoumanému 

objektu, vyjádřený slovy pěkný, škaredý, inspirující apod.117

 Suzanne Anker (1946), americká vizuální umělkyně a  teoretička umění, rovněž 

první umělkyně, která se věnuje BioArtu118, mluví o „buněčné archeologii", přičemž jedním 

z produktů „buněčné archeologie" je podle ní vnímání krásy. Zkoumá způsoby, jakými se 

příroda mění v 21. století. V  souvislosti s  genetikou, změnou klimatu, vymíráním druhů 

a  toxickou degradací, upozorňuje na  krásu života a  „nutnost osvíceného myšlení týkající 

se přírody". Anker často pracuje s  botanickými vzorky „předdefinovanými a  nalezenými 

materiály“, s artefakty lékařských muzeí, laboratorními přístroji, mikroskopickými obrazy 

a geologickými vzorky. Pracuje také v rámci různých médiích, od digitálních soch a instalací 

až po  velkoplošné fotografie neborostlin pěstovaných pod  lED světly. Její dílo bylo 

prezentováno jak na národní, tak na mezinárodní úrovni v muzeích a galeriích.119

Cyril Höschl (1949), přední český psychiatr, který se zároveň zabývá uměním a krásou 

v souvislosti s neurovědou přišel s hypotézou, že vnímání krásy je zřejmě podmíněno symetrií 

s  přídavkem asymetrie, rytmu s  trochou dysrytmie a  harmonie s  trochou disharmonie. 

Symetrie je v přírodě symbolem krásy, harmonie, a korelátem dobrého zdraví (fitness); hraje 

tedy v přírodním výběru důležitou roli. Absolutní symetrie má však v sobě cosi technicky 

sterilního. Naproti tomu výrazná asymetrie je často projevem nemoci, signalizuje hrozbu, 

nebezpečí, vede k  úniku anebo k  obraně.120 Ve svých zkoumáních navazuje na  výzkum 

Kawabaty a Zekiho (2003), kteří vytvořili statistické mapy, na standardní mozek s využitím 

pozitronové emisní tomografie, na kterých je vidět aktivity specifické pro rozhodování mezi 

krásou a ošklivostí, krásou a neutrálním pocitem, ošklivostí a krásou a ošklivostí a neutrálním 

pocitem.

Statistické parametrické mapy renderované na  standardní mozek ukazují aktivitu 

specifickou pro rozhodování mezi krásou a  ošklivostí (A), krásou a  neutrálním pocitem 

(B), ošklivostí a  krásou (C) a  ošklivostí a  neutrálním pocitem (D) napříč výtvarnými tématy 

(korigováno, p<0.05). (A) Pouze mediální orbito-frontální kůra, (B) mediální orbito-frontální 

kůra, přední gyrus cinguli a  levá parietální kůra.(C) somato-motorická kůra oboustranně, (D) 

žádná aktivita na korigované signifikantní úrovni (Kawabata and Zeki, 2003).121 

117 Ibid. 

118 Bioart je odvětví umění, které používá vědecké prostředky a metody pro utváření uměleckéh díla, kterým přibližují 

práci současných vědců a inženýrů. Bioart se rovněž zajímá o vztah vědy a přírody, konkrétně o to, jaký má věda vztah 

ke svému přemětu zkoumání?

119   ANKER, S. Biography [online]. Dostupné z: http://suzanneanker.com/biography/

120  HOSCHl, C. Umění a  (neuro)věda. s. 47 [online]. Dosupné z: http://www.hoschl.cz/files/3508_cz_Umeni%20

a%20veda_Sanquis_56_46.pdf

121 KAWABATA, H., ZEKI, S. Neural Correlates of Beauty. J Neurophysiol. 2004; 91:1699-1705

Statistické parametrické mapy 

renderované na standardní 

mozek. (4)
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3. 3. SOUčASNÁ ESTETIKA

V eseji H. R. Armstronga,122 který pojednává o kráse, autor zmiňuje myšlenku malíře 

Pabla Picassa (1881 – 1973), že produkce umění se už vůbec netýká krásy ani estetiky, 

ale je spjata s tím, že dáváme formu naším hrůzám i našim přáním, čímž vlastně jakékoliv 

úvahy o kráse umění odsunul stranou. Myšlenku, že umění má být krásné popřel i Marcel 

Duchamp (1887 –1968), když v roce 1917 vystavil svoji Fontánu. lyotard nachází vzorec, kdy 

umění současné vždy zpochybňuje to minulé: Jaký prostor zpochybňuje Cézanne? Prostor 

impresionistů. Jaký objekt zpochybňuje Picasso a  Braque? Objekt Cézannův. S  jakým 

uznávaným předpokladem chce Duchamp skoncovat v roce 1912? S tím, že je třeba udělat 

obraz, i kdyby to byl obraz kubistický. A Buren zpochybňuje tázáním přímo místo prezentace 

díla.123 

Frank Stella a  Donald Judd píšou, že nemůžeme jít zpět. Není to otázka ničení. 

Jestliže něco bylo zvyklostí, něčeho bylo dosaženo, něco překonáno, jaký je důvod se s tím 

znovu zaobírat?124 

 Armstrong v  závěru svého eseje zmiňuje, že současné trendy poukazují spíše 

na barbarství a zánik estetiky a západních hodnot na všech stranách125 a zdá se tedy, že od dob 

Piccasa, krása v umění nedošla k žádnému znovuoživení, její pojetí se více subjektivizovalo 

a relativizovalo v rozpětí „skutečných" umělců po všeobecně „komercializované" umění. 

 Existují názory, které jsou výrazně proti tomu, aby se krása spojovala se současným 

uměním, protože jsou tyto oblasti od sebe již zcela oddělené. Současná doba je diskurzem 

nad uměním, která nabízí více otázek, než odpovědí. Jednotlivým metodologickým školám, 

přestože mají styčné plochy, chybí společný jmenovatel. Stejně tak je složité uchopit pojem 

krásy v ambivalentní povaze současného umění, které z podstaty nedochází v terminologii 

k jasně řečenému a definovanému stavu. Vztah krásy a umění tak tvoří komplexní problém. 

Někteří (Morris Weitz) si myslí, že potřebujeme racionální metodu, abychom identifikovali 

vůbec umění, už nestačí definice. 

 Jakým způsobem je umění popisováno dnes? Beardsleyho (1915—1985) definice 

chápe umění ve vztahu k jeho funkci a účelu, pro který je reálně tvořeno, tj. pro estetickou 

122 Is „Beauty” an objective reality or only in the eye of the beholder?

123 lYOTARD. J.-F. O postmodernismu. s. 26

124 Theories and documents of Contemporary art: Sourcebook of artist´s writings. Frank Stella and Donald Judd. In 

VEVERKOVÁ, M. Několik úvah o Hegelově estetice. s. 8

125 ARMSTRONG, H. R. „Beauty” an objective reality or only in the eye of the beholder? s. 3

Unfortunately, rather than onward and upward to the „Absolute,” present trends point rather towards barbarism and 

the demise of aesthetics and Western values on all fronts.

Suzanne Anker. Twilight (detail), 2016 (5)
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zkušenost, kterou poskytne svému vnímateli.126 Což je ale pro současné umění poměrně 

stará definice. levinson (1948) říká, že jediný univerzální obsah, který si momentálně pojem 

„umění“ uchovává, je jeho autoreflexivnost. Současný stav umění nám ukazuje, že nic víc 

nelze rozhodně žádat.127 Francouzský kritik umění Nicolas Bourriaud (1965) přišel s pojmem 

relational art a  chápe současné umění jako soubor uměleckých přístupů, které vycházejí 

z mezilidských vztahů a z jejich sociálních kontextů a na umělce pohlíží jako na „katalyzátor" 

relational art (umění), Umělec není středem celého dění, umění už není pouze soukromým 

prostorem.

 George Dickie (1926) říká: S  ohledem na  současnou diverzitu uměleckých forem 

prostě nelze definici postavit na žádné distinktivní (estetické) funkci umění či jí odpovídajícímu 

typu specifického estetického prožitku.128 A  Brian Ashbee v  eseji s  názvem „Art Bollock" 

kritizuje množství instalací umění, fotografií, konceptuálního umění, video a další praktiky, 

obecně zvané post-moderní jako příliš závislé na slovním vysvětlení ve formě teoretického 

diskursu.129 

Pak je tu Joseph Kosuth (1945), který mluví o  tom, že umění se stalo jakýmsi 

pokračovatelem zanikající filosofie,130 přišel s  myšlenkou, že dílo je uměním, pokud ho 

někdo za umění prohlásí. 

 V  současném umění existuje mnoho oblastí, které lze pod  pojmem současné 

umění najít např.: Classical realism, Cynical realism, The Kitsch Movement, Pseudorealism, 

Remodernism, Street art, Urban art, Videogame art,Virtual art, Body art, Bio art, Digital 

Art, Hyperrealism, Information art, Internet art, New media art, New European Painting, 

Relational art, Software art, atd,

 Na rozdíl od zmatků v západní kultuře spatřujeme ve východním umění jasný řád, 

umění má své vnitřní poslání. V čínské estetice se hovoří o čchi obrazů: Umění je evokace 

ducha jevů, spíše než zobrazení povrchové skutečnosti. Malíři, například, mají zachytit 

konkrétní qi nebo „ducha rezonance" věcí. V případě, že to umělec dokáže, pak obraz sám 

bude vykazovat qi a bude případem zaohua. Umělec se účastní přírodní tvořivosti.

 V  japonské estetice nalézáme myšlenku mono-no-aware „patos věcí,“ (také 

překládáno jako „empatie směrem k věci", nebo „citlivost k pomíjivosti"). Dále se v japonské 

estetice objevuje termín Wabi-sabi jako jemnost a skromnost, druh tiché, neokázalé krásy, 

která trpělivě čeká na  objevení. Je to dílčí pohled: větev reprezentující celý strom. Je to 

bohatě jemná krása, která je nápadná, ale není zřejmá, kterou si dokážete představit, že 

ji máte kolem sebe dlouhou, dlouhou dobu,131 poslední desetiletí funguje napříč lidským 

tvořením, překračuje umělecké hranice i hranice regionality, v západním světě se wabi-sabi 

126 PŘÍKAZKÁ, Karolína. Kurátor a definice pojmu umění. s. 48

127 CIPORANOV, Denis. Historická definice umění. Komentář k  teorii Jerrolda levinsona. Aluze 3/2008 [online]. 

Dostupné z: http://www.aluze.cz/2008_03/06_studie_komentar_ciporanov.php

128 DICKIE, G. „The Myth of Aesthetic Attitude“, American Philosophical Quarterly 1, 1964, č. 1. [online]. In: 

CIPORANOV, Denis. Historická definice umění. Komentář k teorii Jerrolda levinsona. Aluze 3/2008 [online]. Dostupné 

z: http://www.aluze.cz/2008_03/06_studie_komentar_ciporanov.php 

Jediné co podle Weitze potřebujeme, je racionální metoda identifikace umění, nikoliv jeho definice.

129 Brian Ashbee in an essay called „Art Bollocks" criticizes much installation art, photography, conceptual art, video 

and other practices generally called post-modern as being too dependent on verbal explanations in the form of 

theoretical discourse.

130 Joseph Kosuth byl ovlivněn učením filosofa ludwiga Wittgensteina.

131   ANDO, T. What is wabi-sabi?[online]. Dostupné z: /http://nobleharbor.com/tea/chado/WhatIsWabi-Sabi.htm 

Daisetz T. Suzuki (1870—1966) popsal Wabi-Sabi jako „aktivní estetické zhodnocení chudoby." Měl na  mysli chudobu ne jak ji 

interpretujeme my na Západě (a máme z ní strach), ale ve více romantickém smyslu jako odstranění obrovského množství materiálů 

a obav z našich životů. „Wabi má být spokojenost s malou chatou, s pokojem o dvou nebo třech tatami, stejně jako srub Thoreaua," 

napsal, „a s miskou zeleniny sklizené v sousedních oblastech, a snad za poslechu bušení jemného jarního deště."
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projevuje jako alternativa „západního" způsobu života. 

Nejvýznamnějším oponentem krásy v  umění byl Nelson Goodman (1906—1998), 

který ve svých textech říká, že hodnota uměleckých děl nespočívá v  jejich estetických 

vlastnostech. Goodman se domnívá, že pojem krásy je zavádějící: mnohé z nich (obrázků) 

jsou v běžném slova smyslu ošklivé. Pokud ale krása vylučuje ošklivost, pak není měřítkem 

estetické hodnoty. Jestliže však i ošklivé může být krásné, pak se ‚krása‘ stává jen náhradním 

a  zavádějícím termínem pro estetickou hodnotu.132 Pro Goodmana je sféra estetického, 

sférou symbolů a jako nejvhodnější nástroj k jejímu zkoumání je sémantika.

Příznakem estetického není podle Goodmana krása, ale čtyři sémantické faktory:

1. syntaktická hustota symbolického systému.

2. sémantická hustota, např. úloha víceznačnosti v poezii. 

3. nasycenost (repleteness) symbolu, tedy jeho bohatý a rozmanitý význam. 

4. široké využití doslovné i metaforické exemplifikace.

 I  když symbol nehraje referenční roli, jako třeba v nefigurativních obrazech Pieta 

Mondriana, exemplifikuje organizační principy, které mají svůj význam.133

Dalším výrazným teoretikem na poli umění byl Artur C. Danto (1924—2013), který ve 

svých úvahách o kráse a umění rozlišuje vnější krásu uměleckého díla, čímž je především 

vizuálním přitažlivost díla, a  vnitřní krásu, která je součástí významu uměleckého díla. 

Jako příklad uvádí cyklus abstraktních obrazů Elegie za  španělskou republiku Roberta 

Motherwella, které jsou pro něj krásné proto, že jsou to elegie; elegie jsou totiž záměrně 

krásné, neboť jejich účelem je přeměnit bolest v cosi snesitelného. Krása díla zde tudíž plyne 

ze samotného jeho významu.134

A  pokud bychom vše chtěli shrnout a  podívat se na  to, kde se opravdu nachází 

současná estetika, je to jednoznačně pole mnohosti. V druhé pol. 20 stol. získala poměrně 

velkou převahu analytická estetika, která estetiku vybavila pojmovým aparátem. Analytická 

estetika se především snažila a  snaží postihnout pojmosloví a  objasnit principy, kterými 

se řídí naše vyjadřování o „světě umění," je antiesencialistická a upozaďuje tradiční otázky 

týkající se přírodního krásna a  mimo uměleckého estetična vůbec. Na  otázky přírodního 

krásna a estetiky se zaměřila v současnosti velmi se rozvíjející evironmentální estetika (více 

v kapitole Krása a příroda) a otázkou zahrnutí mimouměleckého krásna (an estetična) zpět 

do estetiky, se zabývá německý postmoderní teoretik W. Welsch. 

Je možné, že jsme se opravdu ztratili a dostali se do dávného chaosu a nyní opět 

hledáme (hledáme?!) vysněný kosmos a dovoluji si tvrdit, že nejen v umění? Tedy znovu, 

uvažujeme-li o kráse a o současném umění, je potřeba pojmout nová východiska a hledat 

nové cesty, nebo spíše chápat a začleňovat do soudobých kontextů i cesty, které tu již byly 

a v rámci současného kontextu je posunout dál? Umění, stejně jako my, se vyvíjí, ať chceme 

nebo nechceme, nemůžeme se vrátit zpět. Ale co když je možné se přiblížit stavu, ve kterém 

vnímáme krásu a  umělecké dílo propojeně, stavu, kterým není slovo, ale určitý moment 

v  tvorbě. Co když to, co skutečně potřebujeme, není racionální metoda ani definice, ale 

schopnost zastavit se, obrátit se do svého nitra (transcendentální vhled?) a skutečně chápat 

(pokusit se chápat) umění v jeho původním smyslu135 nebo alespoň začít opravdu rozlišovat, 

132 GOODMAN, N. Jazyky umění: nástin teorie symbolů. s. 195

133 Ibid. s. 193

134 HŘÍBEK, T. Arthur C. Danto. s. 949

135 Umění jako harmonie a fyzické i duševní krásy. Umění, které slouží vyššímu poznání — logos.
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co nám umění chce sdělit a co nám opravdu sděluje. Být v přítomnosti s uměním, vydržet 

tuto přítomnost a slyšet hlas, kterým k nám umění promlouvá a rozeznávat jeho pravdivé 

tvary (krásné tvary) od pouhých neumělých odlesků. 

 4. VNÍMÁNÍ

Klíčová slova: vnímání, smyslové vnímání, fenomenologie vnímání, aisthesis – cítění; 

aisthesis – smysl, smysly, 

Paul Bloom (1963) v knize Proč se nám líbí, co se nám líbí, popisuje, co vše ovlivňuje 

naše vnímání. Přichází na  to, že v  hodnocení nějakého uměleckého vystoupení nebo 

uměleckého díla zásadně záleží na kontextu.136 Známý je např. skandál kolem padělatele 

malíře Vermeera, Hanse van Meegerena (1889—1947), jehož obrazy nedokázaly rozeznat ani 

znalci umění od Vermeerových děl, jak byly precizně namalovány. Nešlo o pouhý padělek, 

ale svým způsobem rovněž o umělecký počin, jelikož Meegeren nikdy nekopíroval a nikdy 

nenapodobil žádný z Vermeerových obrazů,137 vždycky to byl jeho vlastní umělecký počin, 

který byl však záměrně zaměněn za ztracená Vermeerova díla. Tehdejší kritikové psali samé 

chvály na domnělé nově nalezené Vermeerovy obrazy. Jaké zklamání přišlo, když se zjistilo, 

že to byly padělky. Po tomto odhalení, dříve překrásné obrazy, byly nazývány „ohyzdnými 

a škaredými.“ Paul Bloom se ptá, proč nakonec máme z padělků (když zjistíme, že jsou to 

padělky) o tolik menší potěšení než z originálu? Je zvláštní, že dílo, které se nám předtím 

líbilo, se najednou stává předmětem nelibosti. Bloom ve své knize dochází k tomu, že význam 

originálu tkví v  tom, že má jedinečnou historii (tuto historii věci ve své „tvorbě“ reflektují 

prý už dvouleté děti), a protože vznikl tvůrčím způsobem, tak je mnohem působivější než 

technická zručnost padělatele.138 Dále popisuje důvody, proč si člověk může cenit nějakého 

obrazu:139

1. Je přitažlivý prvoplánově; jeho barvy a vzory jsou příjemné na pohled

2. Podobá se něčemu hezkému, např. barevným květinám nebo pohledné tváři

3. Je nám povědomý

4. Vyvolává nějakou příjemnou vzpomínku

5. Hezky doplňuje místnost

6. Posiluje naše společenské postavení tím, že dělá dojem na ostatní lidi.

7. Získal cenu kontaktem s někým slavným

Bloom dále popisuje další aspekty, které diváka ovlivňují v tom, proč nějaký objekt 

preferují před jiným. Roli v tom hraje více věcí, například v hodnocení nějakého vystoupení, 

diváku zásadně záleží na kontextu a na původu díla. Dále se lidem líbí obrázky, které se dají 

snadno zpracovat, a proto u většiny lidí dochází k preferenci realistického zobrazení, rádi 

se obklopují obrázky věcí, které jsou kolem nás. (Jen na okraj, Hegel považuje preferenci 

realistického zobrazení za způsob, ve kterém je niternost zahalena a neodrývá oduševnění). 

136 BlOOM, P. Proč se nám líbí, co se nám líbí. s. 79

137 Vermeerův padělatel (Han Van Meegeren, The Painter Who Imagined He Was Vermeer) [online]. Dostupné z: /

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12066984915-vermeeruv-padelatel/21738775527/titulky 

138 BlOOM, P. Proč se nám líbí, co se nám líbí. s. 90

139 Ibid. s. 86



43I. Část

Někdy je pro nás těžké neuvažovat o zobrazení jako o věci, kterou reprezentuje. (lidé se 

rádi dívají na realistická ztvárnění poklidných domáckých scén, květin, jídla hezkých krajin 

a především lidí.) 

Podle Ingardena (1893—1970) se vnímání uměleckého díla může odehrávat dvěma 

odlišnými způsoby a  to tak, že buď smyslově vnímáme nějaký fyzický základ díla, nebo 

tak, že pozorovatel hned vidí samo umělecké dílo a  viděný obraz už esteticky působí 

na  pozorovatele.140 Ingarden následně popisuje příklad, který se vztahuje k  prvnímu 

způsobu vnímání uměleckého díla, kdy divák vnímá napřed pouze nějaký fyzický základ díla 

a vše popisuje na příkladu vnímání impresionistického obrazu. V prvním případě divák vidí 

jen kus plátna nebo obrazu, který je pokrytý barevnými skvrnami, ale zakrátko už na diváka 

barevné skvrny působí tak, že divák zaujímá estetický postoj a začíná si všímat estetických 

kvalit a nakonec na celek reaguje buď pozitivní, nebo negativní emocí. Může se také stát, že 

množství skvrn, které jsou zdánlivě pro diváka bez souvislosti, v něm vyvolají otázky: „Co to 

vlastně má být?“ – „Co to představuje?“ apod. a tento stav neklidu může podle Ingardena 

diváka dovést k pokusu o porozumění, o co v daném obraze jde. Divák si může uvědomit, 

že se na obraz dívá špatně, a pokud změní způsob svého uvažování nad obrazem, tak se 

z  barevných skvrn může vynořit např. lidská tvář, např. tvář dívky, která čte knihu – jako 

u  Renoirova obrazu la liseuse, nebo také rozestavění mnoha různých barevných věcí 

ozářených živým světlem – jako např. na Sysleyově obrazu le Brouillard nebo na obrazech 

Camilla Pissarra Femme dans un clos nebo Arbre en fleurs apod.141 A zde se podle Ingardena 

mění i divákovo chování a divák konal nyní akt téměř takového „vidění“ věcí představovaných 

„na obraze“ jako při normálním zrakovém vnímání.142 Divák zároveň díky „vidění“ i porozumí, 

co je na obraze představeno. 

Za zmínku stojí také pokus reportéra Gena Weingartena (1951),143 který nesl název: 

Jak lidé zareagují na velké umění v každodenním kontextu, když jim nikdo nebude říkat, že 

o velké umění jde144 (v originále: How did people react on these „pearls before breakfast“), 

kdy Weingarten poprosil hudebníka Joshuu Bella (jeden z nejlepších světových houslistů, 

jehož koncerty jsou dlouho dopředu vyprodané), aby zahrál v metru Bacha (na své housle 

v hodnotě 3,5 milionů). Kolem Bella prošlo v metru za 45 min víc než tisíc cestujících, ale 

nikdo, až na jednu paní (která shodou okolností byla na Bellově koncertě a poznala ho) se 

nad jeho hudbou nijak výrazně nepozastavil a Bell si v metru vydělal pouhých 32 dolarů. 

Maria Brincker píše v článku Estetický postoj — o podmínkách a důsledcích toho, 

že se staneme pozorovatelem (On the Conditions and Consequences of Becoming 

a Beholder)145 v souvislosti s Weingartenovým pokusem, že je třeba více prozkoumat, kdy, 

jak a za jakých okolností a s jakým účinkem se staneme pozorovatelem: Mým tvrzením je, že 

bez dynamičtějších a časově důležitějších rámcových otázek o estetických zkušenostech, 

jako proč jsou důležité, proč se můžeme cítit zraněni, dotčeni nebo narušeni, nemohou být 

140 INGARDEN, R. Fenomenologická estetika. In: ZUSKA. V. Krása, umění, šeredno. s. 239

141 141 INGARDEN, R. Fenomenologická estetika. In: ZUSKA. V. Krása, umění, šeredno. s. 240

142 Ibid. s. 240

143 Weingarten je reportérem deníku Washington Post. Získal dvakrát Pulitzerovu cenu. a  je jediný, kdo vyhrál 

dvakrát Pulitzerovu cenu. Weingarten je známý jak svou vážnou, tak humornou práci.

144 BlOOM, P. Proč se nám líbí, co se nám líbí. s. 78

145 BRINCKER, Maria. The Aesthetic Stance – On the Conditions and Consequences of Becoming a Beholder. In: 

SCARINZI, Alfonzina (editor): Aesthetics and the Embodied Mind: Beyond Art Theory and the Cartesian Mind-Body 

Dichotomy. s. 129
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experimentálně prozkoumány.146 Otázkou je, zda je opravdu důležité hlouběji prozkoumávat 

zkušenosti se skutečností a  zda experiment opravdu nevypovídá zajímavým způsobem 

o naší skutečnosti. Můžeme se pokoušet popisovat proč, co, kdo a jak cítí, vnímá v určitý 

moment apod. a nacházet různá vysvětlení, ale není pro nás zároveň dostatečným důkazem 

senzibility či spíše desenzibility naší společnosti to, když před tisíc lidí postavíme skvělého 

světového houslisty a téměř nikdo z těch tisíců si jej nevšimne? 

A  jak je to s  vnímáním vůbec? Máme umělecký objekt, pokud tento objekt není 

někým vnímán, existuje vůbec? Existuje nějaký objektivní soud o  tomto objektu? Dále 

máme umělecký objekt, který je vnímán člověkem. Jde vždy o subjektivní soud o věci nebo 

může záležet na  způsobu jakým je objekt vnímán člověkem? Obecně by se dal proces 

vnímání rozdělit na vnímání skrze smysly, tedy způsob vnímání, kterým reflektujeme realitu 

uměleckého díla nějakým z našich smyslů: zrakem, sluchem, hmatem, čichem nebo chutí. 

Přičemž tento způsob vnímání bychom mohli v souvislosti s vnímání uměleckého objektu 

označit za veskrze subjektivní (každý obecně máme preferenci jiných tvarů, barev, zvuků 

apod.), ale zároveň jde o  způsob, kterým se nejvíce vztahujeme k  naší realitě a  k  naší 

přítomnosti a tělu. 

Dalším způsobem vnímání je skrze naše myšlenkové struktury, skrze naše vědomosti. 

To je způsob, kterým pracuje věda, která nás může právě různými pojmy vzdálit od reality tak, 

že se nakonec nedobereme žádného objektivního soudu, ale vždy zůstaneme u subjektivity, 

která je zároveň mírou našich znalostí z daného oboru. 

Následně je třeba zvážit druh vnímání, který bychom mohli nazvat jako transsubjektivní, 

jako způsob vnímání, který přesahuje naši vlastní subjektivitu. Hérakleitos mluví o tom, že 

věci můžeme vnímat, poznat skrze rozum, ale takový rozum, který je božský, společný 

(logos). Platón v  dialogu Ión hovoří o  božské znalosti, božském vnímání, kdy vnímáme 

a tvoříme skrze jakési božské nadšení (více kapitola transcendence). Husserl znovuobjevuje 

starověký pojem epoché, který by snad v upozadění a uzávorkování světa kolem a zdržení se 

úsudku mohl znamenat také jiný způsob vnímání toho, jak se nám věci, zároveň umělecká 

díla jeví. Barthes zmiňuje pojem Satori. Patočka, jak už bylo dříve zmíněno, píše v úvodu 

k Hegelově Estetice o tom, že pokud sami sebe objektivizujeme (prací, zlidšťováním světa 

a proměnou objektivní přírody v člověka) a zničíme subjekt v sobě, dostává se k zcela jinému 

vnímání světa kolem, objektivnějšímu, tedy pokud se dostaneme k tomuto jinému vnímání, 

také v rámci umění, nebude pak jasné, co je krása a co není? 

4. 1. SMYSlOVÉ VNÍMÁNÍ

Potěchy zraku, sluchu, čichu a hmatu nás otevírají kráse světa a umožňují nám odkrýt 

v ní odlesk Boha. Umberto Eco147 

Vnímání skrze naše smysly je čistě subjektivní, podle Hutchesona (1694—1747) 

intersubjektivní.148 Hutcheson se ve svém výkladu estetiky ze 17. stol. neomezuje pouze 

146   When, how and under what circumstances and with what effect we become a beholders. My claim is that without 

more dynamic and temporal framework questions about aesthetic experiences such as why they matter and we we 

can feel vulnerable, touched or violated by such — cannot be explored experimentally.

147 ECO, U. Dějiny krásy. s. 87

148   Intersubjektivita je něco společného všem subjektům. S tímto pojmem pracuje fenomenologie, přičemž jej poprvé ve 

fenomenologickém kontextu použil Husserl. Subjekt je podle Husserla chápán jako čisté vědomí, „transcendentální“ mysl, ego.. 
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na  pět smyslů, ale říká, že máme ještě další dva smysly, které nazývá vnitřními — etický 

smysl pro dobro a estetický smysl pro krásu. Berkeley (1685—1753) říká, že nikdy nevidíme 

a necítíme týž předmět. To, co vidíme, je jedna věc, a to, co cítíme, je jiná věc. Předměty zraku 

a hmatu jsou dvě různé věci. Není podle něj možné říct, že smysly nás zpravují o věcech. 

Platón dokonce hovoří v dialogu Faidón o tom, že jsme smyslové poznání krásna, dobra, 

spravedlnosti a zbožnosti získali před narozením a skrze smyslové poznání si na tyto pojmy 

rozvzpomínáme.149 Baumgarten (1714—1762) pak ztotožnil estetické se smyslovým a říká, 

že poznání smyslové je spjato s krásou a poznání logické je spjato s pravdou. Samostatné 

estetické poznávání je možné nazvat jako „čisté vnímání".150

Hegel (1770—1831) považuje zrak a  sluch za  teoretické smysly, ke kterým se 

vztahuje smyslová stránka umění a čich, chuť a hmat jsou podle něj z uměleckého požitku 

vyloučeny.151 Zatímco Merleau Ponty (1908—1961) neupřednostňuje zrak ani sluch před 

ostatními smysly152 a  domnívá se, že svět, o  kterém se něco našimi smyslovými orgány 

domníváme, není hotový a nemá objektivní podobu.153 Říká, že jednota věcí nám zůstane 

skryta, dokud budeme jednotlivé kvality (např. barvu, chuť) považovat za  data náležející 

striktně odděleným světům vidění. čichu, hmatu atd.154 Ve smyslovém vnímání nejsou kvality 

věcí již hotově dány. Merleau Ponty říká, že nás malířství přivádí zpět k vidění věcí samých 

a filosofie vnímání si zase klade za cíl obnovit schopnost vidět svět, navrací malířství a umění 

obecně jejich pravé místo a skutečnou důstojnost a učí nás přijímat je v čisté podobě. 

Viktor löwenfeld (1903—1960), který se zabýval estetickým vnímáním, vytvořil 

typologii, která rozlišuje dva typy lidí, přičemž každý má jinou vnímací preferenci. Vizuální typ 

dává přednost vizuální zkušenosti, opírá se o zrakové představy, které syntetizuje (odpovídá 

vciťování). Haptický typ se opírá především o vlastní tělové prožitky a o reálný prostor kolem 

a promítá svůj vnitřní svět do obrazů.155 

 Každý máme jiné dispozice, proto každý ve světě vnímáme našimi smysly mnoho 

věcí jinak. Např. slepý člověk může zcela jinak vnímat světlo, než člověk, který vidí.156 Podle 

Anny Hogenové naše smysly spolu komunikují přes tělesné schéma a  říká, že i  slepý má 

zkušenost prostoru. Ale i lidé, kteří vidí, se navzájem ve vidění a vnímání věci velmi odlišují. 

Kant (1724—1804) v Kritice čistého rozumu též říká: Neznáme nic jiného než svůj způsob, 

jak věci vnímáme, způsob, který je nám vlastní a  jehož se musí nutně dostat nikoli každé 

bytosti, nýbrž každé lidské bytosti. Máme co dělat pouze s  tímto názorem.157 Dále Kant 

v Kritice soudnosti popsal tyto odlišnosti, jako odlišnosti vkusu: Pro někoho je fialová barva 

jemná a  milá, pro druhého mrtvá a  odumřelá. Někdo miluje zvuk dechových nástrojů, 

druhý má rád zvuk nástrojů smyčcových. Bylo by pošetilé přít se o tom s úmyslem hanět 

jako nesprávný soud druhých, který je od našeho odlišný, jako by byl vůči našemu soudu 

v logickém protikladu. Vzhledem k tomu, co je příjemné tedy platí zásada, že každý má svůj 

vlastní vkus (smyslů).158 Kant v Kritice čistého rozumu dále uvádí, že smyslovost je schopnost 

149 čAPEK, J. Maurice Merleau-Ponty. Myslet podle vnímání. s. 22 

150 ŠINDElÁŘ, D. Krása v nás a kolem nás. s. 187

151 HEGEl, G. W. F. Estetika: svazek první. s. 81

152 čAPEK, J. Maurice Merleau-Ponty. Myslet podle vnímání. s. 20

153 Ibid. s. 29

154 MERlEAU-PONTY, M. Svět vnímání. s. 25

155 KUlKA, J. Psychologie umění. s. 396

156 Jacques lusseyrant v dětství oslepl, ve své knize Nalezené světlo píše: Viděl jsem světlo, viděl jsem je, třebaže 

jsem byl slepý... koupal jsem se ve světle, v živlu, který mi slepota náhle přiblížila

157 KANT, I. Kritika čistého rozumu. s. 69

158 KANT, I. Kritika soudnosti. s. 58
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(receptivita) získávat představy zvnějšku. Předměty jsou nám tedy dány prostřednictvím 

smyslovostí a  jedině ona nám poskytuje názory; zatímco rozvažováním jsou předměty 

myšleny a z něj pocházejí pojmy.159 Pomocí smyslů se v našem vnímání vytvářejí takzvané 

názory, tedy představy předmětů. Názor se skládá z  několika počitků (základní chuťové, 

zrakové a jiné počitky), které se spojují. 

Susan Sontag (1933—2004) v eseji Proti interpretaci říká, abychom se učili víc vidět, 

víc slyšet, víc cítit, jelikož městské prostředí natolik bombarduje naše smysly, které jsou tím 

neustálým tlakem otupené, čelíme problému desenzibilizace, podle ní nemůžeme krásu 

vyložit jen ze smyslů, ale zároveň také ne z pojmů. Říká, že naše nitro ani člověk sám by 

neměl být rozpolcen na  vjem a pojem, na pravdu a  krásu a na smyslové a  rozumové.160 

Sontagová je přesvědčená, že co už dnes rozhodně nepotřebujeme, je převádět nadále 

umění na myšlení, anebo (ještě hůře) umění na kulturu, ale co je důležité, abychom znovu 

získali schopnost smyslového vnímání.161 

ladislav Kesner (1961) píše o  tom, že vnímání uměleckého díla závisí především 

na divákově vizuální aktivitě, na kvalitě jeho vidění.162 Upozorňuje na samotný proces vidění, 

který patří mezi jeden z nejsložitějších procesů fungování mysli. Dnes je zřejmé, že signály 

vnímané optickou soustavou oka jsou přenášeny do  mozku, kde jsou transformovány 

do neutrálního kódu, z něhož jsou teprve "konstruovány" obrazy. V mozku vzniká neutrální 

korelát — soubor činností skupin nervových buněk, který odpovídá vjemům zachyceným 

na  sítnici. Naše opticko-nervová soustava tedy v  žádném ohledu neslouží k  přijímání 

"objektivní" informace; daleko spíše ji můžeme považovat za  jakési zařízení, jež informaci 

vyváří.163 Výzkumy dále poukazují na to, že vnímání obrazů je ve velké míře určováno mj. 

divákovou zkušeností. 

4. 2. HEGEl A SMYSlOVÉ VNÍMÁNÍ

 Naše smyslové vnímání může dospět až k  teoretické úvaze nad věcmi (noesis),164 

o které hovoří Hegel, věda sice může vycházet od smyslové danosti v její jednotlivosti a mít 

představu o  tom, jak ta a  ta jednotlivost je bezprostředně dána ve své jednotlivé barvě, 

podobě, velikosti atd. Ale toto individualizované smyslové datum nemá pak žádný další vztah 

k duchu, pokud se inteligence vypravuje za všeobecným, za zákonem, myšlenkou a pojmem 

předmětu, a proto tento předmět v  jeho bezprostřední jednotlivosti nejen opouští, nýbrž 

vnitřně proměňuje, ze smyslového konkréta činí abstraktem, něčím myšleným, a tedy čímsi 

podstatně jiným, než byl týž objekt ve svém smyslovém zjevu.165 Hegel nevěří v budoucnost 

umění, jelikož věří ve vyšší hodnoty než smyslové, podle něj lidstvo nebude umění potřebovat. 

Bude prý žít ve vyšších oblastech ideálních hodnot.

Smyslovost a  jeho vztah k  umění se v  dílech Hegela popisuje následovně:umění 

promlouvá ke smyslům člověka, jako první co v  lidech vzbuzuje, jsou pocity, což je velmi 

subjektivní, totiž které pocity mají být uměním vzbuzovány? Pocit příjemnosti? Hegel 

dochází k tomu, že zkoumání pocitů ulpívá v neurčitosti. Dále se zabývá vzdělaným smyslem 

159 KANT, I. Kritika čistého rozumu. s. 53

160 SONTAG. S. Proti interpretaci. s. 6

161 Ibid. s. 6

162 KESNER, l. Muzeum umění v digitální době. s. 126 

163 Ibid. s. 133

164 Noesis – akt myšlení

165 HEGEl, G. W. F. Estetika: svazek první. s. 80
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pro krásno, čímž je vkus, který podle něj má zůstat ve způsobu bezprostředního cítění, 

ačkoli je vzdělaným pojímáním a  vyhledáváním krásna; je to pociťování vybaveno reflexí. 

Vkus je navíc odkázán pouze na abstraktní povrch, po němž zahrávají city a  je vnějškový 

a jednostranný. Posledním způsobem, jak může umění promlouvat ke smyslům člověk a jak 

jej člověk může reflektovat je znalecký posudek, zde ale přichází problém, jelikož znalecký 

posudek může ulpět pouze na znalectví vnějších stránek, techniky, historie atd. a nic nevědět 

o pravé povaze uměleckého díla.166

Hegel vyslovujuje myšlenku, že svým znázorňováním, nás umění vysvobozuje z moci 

smyslovosti uvnitř smyslové oblasti samé.167 Dále rozlišuje, jak se smyslové může vztahovat 

k duchu a nachází různé způsoby. Prvním je pouze smyslové chápání (dívání, naslouchání, 

dotýkání…), kdy duch se k věcem vztahuje formou žádostivosti, kdy nedokáže nechat objekt 

v jeho svobodném bytí ani sám není svobodný. Je to nejhorší a pro ducha nejméně vhodný 

způsob. Dále je to teoretická úvaha o věcech – věda neboli poměr k inteligenci, ale zde Hegel 

nachází problém, že věda chce věci poznat v jejich všeobecnosti, aby nalezla jejich vnitřní 

podstatu a zákon a aby je pochopila z jejich pojmu. Proměňuje umělecké dílo ve všeobecnou 

myšlenku a  pojem, a  potom nemá žádný vztah k  duchu. Předmět v  jeho bezprostřední 

jednotlivosti opouští a činí z něj abstraktum (něco myšleného). Naše inteligence nám tedy 

brání v pochopení díla, vytváříme si své myšlenkové konstrukty, které nám brání zahlédnout 

věci v  jejich podstatě. Poslední způsob, jak se smyslové může vztahovat k duchu je skrze 

umělecký zájem, který nechává svůj předmět svobodně být pro sebe a to je i způsob, který 

Hegel považuje za nejlepší.168

4. 3. VNÍMÁNÍ Z PSYCHOlOGICKÉHO HlEDISKA

V našem kontextu nás zajímá především estetické vnímání, nicméně pro úplnost jsou 

zde v úvodu této kapitoly uvedeny některé definice samotného pojmu vnímání, tak jak je 

chápáno z psychologického hlediska. 

 Sám proces vnímání je poměrně komplikovaný proces, který závisí na mnoha dalších 

aspektech. Vnímání je popsáno jako dráždění objektivní reality v  mozku prostřednictvím 

smyslových orgánů.169 Vztahuje se k jednotlivým smyslům jako k tomu, čím vnímáme. Naše 

vnímání, ať už obrazů, či zvuků, je ustrojeno tak, že zachycuje kontrasty (rozhraní) a pohyb 

na klidném pozadí.170 Další definice popisuje vnímání jako proces přijímání a vnímání vnitřních 

i vnějších podnětů smyslovými orgány a receptory a jejich výběr, organizace a interpretace, 

proces získávání vjemů.171 

 

 Proces vnímání zahrnuje:

1. organizaci vjemového pole — percepční pole dělíme na figuru (předmět vnímání) 

a pozadí. Výjimkou jsou reversibilní figury. Při vyčleňování figury z pozadí se prosazují tvarové 

166 HEGEl, G. W. F. Estetika: svazek první. s. 78

167 Ibid. s. 87

168 Ibid. s. 79—82

169 KUlKA, J.: Vnímáním obecně rozumíme odrážení vnější nebo vnitřní reality v mozku prostřednictvím smyslových 

orgánů

170 HOSCHl, C. Umění a (neuro)věda. s. 47 [online]. Dostupné z: http://www.hoschl.cz/files/3508_cz_Umeni%20

a%20veda_Sanquis_56_46.pdf

171    Výkladový slovník psychologie 
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zákony (gestaltismus) — zákon dobrého tvaru, symetrie, podobnosti, blízkosti, dobré křivky 

a další.

2. rozpoznávání objektů — jde o  pochopení významu vnímaných objektů (figur) 

a  jejich pojmenování. Při rozpoznávání používáme nejen senzorické informace, ale také 

zkušenosti z historie.172 

 Kulka popisuje vnímání uměleckého díla a  říká, že běžné vnímání173 je základem 

vnímání uměleckého díla. Každé umělecké dílo záleží na své materiální existenci; bez ní ho 

sice můžeme podržet v paměti, nemůžeme je však zprostředkovat jinému člověku.174 Cílem 

estetického vnímání není ani tak identifikace samotných objektů  — i  když samozřejmě 

i ta – jako spíše „identifikace“ lidského vztahu k těmto objektům, ke světu, a to ve vztahu 

specifického, estetického.175 Dále Kulka uvádí, že na krystalizaci estetického předmětu ve 

vědomí vnímatele se podílí stejně tak vnímání jako představivost, myšlení, cit a fantazie.176 

Od konce 19. stol. se v psychologii objevilo mnoho pohledů na estetické vnímání. 

Alfred Binet (1857—1911)177 rozlišil čtyři typy estetického vnímání podle typu jedince na typ 

deskriptivní,178 typ observační,179 typ erudovaný,180 typ emocionální (nebo imaginativní)181 

Následně F. Muller hovoří o šesti typech estetického vnímání, které se více méně shodují s 

estetickými typy Bineta: popisný = deskriptivní, pozorovací = observační, typ emocionální  

Muller rozdělil na dva: emocionálně popisný a emocionálně pozorovací a následně typ 

erudovaný (učený) rozdělil na typ učeně popisný a typ učeně pozorovací. 

Britský psycholog Edward Bullough (1880—1934), který vyšel z výzkumů estetického 

hodnocení barev rozlišil další čtyři typy estetického vnímání: objektivní typ,182 který 

můžeme snadno spojit s typem učeným, erudovaným, intrasubjektivní typ183 vychází z 

typu emocionálního a dva nové typy, (přičemž jeden z nich používá ve svém rozlišení i Jiří 

Kulka),184 a to asociativní typ (při vnímání ovlivněn asociacemi) a charakterový typ, který 

vnímá estetické předměty, jako by představovaly povahové rysy člověka. (Kulka zde místo 

charakterového typu uvádí typ empatický).

172 Senzorické procesy a vnímání [online]. Dostupné z: http://www.studium-psychologie.cz/obecna-psychologie/6-

senzoricke-procesy-a-vnimani.html

173 Vnímání - je smyslovým zachycením skutečnosti, jehož účelem je orientace člověka v  okolním prostředí. 

Jeho úkolem je vybrat smyslové informace, které jsou potřebné z hlediska právě vykonávané činnosti a sestavit tyto 

informace v určitý celek - vjemovou strukturu. Účelem vnímání je strukturace, tj. uspořádání vjemového pole. Pro 

umění jsou nejdůležitější vidění a slyšení. In KUlKA, J. Psychologie umění. s. 78

174 KUlKA, J. Psychologie umění, s. 355

175 Ibid. s. 355

176 KUlKA, J. Psychologie umění, s. 366

177 Francouzský psycholog, jenž vynalezl první praktický IQ test. 

178 Zaměřuje se na popis detailů, aniž se snaží postihnout jejich smysl, vztahy a vazby.

179 Zachycuje jen výrazné a významné rysy předmětu a hodnotí je.

180 Nepokouší se předmět příliš popisovat, ale uvádí, co o něm ví.

181 Místo viditelných detailů předmětu se pokouší postihnout jejich citový význam. 

182 Pro tento typ je vnímání citově málo ovlivněné, v popředí spíše intelektuální hodnocení.

183 Reaguje na estetické předměty převážně citově.

184 Typy estetického vnímání podle J. Kulky: typ intelektuální; typ emocionální; typ asociativní; typ empatický.

Fáze estetického vnímání podle Kulky: 1. Motivace a receptivní záměr - motivace (estetické zaměření) -   

záměr, rozhodnutí;2. Percepce - příjem zprávy = vnímání uměleckého artefaktu - počátek dekódování a interpretace; 

3. Dekódování uměleckého sdělení;4. Interpretace; 5. Estetická responze.
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Podle Richarda Müllera-Freienfelse (1882—1949) existují dva druhy recipientů, dva 

druhy estetického postoje (vcítění a kontemplace) a pět typů estetického prožitku. 

typ recipienta  typické estetické chování  typ estetického prožitku

spoluhráč  vcítění (Einfuhlung)   motorický, emocionální,

        imaginativní

divák   kontemplace (Kontemplation)        senzorický, intelektuální 185 

Pokud bychom měli vše shrnout a zjednodušit, tak psychologie rozlišuje několik typů 

estetického vnímání. Máme zde diváka/recipenta, který je nějakým způsobem založený a to 

zjednodušeně buď citově, rozumově nebo intuitivně186. Hegel v kontextu vnímání estetického 

předmětu (vnímání krásna) rozlišuje typy vnímání, které již byly uvedeny v předchozí kapitole. 

Ve stručnosti u Hegela máme na nejnižším stupni pouze smyslové vnímání, které vzbuzuje 

pouze pocity (typ emocionální?), které jsou subjektivní a neurčité. Dále tu máme vkus, který 

Hegel popisuje jako pociťování vybavené reflexí, zde se nacházíme mezi pouhými pocity, 

emocionalitou a odbornou znalostí. Odborná znalost nebo také rozumová reflexe je dalším 

možným způsobem vnímání (v psychologii typ erudovaný, učený), ale tento způsob vnímání 

se ovšem, podle Hegela, vzdaluje realitě estetického objektu jelikož činí z vnímaného 

předmětu abstraktum a vypouští zcela jeho smyslový zjev. Hegel tedy pokračuje dál, protože 

chce, abychom dokázali nahlédnout na předmět sám o sobě a nechali jej svobodný od 

našeho usilování. Tento druh vnímání pokládá za nejdůležitější a nám se z dnešního hlediska 

může jevit jako to, oč se pokouší současná fenomenologie — očistit předmět a vnímat jej 

svobodně, což pro Hegela znamená zároveň cestu k absolutnímu duchu.       

4. 4. FENOMENOlOGIE VNÍMÁNÍ 

 Edmund Husserl (1859—1938) říká, že nelze odečíst svět od  člověka a  člověka 

od světa, je třeba se vrátit k  tomu, jak se člověku ukazuje svět. A  ten se nám ukazuje ve 

vnímání, jedna věc odkazuje k druhé, věci odkazují na sebe v horizontech. Svět je tady takto, 

protože se nám takto ukazuje, a že o něm takto mluvíme – přirozený svět. To, co říká věda, 

přichází až potom. Věda měří vzdálenost, délku atd., ale my už těmto pojmům rozumíme 

a v přirozeném světě se délka a blízkost jeví jinak.187 Vnímání188 by se dalo charakterizovat také 

jako otevřenost k něčemu. Renaud Barbaras (*1955) vnímání popisuje jako plnou přítomnost 

nějaké věci v nitru vědomí anebo jako intelektuální přítomnost předmětu pro ducha. Podle 

Anny Hogenové k vnímání patří to, co je vnímatelné, Umwelt, okolní svět. člověk není nic 

hotového, ale je to, co tradice okolního světa v něm otevírá a právě toto otevírání patří bytostně 

185 Úprava podle Kulky. In: KUlKA. J. Psychologie umění. s. 368

186 Intuitivnímu způsobu vnímání se autorka věnuje více v třetí části této práce.  

187 Miroslav PEŘÍčEK z ÚFaR FF UK. Pojmy z filozofie: Fenomenologie [online]. Dostupné z: https://www.youtube.

com/watch?v=gnA1ruwScvEš

188    Percepce — Husserl a po něm Merleau-Ponty a A. Gurwitsch ukazují, že vjem není produktem vnějšího podnětu 

(stimulu), nýbrž je korelátem intence. Percepce je zaměření na něco, projekt k něčemu, předjímající intence (Vorhaben, 

Vormeinen). Vnímání je vidění imanentního smyslu, který se vynořuje z konstelace dat. Percepce je akt, který odhaluje 

— neuděluje smysl. Vnímat znamená uchopit imanentní smysl. Dojmy se mohou měnit, ale percepce zůstává táž. Moje 

percepce vrabce zůstává stejnou, i když vrabec z větve odletí. Percepce blížící se lokomotivy zůstává stejnou, i když 

její hvízdot a obraz její se mění. Je tomu tak, protože intence (zaměření na vrabce či lokomotivu) zůstává identická. 
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k  vnímání.189 Dále uvádí, že každé vnímání 

je rozhovorem, dialogem těla s  okolním 

světem. Přičemž jednotlivé smysly spolu 

komunikují přes tělesné schéma, i  slepý má 

zkušenost prostoru, počitek se ukazuje jako 

velká plocha našeho dotyku s bytím. Husserl 

poukazuje na  to, že vnímání není vědomím 

samotného obrazu či znaku, který poukazuje 

k  něčemu nepřítomnému, nýbrž vědomím 

přítomné věci.190 Dále poukazuje na  to, že 

naše vnímání už je ovlivněno předchozími 

zkušenostmi, tím, co už víme. Merleau-Ponty 

zpochybňuje určitost smyslově vnímaných 

kvalit. Říká, že kvality mohou být různé, ale 

svoji určitost získávají právě až v  kontextu. Příkladem této skutečnosti je známý optický 

klam šedého čtverce, kdy čtverce A a B mají přesně stejný šedý odstín, ale díky kontextu je 

vnímáme jako dvě odlišné barvy.

Edmund Husserl rozlišuje vnímání předmětu a pak vnímání toho, co je vědomí (vnitřní 

vnímání vlastních prožitků).191 Předmět se nějakým způsobem ukazuje našemu vědomí 

a vědomí je naopak vědomím sebe sama, smysl jeho bytí není závislý na ničem jiném, než 

právě na bytí tohoto vědomí.192 Merleau-Ponty se chce vrátit od hotových věcí k procesu, 

ve kterém věci právě získávají svůj smysl, chce přejít od  jevící se věci k procesu jevení.193 

Fenomenologie není žádnou introspekcí a nezabývá se tím, jak se nám subjektivně věc jeví, 

neobrací se na subjektivní prožitky či stavy vědomí. Obrací se lidskému nitru a jeho životu, 

který není od světa oddělen. Běžná perceptivní zkušenost není aktem vědomí, nýbrž životním 

vztahem, který nemusí být ani vědomí. Intencionalita jakožto lidská schopnost zaměřovat 

se na určité smyslem nadané celky je pro Merleau-Pontyho mnohem spíše výrazem našeho 

tělesného života než aktem naší mysli. 194 

Barbaras hovoří o  tom, že se ve vnímání subjektivita otevírá určité transcendenci, 

určitému přesahování, ale zároveň nepřestává být sama sebou. Vědomí se otevírá vnější 

svět, aniž by přestal transcendovat.195 Transcendentální vědomí je tak vědomí, které je 

osvobozené fenomenologickou epoché. Epoché tedy není limitující, ale naopak právě díky 

epoché se dostáváme k transcendentálnímu životu.

Merleau-Ponty píše, že: Smyslově vnímatelné je právě ono médium, v němž se může 

dávat Bytí tak, že je není třeba klást; smyslový zjev smyslového, mlčenlivá přesvědčivost 

smyslového jsou jediný způsob, jak se Bytí může manifestovat, aniž by se stalo nějakou 

pozitivitou, aniž by přestalo být mnohoznačným a  transcendentním.196 Barbaras tuto 

myšlenku shrnuje ve smyslu toho, že bytí se potřebuje zjevovat ve smyslově vnímatelném 

modu, aby zůstalo tím, čím je, a to transcendentním a neviditelným. Naše vnímání je tedy 

189 HOGENOVÁ. A. K fenomenologii těla a pohybu. s. 44 [online] Dostupné z: https://www.psychosom.cz/images/

archiv/Psychosom-2004-5.pdf

190 čAPEK, J. Maurice Merleau-Ponty. Myslet podle vnímání. s. 65

191 PETŘÍčEK, M. Úvod do (současné) fenomenologie. s. 26

192 Ibid. s. 27

193 čAPEK, J. Maurice Merleau-Ponty. Myslet podle vnímání. s. 29

194 Ibid. s. 41

195   BARBARAS, R. Vnímání. s. 29 

196 MERlEAU-PONTY. M. Videtelné a neviditelné. In: BARBARAS. R. Vnímání. Esej o smyslově vnímatelném. s. 59

Václav Hollar, Krajina - hlava (Wenceslas Hollar - land-

scape shaped like a face, (6)
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umožněno tím, že bytí je smyslové. Vnímání je tím, co Bytí vyžaduje, aby mohlo být. 

Tato část práce byla napsána jako teoretický úvod k celé problematice, ke které se 

bude autorka v druhé části práce vztahovat. 

Opický klam šedého čtverce 

(Checkershadow Optical Illusion), 

(7).
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1. METODOlOGIE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY

Druhá a zároveň praktická část disertační práce Hledání významu krásy ve vztahu 

k pravdivosti a  svobodě na  půdě výtvarného umění a  pedagogiky s  podtitulem Dialogy 

a krása se zaměřuje na význam krásy a její analogie. Konkrétně: Jaký je význam zkušenosti 

s krásou a čemu je tato zkušenost podobná? 

Prezentovaný výzkum je fenomenologický. Fenomenologické zkoumání 

je směřováním od výsledku k procesu a cílem je v užším významu objektivní poznání smyslu 

věcí, uchopení jejích invariant. Fenomenologie tak směřuje k návratu k přirozenému světu, 

k návratu k věcem samým - a k tomu, jak se nám zjevují. 

Fenomenologie říká, že filozofické poznání nespočívá v  konstruování obecných 

principů, ale v deskripci „fenoménů“ tj. věcí samých. Tedy úkolem předkládaného výzkumu 

je popsat a  analyzovat prožitou zkušenost s  krásou (vnímáním krásy), kterou má určitý 

jedinec nebo skupina jedinců v našem případě umělců. 

Ve fenomenologickém výzkumu je aplikována fenomenologická redukce, která 

probíhá v následujících fázích:

Cesta redukce podle metodologa lammeka (1993)

1. Teoretický svět. Tento svět je nutné uzávorkovat. (Epoché)

2. Přirozený (životní svět, lebenswelt). Svět naivních zkušeností, kde prožíváme to,  

 co je.

3. Fenomenologický postoj. Myšlení je vždy myšlením něčeho, je intencionální.  

 Intence myšlení je v tomto kroku nutné vyjasnit. 

4. Odhalení podstaty (eidetická redukce). Je nutné provést mnoho pozorování.

5. Transcendentální subjektivita. Dosahujeme čistého absolutního.    

 Transcendentálního vědomí. Jde o určení já, které daný svět transcenduje.1 

Jednotlivé kapitoly z II. části vychází z analýzy rozhovorů, na základě které vzniklo 

deset oblastí spojených s  krásou a  uměním, které autorka postupně rozebírá. Jednotlivé 

kapitoly, ale ne všechny, jsou doplněny obrazovou dokumentací tvorby jednotlivých 

respondentů, která se nějakým způsobem vztahuje ke konkrétnímu tématu. 

Kapitoly jsou koncipovány tak, že je čtenáři nejprve představena samotná problematika 

jednotlivých pojmů a jak na ně bylo a je nahlíženo. Autorka se tak snaží poukázat na podstatu 

a  původ jednotlivých pojmů a  principů. Následuje dialog mezi autorkou (výzkumníkem) 

a jednotlivými respondenty (umělci). Zásadní otázkou je, jak je vnímána krása? Dialogy jsou 

vedeny na pozadí filozofického a uměleckého diskurzu umění a krásy, uvádí je do kontextu 

a samostatně se věnuje jejich konfrontaci s Hegelovskou filozofií.

Aby čtenář nebyl příliš interpretačně vymezován, ač třeba někdy nezáměrně - autorka 

rozkrývá úryvky rozhovorů. Ty jsou doplněné v každé kapitole o přímé citace dialogů, které 

byly schváleny a  v  některých případech i  opraveny jednotlivými respondenty. čtenář si 

na  základě jednotlivých výpovědí (ač i  ty mohou být samozřejmě zkresleny autorčiným 

výběrem, jelikož i  zde se realizuje autorský subjekt, který i  když se snaží co nejvíce 

objektivizovat sám sebe, pořád zůstává subjektem) může vytvořit přehled o  současném 

stavu vnímání dané problematiky.

1 HENDl, J. Kvalitativní výzkum. s. 76 
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Dílčí výzkumné otázky, které si autorka kladla, jsou následující: 

Jaká je zkušenost s krásou konkrétních jedinců? 

Je krása čistě subjektivní pojem? 

Existuje nějaká rovina, ve které je možné vnímat krásu jako něco objektivního,  

 společného všem? 

Je možné se ve vnímání krásy někde potkat?

Je krása spojená s řádem, s vnímáním nějaké zákonitosti, proporčnosti?

Je krása spojená s pravdou?

Může být krása spojená s bolestí, s utrpením?

Může být krása něco, co nás přesahuje?

Je Hegelova estetika současná? 

Kromě toho autorku zajímala i aktuálnost Hegelovy myšlenky podle které má  

 umění povznášet ducha. 

Poslední otázka je zaměřená více na pedagogickou oblast a je více rozebrána ve III.  

            části: lze s fenoménem krásy nějak záměrně pracovat ve výtvarné výchově? 

1. 0. 1. JAKÝM ZPŮSOBEM PROBÍHÁ FENOMENOlOGICKÁ ANAlÝZA

Uzávorkování - výzkumník si uvědomuje své apriorní koncepty a  představy 

o fenoménu.

Intuice - v průběhu sběru dat se snaží výzkumník pochopit významy, které účastník 

přisuzuje dané zkušenosti, cílem je porozumění významům prožité zkušenosti s fenoménem, 

který studuje.

Obsahová analýza - kódování, kategorizace, definování témat. Porovnání jednotlivých 

témat, výzkumník se snaží zachytit rozmanitost perspektiv jednotlivých účastníků 

a syntetizovat data tak, aby zachycovala bohatost sdělovaných významů zkušenosti.

Popis - význam zkušenosti pro celou skupinu jedinců, jenž má reflektovat dosavadní 

poznatky a zkušenosti výzkumníka získané stykem s účastníky během sběru dat.2

1. 0. 2. CÍl VÝZKUMNÉ čÁSTI - DIAlOGY

Cílem výzkumné části s názvem Dialogy a krása je přiblížit, jakým způsobem vnímají 

krásu jednotliví respondenti (umělci a pedagogové) a zároveň, kde se setkává filosofie Hegela 

se současnou realitou? Dalším cílem a úkolem je prozkoumat dílčí výzkumné otázky, které 

si autorka kladla a naleznout odpovědi na tyto otázky nebo se alespoň přiblížit k hlubšímu 

pochopení dané problematiky. 

1. 0. 3. MÍSTO VÝZKUMU A lIDÉ, KTERÝCH SE VÝZKUM TÝKÁ

Kde se výzkum odehrává: Přirozený svět (lebenswelt) — škola, ateliér, příroda, 

domov.

lidé, kterých se výzkum týká: pedagogové, umělci z  různých oblastí. Kriterium, které 

všichni respondenti splňovali, byla zkušenost s krásou. Všichni oslovení respondenti se již nějakou 

dobu pohybovali a pohybují na umělecké scéně, tedy jejich pohled je nějakým způsobem poučený 

v oblasti umění, ať už jde o literaturu, architekturu, malbu či sochařství nebo multimediální tvorbu. 

2 Hendl, J. Kvalitativní výzkum. s. 76 
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1. 0. 4. METODA SBĚRU DAT

Ke sběru výzkumných dat docházelo formou fenomenologických nestrukturovaných 

rozhovorů. Každý účastník byl vyzván, aby reflektoval svoji zkušenost a  vyprávěl, jakou 

měla pro něho význam, následně byly některé informace upřesňovány v  rámci emailové 

komunikace. 

 Technikou transkripce je doslovný přepis nahrávky rozhovoru, přičemž v jednotlivých 

kapitolách byly použité přímé citace z  rozhovorů (přímý hlas = emic voice účastníků 

výzkumu). Autorka se snažila zachovat co největší autenticitu textu a ponechat jej tak, jak 

co bylo vypovězeno, bez ohledu na gramatiku. Zároveň však byly některé texty (výpovědi) 

opraveny samotnými respondenty (autory), v  tom případě je v  práci uvedená revidovaná 

(upravená) část rozhovoru. 

1. 0. 5. TVORBA DAT V INTERPRETATIVNÍ FENOMENOlOGICKÉ ANAlÝZE

Autorka se v  průběhu výzkumu seznámila s  Interpretativní fenomenologickou 

analýzou, která ji velmi pomohla především se samotnou interpretací rozhovorů, ale také jí 

pomohla rozšířit náhled na získávání dat k výzkumu: Nejčastěji používanou metodou sběru 

dat v IPA3 je polostrukturovaný rozhovor, využívá také psané narativní zprávy, autobiografické 

deníky (např. vedené po dobu výzkumu) nebo emailové diskuze (Brockia Wearden, 2006). 

Účelem sběru dat je vstoupit do  světa účastníka výzkumu. Způsob získávání dat by měl 

facilitovat příběhy, myšlenky a  pocity spojené s  daným fenoménem (Smith, Flowers 

a larkin, 2009). Respondenta považujeme za experta ve vztahu ke své zkušenosti, kterou 

jako fenomén zkoumáme. Proto by měl mít dostatek volnosti, aby mohl rozhovor směřovat 

k tomu, co mu připadá jako významné.4 

 

1. 1. INTERPRETACE ROZHOVORŮ

Původně, jak už bylo výše zmíněno, autorka pracovala s Hendlovu fenomenologickou 

interpretací, která se měla odehrávat v následujících krocích: 

Jak se krása zjevuje umělcům?

1. Rozhovory s lidmi (umělci). Zaměření se na konkrétní (specifickou)

zkušenost a pocit (vnímání krásy).

2. Co je esence zkušenosti dotazovaných lidí (umělců) ve vztahu ke kráse   

 (k vnímání krásy)?

3. Společné znaky a esence zkušenosti skupiny.

4. Popisná zpráva zkušenosti zkoumaných fenoménů

V průběhu výzkumu dala autorka přednost fenomenologické interpretační analýze, 

která si mnohem více uvědomuje stanovisko výzkumníka jako subjektu, neboť je ovlivňován 

svými predispozicemi, ať už prostředím, nebo zkušeností. Interpretační analýza, tedy její 

postup obsahuje následující kroky: 

3 Zkratka pro Interpretativní fenomenologickou analýzu.

4 čERMÁK, I.; KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ, J. Interpretativní fenomenologická analýza
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0. Reflexe výzkumníkovy zkušenosti s tématem výzkumu

1. čtení a opakované čtení

2. Počáteční poznámky a komentáře (deskriptivní, lingvistické, konceptuální)

3. Rozvíjení vznikajících témat

4. Hledání souvislostí napříč tématy

5. Analýza dalšího případu

6. Hledání vzorců napříč případy

1. 1. 1. INTERPRETATIVNÍ FENOMENOlOGICKÁ ANAlÝZA

Fenomenologická interpretativní analýza fenomenologicky prozkoumává zkušenost 

konkrétního člověka z  jeho perspektivy a zároveň si uvědomuje, že v  tomto porozumění 

hraje ústřední roli také výzkumníkova zkušenost a jeho pohled na svět, stejně jako interakce 

mezi ním a participantem (Smith, 2004). Ve výzkumu je brán ohled nebo spíše výzkumník 

si uvědomuje, že je ovlivňován spoustou aspektů, které nejsou zcela objektivní. Výzkumník 

otevřeně přiznává, že jeho osobní přesvědčení, postoje a interpretace jsou nezbytné k tomu, 

aby vůbec mohl porozumět žité zkušenosti jiného člověka (Fade, 2004). Analýza textu 

je vždy zároveň interpretací, z čehož vyplývá, že to není esenciální zachycení zkušenosti 

jedince, o které usiluje tradiční fenomenologie.5 

1. 1. 2. HERMENEUTICKÝ KRUH 

Hermeneutický kruh lze stručně charakterizovat jako takový druh interpretace, kde 

každé jednotlivé části lze porozumět jen z  celkové souvislosti a  celkové souvislosti lze 

porozumět jen pochopením jednotlivých částí celku (Norreklit, 2006). Respondent se snaží 

porozumět své zkušenosti s daným fenoménem, zároveň výzkumník se snaží porozumět 

tomu, jakým způsobem k tomuto porozumění respondent dospívá, či, řečeno se Smithem 

(2004), jak respondent toto porozumění provádí.6

1. 1. 3. IDIOGRAFICKÝ PŘÍSTUP

Zaměření na konkrétní jedince, kteří ve svém životě zažívají specifickou situaci nebo 

událost. V důsledku toho IPA* začíná detailním prozkoumáním jednoho případu a pokračuje 

v něm do té doby, než dosáhne určitého stupně porozumění nebo interpretačního tvaru, 

a teprve poté přechází k analýze dalšího případu (Smith, 2004).7 

1. 1. 4. INTERPRETACE

Interpretace podle IPA je úzce zakotvená v textu a přiznává, že je to vždy výzkumník 

se svým životním kontextem, kdo je jejím autorem. Nezbytnou součástí interpretačního 

procesu je výzkumníkova disciplinovanost v kritickém a reflektivním pozorování/posuzování, 

co z  jeho porozumění textu souvisí s osobním kontextem a co je součást textu – to pak 

porovnává a ověřuje v kontextu celého textu (Finlay, 2009; Smith, 2004).8

5 čERMÁK, Ivo; KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ, Jana. Interpretativní fenomenologická analýza

6 Ibid. 

7 Ibid.

8    Ibid.
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Objektivizovat samy sebe, zvládat svou fyzickou stránku, chceme-li bojovat 

s předmětem a fakticky pro sebe odstranit jeho nebezpečí a zvládnout jej – to však znamená: 

pracovat, zlidšťovat svět, proměňovat objektivní přírodu v člověka.9

1. 1. 5. VAlIDITA KVAlITATIVNÍHO VÝZKUMU

Smith, Flowers a  larkin (2009) navrhují, aby validita kvalitativního výzkumu byla 

hodnocena nezávislým auditem, který by měl k dispozici: 

- počáteční průzkum tématu, návrh výzkumu, plán výzkumného rozhovoru, jeho 

nahrávku, okomentovanou tématickou analýzu, seznam témat, analýzu a výsledky. 

- každý z kroků je posuzován již v průběhu analýzy, podobně jako to je při konzultacích 

se supervizorem práce. Cílem by bylo zajistit, že vyprodukovaná zpráva je dostatečně 

věrohodná.10

2. DIAlOGY A KRÁSA

2. 1. JAK VNÍMÁNE KRÁSU?

Klíčová slova: krása, vnímání, smysly, citlivost, iniciace, subjektivita vnímání krásy 

Vnímání umění souvisí s  našimi smysly. Jsou obrazy, díla, které vnímáme 

s bezprostřední samozřejmostí, bez předchozí informovanosti. Dílo nás dokáže oslovit, aniž 

něco víme o autorovi, jeho myšlenkách a záměru. čteme z díla, které se nám bezprostředně 

líbí, a  toužíme se jím obklopit. Sama mám mnoho podobných zkušeností, které ovšem 

částečně souvisí s  individuálním naladěním jedince (výchovou a vzděláním), ale přesto si 

odvažuji tvrdit, že je zde rovina, ve které se diváci potkávají, byť to nemusí být v tom samém díle. 

Je to rovina porozumění skrze smysly, vnímání skrze smysly, bez předchozí informovanosti 

o  konkrétním díle, což nám v některých svých pokusech potvrzuje neuroestetika, která 

poukazuje na to, že na nás určité dílo může působit jednak svou barevností, harmonickou 

kompozicí,  proporčností, symetrií nebo nějakým řádem, který je v díle obsažen, a tím v nás 

vyvolat pocity libosti, krásy.

Na druhou stranu ladislav Kesner (1961) výhradně zastává názor, že vnímání umění a 

krásy je čistě získanou dovedností, podle něj: shopnost vnímat umění, „vidět" je a porozumět 

mu není darem od  Boha či výsadou, jak se arogantně domnívají mnozí historici umění 

a estéti, ale získanou dovedností.11 Jakub čapek12 poukazuje na to, že smyslové pociťování je 

důležité, ale zároveň máme také racionální stránku vnímání, skrze kterou dokážeme zařadit  

vjem do  nějaké struktury našeho světa. Zkušenost vnímání je pro nás také možností, jak 

nahlédnout vyšší řád, princip, logos, který spojuje a ustavuje všechny věci skrze přítomnost 

okamžiku. Svět jak se nám ukazuje ve vnímání, je též místem zrodu racionálních struktur, že 

´zkušenost vnímání nás přivádí do přítomnosti, okamžiku, v němž se pro nás ustavují věci, 

pravdy a dobra, že nám zpřístupňuje logos ve stavu zrodu (…). Nechceme redukovat lidské 

9    Předmluva Jana Patočky k Hegelově Estetice. In: HEGEl, G. W. F. Estetika: první díl. s. 19 

10  čERMÁK, Ivo; KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ, Jana. Interpretativní fenomenologická analýza

11   KESNER, l. Muzeum umění v digitální době. s. 16

12   V knize: Merleau-Ponty, Myslet podle vnímání.
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vědění na smyslové pociťování, nýbrž být při tom, když se toto vědomí rodí.13 

Vnímání krásy můžeme rozlišit na to, které je pouze smyslové povahy. Tento 

druh vnímání je nám nejpřirozenější, jelikož vědomě i nevědomě vnímáme tvary, barvy, 

uspořádání a rozlišujeme, co je nám příjemné a co nikoli. Dále je tu další způsob vnímání 

krásy a umění, který je poučený a my jsme jej získali v procesu vzdělávání, ať už formálního 

či neformálního. Když se vrátíme zpět k Hegelovi a zároveň i k fenomenologii, dostaneme 

se k dalšímu způsobu vnímání, který se snaží o přesáhnutí smyslovosti i rozumovosti. Jde 

o spojení těchto dvou aspektů v novém porozumění dílu, ve kterém svou roli hraje rovněž 

čas - přítomnost.

  

Pro vnímání krásy také potřebujeme mít nachystány určité nástroje, kterými krásu 

můžeme uchopit. Je potřeba, abychom byli dostatečně vzděláni? Potřebujeme, aby nás 

do vnímání krásy někdo zasvětil, je to určitý druh iniciace? Nebo je důležité být smyslově 

připraveni na vnímání krásy? A co to znamená? Abychom od malička byly obklopeni krásnými 

věcmi (díly)? Abychom získaly nějaký vzor v dětství, a tím se naše citlivost k umění a kráse 

prohloubila a umožnila nám lépe umlěcké dílo vnímat?   

          

2. 1. 1. VNÍMÁNÍ, VÝCHOVA A KRÁSA  

         

 V  rozhovoru s  Michalem 

Kindernayem se dovídáme, že vnímání 

umění souvisí také se vzděláváním, 

s  výchovou: Podle mě je to taky 

o vzdělávání, o  tom, že člověk musí 

být otevřený, aby umění mohl vnímat. 

Stejně jako se člověk učí mluvit a  učí 

se poslouchat, učí se fungovat ve 

společnosti, tak se musí naučit i  vnímat 

věci jako je umění. 

Dále Michal Kindernay hovoří o 

tom, jak byl od  dětství obklopen obrazy, 

které na  něj působily a  rozvíjely v  něm 

vnímání a citlivost k  umění. Byl tam 

jeden obraz, který byl pro mě vždy velmi 

abstraktní, ale zároveň jsem v něm občas 

viděl jakési ryby. Byla to krajina z  kusů 

ryb, invertní rybí krajina na obloze. Teprve 

po  nějaké době jsem pochopil, že je to 

oko, že je to surrealistická malba, neuvěřitelně krásná, a kterou jsem objevil teprve nedávno. 

Je fantastická. A možná je to pro mě jeden z nejvýraznějších, nejdůležitějších obrazů mého 

života, protože je v tom ta proměna, ta metamorfóza, že tam vidíš rybu, která se najednou 

promění v oko. Později zjistíš, že je to slavný malíř, který navštěvoval mého tatínka a  ten 

mu zachránil zrak. Je to oko ale zároveň krajina, je to oko v krajině, něco co je abstraktní 

a  zároveň konkrétní, jsou tam symboly, čas, kouzla. Na  ten obraz v  životě nezapomenu. 

Mám ho doma a dívám se na něj znovu a znovu.

V podobném smyslu hovoří i Petr Kamenický, o interiéru kostela, který jej výrazným 

způsobem ovlivnil v dětství:...ty nedělní hodiny v chrámu byly plné barev, představ a odlesků, 

13 čAPEK, J. Merleau-Ponty, Myslet podle vnímání. s. 52-53

ladislav Zívr. (8)
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prostor se prolamoval jako v obrazech Neo Raucha, klubka andělů, kteří drží kazatelnu u sv. 

Michala, těch padlých, z  černého mramoru, ta se objevovala o  desítky let později nějak 

mimoděk v  kompozicích několika pláten, takové letící společenství jako na  obrazech El 

Greca, určitě jako zasutá vzpomínka na dětství. 

 

2. 1. 2. PROSTOR UMĚlECKÉHO DÍlA (PROSTOR KRÁSY)

Petr Kamenický a Michal Kindernay v rozhovorech rovněž zmiňují, že umění ať už 

je to literatura nebo obrazy, umožňují něco jako průchod do jiného světa,  což Kamenický 

ilustruje na příběhu staré paní a jejích knih a Kindernay při popisu zážitku z dětství: Pro mě 

to byly průhledy do jiných světů, říká Kindernay, do jiných realit, skrze duši malíře, umělce. 

Podobně tak můžeš nahlížet skrze různé nálady, skrze vnímání a koncepty někoho jiného. 

Když čteš knihu, přirozeně se dozvídáš nějaké informace, procházíš určitým příběhem 

či strukturou textu, ale vždycky je to cesta myšlenkami autora, jeho vnímání světa. Petr 

Kamenický popisuje prostory, ve kterých žili lidé, co se zajímali o umění: Představoval jsem 

si, jak tam celé dny sedí o samotě, čte, když zvedne oči, uvidí Špilberk na protějším kopci. To 

bylo všechno. Ticho tam bylo, byt voněl tou paní, úplně se dalo cítit, jak ve své samotě žila 

a doplňovala svoje příběhy právě přes knihy. Nedávno jsem navštívil podobný byt. Samotářský, 

nepátral jsem po důvodech. žil v něm muž, architekt se zájmem o výtvarné umění. Svědčily 

o tom řady katalogů v přeplněných knihovnách, publikace profesního zaměření, literatura 

faktu, detektivky, romány. Bylo tam stejné ticho, odlišná vůně a podobně otevřený prostor 

pro představy a prožívání vlastního času. Ve stavu hlubokého zaujetí obrazem nebo četbou 

knihy - ponořením se intenzivně do poslechu hudby či divadelního představení - se opravdu 

můžeme ocitnout jakoby v jiné realitě. Kesner toto popisuje i jako formu útěku z reálného 

světa a nachází zde do jisté míry analogii s televizním seriálem, rychlou jízdou nebo virtuální 

realitou. Většina velkých tvůrců si tuto moc obrazů, které mají schopnost otevírat jiný svět 

velmi dobře uvědomují. čínský malíř Kung Sien (1620—1689) poznamenal k  jednomu ze 

svých obrazů: Pokud člověk dokáže diváka přenést do země strhující krásy, je to víc, než 

kdyby ho opil silným vínem.14 A Bernard Berenson (1865—1959), americký historik umění, 

který se specializoval na období renesance, si v roce 1890 do svého deníku poznamenal: 

Není funkcí veškerého umění přenést nás do světů lišících se od skutečného světa? Může 

to být jenom hezký svět; může být sublimně krásný nebo grandiózně kosmický, ale je 

podstatné, že to nebude svět všednodenní...15 

V dalším příběhu (viz citace níže) ukazuje Kamenický další kontext uměleckého díla 

(krásy) a jeho vnímání v každodenním životě, totiž že člověk nemusí koncipovat vždy prostor 

uměleckého díla, ale tím prostorem, kde se umění odehrává, může být náš život, jak už 

zároveň zmínila i  Dašková. Kamenický svým příběhem také otevírá prostor umění, které 

je pro mnohé skryté, když popisuje, jak vstoupil do bytu správce cukrovaru, který v něm 

měl neuvěřitelnou sbírku obrazů českých umělců:...otevřel vlasatý muž, trochu otrhaný, měl 

manželku a dvě děti, ne moc nábytku, zrovna ztloukal druhou židli. Pozval nás do patra, 

rozsvítil a já lapal po dechu, protože jsem uviděl plné stěny nádherných obrazů. Byly tam 

velké formáty, vývojová cesta Tvrdohlavých, byl tam Diviš i David, ostatně Diviše jsem se 

na to nedávno ptal, smál se a vzpomínal, bylo to v době, kdy se dal skvělý obraz vyměnit 

třeba za zabijačku... Dále přibližuje prostor krásy a vnímání krásy v příběhu své babičky Emy, 

kterou vzal jednou do galerie. Babička, která do té doby na žádné výstavě nebyla a znala 

umění a na určité rovině i krásu hlavně z prostoru chrámových lodí v kostele, zvolala: Petří, 

14 KUNG SIEN In: KESNER, l. Muzeum umění v digitální době. s. 148

15 BERENSON, B. Treasury, op.cit., s. 52 In KESNER, l. Muzeum umění v digitální době. s. 148
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tady je to jak v kostele! Kamenický popisuje, že ve vnímání jeho babičky byl prostor vší té 

krásy běžný, přirozený, tvořil se opakováním každotýdenních rituálů, které postupně upadaly 

do vzpomínek, nebo se přetvářely v nové. 

ladislav Kesner (1961) uvádí některé čínské malířské texty, které poukazují 

na  specifické podmínky a okolnosti, za  kterých by měli být obrazy vnímány, aby je divák 

vůbec byl schopen nahlédnout: Obecně platí, že kdo se chce dívat na obrazy, musí nejprve 

odstranit rušivé vlivy. Pokud je zataženo nebo duje silný vítr, jestliže je místnost obrácená 

k severu, při západu slunce nebo za svitu svící - tehdy by se člověk neměl dívat [na obrazy]. 

Proč je tomu tak? Protože za  těchto okolností není pozornost schopna vyrovnat se 

s neobyčejnou delikátností...Prohlížení obrazů se musí uskutečnit za  jasného dne, v čisté, 

prázdné, na jih obrácené místnosti, na jejíž hlavní zdi visí obraz. Základem je očistit myšlenky 

a ztišit vášně a pak ponořit oči do pozorování...16 Tento přístup k vnímání uměleckého díla 

se nám může v dnešní době jevit přinejmenším jako kuriózní, ale zároveň, když se nad tím 

hlouběji zamyslíme, nemá toto zklidnění, ztišení a koncentrace něco do sebe?

2. 1. 3. CITlIVOST - SENZIBIlITA

Jaké jsou základní předpoklady k vnímání krásy? Jakou roli hrají naše smysly a vůbec 

naše subjektivní vnímání věcí kolem? Není právě vnímání samo o  sobě proces, kterému 

by mělo být věnováno více pozornosti a  být více rozvíjen? Větší citlivost k  vnímání věcí 

kolem nás? Igor Zhoř napsal, že všichni máme předpoklady vnímat umění, nejsou ale vždy 

správně rozvíjeny. (...) Aby nás díla výtvarných umělců zušlechťovala a vychovávala, musíme 

být nejprve sami vychováni vnímat je.17 To znamená, rozvíjet větší citlivost vůči věcem 

kolem nás.  O významu citlivosti ve vnímání umění hovoří rovněž doc. Jaroslav Bláha, který 

citlivost označuje dokonce jako společného jmenovatele subjektivní a objektivní roviny pro 

vnímání uměleckého díla vůbec. Citlivost také zmiňuje i Michal Kindernay, který často ve 

svých projektech pracuje v  návaznosti na  přírodu a  přírodní procesy, což mu umožňuje 

hlubší uvědomění si věcí kolem a právě dosažení větší senzitivity ve vnímání: A nejednou 

pak člověk začne být citlivější, najednou to není o momentálních nápadech a potřebách 

něco rychle v  ateliéru vytvořit, namalovat, najednou se řídíš dle jiných parametrů, zcela 

v  jiných nastaveních a  časových měřítkách. Není to tedy jen o  „tobě“, ale především jak 

a s čím člověk pracuje. člověk se dostává úplně do jiných oblastí, musí být citlivý na věci, 

o kterých jinak normálně nepřemýšlí. Dostane se do jiných krajin, vidí nuance, proměny, vidí 

to, co je jinak neviditelné. A to je neuvěřitelně zajímavé. (…) 

W. Welsch (1946) hovoří o  desenzibilizaci v  současné době, která je přesycena 

vlivem estetizace, tam, kde se všechno stalo „krásným“, už není žádná krása. Říká, že dlouhé 

permanentní vzrušení časem unavuje, vede k apatii a necitlivosti, otupuje smysly, favorizuje 

jeden koridor vnímání (zření) a potlačuje ostatní, přispívá k neschopnosti mít odstup a být 

pánem svých vlastních smyslů.18 Kindernay ve své tvorbě poukazuje na větší citlivost, která 

je v  současné společnosti, jak už bylo zmíněno, potlačovaná. Říká, že citlivost je velmi 

důležitá. žijeme ve společnosti, která je zrychlená, a která nás bohužel hodně ovlivňuje tím, 

že nemáme moc času se nad věcmi zamýšlet, nechat na sebe věci působit, nechat na sebe 

působit okolnosti, interakce, emoce, prostředí. Je to velký problém a bohužel tu citlivost 

ztrácíme, což se projevuje v  různých životních fázích a  otázkách. Učení větší citlivosti 

16 YU JIANHUA (ed.). Zhongguo hua lunleibian. op. cit. In: KESNER, l. Muzeum umění v digitální době. s. 161

17 ZHOŘ, I. člověk a výtvarné umění. Orbis Praha 1963. s. 102

18 WElSCH. In: BlECHA, I. Fenomenologie a kultura slepé skvrny. s. 75
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způsobuje otevřenost vůči novým konceptům a  jejich vnímání. Souvisí to také hodně se 

zvukem. člověk se musí znovu naučit poslouchat, jsme neustále obklopeni nějakým hlukem. 

Vlastně je hluk všudy přítomný. Už nejsme schopni ani fungovat v tichu.

Michaela Dašková si myslí, že je citlivost a  vůbec vnímání věcí kolem nás to 

nejpodstatnější, říká: Myslím si, že co je potřeba naučit lidi nebo děti, je citlivě vnímat. Dále 

pokračuje ve vysvětlování, že nevidí problém v tom, někoho naučit malovat, ale že jde o to, 

aby byl člověk citlivý k  vnímání světa kolem: přivézt ho k  takovým situacím, že probudíš 

jeho vnímání vůči světu, a potom může být celý tvůj život umělecké dílo, myslí si, že není 

potřeba dětem říkat, jak mají které věci dělat, ale naučit je vnímat věci okolo sebe. (...) To 

že se podíváš do lesa a nevidíš jenom zelené stromy, ale že tam máš spoustu svých obrazů 

k tomu, a to je podle mě to, že jsi umělec. A proto každý člověk může být umělec i ten, kdo 

neumí malovat. Miroslav Koval popisuje, že to, o co se ve své práci (v kresbě a fotografii) 

pokouší, je prohloubené vnímání. Petr Kamenický referuje o tom, že v rodině jeho ženy bylo 

vše založené na příbězích a  tím, jak ti dotyční hluboce prožívali svět a všímali si různých 

drobností a detailů, tím byl jejich svět bohatý a krásný: Všechno v tom domě bylo založené 

na příbězích. Věci měly svůj příběh, i obrazy na stěnách a kytky na zahradě. Nepřeháním. 

Když moje tchyně odešla na pochůzku do města a vrátila se zpátky, byl z toho dvouhodinový 

příběh, všímala si všech drobností a detailů, viděla, kde jaké svítí slunce a komu svítí oči, 

dokázala o tom vyprávět. Dědí se to, její dcery to mají podobně, často to u nás slýchávám: 

to ti bylo krásné... Mají kolem sebe vystaven takový vlastní prostor, starší třeba ráno odjede 

na librův grunt, je tam krásně a kvete třeba zahrádka uprostřed dvora, jen na chvilku, musí se 

o ni postarat, ale večer v osm už sedí v Janáčkově divadle, protože tam je také krása. A pak 

se vrátí domů a na stěně pokoje jí visí malinký Sopko a Rittstein, jeho malované příběhy má 

také ráda...Nespatřujeme právě zde citlivost ke světu kolem nás, kterou bychom měli více 

a více rozvíjet?

Desenzibilace způsobuje, že umění, které podle Blechy umí citlivě reagovat 

na  neblahé jevy každé civilizace, je prakticky od  počátků minulého století plné pokusů 

o  pěstování nové vzrušivosti, nových forem senzuálního zaujetí, o  prezentaci toho, co 

zestetizovaný „měšťácký" vkus není schopen vstřebat, co je divné, bizarní, neuchopitelné.19 

Welsch si myslí, že naším úkolem je vzdorovat této desenzibilizaci tím, že budeme pěstovat 

aisthetické myšlení, přičemž myslet aistheticky znamená: učit se pozornosti vůči diferentnímu 

a  nejednoznačnému, tolerovat, jiné, zvláštní, bránit se paušalizaci, předsudkům, učit se 

schopnosti rozlišovat, vnímat pluralitu a  disens, akceptovat divergenci a  heterogenitu.20 

Něco podobného vyjadřují i další postmoderní myslitelé,21 kteří zmiňují, že citlivost našeho 

vnímání k  individuálním zvláštnostem22 bude novou ctností. Když se nad  tím vším ale 

zamyslíme, nepomohlo by nejvíce rozvíjet citlivost a vnímavost skrze naše smysly, než přes 

náš intelekt? Existuje mnoho způsobů, jak se vrátit k  tělu a  jak jej učinit vnímavější vůči 

okolnímu dění a není toho úkolem vzdělávání? 

Petr Kamenický zmiňuje, že jsou důležité chvíle, ve kterých se necháš překvapovat, 

ve kterých se nebojíš používat svoje smysly na  co nejvyšší míru. To je přece problém, 

přestávat používat vlastní smysly a  vlastní přirozenost, protože nás k  tomu nutí návyky 

a různé systémy, ve kterých žijeme.

Zdeněk Hůla upozorňuje zase na problematiku vnímání v tom smyslu, že většina lidí 

se nedokáže ani správně dívat na  umění. Dává příklad:...když někomu ukážu Velasqueze, 

19 BlECHA, I. Fenomenologie a kultura slepé skvrny. s 77

20 WElSCH. 1991 a 79 n. In: BlECHA, I. Fenomenologie a kultura slepé skvrny. s. 80

21 BlECHA, I. Fenomenologie a kultura slepé skvrny. s 81

22 Ibid. s 81
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Infantku, tak většina lidí ten obraz nepochopí, nepochopí ho nikdy, skoro nikdo ho nepochopí 

nikdy. Většina lidí tam vidí nějakou dívku a  nic víc. Tak jim nějaký kunsthistorik řekne, že 

to je Infantka Markéta a já nevím co. Ale že to je koncert gestické malby a barevných akordů, 

to většina lidí nevnímá, protože jim je to úplně fuk. Proto Hůla říká, že umění je vždycky 

elitní, ale není elitní proto, že ho vnímá jenom elita, ale je elitní, protože ho vnímá jenom ten, 

kdo se tomu otevře, kdo je schopen se otevřít a není zatarasený, což pravděpodobě souvisí 

i s rozvíjením citlivosti. 

2. 1. 4. INICIACE, POUčENÍ

Je také důležité, aby nám někdo vůbec krásu napřed ukázal? Je možné, že 

napřed potřebujeme nějaké upozornění, jak o  tom mluví třeba Anna Sypěnová:...                                                      

mám pocit, že jsem neviděla nebo jsem byla nějak zaslepená. A mě právě pomáhá popis, 

vždycky mi pomáhaly slova k tomu, abych to, co už tady je, tak viděla. Když někdo na to 

poukáže a za-obdivuje to, tak i já mám najednou šanci to začít obdivovat, i když do té doby 

mi to bylo šumák. I Zdeněk Hůla se zmiňuje o  iniciaci: Pochopitelně, někdy u něčeho je 

cesta dlouhá a někdy je dobré, aby někdo udělal iniciaci, aby byl člověku ukázán prostor 

umění.

2. 1. 5. CÍTIT SRDCEM

Maurice Merleau-Ponty v  knize Svět vnímání uvádí myšlenku Jeana Paulhana 

o moderním malířství, o kterém řekl, že to je prostor, jejž lze cítit srdcem,23 tedy prostor, 

který nelze slovy tak snadno vyslovit a  pokud je tomu opravdu tak, dostáváme se znovu 

k oné citlivosti vnímání umění, cítit umění srdcem? Merleau Ponty se zabýval Cézannovým 

viděním, které šlo za běžnou realitu a setkávalo se s bytím uvnitř člověka. Cézanne se snažil 

zachytit své vnímání světa skrze předměty jím v realitě viděné, ale zachycoval je už nikoli 

realistickým způsobem, ale právě skrze svoje nitro.

Michaela Dašková popisuje, že je pro ni krása něco mnohem hlubšího, než pouhá 

povrchová kvalita, popisuje, že je to zároveň něco niterného: Já si myslím, že estetická krása, 

tu kterou můžeš vnímat třeba očima, to že je něco souměrné a že to má krásné barvy... (...) 

je moc fajn dívat se na něco, co je krásné, ale když tě to chytne vnitřně, tak je to skutečnější 

krása. Stejně jako když potkáš člověka, který není krásný na pohled, ale něco v něm tě osloví. 

        

2. 1. 6. SUBJEKTIVITA KRÁSY

Jan Němec uvádí, že krása je velmi subjektivní kvalita: ...protože ty můžeš vědět, co 

je pro tebe krásné, pravdivé, můžeš vědět, kdy se cítíš svobodná, ale zároveň přece víš, že 

člověk, který je naproti tobě to může mít úplně jinak, a že to je v pořádku, že se nemusíte 

shodnout na tom, co je krásné a na tom, co je v pravdivé. Marianna Petrů uvádí něco 

podobného, že krásu vnímá každý odlišně a  k  tomu dodává, jak překvapující pro ni byly 

výsledky hlasování, které proběhlo jako součást interaktivní části výstavy SAGMEISTER & 

WAlSH: Beauty,24 kdy měli návštěvníci vybírat nejkrásnější místa, barvy, tvary a vůně, protože 

některé výsledky byly každý měsíc téměř stejné! Což je pro nás samozřejmě zajímavým 

objevem. Existuje snad něco typicky společného, na čem se všichni shodneme? 

Z rozhovorů: 

23 MERlEAU-PONTY, M. Svět vnímání. s. 21

24 Österreichisches Museum für angewandte Kunst, 24.10.2018-31.03.2019
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Michal Kindernay: …abys mohla vnímat (věci a) krásu, je třeba najít citlivost. Je to 

jedna z velmi důležitých věcí. člověk musí být otevřený. Pro mě je to důležitý aspekt našeho 

vztahu k  realitě, třeba i  kritického i  vůči kráse. člověk se učí být citlivý na množství věcí, 

kterých si jinak nevšimne, a to je jak ve zvuku, tak i ve vizuální percepci, je to o poznání. člověk 

se učí celý život, souvisí to také s jeho životní situací, s věkem, a také v jakém horizontu své 

existence se nachází, myslím to v kontextu duchovního poznávání...

...v našem domě visely různé obrazy různé kvality, některým jsem nerozuměl, některé 

jsem pochopil až dnes, některé skutečně nebyly tak kvalitní, byly to především obrazy nějaké 

krajiny… Pro mě to byly průhledy do jiných světů, do jiných realit, skrze duši malíře, umělce. 

Podobně tak můžeš nahlížet skrze různé nálady, skrze vnímání a koncepty někoho jiného. 

Když čteš knihu, přirozeně se dozvídáš nějaké informace, procházíš určitým příběhem či 

strukturou textu, ale vždycky je to cesta myšlenkami autora, jeho vnímání světa. Tak jsem se 

i já poněkud naivně pokusil proniknout do myšlenek těch malířů. Neznal jsem je a nechápal 

jsem ani jaký je to malířský styl či ne-styl, patlanina nebo naopak, ale působilo to na mě 

už od ranného dětství. Byla to hlavně „atmosféra“ a emoce těch obrazů, potápěl jsem se 

do těch „atmosfér“, byly to černé díry, do kterých jsem padal. Dostalo mě to najednou ven 

z toho domu, děti mají jinou představivost, dostane tě to někam daleko. 

Nedávno se mi stalo, když jsem na půdě hledal nějaké staré věci z domu, který jsme 

museli opustit, že jsem některé z  těch obrazů, které tenkrát visely v našem domě, našel. 

Už tam dávno nežijeme, ocitly se teď na nové půdě. Byla to cesta časem a já si najednou 

uvědomil, co už vím dlouho. Ty dynamické proměny toho, co to pro mě znamenalo tenkrát 

a co to skrze paměť znamená dnes. A že je to dnes s vlastní zkušeností a přístupem k umění 

přirozeně docela jiné. Ale ty průhledy, hledání i útěky zůstávají. 

Byl tam jeden obraz, který byl pro mě vždy velmi abstraktní, ale zároveň jsem v něm 

občas viděl jakési ryby. Byla to krajina z  kusů ryb, invertní rybí krajina na  obloze. Teprve 

po  nějaké době jsem pochopil, že je to oko, že je to surrealistická malba, neuvěřitelně 

krásná, a kterou jsem objevil teprve nedávno. Je fantastická. A možná je to pro mě jeden 

z  nejvýraznějších, nejdůležitějších obrazů mého života, protože je v  tom ta proměna, ta 

metamorfóza, že tam vidíš rybu, která se najednou promění v oko. Později zjistíš, že je to 

slavný malíř, který navštěvoval mého tatínka a ten mu zachránil zrak. Je to oko ale zároveň 

krajina, je to oko v krajině, něco co je abstraktní a zároveň konkrétní, jsou tam symboly, čas, 

kouzla. Na ten obraz v životě nezapomenu. Mám ho doma a dívám se na něj znovu a znovu, 

je to takový časový únik. (...)

(...) A najednou to není ta fotografie, kterou běžně pořídíš či vyvoláš, najednou je 

v tom dlouhodobý proces, něco co se vyvíjí dlouho, něco co se rodí, něco co se přetváří 

a je zajímavé přijít na to, jak to zachytit, jak interpretovat, jak to konceptuálně interpretovat, 

takže vlastně jde o hodně zajímavý velmi komplexní proces. Chce to velkou až přehnanou 

trpělivost. Není to o nápadu, který hned rychle zrealizuješ a prezentuješ. Trvá to třeba rok, či 

několik let a další rok to člověk jen zpracovává. Ale to je v pořádku, je to součástí procesu. 

A  nejednou pak člověk začne být citlivější, najednou to není o  momentálních nápadech 

a potřebách něco rychle v ateliéru vytvořit, namalovat, najednou se řídíš dle jiných parametrů, 

zcela v jiných nastaveních a časových měřítkách. Není to tedy jen o „tobě“, ale především 

jak a s čím člověk pracuje. člověk se dostává úplně do jiných oblastí, musí být citlivý na věci, 

o kterých jinak normálně nepřemýšlí. Dostane se do jiných krajin, vidí nuance, proměny, vidí 

to, co je jinak neviditelné. A to je neuvěřitelně zajímavé. (…) 

…citlivost je velmi důležitá. žijeme ve společnosti, která je zrychlená, a  která nás 

bohužel hodně ovlivňuje tím, že nemáme moc času se nad věcmi zamýšlet, nechat na sebe 



65II. Část

Neo Rauch, “Der Türmer” (2017), oil 

on canvas, 118 ½ x 86 ¾ inches, © 

Neo Rauch, courtesy the artist and 

David Zwirner, New York/london/

Hong Kong. (9)

věci působit, nechat na  sebe působit okolnosti, interakce, emoce, prostředí. Je to velký 

problém a  bohužel tu citlivost ztrácíme, což se projevuje v  různých životních fázích 

a otázkách. Učení větší citlivosti způsobuje otevřenost vůči novým konceptům a  jejich 

vnímání. Souvisí to také hodně se zvukem. člověk se musí znovu naučit poslouchat, jsme 

neustále obklopeni nějakým hlukem. Vlastně je hluk všudy přítomný. Už nejsme schopni ani 

fungovat v tichu. Pokud se v nějakém prostředí, které je tiché objevíme, cítíme se celí nesví. 

Chybí nám v tom tichu rádio nebo nějaký šum. (…)

Petr Kamenický: Vodili mě v  neděli do  kostela, tedy 

do kostelů, když jsem byl maličký. Matka byla věřící, vlastně původně 

i otec, v mládí dokonce ministroval, ovšem jako mnozí přestoupil ke 

komunistům. Byl tak neslušný, že matce zakázal navštěvovat kostel 

v místě bydliště, ale natolik slušný, že nás každou neděli vložil do města 

a čekal na parkovišti, až se vrátíme ze mše u Minoritů, Kapucínů, od sv. 

Tomáška, či Jakuba. Přečkat nedělní rituál, opakovaně poslouchat 

kázání, počkat až k otčenáši, to už jsem věděl, že bude konec a budu 

moci svléct nedělní šaty a  utíkat na  hřiště hrát fotbal, tenkrát to 

bylo důležitější. Ale všechny představy, konkrétní sochy a  obrazy 

visící na  zdech chrámů, ty křížové cesty, piety, kazatelny, na  které 

už málokdo lezl, bílá roucha a vůně kadidla, dým ozářený sluncem 

přes vitráže oken, když zavřou oči, přesně si vybavím všechno. Nikdy 

jsme nenavštěvovali galerie, leda tak koncertní sály, bratr zpíval, ale 

ty nedělní hodiny v  chrámu byly plné barev, představ a  odlesků, 

prostor se prolamoval jako v obrazech Neo Raucha, klubka andělů, 

kteří drží kazatelnu u sv. Michala, těch padlých, z černého mramoru, 

ta se objevovala o desítky let později nějak mimoděk v kompozicích 

několika pláten, takové letící společenství jako na obrazech El Greca, 

určitě jako zasutá vzpomínka na dětství. 

(...) Otevřel jsem ten byt v nejvyšším patře cihlového domu 

na  ulici, která se jmenuje Slepá. Zůstal jsem ohromený. V  pokoji 

stálo křeslo, ušák (teď v něm sedávám sám), stěny kolem byly plné průběžně doplňovaných 

knihoven. Romány, detektivky, literatura faktu, poezie, umění, nejen starší vydání, nové 

knihy, třeba Havla, když už začal znovu vycházet. U křesla stála lampa. Představoval jsem si, 

jak tam celé dny sedí o samotě, čte, když zvedne oči, uvidí Špilberk na protějším kopci. To 

bylo všechno. Ticho tam bylo, byt voněl tou paní, úplně se dalo cítit, jak ve své samotě žila 

a doplňovala svoje příběhy právě přes knihy. Nedávno jsem navštívil podobný byt. Samotářský, 

nepátral jsem po důvodech. žil v něm muž, architekt se zájmem o výtvarné umění. Svědčily 

o tom řady katalogů v přeplněných knihovnách, publikace profesního zaměření, literatura 

faktu, detektivky, romány. Bylo tam stejné ticho, odlišná vůně a podobně otevřený prostor 

pro představ a prožívání vlastního času. (...)

(...) Chvíle, ve kterých se necháš překvapovat, ve kterých se nebojíš používat svoje 

smysly na co nejvyšší míru. To je přece problém, přestávat používat vlastní smysly a vlastní 

přirozenost, protože nás k tomu nutí návyky a různé systémy, ve kterých žijeme...

(...) Všechno v tom domě bylo založené na příbězích. Věci měly svůj příběh, i obrazy 

na stěnách a kytky na zahradě. Nepřeháním. Když moje tchyně odešla na pochůzku do města 

a vrátila se zpátky, byl z  toho dvouhodinový příběh, všímala si všech drobností a detailů, 

viděla, kde jaké svítí slunce a komu svítí oči, dokázala o tom vyprávět. Dědí se to, její dcery to 

mají podobně, často to u nás slýchávám: to ti bylo krásné... Mají kolem sebe vystaven takový 
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vlastní prostor, starší třeba ráno odjede na librův grunt, je tam krásně a kvete třeba zahrádka 

uprostřed dvora, jen na chvilku, musí se o ni postarat, ale večer v osm už sedí v Janáčkově 

divadle, protože tam je také krása. A pak se vrátí domů a na stěně pokoje jí visí malinký Sopko 

a Rittstein, jeho malované příběhy má také ráda...

(...) Vzpomínám na  vlastní příběh, pro mě důležitý, hodí se dobře ke vší té kráse. 

Odjel jsem na výlet. Tehdy jsem studoval na Katedře výtvarné výchovy a napadlo mi navštívit 

přítele, který se mnou trávil pár měsíců základní vojenské služby. Kačer se jmenoval a bydlel 

v Chlumci nad  Cidlinou. Našel jeho adresu a  zazvonil u  rodinného domu. Otevřela jeho 

matka a řekla mi, že není doma, protože pracuje na cukrovarnické kampani ve Smiřicích. 

Tak jsme se vrátili na  nádraží a  přejeli do  Smiřic v  neuvěřitelném počasí, obloha v  barvě 

payenské šedi před velkou bouřkou, roztřískané budovy cukrovaru ve stejné barvě, vlastně 

nejsvětější plochy široko daleko byly právě ty hromady navezené cukrové řepy... Otevřel mi, 

prostě jsem ho po těch letech objal, povídali jsme si. A on mi najednou říká pojď, s někým 

tě seznámím a vleče mě ke dveřím, na kterých je označení SPRÁVCE CUKROVARU, tluče 

na ně nebo zvoní, za chvíli se zevnitř ozvalo moment a otevřel vlasatý muž, trochu otrhaný, 

měl manželku a dvě děti, ne moc nábytku, zrovna ztloukal druhou židli. Pozval nás do patra, 

rozsvítil a já lapal po dechu, protože jsem uviděl plné stěny nádherných obrazů. Byly tam 

velké formáty, vývojová cesta Tvrdohlavých, byl tam Diviš i David, ostatně Diviše jsem se na to 

nedávno ptal, smál se a vzpomínal, bylo to v době, kdy se dal skvělý obraz vyměnit třeba 

za zabijačku. Na dalších zdech viselo asi osm Smetanů, otec toho muže byl také sběratel. 

Bylo otevřeno archívní rulandské bílé, seděli jsme na zemi užaslí z toho náhlého přechodu 

z  šedočerného apokalyptického rozkladu, z  toho svinstva venku do  nejzářivějších barev, 

do zázraku, který vlastně připomínal to výše zmíněné ohromení z chrámových lodí. (...)

(...) Moje babička se jmenovala Ema a dědeček Vilém. Spolu s dědečkovou sestrou 

Cilkou jsme s  rodiči a bratrem žili v dvou generačním domku na vesnici kousek od Brna, 

samozřejmě ne v luxusu, ale ve všem potřebném. Rodina byla z velké většiny věřící a navyklá 

starat se o  bližní i  o  tradice, pokojík tety Cilky voněl cikorkou, když jsme byli maličcí, 

pořádala pro nás černé hodinky, pamatuji vůni sádlem maštěných topinek rychle opálených 

na  sporáku i  sladkost povidlí, dokonce draní peří kolem stolu. V  rohu místnosti stál starý 

kostn, na něm nádherně oděné voskové jezulátko, dávalo se vždy na Vánoce do místního 

kostela. Vedle něho metrová socha Ježíška, který držel v ruce pozlacené dřevěný kříž velký 

tak akorát na  to, aby naplnil při obrácení dětskou představu meče. A  všude kolem plno 

porcelánových figurek svatých, zasklených krucifixů, andílků, piet, perletí vykládaných 

vzpomínek na  různé pouti, laciných barvotisků v  elipsovitých zlacených rámech, celá ta 

paráda světa, který už nenávratně mizel. A všude kolem příběhy a nesrozumitelná a zvláštní 

slovní spojení, panenko skákavá, volával třeba při údivu můj otec, tehdy už straník, který si 

ovšem dobře pamatoval kořeny své rodiny. Až o mnoho let později jsem zjistil, že tato věta 

vede až ke zničenému poutnímu místu, kostel Panny Marie ze Skoků se dá najít v západních 

čechách.

Vilém měl zase dílnu i  se soustruhem a  Aero 1000 a  skútr čZ a  uměl všechno, 

postavit dům i lokomotivu, každý rok dělal technického komisaře na brněnské Velké ceně, 

stal se z něho takový kronikář, který si uvědomoval hodnotu plynutí času. Po jeho smrti se 

našel deník, který obsahoval něžné pokusy o milostnou poezii věnovanou Emě, moc jsme 

se nasmáli, vždycky byl v povzdálí vší té lásky aspoň zvuk vodní elektrárny. 

Prostor vší té krásy byl běžný, přirozený, tvořil se opakováním každotýdenních rituálů, 

které postupně upadaly do vzpomínek, nebo se přetvářely v nové. Ema byla jeho pojítkem, 

starala se o  všechno a  všechny až do  vlastní smrti, znala svou roli v  příběhu, ostatně, 

právě na  její adresu začaly chodit koncem osmdesátých let balíčky knih se samizdatovou 

literaturou, nečetla je, ale rovnou předávala svým vnukům, Kalistova Tvář baroka, Magorovy 
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labutí písně a spousta dalšího pak rozšiřovaly to krásné po svém.

Jen jedenkrát jsem ji vzal na návštěvu brněnského Domu umění, byla tam poprvé, 

beztak jen cestou od sv. Tomáška. Vyšla po schodišti do prvního patra, procházela výstavou, 

obrátila se ke mně a povídá: „Petři, tady je to jako v kostele.” (...)

Michaela Dašková: (...) Myslím si, že co je potřeba naučit lidi nebo děti, je citlivě 

vnímat. Myslím si, že není potřeba někoho učit malovat. Když člověk bude chtít malovat, 

naučí se to, najde si svou cestu. Můžeš to zrychlit, můžeš někomu dát návod, můžeš se 

za rok naučit perfektně kreslit. To je velmi jednoduché a  je to jen řemeslo. To, co nikoho 

nemůžeš naučit a nemůžeš to nijak zprostředkovat, ale můžeš mu ukázat nějak cestu, můžeš 

ho přivézt k takovým situacím, je to, že probudíš jeho vnímání vůči světu. Potom může být 

celý tvůj život umělecké dílo, i když nic nevytvoříš. Myslím si, že tohle je důležité, a že tohle 

by se ve školách mělo učit. Není potřeba dětem říkat, jak mají které věci dělat, ale naučit je 

vnímat věci okolo sebe. A potom už se to stane samo, oni to najdou sami. Prostředky, jak 

to udělat, aby něco vzniklo, když budou chtít, aby něco vzniklo. Nic jiného není potřeba. 

člověk, který má v  ruce štětec a maluje. To je blbost. Umělec je člověk, který se cítí být 

umělec, a myslím si, že to, že se tak cítíš, to je to hluboké vnímání. 

To, že se podíváš do  lesa a nevidíš jenom zelené stromy, ale že tam máš spoustu 

nějakých svých obrazů k tomu, a to je podle mě to, že jsi umělec. A proto každý člověk může 

být umělec i ten, kdo neumí malovat, to je jedno, to je fakt jedno. 

 

(...) Já si myslím, že estetická krása, tu kterou můžeš vnímat třeba očima, to že je 

něco souměrné a že to má krásné barvy a že to nějak klouže po povrchu... je moc fajn dívat 

se na něco, co je krásné, ale když tě to chytne vnitřně, tak je to skutečnější krása. Stejně jako 

když potkáš člověka, který není krásný na pohled, ale něco v něm tě osloví. (...) 

Miroslav Koval: (...) Co dělám, v  kresbě i  ve fotografii, je snahou o  prohloubené 

vnímání, pokusem porozumět znakovému písmu knihy Země. (Z textu pro Severomoravské 

divadlo Šumperk, září 1992)

Zdeněk Hůla: (...) Umění je vždycky elitní, ale není elitní proto, že ho vnímá jenom 

elita, ale je elitní, protože ho vnímá jenom ten, kdo se tomu otevře, kdo je schopen se 

otevřít a není zatarasený. Pochopitelně někdy u něčeho je cesta dlouhá a někdy je dobré, 

aby někdo udělal iniciaci, ale to je, když jsme u té krásy, pravdy... Když lidi ztratí výtvarnou 

gramotnost, protože už se odtrhli, z čeho vlastně ty znaky vznikají...

 ...když někomu ukážu Velasqueze, Infantku, tak většina lidí ten obraz nepochopí, 

nepochopí ho nikdy, skoro nikdo ho nepochopí nikdy. Většina lidí tam vidí nějakou dívku 

a nic víc. Tak jim nějaký kunsthistorik řekne, že to je Infantka Markéta a já nevím co. Ale že 

to je koncert gestické malby a barevných akordů, to většina lidí nevnímá, protože jim je to 

úplně fuk. (...) Většina lidí to vůbec nevidí. Když jim ukážete Tiziana a nejhorší obraz nějakého 

kýčaře, tak to od sebe nerozeznají. (…) 

Anna Sypěnová: (...) lidé jsou různí, někdo, mám pocit, že se rodí s tím darem, že vidí 

nebo zří přímo nějaké věci nečekaně nebo hluboce. Já mám pocit, že jsem neviděla nebo 

jsem byla nějak zaslepená. A mě právě pomáhá popis, vždycky mi pomáhaly slova k tomu, 

abych to, co už tady je, tak viděla. Když někdo na  to poukáže a  za-obdivuje to, tak i  já 

mám najednou šanci to začít obdivovat, i když do té doby mi to bylo šumák. Obohacování 

vzájemně hodně funguje. Když někdo něco řekne, to slovo má velkou moc. Něco ukázat, 

ono to tady je, ale když někdo na  to ukáže, tak to zesílí, a  to je velká moc, to zesilování 

skutečnosti. Nebo zeslabování. Už jenom tím popisem to tvarujeme. (...)
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Jan Němec: (...) Společnost se neshodne na  tom, co je krásné a  co je pravdivé. 

Kdykoliv se o to tato společnost pokusila, tak to byla nějaká forma totality, ať už náboženská 

nebo politická ve 20. stol. Proto si lidi dneska myslí a myslím, že v tom je velký kus pravdy, 

i když ne celá pravda, že jsou to opravdu subjektivní záležitosti, protože ty můžeš vědět, co 

je pro tebe krásný, pravdivý, můžeš vědět, kdy se cítíš svobodná, ale zároveň přece víš, že 

člověk, který je naproti tobě to může mít úplně jinak, a že to je v pořádku, že se nemusíte 

shodnout na tom, co je krásný a na tom, co je v pravdivý...

Marianna Petrů: Myslím si, že krásu vnímáme každý trochu odlišně. Ale docela 

mě překvapilo hlasování v  interaktivní části výstavy SAGMEISTER & WAlSH: Beauty 

(Österreichisches Museum für angewandte Kunst, 24.10.2018—31.03.2019), kdy měli 

návštěvníci vybírat nejkrásnější místa, barvy, tvary a  vůně, protože některé výsledky byly 

každý měsíc téměř stejné!
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2. 2. UMĚNÍ A KRÁSA

Klíčová slova: umění, krása, interpretace, otevřenost, hranice umění, racionalita 

a smyslovost v umění

V  předchozí části jsme narazili na  problematiku vnímání. Všimli jsme si, že  pro 

vnímání krásy a vůbec umění je důležitá citlivost, ale také otevřenost, do určité míry třeba 

i  vzdělání a naše vědomosti. V  této části nazvané Umění a  krása se obrátíme na kontext 

současného umění, jak nyní vůbec chápeme pojem umění, jak se k umění vztahují oslovení 

umělci (respondenti) a jaký je vztah mezi uměním a krásou. Nejprve si na úvod uvedeme pár 

definic, co je vůbec umění a nastíníme tím prostor, ve kterém se budeme pohybovat.1 Ale 

ještě před tím jen v krátkosti něco k samotnému pojmu umění:

Umění je odvozeno od slova um (v podobě umъ existovalo už v praslovanštině). 

V litevštině bychom mohli naleznout přibuznost ke slovu umъ ve výrazu aumeni = paměť 

a omena, omenis = povědomí, cit. V litevštině pravděpodobně výraz omenis znamenal stav 

bdělosti brzy po probuzení, ranní duševní svěžest po nočním odpočinku, pak také duševní 

bystrost, chápavost, rozumění. 

Dále je možné chápat výraz umění v kontextu staročeské vazby: uměti k něčemu = 

být čilý k něčemu.  

Umění, jak jej definuje Jiří Kulka (1950) v  Psychologii umění, je zvláštní způsob 

mezilidského dorozumívání, jehož prostřednictvím si člověk osvojuje svět a sdílí jej spolu 

s jinými. Jako podstatné aspekty umění Kulka uvádí: Sebevyjádření (seberealizace), Zobrazení 

(odraz skutečnosti reprezentovaný jejím modelem, jenž obsahuje umělecké dílo) a Estetické 

uspořádání (esteticky působivá organizace materiálu).2 

Paul Bloom (1963) říká, že pokud má být umění veřejným představením, mělo by 

splňovat dvě věci a  to za první, že by dílo mělo vznikat úmyslně a za druhé by mělo mít 

zamýšlené diváky.3 

Vladimír Solovjov (1853—1900) je zas toho názoru, že umění je plodem setkání mezi 

údělem skutečnosti, světa, člověka, skrze schopnost „pravé krásy“, která působí mocně 

a  do hloubky na  skutečný svět.4 Podle Hegela, má člověk skrze umění povznést vnitřní 

i vnější svět k svému duchovnímu vědomí jakožto předmět, ve kterém pozná svou vlastní 

osobu.5 Role umění je podle něj tak stanovena přesně. Zároveň umění dokáže pomocí svých 

vlastních nástrojů očistit absolutního ducha od všeho nahodilého a vnějškového, aby byl 

poznatelný. Ideál je pro Hegela termín pro absolutno projevující se v umění. Je to oživující 

duch smyslových jsoucen poddávající se našim smyslům. Skrze umění začíná cesta k odkrytí 

ducha v přírodě i v člověku a jeho návrat sama k sobě. Význam uměleckého díla je podle 

Hegela takový, že umělecké dílo by mělo rozvíjet vnitřní živoucnost, cit, duši, obsah a ducha.6 

Uměním, podle Komenského (1592 - 1670), rozumíme všechno, co se děje lidským 

přičiněním - myšlení, řeč, výsledky činnosti..

Artur Danto (1924—2014) uvedl v roce 1997 v článku ART; Is It Art? Is It Good? And 

Who Says So? následující myšlenku o umění: Už nemůžete říct, že něco je umění nebo 

1 Zmínky o umění a jakým způsobem jej v současnosti chápeme lze taktéž naleznout v kapitole Současná estetika.

2 KUlKA, J. Psychologie umění. s. 399

3 BlOOM, P. Proč se nám líbí, co se nám líbí. s. 92

4 TENACE. M. Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova. s. 47

5 HEGEl, G. W.F. Estetika: svazek první. s. 77

6 Ibid. s. 70
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není umění. To vše už skončilo. Bývala doba, kdy jste něco mohli rozpoznat percepčně 

způsobem, který znáte, například tulipány nebo žirafy. Ale způsob, jakým se věci vyvíjely, 

zapříčinil, že umění může vypadat jako cokoliv, takže se o  tom nemůžete dozvědět 

pouhým pohledem. Kritéria jako dobré oko kritika již neplatí. 

Umění má v těchto dnech velmi málo do činění s estetickými reakcemi; má více 

co do  činění s  intelektuálními reakcemi. Musíte navrhnout hypotézu: Předpokládejme, 

že se jedná o umělecké dílo? Pak se dostanou do hry určité otázky - o čem to je, co to 

znamená, proč to bylo vytvořeno, kdy to bylo vytvořeno a s ohledem na jaké společenské 

a umělecké dialogy to přispívá? Pokud dostanete dobré odpovědi na  tyto otázky, je to 

umění. Jinak se ukázalo, že je to jen díra v zemi (hole in the ground).7 

Když se vrátíme zpět k Platónovi (427 př. n. l. – 347 př. n. l.), nalezneme v dialogu 

Ión rozlišení odborné znalosti (vnímání skrze vědomosti) od znalosti božské.8 Nemůžeme 

takto chápat a rozlišovat současná umělecká díla? Tedy umělecká díla, která chápeme skrze 

odborné znalosti a  inteligenci, a  pak vnímání uměleckého díla skrze něco vyššího, kde 

nahlížíme něco hlubšího (božského). Zároveň zde také máme vnímání skrze smysly, které 

např. Herakleitos označuje jako nespolehlivé (pokud chceme na něco nahlédnout pravdivě) 

a uvádí, že jsou smysly pro nás špatnými svědky, když máme barbarskou duši.   

2. 2. 1. UMĚNÍ KRÁSA A MYŠlENÍ

Našim úkolem není najít v uměleckém díle maximum obsahu, tím méně vymačkat 

z díla víc obsahu, než ho tam je. Našim úkolem je potlačit obsah, abychom věc mohli vůbec 

vidět, říká ve svém eseji Proti interpretaci, Susan Sontagová (1933—2004).

Dříve, jak zmiňuje A. Gehlen (1904—1976), byla díla také mnohem hovornější (hlavně 

realistická zobrazení) a více bezprostředně na nás působila, zatímco dnes mnohem víc mlčí 

a my pro jejich pochopení potřebujeme nebo spíš musíme zapojit naše myšlení (ratio). 

Anna Sypěnová uvádí v rozhovoru, že nikdy neměla moc ráda obrazy Josefa čapka 

(1887—1945), ale potom, co jeden obraz zahlédla v originále, více se nad dílem zamyslela 

a popsala to tak, že jej dokázala ocenit spíš rozumem. Sypěnová také rozlišuje a vnímá krásu 

spíše jako smyslový proces a pravdu jako mentální, když někde nejsi tím vizuálně zaskočená 

nebo nadšená, tak je potřeba ten mentální přístup, podívat se na to z hlediska pravdivosti.

Některá díla je třeba uchopit skrze intelekt, nejdříve se zamyslet, dozvědět se něco 

o autorovi, o jeho myšlenkách a kontextu, ve kterém své dílo tvoří. To znamená buď hodně 

číst, nebo se informovat jiným způsobem, ať už návštěvou podobných výstav, sledováním 

pořadů o umělci a odborných přednášek. Pro diváka je tento kontakt s uměleckých dílem 

7 WAllACHOCT, AMEI. 12, 1997. ART; Is It Art? Is It Good? And Who Says So? [online]. Dostupné z: https://www.

nytimes.com/1997/10/12/arts/art-is-it-art-is-it-good-and-who-says-so.htm

You can't say something's art or not art anymore. That's all finished. There used to be a time when you could pick out 

something perceptually the way you can recognize, say, tulips or giraffes. But the way things have evolved, art can 

look like anything, so you can't tell by looking. Criteria like the critic's good eye no longer apply.

Art these days has very little to do with esthetic responses; it has more to do with intellectual responses. You have to 

project a hypothesis: Suppose it is a work of art? Then certain questions come into play -- what's it about, what does 

it mean, why was it made, when was it made and with respect to what social and artistic conversations does it make 

a contribution? If you get good answers to those questions, it's art. Otherwise it turned out just to be a hole in the 

ground.

8 Mohli bychom o této znalosti uvažovat také jako o vnímání skrze ducha, kde je smyslovost v umění zduchovněna? 
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složitější a mnohdy jej dokonce odradí, jak dokládá v rozhovoru Michaela Dašková:...čím dál 

tím míň chodím na výstavy, protože nemám teď tolik času, nastudovat si jednotlivé umělce, 

co se teď děje, kdo na koho navazuje a vlastně se v tom ztrácím a je to pro mě děsně náročný. 

Takže potom proto rezonují ti umělci, ty věci, které brnknou na tu vnitřní strunu, protože 

nemám ten klíč v podobě informací, abych mohla některým věcem porozumět a mít z nich 

tak silný zážitek. Zdeněk Hůl uvádí, že k mnoha lidem může umělecké dílo promluvit, aniž 

by byli v umění poučení, ale promluví k nim právě tím, že v nich něco osloví: Nemusím si 

myslet, že všichni lidi, musí poznat umění a přes toto poznání s dílem komunikovat... Je 

spoustu lidí, kterým se nějaký obraz bude jen líbit a přesto k nim dílo promluví...

Fenomenologie se nás snaží zavést do  přítomnosti, abychom se zabývali světem, 

ve kterém žijeme a vnímali určitý okamžik, kdy nejsme zatíženi minulostí ani budoucností, 

kdy se neponořujeme do vědeckých pojmů a nezavěšujeme svůj život do pojmů, kterými se 

pak obklopujeme a definujeme jimi svět. Právě přítomnost nám možná může být i klíčem 

k vnímání krásy. Když jsme výše mluvili o dílech, které vnímáme skrze smysly, nejde o vnímání 

díla v bezprostřední přítomnosti a poslouchání, jak k nám dílo hovoří? Vnímáme dílo tak, jak se 

nám samotným jeví v určitém okamžiku, aniž bychom k jeho vysvětlení potřebovali prioritně 

nějaké pojmy, zatímco umění, k  jehož rozluštění potřebujeme operovat s pojmy oslovuje 

více náš intelekt a naši mysl a činí z vnímaného objektu abstraktum (podle Hegela)  a odvádí 

nás od věci samé, zavádí nás mimo přítomnost, jelikož nejsme danému dílu s to rozumět 

bez předchozí informovanosti. Může se také stát, že nás takové dílo, pokud se o něm více 

neinformujeme a nezajímáme, neoslovuje. V konfrontaci s uměním, které vyžaduje naše 

myšlení, potřebujeme pojmy, mizíme z  přítomného bytí a  noříme se do  vědy, abychom 

byli schopni pochopit. Je upozaděna jednoduchost umění a umění se tím stává složitým 

intelektuálním nástrojem, který je teprve potřeba naučit se ovládat, je potřeba naučit se mu 

rozumět, a tak může dojít k tomu, že se mnoho lidí v názoru na současné umění rozchází, 

protože mu mnohdy ani nerozumí. 

Někomu tato diverzita vyhovuje a chápe ji jako výhodu, jelikož si člověk může vybrat, 

někdo zase naopak ztrácí onen požitek z umění, kdy k obrazu/ dílu přistoupí a čte v něm, co 

je na něm bezprostředně zachyceno. Ano, vždy se můžeme četbou nebo jinými prostředky 

dozvědět víc, ale naše prvotní zkušenost v přítomnosti, to je ta zkušenost, kdy se zevnitř 

sama sebe setkáváme s dílem, a toto dílo k nám hovoří. Není náhodou prožitek krásy také 

spjat i s přítomností prožívání a bezprostředním kontaktem a účinkem?

Současné umění, které je zaměřené na intelekt/mysl potřebuje také intelektuálně 

vzdělaného diváka, ale jeho prožitek z díla je vždy jiný, než prožitek vnímání skrze smysly. 

Tento prožitek je založen na pojmech, které zpracovává naše hlava a jde pouze o mentální 

proces, ve kterém rozeznáváme prvky, které jsme díky studiu poznali, načerpali. Otázkou je, 

zda jsme spokojeni s tímto uměním zaměřeným na naše myšlení a zda pro nás „předpojmové 

umění“ nebylo lépe čitelnější a jaksi jasněji zprostředkující krásu právě díky oné přítomnosti 

bytí. Bernard Berenson označil umění jako kompromis mezi viděním a věděním, mezi tím, co 

známe a tím co vidíme,9 což je také zajímavá úvaha a vytváří tak spojení mezi bezprostředním 

vnímáním díla a myšlením, ale zde je také důležité rozlišovat to, co opravdu vidíme, a to, co 

si o tom, co vidíme myslíme a jaký k sobě má vidění a vědění navzájem vztah?

A tím se dostáváme opět k  Hegelovi, který racionalitě a smyslovosi ve vnímání umění  

dal své místo. Pro Hegela má být umění smyslové pouze do  té míry, kdy slouží duchu. 

9 The Bernard Berenson Treasury. A selection from the Works, unpublished writings, letters diaries, and journals of 

the most celebrated humanist and srt historian of our times (selected and edited by Hanna Kiel). New York: Simon and 

Schuster 1962, s. 280. In: KESNER, l. Muzeum umění v digitální době. s. 87
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Musíme si však uvědomit, že krása je pro Hegela smyslovým vyzařováním ideje. Umění 

nemá sloužit pouze smyslům, ale ani nemá být poznatelné pouze intelektuálně (racionálně), 

(i když někteří se domnívají, že Hegel otevřel dveře interpretaci umění). Jde především o to, 

aby umění sloužilo duchu a aby náš zájem o předmět nechával svobodný, sám o sobě a 

skrze to nám otevřel cestu k sobě sama. 

2. 2. 2. UMĚNÍ, KRÁSA A INTERPRETACE

Na otázku potřeby interpretace současného umění narážíme v současnosti poměrně 

často. Umění často potřebuje vysvětlení, a pokud jej člověk zrovna nemá, nezná, tak na něj 

dílo často nepůsobí a  rezonují, jak popsala Dašková, jen ti umělci, kteří brknou na vnitřní 

strunu. Susan Sontagová v  eseji Proti interpretaci se jednoznačně staví k  názoru, že 

v  současnosti rozhodně nepotřebujeme nadále převádět umění na  myšlení, anebo (ještě 

hůře) umění na kulturu.10 Říká, že interpretovat znamená ochuzovat, vysávat svět – abychom 

mohli zkonstruovat nějaký stínový svět „významů“. (...) Svět, náš svět je už vymrskán, 

ožebračen už dost. Pryč se všemi jeho duplikáty, dokud se znovu nenaučíme prožívat s větší 

bezprostředností to, co tu máme.11 Toto potvrzuje v rozhovoru i Miroslav Koval, který je jak 

umělec, tak zároveň kurátor Galerie Jiřího Jílka v Šumperku. Koval popisuje zahájení výstavy 

Dany Chatrné, ke které měl úvodní slovo Jiří Valoch, který velmi odborně a učeně rozebral 

dílo paní Chatrné a kresby, které vystavovala. Na závěr, když dostala slovo samotná autorka, 

řekla jen velmi jednoduše: já mám tu zahrádku po babičce, záhonky mi tam zarůstají a  já 

je pleju. A  to je jako to moje kreslení, dokumentuje Miroslav Koval a  dodává, že vlastně 

v tomto krátkém přednesu bylo všechno a bylo tím přesně popsané, co v galerii na stěnách 

viselo. Tedy neubližujeme samotnému umění interpretací a pojmy, které navěšujeme na díla 

druhých? 

2. 2. 3. HRANICE UMĚNÍ A KRÁSY

Michaela Dašková si myslí, že úkolem současného umění, je hledat hranice mezi 

jednotlivými obory: (...) myslím, že to, že nějak odděluješ výtvarné umění, hudbu a další věci, 

prostě nějaké tvoření, že to je dávno překonané. Já si myslím, tím jak je umění chaotické a jak 

se dotýká toho chaotického světa, tak ztratilo hranice a myslím si, že to je taky úkol umění, 

hledat hranice, kdy je to ještě výtvarné umění, kdy už je to hudba, kdy je to architektura a kdy 

design a kdy už normální život v nějakých uměleckých akcích.

Současné umělecké pole je hodně široké, že si každý může najít to svoje a to ostatní 

je pro ně nezajímavé. Pro mě to jsou věci, které nějak rezonují s něčím, co je uvnitř mě, tak to 

mi přijde krásné. Tak třeba performance od Romana Signera, které v sobě mají neuvěřitelnou 

poesii, vtip, a přitom to jak jsou natočené, tak to je velmi čisté, lidské, přirozené, není tam 

nic uměle přidaného navíc.

Michal Kindernay také hovoří o  tom, že umění ztrácí své hranice a  obrovsky se 

vyvíjí: Umění se neuvěřitelně rychle vyvíjí, stejně jako se vyvíjí všechno kolem nás – jazyk, 

společnost, civilizace. Může to být třeba někdy i  špatným směrem (což se dnes vlastně 

potvrzuje), a tak se může komplikovaně vyvíjet i umění. Samozřejmě je to problém, protože 

vzniká spoustu forem, názorů, které potírají samy sebe. Je to tedy organický proces, je to jako 

život sám, nebo jako virus nebo jako houba, či jako nějaká rostlina, mycelium. Nemůžeme 

to tedy dnes zcela či ještě pochopit. Existuje mnoho forem umění, od těch tradičních, až 

10 SONTAG, S. Proti interpretaci. s. 6

11  Ibid. s. 3
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po současné. Ty současné jdou často daleko za hranice umění, útočí, korelují, souvisí s jinými 

oblastmi, s jinými odvětvími, s jinými polohami, jsou interdisciplinární, sociální, ekologické, 

angažované - to je na tom zajímavé. A k tomu, co dnes považujeme za umění, se to může 

výrazně vzdálit… je to hodně složitá otázka.

2. 2. 4. UMĚNÍ, KRÁSA A ZKUŠENOST

Když se oprostíme od pojmů, není člověk teprve potom připraven objevit hodnotu 

uměleckého díla? Proč asi existuje takové množství odpůrců současného umění? Je to 

srovnatelné i s jinými časovými etapami, kdy bylo také vše nové odmítáno? Mnoho umělců 

zůstalo svou dobou nepochopeno a byli objeveni až generací následující či ještě mnohem 

později. Můžeme vůbec něco takového srovnávat? Dovoluji si odpovědět, že nikoli a  to 

právě proto, že těžko můžeme srovnávat cítění a myšlení lidí v době, ve které jsme nežili, 

přestože můžeme mít o historii bezpočet věrohodných informací. Co nám zbývá. Zkušenost 

je nepřenositelná, jak už zmiňuje Andrej Tarkovskij (1932—1986), a  my se pohybujeme 

ve světě právě nyní a  svou zkušenost zakoušíme v  přítomnosti našeho dnešního světa 

s  hodnotami, které dnes všeobecně uznáváme a  neuznáváme. Susan Sontagová k  tomu 

zmiňuje, že veškeré komentáře k uměleckým dílům by dnes měly usilovat o to, aby tato díla 

– a analogicky naše vlastní zkušenost – se pro nás stala více, nikoli méně skutečná. Funkce 

kritiky by měla spočívat v tom, že bude ukazovat, jak je to, co je, ba dokonce, že je to, co je, 

místo aby ukazovala, co to znamená.12 

2. 2. 5. UMĚNÍ, KRÁSA A OTEVŘENOST

 Michal Kindernay v rozhovoru zmiňuje, že umění je součástí života a zároveň zde 

hraje roli vzdělávání a míra otevřenosti: Podle mě to také souvisí se vzděláváním, o otevřenosti 

člověka k citlivějšímu vnímání umění. Podobně jako se člověk učí mluvit a poslouchat, učí 

se fungovat ve společnosti, tak se také musí naučit vnímat věci jako je umění. Pro Miroslava 

Kovala je důležité otevírat prostor pro porozumění výtvarnému umění. Jako kurátor se snaží 

lidem zprostředkovávat výtvarné dílo a  říká, že to není vždy úplně jednoduché: po celou 

dobu se v galerii pokouším psaným i mluveným slovem pootevřít lidem oči, aby se sami 

začali dívat, ale potíž je v tom, že je spíš zajímá co je to, než jak je co vyjádřeno, uděláno.

Zdeněk Hůla taktéž zmiňuje otevřenost, jako důležitý aspekt vnímání umění, říká, že 

umění může vnímat pouze ten, kdo se mu otevře. Dále otevřenost v umění zmiňuje opět 

Miroslav Koval, říká, že není potřeba si v umění nic vynucovat, to, co je opravdu důležité je 

být otevřený světu. Otevřenost je důležitá. A ten svět se sám otevře taky a všechno ostatní 

jenom zavádí jinam. 

2. 2. 6. JAK JE TOMU S UMĚNÍM A KRÁSOU?

Jak tedy dále uvažovat o umění? Jsou díla, která se zdají ze současného pohledu 

naprosto pochopitelná, ale zůstane po nich něco v budoucnosti (viz angažované umění)? 

Jde o  díla, která mají svoji časovost, pro tuto dobu a  dokonce jen pro vybrané jedince. 

Role umění prochází změnami a  je na nás, do jaké míry se v nich zorientujeme, pokud je 

to vůbec možné? Moderní estetická otázka podle Thierriho de Duve (1944) nezní: co je 

krásné?, nýbrž: jak je tomu s uměním a literaturou?13 

12   Ibid. s. 7

13   In: lYOTARD. O postmoderně. s. 21



74

Uvažujeme-li nad uměním a nad možnými definicemi, jedná se opravdu o nějaké 

vytržení z každodennosti, znejistění, zacloumání divákem nebo jde o něco více? 

Pokud bychom po umění chtěli více, můžeme vzít znovu v úvahu Hegelovu filosofii, 

jelikož Hegel chce po umění, aby povznášelo ducha, chce, abychom skrze umění poznali 

absolutního ducha a tedy i sami sebe. Abychom se navrátili sami k sobě. A tímto „návratem“ 

počíná fenomenologie. Ale nestalo se v současnosti s fenomenologií totéž, co se smyslově 

vnímatelným uměním? Věc již nemůžeme pochopit z  ní samé, ale je třeba načíst si 

mnoho vědeckých publikací, abychom pochopili, co je návrat k sobě, co je přirozený svět 

atd. Ač se přitom jedná o svět našeho každodenního života, který by neměl být zatížený 

intelektem. Jedna věc je o umění nějakým způsobem psát a uvažovat nad ním a druhá věc 

je žít jej a  realizovat právě v žitém světě (lebenswelt). Snad proto přichází otázka, jak to 

je v současném umění, neodvádí nás někdy od své pravé podstaty? Nemáme zde umění, 

které je vytvořeno přednostně pro smysly a tím snadno uchopitelné a v protikladu k této až 

banální jednoduchosti zas intelektuálně orientované umění, které je těžké pochopit běžnou 

zkušeností? Na jednu stranu pro nás může být úleva, když dokážeme vnímat a chápat obraz, 

aniž bychom si o něm potřebovali něco přečíst, ale na druhou stranu má být umění takové, 

že zasadí samotný život do galerie, jak to učinila Tracey Emin (1963)14 nebo Marni Kotak 

(1974)?15 Nechceme spíš přistoupit k výtvarnému dílu a ponořit se do něj a poznávat jeho 

hlubiny a tím poznávat sebe i svět? Ano, jak už říkal I. Zhoř, jde také o rozvíjení naší citlivosti, 

chápat a vnímat umění, ale co si počít s uměním, které chápeme jen hlavou nebo naopak, 

které se už stává samotným životem? 

Terezie Kolářová v  rozhovoru poznamenává, že teoretici a  kritici umění jsou příliš 

zaměření na výklad uměleckého díla rozumem, zatímco pro ni jsou třeba zajímavé obrazy, 

které v sobě mají tajemství, které nelze plně rozumem uchopit: miluji obrazy, které v sobě 

mají nějakou míru tajemství, kterou vnímám a nemusím znát odpověď, a o to víc jsou možná 

přitažlivější, protože budí pozornost a zvědavost. 

Pak tu máme také díla, na  která se podíváme a  víme, že bychom s  nimi dokázali 

komunikovat celé hodiny, mít je pověšené/postavené v našem obýváku a neustále se s nimi 

znovu setkávat a nalézat nové pohledy. V  rozhovoru s Michalem Kindernayem nalézáme 

zajímavý příklad toho, kdy se umělec setkával s obrazem od ladislava Zívra (1909 – 1980) 

už od dětství a tento obraz pro něj neztratil svoji hodnotu, ale naopak v kontaktu s tímto 

obrazem docházelo k rozvíjení jeho obrazotvornosti. 

Marianna Petrů mluví o tom, že jsou pro ni důležitá díla, která v ní vyvolají nějakou 

reakci: Pro mě mají smysl takové věci, které vyvolají nějakou reakci. A ta může být pozitivní 

nebo negativní. Oba impulsy jsou důležité. Pak zjišťuji, co se vlastně stalo, sháním informace, 

pátrám po příčině i souvislostech a toužím dál poznávat. Dále popisuje, že reakce ji vede 

k tomu, aby se o díle dozvěděla víc a mluví o tom, že ji nějakým způsobem i dobré umělecké 

dílo „zpřítomňuje" a „ztělesňuje" a jako příklad popisuje setkání s Giottovým freskami v kapli 

Scrovegni: Mám ráda ten pocit, kdy mě umění obklopí, ochromí a něco ve mně „tělesně 

zarezonuje“. Jsi uprostřed a necháváš se pohltit potěšením smyslů. Najednou si uvědomíš 

přítomnost okamžiku. že teď, tady v Kapli Scrovegni, vidím Giotta… Celé to na mě nádherně 

dýchlo. To je taková bezprostřední cesta. Petrů popisuje, že pro ni existuje více cest, jak 

vnímat umění a jedna z nich je okamžitá, skrze smysly a další je skrze informace, že člověk 

14 Tracey Emin patří do skupiny YBAs (Young British Artists – Mladí britští umělci). Její dílo představuje její život, který 

transformuje do uměleckého díla. V roce 1999 vystavila dílo s názvem My Bed (Moje postel), které představovalo její 

vlastní neustlaná postel s použitými kondomy a špinavým spodním prádlem. 

15   Marni Kotak ve svém projektu The Birth of Baby X (2011) porodila své dítě přímo v galerii (Microscope Gallery in 

Brooklyn).
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pátrá a hledá a dozvídá se další sdělení nebo vůbec to hlavní sdělení celého díla. 

Terezie Kolářová popisuje zážitek s  obrazem od  Celníka Rousseaua, kdy se šla 

do galerie podívat na svůj oblíbený obraz Zaklínačka v originále, který jinak znala z reprodukcí 

a zjistila, že ten zážitek už nebyl tak silný, jako když viděla dílo na  reprodukci. čekala, že 

na ni dílo v originále mnohem víc zapůsobí a byla zklamaná:...reprodukce, které, ano, jsou 

malinké a jsou v té knize vedle mnoha jiných, tak ve mně vzbuzovaly možná pocit mnohem 

většího rozměru a monumentálnosti, než když jsem potom viděla ten obraz naživo, tak tam 

bylo trochu zklamání, že obraz nepůsobí až tak monumentálně. Tím se rovněž dostáváme 

k otázce, zda je pro nás v umění, ve vnímání umění důležitý originál? Do jaké míry je tedy 

vnímání uměleckého díla spjato s originálem? Je možné, že někdy stačí i reprodukce pro 

to, abychom měli silný zážitek? A konfrontace se samotným originálem pak už nemusí být 

tak intenzivní? ladislav Kesner se zamýšlí nad otázkou, co se stane s muzei umění v digitální 

době, kdy většinu obrazů bude možné zprostředkovat v  digitální podobě. Nebude nám 

chybět kontakt s originálem, ten zážitek bezprostřednosti, například takový, jaký popisuje 

B. Berenson při prohlížení čínských a japonských obrazů s Ernestem Fenollosou: Byl jsem 

na kolenou. Museli jsme se navzájem šťouchat a štípat do krku a plakali jsme... Ještě nikdy 

jsme nic takového s  uměním nezažil.16 Otázkou ovšem je, zda-li k  opravdu hlubokému 

vnímání nebo pochopení díla opravdu potřebujeme vidět originál nebo zda hraje roli i něco 

jiného, jako např. opravdovost prožívání, citlivost, schopnost zastavit se, způsob vnímání, 

kvalita reprodukce. 

Jsou také díla, se kterými se setkáme a víme, že další setkání odložíme na pozdější 

dobu, jelikož intenzita prožívání konkrétního díla je příliš vysoká. Pak máme díla, ke kterým 

se potřebujeme prokousávat informacemi (jak už bylo zmíněno) a získáme z nich nějakou 

intelektuální zkušenost. Něco pochopíme, možná nás i  rozbolí hlava, možná právě kvůli 

tomu, co z díla pochopíme. Od liessmanna, potažmo spíše od Gehlena se dozvídáme, že 

pointa umění, které potřebuje pro své pochopení teorii, spočívá v tom, že jeho omezenou 

smyslovou prezenci - vždyť je to jen spotřební předmět! - můžeme teoretickým úsilím, které 

na  něj vynaložíme vychutnávat jako estetický fenomén.17 Což liessmann (1953) popisuje 

jako obohacení možností vnímání, které se objevuje v okamžiku, kdy jsme schopni lopatu 

na sníh,18 bez ohledu na její každodenní funkci, vnímat jako estetický objekt.19 

Zdeněk Hůla říká, že umění jako obor je jedna věc, která nám zkrášluje a obohacuje 

život, ale taky ho prohlubuje a dává mu smysl. Tedy je umění pro nás důležité bytostně? Hůla 

také zmiňuje, že skrze umění se dozvídáme něco o samotném životě: V učení se snažím 

vás studenty učit tak, že se snažím, abyste se na realitu dívali a snažili se ji převést do jiného 

média, do  jiného prostoru, tak, abyste o  tom podali informaci. Tím, že něco kreslím, to 

rovněž pochopím... Když budou (studenti) kreslit mušli nebo kámen a budou to brát vážně, 

a já je namotivuji dostatečně, tak se o tom něco dozví, dozví se o světu spoustu věcí. Což 

může zároveň platit nejen pro samotné tvůrce, že se pečlivým pozorování skutečnosti něco 

dovídají o skutečnosti, ale rovněž i pro diváky, 

Radan Volnohradský upozorňuje na  rovinu sebepoznání a  říká, že člověk tím, co 

žije, dělá, tak se sebepoznává. Když je člověk umělec, tak se sebepoznává uměním, když je 

člověk zedník, tak poznává tím, jak staví dům...

16 The Bernard Berenson Treasury, op.cit., s. 74. In: KESNER, l. Muzeum umění v digitální době. s. 244

17 lIESSMANN, K. P. Univerzum věcí. s. 53

18 lopata na  sníh se stala uměleckým dílem poté, co ji Marcel Duchamp slovy: „Prohlašuji tuto lopatu za  sníh 

za uměleckém dílo", za umělecké dílo vyhlásil. 

19 lIESSMANN, K. P. Univerzum věcí. s. 53 
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2. 2. 7. JE POTŘEBA, ABY UMĚNÍ BYlO KRÁSNÉ? 

Umění, jak popisují někteří respondenti také nemusí být spjato vyloženě s  něčím 

pozitivním, ale může ukazovat i  to těžké, něco, co je pro nás důležité uvidět, pochopit. 

Jan Němec poukazuje na to, že síla umění nemusí být v tom, ukazovat jenom vrcholky, ale 

právě zachytit celé rozpětí, takže zachytit i tu špínu, to není jakoby míň podle mě z principu 

co se týče umělecké hodnoty, než zachytit to nejsvětlejší. Zachytit to nejsvětlejší je etičtější 

z hlediska lidského života. A já mám pocit, že umění je svědčení o lidské existenci ve všech 

jejích vrstvách. Takže myslím, že je to skvělé, když člověk, který tvoří, zná tuhle úroveň, 

protože… je to jak říkám nějaký horizont, nějaké srovnání třeba i ale zase si nemyslím, že je 

to nějaký ten ideál se vším všudy. Sestra Petra z kláštera na Bílé hoře rovněž uvádí, že obsah 

umění nemusí být vždy zrovna na první pohled krásný, ale dodává: podle mě to nesmí být 

destrukce, nesmí to být cynické, nesmí to ničit, protože, musí to vyjádřit to těžké, ale nesmí 

to nikoho ponižovat, někoho narušovat. A to si myslím, že by se děti měli učit, že můžou 

vyjádřit všechno, ale nesmí tím nikoho zabíjet nebo ubližovat. 

Tyto myšlenky nás samozřejmě přivádí zpět k otázce, zda je nutné, aby umění vůbec 

bylo spojené s  krásou? Paul Ricoeur určuje tři charakteristické rysy, kterými se projevuje 

současná krize umění. Mezi tyto rysy patří právě i zánik ideje krásy a dále ideje díla a ideje 

rámce.20 

Pokud bude pro nás v současnosti krása vždy znamenat jenom subjektivní pojem, 

tak je jasné, že se vždy potkáme v  nějakém jiném vysvětlení, ale pokud bychom krásu 

pojmenovali, uchopili nějak konkrétněji, tak by pro nás možná bylo snazší uvědomit si, 

co jako krásu vnímáme? Je to opravdu něco líbezného, symetrického, světlého nebo 

krásně barevného a nebo je tu mnohem intenzivnější a hlubší kvalita? V tomto výzkumu se 

na základě rozhovorů/dialogů objevilo několik oblastí, které se ukázaly určitým způsobem 

s  krásou spojené, a  to: citlivost, sdílení, příroda, řád, bolest, čas, pravda, světlo a  rovina 

transcendence. Je tedy možné, že krása má mnoho podob, stejně jako umění a  každá 

z těchto podob nás může nějakým způsobem obohatit? Je možné, že by pohled na to, jak 

je to s krásou mohl zároveň odpovědět i na otázkou, jak je to s uměním? 

Z rozhovorů:

 

Anna Sypěnová: (...) Mě přijde, že krása je smyslový proces a pravda je ten mentální, 

že když někde nejsi tím vizuálně zaskočená nebo nadšená, tak je potřeba ten mentální 

přístup, podívat se na  to z  hlediska pravdivosti. A  když tam ti něco odhalí, tak najednou 

můžeš vnímat něco jako krásu. Já jsem třeba nikdy neměla moc ráda Josefa čapka. A pak 

jsem viděla jeden jeho obraz v originále. Zas takový upachtěný, ale zároveň velmi chytrý. 

A pak jsem si říkala, to je dobrý, a pak se mi to začalo hrozně líbit. Dokázala jsem to ocenit 

spíš rozumem, a pak se mi to zdálo i hezký, a pak jsem si říkala, to je fakt až jako takový cool, 

jak to dělal a tak...

Michaela Dašková: (...) já teď čím dál tím míň chodím na výstavy, protože nemám 

tolik času nastudovat si jednotlivé umělce. Co se teď děje, kdo na koho navazuje a ztrácím 

se v tom. Je to pro mě velmi náročné. Proto potom rezonují ti umělci, ty věci, které brnknou 

na vnitřní strunu, protože nemám klíč v podobě informací, abych mohla některým věcem 

porozumět a mít z nich tak silný zážitek. (...)

...myslím, že to, že nějak odděluješ výtvarné umění, hudbu a další věci, prostě nějaké 

20 ZUSKA, V; DADEJÍK, O; STIBRAl, K. česká estetika přírody a ve středoevropském kontextu. s. 10 
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tvoření, že to je dávno překonané. Já si myslím, tím jak je umění chaotické a jak se dotýká 

toho chaotického světa, tak ztratilo hranice a myslím si, že to je taky úkol umění, hledat 

hranice, kdy je to ještě výtvarné umění, kdy už je to hudba, kdy je to architektura a  kdy 

design a kdy už je to normální život v nějakých uměleckých akcích.

Současné umělecké pole je hodně široké. Každý může najít to svoje a to ostatní je 

pro ně nezajímavé. Pro mě to jsou věci, které rezonují s něčím, co je uvnitř mě. To mi přijde 

krásné. Například performance od Romana Signera, které v sobě mají neuvěřitelnou poesii, 

vtip, a  přitom to jak jsou natočené, je velmi čisté, lidské, přirozené, není tam nic uměle 

přidaného navíc. (...)

Ale myslím si, že vždycky je to spojené s  tím, že to rezonuje s  něčím uvnitř mě. 

Což taky může dost obecně platit u všech lidí. Vždycky tě zaujme něco, co nějak s tebou 

rezonuje, co ti způsobí libé pocity, že s něčím souzníš a z čeho máš zážitek. (...) 

Marianna Petrů: (…) Pro mě mají smysl takové věci, které vyvolají nějakou reakci. A ta 

může být pozitivní nebo negativní. Oba impulsy jsou důležité. Pak zjišťuji, co se vlastně stalo, 

sháním informace, pátrám po příčině i souvislostech a toužím dál poznávat. 

Věci, které ve mně nezanechávají žádnou odezvu, obvykle rychle zapomínám.

(…) Mám ráda ten pocit, kdy mě umění obklopí, ochromí a něco ve mně „tělesně 

zarezonuje“. Jsi uprostřed a necháváš se pohltit potěšením smyslů. Najednou si uvědomíš 

přítomnost okamžiku. že teď, tady v Kapli Scrovegni, vidím Giotta… Celé to na mě nádherně 

dýchlo. 

To je taková bezprostřední cesta. 

Jindy ji musíš hledat, trvá to déle a záleží jen na tobě, jestli opravdu chceš. Zda si 

najdeš potřebné texty, předchozí i navazující díla autorů a jestli se do galerie znovu vrátíš…

(...) líbí se mi, jak o výtvarné tvorbě mluví kurátor Michal Novotný. Říká, že umění 

pravděpodobně nenapraví svět, ale může v každém člověku probudit pochybnosti – znejistění 

– jestli to, co si myslí, je skutečně správné. Otevírají se tak různé možnosti uvažování. Nebo 

práce Jiřího Kovandy ukazuje věci jinak, než je běžné a tím nabízí další názor k zamyšlení.

Miroslav Koval: Kdysi dávno tu Jiří Valoch uváděl výstavu Dany Chatrné, její husté 

a  postupně řídnoucí kresby, řazené k  sobě ve trojicích. Mluvil dlouho a  jako obvykle 

vyčerpávajícím způsobem. Když skončil, Dana jen řekla: „já mám tu zahrádku po babičce, 

záhonky mi tam zarůstají a já je pleju. A to je jako to moje kreslení". Byl to klíč, který odemkl 

k jejím kresbám cestu. Složité výklady ji spíš zamknou.... 

 (…) Slova umění, dílo, tvorba... nemám rád a neužívám. Jsou nadnesené a mylně 

zavádí k jakési dovednosti a výlučnosti. Raději mluvím o kresbě, o malbě... o potřebě učit se 

kresbou nebo malbou pokorně dívat. 

Dobrý obraz, socha nebo hudba je duchovní, nezávisle na  motivu. Už Jiří Jílek 

kdysi řekl, že umění je i adorací. Je úctou k bytí, ale asi ne vždycky, často je jen způsobem 

sebepředvádění (…)

(…) Obsah výpovědi není v motivu, ale jak je co uděláno a není to formalismus. Obraz 

není obrazem něčeho, je sám sebou, je novou skutečností... 

(...) Nejde mi o umění, o výtvarné směry, dávám přednost původnímu před odvozeným, 

dávám jednoznačně přednost zemi. Galerie Jiřího Jílka Šumperk, leden 1998

 ...po celou dobu se v galerii pokouším psaným i mluveným slovem pootevřít lidem 

oči, aby se sami začali dívat, ale potíž je v  tom, že je spíš zajímá co je to než jak je co 

vyjádřeno, uděláno. (...) 

Radan Volnohradský: (…) člověk tím, co žije, dělá, tak se sebepoznává. Když je člověk 

umělec, tak se sebepoznává uměním, když je člověk zedník, tak poznává tím, jak staví dům...



78

Terezie Kolářová: (...) Silný zážitek byl asi Cézanne, ale k slzám mě nedohnal. A celník 

Rouseau. Před nějakou dobou byla v  Praze velká retrospektivní výstava. Musela jsem si 

vytrpět šílenou frontu, následovaly sály přecpané lidmi, a pak tam konečně byl ten obraz, 

který léta miluji a přála jsem si ho vidět na živo... Zaříkávačka hadů, je to zkrátka magická 

černá žena, bytost, která je obklopena džunglí. Ale stejně musím říct, to už se mi taky párkrát 

stalo. I když jsem viděla různé malé reprodukce, které, ano, jsou malinké a jsou v knize vedle 

mnoha jiných, tak ve mně vzbuzovaly pocit mnohem většího rozměru a monumentálnosti, 

než když jsem potom viděla daný obraz naživo. Bylo tam trochu toho zklamání z toho, že 

obraz nepůsobí až tak monumentálně, ale to je, to se určitě děje i  jiným… můj zážitek byl 

daleko monumentálnější (z reprodukce), že v reálu nebylo nutné obraz vidět. (...)

...jsou díla, před která se nepostavíš a neřekneš si aha, tady je tohle a  tohle a  jdu 

k  dalšímu. Ale můžeš tam stát jednou, stojíš tam hodinu, a  pak se můžeš vrátit jiný den 

a pokaždé objevuješ další rozměr a další plán obrazu a další sdělení. Je tam nějaká časovost, 

je tam hloubka a  je tam něco božského, co má i  možná nějakou proměnlivou formu. 

V  nějakém rozpoložení odhalíš tuto pravdu, v  jiném rozpoložení zase jinou. Nemusí to 

být sdělení, které přichází vždy stejné v  jednom okamžiku, ale zase podle nějaké míry tvé 

zralosti. Stejně tak čteme knihy nebo poesii, můžeme je číst, když nám bylo patnáct a když 

nám je zase šedesát a  vždy tam přichází něco dalšího, co rezonuje s  tím momentálním 

stavem naší mysli a našeho rozpoložení. Je to zároveň i nějaká živost obrazů, to mě na nich 

fascinuje. Není to nic statického, jednoznačného. O obraze říkáme, že je takový a  takový 

nebo nám to často říkají teoretici, kritici umění. Pro mě to nejsou praktici, což je téma, se 

kterým mám průběžně problém, protože to nejsou praktici, nikdy nedrželi štětec v  ruce 

a nikdy nepracovali s barvou a vztahem, jen vše zakládají na svém ratiu (rozumu). A já když 

jako tvůrce přijdu, a dívám se na obraz jiného tvůrce…ta živost, ta opravdovost… a nemusím 

to uchopit (ve slovech). Naopak miluji obrazy, které v  sobě mají nějakou míru tajemství, 

kterou vnímám a nemusím znát odpověď a o to víc jsou možná ještě přitažlivější, protože 

budí pozornost a  zvědavost. Ve chvíli, kdy je věc prvoplánová, jasná, didaktická, jasně 

formulovaná ji rychle opouštím, protože už nepřináší nějakou míru, už mě dál nestimuluje. 

Jde tam o interakci mezi divákem a obrazem a ta tam musí být a musí být živá. (...)

Michal Kindernay: (…) Podle mě to také souvisí se vzděláváním, o otevřenosti člověka 

k citlivějšímu vnímání umění. Podobně jako se člověk učí mluvit a poslouchat, učí se fungovat 

ve společnosti, tak se také musí naučit vnímat věci jako je umění. Samozřejmě že je to 

hodně individuální. Ale nemyslím si, že nekomunikuje. Umění se neuvěřitelně rychle vyvíjí, 

stejně jako se vyvíjí všechno kolem nás – jazyk, společnost, civilizace. Může to být třeba 

někdy i špatným směrem (což se dnes vlastně potvrzuje), a tak se může komplikovaně vyvíjet 

i umění. Samozřejmě je to problém, protože vzniká spoustu forem, názorů, které potírají 

samy sebe. Je to tedy organický proces, je to jako život sám, nebo jako virus nebo jako 

houba, či jako nějaká rostlina, mycelium. Nemůžeme to tedy dnes zcela či ještě pochopit. 

Existuje mnoho forem umění, od těch tradičních, až po současné. Ty současné jdou často 

daleko za hranice umění, útočí, korelují, souvisí s jinými oblastmi, s jinými odvětvími, s jinými 

polohami, jsou interdisciplinární, sociální, ekologické, angažované - to je na tom zajímavé. 

A k tomu, co dnes považujeme za umění, se to může výrazně vzdálit… je to hodně složitá 

otázka. (…)

Zdeněk Hůla: …umění jako obor je jedna věc, která nám zkrášluje a obohacuje život, 

ale taky ho prohlubuje a dává mu smysl. Nemusím si myslet, že všichni lidi, musí poznat 

umění a přes toto poznání s dílem komunikovat....Je spoustu lidí, kterým se nějaký obraz 

bude jen líbit a přesto k nim dílo promluví...

(…) V učení se snažím vás studenty učit tak, že se snažím, abyste se na realitu dívali 
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a snažili se ji převést do jiného média, do jiného prostoru, tak, abyste o tom podali informaci. 

Tím, že něco kreslím, to rovněž pochopím, když to jenom kreslím a nepochopím to… buďto 

to dělají jako stíny… ale já chci, aby o tom lidé přemýšleli, že je to porcelán, že to má nějakou 

hodnotu, nějakou tloušťku, že to není keramika…

…je to o pochopení světa. Já když si svět prohlížím a musím ho zpracovat, abych 

udělal jeho obraz, tak aby to někdo přečetl jako obraz, tak ho musím nějakým způsobem 

pochopit. leonardo, když se trápil s anatomií, tak to nebylo proto, aby pochopil, jak je člověk 

konstruovaný. On potom nemaloval každý sval, ale maloval podstatu, pochopení, že šel tak 

do hloubky, to byla jeho věc, nemusel tak jít. Jakýkoliv malíř, který neudělal anatomii tak 

šíleně, uměl člověka skutečně pochopit. Když budou (studenti) kreslit mušli nebo kámen 

a  budou to brát vážně, a  já je namotivuji dostatečně, tak se o  tom něco dozví, dozví se 

o světu spoustu věcí. 

(…) Ideál mého mládí byl van Gogh, s nezměrným nasazením vytvářel řadu vynikajících 

obrazů, které neměly žádné určení a  objednávku, skoro nikdo je neviděl a  taky je nikdo 

nekoupil. Výtvarné dílo se v těchto případech ocitá v novém postavení a prostoru, ve sféře 

filosofie, meditace, vnitřního promlouvání, osobní komunikace. (Z rozhovoru s Antonínem 

Petruželkou, s. 58)

Jan Němec: (...) Síla umění nemusí být v tom ukazovat jenom ty vrcholky, ale právě 

zachytit vlastně celé to rozpětí, takže zachytit i  tu špínu, to není jakoby míň podle mě 

z principu co se týče umělecké hodnoty, než zachytit to nejsvětlejší. Zachytit to nejsvětlejší 

je etičtější z hlediska lidského života. A já mám pocit, že umění je svědčení o lidské existenci 

ve všech jejích vrstvách. Takže myslím, že je to skvělé, když člověk, který tvoří, zná tuhle 

úroveň, protože… je to jak říkám nějaký horizont, nějaké srovnání třeba i ale zase si nemyslím, 

že je to nějaký ten ideál se vším všudy, víš. (...)

sestra Petra: ...přemýšlím, o  čem je výtvarná výchova. My se vyjadřujeme slovy, 

vyjadřujeme se nějakými znaky, které jsou všeobecně přijaté. V umění máme šanci vyjádřit 

věci ještě jinak barvou, formou... 

(...) A podle mě to nesmí být destrukce, nesmí to být cynické, nesmí to ničit, protože, 

musí to vyjádřit to těžké, ale nesmí to nikoho ponižovat, někoho narušovat. A to si myslím, že 

by se děti měli učit, že můžou vyjádřit všechno, ale nesmí tím nikoho zabíjet nebo ubližovat. 

(...)

2. 2. 8.  UMĚNÍ 16. 4. 2013

Umění, nebo alespoň to, co se dřív uměním nazývalo, mělo jistý význam, a  to 

přiblížení se k bohu, nebo k nějakému transcendentnu, něčemu, co nás přesahuje a zároveň 

povznáší, k podstatě. Tam byla krása patrná v jednotě, harmonii a souladu. Mohli jsme vnímat 

přesah, který diváka uváděl do světa jdoucím za smyslové i  rozumové možnosti, a  tak jej 

přibližovat k harmonii se sebou samým a s vesmírnými zákonitostmi. Pokud vzpomeneme 

v této chvíli na Hegela, ten nám to jistě potvrdí ve své Estetice, v níž uvádí, že opravdovou 

úlohou umění je uvědomění si nejvyšších zájmů ducha... (...). (...) ... krásné umění se nemůže 

oddávat divokým bezuzdnostem fantazie; neboť tyto duchovní zájmy mu vytyčují určité 

pevné opěrné body pokud se týče jeho obsahu, i když formy a útvary jsou seberozmanitější 

a  nevyčerpatelné.21 Ale ve chvíli, kdy se umění stane nástrojem umělců egoistů a  začne 

sloužit samoúčelně (Komenský by možná použil termín „samosvojně“), neztrácí najednou 

21 HEGEl, G. W. F. Estetika: svazek první. s. 66
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smysl? Jsme schopni nyní (16. dubna roku 2013) říct, kde jsou hranice umění, které je čisté 

a neušpiněné vlastní ambicí, umění, které už není jen pro umění, ale pro povznesení ducha? 

Tedy nikoliv l´art pour l´art, ale l´art pour la divinité, l´art pour la transcendance. Možná je 

čas, kdy konečně můžeme překonat právě tuto „samoúčelnost“ umění. Je možné, že jsme 

se stali tak necitelnými, že už necítíme, kdy má umění, nějaké dílo, schopnost povznést 

nás a alespoň trochu osvobodit od běžnosti, přiblížit nekonečnu a smyslu našich životů? 

Zapomněli jsme na to, že umění má osvobozovat a nikoliv svazovat? 

Potkávám mladé umělce toužící se prosadit, „něco znamenat ve světě umění“, ale 

kde je ta opravdovost, proč tohle všechno? Neměli bychom konečně nastavit pevnější 

hranice a přestat být tak benevolentní vůči všemu, co přichází pod záštitou umění?

Postmoderna nám dovolila mnoho, ale nebylo toho už příliš? Nechceme už konečně 

opravdové umění a  ne všechno a  zároveň nic? Vladimír Zuzka se v  předmluvě k  české 

estetice přírody také zamýšlí nad otázkou hranic umění a to sice mezi uměleckou krásou 

a krásou přírodní, která podle něj s sebou nese vedle problematiky autonomnosti přírodního 

estetična i otázku hranic umění, zejména v „době postmoderní“ více než aktuální.22

Soumrak nebo nový úsvit?

Výstava Nightfall v  Rudolfinu (neustále přemýšlím, proč zrovna Nightfall a  nikoliv 

Soumrak, což by se na budovu postavenou v období českého národního obrození hodilo 

podle mě mnohem lépe). Výstava vypovídá o konci, zlomu, ze kterého zatím nikdo nenachází 

východisko. Velká plátna zaplněná zdevastovanou a  smutnou krajinou, dramatické nebe, 

osamělé postavy otočené zády k divákovi, rudá, černá, šedá a chybějící východisko. Moje 

otázka ohledně toho je, jestli je vždycky nutné, aby umění reflektovalo společnost a dobu 

takovým způsobem, že popíše, co se děje, odrazí náladu, odrazí atmosféru nebo jestli je 

možné přesáhnout tento popis a ukázat jinou tvář. Tvář, která už třeba není soumračná, ale 

podobá se novému úsvitu, ukázat naději? Co když je možné naleznout východisko právě 

v myšlence, čelit tomuto „konci" Hegelovým povznesením ducha, novému úsvitu, tím, že 

se udělá výstava, budou se malovat obrazy, ale teď to nemyslím nějak programově, ale že 

se bude hledat východisko. Nejenom reflektovat, odrážet a popisovat, ano, jsme tady a je to 

takové jaké to je, ale přesáhnout tuto celkovou atmosféru a vyjít z ní a samozřejmě ji i nějakým 

způsobem přijmout, pochopit, zažít, ale dostat se dál. A pak tvořit umění, pak, po  tomto 

procesu a zažití namalovat obraz, složit symfonii, napsat báseň a udělat výstavu těchto děl, 

které prošli nějakým hlubokým procesem. Není právě toto přesáhnutí smyslovosti? Co dělat, 

když jsme v situaci, kdy nám umění ukazuje to, kde jsme, ale co když to nepomáhá, ale co 

když ztrácí funkci toho, abychom najednou prozřeli, aha, jsme právě v  tomhle bodě, ale 

neukazuje už cestu.

Je čas posunout se v současném umění spíše do oblasti nového úsvitu, než prodlévat 

dál v krajinách soumraku a zmaru? Tvořit nové, protože v současném umění převládá krása 

poznamenaná vzrůstající temnotou nebo napětím, jak je příhodně napsáno v  popisku 

k výstavě Nightfall, který jsem trochu rozšířila z původního kontextu.23

Pro ilustraci pocitu, kterou nám může přinést úsvit a kterou obsahuje soumrak, jsem 

vybrala poetické ukázky, a to čínskou báseň napsanou Meng Chao- žanem před 1200 lety 

a úryvek ze Soumraku od Charlese Baudelaira.

 

22   ZUZKA, V.; DADEJÍK, O.; STIBRAl, K. česká estetika přírody ve středoevropském kontextu. s. 8

23   Nightfall / Soumrak. Nové tendence ve figurativní malbě. [online] Dostupné z: http://www.galerierudolfinum.cz/

cs/vystavy/archiv-vystav/nightfall-nove-tendence-ve-figurativni-malbe/ 
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Jarní úsvit 

Spring dawn

Z jarního spánku vstávám před úsvitem

In Spring one sleeps, unaware of dawn;

Do krajny zaplavené ptačím švitořením 

everywhere one hears crowing birds.

Neklidná noc, vítr a déšť, paměť napovídá

In the night came the sound of wind and rain;

Tísíce padlých okvětních lístků sleduji s úžasem

who knows how many flowers fell?24

Soumrak 

Je podvečer. Veliké uklidnění nastává v ubohých duších, znavených denní lopotou; 

a jejich myšlenky nabývají nyní jemných a nejasných barev soumraku. 

A přece s vrcholů pohoří doléhá k mému balkonu průzračnými mlhami večera veliký 

řev, složený z celého množství disharmonických výkřiků, jež prostor mění v pochmurnou 

harmonii, jako harmonie blížícího se přílivu nebo probouzející se bouře. 

le crépuscule du soir 

le jour tombe. Un grand apaisement se fait dans les pauvres esprits fatigués du 

labeur de la journée; et leurs pensées prennent maintenant les couleurs tendres et indécises 

du crépuscule. 

Cependant du haut de la montagne arrive a  mon balcon, a  travers les nues 

transparentes du soir, un grand hurlement, composé d'une foule de cris discordants, que 

l'espace transforme en une lugubre harmonie, comme celle de la marée qui monte ou d'une 

tempete qui s'éveille.25 

24 Meng Chao-žan: Jarní úsvit [online]. Dostupné z: http://www.velkaepocha.sk/2012032619331/Jarni-usvit-

poezie-z-dynastie-Tchang.html (český překlad). Dostupné z: http://eastasiastudent.net/china/classical/meng-

haoran-spring-dawn (text v původním jazyce, anglický překlad)

25 Charles Baudelaire: Soumrak [online]. Dstupné z: http://www.baudelaire.cz/works.html?aID=101&artID=23 

(text v původním jazyce (francouzština), český překlad). Dostupné z: http://archive.org/baudelairehispro00baudiala/

baudelair (anglický překlad)
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Fotografie z představení Hug, Verity Standen. Foto: Paul-Blakemore. (10)
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2. 3. KRÁSA JAKO KONTAKT 

Klíčová slova: intersubjektivita, prožitek, kontakt v  tvorbě, sdílení, performance, 

komunikace, dialog, vcítění

 V kapitole Krása jako kontakt se budeme zabývat rovinou setkání, sdílení. Je možné 

definovat krásu jako sdílení? Společný prožitek? Na  současném poli fenomenologie se 

můžeme setkat s  myšlenkou, že cesta k  sobě, vede přes cestu do  světa druhých.1 Jsme 

odcizeni sami sobě a  přichází otázka, zda se můžeme zjevovat sami sobě, aniž bychom 

jednali vůči ostatním? U Hegela nalézáme, v jeho vývoji ducha, myšlenku, že vědomí sebe 

sama nachází sebe ve vztahu vydanosti druhému. Tedy v kontaktu s druhým nalézáme sebe, 

v kontaktu s druhým nalézáme krásu? V tomto smyslu je pro nás důležitý, ve fenomenologii 

často užívaný pojem intersubjektivita. Právě v mezilidském kontaktu zakoušíme a upevňujeme 

jistotu vzájemnosti, něčeho společného, co lidé sdílejí, jde o určité porozumění, vcítění. 

Co se týká komunikace a kontaktu výtvarného díla, tak je v tomto ohledu podnětná 

myšlenka Arnolda Gehlena. Podle Gehlena bylo umění dřív komunikativnější a  nyní 

více mlčí: Vejdeme-li do  sálu s  díly minulých staletí, cítíme, jak hovorný je každý obraz 

realistického stylu, protože naše vnímání skutečnosti je uzpůsobené řeči. K pantomimické 

symfonii ve výstavním sále produkuje naše vědomí, podněcované ze všech stran, směsici 

hlasů; dokonce i barevně třaskavé, deformované syžety expresionistů připomínají usilovnou 

snahu o dorozumění hluchoněmých. čím víc se ale umění vzdaluje od předmětnosti, tím 

víc tichne, je to patrné i u pouhé stylizace. V celém moderním umění sílí mlčení, všude - 

u Seurata, Cézanna, Grise, Matisse sílí zvláštní zdrženlivost a ticho.2 

Se znovuobnoveným dialogem se setkáváme v obraze Zdeňka Hůly Poslední večeře, 

ve kterém šlo přímo o záměr, aby obraz komunikoval s divákem. Hůla zobrazil příběh, který 

má divákovi umožnit nahlédnout do větší hloubky lidského společenství a podat svědectví: 

lidi se setkávají s výjimečnou situací, nabitou sdělením, ale oni nevidí, nejsou schopni slyšet. 

Cítí, že se účastní úžasné věci, a přesto nevědí… je to sebestřednost, neochota se probudit 

a poslouchat toho, který je na pokraji utrpení, on jim to říká, a oni neslyší. V příběhu Poslední 

večeře je velké osamění, pocit člověka, který bude umírat sám, opuštěný. Hůla svým dílem 

poukazuje na naši odcizenost a neschopnost opravdového sdílení. 

Co dál bylo objeveno v rozhovorech? Krása byla prožívána jako kontakt s druhým, 

sdílení např. u performance, ale něco podobného můžeme prožívat i  u poslechu hudby. 

Krása může být také sdílená ve slovech, v tom, že nás na ni někdo upozorní, jak například 

v rozhovoru zmiňuje Anna Sypěnová. Sypěnová zároveň upozorňuje i na to, jakou moc má 

slovo: vždycky mi pomáhaly slova k tomu, abych to, co už tady je, tak viděla. Když někdo 

na něco poukáže a za obdivuje to, tak i  já mám najednou šanci to začít obdivovat, i když 

do  té doby mi to bylo šumák. Obohacování vzájemně hrozně funguje. Když někdo něco 

řekne, slovo má velkou moc. Něco ukázat, ono to tady je, ale když na to někdo ukáže, tak to 

zesílí a to je velká moc, zesilování skutečnosti.

Dušan Váňa poznamenává myšlenku, se kterou přišel Cyril Höschl,3 že umění je 

zástupným symbolem pro kontakt s druhým člověkem, říká, že člověk je sociální stvoření 

a  je zvyklý komunikovat s  ostatními. A  právě proto, že umění nahrazuje blízký kontakt 

s člověkem. Díváš se na zástupný symbol člověka, který je nějakým jiným způsobem pojatý. 

Mariana Petrů popsala jako jeden z  důležitých aspektů, který je pro ni v  tvorbě 

1 FREI, J; ŠVEC, O. et. al. Překonání subjektivismu ve fenomenologii. 

2 GEHlEN, A. Zeit-Bilder. s.18 - 19. In: lEISSMANN, K. P. Univerzum věcí. s. 47 

3 Cyril Höschl (1949) je přední český psychiatr. Mimojiné se zabývá uměním a krásou v souvislosti s neurovědou.
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a  reflektování krásného důležitý, 

rovinu sdílení. Petrů popisuje divadelní 

představení, kdy se dostala do  velmi 

příjemného naladění, které bylo velmi 

příznivé pro komunikaci, vnímání 

a  vzájemné porozumění. Přinášelo jí 

pocit, že člověk chce dávat a  zároveň 

i  přijímat, že není uzavřený, ale naopak 

cítí otevřenost. 

Michaela Dašková popisuje 

zážitky z  hudebního představení, které 

vymyslela anglická hudební skladatelka 

Verity Standen,4 s názvem Hug. V tomto 

představení zažívala Dašková prostor 

skrze zvuk a  zároveň zvuk skrze dotyk: 

A  je to hodně silné a  jeden zpěvák je 

na  jednoho posluchače a  přijde k  tobě, 

vezme ti ruce, postaví tě a dává si tvoje 

ruce na  místo, kde rezonuje jeho hlas. A  je to celé hodně bezpečně udělané, oni ti dají 

ruku na  tělo tak, abys s  ní nepohybovala, abys je třeba nezačala hladit nebo dělat něco 

nepříjemného. Dělali to hodně bezpečně. Cítila jsem se při tom dobře. Nebylo to tak, že 

by mi překážela velká intimita, která při tom vznikne. Byl to dobrý způsob a bylo to hodně 

silné. Michaela Dašková se i ve své vlastní tvorbě věnuje mezilidskému kontaktu, kdy mohou 

vzniknout právě ty momenty, které člověk vnímá jako krásné. Vydala publikaci s  názvem 

Nic se nestalo/ fantastický moment: Publikace se snaží přiblížit zvláštnímu subjektivnímu 

jevu, pro který jsem nedokázala najít žádný již existující název. Je to okamžik vnímání nebo 

prožívání situace, který způsobí jeho recipientovi vytržení z každodennosti. Bývá způsoben 

neznámou shodou okolností. Jeho součástí bývá i  pochybování o  jeho opravdovosti. 

Podle Todorovova Úvodu do teorie fantastické literatury, která podobný moment přibližuje 

na  poli literatury jsem ho nazvala "fantastický moment". Publikace se pokouší v  několika 

rovinách o  zprostředkování těchto "momentů" anonymnímu publiku: Pomocí intervencí 

v domácnostech, mně důvěrně známých, narušují stereotypní pořádek věcí v čase a prostoru 

jednotlivých osob. Nikdy nevím, jestli jsou zásahy objeveny a jakým způsobem jsou vnímány 

nebo interpretovány. Případné pokračování a možné následky zůstávají předmětem fantazie. 

Další rovinou publikace jsou sebrané příběhy o "fantastických momentech". Prostřednictvím 

sdílení svojí vzpomínky jsem požádala své známé, aby mi oplatili vlastní vzpomínkou 

podobného rázu. A třetí rovinu tvoří momentky okamžitě zachycující "fantastické momenty", 

které se mi začaly samovolně dít.5 

Další práce Daškové, která navazuje na  předchozí, jsou práce z  ruské Kolomny 

s  názvem Nic se nestalo v  Kolomně. Dašková zde dělala akce (intervence), které byly 

adresované konkrétním lidem, které však neznala osobně a oni neznali ji. Nevěděli, že jsou 

od ní a ona se zase nedozvěděla, zda výsledek práce (akce, intervence) obdrželi.

4 Verity Standen pracuje jako sladatelka, dirigentka a performerka. Zkoumá lidský hlas a způsoby, jakým může být 

oslavován a proměněn živým vystoupením. 

5 DAŠKOVÁ, M. Nic se nestalo/ fantastický moment [online]. Dostupné z: http://michaeladaskova.blogspot.com/

search/label/Nic%20se%20nestalo%20%2F%20fantastick%C3%BD%20moment

Fotografie z představení Hug, Verity Standen. (11)
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U  popelnice bylo odloženo použité oblečení. Vzala 

jsem ho vyprat. Rozložila jsem ho na ramínka. Výšivkou básně 

Jana Skácela v azbuce jsem ho spojila v  jeden kus. Pověsila 

jsem ho na trhu na plot v místě, kde sedává stará paní, která 

se živí prodejem použitého oblečení. (12a)

Stůl, který je ve společném užívání na  trhu, byl 

opraven a vybaven dvěma zásuvkami uvnitř zařízenými podle 

Malevičova a Mondrianova obrazu.(12b)

Tato kaluž je na velmi frekventovaném místě. Starala 

jsem se o  ni. Když bylo suché a  horké počasí bylo potřeba 

přidat vodu. Po dešti bylo třeba ji sušit.(12c)

Napsala jsem pozdravy pro neznámé obyvatele 

Kolomny, na  které se mi podařilo získat adresu. Obsahem 

pozdravu bylo vždy vyprávění nějakého krátkého zvláštního 

zážitku, který jsem tu měla, ale situovala jsem ho do české 

republiky. Podepsala jsem se Míša - využila jsem matoucího 

faktu, že zkrácená podoba mého jména se v  Rusku užívá 

pouze pro muže. Pohledy jsem nejprve všechny poslala 

kamarádce do čech. Došly. A ona je obratem rozeslala zpět 

s poštovními známkami do Ruska.(12d)

František Skála (*1956)

Krása je pro Františka Skálu definovaná nejen vztahem k přírodě, ale také momentem 

sdílení něčeho neobvyklého, co má moc nás vytrhout z naší každodennosti. Ve Skálových 

objektech nenalézáme pouze přírodní předměty, ale též věci nalezené na  bleším trhu, 

na  cestě, všude, kam František Skála zavítal, nalezl nějaký předmět, který mu mnohdy 

posloužil k dalšímu vyjádření. A tak ve svém ateliéru, na svém statku shromažďuje předměty, 

ze kterých postupně vytváří svět, do kterého pak dává nahlédnout ostatním na výstavách 

nebo při jiných příležitostech. A proč je zde Skála zmíněn právě v této kapitole? Snad pro 

jeho nedávnou výstavu, která byla uskutečněna v roce 2017 ve Valdštejnské jízdárně a nebo 

spíše proto, že tvorba Františka Skály má rovněž co říci o kráse sdílení? 
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Skála otevírá svět hravosti, lidé z jeho výstavy odcházeli potěšení, mnohdy nadšení, 

rozesmátí, inspirovaní. Říkali: to bylo krásné! A  v  čem asi lidé spatřovali onu jedinečnou 

krásu? Z čeho byli tak nadšení? Jak už bylo zmíněno, vnímání krásy souvisí s mnoha dalšími 

aspekty, které jsou spojeny s naším životem. Sama jsem se výstavy zúčasnila zrovna, když 

byl přítomen i  autor. Prováděl nás celou výstavou a  ke každému objektu vyprávěl nějaký 

zajímavý příběh. Když se zastavil u obřího kmene, který byl umístěn uprostřed galerie, protože 

mu jej nepovolili dát do parku, povídal nám, že jednou na tomto objektu zpíval operní árii 

a uvedl přesně i kterou, a na sobě měl přitom prý molitanový oblek. A takové poznámky ke 

svým objektům pronášel Skála jen tak mimochodem, jako popisku k exponátu a u publika 

jeho poznámky vyvolávaly nadšení. Každá část Skálovy výstavy vypovídala o  hlubokém 

prožitku, který byl zároveň přetvořen v něco hravého, zábavného, někdy i velmi hlubokého 

a krásného...bylo to něco, co jsme mohli se Skálou najednou všichni sdílet...

Z rozhovorů:

Marianna Petrů: (…) Rovina sdílení je pro mě moc důležitá. Pokud jsem mezi přáteli 

nebo ve skupině, kde se cítím dobře, je to vždycky obohacující. 

Třeba při divadelním představení mé kamarádky Báry. Ona je čarodějka, má tu moc 

dostat celý kolektiv do  jakéhosi naladění, které je velmi příznivé pro komunikaci, vnímání 

a  vzájemné porozumění. Takže nejsi uzavřený, chceš dávat i  přijímat. A  pokud se tohle 

odehrává…

Michaela Dašková: (...) Byla jsem na jednom představení (Hug), které přivezla Verita 

Tanden, holandská skladatelka. Má vymyšlené představení, kdy přiveze několik zpěváků 

a v té zemi, kde je, vydá výzvu a sežene zpěváky, kteří můžou být různě zkušení, mezi nimi 

mohou být i  lidé, kteří zpívají na naprosto laické úrovni a  s nimi je naučí to, co přivezla. 

Představení probíhá tak, že je možné, aby přišlo jenom malé obecenstvo. Je to asi jenom 

Pod baldachýnem cosi jako obrovský sumýš. Foto: ludvík Hradilek (13)
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pro 25 lidí. Když je představení hotové, po prostoru jsou rozmístěné židle, vybereš si židli, 

na  kterou si sedneš a  přes tu židli je položený šátek a  zavážeš si oči, sedneš si a  čekáš. 

A není tam nic, není tam nikdo. Jen prázdný prostor a židle. Potom se to začne dít, začnou 

přicházet zpěváci. Nejdřív přijdou třeba čtyři ženy a slyšíš čtyři ženské hlasy, jak chodí mezi 

těmi židlemi, tedy jako by i tím nějak vnímáš kudy chodí, jak je ten prostor veliký, kde stojí 

další lidé, koho obchází. A pak přijdou další zpěváci a ten prostor se architektonicky úplně 

promění, a potom se třeba přidají mužské hlasy a zase se to celé zvětší a vystavují kolem 

tebe tím zvukem takovou architekturu. 

A je to hodně silné a jeden zpěvák je na jednoho posluchače a přijde k tobě, vezme 

ti ruce, postaví tě a dává si svoje ruce na místo, kde rezonuje jeho hlas. A je to celé hodně 

bezpečně udělané, oni ti dají ruku na tělo tak, abys s ní nepohybovala, abys je třeba nezačala 

hladit nebo dělat něco nepříjemného. Dělali to hodně bezpečně. Cítila jsem se při tom 

dobře. Nebylo to tak, že by mi překážela velká intimita, která při tom vznikne. Byl to dobrý 

způsob a bylo to hodně silné. (...) 

Anna Sypěnová: (...) lidé jsou různí, někdo, mám pocit, že se rodí s tím darem, že vidí 

nebo zří přímo nějaké věci nečekaně nebo hluboce. Já mám pocit, že jsem neviděla nebo 

jsem byla nějak zaslepená. A mě právě pomáhá popis, vždycky mi pomáhaly slova k tomu, 

abych to, co už tady je, tak viděla. Když někdo na  to poukáže a  za-obdivuje to, tak i  já 

mám najednou šanci to začít obdivovat, i když do té doby mi to bylo šumák. Obohacování 

vzájemně hodně funguje. Když někdo něco řekne, to slovo má velkou moc. Něco ukázat, 

ono to tady je, ale když někdo na  to ukáže, tak to zesílí, a  to je velká moc, to zesilování 

skutečnosti. Nebo zeslabování. Už jenom tím popisem to tvarujeme. (...)

(...) Můžu říct, že k tomu, abych k nějakému dílu vůbec přistoupila nebo o něj měla 

zájem, je nějaký druh krásy nezbytný. Upřímně řečeno, pokud mě něco nezaujme (nelíbí se 

mi to, nebrnkne to na nějakou strunu), ani se k tomu nemám chuť přibližovat, poznávat to. 

(...)

Dušan Váňa: (...) Vždy jsem si myslel, 

že to, co je člověku blízké, lidské proporce 

nebo proporční vztahy, v souvislosti s lidskou 

figurou nebo obličejem, tak to by mělo 

(v  umění) fungovat nejlíp. člověk je sociální 

stvoření a je zvyklý komunikovat s ostatními. 

A  právě proto, že umění nahrazuje blízký 

kontakt s  člověkem. Díváš se na  zástupný 

symbol člověka, který je nějakým jiným 

způsobem pojatý. (...)

Zdeněk Hůla: (...) Pochopitelně, 

v  mé práci je určitá „společenská“ vrstva, 

polis, sociální rozměr. Jsem člověk a  žiji 

normální, běžný život, uvědomuji si svou 

individuální existenci a  vřazení do  fyzického 

i společenského prostoru. To jsou věci, které 

jsou součástí mé práce. Startovací, námětová 

úvaha je vždy artikulována na reálném, žitém 

základě... třeba velký námět je Poslední 

večeře. To je moment, kdy se lidi setkávají 

s  výjimečnou situací, nabitou sdělením, 

ale oni nevidí, nejsou schopni slyšet. Cítí, 

"Poslední večeře“, Zdeněk Hůla

162 x 145 cm / akryl, olej, plátno / 1995 (14)



88

že se účastní úžasné věci, a  přesto nevědí… je to sebestřednost, neochota se probudit 

a poslouchat toho, který je na pokraji utrpení, on jim to říká, a oni neslyší. V příběhu Poslední 

večeře je velké osamění, pocit člověka, který bude umírat sám, opuštěný – třeba van Gogh 

– ale je tam i naděje: už tenkrát byl obklopen zástupem lidí, kteří s ním budou neustále 

komunikovat. Tak to je obraz, který by se dal zařadit do sociálně etické oblasti, ale myslím 

si, že je to o  pobývání ve světě. často vidíme jen svůj problém, nejsme ochotni jít dál… 

nevidíme kousek za obzor. (Z rozhovoru s A. Petruželkou, s. 56—66)
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2. 4. KRÁSA A PŘÍRODA

Klíčová slova: krása, příroda, environmentální estetika

Je snadné rozpoznat krásu mimolidských věcí, 

oceánu, bouře a hor: krása je jejich duší

a jejich smyslem. 

   Robinson Jeffers

V první části kapitoly je uveden filosoficko - uměnovědný kontext k problematice 

přírodního krásna. V návaznosti na tuto problematiku je přiblížena environmentální estetika, 

která si mimo jiné klade otázku jaký je vztah mezi uměleckou a přírodní krásou. Na závěr 

jsou uvedeny úryvky z  rozhovorů s  respondenty společně s  jejich tvorbou, což ilustruje 

jejich vztah k přírodní kráse.

 

Roger Caillois (1913—1978) v knize Zobecněná estetika nachází univerzální společný 

základ krásy v přírodě. Podle něj přírodní jevy zakládají jediný představitelný původ krásy. Je 

považováno za krásné vše, co je přírodní, nebo co se sdružuje s přírodou, co reprodukuje 

nebo adaptuje její formy, proporce, symetrie, rytmy. Dojem krásy by sotva mohl mít jiný 

pramen. Opravdu, člověk se nestaví proti přírodě, nýbrž je sám příroda: hmota a  život 

podrobené fyzickým a biologickým zákonům, které vládnou ve světě. Prostupují jej, pronikají 

jej a organizují. Spadá s nimi v jedno – anebo, přinejmenším, není od nich oddělitelný. Nuže 

tyto zákony jsou ploditeli krásy. To je slabý výraz. Vyměšují krásu, která není nic jiného, než 

jejich viditelný zjev.1 

Naproti tomu Hegel (1770—1831) popisuje přírodní krásu jako první stupeň krásy 

a přírodu popisuje jako nejbližší jsoucno ideje.2 Přírodní krása nemůže dokonale odrážet 

absolutního ducha (přírodní krásno je pouze reflexem krásna, který náleží duchu),3 proto 

Hegel říká, že umělecké krásno stojí výše než příroda. Neboť umělecká krása je krása 

zrozená z ducha a duchem obrozená.4 Protože teprve duch je to pravdivé, to, co vše v sobě 

obsahuje, takže všecko krásné je v  pravdě krásné, jen pokud má účast na  tomto vyšším 

a pokud je jím zplozeno.5

Hegel vysvětluje, že umělecké dílo stojí nad  výtvorem přírody, jelikož je mu dán 

průchod duchem, že umělecké dílo je schopno zachytit lidský zájem, duchovní hodnotu, 

kterou má určitá událost, individuální charakter, jednání ve svých zápletkách a  ve svém 

výsledku,6 a to je podle něj v uměleckém díle zachyceno a zdůrazněno čistěji a průhledněji 

než na  jakékoliv jiné půdě, neumělecké skutečnosti. Vladimír Solovjov (1853—1900) 

zase popisuje přírodní krásu jako objektivní, ale stejně jako Hegel přičítá větší váhu kráse 

umělecké a říká, že umělecká krása stojí na vyšším stupni v  tom smyslu, že umělec, tvoří 

jisté předměty, určité nové stavy, jistou krásnou a novou skutečnost, která by bez něho nikdy 

nebyla, skutečnost, novou „lepší“ a právě to je cíl, kterého umění dosahuje v kráse.7 Zatímco 

1 CAIllOIS, R. Zobecněná estetika. s. 203 

2 HEGEl. G. W. F. Estetika: svazek první. s. 128

3 Ibid. s. 60

4 Ibid. s. 59

5 Ibid. s. 60

6 Ibid. s. 75

7 TENACE, M. Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova. s. 63
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Immanuel Kant (1724—1804) zachovává preferenci přírodního krásna před uměleckým. 

Posuzování krásy je podle Kanta především v kompetenci této schopnosti mysli (pojem tzv. 

reflektované soudnosti), mohou být za krásné (či vznešené) prohlášeny pouze ty objekty, 

pro které není určující žádný pojem, nebo které se každému určitému pojmu vzpírají.8

Zatímco Santayana (1863—1952), jak už bylo zmíněno v první kapitole první části, 

popisuje, že jej nejvíce upoutala krásná příroda a  myšlení:...má láska ke kráse se nikdy 

nezakládala převážně na  umění. Jestliže umění uchvacuje, jestliže osvobozuje rozum 

i srdce, chválím je, avšak příroda a myšlení to činí častěji a s věším oprávněním. Pokud mne 

něco upoutalo, byla to krásná místa, krásné způsoby a krásné instituce...9 

Pokud se nad  celou problematikou krásy, umění a  přírody zamyslíme hlouběji 

v současném kontextu, kdy už i studenti vyšli do ulic demonstrovat za klimatické změny10, 

tak nám nezbyde nic jiného, než si opět uvědomit společně s Rogerem Cailloisem, že i my 

jsme příroda, hmota a život podrobené fyzickým a biologickým zákonům, a pokud by příroda 

zanikla, zanikneme spolu s ní, proto je snad prvotní a nejdůležitější právě příroda, přírodní 

krásno, bez  kterého bychom zde nebyly a  to ostatní, byť třeba svoji duchovní hodnotou 

převažující, přichází až potom. 

 A jak hezky píše Ralf Waldo Emerson (1803—1882) síla a podstata všeho není jenom 

v člověku, ale také není jenom v přírodě, ale v souzvuku obou: V klidné krajině a zvláště ve 

vzdálené linii obzoru člověk postihuje něco tak krásného, jako je jeho vlastní bytost. Největší 

radost jakou pole a lesy poskytují, je tušení tajemného vztahu mezi člověkem a rostlinstvem. 

Nejsem sám a nepovšimnut. Kývají na mne a já na ně. Když kráčím pustými lány v sněhových 

kalužích, za  pološera, pod  šedavě pustým nebem, bez  jakýchkoliv myšlenek na  veselou 

přírodu, jsem šťasten, usmívám se. Jsem veselý, i když úzkost se již vtírá. V lesích odhazuje 

člověk svá léta a stává se dítětem. V lesích se vracíme k rozumu a k víře...Tato radostná síla 

nedlí ani v člověku, ani v přírodě, ale v souzvuku obou.11 

2. 4. 1. ENVIRONMENTÁlNÍ ESTETIKA

V průběhu šedesátých let minulého století začíná vznikat nová estetická disciplína 

a  tou je environmentální estetika, která je zaměřena na přírodní prostředí a na náš vztah 

k tomuto prostředí. Přichází uvědomění, že jsme začali krásno spojovat především a výhradně 

s uměním a zapomněli jsme, že součástí estetiky je i mimoumělecké krásno, které Hegel 

bohužel odsoudil jako to, které neodráží dostatečně absolutního ducha. Jako první přichází 

s  obhajobou přírodní krásy Ronald W. Hepburn (1927—2008) ve studii dnes známé jako 

Současná estetika a  opomíjení přírodní krásy, která byla vydaná v  roce 1963. Hepburn 

mimo jiné upozorňuje i na zajímavé aspekty vnímání přírody: Při vnímání přírodních krás je 

vnímající oddělen, vytržen z běžné žité zkušenosti s přírodou, tj. nehodnotí ji z funkčního 

pohledu (obdivuji-li krásu lesa, nehodnotím ho z  hlediska jeho použitelnosti na  otop). 

Současně je ale divák i  intenzivně zapojen ve formě svého pohyblivého „umístění“ přímo 

uvnitř přírodního prostředí. Dalo by se říci, že je současně hercem i divákem.12 Což pro nás 

8 Ibid. s. 7

9  GIlBERTOVÁ, K.; KUHN H.. Dějiny estetiky. s. 436

10    Více o této problematice zde: Je čas postavit se na odpor. [online] Dostupné z: https://a2larm.cz/2018/11/je-

cas-postavit-se-na-odpor/ a Studenti celého světa vyšli demonstrovat za klima. Vše začala mladá Švédka. [online] 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/demonstrace-fridays-for-future-zivotni-prostredi-studentska-

stavka.A190314_092705_domaci_niv

11  EMERSON, R. W. In: CÍlEK, V. Krajiny vnitřní a vnější. s. 79

12 STIBRAl, K. Environmentální estetika poprvé česky. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje 

environmentalni-estetika-poprve-cesky
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může být zajímavé odlišení v  kontextu toho, jak vnímáme umění. Další zajímavou věcí 

je, že při vnímání krásy přírody zapojujeme všechny smysly, a  nikoli pouze zrak, který je 

stále dominantním smyslem při vnímání umění. Hepburn ve výsledku ukazuje, že estetická 

zkušenost s  přírodou je stejně tak bohatá a  komplexní jako s  uměním a  estetika jako 

disciplína by se o ní měla zajímat. Příroda nabízí takovou příležitost k estetickému prožitku, 

kterou nemůže umění z  logických důvodů nikdy nahradit.13 Dále jej následuje Estetická 

teorie od  Theodora W. Adorna (1903—1969), vydaná roku 1970 a  práce Allena Carlsona, 

který přichází s pojmem environment namísto pojmu příroda (ač pojem environment byl 

již dříve použit i Hepburnem) a rozvíjí myšlenku, že informace o tom, jaká příroda je, nám 

zprostředkovávají především tzv. environmentální vědy, tedy biologie, geologie, ekologie 

atp.,14 což podle něj znamená, že krásu každé specifické obasti z  oboru přírodních věd 

může chápat především odborník na  tu konkrétní oblast, říká, že nemůžeme na  přírodu 

nahlížet skrze kategorie, kterými posuzujeme umělecká díla, ale právě nahlížet na přírodu 

z hlediska přírodních věd, což se samozřejmě jeví jako velmi omezující. Píše, že tak jako 

je pro estetické oceňování umění vybaven umělecký kritik a  historik, tak je pro estetické 

oceňování přírody dobře vybaven přírodovědec a ekolog.15

Ondřej Dadejík (1973), estetik, který se v  současnosti zamýšlí nad  problematikou 

environmentální estetiky řeší poměrně zásadní a  více než aktuální otázky (problémy) 

současné estetiky přírody a  tím jsou: co je to vůbec ono 

prostředí? Je to něco existujícího nezávisle, nebo je to vždy 

něčí environment? Jak jinak vnímáme environment, když 

se jedná vlastně o  pozadí, kde se naše pozornost neustále 

přesouvá a  které vlastně máme vnímat jako popředí? Jaký 

je vztah kulturního a  přírodního v  okolním prostředí a  jak 

odlišně k těmto dimenzím přistupujeme v našem estetickém 

hodnocení? Jaký je vztah mezi přírodní a uměleckou krásou?16

2. 4. 2. JAKÝ JE VZTAH MEZI PŘÍRODNÍ A  UMĚlECKOU 

KRÁSOU?

 Jak už bylo zmíněno, tak Hegel, Solovjov i Kant mají 

v této otázce jasno, a to každý po svém. Nicméně tato otázka 

je obecně jednou z  těch, na  které v  současnosti hledáme 

odpověď, stejně jako nás (tedy alespoň některé) zajímá jaký je 

vztah mezi uměním a krásou apod. 

Už ve starověku, ve zmíněném pojmu kosmos, jsme se 

mohli potkat s přírodou a vnímáním krásy v prostoru kolem. 

Podle Karla Stibrala (1971) máme jistou řadu, jak uchopujeme 

přírodu, na kterou již upozorňoval český estetik Josef Durdík 

(1837—1902) a  tou je: jednotlivý přírodní objekt - místo (tj. 

určité objekty v  prostoru) — krajina — příroda — kosmos 

13 STIBRAl, K. Environmentální estetika poprvé česky. Dostupné z: https://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje/

environmentalni-estetika-poprve-cesky

14 Ibid.

15 Ibid.

16    Ibid.

Joseph Beyus; 7000 dubů (16)



93II. Část

(Vesmír).17 Vztah umění a  přírody tu vždy nějakým způsobem 

existoval. Úkolem této práce však není problematika přírodního 

a uměleckého krásna, proto se jej jen lehce dotkneme, a to v tom 

smyslu, že mnoho umělců spatřuje spojení mezi přírodou, uměním 

a  krásou, a  mnoho umělců mělo a  má blízko k  přírodě, což se 

projevuje jejich tvorbě environmentálním přesahem. Pokud se jen 

drobně ohlédneme, nalezneme již v minulosti zajímavé individuální 

„ochranářské“ činy umělců v minulosti, jako vykoupení vrb určených 

k pokácení malířem Friedrichem či vykoupení půdy, po které měla 

vést železnice básníkem Wordsworthem18 nebo přímo v  rámci 

umělecké produkce nacházíme čin Josepha Beuyse, který vysadil 

7000 stromů na přehlídce Documenta roku 1982.

I na půdě českého umění se v současnosti setkáváme s více 

a více umělci, kteří se nějakým způsobem vztahují k přírodě nebo z ní a v ní přímo tvoří 

a  uvědomují si environmentální problematiku. V  současnosti vzniká mnoho uměleckých 

projektů, které se zabývají právě tématem environmentu a  umění. Již zmíněný Michal 

Kindernay byl zároveň s  lenkou Dolanskou kurátorem výstavy Jak lesy myslí, která 

se uskutečnila v  Oblastní galerii Vysočiny v  Jihlavě v  roce 2018. Výstava se soustředí 

na  zobrazení lesa v  současném umění. Inspiruje se aktuálními vědeckými přístupy, které 

zdůrazňují „vášnivé vnoření“ do okolního mimo-lidského světa, rozšiřují 

sféru reprezentace, pracují s  představou lesa coby propojeného 

a  myslícího organismu. Na  cestě k  novému přístupu k  rostlinné říši je 

podnětná spolupráce napříč obory a  druhy. Název výstavy je převzat 

z  knihy antropologa Eduarda Kahna How Forests Think, v  níž se autor 

táže, co to znamená být člověkem v takto rozšířeném světě.19

Je zde otázka, do  jaké míry je environmentální problematika 

v umění ještě vůbec spjata s krásou, ač bylo výše řečeno, že příroda je 

především krásná. Objevuje se potřeba nějakým způsobem reagovat 

na ničení přírody a životního prostoru nejen lidí, ale především i rostlin 

a živočichů, kteří stále ve větší míře vymírají. Umění reaguje na alarmující 

potřebu přestat ničit přírodu a její přírodní zdroje, přičemž zde bychom 

snad mohli chápat jako krásné i  to, když se skrze umění podaří ukázat 

tuto problematiku natolik věrohodně, že se v  lidech něco pohne 

a  způsobí to nějaké hlubší uvědomění si souvislostí, ve kterých žije, což je samozřejmě 

téma, na  kterém pracuje mnoho umělců a  myslím, že se to v  rámci výstavy Jak stromy 

myslí, povedlo. V této práci však není prostor zmiňovat všechny umělce, kteří se zabývají 

problematikou přírodního krásna nebo environmentu, což by samozřejmě bylo zajímavé, 

ale vzhledem k tomu, že nedávno o této problematice vyšly dvě zajímavé publikace Zelené 

ostrovy od Ondřeje Navrátila a Krajina v pozoru od Pavla Mrkuse, tak je i tato problematika 

již i na uměnovědném poli uchopena. 

Z rozhovorů s jednotlivými umělci se ukázalo, že příroda je pro mnohé v jejich tvorbě 

důležitá, ba dokonce klíčová a uvědomují si bytostné propojení s přírodou, která je ve své 

podstatě krásná. Terezie Kolářová uvádí, když popisuje své obrazy a  témata na  kterých 

17 STIBRAl, K. K  historii estetického vnímání přírody. s. 2 (obrázek Beyus - http://conexionlasallista.com/beuys-

7000-eichen/joseph-beuys-eiche-beuys-7000-eichen-luxury-eiche-gebeizt/)

18 STIBRAl, K. K historii estetického vnímání přírody. s. 9. Dostupné z: http://cvut.mapovyportal.cz/OPPA_Stibral.pdf

19   Jak lesy myslí [online] Dostupné z: https://www.artmap.cz/jak-lesy-mysli-0/

Jak lesy myslí (17)

Jak lesy myslí (18)
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pracuje, že jsou to věci úzce propojené s  přírodou. (...) Používám rostlinné motivy jako 

důkaz života, který dokáže fungovat navzdory všem překážkám, zároveň mám pocit, že 

ty překážky, které jsou kladeny životu, klade člověk sám. Michal Kindernay popisuje svůj 

první zážitek krásy, který je spojený jednoznačně s vnímáním přírody: Pamatuji si moment, 

nevím kolik mi mohlo být, asi patnáct, šestnáct, kdy jsem vystoupil na jednu horu v Nízkých 

Tatrách. Vyškrábal jsem se na vrchol, kde nikdo nebyl a  já jsem se tam rozplakal. Zkrátka 

jsem se tam rozplakal, protože jsem si uvědomil, že je to strašně krásné. Kindernay se i ve 

své umělecké tvorbě soustředí na přírodu, říká:...čím dál tím víc mi přijde důležitý kontakt 

s přírodou. Skutečnost, že člověk něco dlouhodobě pozoruje, mě fascinuje, jak příroda žije 

v jiném rytmu, vyvíjí se dramaticky pomaleji, úplně v jiném měřítku než naše percepce, než 

naše tělo, než naše existence (která je poměrně krátká). 

Marianna Petrů hovoří o energii z přírody, kterou se snaží dostat do malby: V přírodě 

je nejvíc energie, kterou se snažím dostat do malby. Pokud se mi ji podaří přenést do obrazu, 

mám z toho radost. Snažím se udělat co nejčistější přenos. Pak mám pocit, že to je přesně 

to krásné. Hodně záleží na mém aktuálním stavu – zda mám pořádek v hlavě anebo jestli 

jsem unavená a podobně. S podobnými úvahami se potkáváme u V. Solovjova, který hovoří 

o tom, že jen očištěný člověk, který se dal proniknout duchem, může působit na přírodu 

svou vlastní lidskou dokonalostí… Mluví o tom, že jen očištěný člověk má schopnost vidět 

Boha a pochopit krásu v přírodě a tím vstoupit jako aktivní činitel do vývoje přírody směrem 

k završení jejího cíle. Úlohu umělce tak Solovjov popisuje jako zpředmětňování ideje, které 

příroda není schopna vyjádřit; zduchovňovat přírodní krásu; vtělovat do krásy jenom to, co 

je věčné, aby byla dokonalým vyjádřením Absolutna.20 

Anna Sypěnová popisuje, že pro ni příroda rozvíjela schopnost pečlivého pozorování 

skutečnosti a  to zapříčinilo, že začala 

vnímat krásu, propadla se do vnímání krásy. 

Potom jsem viděla borovici, když jsem se 

u ní zastavila a chvilku jsem se u toho byla 

a za-vnímala novou krásu, a to je ta poesie 

v  tom, je to nekonečné obohacování. 

Zdeněk Hůla je s přírodou v úzkém kontaktu 

vlastně v  celé svojí sochařské tvorbě, kdy 

používá především kámen a  dřevo, ale 

samozřejmě pracuje i  s  jinými materiály. 

V  rozhovoru s  Antonínem Petruželkou 

popisuje, jak si poprvé uvědomil možnosti 

práce s  lískovými pruty, které ho dovedly 

k trojrozměrné možnosti kresby: Uvědomil 

jsem si, že co v  kresbě udělám za  zlomek 

vteřiny, to udělá lískový prut za rok. Reaguje 

na  to, co se během růstu událo, ulomí se 

větev, usedne pták... Stejně jako když dělám 

kresbu: někdo bouchne dveřmi, trhnu 

sebou a  ruka mi poskočí, nebo klopýtnu 

a skoro nedosáhnu... prostě je tam záznam 

mé fyzičnosti. Také prut svým způsobem 

komentuje čas a prostor. Uvědomil jsem si, 

20 TENACE, M. Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova. s. 63

Skalník vodorovný, Zdeněk Hůla

49 x 20 x 33 cm / dřevo, sklo / 1988 (19)
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že přírodnina, kterou najdu, koresponduje s mým bytím. A následně po tomto zjištění začal 

Hůla spolupracovat s rostlinou: koupil si skalník vodorovný a vysadil ho na jím vybrané místo 

a potom ho podle potřeby a  libosti stříhal. Větývky, které jsem nespálil, jsem ořezal a dal 

jsem je do téhle krabice. Vedl jsem se skalníkem dialog, ovlivňoval jsem to: kam jsem ho 

vysadil a kdy a kde jsem ho střihl. 

Brněnský umělec Pavel Pražák, se kterým byl uskutečněn pouze krátký rozhovor, 

který není v této práci doslovně uveden, se rovněž ve své tvorbě zabývá/zabýval kontaktem 

s přírodou. V roce 2009 uskutečnil cyklus Spojení se Zemí pomocí polibku, kdy na různých 

místech kontaktoval polibkem zemi a  tím se s  ní spojoval. Další umělec, který je téměř 

bytostně s přírodou spjatý a veškeré jeho dílo z ní vyvěrá je malíř Petr Válek. Bohužel s tímto 

zajímavým umělcem rozhovor uskutečněn nebyl, ale pro přiblížení autora a  jeho tvorby 

byl použit text od M. Kovala, který byl napsán k výstavě Petra Válka v Šumperku. A když už 

jsem zmínila jméno Miroslava Kovala, už u něj i zůstanu. Tvorba Miroslava Kovala společně 

s  tvorbou jeho ženy Anežky Kovalové vychází rovněž z přírody a  je spjata s  jejími rytmy. 

V rozhovoru uvádí: Oba se, každý po svém, vztahujeme k přírodě a k jejímu řádu. Je krásná 

ve všem, když nemyslíme na  to, čím nás i ohrožuje. Kočka je kamarádka, ale pro myš je 

nebezpečnou šelmou. Tlení a zanikání je stejně krásné jako zrození a růst. Všechny podoby 

a stavy přírody jsou rovnocenné a jedno je nutně podmíněno druhým, smrt životem a život 

smrtí. Anežka Kovalová, když v jejich společném domku v Sobotíně popisuje základní zdroje 

tvůrčí inspirace, říká: Vycházíme z toho, co vidíme a prožíváme venku bezprostředně kolem 

sebe, úžasné je každodenní proměňování všeho, co se odehrává v přírodě. To samo o sobě 

je pro mé směřování zdrojem zásadních a podstatných otázek a míjí mne v mém vnitřním 

světě to, co nabízí současná pokročilá civilizace. A nakonec Miroslav Koval v textu k jedné 

ze svých výstav uvádí: příroda byla mi zdrojem i mistrem a zůstává čímsi posvátným dodnes. 

Z rozhovorů:

Anežka Kovalová 

Pro naši práci, tak jak to oba vnímáme, je 

prostě prvotní inspirací a východiskem Země jako 

taková. Vycházíme z toho, co vidíme a prožíváme 

venku bezprostředně kolem sebe, úžasné je 

každodenní proměňování všeho, co se odehrává 

v přírodě. To samo o sobě je pro mé směřování 

zdrojem zásadních a  podstatných otázek a  míjí 

mne v mém vnitřním světě to, co nabízí současná 

pokročilá civilizace. 

Miroslav Koval: Oba se, každý po  svém, 

vztahujemek přírodě a k jejímu řádu. Je krásná ve 

všem, když nemyslíme na to, čím nás i ohrožuje. 

Kočka je kamarádka, ale pro myš je nebezpečnou 

šelmou. Tlení a  zanikání je stejně krásné jako 

zrození a  růst. Všechny podoby a  stavy přírody 

jsou rovnocenné a  jedno je nutně podmíněno 

druhým, smrt životem a život smrtí. (...) 
černé jeřabiny, 2008, tempera na desce, 39x42cm (20)
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Miroslav Koval

Na začátku cesty, v polovině padesátých let nebyly katalogy a výstavy, byla krajina viděná 

z určitého místa, která se zkušeností z jejího procházení a dotýkání se jí i vědomím důležitosti 

detailu v ní pomalu proměňovala a zobecňovala. To ještě stále mlhavě tušené mi náhle počátkem 

šedesátých let projasnilo setkání sprací Jiřího Johna. Pojmenování přišlo později: ne už krajina, 

ale příroda, jeviště odvěkých cyklických dějů země. Hledáním stavebnosti měnila se mi malba 

v  „anatomii země“ a pozdější práce se dřevem v ateliéru Jiřího Jílka prohloubila potřebu její 

reliéfnosti. Průlom vyvolala nabídka uplatnění kreseb vody na jaře 1978. Proudící voda obrátila 

pozornost dovnitř dějů a procesů, do přírodních prvků a jejich struktur. Tam se mi otevřela „vnitřní 

krajina“, jako závratná jednota makro a mikrosvěta; skladba podobností a rozdílností rytmů vody, 

trávy, země, větru, růstu … (Z textu pro výstavu v Galerii Jiřího Jílka Šumperk, leden 1998)

(...) U  zrodu mých raných kreseb nebylo dnešní záplavy informací, příroda byla mi 

zdrojem i  mistrem a  zůstává čímsi posvátným dodnes. Obklopuji se přírodninami, ale volně 

plynoucí vodu, i v proměnách sněhu a ledu, symfonii větrem zvlněné trávy, její stvoly vzpřímené 

k nebi a  jindy nepohodou těsně přibité k zemi nosil jsem si domů jen ve fotografiích. Teprve 

po letech a nezávisle na sobě mě Jiří Valoch s Jindřichem Štreitem přemluvili, abych snímky 

spolu s kresbami vystavoval a potvrdil jejich stejné směřování. V obojím nejde mi ani tak o umění, 

ale spíš o živý dotyk s přírodou.(…)

 (…) Cílem je ryzí příroda; bezejmenná a v nerozlišení velkého s malým noří se sama 

z prázdného papíru. Tuš zhutněná vysycháním svádí k navrstvení. Nanáším ji stvolem česneku 

a nechám zrát. V přítomné době kresby houstnou a hnětením blíží se malbě. Vracím se znovu 

k podobnému rozčlenění, a přece je každý krok jiný. A ani na rozměru nezáleží, i malý formát 

stačí. Kreslím dál a neptám se proč; samotný proces je odpovědí. (Z textu pro výstavu v Galerii 

Jiřího Jílka Šumperk, červenec 2014)

Bez názvu, 2016, březen,tuš 

na papíře, 21x15cm (21e)

Bez názvu, 2018, červen, tuš 

na papíře, 21x15cm (21f)

lipový list s jehličím, 1999, foto-

průsvit, cca 35 x 40 cm (21c)

Tkáň listu, 1999, fotoprůsvit, cca 35 x 

35 cm (21b)

Rybí šupina, 1997, foto-

průsvit, cca 35 x 37cm (21a)

Bez názvu, 2015, únor, tuš 

na papíře, 21x15cm (21d)
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Pavel Pražák (*1977) 

Pavel Pražák hledá propojení se zemí, kontakt se zemí a tím začíná cyklus spojení se 

zemí pomocí polibku (který navazuje na předchozí téma Objevování možností horizontální 

polohy (2001—2002), kdy se skrze vědomý dotyk se zemí s ní spojuje. Svůj první zážitek 

kontaktu se zemí popisuje Pražák následovně:

Když jsem se jednou vracel domů z  cest, pocítil 

jsem kousek za nádražím touhu lehnout si na zem. Kráčel 

jsem mezi kolejema po  jakémsi štěrku a  představoval si 

ten uvolňující pocit, který bych zakoušel, kdybych si zde 

lehl, obličejem k  zemi. Cítil bych ji nejen chodidly, ale 

celým tělem. Začal jsem uvažovat, jestli moje nutkání 

nemá jistou souvislost s  touhou po  fyzickém kontaktu 

s  jinou bytostí. Co když tu jde pouze o výměnu energií? 

Třeba to, co hledám v doteku slečny, mi může poskytnout 

dobrý kontakt se zemí. Pozdě odpoledne jsem odešel 

do polí za město a počal s alchymií. ležel jsem na různých 

místech, v různých polohách. Bořil jsem obličej do hlíny...

První soustředěný polibek Země (2009)

S prvním polibkem jsem začal kousek za brněnskou 

přehradou, u  asfaltové cesty podél Svratky. Sedl jsem si 

na lavičku a nechal jsem projít pár lidí, vesměs důchodců, 

abych si zajistil trochu soukromí a nebyl rušen zkoumavými 

pohledy. Pak jsem si lehl na cestu a zkusil poprvé políbit 

zem. Polibek byl nepozorný, ošizený a  do velké míry 

předstíraný, protože jsem se příliš soustředil na fotoaparát 

ležící kousek ode mě nastavený na  samospoušť. Přesto 

jsem pocítil dotek něčeho výjimečného. Druhý polibek už 

byl intenzivní a  adresný, soustředil jsem se na  to, aby se 

dotek mých rtů stal můstkem mezi mým srdcem a místem 

na  cestě u  řeky s  lavičkou. Pocítil jsem něhu a  láskyplný 

kontakt prosvětlující ono místo a  zároveň jsem si byl vědom okamžité a  bezprostřední 

odezvy. Nechal jsem zřejmě i ono místo dotknout se mě samotného uvnitř, protože jsem 

odcházel čímsi poznamenán. Odcházel jsem s  pocitem, ba přímo přesvědčením, že se 

na políbeném místě odehraje něco krásného.

Jeseníky (2009)

Odešel jsem do  lesa hledat pramen. Měl jsem 

žízeň, toužil jsem celým tělem po  něčem čistém, věděl 

jsem, že pramen najdu. Místo bylo lidmi upravené, voda 

vytékala z trubky z mírného svahu. lehl jsem si k prameni 

a svými rty se začal dotýkat proudu vody. Vdechoval jsem 

vlhkost, občas polknul malý doušek. Kdykoli jsem si živěji 

uvědomil svou roli dítěte kojeného Zemí, zrychlil se mi 

dech a pocítil jsem nečekaně silné vzrušení.21 

21 PRAžÁK, P. M. Sublimace, kontakt se Zemí, spojení skrze polibek [online]. Dostupné z: http://www.galeriemagda.

cz/magda/sublimace.php

První soustředěný políbek Země (2009). Foto archiv 

Pavla Pražáka (22b)

Jiná zkušenost v Kouřimi (2009) Foto archiv Pavla 

Pražáka (22a)

Jeseníky (2009) Foto archiv Pavla Pražáka (22c)
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Petr Válek (*1976)

Nesnesl zabíjení zvířat 

a  s  rostlinnou stravou si proto 

dávno vystačí. Natrhá si, co dá se 

jíst a věří, že zahrada ví, co člověk 

potřebuje. Chodí bosý lesní 

krajinou, zvykl si, její ostrosti ho 

nezraňují. Vydává se do neznáma 

a  ani bloudění mu nevadí, je 

kde je a  cesta si ho sama najde. 

Přímý dotyk bosých nohou se 

zemí, s kamením, listím a jehličím 

mu přírodu otevírá. Miluje ji o  to 

víc a  nevnímá v  ní nikde chaos, 

ale v  každičkém detailu nachází 

potvrzení své víry, že všechno děje 

se ve správný čas a  je na  svém 

místě.

Chodí sám a  mluví s  ní. 

Jde svým tempem, zastaví se, kde 

chce a zůstane, jak dlouho chce. 

Vydává se lesem cestou necestou a  přespí, kam večer došel. A  všechno to vstupuje mu 

do obrazů spolu se spoustou dalšího, sotva uchopitelného, co cestou nebo i doma potkává. 

Kdoví kde zaslechl slova, která do nich vkládá a někdy ani neví, co vlastně znamenají.

Zahrada v  loučné jen pár kroků pod  zámkem a  s  nádražím na  dohled je posetá 

záplavou matčiných kamenů. Jsou poskládané do  příběhů bytostně blízkých Petrovým 

obrazům. Uschlý strom právě proměnila na anděla a dala mu ke kořenům svůj čerstvý nález 

kamenného srdce. (Text: Miroslav Koval)

Kakalo kaklo, akryl na plátně, 100 x 100 cm, 2016 (23a)

Foto z výstavy Naboso lesem (23b)
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Radan Volnohradský

Co je krásné? Když to řeknu úplně jednoduše, tam kam jsem ve svém výzkumu dospěl, 

že krásné je to, co je přirozené, co má přirozenou strukturu. A co má přirozenou strukturu? 

Když se podíváš do nějaké nezkažené přírody, tak tam je ta nejpřirozenější struktura. 

Michaela Dašková

Oblast Bayerischer Wald na německé straně Šumavy. Dvě informace o ní: První se 

týká druhové pestrosti původního zdejšího biotopu. Druhá je z  doby ještě před vznikem 

Národního parku, kdy se uvažovalo nad  možným způsobem využití této lokality. Jedním 

z plánů bylo zde založit safari. Tento plán skončili naštěstí u výstavby asfaltových silnic, které 

tu zůstaly dodnes.

Foto: archiv Michaely Daškové (25)

Foto: archiv Radana Volnohradsného (24)
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Marianna Petrů

(…) V  přírodě je nejvíc 

energie, kterou se snažím 

dostat do  malby. Pokud se mi 

ji podaří přenést do  obrazu, 

mám z toho radost. Snažím se 

udělat co nejčistější přenos. 

Pak mám pocit, že to je 

přesně to krásné. Hodně záleží 

na mém aktuálním stavu – zda 

mám pořádek v  hlavě anebo 

jestli jsem unavená a podobně. 

(…)

(…) A  to mě vlastně 

na malbě nejvíc baví – můžeš 

se dostat do  absolutního 

kontaktu sama se sebou. 

Možná i s přírodou. (...)

Anna Sypěnová

(...) Pamatuji si, když 

jsem jako malá skicovala 

všechno kolem sebe, že jsem 

kreslila studie krajiny nebo 

zátiší, tak to, co mi jednoznačně 

přineslo to pečlivé pozorování 

skutečnosti, je to, že jsem se 

propadla do  vnímání krásy. 

Potom jsem viděla borovici, 

když jsem se u  ní zastavila 

a  chvilku jsem se u  toho byla 

a  za-vnímala novou krásu, 

a  to je ta poesie v  tom, je to 

nekonečné obohacování. Až 

jsem tu borovici potřebovala 

na  obrázek, tak jsem si ji 

konečně prohlédla pořádně 

a tím si to uvědomila. (...) 

Nebe, 160 x 200, akryl na plátně, 2013 (26)

Drahokam 40x40 olej na plátně, 2018 (27a)
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Michal Kindernay

(...) čím dál tím víc mi 

přijde důležitý kontakt s přírodou. 

Skutečnost, že člověk něco 

dlouhodobě pozoruje, mě 

fascinuje, jak příroda žije v  jiném 

rytmu, vyvíjí se dramaticky 

pomaleji, úplně v  jiném měřítku 

než naše percepce, než naše 

tělo, než naše existence (která je 

poměrně krátká)... (...) 

(…) Pamatuji si moment, 

nevím kolik mi mohlo být, asi 

patnáct, šestnáct, kdy jsem 

vystoupil na  jednu horu v Nízkých Tatrách. Vyškrábal jsem se na vrchol, kde nikdo nebyl 

a já jsem se tam rozplakal. Zkrátka jsem se tam rozplakal, protože jsem si uvědomil, že je to 

strašně krásné. Ale až tak krásné, až je to bolestivé, protože si uvědomíš, jak je svět ohromný 

a neuchopitelný, neuchopitelně krásný, něco, co nás neuvěřitelně převyšuje a my jsme ta 

nepodstatná miniaturní stvoření, ti mravenci na planetě, kteří jsou myslící, což je zajímavé, 

ale stejně tropící spoustu hloupostí a zločinů zcela absurdně proti zemi, proti přírodě, která 

je paradoxně podmínkou naší existence. Zde na vrcholku hory byl moment krásy a zároveň 

uvědomění si naší omezenosti hodně silný a znepokojivý. Byl to moment podobný zpovědi 

v kostele, takový moment prozření a vyžadování odpuštění za sebe i za celý svět, který jsem 

viděl daleko za horizontem. Ale proč o tom mluvím, hory jsou opravdu krásné a silné… tam 

jsi skutečně sama se sebou. Byl jsem tam sám se sebou a zároveň se všemi, viděl jsem údolí 

ztrácející se v mracích, ztrácející se v čase, byl to neuvěřitelný zážitek. (…)

Terezie Kolářová

…po mnoha letech jsem se jela podívat do domečku, kde kdysi žila moje babička, je 

to na vesnici na Jižní Moravě a ten domeček už je léta prázdný. Domeček, před kterým byl 

vždycky takový betonový dvorek se zídkou, a ten dvorek byl vždycky prosluněný a bohužel 

i celý betonový. Když se prasklinách objevil nějaký plevel, vždycky se všechno trhalo a musel 

tam být jen beton. Vím, že jsme se tam opalovali a vlastně to bylo takové…sluníčko úplně 

smažilo, bílá se odrážela od zídky, která se každé léto líčila na bílo. Bylo to takové prosvětlené 

a fakt bez trávy, bez ničeho. Po mnoha letech, když už tam babička a nikdo z naší rodiny 

nežije, jsem se tam chtěla jet podívat. Stála jsem na tom dvorku a ten dvorek byl plný trávy 

Foto: Angular Momentum & landscapes

Michal Kindernay & Signe lidén (29)

Fotka publikovaná v článku: Michal Kindernay Vidět a slyšet. Flash Art. 

(28)
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a kopřiv a beton byl neuvěřitelně 

popraskaný. člověk už tam sice 

žádný nebyl, dalo by se říct, že 

veškerý život tam skončil, ale 

ne, on pokračoval a  příroda 

si nějakým způsobem…ona si 

prorůstala, jak chtěla a chtěla si 

vzít zpátky svoji půdu. A tam to 

pro mě bylo úplně zásadní vidět. 

Bílé zdi zídky kolem dokola 

a betonová podlaha, ze které se 

začínala stávat louka…

(…) Přežít/ Survive, tak byl 

nazvaný soubor vystavovaných 

věcí. Vlastní pojem je moje 

pojetí krásy, protože je o  tom, 

jak… zase věc velice propojená 

s  přírodou, kdy veškerá 

vegetace, vegetace rovná se všechno živé, já používám rostlinné motivy jako důkaz života, 

který dokáže fungovat navzdory všem překážkám, zároveň mám pocit, že ty překážky, které 

jsou kladeny životu, klade člověk sám. Teď je (obrazy) nebudu popisovat, odehrává se tam 

něco, kdy civilizace kácí, staví, bere, nevrací a stále bere a bere, a přesto všechno má vegetace 

neuvěřitelnou vitalitu pokračovat dál a růst dál a překonávat všechny tyhle překážky. Velmi 

Obraz z cyklu Survive (2011 - 12), acryl on canavas, 150x200 cm (30b)

Obraz z cyklu 

Survive (2011 - 12) acryl on canavas, 130x200 (30a)
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názorný příklad je výbuch atomové elektrárny v černobylu, kdy krajina kolem dokola byla 

absolutně zpustošena a v  současné době, ale už i  v předchozích letech, vzniklo spoustu 

textů a pozorování na téma, kdy se tamější krajina zase vrací k životu, stromy, tráva, rostliny 

obrůstají všechny památníky a pozůstatky budov, kde žil člověk a je schopna dál fungovat. 

Pro mě je to taková personifikace života jako takového, i když si občas říkám jakou velkou 

trpělivost s námi bude příroda ještě mít a úplně nás nezlikviduje formou různých přírodních 

katastrof, kdy už bude jen klid, ticho a čisto. To je současný stav v jakém žijeme nebo žiju, 

a stále nanovo žasnu…

Zdeněk Hůla

Někdy se mi stává, že za mě myslí kámen nebo dřevo… a já to jenom čtu. Ukazoval 

jsem ti ty kameny, jak se loměj... mám několik soch, že jsem se chodil dívat tři roky na kámen, 

než mě napadlo, co z něho udělám. Mám řadu skic, ale všechny jsem odložil, až potom 

najednou ti ten kámen řekne, co z něho máš udělat. Kdybych do něho jenom šel a chtěl mu 

vnutit nějakou svou ideu, tak proč bych bral kámen, kdybych mu nedal vůli být sám sebou? 

Proč mám vzít barvu, když ji nenechám být barvou? Proč maluju štětcem, když nechci, aby 

byla vidět stopa? Fyzická věc má sama o sobě myšlenkovou nosnost, sdělitelnost myšlenky 

bez hmoty je skoro nemožná, a někdy materie za  tebe mluví. Nikdy jsem nechtěl kámen 

pokořit. Vždycky jsem chtěl, aby se mnou mluvil, aby mluvil on. Dávám mu tvar, ale zároveň 

si od něho ten tvar beru… je to dialog... (Z rozhovoru s A. Peruželkou. s. 67)

TICHO II

120 x 110 x 70 cm

kámen – sklo

2000 (31)
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2. 4. 3. KRAJINA TRVAlÉ KRÁSY? 

Vnitřní svět kamenů

Obrazy Jiřího Johna (1923 - 1972) zavádějí člověka do vnitřního prostoru, do tichého 

světa země. Jsou hutné a  zároveň jednoduché. Krása spojená se zemí. Nehybná země, 

jejíž kontrast spatřujeme v proměnlivosti vody. Ale i voda na Johnových obrazech je stejně 

strnulá jak zem, proměněna v led. Mizí zde veškerá neklidnost a pohyb života. Přichází ticho, 

nic co by nás mohlo rozrušit, vše pevné a klidné.

Propadáme se do hlubin země, odkud na nás září její třpytivé klenoty. Jiří John se 

nořil do nerostných hlubin sebe sama a objevoval neokázalou krásu ticha a kamenů. 

Motiv přírody a s ní spojené krásy a okouzlení nacházíme v dílech mnoha umělců. 

Příroda jako neustálá inspirátorka krásy. Roger Caillois (1913 - 1978), který se ve svých pracech 

zajímal především analogií mezi organizací přírodního světa a lidskou společností, popisuje 

figurativní a  nefigurativní malířství v  přírodě a  umění. V  kontextu figurativního malířství 

zmiňuje např. Johanna Königa (1586 - 1642), který namaloval na achát Poslední soud nebo 

Antoina Carrache (1583 - 1618), který na desky z alabastru vymaloval Zvěstování. Poukazuje 

tak na spolupráci umělce s přírodou, kterak si navzájem vycházejí vstříc. Do nefigurativního 

malířství by se podle Cailloise dala zahrnout tvorba přírody, do které umělec nezasahuje, 

ale pouze zprostředkovává onu přírodní krásu. Caillois tuto tvorbu (jedná se především 

o kameny, které již v sobě obsahují zajímavou kresbu, aniž by do nich člověk jakkoliv zasáhl) 

uvádí jako „nakreslené přírodou“ (a  natura depici) nebo „přírodní bez  jakéhokoliv zásahu 

umění“ ( a natura sine omni artis ministerio). 

čínský guvernér Mi Fu (1051–1107), jak jej opět popisuje Caillois, hledal krásu 

Jiří John; Obnažená krajina, 1966), suchá jehla, papír, 400 x 490 mm (32)
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nikoliv na  povrchu, ale přímo v  nitru kamenů. Mi Fu 

byl velkým milovníkem malířství, kaligrafie a  zejména 

přírody a  kamenů. Jednou se oblékl do  svátečního 

roucha a  šel pozdravit skálu stojící v  jeho sídle, kterou 

nazval „starším bratrem“. Snad i proto se o Mi Fuovi píše 

jako o  výstředním člověku, který ve své vyjímečnosti 

zapomínal na  praktické věci jako třeba na  správu své 

provincie a celé dny trávil s kameny, jimž vybíral jména 

odpovídající jejich kráse. 

I nyní se najdou lidé, kteří tomuto neobyčejnému 

zájmu rozumí, dá se říci s ním souzní, právě Roger Caillois 

(1913 - 1978) píše: Tak jako on (Mi Fu) i  já vyhledávám 

vyjímečné kameny. Nedávám jim krásná jména, ale 

stává se, že se pokouším je popsat. Dávám přednost 

jejich kresbám před malbami malířů, jejich formám před 

plastikami sochařů, neboť se mi jeví jako díla umělce  

méně zasloužilého, ale neomylnějšího než oni. 22

A  takových lidí je mnohem více, nedávno mi 

kamarádka řekla, že by si přála být minerálem a  velmi 

zaníceně vyprávěla o  tom, jaké by bylo nic necítit 

a  vypadat přitom jako ametyst. Je možné, že by pro nás v  dnešní době bylo proměnění 

v kámen vysvobozením? Nebo spíše trestem, jak spatřujeme v řeckých mýtech a pověstech? 

Tam jsou lidé často proměňováni v kámen, vzpomeňme na Gorgony (dcery boha Forkýna), 

při jejichž pohledu člověk zkameněl nebo na  Niobé, která byla proměněna pro svou 

nepokoru v sochu z mramoru a Aglauros, proměněná v kámen bohem Merkurem kvůli své 

neposlušnosti. V řecké mytologii najdeme mnoho případů proměnění člověka v kámen, ale 

vždy je to proti vůli proměněného, za trest. Zatímco Mi -Fu chápe podstatu kamenů jako 

sobě blízkou a bytí kamenů nebo v kamenech jako něco příjemného. Ve starých spisech 

čuo-keng lua byl objeven náčrt a popis jednoho Mi- Fuova kamene, byly tam popsány části 

kamene jako: nefritový výhonek, štít kvetoucího loubí, měsíční propast atd., a také zmínka 

o tom, že autor popisku v těchto místech jednoho dne prožil mystickou pouť.23 Je možné 

si toto sdělení vysvětlit tím, že taoisté se zabývali cestami duše, a tak se dokázali dostat svou 

myslí do různých míst, třeba i do kamene?

22 CAIllOIS, R. Zobecněná estetika. s. 230

23 CAIllOIS, R. Kameny. Myšlenka nesmrtelnosti. s. 44

Four Seasons 4, Chinese, Qing 

Dynasty,18th century, Da-li marble 

from Yunnan Province -Nelson-Atkins 

Museum of Art. (34)

Johann König's 'last Judgement, painted 

on agate (33)
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leden 2014 Praha, Staré město, u Anenského kláštera 

Minerál

Říkáš, 

že bys chtěla být minerálem

Pokojně žít v zemi

Třpytit se nadpozemskou krásou

A hlavně nic necítit.

Chtěla bys být minerálem

Drahokamem tvrdým

Co unese velkou bolest.

Chtěla bys být ametystem,

 Zakopaným v zemi

Cítit jen klid a ticho.

 Rogere Caillois cítí souvstažnost kamene ve smyslu 

připodobnění se povaze kamenů, díky čemuž se zároveň přibližuje 

povaze své, píše: Mezi pevností kamene a  mentálním roznícením 

vzniká jakýsi proud, v němž na chvíli, pravda pamětihodnou, nacházím moudrost a útěchu.24 

Nehybnost a stálost, zdá se býti protikladem k naší době plné pohybu a změn. lidé 

cestují po celém světě, neustále mění své oblečení, boty, barvu vlasů, nehtů, své partnery, 

domy, práci a stejně často nenalézají uspokojení.

Možná i proto k některým tak intenzivně promlouvá tvorba Jiřího Johna, v tichosti 

a  skromnosti, stálosti a  pevnosti nalézají alespoň na  chvíli vzácné zastavení a  klid. Pavel 

Besta chápe hloubku Johnových obrazů, artikuluje jejich význam pro současnost textem 

k výstavě: Zejména v dnešní době, kdy se jistá část umělecké scény snaží za každou cenu 

svým uměním šokovat, jako to například dělají bratři Chapmanové v Rudolfinu (...), působí 

Johnovy práce mimořádně sympaticky. Rezonuje jimi totiž niterná snaha dobrat se něčeho 

hlubšího, něčeho, co nás přesahuje.25 

Tvorba Jiřího Johna není nijak okázalá, přesto má obrovskou sílu, která nás spojuje 

nejen s  niterným světem kamenů, ale dostává nás také do  hlubin sebe sama, do  hlubin 

vnitřních klenotů, které spatříme pouze, umíme-li se dobře dívat. 

Hory velebné!

Cestu k  nehybným a  tichým svědkům času nalézá také v  české republice dobře 

známý Václav Cílek a nejen on. Na místě je poukázat na vyjímečné fotografie Hany Rysové, 

kterými doprovázela některé Cílkovy knihy a  dokonce nedávno vydala spolu s  Václavem 

Vokolkem samostatnou knihu s názvem Svět kamenů. Na jejích fotografiích kameny hovoří, 

mají duši a svůj svět, kterého se můžeme někdy ve vzácné chvíli téměř dotknout. Zdá se, že 

to není náhoda a my (naše společnost) se postupně vracíme ke svým kamenným předkům 

a  začínáme s  nimi opět rozmlouvat? Možná nás nadále nezajímají tolik křiklavé barvy 

a nablýskané galerie, ale najednou nás to táhne ven, ke skromným a prostým tvarům krajiny, 

24 CAIllOIS, R. Zobecněná estetika. s. 232

25 Napsal Pavel Besta k  výstavě Jiřího Johna na  Kampě [online]. Dostupné z: http://www.artalk.cz/2014/02/03/

tisnive-horizonty-jiriho johna/#sthash.Q1kvmhlm.dpuf

Mi Fu Bowing to a Rock by Wang 

Zhen(1867-1938) Indianapolis 

Museum of Art (35)
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kde spatřujeme krásu, ticho, v jehož nitru nahlížíme do prostoru země.

Podle starých bájí prý svět vznikl z kamenů. V bájích a pověstech často nalézáme 

skály a kameny. Jsou popisovány jako zázračná (nadpřirozená místa). Ve starověku si lidé 

mysleli, že některé kameny jsou božské a  že jsou příbytkem bohů a  bohyň. V  Heráklově 

chrámu na  pobřeží Kefísu prý Bůh sám dlí v  jednom beztvarém kameni.26 Pro hinduisty 

a budhisty je zas hora Kailas (tibetsky Gang Rinpočhe = ledový klenot či drahocenný sníh) 

osou a středem vesmíru a tím nejposvátnějším místem na světě. Hora, skála, nikoli jezero ani 

les. Hora, která věky zůstává, nepohnutá a neměnná. 

Pro obyvatele Jeseníků mají hory také svůj téměř posvátný význam. Říkají, že Jeseníky 

jsou Bohem vyvoleným krajem, možná i proto aby vyvážili nesnadnost života v horách. Krása 

je totiž často o  to hlubší, čím těžší jsou podmínky se k  ní dostat. Ke vzniku samotných 

Jeseníků se vztahuje tato báje: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim 

jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím 

obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto 

kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství: zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával 

do  země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu 

a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli 

zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek: krásu.27 

Karel Hynek Mácha (1810 - 1836) sám často odcházel do hor, toulal se po Krkonoších, 

přešel pěšky celé Alpy. Snad v  horách cítil a  nalézal blízkost, k  čemu se tak rád a  často 

vracel. Při jedné ze svých toulek si zapsal: Hory velebné! Odvěčná jak hrdě zdviháte čela 

k zamračenému nebi; neskonalé jsou dny pobytu vašeho! - Zčeřená řeka líbá patu vaši – 

mnoho-li vln již přenesla úskalí vašeho lůnem?!- Kolikráte klesli lesové – roucho vaše – 

pod ranami obyvatelů vašich? A ti, o nichž hlásati bude pověst má a kteréžto druhdy bydleli 

mezi vámi, kam zašli? V  prach – v  prach proměněni jsou, vichřice jimi pohrává po  tváři 

země!-28

Můžeme hovořit o kamenech, o horách a současně o kráse. Ale někteří estetikové 

zmiňují, že ne vždy byly hory a kameny vnímány jako krásné a zázračné a snad někdy v 17. 

stol. převládl v určité části společnosti názor, že hory jsou dokonce ošklivé, že snad v celé 

divoké přírodě se ukrývá něco nehezkého. Koncem 18. stol. se však vrací obdiv k  volné 

26 CAIllOIS, R. Kameny. s. 12

27 KOčKA, J. Prameny živé vody. s. 8

28 Mácha, K. H. Cikáni a jiná próza. Klášter Sázavský. s. 175

Moro rock, Foto: Petra Klimešová (36)
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krajině, ke krajině hor a lesů. Je možné, že tehdy si mnozí začínají opět uvědomovat, že je 

to právě příroda a hory, které nám umožňují a umožňovali nalézat něco podstatného. Snad 

na horách se někdy snadněji a čistěji přiblížíme prožitku krásy? Můžeme mít pocit, že jsme 

blízko pravdě, když z  vrcholku hory pozorujeme život. Jako bychom pochopili podstatu, 

kterou při sestupu dolů zase zapomínáme? Abychom se pak opět vraceli k ledovým výšinám 

a připomínali si, co jsme to tam viděli a cítili?

V  19. stol. se myšlenkami spojenými s krásou hor zabýval např. Friedrich Schiller 

(1759 – 1805) nebo John Ruskin (1819 – 1900), který píše: Hory jsou počátkem a koncem vší 

přírodní scenérie... nevypočitatelný souhrn prvků krásy je podle mne trvale v přímé úměře 

k hornatosti krajiny.29 Podobnou romantickou tématiku hor nalézáme také na obraze Caspara 

Davida Friedricha (1774 – 1840), kde stojí poutník na  kraji skály, obklopen nekonečností 

prostoru. Později ve 20. stol. vychází pojednání o vnímání hor od Marjorje Hope Nicolson 

(1894–1981) Mountain Gloom, Mountain Glory. The Developement of the Aesthetics of the 

Infinite (1959).

Co když jen nepatrný kámen je významný?

Kameny jsou nehybné a tiché, ale také svým zvláštním způsobem zjevují naši samotu 

(solitude). V díle básníka Robinsona Jefferse (1887 - 1962) spatřujeme osamělost obehnanou 

kameny Jestřábí věže (Hawk Tower), kterou si postavil na pobřeží Tichého oceánu. Právě 

v této věži z kamenů vzniká mnoho jeho básní. Jeffers se dívá na kameny a skály a píše:

 „Nebylo na ní nic zvláštního – světle šedý diorit s dvěma třemi šikmými pruhy, dávno uhla-

zený nekonečným padáním suti a vod; žádné kapradí ani lišejník, jen čistá nahá skála... jako 

bych viděl skálu v prvotním čase. Jako bych skrze povrch ozářený plameny zahlédl podstatu 

její hmoty – její niterný život. Nic zvláštního... a přece nemohu ani říci, jak to bylo zvláštní: 

zamlklá vášeň, niterná ušlechtilost a dětská líbeznost – a úděl rozdílný od našich osudů. 

Skála v horách jako mohutné usmívající se dítě… Jednou zemřu a také mí chlapci… Ale tato 

skála zde bude stát dál, mohutná, vážná a nikoli mrtvá – energií svých atomů bude dále 

podpírat celou horu, osamělá skála po mnoha navrstvených staletích, do jejíhož bytostného 

života jsem se vcítil s láskou a s obdivem“30

I  v  básni věnované své milované ženě Uně spatřujeme lásku nejen k  ní, ale i  ke 

kamenům, skalám, kterými byl jejich život obklopen:

...Una maličko pláče pro blaho

krásy. Jenom návrat domů

k naší milované skále přes šedý a bezvěký Pacifik

v ní probouzí obdobnou radost. Je možné, že všechny

tyto naše osudové zážitky

jsou pevnými body vracejícího se okruhu času

a trvají věčně...31

Nalézáme zde opět krásu a  věčnost, jsou to právě tyto dva prvky, které provází 

podstatu kamenů, je to právě to, co u nich hledáme a to čeho se zároveň nejvíce bojíme? 

Jak si představit věčnost? Jak se přiblížit kráse? člověk tváří v tvář těmto skutečnostem se 

cítí tak nepatrný, cítí svou malost. V hebrejském překladu slovo kámen = even, znamená 

29 STIBRAl, K. K historii estetického vnímání přírody. s. 78

30 Bednář, Kamil. Přátelství přes oceán, s. 177. Praha 1971 (http://www.revuekamen.cz/basnik-z-kamenne-veze.htm)

31 JEFFERS, R. Básně z Jestřábí věže. Elegie pro Unu. s. 81
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af – otec, ben – syn. Při tomto spojení je chápána nekonečnost ve smyslu pokračování 

rodové linie, jakoby kámen byl spojen s životem člověka a odrážel v něm věky, neustálý běh 

času země a trvání lidského pokolení? Je možné, že právě proto člověk hledá opět cestu 

ke kamenům, kvůli jejich jedinečné uklidňující vlastnosti - trvání, kterou tak málo zažíváme 

v našem rychle se měnícím světě, ve světě, kde jen těžko nalézáme vhodný atribut ke kráse. 

Proměnit se v  kámen, zdá se ve 20. století pro Robinsona Jefferse jako něco 

přirozeného a uklidňujícího, Kamil Bednář (1912 - 1972), český básník, přítel a překladatel 

Robinsona Jefferse o  něm napsal, že sám Jeffers o  sobě prorokoval, že po  smrti vejde 

do žulového kamene, jehož nitro ho volalo a vábilo, přitahovalo jako magnet mnoho let. 

A jednou? Jednou se to stalo. Najednou byl uvnitř kamene a chtělo se mu spát. Zavřel tedy 

oči a usnul. Ale nebyl to sen jako u lidí. Byl to bdělýse kamene.32

Ale jak to s kameny skutečně je? Nejenom básníky, ale i výtvarné umělce fascinuje 

tato obrovská hmota. Vztah ke kamenům nalézáme i v díle současného umělce Zdeňka Hůly, 

jehož kamenné skulptury jsou rozesety v krajině kolem Ondřejova a Kostelce nad černými 

lesy ale také různě po Evropě. Spatřujeme vznášející se kameny na křehkém skle, vidíme 

sluneční zář prostupující přesnými dírami kopírující ekliptiku země a ponořujeme se do dutin 

a škvír v nitru kamenů, které se nám tím otevírají. 

V momentě se dotýkáme prastarého vědomí a principů samotné země. Už to není 

jen kámen a nejsou to jen sochy, ale obojí se střetává v novém vědomí, novém uvědomění si 

hmoty, která je schopna povznést se vzhůru pouhou myšlenkou? Kameny se dotýkají hvězd, 

Zdeněk Hůla si pokládá mnoho otázek, které stojí za zamyšlení: Nepatrný kámen a  ještě 

nepatrnější socha, nesmírná velikost hvězd a ještě úžasnější vesmír...Není to tak dávno, kdy 

Slunce obíhalo kolem Země. Byli jsme středem univerza a obětní kámen byl středem našeho 

světa..Mýlili jsme se? Asi ano. A co teď, vidíme v této chvíli svět absolutně pravdivě? Poznali 

jsme význam a hierarchii všehomíra? Co když je jen nepatrný „kámen! je významný? 33

Jak je to tedy s  lidmi a  kameny? Nalézáme k  nim opět vztah? Učíme se s  nimi 

hovořit? Učíme se od nich? Fascinuje nás právě nehybnost kamene, kterou můžeme chápat 

jako protiklad k naší proměnlivé době? Hledáme v kamenech útěchu v uspěchaném čase 

každodennosti? Při doteku s kamenem cítíme chlad, tvrdost, pevnost a přece je tam i něco 

vábivého, něco co nás přitahuje a my se chceme znovu dotýkat a znovu pobývat v  jejich 

32   Bednář, Kamil. Přátelství přes oceán, s. 177. 

33  Hůla, Zdeněk: Kameny a hvězdy. Text byl publikován v katalogu „Kameny a hvězdy“. Vydal Astronomický ústav AV 

čR, Praha 2004.

Hawk Tower. Foto: Petra Klimešová (37)
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blízkosti.

Finská básnířka Edith Irene Södergran (1892 – 1923) také cítila ticho, krásu a samotu, 

která se zjevují nečekaně třeba mezi šedivými kameny: 

I.

Můj život byl tak nahý

jako ty šedivé útesy,

můj život byl tak chladný

jako ty bělosné výšiny,

mé mládí sedělo s horkými tvářemi

a jásalo: slunce vychází!

A slunce vyšlo a já nahá jsem ležela

po celý dlouhý den an šedých útesech - 

chladný závad přišel od rudého moře:

slunce zapadá!

II

Mezi šedými kameny

spočívá tvé bílé tělo a truchlí

nad dny co přicházejí a odcházejí.

V srdci tvém vzlykají pohádky

jenž jsi slýchala v dětství.

Ticho bez ozvěny,

samota bez zrcadla,

modravý vzduch 

se všemi skulinami prodírá.34

34 SODERGRANOVÁ, E. Země, která není. Dvě básně z nábřeží. s. 44-45

36   SODERGRAN, E. Poems (1916)- Dostupné z: http://englishings.com/nvinprint/sodergran-poems-1916.html

Tančící kameny (detail), Zdeněk Hůla. Foto: Petra Klimešová (38)

I.

My life was as naked

as the grey rocks,

my life was as cold

as the white heights,

but my youth sat with 

hot cheeks and exulted:

the sun is coming!

And the sun came and naked I lay

all the long day on the grey rocks 

- there came a cold breeze from the 

red sea the sun is going down!

II.

Among grey stones

lies your white body and grieves

over the days that come and go.

The fairy-tales you heard as a child

sob in your heart.

Silence without echo,

solitude without mirror the air 

shows blue trough every crevice.36
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2. 5. KRÁSA A ŘÁD

Klíčová slova: fraktály, řád, symetrie, harmonie, zákonitost, proporce

2. 5. 1. KRÁSA, PROPORCE A SYMETRIE V UMĚNÍ

Hegel se v kapitole o přírodním krásnu věnuje pojmům, jako je pravidelnost, symetrie, 

zákonitost a harmonie. Tyto pojmy spojuje s krásou abstraktních forem. Ve svých úvahách, 

které jsou spojené s geometrií, si uvědomuje určitý řád, uspořádání jednotlivých věcí a zjišťuje, 

že veškeré stvoření je nějakým způsobem geometrické: Tážeme-li se dále (…), pak shledáme, 

že jak útvary organické přírody, tak útvary neorganické jsou pravidelné a symetrické ve své 

velikosti a  formě. Náš vlastní organismus např. je aspoň zčásti pravidelný a  symetrický.1 

Myšlenka o matematické koncepci světa už existovala ve starověku, kde byla krása spojována 

se symetrií a správnou proporcí, Pythagorejci by popsali krásný organismus (krásnou dívku) 

následovně: 2 dívka je krásná protože správná rovnováha tělesných šťáv vyvolává příjemnou 

barvu a protože její končetiny jsou uspořádány ve správném a harmonickém poměru, neboť 

podléhají stejným zákonům, jaké určují i vzdálenost mezi planetárními sférami.3 Pythagoras 

říká, že ctnost je harmonie, a stejně tak zdraví a veškeré dobro a božství. V důsledku toho též 

všechny věci jsou stvořeny podle harmonie.4 Díky Pythagorovy zároveň vzniká matematicko 

- estetická vize světa (kosmu): věci existují, protože odrážejí řád; a jsou uspořádány, protože 

se v nich projevují matematické zákony, které jsou ve svém souhrnu podmínkou existence 

jako takové i podmínkou krásy.5 

V  renesanci napsal Albrecht Dürer (1471—1528) rozpravu O  symetrii lidských těl 

a o pár let dříve vzniklo dílo luca Pacioli (1447—1517) O božské proporci, ve kterém je zmíněn 

rovněž zlatý řez.6 Dále zde samozřejmě máme Vitruviovy (1. stol. př. n. l.) knihy o architektuře 

(Deset knih o architektuře), které pojednávají o tom, jak dosáhnout v architektuře optimálních 

proporcí. To vše ukazuje na to, že umění mělo vždy co dočinění s určitým řádem, proporcí, 

symetrií a že krása byla nazírána jako něco spojeného právě s tímto uspořádáním.      

Bernhard Grueber (1807—1882; německý architekt) o něco mladší současník Hegela 

ve své práci rovněž zvažuje zákonitosti přírody a v propojením se svobodou lidského subjektu 

dochází k  tomu, že základem (uměleckého, architektonického) návrhu je geometrická 

konstrukce, ale všechna ostatní pravidla mají být východiskem vlastní tvorby. Inspiraci 

spatřuje v přírodě:7 Slunce, moře, vše co roste, jako i lidská figura znázorňují geometrické 

zákony,8 geometrie vede umělce na věčně bohatou cestu přírody.9 Bernhard Grueber byl 

1    HEGEl,G. W. F. Estetika: svazek první. s. 139

2 Zároveň byl pro Pythagorejce celý svět založen na harmonii, tzn. harmonie, symetrie a určitá proporčnost byly pro 

ně podstatou světa

3 ECO. U. Dějiny krásy. s. 73

4 PYTHAGORAS z knihy O životě slavných filosofů Diogena laertia. In ECO, U. Dějiny krásy. s. 62

5 ECO, U. Dějiny krásy. s. 61

6 viz. Slovník

7   lAŠTOVIčKOVÁ, V. Architektura jako „zkamenělá hudba“:Teoretická reflexe architektury v  německé romantice 

a  u  Bernharda Gruebera.(německá verze článku Architektur als „versteinerte musik“: Die teoretische reflexion der 

architektur in der deutschen romantik und bei Bernhard Grueber, Umění lXII, 2014, č. 5, S. 439 – 453) 

8    GRUEBER, B. Verleiche Sammlungen fur christliche Baukunst, Bd. I:Die Ornamentslehre, Augsburg 1839

9   lAŠTOVIčKOVÁ, V. Architektura jako „zkamenělá hudba“:Teoretická reflexe architektury v  německé romantice 

a u Bernharda Gruebera. (Německá verze článku Architektur als „versteinerte musik“: Die teoretische reflexion der 

architektur in der deutschen romantik und bei Bernhard Grueber, Umění lXII, 2014, č. 5, S. 439 – 453)
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přesvědčen (podobně jako Goethe a řada dalších romantiků), že se v přírodě formy všeho 

živého i neživého, krystalů, rostlin, živočichů i  lidské postavy řídí určitými zákony: ať jsou 

to květy či listy, ulity a  lastury, křídla a pera, ploutve a šupiny. Všude panuje geometrický, 

krystalický element… Byl uchvácen tvarovým bohatstvím a  dokonalostí jemné modelace 

zmrzlých květů na  okně, která „nakreslila sama matka příroda.10 Zájmem o  přírodu a  její 

formy se zabýval o  něco později i  architekt le Corbusier (1887—1965), který v  přírodě 

viděl harmonii a zároveň tvrdil, že je příroda substancí matematiky. Převedl zákony přírody 

(o kterých říkal, že bychom je napřed měli pochopit a žít s nimi v souladu, abychom dosáhli 

harmonie) do geometrie, skrze kterou hledal dokonalou proporci, kterou našel ve zlatém 

řezu. O  něco později v  roce 1941 navrhl proporční kánon, který nazval Modulor (mod/ 

modus - norma, ďor - zlato). le Corbusierovým záměrem bylo vytvoření ideální proporce 

architektury, prostoru, který by byl ve vzájemné harmonii s člověkem.11 

2. 5. 2 HEGEl A GEOMETRICKÁ ABSTRAKCE

 
 Martina Veverková v  textu Několik úvah o  Hegelově estetice píše v  souvislosti 

s Hegelovou estetikou o geometrické abstrakci a realistickém zobrazení v umění. Veverková 

se pokouší obhájit geometrickou abstrakci skrze Hegelovu estetiku a přichází na několik velmi 

zajímavých myšlenek. Realistické umění se jeví, podle Hegela, jako způsob, který neodkrývá 

oduševnění, ale který kopíruje právě ty stránky přírody, ve které niternost se objevuje pouze 

abstraktně a všeobecně a ve kterém je zahalena.12 Hegel současně uvádí argument proti 

přílišné symetrii a pravidelnosti vnější stránky jsoucna (uměleckého díla), jelikož tam, kde 

zůstává vnějškovost v převaze a neprojevuje se tolik oduševnělý život a svobodná duchovní 

oblast, tam podle něj převládá pravidelnost a symetrie.13 Pravidelná a symetrická určenost 

vystupuje totiž do popředí podle svého věcného pojmu tam, kde objektivno je svým určením 

čímsi sobě samému vnějším a neukazuje žádnou subjektivní oduševnělost.14 Nicméně skrze 

očištění formy, které je vzdáleno kopírování přírody a která vytváří abstraktní útvary, by 

bylo možné, přiblížit se více vnitřní skutečnosti (která je subjektivně oduševnělá) a tím snad 

se přiblížit právě i geometrické abstrakci, která by mohla splňovat Hegelovi požadavky na 

umění?  Kandinskij obhajuje formu obrazů, které se vyhýbají spojení s přirozeným světem 

věcí a místo toho dovolují pozorovateli plně se soustředit na vnitřní pocity, které vystupují 

z díla za pomoci barev a tvarů.15 Ve chvíli, kdy nejde o pouhé kopírování přírody, ale zároveň 

o zapojení lidského ducha (nitra), který pak celou ideu povznáší k pravdivosti, dostáváme 

se opravdu blíže k Hegelovu pojetí umění: teprve duch je to pravdivé, to, co vše v  sobě 

obsahuje, takže všechno krásné je v pravdě krásné jen pokud má účast na  tomto vyšším 

a pokud je jím zplozeno. V tomto smyslu jeví se přírodní krásno pouze reflexem krásna, které 

náleží duchu, jako jeho nedokonalý, neúplný způsob, jako způsob krásy, jehož substance 

10   Ibid.

11 Ing. arch. Jan Alex Řezáč. le Corbusier - MODUlOR. [online] Dostupné z: https://www.archiweb.cz/news/le-

corbusier-modulor

12 VEVERKOVÁ, M. Několik úvah o  Hegelově estetice. E-logos; ElECTRONIC JOURNAl FOR PHIlOSOPHY.ISSN 

1211-0442. 14/2009. University of Economics Prague

13 „Realita, která se zastavuje u této vnějškovosti, propadá oné absraktní vnějškové jednotě. Naproti tomu oduševnělý 

život a ještě výše svobodná duchovnost jsou oblasti, kde pouhá pravidelnost ustupuje živé subjektivní jednotě. Příroda 

je sice vůbec proti duchu jsoucnem, které je sobě samému vnější, ale i  v  ní převládá pravidelnost toliko tam, kde 

vnějškovost jako taková zůstává v převaze." HEGEl, G. W. F. Estetika: svazek první. s. 139 

14   HEGEl, G. W. F. Estetika: svazek první. s. 139

15     Hegel and Aesthetics, Stephen Houlgate: Hegel ´s aesthetic and the possibility of art criticism. s. 72
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je obsažena v samém duchu.16 V Hegelově Estetice ale podle Veverkové nebyla nalezena 

dostatečná obhajoba pro geometrickou abstrakci, která se ale i přesto v kontextu  Hegelova 

uvažování nad uměním, jeví jako přijatelnější, než realistické znázornění. 

2. 5. 3. FRAKTÁlNÍ STRUKTURY A NEUROESTETIKA

Výzkum Richarda Taylora z roku 199917 ukázal, že v expresivní abstrakci, na malbách 

Jaksona Pollocka, můžeme naleznout fraktální strukturu, která je už se své podstaty 

harmonická a  působí na  mozek člověka jako něco krásného. Z  toho vyplývá možnost 

chápání krásy jako harmonické struktury (fraktální struktury), kterou když umělci realizují, ať 

už vědomě nebo nevědomě, dochází pak u diváka k percepci krásy. Pollockovy obrazy jsou 

téměř dokonalé fraktály se zřetelnou škálou fraktality, která se během jeho životní dráhy 

vyvíjela. Fraktální struktura znamená, že Pollockovy obrazy vypadají stejně, ať jejich velikost 

zvětšíme, či zmenšíme. Říkáme, že jejich obrazce jsou „škálově invariantní“.18

 Je tedy možné právě skrze harmonické struktury dojít k určitému poznání, k jakési 

jednotě se sebou samým a s přírodou? Právě i jednota je jeden z požadavků, které měl Hegel 

na umění, ale nezjevuje se nám tato jednota právě v hlubině ztotožnění se s harmonickými 

strukturami přírody?19

Hegel naprosto podceňuje přírodní krásno, a  když vezmeme v  úvahu, že fraktály 

vycházejí ze struktur přírody a uvážíme myšlenku, že když se umělci přibližují těmto fraktálním 

strukturám, že se zároveň přibližují kráse samé (přirozené harmonii) a také povznáší svého 

ducha díky ztotožnění se s  dokonalými strukturami přírody. Je tedy v  řádu přírody a  její 

fraktální struktuře možné naleznout východisko k určení krásy? 

V  rozhovoru s  Radanem Volnohradským, který úspěšně obhájil disertační práci 

s  názvem Transcendentální přesahy v  architektonickém návrhu jako činitelé udržitelnosti 

16    HEGEl,G. W. F. Estetika: svazek první. s. 60 

17 TAYlOR, R. Fractal Analysis of Jackson Pollock’s Poured Paintings. [online] Dostupné z: https://blogs.uoregon.

edu/richardtaylor/2016/02/08/fractal-analysis-of-jackson-pollocks-poured-paintings/

18 TABACHOVÁ, Z. Věda v umění: fraktální dimenze Jacksona Pollocka. [online] Dostupné z: http://fyzsem.fjfi.cvut.

cz/2013-2014/leto14/proc/vedaumeni.pdf.Výzkum Richarda Taylora z  roku 1999 ukázal, že v  expresivní abstrakci, 

na malbách Jaksona Pollocka, můžeme naleznout fraktální strukturu, která je už se své podstaty harmonická a působí 

na  mozek člověka jako něco krásného. /http://blogs.uoregon.edu/richardtaylor/2016/02/08/fractal-analysis-of-

jackson-pollocks-poured-paintings/ 

19 HEGEl, G. W. F. Estetika:svazek první. s. 148

Fractal Analysis of Jackson Pol-

lock’s Poured Paintings. starting top 

left and going clockwise): a bush, 

vegetation, seaweed, trees, spiders 

web, Pollock! (39)
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na  fakultě architektury v  Brně, se ukázalo (jak už bylo výše zmíněno), že je opravdu 

možné uvažovat o  kráse jako o  fyziologické reakci na  harmonické struktury, které 

můžeme vnímat kolem sebe v přírodě. Radan Volnohradský zároveň navazuje na některé 

poznatky z  neuroestetiky a  popisuje, jakým způsobem vnímáme něco jako krásné:...

centra zodpovědné za vnímání obrazů mají určité úkoly a určitou 

funkci, dokáží vyplavovat různé endokrinní látky. A když se ty látky 

vyplaví, tak člověk dostává určitý pocit, ty látky jsou totiž podobné 

endorfinům. Takže tobě se dostaví pocit blaženosti. To je opravdu 

výzkum, kterým lze zjistit, že když se díváš na něco krásného, co ty 

vnímáš jako krásné, tak tvůj mozek vyplavuje „endorfiny", a proto se 

cítíš tak dobře, a proto to tak posuzuješ.

Z  rozhovoru s  Radanem Volnohradským dále nacházíme  

krásu jako něco přirozeného, něco, co má harmonickou strukturu: 

Víš co je fylotaxe? Je to pohyb rostlinky za sluncem, aby si brala 

slunečný paprsky, aby mohla dělat fotosyntézu, aby se mohla živit. 

Je zjištěné, že v podstatě rostlinka roste takovým způsobem, aby to 

pro ni bylo co nejvíc bez úsilné, aby to bylo co nejvíc přirozené, aby 

vynaložila co nejméně energie na to, aby rostla. Když se zkoumá 

zpětně struktura pohybu, tak se zjistí, že je to vlastně geniální 

fraktál, a že jednotlivé lístky jsou ve Fibonacciho řadě, to znamená, 

že poměr lístků, je ve zlatém řezu. A je to z toho důvodu, že je to 

nejjednodušší způsob, jak ta rostlinka může fungovat. A když máš 

třeba slunečnici, je to Fibonacciho řada, ale v translaci geometrie 

dá zlatou spirálu, respektive Fibonacciho křivku, která je velmi 

podobná zlaté spirále. Je to taková ta šnečí ulita...

No a když to tak zkoumáš, tak zjistíš, že v přírodě je to všude, jako opravdu všude. 

Součást mojí disertace je, že zkoumám, kde je to i v architektuře. Protože zjistíš, že dřív to 

lidé věděli, že v přírodě je to všude, pracovala s tím například celá řecká i římská architektura. 

Zdeněk Hůla popisuje, že můžeme naleznout mnoho výkladů světa, ve kterém žijeme 

a sám zmiňuje pár matematických 

(geometrických výkladů), ve 

kterých můžeme spatřit vždy 

nějaký řád, ve kterém jsou věci 

nějakým způsobem uspořádány: 

…když vezmeme třeba číselnou 

řadu a  geometrickou přímku, 

která je nekonečná, a  začnete 

dělit číselnou řadou, třeba 

po  centimetrech, tak máte 

jedno nekonečno, které běží 

od  nuly. Jsou tam dokonce dvě 

nekonečna, od  nuly kladná čísla 

a od nuly záporná, tak už máme 

dvě nekonečna, to je docela 

hezké. Ale když rozdělím mezi 

nulou a  jedničkou, když začnu 

dělit úsečku, tak ji můžu dělit 

zase nekonečně, a  mám tam 

třetí nekonečno. Tak vidíte, těch 

nekonečen si můžeme nasekat, 

kolik chceme. Ale potom vždycky 

Okvětní plátek růže,Miroslav Koval,

2009,průsvit, fotopapír, 47x35cm. 

(40)

Kopřivy, Miroslav Koval, 1984, fotopapír, 37x35cm. (41)
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někde narazíme na nějaký mantinel, třeba s fraktály. Fraktály jsou…Co to je vlastně? Je to 

opakovaná struktura, která je vždy menší nebo větší. Takže máme strom, který se rozvětví, 

větev, která se zase rozvětví, takhle jsou fraktály plíce, strom nebo taky květák. Přišlo se na to 

(na fraktály), když se měřilo pobřeží. 

Nakonec už ve starověku Pythagoras pokládal krásu za harmonii, za projev vesmírného 

řádu, který je obsažen v číslech. 

2. 5. 4. KRÁSA A ŘÁD V UMĚNÍ

O řádu v umění se zajímavě zmiňuje Andrej Tarkovskij (1932 - 1968), který říká, že ve 

chvílí, kdy jsme schopni nalézt svůj osobitý obrazný řád, stává se z nás umělec.

Miroslav Koval v rozhovoru říká, že krása je pro něj výsledkem nějakého řádu člověk 

něco dělá, a když to je harmonický, tak je to krásný, když se to vyváží. Marianna Petrů mluví 

o tom, že pokud umělecká díla nemají v sobě řád, tak nefungují, říká, že je to něco, co všichni 

podvědomě hledáme. Z pohledu sestry Petry, která je benediktinka (a absolventka AVU) je řád 

na prvním místě a mluví o tom, že v rámci dodržování řádu přichází k určité svobodě, kdy řád 

nás pak osvobodí k tomu, že můžeme být tvůrčí. Zároveň díky dodržování řádu člověk získá 

jakýsi rytmus a potom vše, co dělá, dělá uspořádaně a harmonicky. Michal Kindernay přišel 

v rámci svého projektu, kdy pořizoval obrazy mraků po celý rok, přes den i noc na to, že když 

dá ty tisíce obrazů vedle sebe, tak mu vznikne partitura celého roku, kde je právě určitý řád:... 

ten „řád“ je vidět. To jak noc střídá den a zároveň všechny proměny počasí. Zajímavé zjištění 

bylo, že když potom aparát odvrátil od nebe a zamířil na sebe a zjistil:. Když jsem odvrátil 

aparát od slunce, od oblohy na sebe a stejným způsobem zaznamenával delší dobu aktivity 

sebe sama, třeba měsíc, promění se to v chaos. Sice tam je nějaký můj „osobní“ řád, snažil 

jsem se třeba spát každý večer a v přibližně stejnou dobu vstávat, ale najednou je barevná 

škála těch fotografií, všechny ty různobarevné informace mého prostředí, úplně jiná. Nejsou 

tam modré odstíny, bílé, šedé barvy oblaků, nebo barvy přírody, pokud se v ní pohybujeme, 

ale jsou tam především syntetické barvy. A je tam noc, tma, ta černá a neutrální barva, ale 

je úplně chaoticky rozprostřena, chybí ta přesná uklidňující linearita dne a noci. Je vidět, 

v jakém rozporu s řádem přírody žijeme. Je zajímavé pozorovat, jak přírodní systém funguje 

s  lineární pravidelností a zároveň v neuvěřitelné organické komplexnosti. O to je děsivější 

podívat se na sebe, na to jako žít v souladu s tímto komplexním řádem žít neumíme. (…) 

Michaela Dašková v  rozhovoru říká, že umění vždycky odráží nějakou situaci tam, 

kde vzniká, a protože teď je ve světě chaos, tak i v umění je chaos. Myslím si, že řád si tam 

musí dát každý sám. Což je rovněž zajímavá a aktuální myšlenka. Petr Kamenický uvažuje 

Větrný display – RGB, Dušan Váňa, 2013, nerez ocel, polyester, plast, 200x300x160cm. (42)
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o řádu a chaosu v kontextu tvorby a výuky: čas od času nabízím ve vlastní výuce studentům 

nejvíc, co lze, tedy volnost a s ní spojenou odpovědnost volby, proč ne, je to zkouška, která 

obsahuje potřebu vyznat se sám v sobě. Není při ní důležité ani tak to, co je odevzdáno, ale 

spíš snaha a hledání přístupu vedoucího k řešení. Trochu to připomíná situaci malého dítěte, 

které má ke hraní velký pytel lega. Většinou se dostane z  přebytku možností do  situace, 

ve které neví, co postavit. Je pro něj snadnější mít tři kostky, čtyři kolečka a  touhu mít 

něco, co jezdí. To je zajímavá cesta, vede k rychlému hledání variant a souběžnému rozvoji 

kreativity. Vlastně se snažím naznačit, že v časové ose řešení konkrétních situací může být 

důležitým krokem právě snaha o stanovení jistých omezení, jejichž vedlejším důsledkem je 

právě tvůrčí akcelerace spojená se vědomou změnou úhlu pohledu. To vše se ukazuje jako 

produkt racionální úvahy. Pracovat v řádu předem stanovených omezení, není to zajímavé 

východisko tvorby? Dostat se z chaosu (z velkého pytle lega) k pár - kostkám a kolečkům, 

díky kterým můžeme poznávat další konstrukce. Petr Kamenický také popisuje tvůrčí postup 

Arnolda Schoenberga (1874 - 1951) a  jeho přístup k  tvorbě: čím větší omezení při volbě 

prostředků si dá, tím se cítí volněji při komponování, v čem našel Kamenický paralelu i ve své 

výuce, jak uchopit řád. Když vyšla v roce 2012 publikace Schoenberg, Kupka a Kandinskij, 

našel jsem si hezkou letní zálibu v poslechu Schoenbergova díla (v podání Glenna Goulda) 

při souběžném sledování Kandinského maleb. Taková krása. A přečetl si na Wikipedii krátké 

poznámky o pracovních postupech a „omezeních”, se kterými pracoval Schoenberg. O sebou 

stanoveném řádu, který pak bezezbytku dodržoval. (Tato fáze takzvané „volné atonality“ 

zavedla Schönberga do  slepé uličky, protože každá další skladba kladla nové požadavky 

na hudební materiál a pravidla. Podobně jako Igor Stravinskij tvrdil, že čím větší omezení 

při volbě prostředků si dá, tím se cítí volněji při komponování. Jinými slovy: svoboda může 

existovat pouze uvnitř jistých hranic, neboť úplná svoboda vede k chaosu.)20

Donald Judd a  Frank Stella popisují svoje pochopení řádu následovně: vezměme 

jednoduchou formu, řekněme krabici. Ta má svůj řád, ale nikoliv řád s dominantní kvalitou. 

čím více částí věc má, tím větší řád potřebuje a  nakonec řád je důležitější než cokoliv 

jiného.21 Ale samozřejmě by nám v tomto případě mohlo hrozit, že upadneme do čistého 

formalismu abstraktních forem, kde obsah bude zapomenut. Proto nesmíme zapomínat i na 

vnitřní obsahy, které pak mohou být cestou k našemu osobitému řádu, o kterém se zmiňuje 

Andrej Tarkovskij. 

Z rozhovorů: 

sestra Petra: (...) Jinak k tomu řádu. My jako benediktinky máme řád na prvním místě, 

máme Řeholi (psaná pravidla života) a podle ní žijeme. Je to někdy námaha nebo občas 

rutina - může být, nemusí. Ale ten základ, co musíme dodržet, je řád. Je to třeba vstávání, 

modlitby, práce… máme to všechno plánované. A právě řád nás pak osvobodí k tomu, že 

můžeme být tvůrčí. Až když ho vstřebáme, zpracujeme a máme v  sobě jeho rytmus, tak 

potom, jak je člověk uspořádaný, tak se naučí ho i  překračovat a  může potom i  ty věci 

nedělat nebo dělat jinak. Ale protože už ten rytmus v sobě má, tak už vše dělá uspořádaně 

a harmonicky. A nedokážu si představit, že bychom tady měly klášter v chaosu (...)... řád 

(v  ideálním případě) vytváří prostor pro všechny stejný, spravedlivý, harmonický, pěkný 

a každý potom na základě toho může začít tvořit, aby život dostal přesah. (...)

20 Arnold Schoenberg [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schoenberg

21 Theories and documents of Contemporary art. Sourcebook of artist´s writings. Frank Stella and Donald Judd. s. 

120. In: VEVERKOVÁ, M. Několik úvah o Hegelově estetice. s. 12
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Petr Kamenický: čas od  času nabízím ve vlastní výuce studentům nejvíc, co lze, 

tedy volnost a  s  ní spojenou odpovědnost volby, proč ne, je to zkouška, která obsahuje 

potřebu vyznat se sám v  sobě. Není při ní důležité ani tak to, co je odevzdáno, ale spíš 

snaha a  hledání přístupu vedoucího k  řešení. Trochu to připomíná situaci malého dítěte, 

které má ke hraní velký pytel lega. Většinou se dostane z  přebytku možností do  situace, 

ve které neví, co postavit. Je pro něj snadnější mít tři kostky, čtyři kolečka a  touhu mít 

něco, co jezdí. To je zajímavá cesta, vede k rychlému hledání variant a souběžnému rozvoji 

kreativity. Vlastně se snažím naznačit, že v časové ose řešení konkrétních situací může být 

důležitým krokem právě snaha o stanovení jistých omezení, jejichž vedlejším důsledkem je 

právě tvůrčí akcelerace spojená se vědomou změnou úhlu pohledu. To vše se ukazuje jako 

produkt racionální úvahy. Aby se nám to pěkně propojilo, uvedu příklad. Když vyšla v roce 

2012 publikace Schoenberg, Kupka a Kandinskij, našel jsem si hezkou letní zálibu v poslechu 

Schoenbergova díla (v  podání Glenna Goulda) při souběžném sledování Kandinského 

maleb. Taková krása. A  přečetl si na  Wikipedii krátké poznámky o  pracovních postupech 

a  „omezeních”, se kterými pracoval Schoenberg. O  sebou stanoveném řádu, který pak 

bezezbytku dodržoval.

Miroslav Koval: (...) Ve výtvarném vyjádření je krása důsledkem řádu, co je pravdivé 

je i krásné. Chtěná krása končí v  líbivosti. A všechno chtění mu škodí. Krása je dar. Něco 

udělám, ono mi to odpoví, postupně se samo dolaďuje a pomalu zraje. (...) 

(...) A  ani krása není jejím cílem (kresby), ale projevením řádu v  míře přiblížení se 

k němu. Moje kreslení je rytmickým střídáním vlastní vůle a podvolení se tomu, co samovolně 

z kresby vychází. Někdy mě hned na začátku zastaví, a nechám ji pak vzdušně jednoduchou, 

jindy si naopak zahušťování vynutí a  kresba tak přiblíží se malbě. linie jsou její kostrou, 

měkká hmota je obrůstá. Proces plyne nejsnadněji s  volně odpoutanou myslí a  sám se 

v danou chvíli ukončí. Kresba nevzniká vždy najednou; nechám ji uležet a často se k ní znovu 

vracím. Každá z kreseb je neopakovatelná; už i nepatrný posun v důrazu, posílení, ubrání či 

zakrytí některého z jejích prvků ji zásadně promění. Je způsobem doptávání se po rytmické 

skladbě prapůvodních tvarů účelem nespoutaného řádu přírody a  každodenním novým 

pokusem o přiblížení se k němu – potvrzením si, že ještě vidím a cítím… že ještě jsem. Je 

životní nezbytností, posledním útočištěm. Zmatky světa do ní nevpouštím (...) Text k výstavě 

v Galerii 7, Ostrava, prosinec 2009

Anežka Kovalová: (...) Myslím se, že každý má svoji vlastní představu řádu. Je to 

opravdu velmi individuální …Právě ono dělej si, co chceš, bezvládí a nenalézání nezbytných 

mantinelů v sobě se mi jeví jako největší problém. Potřeba najít pro sebe řád, jakousi pevnou 

hranici, která nás vede. (...) 

Marianna Petrů: (...) Myslím si, že každé umělecké dílo má v sobě nějaký řád. Mám 

pocit, že jej v tvorbě podvědomě hledáme. Ale můžu mluvit jen sama za sebe. 

U mě je to na začátku práce většinou dost chaotické. Chci si malbu nekontrolovaně 

užít a často uplatňuji metodu pokus omyl. Později se víc soustředím a začnu poslouchat 

nějaký mechanismus, který nejde obejít a který pravděpodobně souvisí s řádem. Obvykle si 

to ani neuvědomuji, je to automatické. Možná více vnímám narušení řádu – že je v obrazu 

něco blbě. (...)
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Tuhý okoličnatý stonek (exponováno 30 minut), 

Miroslav Koval, 1996. (43b) 

Stvoly trávy, Miroslav Koval, 2004. (43a)
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Dušan Váňa

Objekt jsem vymyslel a vytvořil jako vlastní verzi nekonečna. Bohužel, až později jsem 

zjistil co je to fraktál, a že již tento konkrétní tvar nějaký ten rok existuje (naruby převrácená 

Mengerova houba).

Objekt je propojením struktury naruby převrácené Mengerovy houby, jednoho 

ze základních fraktálových těles a  mechaniky a  barevnosti dnes již klasického hlavolamu 

Rubikovy kostky.

U  zlatého řezu a  fraktálu, myslím, jde 

o  geometrické (či matematické) vyjádření proporčních 

vztahů přírody (příroda = krása)- je proto přirozené že 

na něj člověk reaguje pozitivně. 

Fraktál, který využívám nejčastěji ve svých pracích 

(první byl objekt Bílý krystal), jsem vymyslel sám. Byla to 

taková moje verze nekonečna, byl jsem tím nadšenej, 

zejména mě bavilo to, že tak jednoduchými prostředky 

můžu uchopit nekonečno, které ale nikdy neopustí své 

hranice. Teprve až později jsem zjistil, že ten fraktál dávno 

existuje - že je to jedno ze základních fraktálních těles, 

tedy Mengerova houba, i  když převrácená naruby. Už 

tehdy jsem si ale uvědomoval, že by mi samotná struktura 

k vyjádření nestačila a doplnil jsem to barvou. Každá ze 

tří rovin objektu měla barvu spektra - v  režimu RGB. 

No a  spokojenej 

jsem byl teprve, až 

když jsem přidal 

objektu rotaci, až 

tehdy z  toho pro 

mě vznikl krásný 

objekt.

Co se týče spojení geometrie a krásy, tak o to 

se určitě snažím. V geometrii, symetrii a řádu rozhodně 

krásu vidím. Jen na přílišnou symetrii si dávám pozor - 

objekty potom jakoby ztrácejí na životnosti. Případně 

se snažím do symetrického objektu přidat reálný pohyb 

- při němž dochází z pozice pozorovatele k narušení 

té symetrie - znepokojující prvek, který snad vyvažuje 

ten příjemný pocit z přítomnosti symetrie.

Rubikův krystal, 3D tisk – ABS plast, samolepka, 17,5 × 

17,5 × 25 cm, 2011 (44b)

Bílý krystal, polystyren, akryl, disperze, 70cm, 2003 (44a)

Tři směry – tři barvy – červená, zelená, modrá (RGB) – rozklad bílého světla ve spektru.

Rubikův krystal, 3D tisk – ABS plast, samo-

lepka, 17,5 × 17,5 × 25 cm, 2011 (44c)
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Radan Volnohradský 

(…) Co je krásné? Když to řeknu úplně jednoduše, kam jsem ve svém výzkumu dospěl: 

krásné je to, co je přirozené, co má přirozenou strukturu. A co má přirozenou strukturu? 

Když se podíváš do nezkažené přírody, tak tam je ta nejpřirozenější strukura.

Pavel Pražák

 To, co by se dalo nazvat krásou, málokdy spojuji čistě s vizuálním objektem.

Slaměnohliněná stavba Vesica na Vysočině. Realizace 2013 (45a)

Oblá police ve zlatém 

řezu. Realizace 2012 

(45b)

TV Universe (46)
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Michal Kindernay

…světlo je řád, jak se nám mění noc 

a den, jak se nám periodicky vrací ráno, jinak 

tady, než třeba na Islandu. A zajímavé je, jaký 

to má vliv na  naše životy, jak fungujeme, 

myslíme, pracujeme, odpočíváme. Pokud to 

člověk nějak využije v tvorbě, tak si myslím, 

že tam lze určitý řád cítit. Například tak, jak 

jsem pořizoval obrazy mraků po  celý rok 

i v noci. Když dáš ty tisíce obrazů vedle sebe, 

tak vznikne partitura celého roku, je tam 

planetární řád, jsou tam všechny dny i noci, 

i  to jak se dny zkracují a noci prodlužují… 

ten „řád“ je vidět. To jak noc střídá den a zároveň 

všechny proměny počasí. Když jsem odvrátil 

aparát od slunce, od oblohy na sebe a stejným 

způsobem zaznamenával delší dobu aktivity 

sebe sama, třeba měsíc, promění se to v chaos. 

Sice tam je nějaký můj „osobní“ řád, snažil jsem 

se třeba spát každý večer a  v přibližně stejnou 

dobu vstávat, ale najednou je barevná škála těch 

fotografií, všechny ty různobarevné informace 

mého prostředí, úplně jiná. Nejsou tam modré 

odstíny, bílé, šedé barvy oblaků, nebo barvy 

přírody, pokud se v ní pohybujeme, ale jsou tam 

především syntetické barvy. A  je tam noc, tma, 

ta černá a neutrální barva, ale je úplně chaoticky 

rozprostřena, chybí ta přesná uklidňující linearita 

dne a noci. Je vidět, v  jakém rozporu s  řádem 

přírody žijeme. Je zajímavé pozorovat, jak přírodní systém funguje s  lineární pravidelností 

a zároveň v neuvěřitelné organické komplexnosti. O to je děsivější podívat se na sebe, na to 

jako žít v souladu s tímto komplexním řádem žít neumíme. (…) 

Terezie Kolářová 

SPACE XY neboli: prostor, vesmír (kosmos), 

mimozemský prostor.

Po mém návratu z Indického Himálaje /ladakhu (léto 

2008), jsem začala pracovat na  obrazech inspirovaných 

pobytem v  krajině, kde se člověk stává opět součástí 

mocného universa. Paralelně vznikají dva soubory: lADAKH 

a UNIVERSUM. SPACE XY v sobě oba soubory nese. SPACE 

XY je hledáním posvátného prostoru, prostoru bez hranic, 

prostoru za obrazem, světa ticha

Heliofilie

foto: Michaela Dvořáková a Michal Kindernay (47)

Heliofilie

foto: Michaela Dvořáková a Michal Kindernay (48)

Univerzum (49)



123II. Část

Zdeněk Hůla

často mám v  obrazech pevný řád, kterému nepřikládám bůhvíjak velký význam, 

zvlášť ne mystický nebo kosmický, ale vím, že to nějak působí. Je to iniciace, s jejíž pomocí 

vstupuji do malířského prostoru, jejž mám tímto řádem do  jisté míry omezený a sevřený, 

ale v  tom sevřeném prostoru se mohu velmi dobře pohybovat. On mne na  jednu stranu 

omezí, ale to omezení mi dává svobodu, svobodu soustředění. (Z rozhovoru s Antonínem 

Petruželkou, s. 38)

Michaela Dašková 

Já si myslím, že umění vždycky odráží nějakou situaci tam, kde vzniká, a protože teď 

je ve světě chaos tak i v umění je chaos. Myslím si, že řád si tam musí dát každý sám a také si 

myslím, že je to a to těžší, čím větší je ve světě a umění chaos a čím méně o tom víme. čím 

dál tím víc se to rozrůzňuje a jediné, co můžeš pro to dělat, je asi o tom víc vědět, a potom 

si to uspořádat nějak sama. (...)

Oblaka a proudy, 70 x 380 x 500 cm, dřevo, kámen, 1992. 

Strop prvního podlaží ve zvonici kostela sv. Jana Křtitele 

v Kostelci nad černými lesy (50)

Parkety/ Parquet (2008) (51)
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2. 6. KRÁSA A BOlEST 

Klíčová slova: temná krása, krása a bolest, krása ve smutku, úsilí, utrpení, odříkání, 

pokora 

Je možné, že největší umělecká díla, že největší krása se rodí pouze z  největší 

bolesti? Je krása ukrytá za bolestí a utrpením a jenom tehdy prožijeme-li ji, tato bolest může 

vykrystalizovat v krásu? Možná proto vzniká nejlepší básnické dílo Novalise, až po smrti jeho 

milované snoubenky Sofie, jako kdyby s její smrtí a bolestí přišel současně obrovský záblesk 

světla a tvůrčí inspirace náhlého prozření a on tak napsal nejlepší díla svého života (Hymny 

k poctě noci). Anebo třeba leoš Janáček, který napsal závěr Jenufy u lože své umírající dcery 

Olgy, která mu říkala: Tatuško, já už tu tvou operu neuslyším. Zahraj mi ju. A on hrál na klavír 

až do jejího skonu. A co třeba takový Francz Schubert, který složil svou velkolepou symfonii 

C dur právě v době svého největšího utrpení, kdy si do deníku napsal: Jsem nejnešťastnější 

ze všech lidí na světě. A Franz Kafka, Bedřich Smetana, ludwig van Beethoven? Je možné, 

že všichni velcí umělci zároveň prožili velká muka, kterými vykoupili své dílo a tím přinesli 

do světa krásu svého poznání? 

Když hledal Edgar Allan Poe pro „vyjádření básně nejúčinnější tón“, tak našel smutek 

v tématu smrti ženy, které je podle něj nejmelancholičtější a nejpoetičtější téma na světě. 

Immanuel Kant v Poznámkám k pocitu krásna a vznešena píše, že osoba, jejíž cítění tíhne 

k melancholičnu, se takto nedefinuje proto, že zbavena radostí života, propadá se do temné 

melancholie, ale proto, že pokud se její vjemy rozšíří na jistou mez, anebo se vydají chybným 

směrem, dospívají k onomu smutku duše snadněji než k jiným duševním stavům. Dále říká, 

že v melancholikovi převažuje pocit vznešena, zároveň je i neméně citlivý ke kráse, která ho 

okouzluje, vnuká obdiv a dojímá ho. Každé dojetí způsobené vznešeností je (pro takového 

člověka) přitažlivější než jakékoliv jiné okouzlující vábení krásna.1 

Vincent van Gogh se snažil v lidech, ale i věcech kolem sebe „odkrývat jejich duši", 

a proto si necenil pouze krásného povrchu, ale víc než žen hezkých si cenil žen ošklivých, 

starých, chudých nebo nějak nešťastných, jejichž duši poznamenaly životní trampoty a trpké 

zkušenosti.2 A navzdory tomu nebo právě proto, že jeho tvorba šla do tak velké hloubky, 

přes bolest a utrpení, vnímáme mnohé jeho obrazy jako krásné. Je to snad proto, že se mu 

v nich podařilo vystihnout něco podstatného? 

Je ale možné poznat krásu i bez bolesti? Jen se tak ráno probudit a cítit, jak nás 

obklopuje nebo na to musíme být předem připraveni jakousi duchovní přípravou, abychom 

krásu mohli zaznamenat? Hegel hovoří v  Estetice o  tom, že velký umělec se vyznačuje 

tím, že mnoho velkých věcí muselo projít jeho vlastním nitrem, jeho srdce muselo být již 

hluboce uchváceno a pohnuto, musil již projít mnoha zkušenostmi a mnoho prožít, než byl 

sto vyformovat opravdové hloubky života v konkrétní zjevy.3 V kapitole Vyšší substanciální 

účel umění nacházíme myšlenku o  spojení bolesti s  uměním, kde Hegel říká, že umělec 

zavalený bolestí může intenzitu vlastního citu často zmenšovat a zeslabovat sám pro sebe 

jeho znázorněním.4 Říká, že úlevu přinášejí nejenom slzy, ale že snad i větší úlevu je možné 

naleznout právě ve slovech, obrazech, tónech, skrze které jsme schopni vyjádřit právě to 

vnitřní. Poznamenává, že právě proto se dříve najímaly na pohřby plačky, aby představovaly 

názorný obraz bolesti a kondolence zase představovaly obsah neštěstí a často tak mohly 

1 KANT, I. Poznámky k pocitu krásna a vznešena, II. 1764. In: ECO, U. Dějiny krásy. s. 312

2 NEUMANNOVÁ, M. Vincent van Gogh. Kresby. s. 13 

3 HEGEl, G. W. F. Estetika: první svazek. s. 224

4 Ibid. s. 87
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přimět člověka hlouběji uvažovat o  té věci, což mu také mohlo přinést úlevu. Díky všem 

těmto pomůckám se člověk odpoutává od  bezprostředního zajetí citem a  uvědomuje 

si tento cit jako něco vnějšího, k čemu se musí chovat způsobem ideovým.5 Dále Hegel 

popisuje, že v romantickém umění postihuje mysl a nitro bolest a utrpení hlouběji, než tomu 

bylo ve starověku (starověkém, antickém umění). V romantickém umění můžeme naleznout 

za  výrazem žalu i  slast vykoupení, blaženství v  bolesti, slast v  utrpení a  nakonec i  krásu 

v slzách.6 A nemohu nezmínit drobný obraz, který Hegel připsal, je to takové Barthesovské 

punctum, obraz, který se mi vybavoval ještě chvíli po četbě. Hegel popisuje, že když vidíme 

slzy v očích vážného sebeovládajícího se muže, že právě tyto slzy vyjadřující při hlubokém 

citu už docela jiné dojetí, než například slzy dětí, které propukají v pláč při sebenepatrnějším 

podnětu. 

Thomas Moore (1940)7 rovněž poukazuje na  otázku tvořivosti a  s  tím spojeného 

utrpení, jak už bylo zmíněno na začátku. životy mnoha umělců byly těžké a mnoho z nich 

dokonce spáchalo sebevraždu, Moore to vysvětluje tím, že je tvořivá aktivita často plná 

zklamání, protože nemůžeme vždy žít a dělat tvůrčí práci přesně tak, jak si představujeme. 

Při tvůrčí práci nám totiž neustále jde o dosažení jakési dokonalosti díla, máme nějaký ieál, 

který se snažíme v uměleckém díle zhomotnit (ztvárnit) a ne vždy se nám to daří, což může 

být příčnnou mnoha zklamání. F. Pessoa poznamenává v  Knize neklidu, jaká je odvaha 

zříci se dokonalosti díla nebo dokonalé dílo zničit: Jak vznešené je promarnit život, který 

mohl být užitečný, nikdy nevytvořit dílo, jež by muselo být krásné, opustit v půli cesty směr 

vedoucí k  vítězství! Jaká absurdita posvěcuje umělce, kteří spálili překrásné dílo, ty, kteří 

místo nádherné věci schválně učinili věc nedokonalou, největší básníky Mlčení, kteří místo 

díla naprosto dokonalého, jež by dokázali vytvořit, zvolili odvážně nikdy je neuskutečnit...

proč je umění krásné? Protože je zbytečné.8 

Moore, když popisuje svoje zkušenosti z  psychoterapeutické praxe, tak přichází 

na to, že mnoho pacientů bolestí zkrásnělo: krása mých pacientů vyrostla z jejich smutku 

a z nesnází a z jejich vytrvalé odvahy. Když jejich lidskost vystupovala na povrch, cítil jsem, 

jak jsou čím dál krásnější.9 Popisuje krásu jako zkušenost hlubiny duše. Krásu podle něj 

vnímáme šestým smyslem a zvláštním orgánem hlubinné percepce. Říká, že oči vidí reálné 

věci, ale kultivovanost našeho vnitřního smyslu dodává skutečnou krásu.10 Kníže Sternenhoch 

na závěr Klímova románu rovněž prožitým utrpením a dokonce v hodině smrti, zkrásní: Jak 

je krásný! Vskutku i pro pozemský zrak se stal hezounkým ubohý obličejíček...11

Deleuze a  Guattari popisují, že umělci i  filosofové spatřili v  životě něco velkého, 

co jim vtisklo znamení smrti, ale zároveň je to pro ně pramenem, dechem. Umělci jsou 

v tomto ohledu jako filosofové; ta trocha zdraví, kterou mají, je křehká, ale příčinou nejsou 

jejich nemoci či neurózy, nýbrž to, že v životě spatřili cosi, co je pro každého příliš velké, 

co je příliš velké i pro ně a co jim vtisklo neznatelné znamení smrti. Ale toto něco je rovněž 

pramenem či dechem...12 

Bolest a zároveň krásu nacházíme také ve filmech A. Tarkovského. On sám se vyjadřuje 

k propojení bolesti a krásy (estetiky) v tom smyslu, že umělec musí nejprve v (duchovním 

5 Ibid. s. 87

6 Ibid. s. 152

7 Americký psychoterapeut a spisovatel, který pobýval dvanáct let jako mnich v řeholní komunitě

8 PESSOA, F. Kniha neklidu; s. 33

9 MOORE, T. Temné noci duše. s. 234

10  Ibid. s. 246

11  KlÍMA, l. Utrpení knížete Sternenhocha. s. 69

12  DElEUZE, G.; GUATTARI, F. Co je filosofie? s. 151
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smyslu) zvítězit nad násilím a strádáním, aby jej pak mohl v očištěném tvaru předvést divákovi 

a to nejen ve smyslu utrpení filmové postavy, ale v tom vlastním smyslu samotného utrpení, 

a pokud se toto podaří, teprve potom divák může vnímat zároveň i něco krásného. Tarkovskij 

také říká, že nedokonalost ve světě je vlastně důvodem existence umění: Umělec se vždycky 

realizuje natolik, nakolik je svět nedokonalý, nešťastný. Kdyby byl svět hezký a harmonický, 

umění by pravděpodobně nebylo zapotřebí. člověk by v  něm nehledal harmonii. žil by 

v harmonii a to by mu stačilo.13

Je známé také přísloví, že po  bouři je vždy nejkrásnější nebe, a  tak je to, zdá se, 

i s krásou. Po prožitém utrpení, přichází plody v podobě jasnosti vnímání, v podobě krásy. Je 

také možné naleznout krásu v pokoře, jak ji zahlédl Holan?

Dal jsem se do pláče, neboť jsem viděl, že už není krásná,

ale že je trpělivá a pokorná,

a že vlastně jenom pro tu její trpělivost a pokoru

mohu ještě zpívat o kráse, o kráse milosrdné sestry,

o sebeobětování, o její velikosti tedy a o tesknotě muže...14 

 

Jednotliví umělci (respondenti) se vztahovali ke kráse, bolesti a  smutku různými 

způsoby: V nejhlubším smutku vidím absolutní krásu. To je ten absolutní prožitek a slzy, ty 

jsou důkazem opravdovosti, říká Terezie Kolářová a pokračuje, že všechno (krásné) přišlo 

díky nějakému úsilí, díky odhodlání. Michal Kindernay popisuje krásu, se kterou se potkal 

na vrcholku hory a tato krása byla zároveň i bolestivá: Zkrátka jsem se tam rozplakal, protože 

jsem si uvědomil, že je to krásné. Ale až tak krásné, až je to bolestivé, protože si uvědomíš, 

jak je svět ohromný a  neuchopitelný, neuchopitelně krásný, něco, co nás neuvěřitelně 

převyšuje.

Malířka Anna Sypěnová dochází k  poznání, že krása není jenom to pěkné, a  že 

jakákoliv tendence snažit se obraz zkrášlovat je mylná, protože krása je podle ní mnohem 

surovější, krása je něco jako, že to tne do živýho, je to nějaká rána, hodně cenná rána, na to 

místo, že se tím něco podstatného může projevit, rozvíjet nebo růst. Sestra Petra z kláštera 

na Bílé hoře říká, že umění má být krásné, ale když všichni budou tvořit jenom pozitivní, 

hezké věci, tak tím za chvilku budou přesyceni. Všechno má i svůj stín a i ten stín musí vyjít 

najevo. Umění totiž může být krásné i  jinak, což nás zároveň přivádí k  pravdě. Marianna 

Petrů zmiňuje, že pro ni krása také není jenom to pěkné: Nevnímám krásu pouze vizuálně 

jako něco, co je pěkné. Pro mě je krásné to, co je silné a může to být někdy i dost temné 

a dále hovoří o tom, že potřebuje cítit, že do toho (díla) autor dal kus svého já, tady opět 

máme spojení krásy, něčeho temného, bolavého a pravdivého.

Spisovatel Jan Němec mluví o přenosu zkušenosti skrze náročné temné věci, díky 

kterým divák/čtenář dojde nějakému hlubšímu porozumění: občas jsou díla, která ukazují 

jenom temnou stránku, ukazují jenom zoufalství, ale taky mají svoji hodnotu, protože pokud 

to není škvár, tak to ukazují tak ostře, že si to divák uvědomí, že ti to zpřítomní zkušenost, 

kterou sama nemáš, ke které by ses sama nedostala.

Zdeněk Hůla říká, že dokonce i  v  biologii existuje princip smrti, tedy aby mohlo 

vzniknout něco nového, musí něco zemřít, například děti v prenatálním stavu, než se narodí, 

tak mají srostlé prsty a najednou přichází pokyn a všechny buňky odumřou, tedy i v rození 

fungují systémy smrti. Dále Hůla popisuje na příkladu Vincenta van Gogha, že když maloval, 

13  TARKOVSKIJ, A. A. Krása je symbolem pravdy. 175 

14  HOlAN: Smrt si jde pro básníka



127II. Část

tak se tvorbou stával součástí světa. Tvůrčí muka, to je to největší štěstí a krása pro umělce 

a pochopitelně, že to bolí a to je život a jde to cítit, že je to život.

Petr Kamenický upozorňuje, že právě bolest je také cestou ke kráse. Bolest může 

být i  nějakým způsobem iniciace a  cesta k  poznání toho, co je opravdu důležité: Stejně 

je to cesta ke kráse. Když se podívám na  svoje věci, prostě jsem v  nich schopen spatřit 

tu krásu, teď ovšem nemyslím gesto, barvu a  vlastní vzpomínky. S  tělem a  krví pracuji 

pořád, ale to je jedno, to není vůbec důležité, jestli mi na tom vůbec přijde něco důležité, 

tak je to proces iniciace, který tam byl vždy obsažen a  jistá míra zkušenosti, umožňující 

jeho opakování. Poněkud předčasně mě začala zajímat tematika bolesti, samozřejmě až 

do směšného poznání, které se dostane nepřipravenému dříve či později prostřednictvím 

obtížně snesitelné bolestí vlastní. Důvody se prokazatelně nacházely v  rodinném zázemí 

a dokázaly proměnit můj pohled na bližní. Neměnil bych. A snažím se, když je zapotřebí. 

Z rozhovorů:

Terezie Kolářová: Já totiž krásu nevnímám jako nějaký romantický zážitek. Krása je 

něco, co mě, ano, mě přivede k slzám… mě už teď napadá tolik různých filozofů a duchovních 

učitelů, kteří to říkali už tisíckrát před mnou, ale se mnou to vždycky absolutně rezonovalo. 

Úplně s nimi souhlasím, protože v tom nejhlubším smutku, vidím absolutní krásu, to je ten 

absolutní prožitek, a slzy, ty jsou důkazem opravdovosti. 

...tehdy jsem pocítila psychicky i fyzicky (bylo to i na fyzické úrovni) prožitý zážitek 

z krásy. Je to už hodně dávno a nevím, do  jaké míry je podstatné, kde to bylo, ale asi to 

důležité je, protože to bylo v prostředí, kde jsem těžce fyzicky pracovala. Bylo to v  Itálii. 

Sbírání hrozna a jablek na farmě za špatného i krásného počasí. 

Byl to můj úplně první pobyt tam, asi někdy před deseti lety. Po tomto létě následoval 

ještě ročník v Ostravě, kdy jsem měla psát bakalářku. Hodně jsem tam přemýšlela nad tímto 

tématem a  docela jsem si ho začala víc uvědomovat a  konkretizovat. Co to vlastně je, 

protože v prostředí obrovských hor a zároveň těžké práce se vše krystalizovalo samo. To, co 

Země, Terezie Kolářová, 85 x 215, akryl na plátně, 2016 (52)
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se tam přihodilo, to se stalo.. Byla to nějaká neděle, protože neděle byly většinou volné. Byl 

to jediný den v týdnu, kdy jsme mohli dělat, co jsme chtěli, a já jsem vyrazila po vlastní ose. 

Rozhodla jsem se jít na výlet tam do lesů a kopců, kde byla spousta cest a možností. Docela 

jsem se držela značky, už nevím, kam vedla a najednou jsem tu značku ztratila a přede mnou 

byla houština, strašně prudký svah na  jedné straně i na druhé straně a stezka tam prostě 

nebyla. Ocitla jsem se v takovém kotli a věděla jsem, že musím nahoru, abych se dostala 

ven. Pustila jsem se nahoru po  pravé straně do  svahu a  opravdu jsem musela vynaložit 

všechny síly. Drápala jsem se nahoru po čtyřech, takové vyčerpání jako nechuť a pořád jsem 

přemýšlela, jestli se nemám vrátit, úplně vrátit po té cestě a najít značku. To jsem neudělala 

a najednou se něco změnilo, a já jsem zjistila, že jsem chytla druhý dech, a ten druhý dech, 

to bylo jako bych se stala zvířetem, a začala jsem se pohybovat rychle a byla jsem obratná 

po těch čtyřech, jak jsem lezla, a už jsem skoro běžela do svahu a vidím, že na hoře, na tom 

svahu probleskuje slunce. Škrábala jsem se jako zvíře z nějaké temnoty na slunce a teď jsem 

se pořád víc a  víc přibližovala. Už jsem viděla koruny stromů…slunce… a  teď se to stalo. 

Dostala jsem se úplně nahoru a byla jsem na vrcholku propasti, kde byl zelený palouk, kam 

probleskovalo slunce a na tom palouku se pásl bílý kůň. Bílý kůň a  já jsem jen byla a  jen 

koukala a cítila jsem obrovskou vděčnost, že to je všechno, jak je. 

A všechno přišlo jenom díky mému úsilí a odhodlání…

Marianna Petrů: (…) Nevnímám krásu pouze vizuálně jako 

něco, co je pěkné. Pro mě je krásné to, co je silné a může to být 

někdy i dost temné. Pokud to jde tak nazvat… Asi potřebuji, abych 

z malby cítila, že autor dal do obrazu kus sebe. V jakékoliv podobě.

Podle mě nejde jednoznačně určit co je krásné a  co je 

ošklivé. lidé se v představách o kráse nemusejí potkávat.

Michal Kindernay: …krása je povznášející, ale zároveň může 

být až tak krásná, že působí bolest, že si člověk uvědomí věci, které 

nechce, které jsou součástí života, a které je potřeba přijmout. Začít 

hluboce vnímat různé podoby krásy je velká zkušenost. A nakonec 

umění je vnímat jednoduchou (ovšem nepovrchní) krásu. (…)

Anna Sypěnová: (...)Tendence k tomu něco „dopěkňávat“ je 

strašně snadná a jak učím na ZUŠce tak jsem si to uvědomila i vůči 

dětem. Je to nějaký původní model, aha, aby to bylo pěkné a i to 

o nás vypovídá, co je pro nás hodnota, co je pro nás krásný. 

Krása je mnohem surovější věc, že, jak to říct, uvědomila jsem si, že mám syndrom 

„dopěkňávat“ v těch obrazech, ale udělat to pěkný není ta nejvyšší hodnota. Udělat tam něco 

co není pěkný, ale je silný je zásadnější a cennější. Takže se dotýkáme otázky „pěknoučkosti“ 

versus krása. Není to totéž. Krása není nějaká „pěkňulinká“ jenom jako třpytivá. Mě přijde, že 

krása je něco jako, že to tne do živýho, je to nějaká rána, hodně cenná rána, na to místo, že 

se tím něco podstatnýho může projevit, rozvíjet nebo růst. Ani pro to semínko není ten růst 

žádná sranda, stojí to úsilí a bolest prorazit někde něco. 

sestra Petra: (...) Ale tam budou i těžké věci. Sama vím jaká je to úleva… jak právě třeba 

expresionisté vyjadřovali něco, co nemuselo být esteticky hezké, ale stejně to bylo pravdivé, 

důležité a v  tu chvíli to mělo zaznít. Třeba po 2. sv. válce se umělec vrátil z koncentráku 

a potřeboval vyjádřit i něco těžkého. A ne slovy, ale obrazem, těmi vnitřními obrazy, barvami…

slovy se všechno nevyjádří. Takže si myslím, že i  to tam má místo. Netvrdila bych, že je 

hezké, ale je to hrozně potřeba. Takže, určitě umění má být krásné, ale když všichni budou 

tvořit jenom pozitivní, hezké věci, tak tím za chvilku budou přesyceni. Všechno má i svůj stín 

žralok, Marianna Petrů

 86 x 70, olej na plátně, 2009 (53)
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a i ten stín musí vyjít najevo.

…to bych dětem občas dovolila, kreslit i  ty těžké věci. Vzpomínám si, že 

jsem měla pubertální období, kdy jsem dělala hořící hrady, ekologicky zničenou 

krajinu a podobně a hrozně mě to pomáhalo ty věci zpracovat. Stačilo, že jsem je 

namalovala, a pak jsem tam udělala ještě nějakou tu kytku, která přesto vyrostla, 

a už jsem z toho byla venku, z té dětské deprese, že svět kolem je ošklivý.

A podle mě to nesmí být destrukce, nesmí to být cynické, nesmí to ničit. 

Musí to vyjádřit to těžké, ale nesmí to nikoho ponižovat, někoho narušovat. A to 

si myslím, že by se třeba měly děti učit, že můžou vyjádřit všechno, ale nesmí tím 

nikoho zabíjet nebo ubližovat. (...)

Jan Němec: občas jsou díla, která ukazují jenom temnou stránku, ukazují 

jenom zoufalství, ale taky mají svoji hodnotu, protože pokud to není škvár, tak to 

ukazují tak ostře, že si to divák uvědomí, že ti to zpřítomní zkušenost, kterou sama 

nemáš, ke které by ses sama nedostala. čili problém není podle mě v tom, že by 

každý dílo muselo projít temným tunelem a na konci by mělo zářit světlo. Problém 

je spíš v tom, že se často vystavuje, nebo často píše, že v tom není žádná invence, 

že to není analýza ničeho, že to nezostřuje nic, neobjevuje to pro tebe nic, je 

banální. Zpracovává zkušenost, kterou má kde kdo… 

Zdeněk Hůla: (…) V naší kultuře je jeden z nejčastěji zobrazovaných obrazů 

ukřižovaný tedy popravený Kristus, umučený. (…) Chci jen říct, že člověk v  tom 

možná nemá být zase natolik úzkostlivý, když je v tom sdělení a není samoúčelné, 

není to jenom dráždidlo. Je to skutečně třeba i přes něco hrozného, ale je to nějaké 

poznání… a  to je umění a  má právo na  existenci. Věci mohou být velmi drsné, 

velmi hrozné, ale nesmí se s tím jen manipulovat, a už vůbec ne s takovouto věcí. 

Já osobně se tomu vyhýbám, pokud můžu, protože taková je i  moje zkušenost 

a vize. Myslím si že, jestli se může společnost i  jedinec obrátit, tak vesměs je to 

tím pozitivním. Tím, že je vystavován pozitivním věcem, 

protože ty vidí a  osvojí si je, jak krásu, tak harmonii. 

A naopak toto dráždění často vede člověka k tomu, že 

to (pozitivní) podvědomě vyhledává, a  možná se tím 

sníží jeho agresivita…

Pro sochu Ukřižovaného jsem nezvolil mrtvého 

Krista visícího na  popravčím kříži, zvolil jsem Krista 

oslaveného. Inspiraci jsem našel u mistrů pozdní gotiky 

a rané renesance. Rozpažené ruce nejsou jen obrazem 

utrpení a smrti, přibití na kříž, ale také gesto otevřené, 

objímající náruče. Postava Krista vychází, vyrůstá 

z  kříže, kříž není jen symbolem utrpení, také počátku 

i  konce, singularity universa, tělesné horizontály 

a duchovní vertikály. Další podnět, který ovlivnila formu 

Ukřižovaného je drobná kresba sv. Jana od Kříže, kříž je 

zobrazen z nadhledu, perspektivní rozšíření kříže a mírný 

odklon ode-zdi vytváří podobný prožitek. Proporce 

postavy vycházejí z  řeckého kánonu, tvář Krista nemá 

individualizující rysy, dává to možnost uvidět toho, který 

k  nám promlouvá. Objekt je zhotoven ze dřeva dubu 

a s kamene, sliveneckého mramoru, slivenecký mramor 

Kříž, 160 x 140 x 18 cm 

Zdeněk Hůla

kamen Silvenecký vápenec, dřevo dub 

2005.Kostel Andělů strážných, Kostelec n. 

č. lesy (54)
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(vápenec) je použitý nejenom proto, že je z něho i obětní stůl, mensa, také pro živou krásu 

kamene, která dotváří vyznění Kříže. 

(...) Pochopitelně Gogh byl magor, ale prožíval absolutní štěstí, když maloval, někam 

se vláčel, nechal si pálit slunce na hlavu. A on právě se svou hroznou povahou nemohl se 

s nikým tak sblížit, jako když maloval a  tím se stával součástí světa. Tvůrčí muka to je to 

největší štěstí a krása pro umělce a pochopitelně, že to bolí a to je ten život a jde to cítit, že 

je to život. (...)

Petr Kamenický: Stejně je to cesta ke kráse. Když se podívám na svoje věci, prostě 

jsem v nich schopen spatřit tu krásu, teď ovšem nemyslím gesto, barvu a vlastní vzpomínky. 

S tělem a krví pracuji pořád, ale to je jedno, to není vůbec důležité, jestli mi na tom vůbec 

přijde něco důležité, tak je to proces iniciace, který tam byl vždy obsažen a  jistá míra 

zkušenosti, umožňující jeho opakování. Poněkud předčasně mě začala zajímat tematika 

bolesti, samozřejmě až do směšného poznání, které se dostane nepřipravenému dříve či 

později prostřednictvím obtížně snesitelné bolestí vlastní. Důvody se prokazatelně nacházely 

v rodinném zázemí a dokázaly proměnit můj pohled na bližní. Neměnil bych. A snažím se, 

když je zapotřebí. 

2. 6. 1. KRÁSA VE SMUTKU15

 „Krása je strašlivá síla!“

„lidské bytosti mají strach se všeho, i ze sebe samých. Bojíte se nebe, ač je

zdrojem duchovního pokoje; bojíte se přírody, jež je poklidným útočištěm

odpočinku a klidu; bojíte se Boha..

Krása je něco, co přitahuje tvou duši a touží dávat a ne přijímat. Kdykoliv se

setkáš s Krásou, cítíš, že tvoje vnitřní ruce se k ní vzpínají a touží ji

uchopit a vnést do tvého srdce. Je to velkolepost prodchnutá žalem a radostí;

je to něco neviděného, co přesto vidíš, něco neurčitého, co přesto chápeš, 

15 Text z diplomové práce Petry Klimešové: Esence krásy

Diplomová práce 1990, Petr Kamenický (55)
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a němého, co slyšíš – je to svátost nejsvětější, která začíná v tobě a končí

nesmírně daleko za tvou pozemskou představivostí

Džibrán, Chalíl16

Ponořit se do  větší hloubky, objevit záhadnou tragiku života a  smutek Holanův. 

Smutek v  kráse Edgara a  Karla Hynka. Pochopit význam podivného smutku ukrytého 

v básni – ten je nejdůležitější, alespoň nyní. Pro uměleckou tvorbu v mnoha smyslech je víc 

podnětný než radost, ale ovšem, ta spontánní radost je úchvatná, ale chceme-li něco sdělit, 

pokud chceme, aby lidé skutečně pochopily, je třeba mnohem intenzivnější a silnější zážitek 

než radost – a to: drásavý smutek, trýzeň, co nás bodne a probudí z letargie. Bolest otvírající 

oči. Opravdový život, který spatříme ve veškeré jeho kráse i krutosti – tak jak je. A proto je 

třeba tragika, proto je třeba drásat nitra lidí, proto je třeba uměním znepokojovat – tedy ne 

kvůli sobě, ale kvůli nim, kvůli skutečnosti, která žije a dýchá někde za bránou nevyřčenosti, 

a tak málo lidí ji skutečně vidí. Ale kdo zahlédl – je jeho svatou povinností a tom spravovat 

ty ostatní, do posledního dechu. Pravdu si nelze nechat pro sebe, nelze žít zde jenom pro 

sebe, jaký to má život smysl, ne, je třeba sdílet a to v bolesti i radosti, sdílet, jenom sdílená 

krása je opravdová krása a smutek je tak hluboký, jak hluboké je naše nitro, kam až naše duše 

dosáhne, jaké hranice má náš strach, tam začíná velkolepost - za strachem, za ilusí, za tím 

vším je ukryto nesmírně mnoho, ale napřed je třeba překonat strach z nás samých, ze světa, 

který jsme si sami vytvořili a neustále tvoříme..

I kdyby nebylo Boha, i kdyby nebylo 

lidské duše,

i kdyby duše byla, ale byla smrtelná,

i kdyby nebylo zmrtvýchvstání,

i kdyby nebylo pak už nic, opravdu nic,

moje, stejně jako tvoje účast na 

takové 

komedii

byla by zas jen soucitem, soucitem 

s žitím,

které je jenom dech a žízeň a hlad

a páření a nemoc a bolest.17

Ale co podivné květiny od Štýrského a Toyen 

se svými rozpustilými

Pařížankami?...a  oči, zase oči. Prosvítají 

a  vynořují se skrze všechno to, co už se nedá 

vyslovovat, kam jsem se to poděli? Jsme ve snu? 

A  jací jsme? Jsme světlí jako Šíma? Jsme velcí v  srdci jako Orfeus ve svém smutku? Je 

ten smutek bránou do  tajemných podsvětních zákoutí, ze kterých, i  když se dostaneme, 

Eurydiké stejně zahyne? Zahyne stejně jako všechny naše ctnosti a zůstaneme jen my, holí 

ve své podstatě? Tak málo čistí a tak málo ctnostní? Zůstaneme se svými slepými neřestmi 

ponořeni do  tělo drtící drásavosti uzavřené díry všednosti, kde se všechno točí v  kruhu 

stále rychleji a  rychleji až jen z  toho, z  toho ze všeho zůstane rozmazaná bolest, kterou 

16 DžIBRÁN, Ch. Slzy a úsměv. s. 73

17 HOlAN, V. Noc s Hamletem. Mušle, lastury a škeble

červenec 2003

Petr Kamenický (56)
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v  letu ani nejsme schopni zachytit. Kam odlétáš bolesti? Zůstaň alespoň na chvíli tady se 

mnou, posadíme se a  dáme si šálek kávy, která nás pak bude pálit v  žaludku... zapijeme 

hořkost kyselostí a roztočíme se směrem doprava, ale doleva by to bylo lepší, ale to se taky 

nesmí přehánět, roztočíme se a  buď se dotočíme nahoru a  neb o  se protočíme dolů až 

do těch největších hlubin země, kde z vřelého magmatu vystoupáme přes všechny obrazy 

až na povrch, na povrch, kde zase zapomeneme, kdo jsme a co chceme a roztočíme se... 

ó...Snící pohroužená ve smrtelné propadání: 

Na vysoké střeše opuštěné zrcadlo obrážející prostor 

Na zinku oxidovaném starým vražedným sluncem 

A prastarou lunou tou travičkou v slzách

Velká náměsíčnice tam vykřikuje leskem svých nehtů

Z jejích šílených prstů se rodí skřípající démanty

A kapky krve zpívají v tanci

V tanci rtuťových perel...

(Roger Gilbert – lecomte: očima noci)

A  pak zase otevřeme oči, ty oči plné kyanidu a  svět pro nás přestane existovat 

a začne se propadat sám do sebe bez nás, protože my sami jsme zůstali uvězněni v našich 

myslích neschopni pohybu, neshopni se pohnout z  té úzkostné krajiny Munchovy mysli, 

z  toho světa neustále se točících kruhů a vln, ze kterých se nemůžeme vymanit a dravci 

se již slétají na svou kořist a nikoho nešetří, nikoho neušetří, nikdo nezůstane bez skvrny, 

protože všechny ty skvrny, kterých jsme se tolik báli, tolik se báli, že je někdo spatří, vystoupí 

na  povrch a  budou viděny - veškerá naše špína, kterou jsme po  léta ukrývali před zraky 

našich bližních vypluje na povrch. Pomyšlení že jsem svévolně upadl tak hluboko jako moji 

bližní a že mám méně práva než kdo jiný, abych hořekoval nad naším osudem, jenž je trvale 

připoután k tvrdé kůře jedné planety a k esenci naší perverzní duše, mě proniká jako kovářský 

hřeb. Jsou známy výbuchy třaskavých plynů, které zahubili celé rodiny; ty však prožívali 

agónii jen velmi krátkou dobu, protože smrt bývá to skoro vždycky náhlá mezi všemi těmi 

troskami a jedovatými výpary: já...já však existuji stále jako čedičová sklála!18

A  i když si budeme myslet, že je to v pořádku a že na to příští den zapomeneme, 

už na to nezapomeneme nikdy, je to nikdy nekončící spirála, spirála utrpení? Skvrn, které 

se nedají přehlédnout, nedají se vyprat, nedají se schovat. Jsou vidět... celá naše duše se 

otiskuje do  těchto skvrn, které jsou jako cákance našich činů učiněných z nerozvážnosti 

pouze pro vlastní potěchu, pro potěšení něco mít, něčím být a něco znamenat, a  tak se 

zamotat do sítí našich vlastních pavučin spředených naší chorou myslí prahnouce pouze 

po záchraně sebe sama?

Sen

Krajky a krev. Zvláštní místo z 19.stol. Atmosféra snu je jako stará zažloutlá fotografie. 

lidé sedí v místnosti a čekají. Jedné ženě upadne černá háčkovaná rukavička a zapříčiní něco 

velmi dramatického, co vyústí v násilný čin. Muž pak vezme do rukou kalendář, a tam nejsou 

již žádné další dny, všechno končí dnem smrti těchto lidí... a ulice jsou prázdné a povívá jimi 

podivné ticho, opuštěnost... černá krajka, kterou jsem vpletla Marianně do vlasů jednoho 

únorového dne, kdy byla obloha zatažená, ale jinak vše tančilo ve zvláštní písni, jí moc slušela. 

Prý je vhodný den pro sebevrahy. A ty velké skály v Irsku a útesy, které nám Petr ukazoval. 

Je možné, že vítr odfoukne vše? Smyje z nás veškerou bolest světa, kterou si neseme? Kolik 

18 lAUTRÉMONT. In: Magnetická páska. s. 34
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toho musí člověk oškrábat a odloupat, chce-li si být něčím jist! Je úplný zázrak, že vůbec 

mám na sobě ještě nějaké šaty a že tu v  této chvíli sedím obklopena pevným nábytkem. 

Totiž, chce-li člověk život k něčemu přirovnat, pak se k tomu dobře hodí jedině představa, 

že je hnán podzemní drahou rychlostí sto kilometrů za hodinu – a přistane na druhém konci 

bez  jediné sponky ve vlasech! Vystřeleni k bráně boží úplně nazí! Řítíme se hlava nehlava 

napříč loukami zlatohlávku jako balíčky v hnědém papíru, shozené do skluzavky na poště! 

Vlasy za námi vlají jako ohon závodního koně. Ano, tohle by snad mohlo vyjádřit rychlost 

života, neustálé zkázy a obnovy; a všechno je tak běžné, tak náhodné...19

19 WOOlFOVÁ, V. Skvrna. s. 11

Ruce, Mariana Petrů, 40 x 30, akryl 

na plátně, 2014 (57)
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2. 7. KRÁSA A čAS

Klíčová slova: krása, čas, trvání, reálno, ideálno

Susan Sontagová v  eseji Proti interpretaci, klade na  estetickou složku požadavek 

udržet diváka v přítomnosti, u toho, co je viditelné, na povrchu, v plnosti okamžiku.1 Téma 

být přítomen při vnímání umění, zdá se být více než aktuální. Umělci (respondenti) často 

popisovali, že měli zážitek něčeho krásného spojený zároveň s  vnímáním přítomného 

okamžiku, že najednou pro ně začne čas fungovat jiným způsobem, člověk je vnitřně něčím 

velmi zaujat, dílo jej vtahuje do sebe a tím zapomíná na čas. Je plně v přítomnosti: Najednou 

si uvědomíš přítomnost okamžiku. že teď, tady v Kapli Scrovegni, vidím Giotta..., popisuje 

v  rozhovoru Marianna Petrů. Michaela Dašková zase popisuje zážitek z  představení Hug 

od Verity Standen:... je to velká radost, a pak je to, že nevnímáš nic jiného, než to, co se 

děje před tebou, že jsi v  tom zážitku, nehlídáš čas, nepřemýšlíš o  jiných věcech, že tě to 

plně táhne a úplně kompletně tě to pohltí, že přestaneš vnímat cokoliv jiného, jenom tu 

věc, která je hodně silná a krásná. Protože si to chceš vychutnat tak moc, jak to jenom jde, 

myslím každou buňkou v těle. Tato problematika, krásy a přítomnosti a proměny vnímání je 

následně více rozebrána v kapitole Transcendence. 

Jakým způsobem se krása proměňuje v čase a jak je vnímána současníky? Může být 

krása něco jako přetrvávající hodnota v kontrastu s lidskou pomíjivostí? 

Jan Patočka chápal umění jako časový fenomén, jelikož si uvědomoval, jak mnoho 

se smysl umění v  dějinách proměňoval. Tedy pokud prostřednictvím umění vypovídáme 

o svém „porozumění" bytí, světu, sobě samému, je toto porozumění historicky proměnlivé.2 

Tedy pokud se mění a vyvíjí smysl umění, není zřejmé, že se v čase vyvíjí i naše chápání krásy? 

Termín časovost ve fenomenologii znamená jistou omezenost v  čase. U  Husserla 

je časovost hlavním kritériem mezi reálnem a ideálnem: reálno je omezeno v čase, ideálno 

(ireálno) je nečasové, nadčasové, omnitemporální.3 Konstituce času, geneze události v čase 

je temporalizace, Zeitigung.4

Roland Barthes (1915 - 1980) se ve 

svých úvahách rovněž dotýká problematiky 

času v  uměleckém díle, tedy zejména ve 

fotografi i. Zamýšlí se nad  významem času 

právě proto, že fotografi e uchovává něco, co 

už dávno neexistuje. Například když se díváme 

na  fotky už dávno zesnulých lidí, vnímáme 

je v  našem okamžiku teď, přičemž zároveň 

vnímáme přítomnost smrti, jejich neexistenci, 

máme tak dvojí čtení: toto bude a toto bylo.5 

Ale čas se nám může ještě zkomplikovat, jak 

Barthes uvádí na příkladu fotografi e Chemin 

de Beit-lehem (Jeruzalém, 1856) od Augusta 

Salzmanna, kdy vědomí refl ektuje přítomnost 

1 SONTAG, S. In: HADRAVOVÁ; Tereza. Co je nového v estetice. 

2 TlUSTÝ, J. Patočkova fi losofi e umění. s. 681

3 omni = vše, temporální = časové

4 viz. Slovník

5 BARTHES, R. Světla komora. s. 90 

Chemin de Beit-lehem (Jeruzalém, 1856) od Augusta 

Salzmanna. (58)
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(Barhesovo vědomí), dobu Ježíše a dobu fotografa (19. stol.). Merleau-Ponty cituje v knize 

Oko a duch a jiné eseje Rodinovu myšlenku, že pravdu má umělec a lže fotografi e, jelikož 

čas se ve skutečnosti nezastavuje. Merelau-Ponty to komentuje tak, že fotografi e nechává 

otevřené okamžiky, které čas ihned uzavírá, a  tak podle něj ničí překrývání, přesahování 

a  „metamorfózu" času, které malířství naopak zviditelňuje.6 Malířství spíše hledá vnitřní 

podstatu a  nezabývá se tolik vnějškovostí pohybu, zároveň je malířství vždy přítomno 

s časem, jelikož je stále ve smyslové sféře, na rozdíl od fotografi e.

Vědomí času, vědomí smrtelnosti a  konce si uvědomuje malířka Anna Sypěnová, 

která se zamýšlí nad otázkou: Co tě nutí tvořit? Jedna z těch věcí je vědomí smrtelnosti, že 

víš, že tady máš expiračku, že tady nejsi napořád. Pro mě je to motor, který mě učí brát věci 

vážně.  

A  právě tuto „časovost“ ať už reálno či ideálno (ireálno) je třeba vzít na  zřetel 

i  v  rozvažování nad  krásou, což už bylo samozřejmě mnohokrát probíráno. Krása je 

proměnlivý fenomén, ač Platónem počínaje existovaly úvahy o kráse jako ideji, která je trvalá, 

věčná (tedy ireálná). Historie však jednoznačně poukazuje na to, že s měnící se dobou, se 

mění i  význam toho, co je pro danou společnost krásné. Andrej Tarkovskij nejenom, že 

poukazuje na krásu jako na proměnlivý fenomén v čase, ale zároveň na její spjatost s pravdou 

doby: Co je krása nikdo neví. Naše představa krásy, idea krásy, se v průběhu dějin měnila, 

měnila se s fi losofi ckými názory, i s proměnou bytosti během jejího vlastního života. Proto 

se domnívám, že krása je vlastně symbolem něčeho jiného.(...) Krása je symbolem pravdy. 

(...) Krása každé epochy - tedy krása vztahující se k určité epoše - svědčí o úrovni vědomí, 

jaké lidé tohoto období měli o pravdě.7 

Otázka zní, jak popisujeme krásu v naší (post)postmoderní době? A existuje nějaký 

společný prvek ve vnímání krásy, který přetrvává? Zrnko ireálné krásy? 

Hegel zmiňuje, že umění náleží své době. Dále Hegel zmiňuje časovost ve smyslu 

trvalosti. Hovoří o tom, že příroda a její krásy jsou pomíjivé, smrtelné zatímco umělecké dílo 

se uchovává, je trvalé, což je věc, se kterou po přečtení kapitoly Krása a příroda nemůžeme 

zcela souhlasit, jelikož jsme si řekli, že existence člověka je založena na existenci přírody, 

tedy pokud zde nebude příroda, která je trvalá ve své proměnlivosti, tak zde nebude ani 

žádné umělecké dílo, byť zdánlivě trvalé ve své hodnotě promlouvat k duchu člověka. 

Tarkovskij řešil problematiku času převážně ve fi lmovém médiu, které pracuje 

s časem velmi specifi cky. Když Tarkovskij přemýšlí nad časem a fi lmem, uvědomuje zároveň 

i spojitost s hudbou, která je svou časovostí fi lmu nejblíže. Také popisuje, že když jde divák 

do kina, tak hledá čas, čas ztracený, proměněný nebo dosud nenalezený. Domnívá se také, 

že člověk si skrze shlédnutí fi lmu přichází za  životní zkušeností, neboť fi lm více než jiná 

umění rozšiřuje, obohacuje a koncentruje faktickou zkušenost člověka8, přitom dodává, že 

jej nejen obohacuje, ale i prodlužuje. Pro Tarkovského je čas zvěčnělý ve svých faktických 

formách a  projevech, což je pro něj hlavním principem fi lmu a  vůbec fi lmového umění. 

S  problematikou času pracuje také multimediální umělec Michal Kindernay, pro kterého 

je čas jedním z  klíčových aspektů jeho tvorby: najednou, když začneš přemýšlet o  čase 

a  natáhneš moment snímání a  díváš se na  fotografi i ne jako na  otisk reality v  sekundě, 

ale začneš přemýšlet o hodinách, dnech, nebo o měsících, tak získáš úplně jiný výsledek 

a jiný otisk skutečnosti a najednou už to není jenom o tom místě, o krajině, o prostředí, ale 

najednou je to o čase, a tam začne fungovat, začne hrát spoustu jiných aspektů. 

6 MERlEAU-PONTY. M. Oko a duch a jiné eseje. s. 30

7 TARKOVSKIJ, A. A. Krása je symbolem pravdy. s. 142

8 Ibid s. 151
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Miroslav Koval popisuje, že když restauroval staré malby na skle, všiml si, že nejde 

zas tolik o dobu, ve které věc vznikla, ale pokud je v díle hluboká pravdivost, ponor, pokora 

vůči motivu, tak se zdá, že není důležitý čas, doba, kdy dílo vzniklo. Podle něj se cesty 

opravdovosti a  snad i  krásy potkávají bez ohledu na dobu, ve kterém dílo vzniká (což by 

svědčilo pro krásu jako objektivní kvalitu). Podobný náhled má i Zdeněk Hůla, který říká:...

pro mě je umění nepřetržitý proud, a  dokonce ani není časově posloupný. Van Gogh je 

můj současník stejně jako leonardo nebo Piero della Francesca. Jsou to autoři, se kterými 

komunikuji podobně jako s Otou Slavíkem nebo Vladimírem Kokoliou. Vidím obraz, který se 

mnou souzní.

Miroslav Koval v  rozhovoru popisuje příhodu, která se mu stala ve škole. Autorka 

událost interpretovala tak, že byl pro něj čas, svým způsobem, ukazatel právě toho, zda i jeho 

vlastní dílo je dobré: Stávalo se mi na škole často, že jsem něco sotva začal a někdo mi řekl: 

hele to je dobrý, už to nech nebo to zkazíš. Když jsem poslechl, tak jsem za půl roku plátno 

strhl nebo přemaloval. Tak to nejde, je třeba dotáhnout obraz do konce. Sám musí říct: teď 

je to hotové. Je možné, že každé dílo potřebuje svůj čas? Koval říká, že si to samo musí říct. 

(Autorka si je vědoma, že se v tomto případě pustila na tenkou hladinu interpretace, jelikož 

v této souvislosti nemusí hrát klíčovou roli čas, ale možná spíše vnitřní nastavení člověka/ 

umělce, kdy v kontaktu s dílem pozná, kdy se mu podařilo vyjádřit to podstatné).

Anežka Kovalová zaznamená do textů ke svým výstavám to, jakým způsobem vznikají 

její díla, jde o čas, který se do nich vtiskuje, jde o paměť a to kým člověk je, tím kým se stává, 

tím kým vždy byl: A tak otisky času a jeho událostí se v kreslení stávají metaforou otisků ve 

mně samé. Je to vhlížení do paměti místa, věcí, situací, do vlastní paměti. Hledám jejich 

skrytý odkaz, ptám se, co asi znamenají a skrze ně také, kdo jsem. A v samotě té chvíle jsou 

dávno minulé děje jako tato hodina stejně naléhavé a mají týž neohraničený význam. čas se 

zastaví, není a všechno se něčemu víc a víc otevírá. 

Marianna Petrů hovoří o tom, že někdy dochází k vnímání krásy až zpětně, s časem. 

Ve chvíli, kdy člověk prožívá danou situaci, prožívá smutek nebo bolest, nedokáže od  ní 

odstoupit, ale právě po nějaké době, kdy získá odstup, uvědomí si, že věci, které byly v jednu 

chvíli těžké, v čase nabývají na kráse. Někdy vnímám krásu až s odstupem času. Většinou to 

bývá spojené s něčím, co v tu dobu považuji za situaci, ve které se zrovna nechci nacházet. 

Nelíbí se mi a nejsem ochotna ji přijmout. Musím projít určitým procesem – vyrovnat se 

s  nepohodlím a  podívat se na  celou věc s  nadhledem. Pak zpětně hodnotím, že to bylo 

sice všechno komplikované, ale i  krásné. Podobné zmiňuje i  sochař Dušan Váňa: Podle 

mě se dá zpětně o mnoha věcech říct, že jsou krásné, protože už ti zapadly do kontextu. 

Mnoho věcí, o kterých dnes řekneš, že jsou krásné, byly ve své době kontroverzní, nebo 

dokonce odpudivé. Až dnes na ně pohlížíš jako na krásné. Terezie Kolářová říká, že v určitém 

momentu, kdy se o něco snažíme, tak často nevidíme, jak je něco krásné:... v tu chvíli, kdy 

se snažíme, nevidíme cíl a nevidíme ani smysl toho všeho. často to potřebuje odstup třeba 

i několika let, kdy ti teprve dojde, proč si to všechno musela zažít, protože jenom díky tomu, 

ses ocitla tady v tom úžasném bodě, který jen dar, to je ta odměna. Což může i znamenat, 

že nejen k vytvoření něčeho krásného je potřeba čas, ale zároveň pro to, aby člověk mohl 

vnímat, že bylo něco krásné, třeba právě výtvarné dílo, potřebuje čas, odstup. Možná v tomto 

kontextu funguje punctum Rolanda Barthese, kdy se nám opravdová hodnota a  význam 

nějaké události, výtvarného díla, zážitku vynoří s časem, kdy najednou paměť sama ukáže, 

jak podstatná ona událost, dílo či zážitek pro nás byl. Barthes poukazuje na to, že ne úplně 

vše se pro nás musí odehrávat v přítomnosti, ale právě časový odstup může ukázat mnohem 

větší hloubku a zostřit to, co je pro nás opravdu důležité a  to, v čem potom spatřujeme 

krásu. 

Anna Sypěnová v rozhovoru uvádí, že čas pro ni hraje velmi důležitou roli ve vnímání 

obrazů, chtěla by, aby se lidé u jejích obrazů zastavili, strávili nějaký okamžik s dílem, aby 

se jim právě v čase mohly obrazy zjevit: Nakonec si říkám, že bych možná měla malovat 
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do kostelů, že tam lidi chodí, sednou si tam. Ten obraz stojí a ty, když se u něho zastavíš, tak 

za pět minut se ti ukáže úplně v jiném světle, než po deseti sekundách. Máš první, druhý, třetí 

pohled, to setrvání u toho je taky krásná kvalita. To v dnešní době blikání a chaosu, to, že jsi 

v klidu. Jedna věc a nehýbe se, a ona ti říká novou věc, každou chvilku novou věc. člověk 

se s tím obrazem baví. 

Terezie Kolářová rovněž hovoří o jakémsi zastavení se u obrazu a zároveň ukazuje i na 

hloubku uměleckého díla, když mluví o tom, že pokud umělec není opravdovým umělcem, 

tak nedokáže do díla vtisknout kvalitu, kvůli které se pak diváci k dílu vrací, kvůli které se 

nad dílem zastavují:...to jsou ty díla, když se před ně postavíš a neřekneš si aha, tady je tohle, 

tohle jdu k dalšímu. Ale můžeš tam stát jednou, stojíš tam hodinu, a pak se vrátit druhý den 

a  pokaždé objevuješ další a  další rozměr a  další a  další plán toho obrazu a  další sdělení, 

protože takhle to je. Je tam nějaká časovost, je tam hloubka a je tam něco božského, co má 

i možná nějakou proměnlivou formu a v nějakém rozpoložení odhalíš tuhle pravdu, v jiném 

rozpoložení zase jinou. Nemusí to být sdělení, které přichází vždy stejné v  tom jednom 

okamžiku, ale zase podle nějaké míry tvojí zralosti. Stejně tak čteme knihu, poesii, můžeme 

číst, když nám bylo patnáct a když nám je zase šedesát a vždy tam přichází něco dalšího, to 

co rezonuje s tím momentálním stavem tvé mysli a tvého rozpoložení.

Dušan Váňa si všímá toho, jakým způsobem máš čas vliv na hodnotu díla:...u některých 

věcí mám pocit, že krása nebo spíš hodnota uměleckého díla přichází až s časem a s nějakým 

zařazením, s tím, že si už tam člověk najednou připadne víc doma, že to akceptuje mnohem 

víc lidí, že o tom bylo řečeno, že je to krásný.

 Jan Němec vyslovuje myšlenku, že je třeba vzít čas a dobu ve které žijeme v potaz, 

jelikož umění vyjadřuje a vztahuje se nějakým způsobem i k duchu doby: Umění nevzniká 

v bezčasí, vzniká v nějaké společnosti, člověk obecně vnímá Bachovu hudbu jako libější a více 

povznášejí, než já nevím Albana Berga, tak přece není možné psát hudbu jako v roce 1912. 

A je potřeba, aby umění vyjadřovalo nějakým způsobem, stahovalo ze vzduchu duch doby, 

to je přece důležité. Umění není svobodné v tom smyslu, že zase se nemůže odstřihnout, 

nemůže žít ve slonovinové věži. 

Petr Kamenický popisuje, jakým způsobem se začalo s  dobou proměňovat estetické 

cítění, které bylo ovlivněno i tím, jaké informace měl člověk dostupné, kdy konkrétní doba hrála 

velmi důležitou roli v našem estetickém vnímání a vývoji. čas nám ukazuje, jak se naše společnost 

proměňuje a s ní i krása a společností uznaná pravda. Tím jak se tyto fenomény proměňují, tak snad 

máme i možnost si uvědomovat, co je trvalé, co přetrvává a co bylo/je pouze odleskem své doby 

a s časem odchází a ztrácí hodnotu.

Michal Kindernay poukazuje na to, že příroda má jiný čas, jiné rytmy, než máme my lidé: 

stále více a více mi přijde důležitý kontakt s přírodou a zároveň zkušenost dlouhodobého pozorování 

přírody. Fascinuje mě, jak příroda funguje v  jiných rytmech, vyvíjí se mnohem pomaleji, úplně 

v jiném časovém horizontu a měřítku, než naše tělo, než naše existence, která je poměrně velmi 

krátká v kontextu geo planetárního měřítka. Dále Kindernay popisuje jakým způsobem pracoval ve 

své tvorbě, kdy po dobu jednoho roku fotil každý den nebe. Co to sebou přinášelo za uvědomění: 

Trvá to třeba rok, či několik let a další rok to člověk jen zpracovává. Ale to je v pořádku, je to součástí 

procesu. A nejednou pak člověk začne být citlivější, najednou to není o momentálních nápadech 

a potřebách něco rychle v ateliéru vytvořit, namalovat, najednou se řídíš dle jiných parametrů, zcela 

v jiných nastaveních a časových měřítkách. Není to tedy jen o „tobě“, ale především jak a s čím člověk 

pracuje. člověk se dostává úplně do jiných oblastí, musí být citlivý na věci, o kterých jinak normálně 

nepřemýšlí. Dostane se do jiných krajin, vidí nuance, proměny, vidí to, co je jinak neviditelné. A to je 

neuvěřitelně zajímavé. 

Miroslav Koval upozorňuje na  jiné horizonty vnímání a v  rozhovoru zmiňuje, že většina 

chce být aktuální a žije lidským mraveništěm. I my do něho patříme, ale díváme se z něho ven. 

Kolem je ohromný svět a to mraveniště je jen malý výsek skutečnosti, přírody, která byla před námi 

a bude i po nás, až si to tady sami zničíme. 
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Z rozhovorů:

Marianna Petrů: (…) Někdy vnímám krásu až s  odstupem času. Většinou to bývá 

spojené s  něčím, co v  tu dobu považuji za  situaci, ve které se zrovna nechci nacházet. 

Nelíbí se mi a  nejsem ochotna ji přijmou. Musím projít určitým procesem – vyrovnat se 

s nepohodlím a podívat se na celou věc s nadhledem. Pak zpětně hodnotím, že to bylo sice 

všechno komplikované, ale i krásné. (...)

(…) Mám ráda ten pocit, kdy mě umění obklopí, ochromí a něco ve mně „tělesně 

zarezonuje“. Jsi uprostřed a necháváš se pohltit potěšením smyslů. Najednou si uvědomíš 

přítomnost okamžiku. že teď, tady v Kapli Scrovegni, vidím Giotta… Celé to na mě nádherně 

dýchlo. To je taková bezprostřední cesta. Jindy ji musíš hledat, trvá to déle a  záleží jen 

na tobě, jestli opravdu chceš. Zda si najdeš potřebné texty, předchozí i navazující díla autorů 

a jestli se do galerie znovu vrátíš…

Michal Kindernay: …stále více a více mi přijde důležitý kontakt s přírodou a zároveň 

zkušenost dlouhodobého pozorování přírody. Fascinuje mě, jak příroda funguje v  jiných 

rytmech, vyvíjí se mnohem pomaleji, úplně v jiném časovém horizontu a měřítku, než naše 

tělo, než naše existence, která je poměrně velmi krátká v kontextu geo planetárního měřítka...

(…) Možná není zajímavé udělat jednoduchou 

fotografii oblohy, nebo možná je, samozřejmě že by 

mohlo být, ale třeba je zajímavější pořídit jednu fotografii 

oblohy za celý rok? Tím se dá nahlédnout na percepčně 

úplně jiný obraz, docela v jiném měřítku. Je vidět, jaké bylo 

počasí celý rok a  také třeba potažmo jaké to způsobilo 

problémy třeba v  Polsku, jak to bylo dramatické, a  jak 

to třeba ovlivňovalo (proměňovalo) i nálady a ekonomie 

společnosti. Je třeba se s  časem naučit kreativně 

pracovat. Přizpůsobit se a naladit na přírodní elementy, 

časovost, rytmus. To mi nyní přijde zajímavé a fascinující 

a dobrodružné. člověk začne přemýšlet úplně jinak, zcela 

v jiných kontextech. Není to tedy obyčejná fotografie, ale 

dlouhodobý proces zachycující něco, co se vyvíjí, co se 

rodí, co se přetváří. Je vzrušující přicházet na to, jak zachytit nové věci, jak je interpretovat, 

jak to celé konceptuálně interpretovat atd. Chce to velkou až přehnanou trpělivost. Není to 

o nápadu, který hned rychle zrealizuješ a prezentuješ. Trvá to třeba rok, či několik let a další 

rok to člověk jen zpracovává. Ale to je v pořádku, je to součástí procesu. A nejednou pak 

člověk začne být citlivější, najednou to není o momentálních nápadech a potřebách něco 

rychle v ateliéru vytvořit, namalovat, najednou se řídíš dle jiných parametrů, zcela v jiných 

nastaveních a časových měřítkách. Není to tedy jen o „tobě“, ale především jak a s čím člověk 

pracuje. člověk se dostává úplně do jiných oblastí, musí být citlivý na věci, o kterých jinak 

normálně nepřemýšlí. Dostane se do jiných krajin, vidí nuance, proměny, vidí to, co je jinak 

neviditelné. A to je neuvěřitelně zajímavé. (…)

Michaela Dašková popisuje, jak se cítila při představení Hug od Verity Standen (UK):

Michaela Dašková:... je to velká radost, a pak je to, že nevnímáš nic jiného, než to, 

co se děje před tebou, že jsi v tom zážitku, nehlídáš čas, nepřemýšlíš o jiných věcech, že tě 

to plně táhne a úplně kompletně tě to pohltí, že přestaneš vnímat cokoliv jiného, jenom tu 

věc, která je hodně silná a krásná. Protože si to chceš vychutnat tak moc, jak to jenom jde, 

myslím každou buňkou v těle.

Heliofilie #49, 2016

Michal Kindernay. (59)
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Anička Sypěnová: (...) Co tě nutí tvořit? Jedna z těch věcí je vědomí smrtelnosti, že 

víš, že tady máš expiračku, že tady nejsi na  furt. Je to jednoznačně takový. Pro mě je to 

motor, který mě učí brát věci vážně. (...)

(…) Nakonec si říkám, že bych možná měla malovat do kostelů, že tam lidi chodí, 

sednou si tam. Ten obraz stojí a ty, když se u něho zastavíš, tak za pět minut se ti ukáže úplně 

v jiném světle, než po deseti sekundách. Máš první, druhý, třetí pohled, že to setrvání u toho 

je taky krásná kvalita. To v dnešní době blikání a chaosu, to, že jsi v klidu. Jedna věc a nehýbe 

se, a ona ti říká novou věc, každou chvilku novou věc. člověk se s tím obrazem baví. (...) 

Miroslav Koval: (...) Bylo to zvláštní, restauroval jsem lidové malby na skle a pocítil 

k  jejich autorům obrovský obdiv. Neuměli to, byla tam spousta chyb v proporcích i  jinde, 

ale byla v nich pravdivost, ponor, pokora vůči motivu, ke všemu, k životu v jeho hodnotách. 

A pak jsem se podíval z okna a bylo tam všechno stejné jako na jejich malbách! A jindy jsem 

restauroval dva obrazy Carla Thöndela z přelomu 19. a 20. stol., veduty Šumperka a zase, 

byly tam v zahradě, na dosah, v barvě, v ladění, ve výrazu přítomné...

M. Koval: (...) Ano, je tam jen prvotní rozmach, velkorysé nahození. Stávalo se mi 

na škole často, že jsem něco sotva začal a někdo mi řekl: hele to je dobrý, už to nech nebo 

to zkazíš. Když jsem poslechl, tak jsem za  půl roku plátno strhl nebo přemaloval. Tak to 

nejde, je třeba dotáhnout obraz do konce. Sám musí říct: teď je to hotové.

A. Kovalová: Ten proces je v tom, začít si věřit a naslouchat sám sobě.

M. Koval: Nezáleží na trendech, na reakcích, prostě vydržet.

A. Kovalová: Najít ten tón, který je tvůj jediný a opřít ho o něco, co tě někam určitě 

vede. (...)

M. Koval: (...) A  je tu ještě jedna věc, většina chce být aktuální a  žije lidským 

mraveništěm. I my do něho patříme, ale díváme se z něho ven. Kolem je ohromný svět a to 

mraveniště je jen malý výsek skutečnosti, přírody, která byla před námi a bude i po nás, až si 

to tady sami zničíme. (...)

 Anežka Kovalová: (...) Proč právě taková věc, tvar či znak se v kresbě vrací a znovu 

vynořuje ze sítí čar. Hledám odpověď všude kolem sebe a dívám se na nejbližší zemi jako 

na tabuli času. Prchavě a přitom nenávratně vtiskuje se do ní každá stopa dějů a událostí. 

Zaznamenává se a  mizí, opakuje se, překrývá a  vrství. Každým okamžikem se utváří 

a proměňuje její tvář. Závan větru rozezní les, s dýchnutím světla vyvstane stín, přelet ptáka 

rozpůlí oblohu. A sklenice na stole je plná jasu dne nebo bezedné tmy noci. I ona nese živé 

poselství času, střípek věčnosti. (...)

A tak otisky času a jeho událostí se v kreslení stávají metaforou otisků ve mně samé. 

Je to vhlížení do paměti místa, věcí, situací, do vlastní paměti. Hledám jejich skrytý odkaz, 

ptám se, co asi znamenají a skrze ně také, kdo jsem. A v samotě té chvíle jsou dávno minulé 

děje jako tato hodina stejně naléhavé a mají týž neohraničený význam. čas se zastaví, není 

a všechno se něčemu víc a víc otevírá. (...) (Z textu Anežky Kovalové, 2000)

(...) Kreslením pátrám v  rozlehlém prostoru vnějšího i  vnitřního světa, viditelná 

skutečnost se přitom otevírá té, která je za  ní. Je to podivuhodné dobrodružství moci 

naslouchat plynutí ticha a nechat, aby se proměňovalo ve vrstvy a sítě čar. Z nich se pak 

se stále větší určitostí vynořuje něco, co nakonec zůstává jako jediný možný obraz (či 

odraz) chvíle, místa, situace … Je to způsob rozpomínání se, vhlížení do paměti Země, věcí, 

událostí, do vlastní paměti. Takto smím svobodně prostupovat časem, někam, kde čas není, 

a v zastavení sdílet jejich skrytý odkaz. (...)

(Text pro katalog k výstavě ve Vlastivědném muzeu v Šumperku v roce 2004)
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Zdeněk Hůla: ...pro mě je umění nepřetržitý proud, a  dokonce ani není časově 

posloupný. Van Gogh je můj současník stejně jako leonardo nebo Piero della Francesca. 

Jsou to autoři, se kterými komunikuji podobně jako s  Otou Slavíkem nebo Vladimírem 

Kokoliou. Vidím obraz, který se mnou souzní. (Z rozhovoru s A. Petruželkou, s. 46)

Dušan Váňa: (…) Podle mě se dá zpětně o mnoha věcech říct, že jsou krásné, protože 

už ti zapadli do kontextu. Mnoho věcí, o kterých dnes řekneš, že jsou krásné, byly ve své 

době kontroverzní, nebo dokonce odpudivé. Až dnes na ně pohlížíš jako na krásné. (...)

(...) U některých věcí mám pocit, že krása nebo spíš hodnota uměleckého díla přichází 

až s časem a s nějakým zařazením, s tím, že si už tam člověk najednou připadne víc doma, 

že to akceptuje mnohem víc lidí, že o tom bylo řečeno, že je to krásný. (...)

Terezie Kolářová: (...) Úplně všechny (zážitky) jsou podmíněné nějakou opravdovou 

námahou. Někdy když už člověk ztrácí naději a smysl toho, co dělá, říká si, Bože, kam to 

vede, a zrovna v té chvíli se ti to stane. Ocitneš se v cíli, nebo alespoň v tu chvíli je to nějaký 

mezník na další cestě. Mám pocit, že zkušenost, ta životní zkušenost, toto konání vždycky 

někam směřuje. Protože já jsem člověk, který nevěří v  náhody, věřím, že všechno co se 

stane, i když to může být hodně nepříjemné, a pak zase jednou za čas příjemné, se děje 

v návaznosti na to, na něco a to, co řeknu, si většina z nás asi uvědomuje, že v tu chvíli, kdy 

se snažíme, nevidíme cíl a nevidíme ani smysl toho všeho. často to potřebuje odstup třeba 

i několika let, kdy ti teprve dojde, proč si to všechno musela zažít, protože jenom díky tomu, 

ses ocitla tady v tom úžasném bodě, který jen dar, to je ta odměna. (...) 

... a ano to jsou ta díla, před která se postavíš a neřekneš si aha, tady je tohle, tohle 

a jdu k dalšímu, ale můžeš tam stát jednou třeba hodinu, a pak se vrátit druhý den a pokaždé 

objevuješ další a další rozměr a další a další plán toho obrazu a další sdělení, protože takhle to 

je. Je tam nějaká časovost, je tam hloubka a je tam něco božského, co má možná i nějakou 

proměnlivou formu a v určitém rozpoložení odhalíš tuhle pravdu, v jiném rozpoložení zase 

jinou. Nemusí to být sdělení, které přichází vždy stejné v  jednom konkrétním okamžiku, 

ale zase podle míry tvojí zralosti. Stejně tak čteme knihu, poesii. Můžeme ji číst, když nám 

bylo patnáct a když nám je zase šedesát a vždy tam přichází něco dalšího. To, co rezonuje 

s momentálním stavem tvé mysli a tvého rozpoložení. (...)

Jan Němec: ...je tam věc, obecný ideál, že umění má povznášet atd., a zase umění 

nevzniká v bezčasí, vzniká v nějaké společnosti, člověk obecně vnímá Bachovu hudbu jako 

libější a více povznášejí, než Albana Berga, tak přece není možné psát hudbu jako v roce 1912. 

A je potřeba, aby umění vyjadřovalo nějakým způsobem, stahovalo ze vzduchu duch doby, 

to je přece důležité. Umění není svobodné v tom smyslu, že zase se nemůže odstřihnout, 

nemůže žít ve slonovinové věži. (...)

Zdeněk Hůla: Mám obraz, který se jmenuje Vykácený sad. Je to v rastru, do kterého 

jsem podle předem stanoveného scénáře postupně volným gestem maloval hvězdy, kříže. 

A  po každém jednotlivém kroku jsem přes malbu napsal: Vykácený sad, poslední přepis 

básně.

Je to můj osobní prožitek určitého místa, třešňového sadu, kam jsem na třešně chodil 

jako kluk, jako začínající malíř a jako otec s dětmi. Celou tu dobu se v určitém prostoru něco 

dělo, ale nakonec sad skončil. Je to uzavřené, věc skončila, teď jsem tam šel a meze, na kterých 

rostly stromy, jsou zaorané, je tam jen louka, vlastně je to abstraktum. Ta věc skončila i tím, 

že jsem obraz vymaloval, domaloval. Dokud jsem ho maloval, sad vlastně vykácený nebyl, 
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protože jsem ho pořád maloval. Ale když 

jsem obraz dokončil, už je to ukončené 

i pro mě, příběh už nepokračuje. Zůstal 

tam jen čas. Obraz má takové možnosti. 

Když se člověk bude dívat na  obraz 

a začne do něj vstupovat, bude-li mít čas 

a chuť do obrazu vstoupit... jestli si tam 

bude promítat úvahy o  sadu, o  sobě, 

o  cestách a  zastaveních, to už je jeho 

věc. (Z rozhovoru s A,. Petruželkou, s.44)

Tématika času se objevuje 

v  mnoha dalších Hůlových dílech: 

Zaznamenával jsem denní události. 

Každý den jsem vyrobil hůlku, drobnou 

asambláž z nalezených předmětů, která 

komentovala událost, příběh toho dne. 

Pokud nebylo na  nalezených věcech 

datum, tak jsem datum dopsal a  hůlku 

jsem podepsal. Začal jsem v  půli roku 

1989 a  skončil jsem týden po  Novém 

roce, a tak se mi tam připletla revoluce. (Z rozhovoru s A. Petruželkou s. 14)

“Hůlky”, kombinovaná technika / 1989, Zdeněk Hůla (61)

Vykácený sad, poslední přepis básně“, 

Zdeněk Hůla

145 x 162 cm / akryl, olej, plátno / 2000 (60)
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Ponorná socha „sv. Jan“ pracuje s protiklady, trvání a pomíjení. Zdánlivě neměnný 

kámen vzdorující času i živlu a neustále plynoucí a proměňující se voda, symbolika stálosti, 

pevnosti v proměnách času. Tím že kamenný objekt má výrazně výškově modelovaný reliéf, 

proměňuje se vizuální podoba skulptury v závislosti na výšce hladiny Vavřineckého potoku. 

Tvarosloví vychází z tradičních barokních soch sv. Jana Nepomuckého, výsledná podoba je 

výrazně abstrahována, pracuje s náznakem a fantazií diváka. V jemném detailu jsou použity 

ikonické atributy, pět hvězd a kříž. Socha je umístěná pod barokní kamenný most, na kterém 

stával sv. Jan Nepomucký vytesaný z pískovce, který jako jeho předobraz byl také svržen 

do vody, netradiční lokace se vztahuje k těmto událostem. (Text Z.H.)

2. 7. 1. čAS ZTRACENÝ, ZNOVUOBJEVENÝ 

Futura – centrum pro současné umění má vskutku nádherné prostory. A tak se může 

stát, že se divák na  chvíli „zapomene“ a  začne obdivovat zelený dvorek, na  kterém jsou 

sice sochy Davida černého, ale také krásně zelený břečťan, polorozpadlá zídka a hrdlička 

na protějším stromě. A pak v útrobách kamenného labyrintu nachází malá tajuplná okénka 

vedoucí zpět do světla. V okouzlení krásným prostorem se pak proplétat mezi stojícími lidmi 

a občas zachytit nějaký záblesk obrazu či zvuku, ale ve skutečnosti se nedostat blíž. Snad 

jakoby se vše odehrává příliš na povrchu zabalené do množství informací. Na každém rohu 

autor, který je, jak je zmíněno v článku o výstavě, nyní nejen umělcem, pokud ho lze ještě 

tímto slovem vůbec charakterizovat, ale je to performer, dokumentarista, aktivista, sociolog, 

bavič, výzkumník atd.9 Dostává se nám množství informací, vždyť i  samotná osoba, která 

nám tyto informace zprostředkovává se najednou stává několika osobami zároveň, a pokud 

se těchto lidí setká na jednom místě více, jak lze vůbec z takového množství informací mít 

vizuální, zvukový či jiný prožitek, který člověka nezahltí nebo nevyděsí? Nebo co vlastně 

si má divák odnést? Prožitek času, který prostál u  jednotlivých exponátů, u  kterých bylo 

zapotřebí jisté trpělivosti, aby shlédl celou autorovu myšlenku. Divák dílu či autorovi věnuje 

svůj čas a  moje otázka je, jakou kvalitu tento čas má? Sama za  sebe mohu říct, že si již 

několik let rozmýšlím čemu věnuji svůj čas, svoji pozornost a  na některých výstavách si 

říkám, jestli není prospěšnější jít třeba do nemocnice navštívit nemocnou kamarádku?

Co je opravdu důležité, a co pro nás čas, nejen jako pro umělce, ale vůbec jako lidi 

znamená? Už Marcel Proust přišel s touto myšlenkou v Hledání ztraceného času, kdy čas, 

který ztrácíme znovuobjevujeme právě díky jeho ztrátě, nad čím se také zajímavě zamýšlí 

Deleuze. Ale možná právě ve chvíli, kdy čas zrušíme svým vlastním rozhodnutím, stáváme 

se zcela osvobozenými od potřeby postávat před obrazovkami nebo projekcemi, které nám 

9 Text byl dostupný z: 1.http://cas.famu.cz/?p=99

Sv. Jan ve Vlčím dole, Zdeněk Hůla

57 x 160 x 95 cm, kámen – žula, voda, 

2014. (62)
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Imagosféra

Michal Kindernay, Ondřej Vavrečka, Matěj Strnad, 

Miloš Vojtěchovský. (64)

Imagosféra

Michal Kindernay, Ondřej Vavrečka, Matěj Strnad, 

Miloš Vojtěchovský. (63)

chtějí něco říct, ale v konečném důsledku je smysl 

jen velmi málo uchopitelný, pokud někdy vůbec 

nějaký má.

Ale jinak je to v  případě zajímavého 

projektu Imagosféra Michala Kindernaye a  jeho 

spolupracovníků, kde se dílo najednou nestává 

pouhým exponátem, ale živým a  fungujícím 

vynálezem, který jaksi přesahuje svým smyslem 

celý obsah výstavy a  nabízí nové možnosti 

vůbec vnímání uměleckého díla, ale i  člověka, 

jeho prostoru a  životního prostředí. Jako by 

tím nakonec naplňoval novou výše zmíněnou 

roli umělce jako performera, dokumentaristy, 

aktivisty, sociologa, baviče a  výzkumníka 

a zároveň nechal prostor pro to, aby umělec zůstal 

zprostředkovatelem esence a nikoliv produktem své práce. 

Objevuje se zde přesah, který nás vrací k  vnímání sebe 

a okolí. Umožňuje nám lépe se poznat díky mapování míst, 

ve kterých se pohybujeme, uvědomit si vliv, který na nás má 

prostředí, a  tím se zároveň zamyslet nad  jeho kvalitou. Je 

možné, že nyní potřebujeme přístroje, abychom si něco 

takového uvědomili, budiž, tedy ač nejsem zastáncem 

techniky v  umění, pokud umělecká díla či vynálezy mají 

tu moc, aby nám pomohli lépe si uvědomit sami sebe, 

lépe si uvědomit našeho ducha, jak by možná řekl Hegel, 

nacházím v  tom jednoznačné ospravedlnění po  existenci 

takových děl.

A  jak naložit s  krásou? Kde ji najít v  současném 

výtvarném labyrintu? Nezbývá, než ji neustále hledat 

a  nepřestávat a  snad ji občas spatřit v  nějakém prchavém 

záblesku pravdivosti, v  čase znovuobjeveném a  občas 

i v čase ztraceném.
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2. 8. KRÁSA A PRAVDA

Jak před věčností, sláb a beze vzdoru,

před tebou stojím, slova hledaje.

Kamenná pastorálo, v budoucnu,

až smrt mé celé pokolení vstřebá,

zas utěš člověka a řekni mu:

Krása je pravda, pravda krása je!

Toť vše, co víš, a co je vědět třeba.

John Keats, Óda na řeckou vázu1

Klíčová slova: alétheia, verum, αλήθεια, neskrytost, autenticita, logos

Pravda, starořecky αλήθεια je v původním významu odkrytost, neskrytost, ale i zjevení, 

vidoucí nebo existující. 

 Hérakleitos (cca 540 př. n. l. – 480 př. n. l.) vyjadřuje základní zkušenost - neskrytost 

bytí, ve které a ze které je vzbuzen vhled do esence pravdy, jak o tom píše Heidegger.2 Pro 

Hérakleita je logos nástrojem, kterým je možné poznat pravdu, logos chápaný jako rozum, 

ale nikoliv rozum jakýkoliv, ale ten společný a božský.3 Druhým nástrojem, kterak se dostat 

k pravdě jsou smysly, ale ty Hérakleitos označuje za nespolehlivé, píše: Špatnými svědky jsou 

lidem oči a uši, když mají barbarské duše.4 

Zdá se, že by nám Hérakleitos a jeho názory mohly být nápomocné i v současném 

tápání nad otázkami umění, pravdy a možná i krásy? V kapitole Umění a krása jsme narazili 

na problém, a tím je vůbec samotná problematika umění a jak jej uchopujeme a vnímáme. 

Popisovali jsme si, že jednak můžeme umění vnímat pouze skrze smysly, ale zároveň jsme 

také poukazovali na racionální rovinu (která je v dnešní době, zdá se, rozšířenější) v rámci 

které reflektujme umění a to, co je pro nás krásné. Pomocí rozumu docházíme k nějakému 

poznání. Pokud bychom uvažovali nad tím, že poznáním uměleckého díla má být pravda, 

potom nám Hérakleitos předkládá zajímavou myšlenku, kterou bychom mohli i  v  rámci 

přemýšlení nad  uměním zvážit a  to, že můžeme pravdu (tedy i  pravdu v  umění) poznat 

rozumem, ale pouze rozumem, který je společný, božský, tedy jde o rozum (logos), který 

překračuje pouhou racionalitu. Ve chvíli, kdy Hérakleitos hovoří o  smyslovém poznání 

(které je nespolehlivé kvůli různosti stavu našeho vnitřního poznání), tak to je podle něj 

možné pouze tehdy, když je člověk vnitřně ušlechtilý a dokáže své smysly povznést, podle 

Hérakleita: nesmí mít barbarskou duši. 

 Platónova (427 př. n. l. – 347 př. n. l.) pravda je jedním z projevů dobra (slunce světa 

idejí), jak už bylo zmíněno na začátku. Absolutní pravda je idea pravdy a míra pravdivosti 

věcí závisí na  vzdálenosti od  jasu této ideje. Již v  podobenství o  jeskyni lidé vidí pouhé 

odlesky věcí, dá se říci, že pouhé odlesky pravdy a ve chvíli, kdy vyjdou z jeskyně ven, jsou 

schopni nalézt, nahlédnout pravdu samu o sobě. Jako bychom v tomto podobenství nalézali 

Komenského labyrint světa a ráj srdce, kde jsme ztraceni a mnohdy nevidíme pravdu, ale 

pouze její odlesky či spíše klamy, jelikož máme na  očích brýle mámení. Až teprve tehdy 

sundáme-li si tyto brýle, jsme schopni vidět, uvidět pravdu věcí. Docházíme k  poznání 

1 KEATS, J. Déšť z plané růže. s. 119

2   HEIDEGGER, M. Esence of truth. s. 11

3  Hérakleitos; A 16 /1, 126 [online] Dostupné z: http://www.fysis.cz/presokratici/22/acz.htm#bo%C5%BEstv%C3%AD

4  Hérakleitos; B 107 [online] Dostupné z: http://www.fysis.cz/presokratici/22/acz.htm#bo%C5%BEstv%C3%AD
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a   o br a cí m e s e d o   nitr a sr d c e, v   n ě m ž n al é z á m e r áj. T e d y pr o K o m e n s k é h o s e pr a v d a a ni 

d o br o  n e n a c h á zí  ni k d e  v e  v n ěj ší m  s v ět ě,  al e  pří m o  v   n á s,  n a  r o z díl  o d   Pl at ó n a,  kt er ý  j ej  

s p atř uj e v n ě j e s k y n ě, c o ž z ár o v e ň z n a m e n á, ž e n e ní v  r e ál n é m s v ět ě. K o m e n s k ý pí š e: ó j a k 

bl a ž e ní b y b yli li d é, k d y b y c h á p ali, ž e v š e c h n o, c o j e m ů ž e u či nit bl a ž e n ý mi, j e v  ni c h... 5

Pr o Ari st ot el a ( 3 8 4 př. n. l. — 3 2 2 př. n. l.) v š e c h n o j e st t a k é k  pr a v d ě v t a k o v é m p o m ěr u, 

v j a k é m j e st k j s o u c n o sti. 6  T at o m y šl e n k a j e pr o Ari st ot el a z á s a d ní, n e s p oj uj e j e n o m pr a v d u 

s e s a m ot n ý m j s o u c n e m, al e i  d o br o, j a k b u d e z mí n ě n o p o z d ěji, pí š e o  t o m v  M et af y zi c e: 

Pr ot o  pr a v d u  v   n ej v y š ší m  st u p ni  o b s a h ují  n ut n ě  p o č át k y  t o h o,  c o  j e  tr v al é,  v ě č n é.  N e b oť 

n ej s o u  pr a v di v é  j e n o m  n ě k d y,  a ni  n ě c o  ji n é h o  n e ní  pří či n o u  j eji c h  j s o u c n o sti,  n ý br ž  o n y  

s a m y j s o u pří či n o u v š e h o o st at ní h o, t a k ž e v š e c h n o j e st t a k é k  pr a v d ě v  t a k o v é m p o m ěr u, 

v j a k é m j e st k j s o u c n o sti. 7  

 Ari st ot el e s o d v o z uj e pr a v d u o d j s o u c n a, t e d y n ej s o u cí n e ní a  n e m ů ž e b ýt pr a v di v é, 

j e t e d y p o c h o pit el n ý v ýr o k, kt er ý pr o n e sl o  H ér a kl eit o vi, ž e H ér a kl eit o s a ni j e h o pří vr ž e n ci 

n e m o h o u ml u vit pr a v d u p o k u d ří k ají o  v š e m, ž e j e i  n e ní. 8

 T o m á š  A k vi n s k ý  ( 1 2 2 5 — 1 2 7 4)  z a st á v á  n á z or,  ž e  pr a v d a  j e  s h o d n á  s  i nt el e kt e m  

( V erit a s e st a d a e q u ati o r ei et i nt ell e ct u s.) M n o h d y j e v t o mt o o hl e d u s p oj o v á n s  Ari st ot el e m 

j a k o  d al ší m  z a st á n c e m  a d e k v a č ní  n e b o  k or e s p o n d e n č ní  t e ori e  pr a v d y.  Al e  j e  m o ž n é,  ž e  

Ari st ot el o v o p oj etí pr a v d y n e b yl o či st ě s h o d o u m e zi s k ut e č n o stí a  p o z n á ní m, al e p átr á ní m 

p o  pr a v d ě j a k o p o  b ytí ( p o j s o u c n u), j a k o t o m pí š e Mir o sl a v Vl č e k. 9  

Pr o R. D e s c art a ( 1 5 9 6 - 1 6 5 0) b yl a pr a v d a n ě c o př e s n é h o, zř et el n é h o, j a s n é h o a  kr á s a 

m á mít p o dl e n ěj st ej n é r y s y, t e d y díl o, a b y b yl o kr á s n é a  z ár o v e ň pr a v di v é, m ěl o b y b ýt j a s n é 

a  zř et el n é. 1 0

D. Di d er ot ( 1 7 1 3 — 1 7 8 4) si t é ž m y sl el, ž e kr á s a a  pr a v d a s p ol u s o u vi sí a  ž e l z e kr á s u 

p o s u z o v at st ej n ě j a k o pr a v d u, t e d y j a k o s h o d u n a ši c h s o u d ů s  v ýt v or y přír o d y. 

Ti mt o  b yl  j e n  v el mi  n e p ar n ě  n a stí n ě n  d ěji n n ý  v ý v oj  c h á p á ní  pr a v d y.  J a k u b  D e ml  

( 1 8 7 8  -  1 9 6 1)  n á m  v  Z a p o m e n ut é m  s v ětl e  u k a z uj e  m n o h o vr st e v n o u  p o v a h u  pr a v d y  z a s  

z  tr o c h u z  ji n é h o p o hl e d u: J e pr a v d a d e n ní a   pr a v d a n o č ní. Pr a v d a n e m o c n ý c h a   pr a v d a 

z dr a v ý c h. Pr a v d a d ětí a  pr a v d a d o s p ěl ý c h. Pr a v d a m u ž ů a  pr a v d a ž e n. Pr a v d a ži v ý c h a  pr a v d a 

u mír ají cí c h. Pr a v d a mil ují cí c h a  pr a v d a n e n á vi dí cí c h. Pr a v d a šť a st n ý c h a  pr a v d a n e šť a st n ý c h...

pr a v d a dí v e k a  pr a v d a m at e k a  pr a v d a v d o v a  pr a v d a r o z v e d e n ý c h a  pr a v d a k n ě z e a  pr a v d a 

s el k y  a   pr a v d a  hr a b ě n k y  a   pr a v d a  k o čí h o  a   pr a v d a  š v a dl e n y,  pr a v d a  u m ěl e c k é h o  k ni h ař e, 

pr a v d a  st u d e nt a,  kt er ý  z a bil  m al é h o  kl u k a  a   h o dil  h o  d o  ř e k y  a   pr a v d a  4 5l et é  n e m o c n é,  

n er v ó z ní, ar o g a nt ní h o s p o d y n ě, kt er á s v é h o c hl e b o d ár c e p o v a ž uj e z a  z o u v á k, a  pr a v d a p s a, 

a  pr a v d a k a v k y, a  pr a v d a lili e, a  pr a v d a v o d y, pr a s et e, T o m á š e B ati, č e s k o sl o v e n s k ý c h bi s k u p ů 

a  l a cri m a C hri sti. 1 1  

J e  zř ej m é,  ž e  pr a v di v o st  ur čit ý c h  t vr z e ní,  kt er é  s e  v   ur čit ý  o k a m ži k  z d ají  j a k o  

5  K O M E N S K Ý J. A. K. C e st a s v ětl a. s. 2 4

6  H E K A T O N H O S E C H EI T U EI N AI, H U T O K AI T E S A l E T H EI A S ( cit o v á n o: Vl č e k, Mir o sl a v: Mí st o a  úl o h a pr a v d y v r á m ci 

Ari st ot el o vi k o n c e p c e v ě d ě ní. [ o nli n e] D o st u p n é z: htt p: / / n b. v s e. c z / k fil / el o g o s / hi st or y / vl k 1 - 0 2. p df

7  Ari st ot el e s: M et af y zi k a α, 1, 9 9 3 b. [ o nli n e] D o st u p n é z: htt p: / / w w w.f y si s. c z / pr e s o kr ati ci / 2 2 /

8  Ari st ot el e s: M et af y zi k a I V, 7; 1 0 1 2 a 2 4 - 2 6 [ o nli n e] D o st u p n é z: htt p: / / w w w.f y si s. c z / pr e s o kr ati ci / 2 2 /

9  Vl č e k, Mir o sl a v: Mí st o a  úl o h a pr a v d y v  r á m ci Ari st ot el o vi k o n c e p c e v ě d ě ní [ o nli n e] D o s u p n é z: htt p: / / n b. v s e. c z /

k fil / el o g o s / hi st or y / vl k 1 - 0 2. p df

1 0  J a s n ý m m ů ž e b ýt j e n t o, c o n y ní a  z d e n a zír á m, ni k oli n a  c o si n a př. j e n v z p o mí n á m. Zř et el n é p a k j e v š e, c o j e 

j e di n e č n é, c o s  ni čí m n e s m ě š uji. I n: K. P str u ži n a: Atl a s fil o s o fi e v ě d y ( F o n d r o z v oj e M Š M T F 5 1 7 4 7 / 1 9 9 9) ( F o n d r o z v oj e 

M Š M T F 5 1 5 8 8 / 2 0 0 2) [ o nli n e] D o st u p n é z: htt p s: / / n b. v s e. c z / k fil / wi n / atl a s 1 / d e s c art. ht m

1 1  D E M l , J. Z a p o m e n ut é s v ětl o. s. 6 8
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nezvratné a  nevyvratitelné se v  čase proměňuje. O  této skutečnosti píše Jan Patočka 

(1907—1977) v  Komeniologických spisech, kde vcelku podrobně popisuje Komenského 

přesvědčení, že naše planetární soustava je geocentrická a nikoli heliocentrická, jak tvrdil 

Koperník, jehož spisy si Komenský za  své poslední peníze koupil. Komenský psal knihu, 

ve které pojednával o neotřesitelném základu pravdy, a přesto se v tak zásadní věci mýlil. 

O neotřesitelném základu pravdy říká následující: Kdyby všichni svá zjištění vyvozovali ze 

společných a stejných principů, nemohlo by se stát, že by se vrhali do protimluvů a nejen 

zjevně zdržovali posluchače, ale páchali škodu i na pravdě samé, která se většinou v rozepřích 

vytrácí.12 V dnešní době, kdy každý má svou pravdu, která má být respektována, je nám toto 

tvrzení, zdá se, více než vzdálené, ač velmi podobné Platónově myšlence o světě idejí, kde 

existují ideje (a u Akvinského transcendentálie), které jsou univerzální, neměnné a věčné, jsou 

samotným jsoucnem, které když jej nahlédneme, tak nám ukáže pravou povahu věcí. Je však 

třeba si uvědomit, že i my žijeme v době, která má své pravdy, které ale mohou být a patrně 

i budou opět za nějaký čas vyvráceny, doplněny nebo rozšířeny. Neexistuje zde jistota fixní 

a neproměnné pravdy, ale spíše jistota vývoje a hledání pravdivosti uvnitř nás samých, jelikož 

pravda není jednou provždy dána ani není záležitost pouhého nazírání a přijetí na vědomí, 

nýbrž celoživotní zkoumání, sebekontrolující myšlenkově-životní praxe13, jak říká Patočka. 

Terezie Kolářová v rozhovoru ukazuje na podobnou proměnlivost chápání pravdy a říká, že 

v nějakém rozpoložení odhalíš tuto pravdu, v jiném rozpoložení zase jinou. Nemusí to být 

sdělení, které přichází vždy stejné v tom jednom okamžiku, ale zase podle nějaké míry tvojí 

zralosti. 

Hegel přichází s požadavkem na umění, aby přinášelo pravdivost a přinášelo poznání 

sebe sama (svobodné myšlení absolutního ducha), říká, že umění má to určení, aby pochopilo 

a vyjádřilo jsoucno ve svém zjevu jako pravdivé.14 Patočka dále hovoří o pravdě (alétheia)15 

jako o neskrytosti a nazývá život v otevřeném horizontu světa „život v pravdě.“ Pochopíme-li 

lidskou existenci jako život v pravdě, vyplynou odtud pro pochopení člověka, jeho postavení 

v univerzu, jeho vztah k druhým i k sobě, nejzávažnější důsledky. život v pravdě neznamená 

pouhý majetek, vlastnění pravdy v podobě platných soudů, tezí vztažných k věcem univerza. 

Není to ani duševní struktura (...).(...) můj vztah k  pravdě ve smyslu podmínky možnosti 

vší verifikace není původně objektivizující, kontemplativní, konstatující, teoretický, nýbrž 

eminentně praktický. (...) proto bytí v  pravdě budou rozhodující ony základní možnosti, 

v nichž člověk podstatně existuje, v nichž se tedy odehrává odhalování věcí, porozumění 

sobě a způsob života na světě.16 

Sontagová zmiňuje ve svém prvním románu The Benefacor, že pravda je vždy něco 

vyřčeného, ne obecně známého. Kdyby nebylo mluvení nebo psaní, nebylo by pravdivého 

nic. Bylo by jen to, co je.17 

V  díle Vincenta van Gogha nalézáme krásu a  pravdivost, která je spojena s  tím, 

co v sobě zároveň obsahuje i bolest.18 Vzhledem k  jedné z předchozích kapitol, která se 

12 KOMENSKÝ, J. A. Předehra pansofie. Objasnění pansofických pokusů. s. 53

13 SCHAllER, K. Pedagogika v životě a díle Jana Patočky. s. 87. In: Jan Patočka, české dějiny a Evropa

14 HEGEl. G. W. F. Estetika: svazek první. s. 150

15 Řec. pravda jako odkrytost věcí samých, ne-zapomenutost (Heidegger), nikoli pouze vlastnost soudů. 

[online] Dostupné z: http://www.jozefmiko.sk/03_integralna_akademia/08_integralna_akademia/02_filozofia/01_

okcidentalna_filozofia/slovnik_filosofickych_pojmu/slovnik_filosofickych_pojmu.pdf

16 SCHAllER, K. Pedagogika v životě a díle Jana Patočky. s. 82. In: Jan Patočka, české dějiny a Evropa

17 SONATGOVÁ. S. Dostupné z: https://www.e15.cz/the-student-times/susan-sontag-zena-ktera-kladla-svetu-

vyzvy-1352669

18 NEUMANNOVÁ, M. Vincent va Gogh. Kresby. s. 13
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vztahuje k  tématu krásy a bolesti nám proto není propojení krásy, pravdy a bolesti zcela 

vzdálené. Je možné, že můžeme vnímat krásu, která je bolestná a  pravdivá zároveň? 

V  jednom z  rozhovoru, se sestrou Petrou, se propojení krásy, pravdy a  zároveň i  bolesti 

ukázalo: Pravda je krásná, a je krásná, protože patří všem, neboli všechno v ní má své místo. 

A potom tam, to je zajímavé, také může být i utrpení a těžké věci. Když jsou zapojené v celku 

a jdou k nějakému smysluplnému cíli, tak taky mají své místo. Terezie Kolářová uvádí, že ji 

umělecké dílo zaujme, když je v něm opravdovost získaná na základě zkušenosti a prožitku, 

když je v díle pravdivý otisk a dále poukazuje na  to, že krása, tak jak ji v  tomto kontextu 

vnímá, není nějaký romantický zážitek, ale že to může být něco, co ji dojme, až k slzám, co 

má v sobě právě onu hlubinu poznání, pravdy (a někdy i bolesti). 

Pokud vnímáme krásu, nemusíme vždy vnímat bolest, ale je možné, že když vnímáme 

krásu zároveň nevnímat, že je v kráse cosi pravdivého?

Tarkovskij již poznamenal, že krása je symbolem pravdy a umění podle něj směřuje 

k  absolutní pravdě vztahů člověka a  skutečnosti. Podle Tarkovského skutečně umělecký 

projev vždy vzniká jako nový znak, hieroglyf absolutní pravdy. Objev představuje neočekávané 

a pro umělce nutné poznání všech zákonitostí světa, ve kterém žijeme, světa v jeho kráse 

i ošklivosti, lidskosti i krutosti.19 Pravda, slovy Tarkovského, je-li vyjádřena krásou, je záhadná, 

nelze ji dešifrovat, nelze ji vysvětlit slovy. Když se však člověk, jedinec, octne vedle této 

krásy, když je s ní konfrontován, když jí stojí tváří v tvář, pocítí její přítomnost, třeba i pouhým 

mrazením v zádech. Je to jako by se najednou, proti své vůli, stal svědkem zázraku.20 

Z  rozhovorů s  jednotlivými umělci (respondenty) byla nalezena pravda jako velmi 

podstatná kvalita spojená s  uměním a  objevila se zde také souvztažnost s  krásou. Ale 

co chápeme pod  pojmem krása? Ve spojení s  pravdivostí nacházíme jako krásné něco, 

co nemusí být na  první pohled libé, co nemá pouze krásný povrch, ale právě poukazuje 

na  něco hlubšího, opravdovějšího, na  vlastní prožitek, který se skrze otisk pravdy (který 

může mnohdy i bolet) stává krásným. Zdeněk Hůla v tom smyslu uvádí, že spoustu (věcí) 

z  toho světa, který je pravdivý, my nepokládáme za  krásné, protože je to buďto nějak 

tabuizované nebo to vyvolává nějakou nelibost. Sestra Petra z kláštera na Bílé hoře spojuje 

krásu s pravdou, ale zároveň dodává, že v pravdě jsou i těžké věci a tím zároveň poukazuje 

na  problematickou rovinu krásy. Ve vnímání krásy opravdu často nejde pouze o  pěkný 

povrch, ale krása v uměleckém díle je spjata (může být spjata) s něčím mnohem hlubším: 

právě třeba expresionisté vyjadřovali něco, co nemuselo být esteticky hezké, ale stejně to 

bylo pravdivé, důležité a v  tu chvíli to mělo zaznít. Třeba po 2. sv. válce se umělec vrátil 

z koncentráku a potřeboval vyjádřit i něco těžkého. A ne slovy, ale obrazem.

 Michaela Dašková chápe krásu jako nějakou vnitřní kvalitu, něco, co člověka osloví. 

Není to pouze to, co můžeme vidět očima, ale něco hlubšího, pravdivějšího: Já si myslím, 

že estetická krása, kterou můžeš vnímat třeba očima, to že je něco souměrné, a že to má 

krásné barvy, že to nějak klouže po povrchu, že je moc fajn dívat se na něco, co je krásné, 

ale když tě to chytne vnitřně, tak je to skutečnější krása, stejně jako když potkáš člověka, 

který není krásný na pohled, ale něco v něm tě osloví. 

Spisovatel Jan Němec rozeznává více způsobů, jak můžeme uchopit pravdivost 

a autentičnost díla. Říká, že často v díle jde o to: jsem tu já, subjekt a  takto zažívám svět 

a podávám o tom zprávu. Němec ukazuje na možnost překročení hranic subjektivity a zkusit 

přijít na to, co bylo pravdivé pro někoho jiného a zachytit to tak, aby to i pro druhé bylo 

srozumitelné. Říká, že už to není autenticita, že ty sama sebou ručíš za to, co říkáš. Tady 

je to tak, že ty nějakým způsobem experimentuješ jednak s formou, ale je to existenciální 

19 TARKOVSKIJ, A. A. Krása je smybolem pravdy. s. 149

20 Ibid. s. 142
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experiment, protože se snažíš prozkoumat životní zkušenost někoho jiného, kdo byl jiný než 

ty, v něčem možná podobný, možná proto tě to k němu přitáhlo, v tom nějaká autenticita 

pořád je, ale je to spíš krok dál. Tato myšlenka a způsob práce, který uplatnil Němec na svůj 

román o Františku Drtikolovy (Dějiny světla), je pro nás důležitý v tom, že jak už bylo řečeno, 

že mění roli autora, který se stává osobou, která hledá pravdu, ale ne z poznání svojí vlastní 

zkušenosti, ale tím, že prozkoumává zkušenost druhého a v dialogu s ním podává výpověď. 

Jan Němec napsal svůj román v  netypické du-formě, tedy neztotožňoval se s  postavou 

románu, což je pro nás a pro pochopení nebo spíše uchopení pravdivosti, jak můžeme říct 

společně s Němcem, další krok. 

Michaela Dašková mluví o pravdivosti v tom smyslu, když člověka dílo pohltí a člověk 

mu nějakým způsob uvěří: myslím, že je to spojené s tím, když se díváš na film, jdeš do kina 

a  do toho filmu se ponoříš a  tomu filmu uvěříš a  zapomeneš na  to, že tam jsou nějaké 

kamery a herci, kteří předstírají příběh se scénářem a prožiješ to a myslím, že stejně tak to 

působí v umění, že to dílo je pravdivý tím, že tě pohltí a ty mu uvěříš a možná, že kdybys 

věděla, co všechno je jako za tím, jak všechno vzniklo, jak se udělaly věci, který jsou tam 

obsažené, tak to už je navíc, to už nepotřebuješ. Ta síla je v tom, že v tobě dokáže vzbudit 

reálné pocity a že uvěříš tomu, že to takhle může být a myslím si, že takhle to úplně stačí. 

Marianna Petrů říká, že se pozná, jestli opravdu tam dáváš to, za čím si stojíš a je úplně jedno, 

jestli děláš třeba výtvarnou akci, divadlo nebo maluleš, ale musí to být věc, o  které ty jsi 

naprosto přesvědčený, že je to ta věc, ne že si ji přikrášlíš, aby se hodila nebo aby se líbila. To 

všechno je lež a je to špatně a jde to z toho poznat a nikdy to nebude fungovat. K stejnému 

dochází i Anna Sypěnová a říká, že krása je mnohem surovější jako věc, (...), uvědomila jsem 

si, že mám syndrom „dopěkňávat“ v  těch obrazech, ale udělat to pěkný není ta nejvyšší 

hodnota. Udělat tam něco co není pěkný, ale je silný je zásadnější a cennější.

Miroslav Koval hovoří o tom, že všichni jdeme na horu, kde máme stejný cíl, ale každý 

jdeme jinou cestou: jdeme na  jakousi jedinou horu, každý svou trasou, ale ke stejnému 

bodu tam kdesi nahoře. Nikdy nedojdeme, ale všichni tam směřujeme. A to samé zaznívá 

v rozhovoru se Zdeňkem Hůlou: je to zen buddhistické podobenství o hoře. Když chci jít 

na horu, tak tam je ten cíl, ale cesta k tomu může být různá. K hoře můžu jít z leva z prava…

Sestra Petra uvádí že pro ni je pravda to, co je společného všem. čili žádný člověk to nemůže 

vlastnit, ale každý se toho může účastnit. Jako každý může být tou jednou částečkou té 

pravdy...

 Záleží na  poctivosti naší cesty, říká v  rozhovoru Anežka Kovalová, a  pravdivosti 

našeho usilování, nehledat úspěch, veřejný ohlas. Je to vždycky takový zanoření se do sebe. 

Něco zkoušíš, ono ti to odpovídá a člověk v sobě má nějaké čidlo, které ti říká takhle je to 

blbě...třeba když maluješ ten obrázek. Poznáš, kdy je to, jak to vnímáš. 

F. M. Dostojevskij: Protože jsem viděl Pravdu, viděl jsem ji a vím, že lidé mohou být 

krásní a  šťastní, a  nemusí ztratit schopnost žít na  Zemi. [...] Ale jak v  tom nemám věřit, 

když jsem viděl Pravdu — neobjevil jsem ji rozumem, ale viděl, viděl, a jej skutečná podoba 

naplnila navždy mou duši.21

Z rozhovorů:

sestra Petra: (…) Jsme zpátky u  té pravdy. Je takový spor, jestli pravda existuje, 

neexistuje. Pro mě osobně je pravda to, co je společného všem. čili žádný člověk ji nemůže 

vlastnit, ale každý se jí může účastnit. Jako každý může být tou jednou částečkou té pravdy…

21 DOSTOJEVSKIJ, F. M. Setmělé obrazy: Sen směšného člověka. s. 204 a 208
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Pravda je krásná, a je krásná, protože patří všem nebo všechno v tom má své místo. 

A potom tam, to je zajímavé, v tom také může být i utrpení a těžké věci, a když jsou zapojené 

v tom celku a jdou jako k nějakému tomu smysluplnému cíli, tak taky mají své místo. (...)

(…) Ale tam budou i těžké věci. Tak já vím jaká je to úleva, jak právě třeba expresionisté 

vyjadřovali něco, co nemuselo být esteticky hezkého, ale stejně to bylo pravdivé, důležité 

a v tu chvíli to mělo zaznít. Třeba po 2. sv. válce se umělec vrátil z koncentráku a potřeboval 

vyjádřit i něco těžkého. A ne slovy, ale právě tím obrazem. (...)

Jan Němec: Nejde o to, kde seš, ale co seš. Třeba v oblasti literatury, zvlášť v čechách 

se to obzvlášť cení, že to zpracovává tvoji osobní autentickou zkušenost, že je to syrový, ale 

to přece, ano, budiž pro poesii třeba ideální zdroj: jsem tu já subjekt, takto zažívám svět 

a podávám o tom zprávu.

(...) Tak pravdivost je nejspíš v tom, že se snažíš nějak dostat, snažíš se přijít na to, co 

bylo pravdivé pro toho člověka, o kterém píšeš a nějakým způsobem to zachytit tak, aby to 

bylo srozumitelné. Ale je to všechno v rovině experimentu. Už to není autenticita, že ty sama 

sebou ručíš za to, co říkáš. Tady je to tak, že ty nějakým způsobem experimentuješ jednak 

s formou, ale je to existenciální experiment, protože se snažíš prozkoumat životní zkušenost 

někoho jiného, kdo byl jiný než ty, v něčem možná podobný, možná proto tě to k  tomu 

přitáhlo, v tom nějaká autenticita pořád je, ale je to spíš krok dál. (...)

Michaela Dašková: (...)… myslím, že je to spojené s  tím, když se díváš na film, jdeš 

do kina a do toho filmu se ponoříš a  tomu filmu uvěříš a zapomeneš na  to, že tam jsou 

nějaké kamery a herci, kteří předstírají příběh se scénářem a prožiješ to a myslím, že stejně 

tak to působí v umění, že to dílo je pravdivý tím, že tě pohltí a  ty mu uvěříš a možná, že 

kdybys věděla, co všechno je jako za  tím, jak všechno vzniklo, jak se udělaly věci, který 

jsou tam obsažené, tak to už je navíc, to už nepotřebuješ. Ta síla je v tom, že v tobě dokáže 

vzbudit reálné pocity a že uvěříš tomu, že to takhle může být a myslím si, že takhle to úplně 

stačí. (...) 

(...) Já si myslím, že estetická krása, tu kterou můžeš vnímat třeba očima, to že je 

něco souměrné a že to má krásné barvy a že to nějak klouže po povrchu... je moc fajn dívat 

se na něco, co je krásné, ale když tě to chytne vnitřně, tak je to skutečnější krása. Stejně jako 

když potkáš člověka, který není krásný na pohled, ale něco v něm tě osloví. (...) 

Marianna Petrů: (…) Obrazy, které jsou falešné, kde si zkoušíš na něco hrát, tak to 

z nich je vidět. To nezamaskuješ. Cítíš a vnímáš, že ten obraz prostě nefunguje.

Musíš být k sobě upřímný. Ve veškeré práci se pozná, jestli do ní opravdu dáváš to, 

za čím si stojíš. Je úplně jedno, jestli děláš výtvarnou akci, divadlo nebo maluješ. Měla by 

to být činnost, o které jsi přesvědčený. Ne že si ji přikrášlíš, aby se hodila nebo aby se líbila. 

To všechno je lež a  ta nikdy neobstojí. Může jen krátkodobě zazářit. Samozřejmě jsem si 

párkrát vyzkoušela různě se na něco napasovat a dělat věci, které úplně necítím. Nikdy to 

nefungovalo. A vlastně jsme zpátky u té přirozenosti. Pravdivost mi přijde přirozená. (…)

Anna Sypěnová: (...) Tendence k  tomu něco „dopěkňávat“ je strašně snadná a  jak 

učím na ZUŠce tak jsem si to uvědomila i vůči dětem. Je to nějaký původní model, aha, aby 

to bylo pěkné a i to o nás vypovídá, co je pro nás hodnota, co je pro nás krásný. 

Krása je mnohem surovější věc, že, jak to říct, uvědomila jsem si, že mám syndrom 

„dopěkňávat“ v těch obrazech, ale udělat to pěkný není ta nejvyšší hodnota. Udělat tam něco 

co není pěkný, ale je silný je zásadnější a cennější. Takže se dotýkáme otázky „pěknoučkosti“ 
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versus krása. Není to totéž. Krása není nějaká „pěkňulinká“ jenom jako třpytivá. Mě přijde, že 

krása je něco jako, že to tne do živýho, je to nějaká rána, hodně cenná rána, na to místo, že 

se tím něco podstatnýho může projevit, rozvíjet nebo růst. Ani pro to semínko není ten růst 

žádná sranda, stojí to úsilí a bolest prorazit někde něco. (...)

(...) Pravda – čistá pravda je krásná. Esence reality, něco pro nás často abstraktního. 

Vytříbenost, smysl, průzračnost.(...)

Miroslav Koval: (...) Naše cesty se potkávají, jdeme na  jakousi jedinou horu, každý 

svou trasou, ale ke stejnému bodu tam kdesi nahoře. Nikdy nedojdeme, ale všichni tam 

směřujeme. (...) 

(...) Bylo to zvláštní, restauroval jsem lidové malby na skle a pocítil k jejich autorům 

obrovský obdiv. Neuměli to, byla tam spousta chyb v  proporcích i  jinde, ale byla v  nich 

pravdivost, ponor, pokora vůči motivu, ke všemu, k životu v jeho hodnotách. A pak jsem se 

podíval z okna a bylo tam všechno stejné jako na jejich malbách! A jindy jsem restauroval 

dva obrazy Carla Thöndela z  přelomu 19. a  20. stol., veduty Šumperka a  zase, byly tam 

v zahradě, na dosah, v barvě, v ladění, ve výrazu přítomné...(...)

Zdeněk Hůla: (…) Pravda je jedna, ale nevlastní ji nikdo pochopitelně, pokud nevěříme 

v Boha, potom ji vlastní Bůh. člověk jako tvor ji nemůže nikdy absolutně poznat, ale může 

najít cestu k poznávání, takže to je něco jiného. V postmoderně je taková záměna, že to tak 

ani nebylo myšlené, že je to soutěž pravd ve vztahu k pravdě absolutní. Ale původně, alespoň 

tak jsem to já chápal, alespoň tak mi to připadalo, že je to zen buddhistické podobenství 

o hoře. Když chci jít na horu, tak tam je ten cíl, ale cesta k tomu může být různá. K hoře 

můžu jít z leva z prava…(…)

(...) Definice, co je krásné, co nám připadá krásné je také velmi problematická. Vede 

se to různě. Od antických filosofů víme, že svět je udělaný tak, že krásný je třeba povrch 

těla, ale ošklivé už jsou vnitřnosti. A je to tak udělané, aby krása… Jenomže už jsme o tom 

mluvili, když jsme se dívali na pravdu, tak by měli být krásné (vnitřnosti), protože jsou funkční, 

jsou dokonale vyrobené, jenomže zase tam se vezme nějaká emoce: kdy lidé viděli lidské 

vnitřnosti? No viděli je při válce, při umírání. Dostane se tam jiný obsah a spoustu věcí z toho 

světa, který je pravdivý, my nepokládáme za  krásný, protože je buďto nějak tabuizovaný 

nebo vyvolává nějakou nelibost nebo má nějakou sociální determinaci nějakého ponížení...

(....)

Anežka Kovalová: (...) Mně se zdá, že esencí je poctivost té cesty, která zaručuje 

pravdivost toho usilování. Nehledat úspěch, veřejný ohlas. Vždycky je to takové zanoření se 

do sebe. Něco zkoušíš, ono ti to odpovídá a člověk v sobě má nějaké čidlo, které ti při práci 

na obraze říká: takhle je to úplně vedle nebo naopak dobře. Poznáš to neomylně. Neuhýbat, 

dostát své cesty, tak tam by mohl být ten společný vrchol. (...)

(...) Ptám se v sobě, co je mou největší pravdou při práci výtvarné. A poznávám, že 

je dána od prvních setkání se skutečností v čase nejranějšího dětství. Tato setkání jakoby 

už tehdy ustavila směr mé cesty a  jsou trvale přítomná a stejně aktuální dodnes, protože 

všechno je neopakovatelným proměňováním téhož. Pokaždé jinak roste strom, plyne mrak, 

vlní se tráva.

Vše se od začátku vpečeťuje jako stopy, které nás pak samy vedou tam, kde se každý 

setkáváme už jen se svou vnitřní zkušeností světa – se sebou samými. Je to naše pradávná 

rezonance s  časoprostorem vlastního nitra, s  pamětí Bytí. A  zároveň výzva k  otevřenosti 
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sobě a původnímu světu jako místu bezpečí. V té chvíli to znamená uvědomit si nekonečné 

plynutí souvislostí a uvidět závratnost jednoduchosti a prostoty věcí v celistvosti světa.

Mou pravdou je pravda staré dřevěné podlahy. Je to bílé světlo v okně. Zbylé stopy 

sněhu na ploše Země. Omletý kámen. Stěna lesa. Předjarní nahota zahrad. Kánonický tvar 

hrušky. Samota místa. Ztemnělý keř. Stůl a zeď. Kopec a cesta. Vítr. Padání deště, světla a tmy. 

Ticho těchto věcí a událostí. Země, která říká: „Jsi ze mě“. To všechno je v nekonečných 

proměnách její odvěká abeceda a  kreslením či malováním z ní vyhledávám vlastní znaky 

k pojmenování skutečnosti, ve které se čas Země protnul s časem člověka.

Samo hledání je pak nalézáním, v tázání je odpověď. Vstupuji dovnitř hmoty materiálu, 

jakým je uhel, někdy tempera. Opakovaným vrstvením, stíráním a hnětením ztotožňuji se 

s tvarem a prostorem, stávám se jimi. Vracím se dlouho, než věc sama ve výsledku potvrdí 

svůj nezaměnitelný význam.

A při té práci nakonec poznávám, že mi nejde jen o znovunalezený prvek či tvar, ale 

i o stříbřité světlo soumraku na něm či v něm. V ploše Země i nebe, podlahy i stolu. Tma noci 

bývá světlem dne, v tom čase zastavení mezi bděním a snem, kdy obojí je stejně skutečné 

a naléhavé.

(Text k výstavě v Galerii Václava Špály v Praze v prosinci 1996)

 

Terezie Kolářová: (...)…a ano to jsou ty díla, kdy se před ně postavíš a neřekneš si 

aha, tady je tohle, tohle a jdu k dalšímu, ale můžeš tam stát jednou třeba hodinu, a pak se 

vrátit druhý den a pokaždé objevuješ další a další rozměr a další a další plán toho obrazu 

a další sdělení, protože takhle to je. Je tam nějaká časovost, je tam hloubka a je tam něco 

božského, co má i možná nějakou proměnlivou formu a v nějakém rozpoložení odhalíš tuto 

pravdu, v  jiném rozpoložení zase jinou. Nemusí to být sdělení, které přichází vždy stejné 

v tom jednom okamžiku, ale zase podle nějaké míry tvojí zralosti. Stejně tak čteme knihu, 

poesii, můžeme ji číst, když nám bylo patnáct a když nám je zase šedesát a vždy tam přichází 

něco dalšího, to co rezonuje s tím momentálním stavem tvé mysli a tvého rozpoložení. 

…umění, kam teď vlastně směřujeme? Mě uchvátí, mě zaujme ve chvíli, kdy je tam 

opravdovost a  ta opravdovost je na  základě zkušenosti a  prožitku…(…)… ta opravdovost 

se děje na základě zkušenosti prožitku, může vzniknout pravdivý otisk, ale… Já totiž krásu 

nevnímám jako nějaký romantický zážitek, krása je něco, co mě, ano, co mě přivede k slzám…
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2. 9. KRÁSA A SVĚTlO 

Klíčová slova: jas, světlo, krása, záře

„Milovat krásu znamená vidět světlo.“ 

Victor Hugo

2. 9. 1. POJEM SVĚTlA

Bonaventura (1221–1274) přichází s pojmem lux = světlo, které je nahlíženo samo 

o  sobě jako neomezená rozpínavost a  původ veškerého pohybu. (Dnes známe lux jako 

jednotku intenzity osvětlení). Bonaventura dále rozlišuje lumen1, překládaný jako záře 

(v  současnosti je užíván jako jednotka pro světelný rok) a  splendor, jehož význam se dá 

přeložit jako krása, záře, třpyt, velké světlo, elegance, vznešenost, majestát, velebnost, lesk, 

nádhera. Tomáš Akvinský (1225–1274) pracuje s pojmem claritas, což znamená jasnost nebo 

zřetelnost. 

2. 9. 2. CO JE SVĚTlO? 

Ve slovníku výtvarného umění máme následující definici: Světlo je jeden ze 

základních výrazových prostředků výtvarného umění, nezbytný pro vnímání architektury, 

sochařství i  malířství. Světlo a  stín vytváří dojem plastičnosti trojrozměrných tvarů. 

V malířství rozeznáváme imanentní světlo, nezávislé na vnějším světě, jež se projevuje jako 

vnitřní záření (středověké malířství), a osvětlení, které dělíme na přírodní (sluneční, měsíční), 

umělé (pochodeň, svíčka), sakrální (svatozář) a  umělecké (imaginativní, výraz malířovi 

obrazotvornosti). Na světle a  jeho intenzitě i  teplotě je přímo závislá kvalita barev a  jejich 

vnímání.2 

2. 9. 3. KRÁSA A SVĚTlO

V Platónově učení nalézáme první zmínku o spojení krásy a světla. Říká, že krása je ze 

všech forem nejpůvabnější a zároveň nejjasněji viditelná, neboť ji postihujeme nejjasnějším 

ze všech smyslů – zrakem3, zároveň vnímá krásu jako nadsmyslovou a  nejvyšší krásno 

můžeme postihnout spíše duševním zrakem, než fyzickým. Dále ve Faidrovi zmiňuje krásu 

jako záři: avšak krásu bylo tehdy vidět zářící...4 což znamená, že už Platón nějakým způsobem 

spojoval krásu a světlo. 

Pseudo-Dionýsius Areopagita (1 pol. 6 stol.) hovoří o  nadsubstanciálním krásnu: 

jakožto příčina harmonie a záře věcí vylévá na ně (na všechny bytosti) jas v podobě světla, 

tam pak svým pramenným paprskem zkrášluje a volá k sobě všechny věci – odtud se právě 

nazývá krásou – a všechno ve všem v sobě shromažďuje.5

Pro středověkého autora, Roberta Grosseteste (1175—1253), biskupa z lincolnu, je 

krása shoda proporcí. V Komentáři k Hexaemeronu píše: Když odstraníš světlo, všechny věci 

1 Ve filosofii Tomáše Akvinského je pojem lumen mnohem komplikovanější jako lumen je označena participace 

a produkce světla v průsvitném prostoru. 

2 MRÁZ, B; TROJAN, R. Malý slovník výtvarného umění. s. 186

3 GIlBERTOVÁ, K. E.; KUHN, H. Dějiny estetiky. s. 57

4 PlATÓN. Faidros, III, 250b-c. ECO, U. Dějiny krásy. s. 51

5 ECO, U. Umění a krása ve středověké estetice. s. 32
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zůstanou ztraceny v temnotách, neboť nemohou projevit svou krásu. Světlo je tedy krása 

a řád každého viditelného stvoření. (...) Světlo je krásné samo o sobě, neboť jeho povaha je 

prostá a obsahuje všechny věci dohromady. Proto je v nejvyšší možné míře samo v sobě 

jednotné a  proporcionální velmi harmonickým způsobem za  účelem jednoty; harmonie 

proporcí je potom krásou.6 

Ve středověku existovaly, podle Eca, spontánní sklony představovat si to, co je božské 

v podobě světla a považovat světlo za prapůvodní metaforu duchovní skutečnosti.7 Toto 

spojení Boha (božského) a  světla (zářícího) nalézáme rovněž v díle Hildegardy z Bingenu 

(1098—1179), která byla proslulá svými vizemi: (...) Proto vidíš přesladce zářivé světlo, jež je 

bez rození a  jež nemůže nic postrádat; ono označuje Otce, v něm skrze podobu člověka 

safírové barvy bez jediné skvrny nedokonalosti, závisti či nízkosti ohlašuje Syn, že byl stvořen 

Otcem podle božství před vznikem času, ale poté, že se vtělil do času podle lidství.8

Podle Bonaventury je světlo principem každé krásy9 a  zároveň základní formou 

lidských těl, která podle něj ovládají bytí tím skutečněji a důstojněji, čím větší podíl na světle 

mají.10 

Tomáš Akvinský (1225—1274) chápe krásu jako záření nějaké formy, přičemž ji 

můžeme vnímat i smysly skrze libost spatřeného (čímž otevírá bránu novému vnímání krásy), 

ale jenom Bůh je absolutně krásný. U  Akvinského nacházíme i  rovinu smyslovou kromě 

roviny transcendentní ve vztahu ke kráse boží. Akvinský uvádí tři kritéria krásna, které je 

možné chápat také jako jednotu, harmonii a světlo:

integritas  neporušenost, neztenčenost, dokonalost

proportio  úměrnost, soulad

claritas   jasnost a lesk

Krása si vyžaduje tři vlastnosti. Za prvé úplnost či dokonalost, jelikož neúplné věci jsou 

právě svou neúplností ošklivé. Dále si vyžaduje náležitou proporci čili harmonii. Konečně 

pak jasnost a lesk: za krásné přeci označujeme věci jasných a zářivých barev.11

V mnohém se toto pojetí krásy jako harmonie a souladu shoduje s antickým, ale jako 

nové se nám tady objevuje světlo (claritas), které následně nacházíme také u Komenského 

a Valeriána Magniho jako hlavní předpoklad krásy. Akvinský rovněž spojuje světlo s rozumem, 

myšlením, se kterým pak souvisí i vnímaná krása, v  tomto případě duševní: Duševní krása 

spočívá v  tom, že chování a  činy člověka jsou v  patřičném poměru vzhledem ke světlu 

rozumu.12 

Mikuláš Kusánský (1401—1464) nahlíží na  pravdu a  dobro prizmatem krásy. Podle 

Kusy je Krása splendor formae, odlesk, odraz formy.13 A Sama povaha vesmíru poukazuje 

na estetickou strukturu; jakákoli část kosmu se vztahuje k celku způsobem své proporce 

6 GROSSETESTE, R In: ECO, U. Dějiny krásy. s. 126 - 127

7 ECO, U. Umění a krása ve středověké estetice. s. 65

8 HIlDEGARDA Z BINGENU. liber Scivias, II, vidění 2. In: ECO, U. Dějiny krásy. s. 117

9 ECO, U. Umění a krása ve středověké estetice. s. 70

10  BONAVENURA. Komentář k sentencím, II, 12, 1; II, 13, 2. In: ECO, U. Dějiny krásy. s. 129

11   ECO, U. Umění a krása ve středověké estetice. s. 119

12   ECO, U. Umění a krása ve středověké estetice; Summa Theologiae II-II, 145,2

Pulchritudo spiritualis in hoc consisitit quod conversatio hominis sive actio ejus sit bene proportionata secundum 

spiritualem rationis claritatem.

13   ECO, U. Umění a krása ve středověké estetice. s. 185
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a shody, tedy díky harmonii a schopnosti zjevovat se a odhalovat svůj jas.14 

Jan Amos Komenský (1592—1670) vnímá světlo i jako světlo myšlení, rozumu: neboť 

jako by bez vnějšího světla světa nebylo žádné krásy světa, tak bez světla mysli by žádnou 

krásu nebylo možno chápat, a tak znamenitá díla boží by byla bez svědka.15

 Valerián Magni (1586—1661) byl současníkem J. A. Komenského a  stejně jako 

Komenský i Magni chápe světlo jako podstatnou část našeho poznávání: Přijímám-li očima 

světelné paprsky…zakouším, že se měním z jakýchsi temnot ve světlo. Pozoruji však, že já 

změnivší se z oněch temnot v to světlo si nemyslím, že bych se změnil z naprostého nebytí 

v bytí oním světlem, nýbrž tak se měním, že jsem si vědom, že jsem existoval před oním 

ozářením.16 Valerián též sdílí s Kantem přesvědčení, že bezprostředním předmětem našeho 

poznání nejsou předměty vnějšího světa, nýbrž obsahy našeho vlastního vědomí.17 

Goethe (1749—1832) hovoří o světle v souvislosti s uměním a krásou a to ve trojici: 

Jas  krása, umění

Moudrost to, co se stává poznáním, beztvaré poznání

Ctnost, moc to, co je skutečně vhodné, co něco dokáže, jehož vláda něco  

   znamená

Rudolf Steiner (1861—1925) ve své nauce o barvách navazuje na Goetha a  rovněž 

pracuje s pojmy jako je temnota a světlo a právě v souvislosti se světlem uvádí v kapitole 

o malování přírody toto:…namalovat strom a natřít ho zeleně, to přece není malířství; on 

to totiž není malířství už z toho důvodu, že cokoli člověk vytvoří napodobováním přírody, 

příroda je přesto vždycky krásnější, bytostnější. Příroda je přece vždycky živější. Není vůbec 

žádný důvod napodobovat to, co je venku v  přírodě. To však skutečný malíř ani nedělá. 

Skutečný malíř používá předmět k tomu, aby na něm, řekněme, nechal zářit slunce, nebo 

aby pozoroval nějaký barevný odraz z  okolí, by tak zachytil vzájemnou hru světla a  tmy 

nad  tímto předmětem. Předmět, který člověk maluje, k  tomu vždycky dává jen podnět. 

člověk přirozeně nemaluje nikdy, řekněme, květinu, která stojí před oknem, nýbrž světlo, 

které svítí oknem dovnitř a které je vidět tak, jak je vidět skrze tu květinu. člověk tedy maluje 

zabarvené světlo Slunce. To člověk zachycuje. A květina je jen podnětem k zachycení tohoto 

světla.18

Podle V. Solovjova (1853—1900) je krása osvětlená hmota nebo vtělené světlo. Světlo 

je první princip krásy v přírodě, spojené nerozlučným způsobem s hmotou, vyvolává krásu.19 

Martin Heidegger (1889—1976) hledá podmínky možnosti poznání (poznatelnosti) 

a  nachází je ve světlině (lichtung), která je základní podmínkou možnosti poznání 

a poznatelnosti světa. Protože aby se nám věci mohly ukázat jasně (v jasu), musí se nacházet 

v otevřeném poli - světlině, které se nechá tímto jasem tu a tam prosvětlit, projasnit. Podle A. 

Hogenové Světlina (lichtung) není světlo, ale je to prázdno, neurčito, neomezeno, apeiron 

a pouze na pozadí tohoto prázdna se nám ukazují věci, které pak mohou být „i “ měřitelné. 

14   Ibid. s. 186

15  KOMENSKÝ, J. A. Cesta světla. s. 81

16  Valerián Magni. 1586-1661: kapitola z kulturních dějin čech 17. století / Stanislav Sousedík. s. 140

17   Ibid. s. 134

18   STEINER, R. Teorie barev. s. 163

19   TENACE, M. Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova. s. 106
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Toto prázdno je rovněž i otevřeností, které může být naplněno jak světlem, tak temnotou.20 

Dále podle Heideggera se krásno estetického předmětu může ukázat pouze prostřednicím 

světla vyzařovaného z krásy bytí.

Hans Urs von Balthasar (1905—1988) se nejprve soustředí na fenomén krásy a rozvádí 

myšlenku, že pokusíme-li se vypovídat o kráse, začnou naše slova kroužit okolo „tajemství 

tvaru nebo výtvoru“, okolo „velké vnitřní záře“, která zcela přesahuje smyslový vjem: Ale 

zároveň ožije otázka na ‚velkou vnitřní záři‘, která projasňuje vzhled (species) a činí jej krásným 

(speciosa): nádhera (splendor). Je tam zároveň výtvor a to, co z něj vyzařuje a k něčemu 

hodnotnému, láskyhodnému, ho činí. [...] Je tam zároveň niternost a její komunikace, duše 

a její tělo, svobodné sdílení v rámci zákonitostí a srozumitelnosti řeči.21

Roland Barthes (1915—1980) píše, že kdyby se slovo fotografie přeložilo do latiny22, 

znamenalo by to něco jako obraz zjevený, vytažený, povstalý, exprimovaný ze světla. Pro 

něj fotografie dovolila zachycovat a  přímo tisknout světelné paprsky, které vysílá různě 

osvětlený předmět.23 Barthes považuje snímek doslova za emanaci referentu24 Představuje 

si, jak z  reálného těla, které je na  fotografii, vyšly paprsky, které se dotkly jeho a  říká, že 

nezáleží na délce tohoto přenosu. 

V  rozhovorech s  umělci (respondenty) se 

světlo samozřejmě objevuje mnohem jednodušeji, 

než v úvahách filosofů napříč staletími. Na čem se však 

všichni shodnou je, že je světlo pro nás něco bytostně 

důležitého, co tvoří zároveň podstatu umění. Michal 

Kindernay světlo (společně se zvukem) považuje za svůj 

pomyslný štětec, je to pro něj médium a zároveň i forma 

vyjádření. Dušan Váňa poznamenává, že bez světla by 

nebylo žádné krásy a dále popisuje, jakým způsobem se 

světlem pracuje ve své tvorbě (viz níže). Anna Sypěnová 

souhlasí s tím, že bez světla by nebylo krásy, říká, že kde 

je světlo, tak tam je poprvé i oko diváka. Zdeněk Hůla 

se pozastavuje nad  zajímavou povahou světla, jelikož 

je zároveň vlnovou délkou i proudem fotonů, což je ve 

své podstatě neslučitelné: Světlo má pro nás takovou 

zvláštní vlastnost není jednoznačné. Je to podivný tvar, 

všichni s ním pracujeme, všichni o něm víme a zároveň je neuchopitelný ve své podstatě. Zajímavé 

je, že tato otázka, jaké je povahy světlo, se řešila už ve starověku, kdy Démokritos byl přesvědčený, 

že světlo je proudem částic, které neustále vysílá každý viditelný předmět, zatímco Aristoteles tvrdil, 

že se ono „průhledné“ šíří asi jako vlnky po vodní hladině.25 Dnes, podle Feynmana, když bychom 

chtěli světlo popsat, tak bychom řekli, že se chová kvantově mechanicky, což znamená, že se 

nechová zcela jako částice ani zcela jako vlna.26 

20  HOGENOVÁ, A.; KIRCHNER. J..Prožitek v kontextu dnešní doby. Text Anny Hogenové: K problematice prožitku. 

s. 25-26

21 UlRICH, Tomáš. Pulchrum, bonum, verum v díle v díle Hanse Urse von Balthasara, s. 29

22 Imago lucis opera expressa.

23 BARHES, R. Světlá komora. s. 78

24 referent = konkrétní předmět mimojazykové skutečnosti v textu

25 JANOVIč, A. Vnímání barev. Kapitola 6.6. Barvy nevnímáme pouze očima. [online] Dostupné z: http://www.ped.

muni.cz/wphy/publikace/jancovic1.html

26 FEYNMAN, R. P. O povaze fyzikálních zákonů. s. 135

Sedm dnů - světlo, Zdeněk Hůla, 265 x 600 x 600 cm

Kamen – žula, železo, zrcadla, 2018, Radotín, Olbramovice. 

(65) 
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 Z rozhovorů: 

Zdeněk Hůla: (…) Nikde se neříká, odkud se světlo 

vzalo, v Bibli se píše: budiž světlo.

Co je světlo? Je to vlnová délka, což můžeme 

prokázat. Máme spektrum barev, kde jsou vlnové délky 

a  zároveň je to proud fotonů, což je hmota a  zároveň ty 

dvě věci nejdou dohromady. Buď je to vlnová délka, nebo 

je to hmota, což dělá ze světla taky výjimečnou věc, že 

pravda tam taky není. Světlo má pro nás takovou zvláštní 

vlastnost není jednoznačný. Je to podivný tvar, všichni s ním 

pracujeme, všichni o něm víme a zároveň je neuchopitelný 

ve své podstatě. Je to taková věc, bez ní bychom nic neviděli, 

tady by nic nerostlo. (…)

(...) Věci jsou v  paradoxech. Jedna z  nejpodstatnějších skutečností pro výtvarné 

umění a vůbec pro náš život je světlo. A přitom máme velký problém, jak jsme o tom už 

mluvili, světlo celostně, jednotně nahlédnout, jestli je světlo vlnění, nebo proud fotonů. Je 

to oboje. A takhle je to asi se vším…(Z rozhovoru s A. Petruželkou, s. 66—67)

Michal Kindernay: …pro mě je světlo a vlastně i zvuk jako nějaký „pomyslný“ štětec. Je 

médiem i formou. Malíři a sochaři pracují rukama a multimediální umělci mají jiné nástroje. 

Pro mě je to světlo, jak se dotýkat témat, jak kreslit. Možná to působí až příliš jednoduše, 

ale světlo je element, který přirozeně vytváří věci a také umožňuje, abychom je mohli spatřit 

a to mi také připadne symbolické. Opět záleží, jak k tomu člověk přistupuje a jak element 

kreativně využije. Pro mě světlo funguje především v tom čase. (…)

Anna Sypěnová: (...) Světlo tvoří svět, život, bez  něho by nevzniklo nic dalšího. 

V mých obrazech hraje roli - jako 

v každém zobrazení kohokoli, dává 

důraz na to podstatné, je zdrojem. 

A  kde je světlo, je i  poprvé oko 

diváka. Bez světla není krása, často 

pracuji s  nereálným světlem, ale 

vše vychází z  viděného. Takže 

nápodoba je v mé tvorbě přítomná. 

(...)

Dušan Váňa: (...) Nebýt 

světla, nebylo by krásy, tedy 

alespoň ne té vizuální. Optický 

efekt ve svých pracích 

rád a  hojně využívám. V  případě 

Bílého krystalu, který byl asi mým 

prvním objektem využívajícím 

optický efekt, se při rotaci 

postupně objevuje vždy jedna 

barva, která ve výsledku pohltí 

celý objekt a  následně zaniká – 

mění se v barvu jinou. líbilo se mi, 

že se jednoduchými prostředky Monolit, Dušan Váňa, kovový rám, brčka, 2009. (67)

Heliofilie, Michal Kindernay. (66)
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(barvením plošek) dalo docílit pocitu měnícího se barevného nasvícení sochy. 

V případě Monolitu z nápojových brček zase dochází, při pohledu z přední strany, 

k efektu průhlednosti, až nehmotnosti, původně černého kvádru. Navíc, pokud se k objektu 

přibližujeme, zužuje se nám postupně pole průhlednosti z  celého objektu až na  průhled 

jediným brčkem.

U  pamětních desek zase používám reliéfní rastr, který se až při pohledu z  jisté 

vzdálenosti proměňuje v divákově oku na hyperrealistický portrét. 

Optika, jako hra s vnímáním světla, podle mého názoru, dodává hmotné soše pocit 

něčeho nehmotného, jakéhosi kouzla.

2. 9. 4. SVĚTlO, BARVY A VNÍMÁNÍ

Barvy se rodí ze světla. Barva je také první, co vnímáme. V řecké tradici se můžeme 

setkat kromě pojmu symmetria (který byl výrazem pro krásu) rovněž s  pojmem chroma, 

což je barva. Tomáš Akvinský (13. stol.) byl toho názoru, že součástí krásy je právě jasnost 

a krásným je nazýváno to, co má zářivé barvy.27 Hugo od sv. Viktora (1097—1191) vidí barvu 

jako příčinu krásy: Je něco krásnějšího než světlo, které přestože samo o sobě barvu nemá, 

dává vyniknout barvám všech věcí tím, že je ozařuje? Je něco příjemnějšího na pohled, než 

nebe, je-li jasné a leskne se jako safír a příjemnou úměrností své záře přitahuje pohled a těší 

zrak?28 Plotínos (205—270) říká, že krása barvy je jednoduchá a zvládá temno přítomností 

netělesného světla.29 

Samozřejmě se světlem souvisí i  vidění, a  to jak jsme schopni vidět barvy. Vidění 

je poměrně složitý fyzikální, fyziologický a psychologický proces. Velmi zjednodušeně jej 

můžeme popsat následovně: Světlo vstupuje do oka rohovkou, obraz se vytváří na sítnici, 

na  níž existuje žlutá a  slepá skvrna, přičemž každá plní svou specifickou funkci. Naše 

vidění v jasném světle nám zprostředkovávají čípky a ve tmě tyčinky. Ale např. při sledování 

teleskopem vzdálené mlhoviny jsme odsouzeni vidět tyto jevy pouze v černobílé podobě 

kvůli tomu, že intenzita světla není dostatečná, aby je byly schopny rozlišit čípky v našem 

oku. Nikdo tedy nikdy okem tyto barvy neviděl, ale nejsou to umělé barvy.30

Pro Goetheho je světlo něco zásadně světlejšího než jakákoliv barva a temnota zase 

temnější než jakákoliv barva, na  druhou stranu pro Newtona je světlo cosi, co se skládá 

z jednotlivých barev, čímž se ovšem stává jakýmsi jsoucnem těžko představitelným. Goethe 

dále říká, že: Světlo viděné zakaleným prostředím se jeví žlutě, při zvětšující se hustotě 

prostředí oranžově až jasně červeně. Temnota viděná prosvětleným prostředím se jeví 

fialově, při houstnoucím prostředí tmavomodře až světlemodře.31

V  diplomové práci Adama Janoviče, se také setkáváme s  informací, že barvy 

nevnímáme pouze očima, jak už bylo naznačeno v předchozí poznámce. Jacques lusseyrant 

v dětství oslepl a přesto zažívá zkušenost světla: Viděl jsem světlo, viděl jsem je, třebaže jsem 

byl slepý… koupal jsem se ve světle, v živlu, který mi slepota náhle přiblížila.32

Janovič popisuje výzkum, ve kterém byly různé osoby ozařované barevnými světly 

a měřil se jim tlak a puls. Zjistilo se, že červené světlo vyvolalo zřetelný pokles tlaku – zhruba 

20 mm rtuťového sloupce. Modré světlo vyvolalo vzestup tlaku. Změny frekvence tepu však 

27 AKVINSKÝ, T. Summa proti pohanům, II, 2. In: ECO, U. Dějiny krásy. s. 88

28 HUGO OD SV. VIKTORA. Eruditio didascalica, XII. In: ECO, U. Dějiny krásy. s.125

29 PlOTÍNOS. Enneady, I, 6. In: ECO, U. Dějiny krásy. s. 103

30 FEYMANN, l. Feymanovy přednášky z fyziky 1. s. 438 

31 GOETHE, J. W. Smyslově-morální účinek barev. s. 14

32 lUSSEYRAN, J. Nalezené světlo. s. 13
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pozorovány nebyly. Při zeleném a  žlutém světle podle naměřených údajů k  evidentním 

změnám krevního tlaku nedocházelo.33 Janovič dále uvádí i další výzkumy, které si všímaly 

svalových reakcí pokusných osob, kdy jim na obličej a krk bylo svíceno barevnými světly 

a výzkumníci zaznamenali reakce těla na různé barvy. Stejné reakce na barevný zdroj světla 

nastaly, i když se pokusným osobám zavázaly oči, a nastala dokonce i u slepců.34 

Jak je to tedy se světlem a barvou? Co na to říká malíř Caspar David Friedrich: malíř 

nesmí malovat pouze, co vidí, nýbrž také to, co vidí v sobě a pan Zemánek k tomu dodává, 

že podle C. S. Friedricha by měl umělec zavřít své fyzické oko, aby mohl lépe vidět svým 

duchovním. To znamená, že světlo, barvy apod. mohou být skutečně vnímány ještě jiným 

způsobem, než pouze očima. I náš K. H. Mácha na něco podobného přišel, totiž, že krásu 

nelze spatřit fyzickým okem. Anežka Kovalová ve svém textu k výstavě poukazuje na vnitřní 

vidění barev a na vnitřní barevnost, která otevírá hlubiny duše. Dále Anežka Kovalová v dopise 

panu Krbůškovi popisuje svoje vidění barev (viz. níže).

Za zajímavou zmínku stojí také barevný zážitek Michala Kindernay z  Islandu, který 

v něm otevřel zcela nové vnímání barev a okolního světa: najednou jsem měl pocit, že se ve 

mně probudil, zrodil úplně jiný vjem, jako bych se naučil vnímat jinak.

Zdeněk Hůla popisuje, jak může být i vnímání barev emotivní: náš vztah k barvám 

modelují a určují naše fyzické zkušenosti, barvy vnímané emotivně. Sáhneme-li na něco, co 

je do ruda rozpálené, a spálíme se, vnímáme po tomto zážitku některé barvy nebo barevné 

kombinace jako žhnoucí, žhavé.

Z rozhovorů: 

Michal Kindernay: (…) Největší zážitek jsem měl 

nebo největší zkušenost, když jsem byl na  rezidenci 

na  Islandu. Když jsem se octnul na  islandské půdě 

a  stoupnul si na  tu islandskou zemi a podíval se kolem 

a uvědomil si, to není přece možné, tady jsou úplně jiné 

barvy. Tady je něco jinak. Zelená je úplně jiná, modrá i bílá 

také, vůbec jsem to nemohl pochopit, jak jiné a výrazné ty 

barvy můžou být. Potvrzoval jsem si to celý měsíc a půl. 

Barvy se mi zdály úplně jiné a já měl najednou pocit, že 

se ve mně probudil, zrodil úplně jiný vjem, jako bych se 

naučil vnímat jinak, a stále jsem si říkal, jak je to možné? 

Je tady jiná vlhkost, jiné počasí, světlo a to je samozřejmě 

všechno toho součástí. Pořád jsem šahal na  tu zemi, 

a říkal jsem si, že je to živé, že to není jako u nás, že se tu 

země chvěje. Měl jsem pocit, že to souvisí s vulkanickou 

činností, že je vlastně země skutečně živoucí, že se 

pohybuje, velmi jemně a pořád jsem měl pocit, že chodím 

po něčem živém, že země hraje vibracemi i barvami. 

Anežka Kovalová: (...) Různé černě uhlu a  jeho 

nesčetné odstíny na  teple šedém podkladě balicího 

33 JANOVIč. A. Vnímání barev. Kapitola 6.6. Barvy nevnímáme pouze očima. [online] Dostupné z: http://www.ped.

muni.cz/wphy/publikace/jancovic1.html

34    Ibid. 

Před obchodem s mořem - 2016, Anna Sypěnová, 

olejomalba na plátně, 40x30cm. (68)
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papíru rezonovaly s mou „vnitřní barevností“ a zastoupily i celé barevné spektrum vnějšího 

světa. Práce se suchým materiálem byla pro mne bezprostřednější a tvárnější, dovolovala 

svobodnější hledání, otevírala hlubší prostor „krajiny mé duše“. (...) (Text k výstavě Zpráva 

o kresbě – olomoucký okruh 80.let, Caesar, Olomouc, 2004)

1/ Ta již zmíněná – sinavěstříbrošedězelenavá barva ojíněné přemrzlé trávy na začátku 

zimy, kdy ještě není sníh a už je holomráz. Nebo totéž (barevně ovšem jiné) na konci zimy, 

kdy už není sníh a je ještě holomráz. Hodně záleží i na denní době – jiná je barva přemrzlé 

trávy v  sedm ráno, v  pravé poledne, navečer při opačné šikmosti světla až do  smrákání, 

až do samé tmy. Pak ještě podle toho, co se děje na nebi – další nuance široké škály. Je-

li pod mrakem (hustým či osamělým, vysokým či nízkým, z  východu či ze západu) nebo 

za slunného dne i měsíčního svitu, za mlhy, za mrholení omrzlice. – Tolik jen telegraficky 

z některých variant ojíněné trávy v čase holomrazu.

2/ Barva obnažené země – za stejného ročního mezidobí jako ta tráva – je ovšem 

odlišná. Je to v  krajině zorané pole (nebo už zaseté, ale ještě nevyklíčené) – holá hlína 

barvy šedorůžovobleděpopelavěsinalé, tím, jak je země mrazem přeschlá a ztvrdlá na kost. 

Absorbuje do sebe (stejně jako tráva) barvu dne a nebes a podle toho mění se do důležitých 

odstínů její zabarvení. Jiná je opět na samém začátku zimy a jiná na jejím konci. Barevnost 

se podle toho proměňuje od sytějších tónů té které složky po docela suchou, až nejsušší 

variantu, kdy člověk už nerozezná, o jakou barvu vlastně jde. – Tehdy je to ta pravá.

3/ Dále se nabízí barva zralého obilí za suchého (tohoto) léta těsně před sklizní. To 

je ovšem barva, obávám se, nedosažitelná a  neznalec ji snadno zamění za  barvu zlatou, 

což není úplná pravda. Je sice zlatavá, ale to je jen jedna z řady jejích složek. Je to barva 

průzračně měděněřůžovobělavá a  svou mihotavě prostorovou lazurností (lazurovou 

prostorností) zcela neopakovatelná a nedosažitelná.

4/ Přichází v  úvahu ještě barva nebe za  pravého poledne v  žáru léta. Je to barva 

opět sivěmodravěsnověbělavá a  je obsažena i  v  peříčkách některých ptáků a  taky ve 

scvrklých a  mrazem ojíněných švestkách spadlých pod  strom na  začátku zimy. Nemohu 

ovšem nevzpomenout ještě na barvu zvláště tajuplně krásnou. Byla 19.srpna asi ve 20.30, 

kdy po žhoucím dni se světlo začalo proměňovat v tmu a koruny stromů dostávaly barvu 

hluboce sytě zelenavomedověčernavou. Byla to barva zevnitř zářivě teplá — byla bezedná 

a nevýslovná. (Z dopisu Jaroslavu Krbůškovi před výstavou kreseb v Praze na Opatově v říjnu 

1992.)

Zdeněk Hůla: Práce s  barvou, teorie barev také vycházejí z  naší zkušenosti. Barvy 

se v přírodě vyskytují v různých souvislostech, jsou spojeny s určitými jevy a stavy a my to 

vnímáme. Například v krajině jsou vzdálené objekty namodralé, jejich barvy jsou studené, 

a proto vidíme studené barvy jakoby vzadu a teplé vpředu. Je to přirozené, tak se chovají 

barvy v přírodě: když se budeš dívat do krajiny na dlouhé pole řepky nebo něčeho jiného, tak 

vzadu bude studenější a vpředu teplejší tón stejné barvy. Kopce jsou vzadu modré, vpředu 

zelené nebo hnědé. To jsou zkušenosti, které vnímáme jako prostorovou záležitost. Dále náš 

vztah k barvám modelují a určují naše fyzické zkušenosti, barvy vnímané emotivně. Sáhneme-

li na něco, co je do ruda rozpálené, a spálíme se, vnímáme po tomto zážitku některé barvy 

nebo barevné kombinace jako žhnoucí, žhavé. (...) A teď jak s tím mám pracovat, když je to 

částečně racionální, částečně emotivní a  zkušenostní? Přitom se tyto přístupy překrývají, 

nestojí úplně proti sobě. (Z rozhovoru s Antonínem Petruželkou. s. 40—41)
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2. 10. TRANSCENDENCE

Klíčová slova: transcendentální subjektivita, transcendence, hranice vnímání, návrat 

k sobě, satori, mystická vize

Platón (427 př. n. l.—347 př. n. l.) v dialogu Ión spatřuje rozlišení odborné znalosti 

(vnímání skrze vědomosti) od znalosti božské1 (vnímání skrze ducha, kde je smyslovost např. 

v umění zduchovněna).2 Je to způsob, ve kterém v sobě objevujeme možnost „oproštění se 

od sebe“, „zapomenutí na sebe“ např. při vnímání hudby, poesie, obrazu. V momentě, který 

si nemůžeme přesně naplánovat a stanovit, přichází okamžik krásy, přichází krása, která je 

oproštěná od vnějších pojmů a pojmenování. Platón v Iónovi hovoří o tom, že krásné básně 

a  snad i  další krásné umění není původem lidské, ale božské:...tyto krásné básně nejsou 

lidské ani díla lidí, nýbrž božské a díla bohů, a básníci nejsou nic jiného než tlumočníci bohů, 

jsouce posedlí každý od některého z nich...3 

Můžeme říci, že toto vnímání není závislé na  našich vědomostech, ale na  vnitřní 

dispozici. Dovoluji si toto vnímání nazvat jako vnímání objektivní krásy (vnímání ve kterém 

se subjekt ztrácí), božské vnímání, jak by snad řekl Sokrates v Iónovi? Neboť všichni dobří 

básníci epičtí pronášejí všechny ty krásné básně nikoli z odborného umění, nýbrž jsouce 

básnicky nadšeni a posedlí bohem; a dobří básnící meličtí právě tak. Jako korybanti netančí, 

dokud jsou při rozumu, nýbrž když vkročí do  harmonie a  rytmu, tehdy jsou ve vytržení, 

a jako bakchantky v posedlosti nabírají z řek med a mléko.4 U. Eco v Dějinách krásy popisuje, 

že pro Platóna má krása samostatnou existenci, oddělenou od  svého fyzického nositele, 

který ji vyjadřuje jen náhodně; krása tedy není připoutána k tomu či onomu vnímatelnému 

objektu, ale září všude. Krása neodpovídá tomu, co je viditelné5 a je trvalá.

Augustin Aurelius (354—430) přišel již v  raně křesťanském období s  pojmem 

transcendere, přičemž význam transcendování náležel Bohu, substanci, jenž přesahuje 

(transcendat) všechno proměnlivé tvorstvo, tělesné a živočišné. Ach jak pošetilý lidé, v nichž 

není poznání Boha a kteří z těch dobrých věcí, které vidí kolem sebe, nemohli nalézt toho, 

jenž jest. Já jsem již vyšel z oné marnosti a vstoupil jsem výše (transcenderam eam) a podle 

svědectví celého Tvého tvorstva jsem nalezl Tebe, svého stvořitele…6 

William Hazlitt (1778—1830) popisuje svůj prožitek krásy, který zažil při návštěvě 

Angersteinovy obrazárny a  uvádí, že se cítil jako by byl odvedený do  jiné sféry, kde byl 

spojen s  trvalou formou věcí a přišlo mu, že je to skutečný domov mysli a  kontemplace 

pravdy a krásy je podle něj pravým cílem, pro který jsme byli stvořeni.7

1 PlATÓN. Hyppias Větší. Hyppias Menší. Ión. s. 84

2 Je možné toto vnímání spojovat s  formou (nahlédnutím) absolutního ducha nebo na  něj také nahlížet jako 

na transcendentální vnímání?

3 PlATÓN. Hyppias Větší. Hyppias Menší. Ión. s. 85

4 Ibid. s. 84

5 ECO, U. Dějiny krásy. s. 50

6 Svatého otce a  učitele církve Aurelia Augustina Vyznání. In: ZIKA, R. Jednota transcendence: studie k  chápání 

transcendence ve Fenomenologii vnímání Maurice Merleau-Pontyho. s. 12

7 William Hazlitt: Návštěva této svatyně je léčbou na všechny pozemské starosti a obtížné vášně. Jsme odvedeni do jiné 

sféry: dýcháme nebeský vzduch, stupujeme do mysli Raffaela, Tiziana, Poussina, Carraciů a shlížíme na přírodu jejich 

očima, žijeme v minulé době a zdá se, že jsme spojeni s trvalou formou věcí. Záležitosti světa a dokonce jeho radosti se 

jeví jako marné a bezvýznamné... Zde je skutečný domov mysli. Kontemplace pravdy a krásy je tím pravým cílem, pro nějž 

jsme byli stvořeni, který vyvolává nejintezívnější touhy duše a jmž se duše nikdy neznaví. In: W. Hazlitt, The Angerstein 

gallery, The london Magazine 36, December 1822, s.489-490 In: KESNER, l. Muzeum umění v digitální době. s. 85 
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Bernard Berenson (1865—1959) píše o  estetickém momentu, který popisuje jako 

něco, co přesahuje naše běžné vnímání, sám tento okamžik pojmenováná jako mystickou 

vizi: Ve výtvarném umění je estetický moment oním mihotavým okamžikem - tak krátkým, 

že je téměř bez času -, v němž divák splyne s dílem, na které se dívá, nebo se skutečností 

jakéhokoli druhu, již vidí jako umění, jako formu a barvu. Ztrácí své normální já, a obraz nebo 

stavba, socha, krajina nebo jiná estetická skutečnost nejsou v  tu chvíli mimo něj. Splývají 

v jedno, čas a prostor jsou zrušeny a divák je ovládán jedním vědomím. Když znovu nabude 

běžného vědomí, je to jako by byl uveden do osvětlujícího, povznášejícího, ztvárňujícího 

tajemství. Krátce, estetický moment je okamžikem mystické vize.8 

Kenneth Clark (1903—1983) se domnívá, že úkolem muzea umění (vůbec umění?) je 

poskytovat vjem krásy, který v sobě nese právě i jisté zapomenutí na naše každodenní strasti 

a povznesení se nad ně: Jediným důvodem pro to, aby byla umělecká díla shromážděna 

na veřejném místě je... že nám přinášejí jistý druh exaltovaného štěstí. Na okamžik se v džungli 

projasní: pokračujeme osvěženi, s novou chutí do života a se vzpomínkou na oblohu.9 

Hegel dochází k  tomu, že není možné, aby schopnost rozvažovací chápala krásu. 

Krásno je totiž vnitřně nekonečné a svobodné, a proto jej není možné uchopit rozvažovací 

schopností, která se zaráží u  konečného, jednostranného a  nepravdivého.10 Dále Hegel, 

a to je možná pro naši věc mnohem důležitější, hovoří v kapitole, kterou věnuje samotnému 

umělci, o  tom, že umělec musí umět zapomenout na  svoji subjektivní zvláštnost a  její 

nahodilé odlišnosti a musí se sám cele ponořit do látky.11 Dále Hegel mluví o tom, že umělec 

je pouhou formou určenou k formování obsahu, který jej uchvátil. 

Roland Barthes používá pojem satori12, který popisuje jako živou proměnu zájmu, 

zablýsknutí, náhlé zjištění, které se do člověka zabodává a vyvolává v něm drobné otřesení, 

satori, průchod prázdnem.13 Satori je někdy také považováno za  absolutní prožitek 

přítomnosti.

Ve fenomenologii se uvádí pojem transcendentální subjektivita, který se vztahuje 

k  subjektu, který sám sebe přesahuje. Fenomenologie vnímání ústy Merleho-Pontyho 

hovoří o  transcendenci a  rozlišuje tak transcendování jako činnost vlastní lidskému 

subjektu, jeho vpadávání do  světa věcí v  něm a  v  tomto smyslu ustavičné překračování 

a posouvání vlastních hranic.14 Druhá podoba transcendence chápaná Merleau-Pontym je 

transcendence věcí samotných a jejich nutné spojení přítomnosti pro poznávající a jednající 

subjekt s  nepřítomností rozmanitosti jejich ohledů pro něj a  transcendence nejzazšího 

horizontu věcí v jejich transcendenci, jímž je svět.15 

Můžeme chápat také prostor transcendence jako určitý prostor poznání, ve kterém 

jsme očištěni od nánosů, které na nás zanechaly naše vědomosti, naše kultura, prostor, ve 

kterém se můžeme dotknout samotných idejí věcí? Nebo jsme spíše v  prostoru s  věcmi 

samými, tak jak jsou sami o  sobě? Můžeme v  tomto momentu hovořit možná také 

8 BERENSON, B. Aesthetic and History. Garden City: Doubleday nd Co. 1965, s. 93. In: KESNER, l. Muzeum umění 

v digitální době. s. 85 

9 K. Clark, The Ideal Museum, Art News 52, 1974, s.29. In: KESNER, l. Muzeum umění v digitální době, s. 86

10  HEGEl, G. W. F. Estetika: svazek první. s. 125

11   Ibid. s. 227

12  Satori se běžně překládá jako osvícení, probuzení nebo záblesk náhlého uvědomění, nejpřesnější překlad je poznání.

13  BARTHES, R. Světlá komora. s. 51

14  ZIKA, R. Jednota transcendence: studie k chápání transcendence ve Fenomenologii vnímání Maurice Merleau-

Pontyho. s. 11

15  Ibid. s. 11
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nejen o návratu k  věcem, ale i o návratu k  sobě samému? Skrze naše tělo (tělesnost) se 

povznášíme k zájmu ducha a „životu z vlastního pramene", jak o tom píše Anna Hogenová 

(1946) v návaznosti na Jana Patočky (1907—1977). Není to zdroj, který hledáme a po kterém 

toužíme? Není to umění, na které měl požadavky samotný Hegel (1770—1831)? Všeobecná 

potřeba umění je tedy ta rozumná potřeba, že člověk má za úkol povznést vnitřní i vnější 

svět k svému duchovnímu vědomí jakožto předmět, ve kterém pozná svou vlastní osobu. 

Tuto potřebu duchovní svobody uspokojuje tak, že jednak činí vnitřně to, co je o sobě, bytím 

pro sebe, ale právě tak realizuje vnějškově toto bytí pro sebe a tak v tomto zdvojení to, co 

je v něm, povznáší pro sebe a jiné k názoru a poznání.16 Merleau Ponty říká, že nás malířství 

přivádí zpět k vidění věcí samých a možná přesněji k nám samotným skrze vidění těchto 

věcí. 

Zdeněk Beran ve své disertační práci17 píše: 

Umělecké dílo se ve své tajemnosti, mlčení a chladu stává 

analogickým znakem transcendentna, které nás podobně 

jako Burkovo vznešeno „dráždí tak, až nejsme schopni 

myslet“ (tease us out of thought), ne však svým ohromujícím 

účinkem na  smyslové vnímání, ale právě svou tajemností, 

která rozrušuje naši vědomou existenci v  lidském čase 

a konfrontuje nás s věčností.18

Dušan Šindelář (1927) v knize Krása v nás a kolem nás 

uvádí: Krása přináší osvobozující úlevu. Prožitek krásy není 

zdaleka jen příjemným stavem, ale i vábnou trýzní. To proto, 

že nejen stavem našeho nitra, ale i děním svou podstatou 

poznávacím a k poznání spějícím. Zdaleka ne vždy k tomu 

může dojít, můžeme zůstat jen na půli cesty k prožitku krásy. 

Avšak v kladných případech si uvědomujeme něco radostně 

osvobozujícího. Stali jsme se teď vším, ztotožnili jsme se 

s předmětem našeho vnímání, ať to byla noční obloha, nebo 

motýl. Vzdali jsme se na čas svých sobeckých zájmů a byli 

teď jednotni se světem, a tím i se sebou samými.19

A pak tu máme Husserlův pojem nebo spíše princip „epoché“.20 Není právě „epoché“ 

klíčem k možnému pochopení transcendence v umění? Pokud „epoché“ vykládáme nejen 

jako zdržení se úsudku, ale za něco mnohem hlubšího, např. v antické filosofii byl princip 

16 HEGEl. G. W. F. Estetika: svazek první. s. 77

17 Romantické impulsy ve viktoriánské literatuře

18 BERAN, Z. Romantické impulsy ve vikoriánské literatuře. s 73

19 ŠINDElÁŘ, D. Krása v nás a kolem nás. s. 33

20 Epoché: hlavní princip řeckého skepticismu, vyzývající zdržet se jakéhokoliv úsudku o věcech. Je zdůvodňován 

gnoseologicky, tj. nedostatečností lidského poznání, nemožností dosáhnout obecně platného poznání atd. (viz Trópy), 

jeho smysl je však etický: jeho prostřednictvím má člověk získat vnitřní klid (ataraxia) a tím blaženost. V moderní filosofii 

ožívá pojem epoché v Husserlově fenomenologii, kde znamená tzv. transcendentální redukci, tj. zdržení se úsudku 

ve všech soudech o existenci transcendentního světa i individuálního subjektu; tato redukce nemá znamenat popření 

této existence, ani pochybnost o ní, nýbrž jen dočasné vyloučení veškeré transcendence tím, že je „dána do závorek“. 

„Fenomenologické epoché“ jehož cílem má být očištění fenoménů ode všech mimofenomenálních obsahů, je 

podle Husserla – na rozdíl od epoché antické skepse, jež rozkládalo pojem pravdy – zcela slučitelné „s neotřesným 

a eventuálně neotřesitelným, protože evidentním přesvědčením o pravdě. In: Stručný filosofický slovník, nakladatelství 

Svoboda, Praha 1966, s. 105

2. Bodlák pupava, 1996, fotoprůsvit, cca 35 x 35 

cm (69)
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„epoché“ prostředkem k  dosažení vnitřního klidu 

(ataraxia) a blaženosti. Husserl vysvětluje „epoché“ 

jako radikální a  univerzální metodu, jejíž pomocí 

uchopuji čistým způsobem sebe jakožto já, a  to 

s vlastním čistým životem vědomí, v němž a skrze 

nějž je veškerý objektivní svět pro mne - a  to 

způsobem, jaký je právě pro mne.21 Ale co když 

se svět nezjevuje jenom pro mě, ale v  oproštění 

se od sebe je možné naleznout jakousi objektivitu, 

ve které se lze potkat ještě s  dalšími bytostmi ve 

vnímání něčeho společného? Ve vnímání pravdy 

– toho, co je pravdivé a ve vnímání krásy – toho, 

co je krásné. Nepřichází právě toto uchopování 

v  procesu tvorby? Když malujeme, píšeme román 

či poezii, skládáme hudbu, nedochází právě 

v  tu chvíli k  tomuto momentu oproštění se, 

kdy zapomínáme sami na  sebe, zdržujeme se 

soudu, kdy se přibližujeme sféře čistého vědomí 

a  na svět, ve kterém žijeme, nahlížíme jinýma 

očima, bez  předchozí zkušenosti. Zapomínáme 

(uzávorkováváme) veškeré pojmy a dáváme prostor 

pro nové uchopení skutečnosti. Uzávorkováváme 

sami sebe před světem, přestáváme existovat 

a noříme se do hlubin barev, tónů, slov, které vyjadřují právě to něco, co nejsme v běžném 

životě schopni uchopit (jelikož jsme neustále obklopeni pojmy). Snad jen ve chvílích jakéhosi 

nahlédnutí mimo sebe, se setkáváme s těmito přesahy, které nám umožňuje tvorba. A právě 

tato tvorba a  toho nahlížení a  oprošťování se od  sebe může být spojeno i  s  vnímáním 

(pocitu) krásy, který přichází v onom momentu klidu. A jsme-li v tomto momentu opravdu 

oproštěni, nezjevují se nám věci ve své pravdivosti? Není to náhodou také nahlížení pravdy? 

Jak Patočka a  Hogenová nazývají pravdu jako neskrytost a  „epoché“ je moment, kdy se 

zdržujeme vlastního úsudku a jakéhokoliv soudu, moment, kdy nahlížíme na svět tak, jak je, 

odkrytý, pravdivý. Okamžik, kdy se nacházíme ve stavu čistého vědomí? A není to právě tato 

rovina, ve které se potkává mnoho umělců? Umělci, kteří nahlíží na svět co nejoproštěněji 

od  sebe, snažící se nahlédnout věc o  sobě. Nevysvětluje nám nakonec fenomenologie 

důležité procesy, které se odehrávaly v umění již po staletí?

 Pro Husserla je právě „epoché“ cestou k transcendentálnímu vědomí, které je pro něj 

absolutním základem poznání. U Husserla je transcendentálno sféra vědomí, jež konstituuje 

všechny transcendence a samo není zasaženo fenomenologickou redukcí. Je to absolutní 

sféra, která je všude tam, kde je prezence člověka. Transcendentálno není však, podle něj, 

„metafyzično" 22 Husserl v podstatě převzal „transcendentálno" v  kantovském smyslu, ale 

hlouběji je propracovává. Fenomenologie je „transcendentální filosofií", která zkoumá 

univerzální a apriorní struktury, jež umožňují určit smysl jakékoli zkušenosti ve vědomí. Tyto 

„transcendentální podmínky" jsou u Husserla pochopitelně zcela jiné, než byly u Kanta.23

Fenomenologie se však domnívá, že transcendentní věci (tj. reality vně vědomí) 

mají jen takový smysl a takové jméno, jaké do nich člověk vtesal a vepsal svou prací, svým 

21 HUSSERl, Edmund. Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii. Praha: Oikoymenh, 2004-2006, s. 68

22   Pozn. metafyzika zkoumá kategorie jsoucna a bytí.

23 Slovníček fenomenologických výrazů /Převzato z Jean T. Desanti – Fenomenologie a praxe 

 Květy ticha, 2014, tempera, deska, 38,7 x 34 cm (70)
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vědomím, přičemž vědomí je pro Merleau-Pontyho jako život psýchy inkarnované v  těle 

(corps propre).24 Když se podíváme na samotný pojem psýcha, znamená duševno, psychiku, 

mysl, vnitřní svět. Tedy vědomí jako život lidské duše nebo vnitřní svět vtělený do čistého 

těla.

Tato kapitola s názvem Transcendence, vznikla proto, jelikož krása byla v některých 

rozhovorech spojována s jakýmsi přesahem vnímání, ve kterém člověk vidí svět trochu jiným 

způsobem, než na  jaký je zvyklý. Umělci (respondenti) popisují tyto zkušenosti různými 

způsoby. Někteří hovoří o zážitku, kdy se dostali jako by mimo sebe, za sebe nebo právě 

blíže k sobě třeba právě v procesu tvorby nebo při vnímání uměleckého díla. 

Marianna Petrů v rozhovoru zmiňuje okamžiky, kdy obrazy vzniknou „jakoby samy“. 

Přestanu přemýšlet a  jen tvořím. Dále říká, že se člověk v  tvorbě (malbě) může dostat 

do absolutního kontaktu sama se sebou. S podobným vnímáním se potkáváme i v rozhovoru 

s Terezií Kolářovou, která říká: Může se ti stát, že se při tvorbě v podstatě stáváš médiem. Ty 

jsi tunel, kterým prochází sdělení a ty jsi tím nástrojem, který vysloví, vyjádří. 

V. Solovjov píše o  tom, že jen očištěný člověk, který se dal proniknout Duchem, 

může působit na přírodu svou vlastní lidskou dokonalostí…25 Mluví o tom, že jen očištěný 

člověk má schopnost vidět Boha a pochopit krásu v přírodě a tím vstoupit jako aktivní činitel 

do vývoje přírody směrem k završení jejího cíle. Úlohu umělce tak Solovjov popisuje jako 

zpředmětňování ideje, které příroda není schopna vyjádřit; zduchovňovat přírodní krásu; 

vtělovat do krásy jenom to, co je věčné, aby byla dokonalým vyjádřením Absolutna.26 

I  v  dalších rozhovorech můžeme spatřovat nějaký přesah, něco nevyslovitelného, 

co nás samotné překračuje a  osvobozuje od  pouhé subjektivity k  Platónově „božskému 

nadšení", kdy zakoušíme pocit vznešenosti, oprošťujeme se od sebe, zapomínáme na sebe 

a paradoxně se sami sobě v těchto chvílích přibližujeme. Jan Němec popisuje tento okamžik: 

je v tom vždy nějaké zapomenutí na sebe nebo vystoupení ze sebe, že se s něčím na nějaké 

rovině identifikuješ asi víc, než to člověk běžně dělá, třeba v případě hudby. Vlastně jako by 

nevnímáš nějakou dobu sebe a jsi s tou hudbou a v té hudbě, což z nějakého důvodu přináší 

pocity štěstí a krásy třeba. A já myslím, že stejně taky i s druhým člověkem nebo v lásce, že 

je to stejný princip, když se nějak osvobodíš od sebe a od ega na chvilku, tak najednou ty 

věci vystupují jiným způsobem. Což samozřejmě se může stát taky běžně v přírodě, těch 

situací je celá řada.

Michaela Dašková přibližuje svůj specifický zážitek, kdy je člověk plně vtažen 

do  děje a  nepřemýšlí nad  ničím jiným, jen intenzivně prožívá:... je to velká radost, a  pak 

je to, že nevnímáš nic jiného, než to, co se děje před tebou, že jsi v tom zážitku, nehlídáš 

čas, nepřemýšlíš o  jiných věcech, že tě to plně táhne a úplně kompletně tě to pohltí, že 

přestaneš vnímat cokoliv jiného, jenom tu věc, která je hodně silná a krásná. Protože si to 

chceš vychutnat tak moc, jak to jenom jde, myslím každou buňkou v těle. Myslím si, že tohle 

lidé zažívají při orgasmu…

Anežka a  Miroslav Kovalovi popisují, že takový prožitek z  tvorby, který přesahuje 

nás samotné často přichází v okamžiku, kdy se člověk propojí s tím, co chce malovat: Víš, 

když poznáš, že se ti při tom malování něco daří, tak je to vždycky v situaci, kdy se naladíš 

na nějakou podobnou vlnu, kdy se propojíš s tím, co chceš dělat, když se staneš tou věcí. 

Když maluji les, musím se stát tím lesem. Musím se stát tou věcí, místem, situací, vyloženě 

24 viz. Slovník (transcendence)

25 TENACE, M. Úvod do myšlení Vladimíra Solovjova. s. 62

26 Ibid. s. 63
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se s nimi ztotožnit, aby to byla pravda, aby výsledek byl dobrý. Miroslav Koval dodává, že 

je potřeba se opravdu oprostit od sebe, nechtít, aby se předmět, objekt, les stal námi, ale 

aby člověk se stal právě tím předmět, objektem, lesem. Možná bych to posunul ještě dál, 

ano, stát se lesem, ale tak, abych se v něm rozpustil a splynul s ním. Ten les je tu podstatou. 

Nejde o moje city, když řeknu „vnitřní krajina", myslím na  její sebeutváření. V textu ke své 

výstavě popisuje svoji tvorbu: v kreslení (na) sebe zapomínám, je mi nahlédnutím do řádu 

přirozeného světa, do čirého bytí, mimo prostor účelností poraněných „věcí“....být větrem, 

vodou, zemí...

Anna Sypěnová, když začala malovat a  kreslit studie v  přírodě, tak si najednou 

uvědomila hlubší prožitek, který jí přináší tvorba a  koncentrace: to, co mi jednoznačně 

přineslo to pečlivé pozorování skutečnosti, je to, že jsem se propadla do vnímání krásy. Také 

zmiňuje, že když je člověk aktivně účastný, například při vnímání obrazu a když je zároveň 

otevřený, tak dochází ke změně vnímání, Sypěnová to popisuje jako změnu hranic vnímání. 

Michal Kindernay popisuje svůj zážitek spojený s uměleckým dílem, ve kterém vnímal 

jako by byl napojený na samotný proud života:...jsi v tom okamžiku napojená na samotný 

život. Jsi v proudu toho života. Jazyk toho života je to napojení, najednou je všechno slyšet, 

v těch docela obyčejných zvukových událostech, je všechno. Frekvence, odrazy, univerzum. 

Podobě jako při meditaci. Vidíš a slyšíš mnohém dál přes sebe.

Zdeněk Hůla říká, že v  umění, v  tvorbě dochází vždy k  nějakému napětí, a  právě 

toto napětí nám umožňuje na  chvilku zahlédnout, co je za  tím vším: Vždycky jsem si to 

představoval, jako by ty věci roztáhly oponu a  já na  chvíli zahlédl svět v  plné velikosti 

a hloubce než se mi to zavře. Kdo tohle pozná, ví, že to je. Tomu se na východě říká osvícení, 

ale neznamená, že on od té doby vidí svět, jak je. Jen vidí, že to existuje a že se to dá znovu 

a znovu dělat. Jsou to takové momenty, kdy člověk sedí a poslouchá hudbu nebo najednou 

chvilku má pocit, že je součástí tohoto světa, že do něj vstoupil úplně reálně, že to pro něj 

není nějaký předmět, na který kouká, ale že on je součástí a tím pádem tento svět vnímá, 

chápe ho. 

Sestra Petra z kláštera na Bílé hoře takový okamžik popisuje ovšem nikoli v souvislosti 

s uměním, ale v souvislosti s kontemplací neboli nazíráním Boha:... člověk jakoby zapomene 

na sebe a jenom vidí Boha a vidí to, co ho přesahuje a nachází se v tom. Takové to absolutní 

splynutí, v té chvíli zažívá taky pocit krásna nebo útěchy (jak se tomu říká v křesťanské tradici). 

Nebo právě splynutí, kdy se stává součástí celku a vidí, že je na svém místě a vidí, že takhle 

to má smysl. Anebo je tam prostě láska, přijetí… a to všechno. A v té chvíli člověk dokáže 

brečet třeba štěstím, protože je to všechno moc krásné. Tohle existuje, to můžu potvrdit 

z mé strany jako řeholnice. A je tam opravdu krása, která je na velmi vnitřní rovině. Vidíte 

kytku a pláčete nad  tím radostí, jak je to krásné, protože to vnímáte i na té hlubší rovině 

sounáležitosti se stvořením, s Bohem. 

Z rozhovorů: 

Anežka Kovalová: (...) Víš, když poznáš, že se ti přitom malování něco vede, tak je to 

vždycky v situaci kdy se jakoby naladíš na nějakou podobnou vlnu, když se jakoby propojíš 

s tím, co chceš dělat, když se jakoby staneš tou věcí když maluji les, musím se stát tím lesem, 

musím se stát tou věcí, vyloženě jakoby se s ní ztotožnit, aby ta věc byla dobrá.

Miroslav Koval: Já bych to možná posunul ještě jedním způsobem, ano jak říkáš, stát 

se tím lesem. Ale ty se musíš stát tím lesem, aby ten les nebyl to já, ale abych já byl les. Já 

jsem se v tom ztratil, vytratil se z toho, jo. Já nejsem ten důležitej, ten les je důležitý, ten 

obraz je důležitý, ne já. To je moment, který myslím, že je podstatný v tom. (...)

(...) V  kreslení sebe zapomínám, je mi nahlédnutím do  řádu přirozeného světa, 

do čirého bytí, mimo prostor účelností poraněných „věcí“. (...) (Miroslav Koval, duben 2005, 
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text k výstavám v Uherském Brodě a Zábřehu)

 (...) Nehledám vnější podobu předmětu, sleduji jeho vnitřní sebeutváření, chci 

vplynout, obývat, být kreslícím, kresleným i  kresbou. „Procházet kresbou jako trávou, být 

větrem, vodou, zemí..." (Z textu pro výstavu v Severomoravském divadle Šumperk, září 1992)

(...) Teprve v obratu ve stavu mysli, v zapomenutí účelu a praktického využití, otevře 

se nám celá zá-zračná nevyčerpatelnost světa, vrací se nám prvotní úžas počátku a spatříme 

všude kolem sebe to, co má na mysli Mistr čuang svým výrokem, že „Tao je všude“. Neplatí 

dál rozlišení, není odděle-nost, ale jednota, a každý dříve bezvýznamný detail nabízí svou 

bezednost. A přitom je všechno čiré a prosté, tajemné bez fantastična, blízké a dostupné. (...) 

(Z textu k výstavě v Galerii Jiřího Jílka Šumperk, leden 1998)

Jan Němec: (...) Já si myslím, že je v  tom vždy nějaké zapomenutí na  sebe nebo 

vystoupení ze sebe, že se s něčím na nějaké rovině identifikuješ asi víc, než to člověk běžně 

dělá, třeba v případě hudby. Vlastně jako by nevnímáš nějakou dobu sebe a jsi s tou hudbou 

a v té hudbě, což z nějakého důvodu přináší pocity štěstí a krásy třeba. A já myslím, že stejně 

taky i  s  druhým člověkem nebo v  lásce, že je to stejný princip, když se nějak osvobodíš 

od sebe a od ega na chvilku, tak najednou ty věci vystupují jiným způsobem. Což samozřejmě 

se může stát taky běžně v přírodě, těch situací je celá řada. (...)

Zdeněk Hůla: (...) Svět, který různě uhýbá a pořád běží jak do hloubky, tak v čase, 

který se může pohybovat. Tak stejně i jiná díla, umělecká díla, v nich je to typické, ale i ve 

vědě, když se chci skutečně přiblížit realitě, vytvořím si takové modely, ve kterých je napětí. 

Toto napětí nám na chvilku odhalí nějaké pochopení mimo logiku, vymezí jen ten prostor. 

Nemohu ho popsat pojmy, ale vymezit. Vždycky jsem 

si to představoval, jako by ty věci roztáhly oponu a já 

na  chvíli zahlédl svět v  plné velikosti a  hloubce než 

se mi to zavře. Kdo tohle pozná, ví, že to je. Tomu se 

na východě říká osvícení, ale neznamená, že on od té 

doby vidí svět, jak je. Jen vidí, že to existuje a  že se 

to dá znovu a znovu dělat. Jsou to takové momenty, 

kdy člověk sedí a  poslouchá hudbu nebo najednou 

chvilku má pocit, že je součástí tohoto světa, že 

do něj vstoupil úplně reálně, že to pro něj není nějaký 

předmět, na  který kouká, ale že on je součástí a  tím 

pádem tento svět vnímá, chápe ho. (…) 

sestra Petra: ... mě to připomíná s tou hudbou 

to, co my říkáme o kontemplaci, čili nazírání Boha. To 

je stav, kdy člověk jakoby zapomene na sebe a jenom 

vidí Boha a vidí to, co ho přesahuje a nachází se v tom. 

Takové to absolutní splynutí, v  té chvíli zažívá taky 

pocit krásna nebo útěchy (jak se tomu říká v křesťanské 

tradici). Nebo právě splynutí, kdy se stává součástí celku 

a vidí, že je na svém místě a vidí, že takhle to má smysl. 

Anebo je tam prostě láska, přijetí… a to všechno. A v té 

chvíli člověk dokáže brečet třeba štěstím, protože je to 

všechno moc krásné. Tohle existuje, to můžu potvrdit 

z  mé strany jako řeholnice. A  je tam opravdu krása, 

která je na velmi vnitřní rovině. Vidíte kytku a pláčete 

Monstrance, Marianna Petrů 75 x 65, akryl na plátně, 

2014 (71)
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nad tím radostí, jak je to krásné, protože to vnímáte i na té hlubší rovině sounáležitosti se 

stvořením, s Bohem. To je krása, po které třeba já osobně toužím.

Anna Sypěnová: (...) Mě k  tomu napadá slovní spojení, které používám poprvé, že 

mění hranice, mění ti to hranice vnímání a to je to skvělý, že v tom člověk musí být aktivně 

účastný nebo se to tak jako stane, že vlastně jako i u obrazu, že obraz ti to nedá sám, že ty 

se u toho napustíš tím pohledem je to ta míra otevřenosti, ale pak, ta proměna těch hranic 

toho vnímání, že vlastně ta jednoduchá věc ti může něco otevřít nebo nějaký upozornění. 

(A někdy mám pocit, že člověk jakoby v životě musí být upozorněn někým, alespoň párkrát 

nebo jednou někým třeba když je malý, tak dospělým, aby si něčeho všimnul, a pak se sám 

naučí si všímat, a je v tom, je to rychlý to jako. (...)

(...) Pamatuji si, když jsem jako malá skicovala všechno 

kolem sebe, že jsem kreslila studie krajiny nebo zátiší, tak to, 

co mi jednoznačně přineslo to pečlivé pozorování skutečnosti, 

je to, že jsem se propadla do vnímání krásy. Potom jsem viděla 

borovici, když jsem se u ní zastavila a chvilku jsem se u  toho 

byla a  za-vnímala novou krásu, a  to je ta poesie v  tom, je to 

nekonečné obohacování. Až jsem tu borovici potřebovala 

na obrázek, tak jsem si ji konečně prohlédla pořádně a tím si to 

uvědomila. (...)

Michal Kindernay: (...) Pamatuji si moment, nevím kolik 

mi mohlo být, asi patnáct, šestnáct, kdy jsem vystoupil na jednu 

horu v  Nízkých Tatrách. Vyškrábal jsem se na  vrchol, kde 

nikdo nebyl a  já jsem se tam rozplakal. Zkrátka jsem se tam 

rozplakal, protože jsem si uvědomil, že je to strašně krásné. 

Ale až tak krásné, až je to bolestivé, protože si uvědomíš, 

jak je svět ohromný a  neuchopitelný, neuchopitelně krásný, 

něco, co nás neuvěřitelně převyšuje a my jsme ta nepodstatná 

miniaturní stvoření, ti mravenci na  planetě, kteří jsou myslící, 

což je zajímavé, ale stejně tropící spoustu hloupostí a zločinů 

zcela absurdně proti zemi, proti přírodě, která je paradoxně podmínkou naší existence. 

Zde na vrcholku hory byl moment krásy a zároveň uvědomění si naší omezenosti hodně 

silný a znepokojivý. Byl to moment podobný zpovědi v kostele, takový moment prozření 

a vyžadování odpuštění za sebe i za celý svět, který jsem viděl daleko za horizontem. (...)

...jsi v  tom okamžiku napojená na  samotný život. Jsi v  proudu toho života. Jazyk 

toho života je to napojení, najednou je všechno slyšet, v těch docela obyčejných zvukových 

událostech, je všechno. Frekvence, odrazy, univerzum. Podobě jako při meditaci. Vidíš 

a slyšíš mnohém dál přes sebe...

Marianna Petrů: (...) V přírodě je nejvíc energie, kterou se snažím dostat do malby. 

Pokud se mi ji podaří přenést do obrazu, mám z toho radost. Snažím se udělat co nejčistější 

přenos. Pak mám pocit, že to je přesně to krásné. Hodně záleží na mém aktuálním stavu – 

zda mám pořádek v hlavě anebo jestli jsem unavená a podobně. (...)

(...) A to mě vlastně na malbě nejvíc baví – můžeš se dostat do absolutního kontaktu 

sama se sebou. Možná i s přírodou. 

Další radost, kterou občas v  malbě zažívám je spojená s  okamžiky, kdy obrazy 

vzniknou „jakoby samy“. Přestanu přemýšlet a jen tvořím. Takovou práci provází uvolněnost, 

bezprostřední lehkost, síla a zpětná racionální reflexe. Neděje se tak moc často, většinou 

Soundmap

Michal Kindernay (72)
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spíš bojuju. Ale když se to podaří, je to dárek. (...)

Terezie Kolářová: …co mě teď napadá… Může se ti stát, že se při tvorbě v podstatě 

stáváš médiem. Ty jsi tunel, kterým prochází sdělení a  ty jsi tím nástrojem, který vysloví, 

vyjádří. Ale je tam úplně nepatrná hranice, kdy už do toho vkládáš svůj nepatrný otisk a stáváš 

tím autorem, kdy najednou někdo čte tvůj rukopis, říká, ten tvůrce dělá tak a pro něho je 

typické to, a pro druhého ono. Asi to je v pořádku, může to být uchopení… může to být tvá 

ruka a uchopení prostoru a práce s barvou přesto zůstáváš médiem, které je...

Michaela Dašková: ... je to velká radost, a pak je to, že nevnímáš nic jiného, než to, co 

se děje před tebou, že jsi v tom zážitku, nehlídáš čas, nepřemýšlíš o jiných věcech, že tě to 

plně táhne a úplně kompletně tě to pohltí, že přestaneš vnímat cokoliv jiného, jenom tu věc, 

která je hodně silná a krásná. Protože si to chceš vychutnat tak moc, jak to jenom jde, myslím 

každou buňkou v  těle. Myslím si, že tohle lidé zažívají při orgasmu, jako podobné pocity. 

Myslím si, že je to v něčem podobné, že to nějakým způsobem pohltí celého člověka…

Radan Volnohradský: (...) Pro mě je taky krása, svým způsobem, něco 

transcendentálního, něco neuchopitelného...

2. 10. 1. FRANTIŠEK DRTIKOl (1883—1961)

Jmenuji se Drtikol. Drtil jsem kola, která mě svírala. Jsem fotograf. Fotografoval jsem 

světlem. Píši do duší lidem světlem poznání.

Pokud zmiňujeme transcendenci v  umění, 

domnívám se, že by bylo zajímavé právě zmínit jméno 

Františka Drtikola, jehož umění hovoří jazykem, který 

dalece přesahuje v určitých sférách naše chápání. Jogín 

Drtikol nastavil ve své době zcela jinou laťku umění. 

Své vidění se nesnažil přizpůsobit okolnímu světu, ale 

uchovával svoji jedinečnost vnímání, které rozvíjel různými 

tělesnými cvičeními. Hledal a nalézal nové cesty, protože 

právě o tom je snad i obsah umění, nalézat cestu, nalézat 

formu, jak předat svoje hluboké vnitřní vidění (kontakt 

se sebou) okolí. A k tomu je potřeba se na chvíli vzdálit 

od  všeho ostatního, pobývat sám se sebou a  nalézat 

svůj pramen. A když hovořím o pramenu, tak tím myslím 

vědomí, které se dotýká nějaké hlubší pravdivosti, která 

snad může být rozpoznána skrze citlivé vnímání věcí 

kolem nás a v nás. A proto nám povětšinou k vyjádření 

této pravdy nestačí běžné prostředky a formy vyjádření, 

ale hledáme jiné, protože obsah je natolik nesnadno 

sdělitelný, že je potřeba naleznout způsob, jak jej sdělit, 

jak naleznout onu formu, která dokáže vystihnout 

podstatu? Právě František Drtikol tuto formu nalézá ve 

svých fotografiích (bromografiích) a malbách. Nahé tělo 

je pro něj symbolem čistoty, přirozenosti – není se za co stydět – je to ta nejpřirozenější věc 

na světě, a tak předkládá světu to, čeho se svět tak bojí – sebe sama. Také nalézáme na různých 

fotografiích odlesky – snad jiného světa, kterého se lze dotknout je ve zvláštním stavu citlivého 

vnímání. Drikol otevírá svět umění právě tomuto hlubšímu vnímání.

Kompozice / 1930 / bromostříbrná fotogra-

fie / 28,3 × 22,2 cm. (73)
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 Naprosto sebe zapomenout, je jediná cesta, jak splynout s Ním. Snažíme-li se Ho 

nějak uchopit, uniká nám. Až když Ho přestaneme uchopovat a  „zvrátíme se do  Něho, 

splyneme s Ním."27 

Jan Němec, který napsal román o  Františku Drtikolovy, Dějiny světla, říká, že pro 

Drtikola byla krása především symbolem, jako umělec intuitivně cítil, že je branou k něčemu 

jinému, jedním z hraničních přechodů mezi zemí hmoty a ducha - snad by to šlo říct tak, že 

krása je hmotou ve stavu milosti. Myslím, že něco takového je cítit z jeho nejlepších aktů. 

Což je velmi zajímavá myšlenka, která nám dává další opodstatnění myslet si, že krása je 

něco víc než pouze hezký povrch, ale že má mnoho tváří se kterými, pokud jsme dostatečně 

citliví a otevření, se můžeme potkat. 

2. 10. 3. SOUND ESCAPES (ZVUKOVÉ ÚNIKY)

...lidská zkušenost je, v zásadě společná zkušenost,… osobní jednota není „já", ale „Ty 

a já"28 

Existuje nějaký společný prožitek? Chvíle, kdy mizí individuální hranice a člověk se 

může protnout s bytím druhého? Nemusí to být nutně ani existence druhé bytosti, ale člověk 

se v tvorbě může střetnout i s jiným způsobem bytí, jako bytím stromu, květiny, zvířete, lesa, 

řeky?

Tématem úniku, přesahu, duchovna v souvislosti s hudbou a pedagogikou se zabývá 

výzkum Sound escapes: images of spirituality from music teachers and students,29 který 

probíhá30 od r. 2007 na Open University v Milton Keynes a na University of Sussex v Brightonu. 

Hlavním zájmem výzkumu je význam duchovna v hudbě v propojení s pedagogikou. Výzkum 

je prováděn formou nestrukturovaných rozhovorů, založených na otázce: Jaký vidíte vztah 

mezi duchovnem a hudbou?

 Prezentovány byly zatím data získané od  37 respondentů a  čtyř skupin dětí, 

kvantitativní výzkum z dotazníků vyplnilo 38 zaškolujících se hudebních učitelů.

 Výzkum probíhá v  Anglii a  je zaměřený na  vnímání krásy. Zaměřuje se na  otázku 

významu duchovna (transcendence) v rámci výuky.

 Je možné transcendenci, kterou můžeme vnímat při poslechu hudby nebo při 

vnímání uměleckého díla chápat jako cestu, kdy lépe poznáváme sami sebe a zušlechťujeme 

své nadání? Je možné nahlédnout společně s  PhDr. Paulem Bruntonem (1898—1981) 

na umění jako na prostředek zušlechtění a povznesení a zároveň nalezení duchovní stezky? 

Můžeme podle vzoru C. G. Junga (1875—1961) uvažovat o  sdílené zkušenosti všech lidí, 

která překračuje hranice osobnosti? Jung mluvil o  transpersonálním, aby popsal zážitky, 

v nichž se transcendují naše individuální identity a začleňují se do kolektivního nevědomí 

sdílené všemi lidmi. 

 Z  rozhovorů z  výše zmíněného výzkumu vyplývá, že vnímání každého člověka je 

27 Úryvky z  Fráňových rozhovorů zaznamenané M. l. [online] Dostupné z: http://zivutek.cz/books/drtikol_frana/

rozhovory-dopisy-poucky-myslenky-frani-drtikola.pdf 

28 MacMurray, citováno v Hay 2000, s. 46

…human experience is, in principle, shared experience;… the unit of the personal is not the „I“ but the „You and I“. 

29 Harris, Diana; Mackrill, Duncan. Sound escapes: images of spirituality from music teachers and students.

30 Nebyla nalezena informace o tom, zda byl již výzkum ukončen.
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různé, ale přesto v některých momentech navzájem si podobné. Všichni hovoří o něčem, 

co je dostává mimo sebe nebo naopak blíže k sobě. Nepálský student hovoří o něčem, co 

ho vzdaluje od všeho vnějšího a přibližuje k vnitřní zkušenosti, vnímání sebe, z rozhovoru:

Nic necítím, zapomenu na vše. Cítím, jako bych byl sám, vzdálen od společnosti, jen 

já - má duše a hudba... duše jsou pocity, když cítíš něco uvnitř a tvá duše k tobě promlouvá..31 

 Z  jiného rozhovoru, Mary (učitelka) prožívá uvědomění si něčeho mimo běžný 

rámec, zvnitřnění během poslechu hudby: je to něco jako spojení, téměř vědomí sebe sama, 

uvědomění si něčeho uvnitř sebe32

Imogen studentka SOAS (Africká hudba), popisuje zkušenost s poslechem hudby jako 

něco, co ji nutí přemýšlet mimo čas: Přemýšlela jsem nad tím z hudebního hlediska, zda to 

ovlivnilo jen mé emoce, protože to je vnitřní záležitost, anebo i nějak zvenčí, předpokládám, 

že být duchovní znamená se na něco napojit, skoro jako by mě to povzneslo, jako bych se 

napojila na něco mimo mě.33

Další respondentka Karen v odpovědi na otázku: Co tvoří dílo duchovním? Hovoří 

o  otevření srdce: Existují také hudební žánry, které otvírají srdce. Tím myslím až fyzický 

zážitek při jejich poslechu. Úplně tě to povzbudí.34 

31 "I feel nothing... I forget everythink; I feel like I am alone, I am out of the community; myself only - the soul and 

music; spirit is like feelings, when you feel something inside you and spirit talks to you."

32 "something that is a connection, almost an awareness of your own self, and awareness of something inside you 

… "

33 "I was thinking about it in terms of music and whether I ´d been moved not just emotionally, because that is 

internal, but sort of outside of myself and I  suppose being spiritual is connecting to something, almost lifting out 

yourself...feeling like you ´re connected with something apart from yourself."

34 "There´s some types of music that are about openess of heart. I mean that almost like a kind of body experience 

whilst you listen to it. You are uplifted from it."
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Prague Soundmap

Michal Kindernay (74)
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1. PEDAGOGICKÁ VÝCHODISKA VE VNÍMÁNÍ KRÁSY

Klíčová slova: svoboda, vzdělávání, škola, krása, intuice, svobodná škola, umění, 

Komenský, pravda, estetická výchova, intuitivní pedagogika

1. 1. KRÁSA, ŠKOlA A SVOBODA

 Jakým způsobem souvisí krása se vzděláváním a školou? 

Pokud na chvíli odhlédneme od tradičních forem, v jakých se ve školách učí výtvarná 

výchova a podíváme se na samotnou školu, jako na instituci, která zprostředkovává vzdělávání, 

vychovává a tvoří člověka, který pak vstupuje do světa, tak se před námi rozprostře mnohem 

širší prostor, ve kterém se můžeme setkat s krásou a jejími různými podobami. Vnímání krásy 

nesouvisí pouze s vybranými předměty, ale je to, jak už bylo zmíněno dříve, určitá citlivost 

k  věcem a  lidem kolem, otevřenost ke světu, možná i nějaké hlubší vnímání skutečnosti, 

světla, barev, času a pravdy. Pokud si vzpomeneme na rozhovor s Michalem Kindernayem, 

opět si vybavíme, jak je důležité prostředí, ve kterém se v dětství pohybuje. A nemusí to být 

pouze prostředí domova, ale je to celkově naše prostředí, ve kterém se nacházíme a do něj 

samozřejmě patří i  prostředí školy. To, jakým způsobem utváříme toto prostředí a  jakým 

způsobem dětem zprostředkováváme informace následně může ovlivňovat, a odvažuji se 

říci, že i  ovlivňuje jejich vnímání světa a  třeba i  krásy. Je až podivuhodné, že tak klíčové 

instituci a jejímu prostředí, se věnuje tak málo pozornosti v realitě, ač o této problematice již 

bylo napsáno množství článků. Tedy nejde pouze o estetickou výchovu, ale o celý systém, 

který studentovi/žákovi něco předkládá a tím formuje jeho vnímání světa. Jako příklad bych 

ráda uvedla zajímavý koncept anglické školy jménem Summerhill, která staví výuku na zcela 

odlišených principech, než je obvyklé. Příklad školy v Summerhillu je zde uveden pro ilustraci, 

jakým způsobem nás škola celkově ovlivňuje jako lidské jedince a co se stane, pokud úplně 

změníme přístup ve vzdělávání. Nezmění se tím i citlivost našeho vnímání na okolní věci? 

Nezmění se tím i celkově naše citlivost? Nezmění se tím i naše vnímání krásy? 

 

1. 2. SUMMERHIll

 V Anglii existuje už od roku 1923 demokratická škola jménem Summerhill, kterou 

založil A. S. Neill (1883–1973). Neill vedl první školu v  roce 1921 v  německém Hellerau 

na  předměstí Dráždan, tato škola fungovala původně jako část Neue Schule. Brzy školu 

přesunul do Sonntagsbergu v Rakousku, aby se mohl trochu uvolnit od německé vize, ale 

ani tak zde nenašel zcela vhodný prostor, a proto se v roce 1923 přesunul i se svojí školou 

do rodné Anglie, kde vznikl název školy Summerhill podle domu v lyme Regis. 

 žáci v  této škole nemají povinné vyučování. Mají volnost v  tom, co chtějí dělat, 

nikdo jim nic nenutí, vzdělání je ponecháno čistě v  jejich rukou, je jim nabídnuto, nikoli 

vnucováno. Sám A. S. Neill se vyjádřil ke způsobu vzdělání takto: Jen si právě uvědomuji, jak 

je můj výukový plán absolutně neomezený. Vidím, že jakékoliv naléhání je špatné. Jediné, co 

má přínos, je vnitřní nutkání. A pokud si chtějí Marie a David zalenošit, je to právě v tu chvíli 

nutné pro jejich osobnost. Každá chvíle v životě zdravého dítěte je produktivní. Děti nemají
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čas si sednout a  lenošit. lenošení je ojedinělé, je to znovunabytí sil, a  proto je nutné, 

aby existovalo.1 Neill se často vyjadřoval v tom smyslu, že nejdůležitější je samotný život, 

chtěl zařadit studium na tu správnou pozici v žebříčku priorit a to pro něj znamenalo — až 

pod život. Také říkal, že hlavní myšlenkou bylo (když zakládali školu společně s manželkou), 

aby škola byla vhodná pro dítě - namísto toho, aby se dítě přizpůsobovalo škole. A to se 

snažil maximálně dodržovat. Vždy pro něj bylo důležitější dítě, než nějaké věci a vybavení. 

Jednou za  ním přišel chlapec, který trpěl nějakým zjevným traumatem ze svého otce 

a z jeho autority, přišel k Neillovi do pracovny a řekl mu, že rozbije hrníčky, co má na stole, 

a Neill mu klidně odpověděl, ať je rozbije, věděl, že kdyby mu to zakázal a přiložil tak větší 

váhu hrníčkům, než tomu chlapci, nepomohl by mu a chlapec by se zatvrdil i proti němu. Ale 

díky tomu, že jej nechal rozbít tyto hrníčky mu ukázal, že mu na něm záleží a ten dotyčný 

chlapec to pak už nikdy neudělal a získal v Neilla absolutní důvěru. Je tedy zřejmé, že výuka 

na Summerhillu se odehrává více v rámci samotného života než v hodinách, což je možné 

i díky tomu, že je škola internátní a děti v ní žijí. Učí se přímo ze zkušenosti žitého světa, 

žádné abstraktní vědomosti (i když ty také, pokud se pro to rozhodnou, jejich schopnost 

získat nějaké vědomosti o jakémkoli tématu je neuvěřitelná). 

 V  Summerhillu se děti mohou sami rozhodnout, čemu se chtějí věnovat a  čemu 

ne. Neill líčí zajímavé případy, kdy do  této školy přestupují děti z  běžného vzdělávacího 

systému (tehdy to bylo v 70-tých letech). Jejich první reakcí bylo, že nedělaly nic, jenom si 

hrály, protože je nikdo nenutil se učit, tak se neučily. Neill popisuje tuto fázi u různých dětí, 

podle míry toho, v jaké nesvobodě či útlaku se předtím děti nacházely. Některé děti získaly 

ze školy takové trauma z tlaku a z toho, že něco „musí", že po přechodu na Summerhill, kde 

nic vyloženě nemusely, tak nic nedělaly a v žádném případě se nevěnovaly studiu. Postupem 

času, jak si zvykly na to, že je nikdo do ničeho nenutí, přišly samy a začaly se zajímat. Idea 

této školy totiž pracuje s myšlenkou, že děti jsou v základu dobré a zvídavé. A tak se děti 

po nějakém čase sami zapojí do nějakého druhu vyučování, ale nyní již nikoli z donucení, ale 

proto, že sami chtějí, že je to samotné zajímá. V této chvíli už můžeme hovořit o svobodném 

vzdělávání. Přestává mizet tlak z vnějšího prostředí a nahrazuje ho vlastní touha dozvědět 

se něco více. Začíná se probouzet přirozená dětská zvědavost, která vede děti k poznání, 

čehož se dosahuje jen velmi těžko na školách, kde je na děti vyvíjen tlak z různých stran, že 

by něco měly vědět a měly něčeho dosáhnout bez toho, aby někoho zajímalo, co vlastně ve 

skutečnosti chtějí dělat!

 Summerhill funguje samosprávným způsobem, žáci mají možnost rozhodovat 

o důležitých věcech týkajících se života ve škole. Otázky ohledně opravy domu, najímání 

personálu či jídla ovšem zůstávají pod  dohledem ředitele školy. Děti mohou hlasovat 

o různých pravidlem, která ve škole budou mít a dodržovat, učí se fungovat ve společnosti 

a chápat život v ní. Neill řekl, že mu jde především o způsob života a nikoli o vzdělání, o to, 

aby z dětí vyrostli šťastní lidé, kteří budou moci být šťastní i ve svém životě. 

 Neill, tento pozoruhodný člověk, šel ve své době úplně jinou cestou, která ani dnes 

ještě není pořádně prošlapaná a idea školy, kde se nemusí děti učit je pro mnohé z nás stále 

i  v 21. století v mnohém nepochopitelná. V  jeho době jej velmi ovlivnili metody Homera 

lanea (1875–1925), zvlášť způsob, jakým léčil mladé delikventy v  místě zvaném little 

Commonwealth. lane dával těmto malým rebelům svobodu a především lásku a setkal se 

1 NEIll. A. S. Summerhill: the early days [online]. Dostupné z: http://www.summerhillschool.co.uk/history.php

„I am only just realising the absolute freedom of my scheme of Education. I see that all outside compulsion is wrong, 

that inner compulsion is the only value. And if Mary or David wants to laze about, lazing about is the one thing 

necessary for their personalities at the moment. Every moment of a healthy child's life is a working moment. A child 

has no time to sit down and laze. lazing is abnormal, it is a recovery, and therefore it is necessary when it exists."
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s mnoha úspěchy v tom smyslu, že mnoho takto problematických dětí se skutečně zklidnilo 

a staly se z nich spokojené a normální děti.

 Dalším významným člověkem, který ovlivnil A. S. Neilla a pravděpodobně i Summerhill 

byl kontroverzní psychoanalytik Wilhelm Reich (1897 - 1957), který jej ovlivnil především 

myšlenkou sexuální svobody. V době života A. S Neilla byla hodně aktuální otázka sexuality, 

kterou předtím otevřel Freund (1856–1939), jehož žákem Reich byl. Pokračoval v pochopení 

lidské přirozenosti a  postupně jí osvobozoval od  křesťansko kalvinistické morálky, která 

lidi svazovala a v podstatě jim vnucovala představu sexuality jako něčeho hříšného. Dříve 

bylo v Summerhillu mnoho problémových dětí, téměř všechny až na výjimky našli ve svém 

životě nějaký smysl a staly se šťastnými lidmi. Neill jim pomáhal zbavovat se traumat z otce 

nebo z čehokoliv jiného takovým způsobem, že děti nechal k sobě přistupovat jako k sobě 

rovnému, nezakládal si na autoritě ani na pozici moci, děti věděli, že to je Neill a neměli 

z něj strach, mohli mu důvěřovat. V 50-tých letech řešil krádeže takovým způsobem, že 

dotyčného za  krádež odměnil. Tento způsob pro tehdejší generaci fungoval, dítě se pak 

stydělo a již víckrát nic neukradlo, ale již v době, kdy umíral si velmi silně uvědomoval, že 

tyto metody pro jeho současnost (70-tá léta) už nefungují, děti jsou jiné a co teprve nyní 

v 21. století? 

 Neillova pedagogika, pokud by se to tak dalo vůbec nazvat, spočívala ve svobodě 

a  rovném přístupu k  sobě navzájem. Děti nebyly a  nejsou brány jako nesvéprávná malá 

stvoření, ale jako bytosti schopny rozhodovat se sami za  sebe a  tím utvářet svůj svět, 

potažmo život. Pokud se rozhodnou, že si před obědem neumyjí ruce, je to jejich věc, 

nikdo jim nebude vnucovat, aby to dělali, když mnoho dospělých si samo ruce před jídlem 

neumývá. Samozřejmě, že se ve škole našlo několik dětí, které ještě ve 12-ti letech neuměli 

psát, ale to, co je zajímavé, i z těchto dětí nebo právně z nich stali velmi úspěšní lidé, kteří se 

naučili psát jen o něco později. Mnoho právě z těchto trochu opožděných se stalo ve svých 

životech velmi úspěšných, buď vystudovali nějakou univerzitu, a  pak cestovali po  celém 

světě, nebo něco podobného. Sám Neill napsal, že zná jen velmi málo případů, kteří vyšli ze 

Summerhillu a nenašli ve svém životě uplatnění. 

 To, že A. S. Neill nebyl pouze nějakým bláznivým snílkem, snad dosvědčuje fakt, 

že škola založená v roce 1921 přetrvala dodnes. Niell také získal respekt velmi zajímavých 

tvůrců své doby jako byl Bertrand Russel (1872 - 1970) či Henri Miller (1891 - 1980), což 

svědčí o člověku minimálně bystré inteligence a zajímavých názorů. 

1. 3. SVOBODNÁ ŠKOlA A VNÍMÁNÍ KRÁSY

 Co je tedy svobodná škola? Je to typ instituce, zařízení, prostoru, kde se nachází 

děti ze své vlastní svobodné volby a  ze svého vlastního zájmu. Je to místo nebo má to 

být místo, kde děti přebírají v  určité míře odpovědnost za  vlastní vzdělání. Nejsou jim 

vědomosti předkládány proti jejich vůli a nuceny, aby je přijímaly a ještě dokazovaly, že je 

opravdu nějakým způsobem vstřebaly, ale je ponecháno na  jejich svobodné vůli, zda se 

chtějí některými otázkami zaobírat či nikoli. Mnozí z nás jsme se na školách učili množství 

informací v  rozličných předmětech, ale co si skutečně z  těchto předmětů pamatujeme? 

Nepamatujeme si jen to, co nás doopravdy zaujalo, co nás vnitřně oslovilo a co jsme se učili 

ze svého vlastního zájmu a nikoli z vnějšího popudu? Nebo si pamatujeme ty informace, které 

jsme vstřebali pod tlakem výhružky ze stran učitelů nebo rodičů? Co je pravou podstatou 

vzdělání? Získávat vědomosti o tom, co nás zajímá a to co skutečně potřebujeme? Ne každý 

touží po tom, stát se vědcem nebo inženýrem. Když člověk dělá opravdu co chce a co jej 

naplňuje a skutečně něco umí, není to opravdová hodnota a to co by nám vzdělání mělo 

dát? 
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 Tedy pokud se skutečně vzděláváme v tom, co nás zajímá a co potřebujeme, stávají 

se z nás vysoce výkonní pracovníci, kteří se věnují svému oboru nikoli proto, že jinou práci 

nenašli nebo proto, že je nějaká práce dobře placená, ale proto, že je předmět/obor skutečně 

zajímá. Tito lidé pak přicházejí na velmi zajímavé věci anebo nám jen kvalitně a s radostí umí 

opravit boty či elektriku nebo vyrobit keramický hrnek, ze kterého budeme rádi pít. Proč 

nepodporovat v dětech jejich přirozený zájem, protože každé dítě nějaký zájem má a pokud 

ne, je třeba zvýšit pozornost, proč zájem nemá?

 Není výše uvedený prostor svobody zároveň prostorem, kde se můžeme snadněji 

setkat s  krásou? Není to proto, který de facto krásu utváří? Krásu jako zkušenost tohoto 

světa. A potom to přece nemusí být krása spojená pouze s výtvarným uměním, ale máme 

tady také mimoumělecké estetično, na které se začíná rovněž poslední dobou poukazovat 

čím dál tím víc intenzivněji. Není to také způsob, jak být zároveň i více vnímaví k přírodě? 

 V  současnosti existuje ve světě mnoho různých zařízení, které se snaží právě 

svobodu a následný zájem dětí o vzdělání podpořit vhodným přístupem k dětem. Snaží se 

jim vytvořit příznivé prostředí, aby mohly rozvíjet svůj potenciál a respektovat jejich různá 

nadání a talenty. Jednou z těchto škol je například škola Solvik ve Švédsku, založená Pärem 

Ahlbomem a Merete lovlie v roce 1981.

 Když se podíváme hlouběji do minulosti, tak takové školy až tu byly i dříve a kromě 

již zmíněného Summerhillu, lze zmínit např. i waldorfskou školu v Německu založenou v 

roce 1919 Rudolfem Steinerem, která kladla důraz na to, aby byl respektován přirozený vývoj 

dítěte. Dnes existuje celé waldorfské školství jako komplexní edukační systém založený na 

myšlenkách Rudolfa Steinera. Waldosrfské školy jsou v současnosti rozšířené po celé Evropě 

a můžeme je naleznout i v Severní Americe. 

 Další škola, která realizuje svobodný přístup k  žákům je škola Sudbury Valley 

v  Americe, která byla založena v  roce 1968 a  podle jejího modelu vzniklo mnoho škol 

i v Evropě. 

Jan Patočka měl v roce 1966 na XVIII. světovém kongresu INSEA s názvem Výtvarná 

výchova – výchova pro budoucnost referát na  téma Krize racionální civilizace a  úloha 

umění. V tomto referátu upozorňuje na to, že v naší době a kultuře je dominantní pojmové, 

intelektuální poznání – je dokonce tak dominantní, že ovlivňuje i  činnost uměleckou, 

stavící původně na zcela jiných principech. Znakem tohoto stavu je mimo jiné to, že umění 

se od  jisté doby neobejde bez  intelektuální, teoretické reflexe a  explikace.2 Říká, že by 

učitelé měli pěstovat hluboký smysl pro svobodu, chápat uměleckou činnost jako projev 

ryzí lidskosti, důkazu, že člověk „není pouhý transformátor a akumulátor energie, který si 

vytvořila hra kosmických sil, nýbrž opravdový tvůrčí pramen, svoboda“.3 

1. 4. ŠKOlA A čAS

Další otázkou je, jakým způsobem škola a  vzdělání reaguje na  vývoj dětí a  celé 

společnosti? Nepřetrvávají v  našem vzdělávacím systému stále zastaralé struktury např. 

z dob komunismu, a nejsou právě tyto struktury trvajícím zdrojem nesnází ve vzdělávacím 

systému? Jaký byl přístup školy a  pedagogů ke studentům/žákům v  předchozím režimu 

(komunismu)? Mohli bychom jej nazvat utlačující? Byl v tomto systému pedagog ten, který 

zprostředkovával informace či ten, který informace a  určitý druh estetiky nutil a  zároveň 

2 ŠOBÁŇOVÁ, P. Z historie české sekce INSEA [online]. Dostupné z: https://www.insea.cz/z-historie

3 Patočka, 1968, s. 56 In: ŠOBÁŇOVÁ, P. Z  historie české sekce INSEA [online]. Dostupné z: https://www.insea.

cz/z-historie
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určitý druh informací a  estetiky zakazoval? A  pokud se vrátíme k  původní myšlence, jak 

nás škola ovlivňuje a  utváří, můžeme si uvědomit třeba změnu role učitele, od  absolutní 

autority po průvodce procesem vzdělávání, kde už se lehce blížíme svobodnějšímu pojetí 

školy. Zároveň je jedna věc o změně rolí psát, ale druhá věc je, jaká je opravdová skutečnost 

a realita našeho vzdělávacího systému. Nejsou neustále ve školách i pedagogové, pro které 

je přirozený a samozřejmý mocenský a autoritativní přístup k dítěti? Současná teorie může 

být velmi daleko ve svých výzkumech, ale pokud se setká s  realitou, tak zjistí, že mnohé 

krásné teoretické ideje nejsou v praxi realizovány, ba naopak, jsou občas praxi velmi vzdálené. 

František Singule (1921 - 1991) říkal, že nová výchova znovu objevila dítě, což se projevilo 

v novém postoji k dítěti, jeho pochopení, respektu, lásce a trpělivosti vůči němu, přijetí dítěte 

takového, jaké je. V  respektu k  zákonům přirozeného vývoje dítěte, jeho vlastního světa, 

odlišného od  světa dospělých. Charakteristickým požadavkem je podporování a  rozvíjení 

samočinnosti a sebeurčení dítěte, tzn. jeho aktivity, spontaneity, fantazie, postupem doby 

i senzibility, kreativity jednotlivých dětí i skupin.4 

Ale je to skutečně v  praxi takto? Nejeví se spíše celá naše školská instituce jako 

zkostnatělá, která není schopna změn, které jsou v současnosti více než potřebné? Je třeba 

brát v potaz, že jak se vyvíjí společnost, tak se také vyvíjí potřeby dítěte. Teoretické disciplíny 

samozřejmě na  tomto poli pracují už celá desetiletí, ale plošně se nám jakékoliv změny 

dostává opravdu velmi málo. Každá škola si vytváří své vlastní prostředí a  toto prostředí 

často čerpá z myšlenek, které tu již byly. Neboť samotní pedagogové se snaží uplatňovat 

takovou formu výuky, která jim samotným byla zprostředkována, ale otázkou je, jestli to, 

co tak akutně nepotřebujeme, není právě změna přístupu, který přichází s něčím novým 

a  neopakuje to staré. Tedy neopakovat výukové modely z  minulosti, ale vytvářet nové, 

a pokud možno svobodné přístupy k procesu vzdělávání. Zde se nabízí další otázka, jakým 

způsobem poskytnout toto nové vzdělávání starším pedagogům, kteří ve škole učí na plný 

úvazek a ke konci týdne jsou už tak unavení, že nemají nejmenší myšlenky na  to, aby se 

jeli někam dovzdělávat? Není v  celém systému něco, co jsme přehlédli, a  co nám brání 

posunout se dále? Je možné, že třeba v západní Evropě a částečně také v Maďarsku a Polsku 

funguje několikaměsíční studijní volno pro pedagogy? Mohou díky tomu pak lépe reagovat 

na současné potřeby vzdělávání, získat nové podněty pro svůj obor. Zároveň může být tento 

čas využit i na zahraniční stáže a celkové zpestření života pedagoga, který po několika letech 

výuky balancuje na hraně profesního vyhoření. Tedy když se vrátíme zpět ke vnímání krásy 

a zároveň pravdivosti, nezjevuje se nám krása právě když je nám poskytnut prostor svobody 

a adekvátní podmínky ke vzdělávání? 

1. 5. KOMENSKÝ, KRÁSA, UMĚNÍ A VZDĚlÁVÁNÍ

V  úvodu k  Sebraným spisům J. A. Komenského nalézáme duchaplnou předmluvu 

Jana Patočky, který shrnuje Komenského myšlenky o  vzdělávání a  píše, že ve vzdělávání 

jde především o pravdivost a řád, který v sobě skrze výchovu a vzdělávání nalézáme a díky 

této pravdě a řádu utváříme svět. Tedy zdá se, že pravda a řád další důležitý aspekt, který je 

třeba brát v potaz. Výchova a výuka nejsou jen prostředky k dalším, vyšším životním cílům, 

nýbrž sám způsob, jak od nepravdy přejít k pravdě, od nicoty k bytí, od bloudění a zmatku 

k řádu a zákonitosti, - že výchova je velkým obratem, který musí člověk provést ve svém 

životě, aby byl vskutku člověkem.5 Tedy otázka pravdivosti v přístupu ke vzdělávání, k sobě 

4 čerpáno z materiálů doc. H. Hazukové

5 PATOčKA, J. Předmluva k Sebraným spisům JAK. In: KOMENSKÝ, J. A. Sebrané spisy JAK. s. 11
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samým a ke studentům zdá se nám klíčová, jak už bylo zmíněno v předchozím textu, spolu 

s následováním určitého řádu, který ale může být vytvořen i mimo běžný rámec školního 

vzdělávání. Jde o vnitřní potřebu člověka dostát svému lidství a být k tomuto vychováván 

vhodným přístupem.

Komenský pracuje s  myšlenkou řádu jako něčeho, co nás může vyvézt z  klamu 

světa: Vyjít z labyrintu světa, z klamu a nepravdy na cestu řádu a pravdy nejen asketickým 

překonáváním světa, nýbrž i činností ve světě samém - činností praktickou, organisovanou, 

promyšlenou, obrácenou k těm bytostem, jež dosud nejsou labyrintem pohlceny a zkaženy, 

obrácenou k dětem, plastickým a čistým.6 

Pro Jana Amose Komenského bylo umění důležitou součástí vzdělávání. Dokonce 

říkal, že se máme umění více oddávat než vědám. Komenský vytvořil metodu umění, která 

má 16 bodů a je následující:

 1. Teorie věcí je snadná a krátká a nepřináší nic jiného, než potěšení, kdežto   

 praktické užití je pracné a zdlouhavé, ale zato přináší pozoruhodný užitek,   

 praví Vives. Když tomu tak je, musí býti pečlivě hledán způsob, kterým by   

 byla mládež snadno vedena k praxi věcí, která je obsažena v uměních. 

 2. Umění předpokládá tři věci:

  a) vzor neboli ideu (vnější forma);

  b) látku (to, čemu má být vtištěna nová podoba);

  c) nástroje, jimiž se věc provádí.

 3. Praktické užití umění vyžaduje: 

  a) náležitého užívání;

  b) rozumného vedení;

  c) častého cvičení.

 Při užívání má být žák řízen, aby při práci nechyboval, anebo chybí-li, aby byl  

  opraven. Konečně nesmí přestat chybovat a být opravován, dokud   

  nedovede pracovat bez chyby, jistě a snadno.

 4. O tom třeba dbáti jedenácti pravidel: šesti o užívání, tří o vedení a dvou o cvičení.

 5. Co se má konat, tomu se každý musí učit konáním. Tedy také ve školách, ať se  

 učí psát psaním, mluvit mluvením, zpívat zpíváním...aby školy nebyly ničím jiným  

 než dílnami, kde práce vře.

 6. Pro to, co se má konat, vždy budiž po ruce forma a norma.

 7. Zacházení s nástroji budiž ukázáno spíše skutkem než slovy, tj. spíše příklady než  

 pravidly. 

 8. Cvičení počínej od prvních začátků, ne od hotových prací.

 9. Při cvičení začátečníků budiž konáno na látce známé.

 10. Napodobení se děj přesně podle předepsané formy; později bude moci být  

 volnější.

 11. Vzory toho, co se má konat, ať jsou co nejdokonalejší; dovede-li je někdo  

 napodobováním dostatečně vystihnout, může být považován ve svém umění za  

 dokonalého.

 12. První pokus o napodobení buď nejpřesnější, aby nebylo odchylky od vzoru ani  

 o nejmenší tah.

 13. Chybu, ať opraví přítomný učitel, avšak přitom, ať uvede příslušné podmínky  

 tzv. pravidla a výjimky z pravidel.

 14. Dokonalá soustava umění záleží ze synthese a analýze.

6 Ibid. s. 10
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 15. Nicméně musí být připojeny přesné vzory cizích myšlenek a prací.

 16. Tolik tedy chceme, aby v každém umění pro všecko, co o umění má   

 poskytovat, poskytuje a poskytovati může, byly ustanoveny úplné a dokonalé  

 ideje neboli vzory s připojením (po straně) vedlejších připomenutí a pravidel   

 odhalujících způsob, kterak co bylo nebo má býti vykonáno, řídících snahu   

 o napodobování, vystříhajících před odchylkou, a dojde-li k ní, ji opravující. 7

 Zároveň Komenský vnímá nejen ve vzdělávání, ale v samotném životě určitou jednotu, 

která pak souvisí s harmonií ve vzdělávání, protože se všichni setkávají v něčem společném, 

tak nemohou vznikat podle něj rozpory a disharmonie. Vnímáme- li totiž každý jen sebe 

a své představy, nelze se vyhnout disharmonii, stejně jako když ve skupině hudebníků hraje 

každý pouze podle svého bez ohledu na společnou melodii.

 Vidíme, že větve stromu nemohou vůbec žít, pokud všechny stejně nesají vláhu 

z  jednoho kmene a  společnými kořeny: a  lze snad doufat, že je možné odervat větve 

moudrosti a  zachovat přitom život, tj, pravdivost?8 Komenský zde odkazuje rovněž 

na pansofii, jejíž požadavek je, aby se všechny věci vykládaly podle jediného řádu věci. Jde mu 

o to, aby všichni svá zjištění vyvozovali ze společných a stejných principů a tím nedocházelo 

k neporozumění a disharmonii, stejným způsobem se Komenský dívá na pravdu, krásu a další 

věci. Podle Komenského, když poznáme principy věcí a typy rozdílů, pak poznáme všechno, 

jelikož všechny tělesa, kolik jich svět má, vznikají z  neparného počtu živlů rozdílných 

kvalit. Například každý, kdo poznal, co je samo o  sobě krásné nebo z  jakých náležitostí 

krása sestává, bude již bez jakéhokoliv učitele vědět, co je krásný anděl, krásná duše, krásné 

tělo, krásná barva, krásná řeč, krásné mravy a cokoliv jiného.9 To je myšlenka, pro kterou 

je pro nás v dnešní době těžké nalézt porozumění, jelikož žijeme tak trochu ve světě, kde 

má každý svoji pravdu a neexistuje žádný univerzální základ, ze kterého by všichni mohli 

a chtěli vycházet (ani Bible není dostatečně uvniverzální) a který by nám říkal, co je základem 

pravdy, krásy a dobra. Komenský rovněž oceňuje přírodu a chápe ji jako důležitou součást 

vzdělávání. Inspiruje se jí ve vzdělávacím procesu, kde navazuje na principy přírody, které se 

mu zdají hodné následování. Sám Komenský nazval tyto principy jako všeobecné požadavky 

vyučování a učení, to jest kterak vyučovat a učit se najisto, aby se výsledek musil dostavit:

 1. Příroda dbá vhodného času:

  a) cvičení člověka se má začínat brzy na jaře života;

  b) ranní hodiny jsou nejpřiměřenější k učení;

  c) všechno učení má být rozděleno podle stupňů věku, tak aby se nic  

  nepředkládalo k učení, co nepřipouští chápavost;

 2. Příroda si hotoví látku, dříve, než ji začíná formovat.

 3. Příroda bere ke své práci vhodný předmět anebo si jej aspoň napřed přiměřeně  

 upraví, aby byl učiněn vhodným.

 4. Příroda se nemate ve svých dílech, nýbrž roztřiďuje a dělá každou věc zvlášť.

 5. Příroda začíná každé své působení od vnitřku.

 6. Příroda začíná všechno své tvoření od nejširšího celku a končí nejmenšími  

 podrobnostmi.

 7. Příroda nedělá skoky, nýbrž kráčí kupředu postupně.

7 KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika. s. 186

8 PATOčKA, J. Komeniologické studie II. OIKOYMENH. Praha 1998. s. 51

9 Ibid. s. 84 -85
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 8. Když příroda začne, nepřestane, dokud nedokoná dílo.

 9. Příroda se vyhýbá protikladům a škodlivinám.10

1. 6. ESTETICKÁ VÝCHOVA

 Po úvahách, jakou hraje umění a  krása vůbec roli ve vzdělávání, po  zamyšlení se 

nad svobodou ve vzdělávacím procesu a pravdivostí se dostáváme k samotné disciplíně, ve 

které se studenti setkávají s uměním a potažmo s krásou přímo exemplifikovaně. 

 Na úvod by bylo dobré se trochu blíže seznámit se samotným pojmem estetická 

výchova, který je poměrně mnohoznačný. Karla Brüknerová uvádí osm různých výkladů, 

jakým způsobem lze estetickou výchovu chápat. Jednak můžeme chápat estetickou 

výchovu jako vyučovací předmět, dále také jako označení pro výtvarnou a hudební výchovu. 

Nejrozšířenějším termínem je souborné označení pro předměty esteticko - výchovné. 

Estetickou výchovu je možné chápat také jako vzdělání v estetice, což se k nám dostalo 

z  anglické terminologie aesthetic education, ale může být také teoretickou reflexí jedné 

z oblastí výchovy, která se zaměřuje na rozvoj jedince prostřednictvím umění a krásy. Další 

termín ukazuje na  široké pojetí estetiky napříč školou a  jejími předměty. Všeobjímající 

estetická výchova je jedním z dalších termínů, jak lze estetickou výchovu chápat, zahrnuje 

všechny koncepce, které zahrnují kontakt s  člověkem s  esteticky působícím podnětem. 

Poslední pojetí představuje estetickou výchovu jako záměrné výchovné působení, jež si klade 

za cíl rozvíjet estetickou vnímavost a vybavit tak (žáky) pro esteticky poučené proměňování 

světa.11 

 Karla Brücknerová píše o tom, že estetickou výchovu můžeme také vnímat z více 

pohledů. Sama popisuje, že je možné vnímat estetickou výchovu jako chrám, galerii, 

wellnes centrum a  sanatorium, přičemž každý z  přístupů se zaměřuje na  nějakou jinou 

rovinu. Estetická výchova jako chrám úzce souvisí s  výchovou morální či náboženskou 

(spirituální). Pojetí estetické výchovy jako galerie chápe estetickou výchovu jako komplexní 

cestu k estetickému prožívání umění. Tato cesta je založena na znalosti, produkci i recepci 

umění; na dějinných souvislostech, teorii jednotlivých uměleckých druhů a kritice. Estetická 

výchova jako wellnes centrum se snaží být pro člověka v  jeho životě co nejvíce užitečná. 

Nabízí jak odpočinek, tak jej vybavuje pro spokojený život nejrůznějšími dovednostmi. 

Estetická výchova jako sanatorium má pak blízko k arteterapii, muzikoterapii, dramaterapii, 

biblioterapii či terapii pohybem, ale z hlediska toho, že spíše řeší různé druhy těžkostí nebývá 

toto pojetí estetické výchovy chápáno jako výchova, a pokud je metodou, spadá spíše toto 

pojetí do estetické výchovy jako wellnes centra. 

 Dále Brüknerová zmiňuje čtyři koncepce výtvarné výchovy a  jejího uchopení. 

Výtvarná výchova jako manufaktura, škola, hřiště a ateliér. 

 Výtvarná výchova jako manufaktura je založená na správnosti řešení a nejde jí tolik 

o  originalitu. Buduje takový svět výtvarné výchovy, který je předvídatelný, hodnotitelný 

a ve kterém se žáci budou snadno orientovat. V rámci výtvarné výchovy jako manufaktury 

nedochází k uvolnění a rozšiřování obzorů žáků, ale spíše k podpoře triviálního vkusu. Učitel 

zde stojí na vrcholku pomyslné pyramidy.

 Výtvarná výchova jako škola zdůrazňuje naukovou stránku didaktického procesu. 

V  tomto přístupu nejde pouze o vlastní tvorbu, ale také o získání citu, o  rozvoj tvořivosti 

a pracovních dovedností atd. žáci se mají naučit nejen poznatky z oblasti tvorby a techniky, 

10  KOMENSKÝ, J. A. Velká didaktika. s. 125

11 BRUKNEROVÁ, K. Skici ze současné estetické výchovy. s. 14
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ale zároveň mají získat základní přehled i z dějin umění. Také je kladen důraz na to, aby si 

žáci osvojili pracovní návyky a dokázali navzdory nechuti, nezdaru či únavě úkol dokončit. 

 Výtvarná výchova jako hřiště, která by se z hlediska popisu Brüknerové, dala chápat 

i jako způsob, kterým se například tvoří v Summerhillu nebo na jiných svobodněji pojatých 

školách, kde dítě zas až tak nic moc nemusí. Výtvarná výchova jako hřiště má podle 

Bruknerové své omezení, jelikož tento způsob výuky počítá se spontaneitou a  tvořivostí 

dětí, přičemž spontaneita je vydefinována jako zaujaté vrhnutí se do  konkrétního úkolu 

a  tvořivost zase vyvíjení jakékoliv aktivity, která není destruktivní - tedy je zde nastaven 

poměrně široký rámec a vše je zároveň postaveno i na osobě a image samotného učitele, 

jaký prostor žákům dokáže poskytnout. Tento způsob výuky ukazuje, že smyslem výtvarné 

výchovy je v určitém smyslu tvořit s radostí a nevyvíjet vnější tlak na žáky, protože v tomto 

pojetí je výtvarná výchova spíše zábavou. Dále pracuje i s myšlenkou, že umělcem může být 

v jistém ohledu každý a poukazuje na to, že tento přístup nepřináší reprezentativní výsledky 

např. pro výzdobu školy.

 Výtvarná výchova jako ateliér je založena na reflektivním přístupu k práci, kdy učitel 

promýšlí a zvažuje otázky hodnot a smyslu a zároveň též promýšlí hranice mezi tím, co může 

a  chce předat. Toto pojetí usiluje o  to, aby vtáhlo žáky do  řešení konkrétních problémů. 

Učitel je v tomto pojetí rovněž schopen reagovat na výuku v ostatních předmětech například 

ve fyzice může reagovat na výuku světla výtvarným poznáváním světla a nebo v zeměpise 

třeba na učivo o vesmíru atd. 

Karla Bruknerová ukázala, shrnula a  popsala možné přístupy a  tendence, které 

byly objeveny ve výtvarné výchově a jak je možné přistupovat k předmětu, což je pro nás 

vzhledem k oblasti ke které je práce orientovaná velmi důležité. 
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2. KRÁSA A UčITEl (PEDAGOGIKA A KRÁSA Z ROZHOVORŮ)

Z rozhovorů z předchozí části nazvané Dialogy bylo poukázáno na to, že krása může 

do určité míry souviset s citlivostí, vnímavostí k věcem kolem a otevřeností.1 

V této kapitole se bude zabývat tím, jaká je vůbec role pedagoga ve výtvarné výchově? 

Jaký by měl pedagog vytvářet prostor pro své studeny? Jak vytvořit prostředí, ve kterém 

může být rozvíjena citlivost k vnímání krásy, k vnímání věcí kolem? Je vůbec úkolem učitele 

vytvářet takový druh prostředí nebo má pouze předávat informace? 

Vzhledem k tomu, že většina respondentů/umělců se věnuje alespoň z části i výuce, 

tak se jejich výpovědi rovněž dotkly i  výuky výtvarné výchovy, obecně vzdělání a  role 

pedagoga v tomto procesu. 

Na čem se většina výpovědí shodovala bylo, že učitel je nějakým zprostředkovatelem, 

průvodcem, poskytovatelem vzdělání. Podle Anny Sypěnové je důležité dětem rozšiřovat 

pohled na  umění, povzbuzovat děti ve vnímání, zkoumání a  nabízet jim nové věci, které 

v  kultuře, kde se pohybují mezi televizí a  počítačem, nepotkají. Podle Sypěnové také 

nemůžeme nikoho nutit, aby oceňoval to, co my. Můžeme nabídnout a vysvětlit, proč se 

nám něco zdá krásné a tím druhého obohatit. Sama se ve výuce ptá dětí, co se jim líbí a jaké 

k tomu mají důvody.

Radan Volnohradský upozorňuje na  to, že pedagog má podpořit individuální 

schopnosti dítěte, jejich vlastnosti a  nechat je, ať se rozvíjí. Michaela Dašková, která má 

zkušenosti s  výukou ve škole s  waldorfskými a  intuitivními prvky, říká, že je důležité, aby 

žáci byli v tvorbě svobodní. Měla bys jim nastolit nějakou situaci a oni sami by k tomu měli 

přistoupit kreativně, a tím, že je namotivuješ, se právě ptát a hledat svou vlastní cestu, jak se 

k výtvarnému umění postavit, protože jinak nemá smysl učit výtvarnou výchovu. Zadáš úkol 

a všichni to udělají, třeba například u kresby hlavy. 

Petr Kamenický, jako vysokoškolský učitel si uvědomuje, že je důležité dát studentům 

především prostor a říká: Povinnost vysokoškolského učitele nespočívá v tom, abys nalívala 

informace studentům, povinnost spočívá v tom, že znáš ty informace a vytváříš jim prostor, 

aby si je našly sami. Zdeněk Hůla, rovněž vysokoškolský pedagog mluví o tom, že je důležité, 

aby se studenti naučili dívat na věci a chápat je v jejich podstatě a tím, aby se dozvěděli něco 

o světě: Když se snažím vás studenty učit, tak se snažím, abyste se na realitu dívali a snažili 

se ji převést do jiného média, do jiného prostoru, tak, abyste podali informaci o tom, abyste 

tím, že něco kreslím, tak to pochopím. Dále pokračuje, že tím, že když něco děláme, tak se 

o světě něco dozvídáme a říká, že když studenti budou kreslit mušli nebo kámen a budou to 

brát vážně, a já je namotivuji dostatečně, tak se o tom něco dozví, dozví se o světu spoustu 

věcí.

Sestra Petra definuje dobrého učitele jako toho, který poznal koho má před sebou, 

a toho doprovází. A když vidí, že ho žák nepotřebuje, tak se mu tam necpe. Mám zkušenost, 

že vždycky, když se objevil nějaký dobrý učitel, tak jsem se naučila třikrát víc, než bych se 

naučila sama, protože on věděl přesně, ve kterém momentě mi má říct: vezmi si ještě tohle 

a tohle vyzkoušej. To mě posouvalo dál. Ale to byl právě dobrý učitel, protože věděl, kdy mi 

to může říct. Kdyby mi do toho vstoupil ve chvíli, kdy už jsem se vymalovala, tak na něho 

asi začnu křičet, protože jsem byla přesně v tom obrazu. Ale v tu chvíli naštěstí nic neříkal. 

Vážím si toho, že mě takto doprovázel. A myslím, že tohle mají dělat učitelé dětí, poznat, co 

kdo potřebuje. A určitě to jde. Nás tohle na pedagogice učili takhle to dělejte, prosím vás 

- necpěte se do toho dětem, které jsou tvůrčí, ale pomáhejte dětem, které to potřebují (...)

1 Samozřejmě do jaké míry jsou tato zjištění obecně platná z tak malého vzorku je diskutabilní a velmi těžce by se 

tyto závěry obhajovaly obecně, nicméně zde pracujeme z daty, které byly zkoumány a v rozhovorech nalezeny.
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Terezie Kolářová přibližuje své vnímání role učitele jako průvodce, který má za úkol 

vést a přitom nevyvíjet tlak: to je náročná otázka, jak vést, aby to byla navigace a aby to 

nebyl tlak. (...) Je mi nepříjemné, je mi odporné vytváření jakéhokoli nátlaku tímhle směrem. 

Zároveň umění, vzdělávání se v umění chápu jako jednu z nejzákladnějších věcí.

Anežka Kovalová se dotýká i problémů ve výuce umění a to, jakým způsobem jsou 

dnešní děti ovlivněny médii, které zapříčiňuji, že se začínají velmi vzdalovat realitě. Nároky 

na děti jsou dnes jiné než dřív. I ony jsou jiné, pod vlivem nových médií, počítačů, videoher, atd. 

se proměňuje jejich vnímání světa a tím i vlastní výtvarný projev. Ve srovnání s předchozími 

lety je dnes náročnější probudit a rozvíjet v nich spontánní představivost, která se neopírá 

o modely zpotvořených figurek z pokleslých animovaných filmů, počítačových her, atd...

Michal Kindernay se ve své tvorbě bytostně dotýká problematiky životního prostředí 

a  toho, jak jej naše civilizace, která je velmi technicky a  pojmově zaměřená, ovlivňuje. 

Uvědomuje si problematičnost dnešního světa a  vzdělání v  něm a  poukazuje na  to, že 

ztrácíme prvotní zkušenosti (s přírodou), intuici, zkušenost z prostředí jako takového. Věříme, 

že je vzdělávání důležité, ale na druhou stranu si myslím, že skutečnost, že jsme svázáni 

strukturami současné přetechnizované civilizace, může být vlastně kontraproduktivní. 

Z našeho hlediska méně erudované kultury mají na druhé straně mnohem větší a hluboký 

kontakt s přírodou. Tyto jiné zkušenosti a znalosti mají mnohem větší a upřímnější než my.

Jan Němec je toho názoru, že je v současnosti důležité dětem ve vzdělání poskytnout 

větší kontakt se smyslovým světem, jelikož až příliš zabředli do světa poznatků a teorie či 

virtuální reality. Dnes, když děti tráví čas u  počítače, tak je pro ně důležité, když naopak 

navážou kontakt s  nějakým smyslovým světem. Ale obecně idea klasického evropského 

vzdělání, není založena na tom, že bys měla dětem poskytovat nějakou životní zkušenost, 

ale máš jim poskytovat vzdělání, poznatky. A v tom nevidím problém, protože mám pocit, 

že životní zkušenost je to privatissimum každého. Ve skutečnosti tě to stejně nikdo nenaučí.

Když se vrátíme nyní zpět zase do  užšího rámce problematiky výuky výtvarného 

umění, sestra Petra se vyjadřuje v  tom smyslu, že nejdříve je potřeba se naučit řemeslo, 

naučit se zachytit realitu, jak to zmiňuje i paní Kovalová, a potom teprve tvořit. Naučit se 

právě to, tedy řád, naučit se nejdřív reál, říká sestra Petra, a potom se na tomto základě učit 

vyjádřit, co jsem chtěla říct. Přece teprve když zvládnu portrét hlavy, jaké má prvky, na co se 

musím dívat, jak se dělají stíny pod očima… tak potom můžu dokázat nakreslit něco, co mám 

v sobě, například nějaký výraz obličeje, který chci světu ukázat zrovna v tuto chvíli. Takže 

tam jsem určitě pro to, pro ten dril. Proto nejdřív ta řehole, tedy řád, naučit se, jak to má být, 

a teprve potom když si to osvojím, tak tvořit to vlastní.

Terezie Kolářová v rozhovoru rovněž uvádí, jak je důležité řemeslo a poctivá práce, 

říká, že pokora je nesmírně zásadní k tomu, aby vznikla kvalitní práce, nejde pouze o nějaké 

chvilkové pobavení, ale říká, že je důležitá trpělivost. Dále Kolářová v  propojení s  krásou 

uvádí, že krása, vnímání krásy a prožitek něčeho krásného přichází často až za odměnu:...

jak jsme se bavili o  kráse a o prožitku něčeho výjimečného, co se často děje jako by až 

za odměnu a zase jsme tu u toho, že tady musí být nějaké úsilí, nějaká odvedená práce, aby 

pak člověk začal vnímat ty krásy, kvality...

Michaela Dašková si myslí, že v tvorbě mají být žáci svobodní: Myslím, že je v pořádku 

říct (při kresbě hlavy), když se koukneš na skutečnou hlavu, že když to posuneš tak a  tak 

a stane se to a to a jenom k tomu přijít a říct, jak to vidíš a ukázat jiný pohled, to mi přijde 

dobré. 

Nám to tak třeba dělali na  vejšce a  přišlo mi to skvělý. Všichni jsme kreslili akty, 

a potom jsme společně obešli všechny ty stojany a řekli jsme si navzájem, co tam vidíme. 

A to si myslím, že je mnohem přínosnější, než když ti jenom učitel řekne, jak je to správně. 

(...) 
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Z rozhovorů:

Anna Sypěnová: ...jako dítěti se mi líbily všechny třpytivé a krásné věci, které se dají 

vlastně označit za kýč. To, co se člověku (nebo dětem líbí) vypovídá o stadiu jejich vkusu 

a naše hodnocení plyne ze znalostí... ve 12ti letech mě uchvátila Reonova jeskyně v Praze, 

dnes bych se tomu vysmála - ale proč. Odráželo to tehdy míru mé schopnosti ocenění 

a vnímání krásy se může neustále posouvat. Spolu právě se znalostmi a vědomí "věci", tím se 

dívající člověk dostává jakoby "dovnitř" - dokáže o díle přemýšlet. Nemůžeme nikoho nutit, 

aby oceňoval to, co my. Můžeme nabídnout a vysvětlit, proč se nám něco zdá krásné a tím 

druhého obohatit.

Dětí ve výtvarce se ptám na konci hodiny u výkresů (všech naskládaných vedle sebe), 

co se vám líbí a proč? Proč se mi něco líbí, to je hezká otázka...

 (...) Já si na jednu stranu myslím, že harmonii (děti) mají v sobě přirozeně. Když si 

vybavuji nějaké jejich výkresy, tak nemám pocit žádné ne-harmonie. Nikdo neudělá věc 

na okraj, že by tam kus nebyl, nikdo neudělá věc mimo obraz nebo na ležato nebo vzhůru 

nohama sám od sebe. Vždycky to nějak pěkně usadí, aby to pro ně bylo příjemné. Druhá 

věc je ta, když jim dáš nějaký vzor - nebo kdybych to ve třídě oblepila klasickými obrazy, 

čímkoli, tak oni to mohou začít kopírovat, napodobovat. Dětská tvořivost vychází převážně 

z nápodoby. Já třeba dokážu tvořit až z toho, co vidím, ale jsou určitě takoví jedinci, kteří 

dokážou tvořit sami ze sebe, že tu představu mají silnou. Je to individuální, ale myslím, 

že jich není tolik. Je to spíš mýtus. Říkám si, že my netvoříme (kreace) ale re-kreujeme — 

přetváříme. Jsme takoví rekreanti... rekreativci...všechno vychází z přírody a její modifikace 

naší vůlí. (...)

Radan Volnohradský: (...) Když se na to dívám z pozice učitele, mentora, tak je důležité 

dát (dětem) hranice, ale ve skutečnosti dát každou sekundu, minutu, hodinu nadhled, vyšší 

obraz toho, kam směřuje život konkrétních lidí. To znamená podpořit jejich individuální 

schopnosti, vlastnosti a nechat je se rozvíjet. (...)

Terezie Kolářová: (...) Učitel nějakým způsobem interaktivně inspiruje...

... a potom, to je náročná otázka, jak vést, aby to byla navigace a aby to nebyl tlak. 

Kam člověk už nepatří? Aby to bylo jenom zesilování světla, aby v  tom úseku, na  cestě, 

na které stojí a má před sebou nějaký prostor, který je nejasný a  je třeba temný... jak ho 

nasvítit, aby ho (žák) vnímal a aby to nebyl prostor, do které ho (žáka) přivedeš a řekneš: tady 

budeš. A on tam být třeba nechce. Pak štěstí ani nedosáhne, protože to není jeho volba. (...)

(...) Je mi nepříjemné, je mi odporné vytváření jakéhokoli nátlaku tímhle směrem. 

Zároveň umění, vzdělávání se v umění chápu jako jednu z nejzákladnějších věcí. člověk by 

měl mít nějaké povědomí a i když sám nebude tvůrcem. Součástí naší společnosti vždy byla 

nějaká interpretace skutečnosti, reakce na skutečnost. Což myslím v naší kultuře třeba ve 

srovnání se židovským národem, kde jsem narazila na to, že je to absolutní součástí vzdělání 

od nejmenšího věku, kdy se vzdělávají ve všech vědách, umění, teoriích... Je tam pozornost, 

která se věnuje všem těmto sférám a je absolutně vyrovnaná. A pak vyrostou mladí lidé, kteří 

se rozhodnou, jestli budou právníkem, doktorem nebo hudebníkem. A když se rozhodnou 

pro to dělat jedno, druhé nebo třetí, tak mají základ. Jsme houby a všichni máme potenciál 

se rozvíjet a potom všem se projevit. U někoho, kdo to štěstí nemá, zůstane nějaký potenciál, 

např. být dobrým houslistou, protože si to nevyzkouší...

(...) Pokora je nesmírně zásadní pro vznik kvalitní práce. Všechny tyto (nové) technologie 

jsou svým způsobem únikem od  toho opravdového. Je to něco, co je pro mě nesmírně 

pomíjivé. Věřím v pomíjivost všeho, ale současný svět je už tak, on stojí…on se buduje a buduje 

jako nějaký kybernetický prostor a pro mě je tento prostor absolutně neživý. (...)
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(...) Zase jsme se bavili o kráse a o prožitku něčeho výjimečného, co se často děje 

jakoby až za odměnu a zase jsme tu u toho, že tady musí být nějaké úsilí, nějaká odvedená 

práce, aby pak člověk začal vnímat krásy, kvality. (...)

(...) Vzpomínám si na řadu spolužáků, kteří ano, když jsme dělali kresbu aktu, oni se 

tam mučili a vůbec jim to nešlo. Byli na ateliéru médií, dělali média a dělali v rámci studia 

v rámci nějaké instituce, která je podporuje… Ale tihle lidé neměli vytrvalost v tom studovat 

lidské tělo, udělat akt... 

sestra Petra: A  dobrý učitel je podle mě ten, který poznal koho má před sebou, 

a toho doprovází. A když vidí, že ho žák nepotřebuje, tak se mu tam necpe. Mám zkušenost, 

že vždycky, když se objevil nějaký dobrý učitel, tak jsem se naučila třikrát víc, než bych se 

naučila sama, protože on věděl přesně, ve kterém momentě mi má říct: vezmi si ještě tohle 

a tohle vyzkoušej. To mě posouvalo dál. Ale to byl právě dobrý učitel, protože věděl, kdy mi 

to může říct. Kdyby mi do toho vstoupil ve chvíli, kdy už jsem se vymalovala, tak na něho 

asi začnu křičet, protože jsem byla přesně v tom obrazu. Ale v tu chvíli naštěstí nic neříkal. 

Vážím si toho, že mě takto doprovázel. A myslím, že tohle mají dělat učitelé dětí, poznat, co 

kdo potřebuje. A určitě to jde. Nás tohle na pedagogice učili takhle to dělejte, prosím vás 

- necpěte se do toho dětem, které jsou tvůrčí, ale pomáhejte dětem, které to potřebují (...)

... naučit se právě to, tedy řád, naučit se nejdřív reál, a potom se na tomto základě 

učit vyjádřit, co jsem chtěla říct. Přece teprve když zvládnu portrét hlavy, jaké má prvky, 

na co se musím dívat, jak se dělají stíny pod očima… tak potom můžu dokázat nakreslit něco, 

co mám v sobě, například nějaký výraz obličeje, který chci světu ukázat zrovna v tuto chvíli. 

Takže tam jsem určitě pro to, pro ten dril. Proto nejdřív ta řehole, tedy řád, naučit se, jak to 

má být, a teprve potom když si to osvojím, tak tvořit to vlastní. (...)

(...) A dnes se často děje opak: vytvoř co je v tobě… ale přitom se jim (dětem) nedají 

do ruky nástroje, kterými by to měly ztvárnit. Ony se nenaučí používat barvy, štětce, nenaučí 

se formy, ale jak potom mají něco vyjádřit, když to neumí formálně ani zachytit...

Petr Kamenický: (...) Potřebujeme připravovat prostor. Když jsi ve školství, tak základní 

povinnost je připravovat prostor. Povinnost vysokoškolského učitele nespočívá v tom, že bys 

nalívala informace studentům, ta povinnost spočívá v tom, že znáš ty informace a vytváříš 

jim prostor, aby si je našly sami…

Michaela Dašková: (...) Myslím, že by v tomhle měli být ty žáci svobodní. Měla bys jim 

nastolit nějakou situaci a oni sami by k tomu měli přistoupit kreativně, a tím že je namotivuješ, 

se právě ptát a hledat svou vlastní cestu, jak se k výtvarnému umění postavit, protože jinak 

nemá smysl učit výtvarnou výchovu. Zadáš úkol a všichni to udělají, třeba například kresba 

hlavy. Myslím, že je v pořádku říct (při kresbě hlavy), když se koukneš na skutečnou hlavu, že 

když to posuneš tak a tak a stane se to a to a jenom k tomu přijít a říct, jak to vidíš a ukázat 

jiný pohled, to mi přijde dobré. 

Nám to tak třeba dělali na  vejšce a  přišlo mi to skvělý. Všichni jsme kreslili akty, 

a potom jsme společně obešli všechny ty stojany a řekli jsme si navzájem, co tam vidíme. 

A to si myslím, že je mnohem přínosnější, než když ti jenom učitel řekne, jak je to správně. 

(...) 

Jan Němec: (...) Škola jim měla otevřít jiný svět, svět myšlení, svět nějaké teorie, svět 

nějakého poznatku, který není bezprostředně daný. Není smyslový. Dnes, když děti tráví 

čas u počítače, tak je pro ně důležité, když naopak navážou kontakt s nějakým smyslovým 

světem. Ale obecně idea klasického evropského vzdělání, není založena na tom, že bys měla 
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dětem poskytovat nějakou životní zkušenost, ale máš jim poskytovat vzdělání, poznatky. 

A  v  tom nevidím problém, protože mám pocit, že životní zkušenost je to privatissimum 

každého. Ve skutečnosti tě to stejně nikdo nenaučí. Můžou tě k  tomu nějak vést, ale to 

nemusí být úkol školy, to se děje po  škole, to je taková ta představa, že člověka musíš 

vyšlechtit se vším všudy, ale to možná nemusíš. (...)

Anežka Kovalová: ...součástí výuky je i seznamování dětí se současnými výtvarnými 

trendy. často formou vlastních pokusů a bývá to spíš hra, na rozdíl třeba od klasické studijní 

kresby, dětmi vnímané jako nezáživná "dřina". Nároky na děti jsou dnes jiné než dřív. I ony 

jsou jiné, pod vlivem nových médií, počítačů, videoher, atd. se proměňuje jejich vnímání 

světa a  tím i  vlastní výtvarný projev. Ve srovnání s  předchozími lety je dnes náročnější 

probudit a rozvíjet v nich spontánní představivost, která se neopírá o modely zpotvořených 

figurek z pokleslých animovaných filmů, počítačových her, atd...

(...) Pamatuji si, když ke mně později přicházely děti a  měly nakreslit něco podle 

své představy. často mi na obrázku předvedly sešklebené tvářičky těch shreků, želv Ninja 

a podobných postaviček bez přirozeného výrazu. Nakreslily např. oko a já říkám, podívej se 

tady na kamaráda, na jeho oči, jsou taky tak vykloubené, šilhavé? S jakousi samozřejmostí 

automaticky přejímaly podivně deformované pojetí oblíbených pseudohrdinů z obrazovek 

(...)

Zdeněk Hůla: (...) V tom učení, když se snažím vás studenty učit, tak se snažím, abyste 

se na  realitu dívali a  snažili se ji převést do  jiného média, do  jiného prostoru, tak, abyste 

podali informaci o tom, abyste tím, že něco kreslím, tak to pochopím, když jenom kreslím 

a nepochopím to a budu se na to jenom dívat… buďto to dělají jako stíny, ale já chci, aby 

o tom lidi přemýšleli, že je to porcelán, že to má nějakou hodnotu, nějakou tloušťku, že to 

není třeba keramika, aby už tohle všechno nakreslili nemusí to být úplně podobné…

(...) Když budou kreslit mušli nebo kámen a budou to brát vážně, a já je namotivuji 

dostatečně, tak se o tom něco dozví, dozví se o světu spoustu věcí...

Michal Kindernay: (...) Věříme, že je vzdělávání důležité, ale na druhou stranu si myslím, 

že skutečnost, že jsme svázáni strukturami současné přetechnizované civilizace, může být 

vlastně kontraproduktivní. Z našeho hlediska méně erudované kultury mají na druhé straně 

mnohem větší a hluboký kontakt s přírodou. Tyto jiné zkušenosti a znalosti mají mnohem 

větší a upřímnější než my. Například domorodé národy, kultury, které žijí v  izolaci. Učí se 

od přírody a také vnímají přírodu úplně jinak. My to nenávratně ztrácíme, jsme obklopeni 

knihami, knihovnami, kulturními statky, ale zároveň ztrácíme prvotní zkušenosti (s přírodou), 

intuici, zkušenost z  prostředí jako takového, a  to je velmi dramatická a  podivuhodná 

civilizační proměna. (...)
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3. KRÁSA A STUDENTI

3. 1. METODOlOGIE

V září 2018 jsem oslovila studenty 3. ročníku oboru Grafický a Průmyslový design. 

Úkolem studentů bylo odpovědět v  rámci polostrukturovaného dotazníku na  následující 

otázky: 

Co je pro vás krásné? 

Co je umění?

Jaký má umění smysl?

Co je pro vás motivem, proč jít do galerie?

Výsledky dotazníku jsem uvedla s výsledky výzkumů uvedených v Kulkově Psychologii 

umění, přičemž se jednalo o tak malý vzorek cca 25 studentů, že nemělo smysl převádět 

výsledky na procenta. Odpovědi jsou seřazeny podle nejčastěji uvedených až po ty, které 

byly uvedeny jen jednotlivci. 

Celou akci jsem zopakovala v březnu 2019 a chtěla zjistit, jakým způsobem a jestli 

vůbec se za  tu dobu náhled studentů na  krásu v  něčem proměnil, pro srovnání uvádím 

reakce z září a z března ve dvou sloupcích vedle sebe, ale ukázalo, že časový odstup nebyl 

dostatečný pro jakoukoliv výraznější změnu. 

3. 2. OBRAZY, REAKCE, OTÁZKY

Co je pro vás krása/krásné? 

je to individuální, každý vnímá jinak

něco, co vyvolává pocity příjemnosti a   

zájem

krásné je, co má nějakou myšlenku

krása je spojená s láskou

krása je ve všem

krása je něco, na co se dokážeme dívat   

dlouho

krásné je něco čistého, upřímného,    

nevinného, přirozeného

co je nám podvědomě známé (zlatý řez)

krásné je očima neviditelné

krásné je něco jednoduchého

krásné je něco pozitivní

krásné je zároveň něco vnitřní (nejen    

povrch)

Co je pro vás krása/krásné? 

krása je individuální

něco, co vyvolává dobrý pocit, pocit 

příjemnosti, spokojenosti

krása je ve všem kolem nás

krása jako radost, probouzí pozitivní 

emoce

krása je nějaká vnitřní kvalita 

krása v přírodě

krásné je to, co má na nás pozitivní efekt

krásné je to, co nám přijde známé

krásné je to, co nás zaujme

krása vnímaná jako živá i neživá forma

krása jako věčnost, trvání, pohled 

do minulosti
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Co je umění?

vyjádření pocitů

umění je to co je krásné

umění je to co má hlubokou myšlenku

vyjádření myšlenky, názoru

vyjádření

umění je pro každého něco jiného

umění je příroda

umění je všude kolem nás

umění je souhrn toho, co kdo kdy vytvořil

umění je to, co se líbí více lidem

umění je kultura

dovednost

cokoliv jedinečného, originálního    

vytvořené člověkem

kreace člověka za estetickým účelem

umění je vyjádření umělcova nitra

umění je něco, co má význam

umění je něco, co mohu vytvářet

Jaký má umění smysl?

vyjádření pocitů (malovat ze srdce)

aktivizace obraznosti, fantazie 

inspirace

uvědomění si vývoje umění (časovost)

tvořit/tvořivost

estetický zážitek

poučovat

šokovat, vyburcovat k myšlení, spustit 

zpytování svědomí, varovat před špatnými věcmi

komunikace

umění nemusí mít smysl

smysl je na každém zvlášť

útěk z reality do jiného světa

Co je umění?

umění může být pro každého něco 

jiného, může to být cokoliv

vyjádření pocitu

umění je něco co vyvolává pocit, něco 

co se líbí

umění je něco, co má myšlenku

umění je sdělení, vyjádření

umění je, co kdo nazval uměním

umění je něco krásného

umění je zdroj inspirace, má mnoho 

forem

umění je něco neviditelného i viditelného

umění je dovednost udělat něco, co 

vnímá jako krásné

příroda je umění

umění je něco, co umělce naplňuje

zábava

umění je tvorba

umění je v  současnosti něco co šokuje 

a na něco upozorňuje

umění nemusí být trvalé

umění je umění, když se na něco sejde víc 

názorů
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Motiv pro návštěvu galerie/ shlédnutí    

uměleckého díla

inspirace

zamyšlení se (aktivizace intelektuální    

sféry)

vnímání pocitů (umělců)

poznávací motivy, pochopení jiných

pohledů na umění

shlédnout něco nového/novou    

techniku

zvědavost

zájem

obohacení

zkušenost

nahlédnout do umělcovy duše

setkání s lidmi

přijít na jiné myšlenky

jídlo

Motivy recepce umění (podle výzkumul. I. Beljajevy)1

Motiv        % populace

aktivizace emocionální sféry, touha po citových prožitcích  74

poznávací motivy       54

touha po estetickém zážitku      53

hledání smyslu života, potřeba „mravní orientace“   45

poznávání lidí        40

aktivizace intelektuální sféry, radost z intelektuální činnosti  33

hledání mravního ideálu      25

seberozvoj, osobní růst       22

sebevzdělávání        21

oddech, zábava        20

aktivizace obraznosti, fantazie      16

touha prožít katarzi, tj. duchovní sebeočištění    11

potřeba sebepoznání       10

potřeba sebevyjádření - hledání vlastních myšlenek v umění  10

formování světového názoru      9

snaha o duchovní obohacení      7

snaha o sebestvrzení, nalezení sebe sama v díle   7

sklon k libým prožitkům      7

snaha o probuzení vzpomínek, asociací    1,5

zapomenutí na realitu       0,...

utilitární motivace       0,...

1 KUlKA, J. Psychologie umění. 

Motiv pro návštěvu galerie/ shlédnutí 

uměleckého díla

inspirace

poučení

poznání, poznání myšlenek jiných, poznání 

jak se někdo jiný dívá na krásu

pochopení něčeho jiného, pochopení 

toho, jak někdo jiný vnímá, co je krásné

setkání s lidmi

občerstvení

jiné vnímání

zamyšlení se 

sebepoznání

relax

atmosféra galerii

seberozvoj...
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E. Dressler a D Wiedemann shromáždili data a publikovali procentuální údaje o tom, 

co mládež očekává od umění (uvedené údaje platí pro celou populaci):

poznání nového       73

napětí         65

podněty k přemýšlení       59

uvolnění        57

umělecký zážitek       48

prezentace společenských otázek     47

kratochvíle        40

Fenomenologie nás navádí k návratu do přirozeného světa, do světa, kde můžeme 

nahlédnout fenomény tak, jak jsou sami o  sobě. V  tomto výzkumu jde o  nahlédnutí 

na  fenomén krásy. Jak a  kde se nám zjevuje. Na  příkladu studentů lze pozorovat, co je 

oslovuje jako krásné a  jakým způsobem jsou ovlivněni současnou kulturou. Dnešní lidé 

jsou obklopeni malými galeriemi ve svých telefonech, které mají po  ruce neustále. Pro 

zhodnocení, co se jim líbí a co nikoli jim stačí i několik vteřin, pak si však obrázek svého 

zájmu uloží do své galerie a nějakou dobu v nich rezonuje.

Nejde ale ve výtvarné edukaci o neustálé zcitlivování mladých lidí ke vnímání umění 

(Zhoř) a  také o návrat „sama k  sobě“, k  jakési vnitřní pravdivosti, pramenu, což může být 

klidně skrze zážitek krásy, skrze porozumění toho, co je pro nás krásné (a pravdivé)? Skrze 

porozumění, co koho oslovuje? Také je potřeba vzít v úvahu, jaký vliv na nás má současná, 

někdy až přetechnizovaná civilizace a zda se v našem každodenním vnímání světa neztrácí 

něco podstatného? Není to nakonec patrné z  toho, že výtvarný vkus studentů nyní více 

vytváří webové služby jako Instagram a Pinterest, nežli galerie výtvarného umění? 

3. 3. STUDENTI A KRÁSA

V další části výzkumu uvádím texty 8 studentů, ve kterých popisují svoji zkušenost 

s krásou a to, jakým způsobem krásu vnímají. 

Student 1: S krásou se sekávám každý den. Každý den vidím něco krásného. Vždy 

mě něco zaujme, co se mi líbí. Třeba když jdu ráno do školy, tak můžu spatřit krásné nebe 

s protláčejícími se paprsky skrze nebe při východu slunce. Pro každého existuje jiný význam 

krásy. Každý vnímá krásu jinak a někomu se může jevit v abstrakci nebo v čemkoli jiném. 

Někdo třeba krásu ani nespatřil, ale čeká, až ji uvidí.

Student 2: S krásou se setkávám každý den s mojí přítelkyní. S krásou se setkávám 

kdekoliv, kde ji chci vidět, na  všem je něco krásného. Vidím krásu v  uklizeném pokoji, 

v rovnoměrně rozložených příborech. Krása je to, co se nám líbí. Když jsem jednou šel fotit, 

zahlédl jsem laně se třemi koloušky. V tom vidím krásu. Když někdo řekne, že něco je krásné, 

tak lže. Nemůže říct, že je to krásné, krásné je na čem se všichni shodnou, že je to krásné. 

Nikdy nenajdete nic, co se líbí všem, na světě bude stejně někdo, komu se to nelíbí. Můžete 

říct, že se vám to líbí, ale ne že je o krásné. Krása neexistuje.

Student 3: Smích se rozléhá naší zahradou. Cítím klid a  pohodu. Ve večerním 

vzduchu je vůně léta, i když se s námi pomalu loučí a síla slunečních paprsků se snižuje. 

Pohlédnu na babičku, která mě jemně pohladila po ruce. Usmívá se. Cítí o samé, co já? Naše 

rodina sedí pod  venkovním posezením u  stolu, prohýbajícím se pod  tíhou jídla. Slavíme 
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babiččiny narozeniny, ale tohle setkání, je o tom být spolu, hlavně o tom být spolu. Strejda 

zrovna vypráví historky a všichni se smějí. Cítím obrovský pocit lásky. Otáčím se do zahrady 

s úsměvem na rtech. V zapadajícím slunci se vykreslují černé obrazce, které vytvářejí koruny 

starých jabloní. Jsou staré a pokřivené a ve slunci jako by ožily. Pod jabloněmi létají mušky, 

včelky a  další hmyz. Díky slunci jsou prosvícené a  vytváří tak malé svítící body létající 

nad  suchou trávou. Teplé oranžové světlo vytváří útulnou atmosféru. Opravdu nedokážu 

popsat ten pocit, tu slast, tu euforii, co jsem v tu chvíli prožívala. Ale byla to krása. Mít ten 

obraz před sebou, v souladu s  tím prožitkem. V  tu chvíli jsem zažila krásu. Uvědomovala 

jsem si, kdo je pro mě v životě nejdůležitější, koho miluji, proč tu jsem... Uvědomila jsem si 

krásu.

Student 4: Má zkušenost s krásou bývá asi nejčastěji spojena s přírodou, myslím tím, 

jak nedotčenou přírodu, tak i místa, která si příroda "zabírá" zpátky. I když někomu může 

připadat starý rozbouraný dům či stavba nehezká nebo může působit nějak strašidelně, mě 

se líbí, jak tím domem prorůstají rostliny, jak se toho neživého domu "zmocní" život.

Student 5: Bylo to před dvěma měsíci, kdy jsem se večer toulal silnicí a  polem 

a  obdivoval noční oblohu. Sedl jsem si na  trávu a  zakoukal jsem se na  neviditelný pás 

na obloze, chvíli jsem nic neviděl, ale po chvíli se mi hvězdy začaly rozsvícet a pořád jsem 

si říkal, kde to je? Po chvíli jsem viděl tak průhledný pás, že jsem si říkal, že tam vlastně nic 

není. Byla to Mléčná dráha a táhla se z jednoho horizontu k tomu opačnému, byla tak velká 

a tak krásná. A přitom ji máme nad hlavami a málokdo si jí všimne.

Jednou když jsem si kreslil, byl jsem unavený a vyčerpaný, lehl jsem si na stůl a vedle 

hlavy jsem měl papír s tužkou. Moc jsem ani nevnímal. Nebyl jsem ani hladový, ale dobře 

najedený, bylo mi teplo. Vzal jsem si tužku a vedle hlavy jsem přejížděl tužkou, hezky pomalu 

sem a tam, k oku tak blízko, že jsem ji nemohl zaostřit a zas dál. Pozoroval jsem okem, jak se 

tuha láme a vráží se do papíru, přejíždí sem a tam a je jí stále míň a míň. Vlastně ani nevím, 

proč mi to přišlo krásné, ale papír s  těmito čarami a kruhy mám doma vystavený a něco 

v něm vidím, ale nevím co. Jako by se tu krása, kterou jsem viděl, obtiskla do toho papíru, 

jako by papír vzal krásu jako svojí duši.

Student 6: Když jsem poprvé uviděla obraz od Sandary přišlo mi to tak líbezné a milé. 

Byl to obraz, kde číšník přinášel mladé čarodějce crème brûlée a na číšníkově ruce seděl 

malý dráček, který přidával svým ohnivým dechem karamelové opálení na čarodějčin dort. 

Bylo opravdu úžasné vidět člověka, čarodějnici a  draka pospolu. Je to krásná myšlenka: 

člověk a nadpřirozeno, proti kterému by jinak bojoval, v jednom obraze a v tak milé situaci. 

Pocity, které ve mě vyvolává tento obraz jsou těžké popsat...vlastně nabíjí mě inspirací, je to 

krásná fantazie. Občas v takových obrazech chvíli zabloudím a cítím, jako bych byla uvnitř.

Jde opravdu poznat kdo do  svých obrazů vkládá srdce a  nemyslím si, že je to 

vnímání krásy, které se mění. Ano můžeme vidět čím dál hlouběji, ale to je prohloubí náš 

vztah s uměním. Podle mě jde o to, co objevíme během naší cesty životem. Například já 

jsem si myslela, že existují jen umělci, co jsou slavní, že jsou nejlepší a  nechápala proč. 

Potom jsem objevila místo, kde se skrýval doslova poklad a najednou se mi otevřely dveře 

do  světa, o  kterém jsem předtím nevěděla, že existuje. Našla jsem tam spoustu umělců, 

včetně Sandary. Opravdu je to krásné místo, kde lidé mého věku či víš prostě tam jsou 

a většina lidí nemá ani ponětí, že tam někde jsou. Je to strašná škoda, že přicházíme o tak 

úžasné umělce a lidi, kteří si to možná občas ani nezaslouží jsou známí a uznávaní. Já vím, 

teď nastává otázka, chtěli by to vůbec? Nechtějí spíš zůstat stejní a žít na internetu se svými 

věrnými sledovateli a dělat jim radost? To je přece cíl umění nebo ne?

Student 7: Když jsem o prázdninách navštívila Vatikánská muzea, tak jsem alespoň 
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z části pochopila krásu a zážitek z ní. V hodinách probíráme různé umělce a jejich 

díla a říkám si, jak jsou některá díla propracovaná a krásná, ale pořád je to jen teorie, 

kterou probíráme ve škole. Ale když vidím umělecká díla na živo, je to úplně jiný 

pocit, prožitek.

Jakmile jsem spařila Sixtinskou kapli, přeběhl mi mráz po zádech, (podobný 

pocit jsem měla, když jsem viděla dílo A. Muchy). Něco tak velkolepého vidět na živo 

je úplně jiné, začnu nad tím jinak uvažovat. 

Student 8: Krása, tedy ta "nevýtvarná" je pro mne pocit. Je to i místo, je to 

i chvíle. Krásný je projev čisté laskavosti, krásný je proud čisté lásky. Krásný je i svět, 

přesně takový, jaký si ho každý z  nás pro sebe vytvoří. Krásný je teplý jarní den: 

Krásná je i každá chvíle strávená s milovanou bytostí. To je krása. 
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3. 4. STUDENTI A OBRAZY

Pokládala jsem studentům nejenom otázky týkající se krásy a umění, ale současně 

s předchozím dotazníkem jsem je poprosila, aby mi poslali 3-5 obrázků z Instagramu (což 

je něco na  způsob galerie, která je studentům v  současnosti nejblíže), které shledávají 

z  jakéhokoliv důvodu krásnými. Tento úkol se rovněž v  březnu 2019 opakoval. Níže jsou 

uvedeny obrázky, které studenti posílali. Obrazový materiál jsem roztřídila do jednotlivých 

oblastí, které nejsou pevně ohraničené. Všímala jsem si především estetického a  an 

estetického. V  silném zastoupení se v  obrázcích nacházelo téma lidského těla, tváře 

a zobrazení žen. Další oblastí, která se na obrázcích objevovala, bylo spojení umění, krásy 

a  citu, tedy krása jako něco emocionálního. Zajímavostí byly opakujícící se motivy psů 

a draků. Co stojí za povšimnutí je rovněž fakt, že se celá tato událost odehrála prostřednictvím 

Instagramu, což je fenomén dnešní doby spolu s Pinterestem, který poměrně, dalo by se říci 

až nebezpečně, pracuje s pozorností diváka, který se stává nástrojem skrytých mocenských 

struktur utvářející nejen virtuální realitu. 

PŘÍRODA

PŘÍRODA - UMĚlECKÉ KRÁSNO
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UMĚNÍ V PROSTORU

DRACI
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PSI

CIT

TĚlO
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žENY
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TVÁŘ
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4. DIGITÁlNÍ MYŠlENÍ

Klíčová slova: digitální, prožitek, gnothi seauton, nominalismus

Anna Hogenová v  knize Předobjednaná budoucnost zmiňuje digitální myšlení 

a  návaznost na  naše těla. Dnešek je digitální. Digitus je prst, a  na co ukáže a  následně 

pojmenuje jménem, se stává podstatou, která je pak součástí systému, struktury, které se 

říká vědecká, a  jež pak předurčuje léčení a další život. Digitální poznání je nominalistické, 

a tak předurčuje poznání těla.1 My v podstatě ztrácíme zkušenostní prostor, který se nachází 

právě mezi jedničkou a nulou. Dříve, v analogových přístrojích jsme rozeznávali mnohem 

více podnětů: Analogový signál psychologizuje. Přidává do  nahrávky zkreslení daného 

nahrávacího zařízení, média i  reprodukčního zařízení. Přenášena a  uchovávána tak není 

jenom samotná zvuková nahrávka, ale i informace o použité technice a tedy potažmo i době, 

v které byla nahrána. Posluchač je posléze dojat nejen zvukovým obsahem, ale i  formou 

zkreslení nahrávky, na které byl v dané době uvyknut, a která se mu podvědomě vybavuje.2

Pokud bychom šli k samotnému pojmu analog, analogový = podobný, přiměřený, 

pochází z  řeckého aná (až do) a  logos (poměr, počet, platnost...). Digitální je číslicový, 

číselný. Odvozeno od  latinského pojmu digitus = prst (počítání na  prstech), jak už bylo 

zmíněno v  textu A. Hogenové. Už jenom ze samotných názvů můžeme pochopit rozdíl. 

Digitální signál je přesně definovaný, má matematický charakter, otevírá nám velké množství 

snadno realizovatelných operací (znovu zde máme aspekt času), naproti tomu analogový 

signál, jak už bylo výše zmíněno přidává do nahrávky (do vnímání světa kolem) zkreslení, 

nalézáme v něm stopy samotného života, který není vždy vyčištěný a dokonalý, ale nese 

v sobě právě ono, do jisté tajemství, které právě život povznáší nad matematické operace. 

Je zde prostor mezi jedničkou a nulou, který není vydefinovaný, není přesný, jasný a možná 

právě ani dokonalý, ale ono v životě přece tolik až zas tak nejde o dokonalost, ale spíše o to, 

jakým způsobem jsme schopni využít pobývání (dasein) zde na zemi? 

Na stránkách o hudbě, byl nalezen tento příměr: Gramofon má zkrátka styl a svojí 

vznešenost. Kdo si večer rozhodne, že si pustí gramofon, tak má večer jistě již naplánovaný. 

Namísto zvukové kulisy pro zkrácení jiné činnosti, se plně oddá soustředěnému poslechu 

a  bude odměněn intenzivnějším a  procítěnějším hudebním prožitkem.3 A  není to právě 

tento prožitek (opravdový prožitek z věcí kolem), který naší instantní době začíná bytostně 

chybět? Prožitek jsme zmiňovali už v první části v kapitole, týkající se estetiky a společně 

s A. Hogenovou a J. Patočkou jsme vyslovovali nutnost obrátit se k sobě samým, obrátit se 

k výkonu, jehož cílem je sebepoznání (gnothi seauton) a nikoliv k výkonu, který je zaměřen 

na to, abychom byli nejlepší, nejpřesnější a nejrychlejší. 

Ve společnosti nacházíme něco skrytého, Hogenová popisuje digitální myšlení jako 

druh skrývání, které nás nevede k neskrytosti (pravdě), ale pouze k technické adekvanci...4 

Problémem je, že se lidé přestali tázat! Také máme strach z prázdna5, máme strach prodlévat 

v  napětí otázky, utíkáme. Bohužel si neuvědomujeme ani to, že utíkáme. Jsme zajatci 

povrchu subjektivity, v  níž lidstvo samo sebe činí mírou všech jsoucen, v  níž je středem 

1 HOGENOVÁ, A. Předobjednaná budoucnost. s. 287

2 URBAN, J. Analog versus Digital Co je tedy lepší? [online] Dostupné z: http://elektronicka-hudba.telotone.cz/

clanky/analog-versus-digital

3 Ibid.

4 HOGENOVÁ, A. Předobjednaná budoucnost.s. 144

5 Ibid. s. 147
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všech jsoucen, v níž stupňuje své výkony oproti jsoucnům.6 

ladislav Kesner už v  roce 2000 uvažoval o  umění, konkrétně o  muzeu umění 

v digitální době, což je zároveň i názvem jeho publikace. Uvažuje o různých možnostech, 

kam nás digitalizace dovede. Současní studenti jsou obklopeni množstvím obrazů, jak už 

bylo zmíněno v předchozí kapitole z Pinterestu, Instagramu apod. Toto jsou pro ně zdroje 

vizuálních informací. Do galerie jde jen málokdo, většinou proto, že není čas, což je všeobecný 

problém, se kterým se potýkáme. Kesner si klade otázku, zda lidé v budoucnu (kde mi už 

vlastně po téměř dvaceti letech po napsání jeho knihy jsme), budou (jsme) schopni pochopit 

hloubku dojmů a pocitů, kdy jsme naprosto uneseni originálním dílem a zažíváme jedinečný 

okamžik života (přítomnost v  čase), které může přinášet originální dílo. Budou tito lidé 

(v budoucnu, v naší přítomnosti) schopni pochopit, že součástí prožitku uměleckého díla 

může být i cesta, pouť za dílem - nepohodlí, potíže, únava, setkání na cestě? že je skutečně 

rozdíl mezi tím prožívat reálné umělecké dílo a "prožívat" jeho digitální stín na obrazovce 

monitoru?

Naše doba s  sebou přináší mnoho otázek, na  které je potřeba v  našem školství 

reagovat. A jak budeme reagovat?

 

6 HEIDEGGER, M. In: HOGENOVÁ. A. Předobjednaná budoucnost. s. 140 
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5. INTUITIVNÍ PEDAGOGIKA

 Klíčová slova: krása, intuice, estetická výchova

Intuice pochází z  latinského intuitio – nazírání, zření. Jedná se o  náhlý vhled 

do podstaty jevů, objevení, pochopení jejich souvislostí.1 Nemá ráz racionálně myšlenkového, 

diskurzivně analytického postupu a  neopírá se o  běžnou, empirickou zkušenost.2 Intuice 

podle H. Reada je chápání abstraktních kvalit a vztahů (velikosti, tvaru, vzdálenosti, objemu, 

povrchu, atd.)3 Podle H. Bergsona (1859 - 1941) je intuice přímé nazírání ducha duchem4 

Herbert Read (1893 – 1968) ve Výchově uměním píše o důvěře v  intuici a  rovněž 

zmiňuje autentickou kreativitu. Řekl, že dítě jako takové neexistuje a  jakákoliv jednotná 

výchova založena na představě takové mýtické bytosti je skřipec, na němž se každá tvárnější 

individuální mysl pokřiví.5 Herbert Read přičítá ztrátu dětské bezprostřednosti částečně 

nedůvěře v  intuici, stali jsme se aktivní, silní, energičtí, a chladnokrevní, ale zároveň jsme 

ztratili city a  nevinný pohled.6 Autentická kreativita je neodmyslitelnou lidskou nutností. 

Jakmile přestaneme být dětmi, jsme už mrtvi. Herbert Read se opírá o Bergsonovu filosofii, 

ve které Bergson říká, že jsou dva přístupy k realitě: Vědecký (v němž člověk zjednodušuje 

a  usměrňuje bohatý, různotvárný proud reality, aby na  tomto základně uskutečňoval 

své praktické lidské záměry) a  Intuitivní, který se vyznačuje pronikavostí a  jemností. Jde 

o hluboké vidění, jímž se vyznačují umělci, světci a všichni duchovní objevitelé, kteří nedbají 

o vědu a praktické výhody ani o moc a snaží se hluboce pochopit jednotlivosti.7

Hegel v Estetice říká, že: láskou a  tvorbou je člověku otevřen přístup k  tvořivé 

praidentitě, povznesené na subjekt a objekt.8 

Anna Hogenová poukazuje na zvláštní schopnost vhledu, který je něco odlišného 

od přesného popisu předmětů, což se děje naučitelným způsobem. Ale naučit se, jak mít 

vhled do podstaty, rozkázat duši, jak píše Hogenová, to nelze. Proto potřebujeme jedince, 

kteří tuto schopnost mají, a  kteří díky těmto vhledům mohou poctivě rozhodovat o  naší 

planetě. 

A pokud přemýšlíme o vhledech, není to svého druhu intuice? Ve Švédsku existuje 

škola, jejímž úkolem je rozvíjet právě intuicí dětí. Pokud zvažujeme kontext předchozích 

kapitol a naše alarmující stanoviska, není obrat k intuici, k dítěti a autenticitě - opravdovosti, 

to, co nás může vyvést z labyrintu, víru naší doby? 

 Intuitivní pedagogika se zabývá pochopením dítěte, prací s  intuicí, autenticitou 

a  tvořivostí. Je pedocentrická, snaží se pochopit, co dítě dělá a proč to dělá, akceptovat 

chování dítěte jako skutečnost. Zastává názor, že veškerá výuka by měla probíhat v rovině 

komunikace (dialogická pedagogika). Vychází z toho, že pedagogika je druhem umění, děti 

by měli pracovat se svoji kreativitou a být povzbuzovány k tvořivosti (Joseph Beyus – všichni 

lidé jsou tvořiví).9 Zároveň také tato pedagogika pracuje v rámci určitého řádu a pravidel, jak 

1  viz. Slovník/Příloha

2 HENCKMANN, W.; lOTTER, K. Estetický slovník.

3 READ, H. Výchova uměním. s.40

4 BERGSON, H. Myšlení a pohyb. s. 34.

5 GIlBERTOVÁ, K.; KUHN, H. Dějiny estetiky. s. 449

6 Ibid. s. 449

7 Ibid. s. 449

8 PATOčKA, J. In: HEGEl, G. W. F. Estetika: svazek první. s. 27

9 Z  rozhovoru s  Pär Ahlbomem o  waldorfské a  intuitivní pedagogice [online]. Dostupné z: http://www.

inovativnivzdelavani.cz/volna-mista/rozhovor-s-par-ahlbomem-o-waldorfske-a-intuitivni-pedagogice/
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uvedl v  rozhovoru pro Institut pro podporu inovativního vzdělávání Pär Ahlbom (1932)10: 

Pořádek či řád je v určitém smyslu dokonce naší specialitou. Když se o něco s upřímným 

zájmem zabýváme, ať už jsou to lidé, zvířata, rostliny nebo kameny, dáváme tím vzniknout 

určitému řádu. Neměli bychom zaměňovat řád s tyranií, s nějakým donucovacím systémem.11 

Intuitivní pedagogika se rovněž zabývá problematikou uchopení svobody, Pär Ahlbom říká, 

že součástí Intuitivní pedagogiky je i výuka o a ke svobodě. Je to velmi široké téma, mnohé 

školy se nás v tomto pokoušejí napodobovat, nebo to alespoň považují za zajímavou věc. 

Vycházíme z určitého politického přehledu, z toho, jak se v dějinách vyvíjela idea svobody. 

Na druhé straně probíráme svobodu i z psychologického hlediska. Postupně se dostáváme 

až k  otázce osobní svobody. Probíráme dětská práva, práva žen a  rovnoprávnost. Důraz 

klademe i na problematiku rasismu, rovnosti či nerovnosti mezi různými rasami a národů. 

Nauku o svobodě máme jako oficiální předmět. 

Nemůže právě Intuitivní pedagogika vyřešit některé problémy, se kterými se 

potkáváme v současném školství? 

5. 1. KRÁSA A HRA

Dalším z důležitých prvků Intuitivní pedagogiky je práce s tělem, uvědomění si, že 

dlouhodobé sezení v lavici není pro děti zcela přirozené, a že potřebují pohyb a hry. Proto 

jsou ve švédském Solviku součástí vzdělávání i různé hry, často takové, které pracují spíše 

s  intuicí, než rozumem. Tyto hry mají zároveň určitou hloubku, kterou si každý uvědomí 

podle míry zralosti. Tyto hry mohou hrát zároveň dospělí, pro které mohou být rovněž velmi 

ozdravné. Prostřednictvím her se člověk konfrontuje sám se sebou a zároveň s druhými. 

Skrze hru poznává sám sebe a  má možnost poznat se, setkat se i  s  druhým. Zároveň je 

kouzlem hry, dělat něco jen tak. V  pohybu si člověk uvědomuje mnohé, co v  dnešním 

"digitálním světě" zůstává upozaděno. Nyní jsou preferovány především vědomosti, které 

získáváme v pojmech a pracujeme převážně hlavou a vše má mít svůj výsledek. Jak říká A. 

Hogenová, jsme orientovaní především na výkon. 

Děti, žáci, studenti většinou sedí v lavicích, jejich těla jsou strnulá a absorbují veškeré 

poznání hlavou, mnozí jedinci potom odpoledne místo toho, aby si šli hrát ven, si sednou 

doma před počítač a  noří se do  virtuální reality, ve které je tělo zase upozaděno. Snad 

i  proto v  Apoteóze od  Jiřího Davida vidíme mladého jinocha, jehož tělo je již z  značně 

oslabené a poškozené na rozdíl od těla jinocha v Apoteóze z dějin Slovanstva od A. Muchy. 

V našem digitálním světě necháváme tělo daleko za sebou. Intuitivní pedagogika jej znovu 

bere na  vědomí a  rozvíjí a  navrací se skrze hry právě k  moudrosti těla, které je schopno 

reagovat v  některých okamžicích neuvěřitelným způsobem. Pracuje s  myšlenkou, že 

existuje paměť těla, na základě které je tělo schopno, bez toho, aniž bychom se na nějaký 

úkon museli soustředit, jednat samo. Právě rozvíjením těchto schopností, může být pro 

nás cestou k obnově lidství, k návratu k pramenu a k naší vlastní vnitřní podstatě. V reálné 

hře zapomínáme na  hry virtuální, vůbec zapomínáme na  všechny věci, které nás odvádí 

od přítomnosti, jsme tady a teď v okamžiku s bytím, v plném prožitku, který si uvědomujeme 

a co je zajímavé, není to uvědomění pouze rozumové, ale je to uvědomění jaksi bytostné, 

uvědomění celého těla - žiji a dýchám! 

Není to něco, co bychom rádi nabídli našim dětem? Návrat do  reálného světa? 

10  Skladatel, hudebník, a učitel. V osmdesátých letech spolu s Merete lovlie založil v Järně ve Švédsku školu Solvik.

11 Z  rozhovoru s  Pär AHlBOMEM o  waldorfské a  intuitivní pedagogice [online]. Dostupné z: http://www.

inovativnivzdelavani.cz/volna-mista/rozhovor-s-par-ahlbomem-o-waldorfske-a-intuitivni-pedagogice/
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Nepotřebujeme ve školách více her a méně pojmů?

Fenoménem hry se zbýval již německý filosof Friedrich Schiller (1759 - 1805), který 

své pojetí hry zformuloval v listech o estetické výchově (1973), kde hru vyzdvihl jako jeden 

z důležitých projevů lidství, jelikož člověk je zcela člověkem tam, kde si hraje.12 A hrát si 

znamená vytvářet prostor pro činnost samu a nikoliv pro jakýkoliv zisk. V tomto prostoru se 

rovněž zjevuje i krása, jelikož hrát si je samo krásné a zároveň je krásné i to s čím si člověk 

hraje.

Co však potom znamená pouhá hra, víme-li, že ve všech stavech člověka je právě 

hra a  výhradně hra tím, co jej dovršuje a  co rozvíjí jeho dvojí přirozenost zároveň? [...] 

k příjemnému, dobrému a dokonalému se člověk má pouze vážně; s krásou si však hraje. 

Nesmíme zde ovšem uvažovat hry, které se odehrávají ve skutečném životě a  které jsou 

obyčejně zaměřeny na velmi materiální věci; ale ve skutečném životě bychom také marně 

hledali krásu, o níž se tu hovoří. Krása, která se skutečně vyskytuje, je hodna skutečně se 

vyskytujícího pudu hravosti; avšak ideálem krásy, jenž je vytyčen rozumem, je podán také 

ideál pudu hravosti, který má mít člověk při všech svých hrách před očima.13

Schiller rozlišuje tři základní pudy, které určují lidské jednání. Nejprve rozlišuje dvě 

protikladné síly a těmi jsou: pud věcný (der sinnliche Trieb, doslova smyslné puzení) a pud 

k formě (der Formtrieb). Věcný pud je řízen především přímými fyzickými potřebami na rozdíl 

od pudu k  formě, který chce vnést řád a  systém do veškerého jednání. Schiller popisuje, 

že v  člověku zápasí tyto dva pudy a  člověk tak zapomíná na  přítomnost, na  bytí v  čase, 

na svoji reálnou existenci. Zde se objevuji třetí síla, pud hravosti, který nastoluje estetický 

stav člověka a předmětem jeho zájmu je krása.14 

5. 2. INTUITIVNÍ PEDAGOGIKA A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Co se týče výuky výtvarné výchovy, tak se Intuitivní pedagogika zabývá mimo jiné 

i otázkami, jaký vliv má učitel na rozvoj výtvarných dovedností dítěte? čeho všeho si musí 

být učitelé výtvarné výchovy vědomi? Uvědomuje si, že existuje určitá adaptace na  to, 

co se líbí učiteli a  touha opakovat to stejné, aby se žák učiteli zalíbil. žákovi jde potom 

v  jeho tvorbě především o  to, zalíbit se více učiteli, než aby byl spokojen se svou vlastní 

aktivitou a výkonem. Dalším problémem, čeho si tento přístup ve výtvarné výchově všímá 

jsou pochyby, nedůvěra, porovnávání, které jsou provázeny např. otázkami jako: proč 

mě učitel nepochválil a ostatní ano? Osobní uspokojení z  tvorby zmizelo a proměnilo se 

v přesvědčení, že dané dílo dítěte není dost dobré a dítě si tak pomyslí: já nejsem dost dobrý! 

Dalším problémem, na který upozorňuje Intuitivní pedagogika a se kterým se ve výtvarné 

výchově pedagog může potkat, je předvádění se a závist, což se projevuje třeba ve vnitřní 

otázce: proč učitel řekl, že je malba toho druhého lepší než moje, když mě se líbí víc moje? 

Dítě pak může začít zlobit a je velmi neposedné.15

Z výše uvedených ukázek je patrné, jakým způsobem pracuje Intuitivní pedagogika 

v praxi. Jde především o sledování a uvědomování si problémů, které mohou ve výuce nastat 

a hledat východiska pro jejich řešení. Tento způsob vzdělávání ovšem vyžaduje dostatečně 

senzitivního a  vzdělaného pedagoga, který si uvědomuje své místo v  procesu vzdělávání 

12 SCHIllER, F. Výbor z  filosofických spisů, Svoboda-libertas, Praha 1992, s. 174 - 175. In: VANĚK, J. Hra jako 

fenomén kultury a estetický zážitek. s.3. 

13 Ibid. s.3. 

14 VANĚK, J. Hra jako fenomén kultury a estetický zážitek. s. 4. 

15 lOVlIE, M. Alone with oneself and radically subjective.
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a díky tomu může být nápomocný svým žákům při objevování svých vlastních zdrojů tvorby, 

vlastního pramene! 

Intuitivní hry v Solviku.Foto: Johan Ahlbom (75)
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ZÁVěR

Cílem této práce bylo prozkoumat zkušenost s krásou a zjistit, čemu je tato zkušenost 

podobná. Kladla jsem si následující výzkumné otázky: 

Jaká je zkušenost s krásou konkrétních jedinců? 

Na základě analýzy rozhovorů jsem přišla na deset oblastí, ve kterých se zobrazuje 

zkušenost s  krásou. První oblastí a  zároveň první kapitolou, která se zabývá analýzou 

rozhovorů je kapitola s názvem: Jak vnímáme krásu? V této kapitole jednotliví respondenti 

popisují své zážitky s  krásou, a  to, jak ji vnímají. Např. Petr Kamenický popisuje příběhy 

svých blízkých, jakým způsobem si vytváří prostor krásy kolem sebe. Michal Kindernay 

ukazuje na citlivost, která je, zdá se, velmi důležitá pro vnímání krásy. Rovněž otevřenost 

se z rozhovorů jeví jako podstatný prvek vůbec pro vytvoření možnosti něco vnímat, což 

zmiňuje jak Z. Hůla, také M. Koval i další. A. Sypěnová také říká, že je někdy důležité, aby nám 

krásu někdo ukázal, abychom ji dokázali vnímat.

Druhá oblast řeší vztah krásy k umění. Kapitola, která pojednává o této problematice 

byla nazvána: Krása a umění. Tato kapitola se zabývá tím, jak jednotliví respondenti chápou 

krásu v  kontextu s  uměním. Pro Mariannu Petrů třeba není zas tak důležité, jestli je dílo 

esteticky krásné, ale spíše zda-li ji nějak osloví. Také se v této kapitole řeší, jak vůbec chápeme 

umění. Je to spíše rozumový, tedy pojmový proces nebo smyslový? Anna Sypěnová říká, že 

krása je smyslový proces a pravda je ten mentální. M. Dašková poukazuje na to, jak široké 

je naše umělecké pole, že každý si v něm může najít, co ho osloví. Říká: Pro mě to jsou 

věci, které nějak rezonují s něčím, co je uvnitř mě, tak to mi přijde krásné. Terezie Kolářová 

pak zmiňuje zkušenost s  reprodukcí obrazu od  celníka Rousseau, která ji ohromila více, 

než samotný obraz na výstavě. To pro nás může být zajímavým podnětem k úvahám, zda 

obsahy ukryté v obrazech, nás mohou oslovovat, nehledě na to, jestli je vidíme v originále 

či na reprodukci. 

Z. Hůla ukazuje na  to, že skrze umění se můžeme dozvědět něco důležitého 

o samotném životě. 

Třetí oblastí, ve které se někteří respondenti setkávají je Krása jako kontakt. Kdy v díle 

skrze umění, zažíváme kontakt s druhým, a v tom je spatřena krása.

čtvrtá oblast byla nazvána Krása a  příroda, jelikož téměř všichni respondenti vidí 

krásu ve spojení s přírodou, a mnoho z nich ve své tvorbě ze samotné přírody vychází a je 

jim hlavním zdrojem inspirace. 

Pátá oblast se týká Krásy a  řádu, přičemž tato oblast souvisí přímo s  výzkumnou 

otázkou: Je krása spojená s řádem, s vnímáním nějaké zákonitosti, proporčnosti? V kapitole 

Krása a řád se ukazuje, že do jisté míry může být vnímání krásy, krása sama spjata s určitým 

řádem, uspořádáním, strukturou. Sochař Dušan Váňa uvedl, že v geometrii, symetrii a řádu 

rozhodně krásu vidí. Upozorňuje jen na problém přílišné symetrie, ve které objekty, podle 

něj, ztrácejí životnost. Radan Volnohradský uvádí, že celá příroda je vytvořena podle určitého 

řádu a  co se nachází v  tomto řádu, je pro nás krásné, protože je to pro nás přirozené, 

což také souvisí s našimi reakcemi. Ve chvíli, kdy se díváme na něco krásného (což jsou 

často objekty, které mají právě nějakou harmonickou strukturu, uspořádání), tak náš mozek 

vyplavuje endorfiny, které pak zapříčiňují, že danou věc vnímáme pozitivně. 

Ve třetí části disertační práce, která se zabývá pedagogikou, se ukázalo rovněž 

spojení řádu a krásy a to v kontextu s pedagogikou. Vzpomeneme-li na principy vyučování 

Komenského, které odvozoval z přírody nebo na  jeho systém, svým způsobem řád, který 

vnášel i do výuky samotného umění. Dále s řádem souvisí myšlenky pedagoga Para Ahlboma: 

Když se o  něco s  upřímným zájmem zabýváme, ať už jsou to lidé, zvířata, rostliny nebo 

kameny, dáváme tím vzniknout určitému řádu.
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Další oblastí souvisící s výzkumnou otázkou je oblast Krásy a bolesti: Může být krása 

spojená s bolestí, s utrpením? Respondenti se shodovali na tom, že je pro ně krásné zároveň 

i něco, co je bolestivé. Poukazovali na to, že krása není jenom nějaká povrchová kvalita věcí, 

ale že je to i něco hlubokého, vnitřního, co může být někdy velmi bolestivé. Spisovatel Jan 

Němec říká, že občas některá díla ukazují jenom temnou stránku a ukazují jenom zoufalství, 

ale také podle něj mají svoji hodnotu, protože to ukazují tak ostře, že si to divák díky tomu 

uvědomí, že jim to zpřítomní zkušenost, kterou sami nemají, a ke které by se sami třeba 

ani nedostali. Sestra Petra se vyjadřuje ke kráse a bolesti v tom smyslu, že je někdy potřeba 

vyjádřit i  těžkou zkušenost. Říká, že umění má být krásné, ale kdyby všichni tvořili jenom 

pozitivní a hezké věci, tak tím budou za chvilku přesyceni. Všechno má i svůj stín a i ten stín 

musí vyjít najevo.

Sedmá oblast, která byla v  rozhovorech objevena je Krása a čas. Zde respondenti 

chápali čas, jako důležitý fenomén tvorby, který s  sebou může přinášet i  něco krásného 

nebo nějakou kvalitu, která je potom hodnotná. Někteří poukazovali na hodnotu času a na 

trpělivost v tvorbě. Dále pak uvědomování si plynutí času nebo také časovost v tom smyslu, 

že nás dobré a krásné dílo může přenést do přítomnosti, do absolutního prožitku času a tím 

nás obrovským způsobem obohatit. viz M. Petrů a M. Dašková. 

A. Kovalová zmínila v jednom ze svých zápisků dokonce moment zastavení času: čas 

se zastaví, není a všechno se něčemu víc a víc otevírá. A toto otevírání nás možná bytostně 

víc a víc zavádí k sobě samým: A tak otisky času a jeho událostí se v kreslení stávají metaforou 

otisků ve mně samé. Je to vhlížení do paměti místa, věcí, situací, do vlastní paměti. Hledám 

jejich skrytý odkaz, ptám se, co asi znamenají a skrze ně také, kdo jsem.

Oblast spojená s pravdou. Krása a pravda se potkává rovněž s výzkumnou otázkou: 

Je krása spojená s pravdou?

Z  rozhovorů vyšlo najevo, že krása (alespoň pro zmíněné umělce), je spjata 

s pravdivostí, a právě proto umění nemusí být vždy krásné povrchově, esteticky, ale krása se 

v něm může nacházet i na nějaké vnitřní rovině prožitku, zkušenosti.

Předposlední oblastí je oblast chápaná jako spojení Krásy a světla, přičemž všichni 

umělci, kteří se v  rozhovoru zmiňují o  světle, si uvědomují hodnotu světla jako nositele 

základního životního principu, který utváří tento svět. Zároveň je to pro některé z nich také 

důležitý princip, který má v jejich tvorbě důležité místo.

Poslední oblastí je oblast Transcendence, která je v  podstatě spjata s  výzkumnou 

otázkou: Existuje nějaká rovina, ve které je možné vnímat krásu jako něco objektivního, 

společného všem? Je možné se ve vnímání krásy někde potkat?

Ukázalo se, že tento prostor, byť možná pouze zdánlivý, se nachází (by se mohl 

nacházet) právě v prostoru, který byl v tomto výzkumu nazván transcendence. Jde o zážitky, 

kdy se člověk napojuje na samotný život, má pocit, že je v proudu, že je součástí života, 

zapomíná na  sebe nebo se o  to víc stává sám sebou. V  kontextu s  Patočkovou filosofií 

autorka uvažuje, zda se v  této oblasti nejedná o  neskrytost bytí. Zda se právě v  plné 

otevřenosti bytí, v proudu života nepotkáváme s ostatními v nějakém společném vnímání 

např. něčeho krásného? Přičemž možná bychom zde mohli uvažovat také o intersubjektivní 

rovině zážitku, zkušenosti? 

Pokud se nyní vzdálíme od  oblastí, které vznikly na  základě analýzy rozhovorů, 

dostaneme se k dalším výzkumným otázkám: Je krása čistě subjektivní pojem? Tato otázka 

již byla víceméně zodpovězena výše, kde docházíme k možnosti intersubjektivní zkušenosti 

ve vnímání krásy. Z  rozhovorů se ukazuje, že krása může mít mnoho podob a  také, že 

vnímání krásy je o nějaké senzitivitě k věcem kolem, otevřenosti, možná i schopnosti cítit 

srdcem a  o  svobodě. Z  některých výpovědí je možné chápat krásu jako nějaký společný 

(nejenom individuální prožitek), něco, co může být společného všem a zároveň něco, co 

nás přesahuje. 
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Je Hegelova estetika současná? 

Do jaké míry je Hegelova estetika současná a dala by se uplatnit zcela na naši dobu 

by vyžadovalo ještě další a podrobnější průzkum, kterého už autorka z časových důvodu 

nebyla schopna. Některá Hegelova stanoviska se jeví jako platná i  v  naší době, nicméně 

Hegelovo podceňování přírodního krásna je nanejvýš alarmující vzhledem ke stavu našeho 

životního prostředí.

lze s fenoménem krásy nějak záměrně pracovat ve výtvarné výchově? 

Vzhledem k  tomu, že se pohybujeme v poměrně široké oblasti, ve které fenomén 

krásy uchopujeme, nemůže být ani odpověď na tuto otázku jednoznačná. Ukázalo se, že 

je důležité vytvářet prostor pro činnost samu a nikoli pro jakýkoliv zisk, jak nám připomíná 

Schiller a ukazuje na důležitost hry, ve které se nastoluje estetický stav člověka, kde jeho 

zájmem je krása. 
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Rybka v jezírku

plotice

záblesk krásy

večer chcípla
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přÍLOHY

SlOVNÍK POJMŮ

ALétHEIA — řec. pravda jako odkrytost věcí samých, ne-zapomenutost (Heidegger), 

nikoli pouze vlastnost soudů.

AUtENtIcItA — subjektivní pravdivost (pravost, ryzost, původnost, hodnověrnost, 

ryzost, autentičnost.

AUtOpSIE — vlastní zkušenost, vlastní poznání.

ČAS — řecky chronos či kairos, latinsky tempus. Kontinuum, které plyne z minulosti 

přes přítomnost do  budoucnosti. Husserl rozlišoval mezi subjektivně - imanentním 
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úvahy sv. Augustina o tzv. dějinném čase, jakožto čase lineárním, vytyčeném dvěma body. 
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Moderní filosofické učení o  čase rozvíjejí především Bergson, který rozlišoval objektivní, 

"prostorové" časovosti, a vnitřní časovosti - tzv. "trvání", jež chápal jako kontinuum vědomí. 

Heideggerovo "Dasein" je časově dimenzované, je "starostí" a "bytím k smrti". Husserl chápe 

jakýsi "časový dvorec" lidské vztaženosti. Pro Sartra je existence bytostně časová, člověk je 

jako "svůj vlastní projekt." 

/NESVATBA, Petr. Slovník základních pojmů z filosofie. Praha: Nakladatelství Fortuna, 
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ČASOVOSt — Zeitlichkeit, temporalita, je omezenost v čase. U Husserla je časovost 

hlavním kritériem mezi reálnem a  ideálnem: reálno je omezeno v  čase, ideálno (ireálno) 

je nečasové, nadčasové, omni temporální. Konstituce času, geneze události v  čase je 

temporalizace, Zeitigung.
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pochází z latinského digitus – prst. Odkazuje tedy na to, co se dá spočítat na prstech nebo 

obecněji, co lze očíslovat pomocí přirozených čísel./Digitální [online]. [cit. 14. 4. 2019]
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DISKURZ — rozmluva, rozprava, rozhovor

Diskurz je do určité míry stálý, organizuje oblast výzkumu a determinuje badatelskou 

aktivitu. Především však stanovuje hranice. Moderní uměleckohistorický diskurz (někdy se 

sice mluví o „současném“ diskurzu, ale spíše bychom si měli všímat toho, že moderní diskurz 

se proměňuje, ale přitom jeho „řád“ zůstává stejný) je možné rozdělit do několika typů podle 

způsobu koncentrace (podle Daniel lagoutte):

a) diskurz soustředěný kolem díla

b) diskurz soustředěný kolem umělce

c) diskurz soustředěný kolem společnosti ve vztahu k umění

d) diskurz soustředěný kolem člověka jako tvůrce a vnímatele umění

 /ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. web © 2005-2019 [cit. 19. 10. 2014]. Dostupné 
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z: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

ENVIRONMENtÁLNÍ EStEtIKA — v průběhu šedesátých let minulého století začíná 

vznikat nová estetická disciplína a  tou je environmentální estetika, která je zaměřena 

na přírodní prostředí a na náš vztah k tomuto prostředí. 

EStEtIKA — věda o  kráse, o  krásnu. Jejím předmětem zkoumání je umělecké 

estetično a přírodní estetično. Všímá si estetického vztahu člověka ke skutečnosti, estetické 

aktivity, estetického vědomí, umění a umělecké tvorby.

aesthetica – termín A. G. Baumgartena, označoval samostatnou vědní disciplínu, 

která se věnuje smyslovému poznání jako samostatnému druhu poznání, pochází ze 

starořeckého termínu aisthētikós (= smyslově vnímatelné věci)

criticism – moderní anglický termín označující literární teorii; vznikl v podobě literary 

criticism (= literární teorie), bez přívlastku „literary“ se někdy rozšiřuje na označení estetiky,

filokalia – antické, řecké, středověké a v některých případech i novověké pojmenování 

pro estetiku jako lásku ke kráse,

filozofie krásy – termín B. Bosanqueta pro označení estetiky, kterou vymezil jako 

filozofickou reflexi krásy,

filozofie umění – termín G. W. F. Hegela, označoval estetiku, kterou vymezil jako 

filozofickou reflexi umění a uměleckých děl,

filozofie vkusu, die Geschmackskunde – termín vymezující estetiku jako filozofickou 

reflexi estetického vnímaní a  vkusu, resp. jako vědu o  vkuse, používal se v  18. a  19. stol. 

pod vlivem anglické vkusové školy (F. Hutcheson, A. A. C. Shaftesbury),

teorie krásných umění – renesanční termín pro estetiku, která se vymezovala jako 

všeobecná teorie výtvarných umění, poesie a hudby

věda o krásnu – termín F. Th. Vischera, který vymezoval estetiku jako teorii krásna,

všeobecná teorie umění – termín německých historiků umění konce 19. stol., 

označoval teorii, která zkoumala zákonitosti společné všem uměním a  do značné míry 

splývala s estetikou, někdy se estetika označuje tímto termínem.

/MISTRÍK, E. Estetický slovník. – 2., prepracované vyd. – Bratislava: Album, 2013. 

ISBN 978-80-971533-4-2. Dostupné z: www.estetickyslovnik.sk

Estetika v dnešním pojetí (estetika v širším smyslu) zahrnuje dvě vědy: vědu o kráse, 

tj. estetiku v užším smyslu, a také (často) vědu o umělecké tvorbě, tj. filosofii umění. Estetika 

v  užším smyslu spolu s  filosofií umění netvoří jednu vědu proto, že mají různý předmět: 

estetika má jako vlastní předmět krásu (především krásu uměleckou) a filosofie umění tvorbu 

(především uměleckou). 
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EStEtIcKÁ VÝcHOVA — Karla Bruknerová uvádí osm různých výkladů, jakým 

způsobem lze estetickou výchovu chápat. Jednak můžeme chápat estetickou výchovu 

jako vyučovací předmět, dále také jako označení pro výtvarnou a  hudební výchovu. 

Nejrozšířenějším termínem je souborné označení pro předměty esteticko - výchovné. Dále 

je možné chápat estetickou výchovu jako vzdělání v estetice, což se k nám dostalo z anglické 

terminologie aesthetic education. Estetická výchova může být také teoretickou reflexí 

jedné z oblastí výchovy, která se zaměřuje na rozvoj jedince prostřednictvím umění a krásy. 

Další termín ukazuje na široké pojetí estetiky napříč školou a jejími předměty. Všeobjímající 

estetická výchova je jedním z dalších pojmů, jak lze estetickou výchovu chápat, zahrnuje 

všechny koncepce, které zahrnují kontakt s  člověkem s  esteticky působícím podnětem. 

Poslední pojetí představuje estetickou výchovu jako záměrné výchovné působení, jež si klade 
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za cíl rozvíjet estetickou vnímavost a vybavit tak (žáky) pro esteticky poučené proměňování 

světa. 

/BRUKNEROVÁ, K. Skici ze současné estetické výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 

2011.

EIDOS — Řecké slovo, jež značí "aspekt", "formu", "podstatu", "ideu". Platón 

používá v  pregnantním smyslu: "eidos" je věčný pravzor předmětů zkušenosti. "Eidos" 

fenomenologický se blíží platónskému. Rozdíl mezi oběma je v tom, že fenomenologický 

"eidos" není věčným modelem existujícím vně věcí, nýbrž je to ideální invariabilní podstata 

(esence), které se předměty přizpůsobují. Například definice kruhu (místo bodů stejně 

vzdálených od téhož bodu) se vztahuje k jeho eidos. Na základě substantiva "eidos" vzniklo 

adjektivum "eidetický" (např. eidetická redukce, tj. operace, která v průběhu všech variací, 

jichž je předmět schopen, obnažuje invariantní jádro, eidos). 

/Slovníček fenomenologických výrazů. Převzato z Jean T. Desanti. Fenomenologie 

a praxe [online]. 12. 5. 2011[ cit. 19. 10. 2014 ]. Dostupné z: http://laco.kapucin.sk/

EIDEtIcKÁ REDUKcE — odhalení podstaty

 /HENDl, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, s.r.o., 2005. ISBN 80-7367-040-2

EpOcHé (1) — v řeckém skepticismu – zdržení se úsudku o objektivní povaze věcí 

vycházející z pochybnosti o možnosti poznání. U Husserla – zdržení se takového naivně 

realistického úsudku o světě, jenž přímo předpokládá nezávislost bytí na vědomí. 

 /ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. web © 2005-2019 [cit. 19. 10. 2014]. Dostupné  

z: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

EpOcHé (2) — hlavní princip řeckého skepticismu, vyzývající zdržet se jakéhokoliv 

úsudku o  věcech. Je zdůvodňován gnoseologicky, tj. nedostatečností lidského poznání, 

nemožností dosáhnout obecně platného poznání atd. (viz Trópy), jeho smysl je však etický: 

jeho prostřednictvím má člověk získat vnitřní klid (ataraxia) a tím blaženost. V moderní filosofii 

ožívá pojem epoché v Husserlově fenomenologii, kde znamená tzv. transcendentální redukci, 

tj. zdržení se úsudku ve všech soudech o existenci transcendentního světa i individuálního 

subjektu; tato redukce nemá znamenat popření této existence, ani pochybnost o ní, nýbrž jen 

dočasné vyloučení veškeré transcendence tím, že je „dána do závorek“. Fenomenologické 

„epoché“ jehož cílem má být očištění fenoménů ode všech mimo fenomenálních obsahů, je 

podle Husserla – na rozdíl od epoché antické skepse, jež rozkládalo pojem pravdy – zcela 

slučitelné „s neotřesným a eventuálně neotřesitelným, protože evidentním přesvědčením 

o pravdě“. 

/Stručný filosofický slovník, Praha: nakladatelství Svoboda, 1966; s. 105

EpOcHé (3) — Uzávorkování 

/HENDl, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, s.r.o., 2005. ISBN 80-7367-040-2

EpOcHé (4) — Řecké slůvko značí vlastně "přerušení". Stoikové a skeptikové používali 

"epoché" ve specifickém smyslu jako "zdržení se úsudku", jako jeho suspendování. Husserlova 

"epoché" značí operaci metodického pochybování, kterou uvádí do mnohem radikálnějšího 

pohybu, než tomu bylo u Descarta. Překládáme "suspendování", "vypnutí", "uzávorkování". 

/Slovníček fenomenologických výrazů. Převzato z Jean T. Desanti. Fenomenologie 

a praxe [online]. 12.5.2011[ cit. 19. 10. 2014 ]. Dostupné z: http://laco.kapucin.sk/

EMIc VOIcE — přímý (původní) hlas účastníka výzkumu
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ESENcE (filoz.) (1) — podstata věci, souhrn stabilních vlastností, jež činí věc tím, čím 

je; (ve scholastice „essentia“ v protikladu k „existentia“ 

/ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. web © 2005-2019 [cit. 19. 10. 2014]. Dostupné 

z: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

ESENcE (2) — Wesen, Wesenheit, eidos, není věc, nemá "dingliche Existenz", nýbrž 

jen eidetickou platnost. Je to ideálno, ireálno, jako permanentní jednota smyslu. Nazřít 

esenci znamená odhalit v individuálním faktu všechny vztahy, jež ho poutají k jiným faktům, 

ke světu. Eidetické vědy (Wesenswissenschaften) se zabývají esencemi, jejichž pravdy jsou 

apriorní a  nutné, na  rozdíl od  věd o  faktech (Tatsachenwissenschaften), jejichž pravdy 

o faktech jsou nahodilé.

/Slovníček fenomenologických výrazů. Převzato z Jean T. Desanti. Fenomenologie 

a praxe [online]. 12.5.2011[ cit. 19. 10. 2014 ]. Dostupné z: http://laco.kapucin.sk/

FENOMÉN (filoz.) — jev, vše co se zjevuje ve smyslové zkušenosti, co je dáno 

v bezprostředním náhledu věcí (op. Noumenon) 

/ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. web © 2005-2019 [cit. 19. 10. 2014]. Dostupné 

z: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

FENOMENOLOgIE  — „věda o zkušenostech“ se obrací ke světu, k přirozenému světu 

(lebenswelt), tak jak je bezprostředně prožíváme, navracíme se k věcem samým a k naší 

vlastní zkušenosti. Na základě této zkušenosti se pak formuje všechno další, ale to podstatné 

vychází z přirozeného světa, ze světa, kde běžně žijeme a teprve potom se dostáváme k vědě, 

díky které formulujeme některé naše poznatky a zkušenosti z přirozeného světa. V základech 

fenomenologie leží přesvědčení, že filosofické poznání nespočívá v konstruování obecných 

principů, ale v  deskripci „fenoménů“, tj. věcí samých. Ve výzkumné praxi tento princip 

požaduje nepředpojatý přístup k analýze problému. 

/HENDl, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, s.r.o., 2005. ISBN 80-7367-040-2

FENOMENOLOgIcKÁ REDUKcE (1) — usiluje o odhalení základních esencí myšlení 

zbaveného nekonzistencí vnímání. Všechny aspekty mentálních procesů, které nelze 

považovat za primární, je nutné „uzávorkovat“ v procesu epoché. Analyticko-reflexivní kroky 

fenomenologické redukce vyžadují disciplínu a vysoký stupeň sebekritiky.

Fenomenologická redukce pro Merleau-Pontyho znamená jen „kritiku dogmatické 

víry v  svět“, tak jak je v  empirismu pojímán jako realita o  sobě a  v  intelektualismu jako 

imanentní cíl poznání. Je právě třeba znovu umístit věc a  svět do  prostředí subjektivity: 

„Věc a svět existují jen žity mnou nebo subjekty takovými jako já, protože jsou sřetězením 

našich perspektiv, ale transcendují všechny perspektivy, protože toto sřetězení je časové 

a nedokončené“ ([2], 384 – 385) 

/PECHAR, J. Phenomenology of M. Merleau - Ponty. FIlOZOFIA 64, 2009, No 3, p. 

195 [online]. 2009 [cit. 19. 10. 2014]. Dostupné z: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/

filozofia/2009/3/195-206.pdf

FENOMENOLOgIcKÁ REDUKcE (2) — Husserl tvrdí, že abychom se dostali 

k základům opravdové zkušenosti o světě, je třeba "vyzávorkovat" předsudky (to znamená, 

vyřadit všechny předsudky naší pozornosti.) Převedeme tak danou věc na fenomén, čímž se 

ukáže mnoho zajímavého, které nám doposud unikalo.

Pojmy vnějšího a vnitřního vnímání

• Fenomenologie zdůrazňuje roli zkušenosti, nikoli však pouze empirické zkušenosti. 

• Husserl označuje filozofii za vědu eidetickou (eidos= idea, podstata) 

• Pro fenomenologii je stejně jako smyslová zkušenost, důležitá zkušenost vnitřní. 
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/ Fenomenologie [online]. © 2013 ISSN: 2336-5897 [cit. 2014]. Dostupné z: https://

wikisofia.cz/wiki/Fenomenologie#cite_note-8

„Vnější vnímání je vnímání vnějších věcí, jejich vlastností a  vztahů, jejich proměn 

a  vzájemného působení. Vnímání sebe sama je vnímání, které může mít každý o  svém 

vlastním Já a jeho vlastnostech, stavech a činnostech.“

/ Co je fenomén?: Husserl a fenomenologie ve Francii. (2010). (427 s.) červený 

Kostelec: Pavel Mervart.

FENOMéN — jev, to, co se nám ukazuje; je poznatelný ve dvou vrstvách 

• reálná vrstva – uchopitelná smysly, nese eidetickou vrstvu 

• eidetická vrstva – její znaky (esence) jsou poznatelné skrze jiné duchovní akty, 

nikoli skrze smysly[9] 

/Fenomén [online]. © 2013 ISSN: 2336-5897 [cit. 19. 10. 2014]. Dostupné z: https://

wikisofia.cz/wiki/Fenomenologie

FENOMENOLOgIcKÁ INtERpREtAcE — co znamená určitá zkušenost..

FENOMENOLOgIE VNÍMÁNÍ — živé tělo tělesní v  pohybu, mostem mezi tělem - 

Soma a světem kolem nás, je vnímání. A vnímání je klíčem k poznání těla Pexis. A zde je 

stále mnoho záhad. Dle Suaréze Slunce nevlastní žádné teplo, teplo je to, co nám dává naše 

vnímání. Vnímání je důležitou otázkou i dnes? Co to vlastně je? K vnímání patří to, co je 

vnímatelné, Umwelt, okolní svět. A je třeba si přiznat, že nejsme nic hotového, jsme to, co 

tradice okolního světa v nás otevírá a toto otevírání patří bytostně k vnímání.

Vnímání jako neustále slyšení zvuků, pociťování dotyků, je plné vůní, je plné reflexí 

plovoucího charakteru, toto vše je vnímáno jako jediná jednoduchost, jak je to možné? 

Tato jednoduchá jednota není vytvořena koherencemi představ, apofantikou, naopak tato 

jednota je založena v  našem těle jako ta nejpůvodnější vrstva, která je předpredikativní 

(vorpredikative) Touto nejpůvodnější vrstvou je tzv. tělesné schéma, jež funguje jako pozadí 

pro vyvstávání jednotlivých fenoménů jako jednot v našem vnímání. Merleau-Ponty k tomu 

dodává: "Rozumět znamená uchopit totální intenci," tato intence je tělesným schématem, 

fungujícím jako pozadí pro fenomenalizaci světa.

/HOGENOVÁ, A. K fenomenologii těla a pohybu [online]. 29. 1. 2004 [cit.2. 2. 2019]. 

Dostupné z: http://sffp.sweb.cz/archiv/hogenova.htm

FENOMENOLOgIcKé ZKOUMÁNÍ (výzkum) — hlavním cíle fenomenologického 

zkoumání je popsat a  analyzovat prožitou zkušenost se specifickým fenoménem, kterou 

má určitý jedinec nebo skupina jedinců. Tento přístup vychází z filosofické fenomenologie. 

Výzkumník se snaží vstoupit do  vnitřního světa jedince, aby porozuměl významům, 

jež fenoménu přikládá. Výzkumník analyzuje získaná data, aby zachytil esenci prožité 

zkušenosti.  

/HENDl, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, s.r.o., 2005. ISBN 80-7367-040-2

FILOSOFIE UMěNÍ — Filosofie umění ve svém označení nevychází (jako estetika) 

z pojmu krásy, ale z pojmu tvorby (tvoření, zhotovování) jakožto lidské činnosti. Umění pak 

je zvláštní případ tvůrčí činnosti. Je také třeba uvážit, že filosofie umění patří do řádu tzv. 

věd praktických.

Filosofie umění se tedy nejprve ptá, v čem záleží umění, zda je to opravdu, jak učí 

sv. Tomáš, zdatnost praktického rozumu, a  jak se liší jednak od  zdatností spekulativních 

(chápání principů, věda, moudrost), jednak od zdatností mravních, zvláště od prozíravosti.

Dále zkoumá, jak se má umění dělit a jak se různá umění třídí. Konečně se ptá, které 

jsou nejvyšší principy a vlastní podmínky umění, jejichž předmětem je krása (krásná umění) 
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a která proto zaujímají mezi ostatními uměními transcendentní postavení.

/Estetika a filosofie umění [online]. 23. 1.2013 [cit. 2016]. Dostupné z: http://files.

janhejduk.webnode.cz/200000095-d4a2cd5968/19.t%C3%A9ma.doc

FORMA — je vnější stránka uměleckého díla, jeho struktura, celek jeho prvků 

a  jejích vzájemných vztahů, jejichž prostřednictvím se vyjadřuje jeho obsah. Svým prvním 

nejobecnějším významem je pojem formy totožný s pojmem umění vůbec. Umění jako celek 

představuje, stejně jako náboženství, věda nebo filosofie, formu poznání nebo společenského 

vědomí. Umění je současně praktickou a duchovní formou – osvojení světa člověkem a je 

tím protikladné jak čistě praktickému (práce, řemeslo), tak čistě duchovnímu (myšlení, věda) 

osvojování. Především se vyznačuje smyslovostí svého vyjádření. Jestliže filosofie a  věda 

abstrahují od jednotlivých faktů a vyjadřují podstatu věcí obecně pojmově, ztvárňuje umění 

svůj obsah a výpověď – typičnost jsou zahaleny v rouchu smyslových jednotlivostí. 

Mezi formou vědy a umění existují dva další důležité rozdíly. Za prvé, vědecká forma 

je vůči svému obsahu zcela lhostejná. Jestli je nějaká teorie formulována německy nebo 

francouzsky slovně nebo pomocí (matematických) symbolů, nemění to nic na jejím obsahu. 

Oproti tomu umění spojuje formu a  obsah v  jednotu, takže každá změna formy (třeba 

jazyka) mění též jeho obsah. Za druhé vědecké formy jsou v postupujícím poznání historicky 

překonávány. Jsou nepřesné a jsou nakonec inovovány, přičemž správné obsahy zůstávají 

zachovány…

/HENCKMANN, W.; lOTTER, K. Estetický slovník. Praha: členská knižnice nakladatelství 

SVOBODA, 1995 

FRAKtÁL — členitý geometrický tvar, který lze rozdělit na  části, které jsou každá 

zmenšenou kopií celku. 

/ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. web © 2005-2019 [cit. 6. 2. 2019]. Dostupné z: 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

gNOtHI SEAUtON — z řečtiny = Poznej sám sebe. Původcem slov byl řecký filozof 

Sokratés (470 - 399 př. n. l.). Jedná se o řecký ideál sebepoznání jako východiska poznání 

vůbec (lat.: nosce te ipsum); poznej sebe sama. 

/MŰTZ, Marco. Deutsches Asterix Archiv [online]. 6. 8. 2009 [cit. 2. 2. 2019]. Dostupné 

z: http://lexikoncz.sweb.cz/db/gnothise.htm

Podle Platóna (Prótagoras 343b) byl nápis Gnothi seauton (Poznej sám sebe) napsán 

nad vchodem do věštírny v Delfách společně s nápisem Medén ágan, který znamenal Nic 

příliš. 

HARMONIE — z řec. svornost. Je sladění nestejnorodých nebo protikladných prvků 

do celkového tvaru. V antické hudební teorii byla harmonie odvozována z číselných poměrů 

(oktáva), a  tím z  původních zákonů stavby kosmu, takže každé dobré uspořádání (krása) 

umění a přírody („harmonie sfér“) mohlo být vysvětleno z jediné zákonitosti. Platón přenesl 

myšlenku harmonie na lidskou duši a její vztah k tělu. Tak jako makrokosmos získává krásu 

a trvání pouze dobře uspořádaným vyrovnáním protichůdných sil, tak i člověk se jako dobře 

uspořádaný mikrokosmos má začlenit do časového a nadčasového celku. Harmonie znamená 

původně základní morální, kosmický a náboženský zákon. Osamostatněním estetiky se tento 

univerzální horizont omezil na sféru krásy v přírodě a umění, přičemž z ní bylo vyloučeno 

vznešeno, komično, tragično atd. V  umění se harmonie navíc omezovala na  klasický 

ideál, takže moderní umění se mohlo od  principu harmonie distancovat, aniž se muselo 

vzdát svého uměleckého nároku. Devalvaci principu harmonie nezabránila ani formová 

estetika, která počítala harmonii spolu s proporcí, symetrií a rytmem k základním formám, 

jimž se projevuje krása jako jednota v  rozmanitosti. Opomenutí účasti antagonistických 
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disharmonických sil, které se v harmonii vyrovnávají, může vést k chápání harmonie jako 

bezkonfliktní, ba dokonce zkrášlující „harmonizace“, která zase může poklesnout až ke kýči. 

/HENCKMANN, W.; lOTTER, K. Estetický slovník. Praha: členská knižnice nakladatelství 

SVOBODA, 1995 

HEgEL, gEORg WILHELM FRIEDRIcH (1770—1831) — významný filosof, představitel 

německého idealismu. Snaží se o racionální vyjádření i  těch nejméně přístupných stránek 

skutečnosti jakožto projevu ducha a o jejich výklad „z pojmu“. Pro Hegela není filosofie jen 

poznáním či vědou, nýbrž „pravá potřeba filosofie nemíří patrně k ničemu jinému než naučit 

se žít“; tato potřeba vzniká „když z lidských životů mizí síla sjednocení a protiklady ztratily 

svoji životnost“. V myšlení člověk „hledá svou svobodu a základ mravnosti.“ 

HEgELOVStVÍ — též hegelianismus. V  nejužším slova smyslu rozumíme tímto 

označením dílo významného představitele německé klasické filosofie G. W. F. Hegela. 

Hegel byl možná posledním evropským myslitelem encyklopedického záběru, jehož ambicí 

byla filosofická rekonstrukce smysluplnosti univerza v  duchu Platónova řeckého odkazu. 

Absolutní idealismus Hegelův je založen na  dialetickém vývoji ideje, jež, procházejíc 

postupně rozličnými stupni (teze - antiteze - syntéza), dospívá nakonec k  seberealizaci, 

která je totožná s  jejím sebepoznáním na úrovni absolutního ducha (umění, náboženství, 

filosofie). 

/NESVADBA, Petr. Slovník základních pojmů z filosofie. Nakladatelství Fortuna. Praha 

1999. ISBN 80-7168-627-1

HEgELOVA EStEtIKA — zachytit ve svém prapůvodním vzniku ideu krásy je podle 

Hegela zbytečný úkol, kterým se není potřeba zabývat. Ve srovnání s  ostatními vědními 

obory tak ukazuje, že žádný z nich se nezabývá tím, odkud je to, co zkoumá, ale přijímá je 

již takové.

Původ ideje krásy je tak nepodstatný. Pokud neznáme původ krásy, krása jako taková 

je. Celá tato myšlenka již souvisí s  Hegelovou koncepcí estetiky a  s  účelem umění jako 

jeho základu. Krása pro Hegela bude vedlejším produktem pronikání ducha skrze smyslové 

jsoucno zpět k  sobě, po  částech a  skrze člověka. Hegel se tak nevyhýbá otázce, jaká je 

podstata krásy ani jaký je její účel. Podstatou krásy je právě její účel neboli zjevování ducha 

skrze smyslové jsoucno. Inspirací je pro současnou scénu i  tento zcela obecný přepis, 

v jehož důsledku budou hranice umění natolik pevně vymezeny, že nebude obtížné rozlišit 

jej od neuměleckého charakteru. 

/VEVERKOVÁ, Martina. Několik úvah o  Hegelově estetice. E-logos; ElECTRONIC 

JOURNAl FOR PHIlOSOPHY. ISSN 1211- 0442. University of Economics Prague [online]. 

14/2009. [cit. 23. 3. 2015]. Dostupné z: https://nb.vse.cz/kfil/elogos/student/veverkova09.

pdf

HERRLIcHKEIt (1) — znamená, krásu, která nás učí překračovat tvar a  poznávat 

„dále“, „výše“.

/UlRICH, Tomáš. Pulchrum, bonum, verum v díle Hanse Urse von Balthasara. Brno 

2017. Disertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Katedra filozofie. s. 150

HERRLIcHKEIt (2) 

1. (nur Sg) nádhera, nádhernost, krása (přírody, světa ap.)

2. (mst Pl) nádhera, skvost, krása (umělecké dílo ap.) (Německo-český slovník)
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HOgENOVÁ, ANNA — česká filosofka a  fenomenoložka. Zabývá se trvale 

fenomenologickou problematikou (evidence, podstata, poznání, tělo, pohyb aj.). Řadí sem 

témata: Aletheia – odkrytost pravdy, tj. fenomén distance, blížení, husserlovské vnitřní 

vnímání času s  jeho retencionální, urimpresionální a  protencionální výbavou, protence 

smrti a  její vliv na autenticitu a neautenticitu prožívání, implikace existencionálního typu, 

úloha prožitku, hry, tvořivosti, olympijská filozofie v souvislosti s ideálem Kalokagathii, Arété, 

Epifanie; péče o duši – Epimeleia a péče o tělo – Technai jako základ Kalokagathii; fenomén 

těla ve smyslu Sóma, Sarx, Péxis; tělesné schéma (fenomén Merleau-Pontyho) jako jednotící 

zdroj kinestesí a  percepce; tělesné rozumění, implikátní a  explikátní významy v  tělesné 

komunikaci; vyjevování v  souvislosti s  úlohou pozadí, horizontu, referentu; dialektika 

kontextu a textu, pozadí a jevu; ukazování jako problém pohybu atd. 

/Slovník českých filosofů [online]. 8. 10. 2016 [cit. 11.3. 2019]. Dostupné z: http://

www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/hogen.html

IDEA (1) — je pojem toho, co je nepodmíněné. "Nejvyššími problémy jsou problémy 

ideje a evidence takové ideje", o níž Husserl mluví jako o pojmu s "nejvyšší dignitou". Idea 

je jednotící princip proudu prožitků. Husserlova idea se liší od  platónských idejí, neboť 

není metafyzicky reálná. Husserlova idea je jednotka smyslu a patří do říše idealit, ireálna. 

Napsáním nebo řečí dostává určitý způsob existence. Ideace je zření podstat, eidetická 

analýza (Wesenserschauung, Einsicht in das Wessen, l'intuition d'essences). "Idejím" věnoval 

Husserl 3 velké svazky. (Srov. Eidos, Esence.)

/Slovníček fenomenologických výrazů. Převzato z Jean T. Desanti. Fenomenologie 

a praxe [online]. 12. 5. 2011[ cit. 19. 10. 2014 ]. Dostupné z: http://laco.kapucin.sk/

IDEA (2) — Původně vzhled, podoba, vidina. V obecném smyslu myšlenka, záměr, 

koncept. Pojmy a představy ducha, jež nejsou odvozeny ze zkušenosti, nýbrž dány předem 

a zkušenosti teprve umožňují - aby člověk mohl poznat kruh, musí mít ideu kruhu. Původ 

ideje vysvětluje Platón jako vzpomínku duše na to, co spatřila před narozením v božském 

světě, světě dokonalých věcí a věčných idejí. Skutečnost ideje jako něčeho, co zkušenosti 

předchází a co ji umožňuje, obhajoval v moderní době Husserl. 

/SOKOl, Jan. Slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 1998

IDEALISMUS — z řečtiny idea = podoba, vidění, jev, forma, obraz. V běžné řeči názor 

či postoj, který se pevně opírá o určitý ideál (tj. představu, přání, vytoužený dokonalý cíl) 

a směřuje k jeho naplnění. Ve filosofickém smyslu jde o souhrnné označení filosofických škol 

a směrů, které pokládají podstatu jsoucího primárně za duchovní, tzn. které konec konců 

chápou svět buď jako "otisk" světa ideálních, duchovních vzorů ("objektivní idealismus"), 

nebo jako produkt naší mysli ("subjektivní idealismus"). 

/NESVADBA, Petr. Slovník základních pojmů z filosofie. Praha: Nakladatelství Fortuna, 

1999. ISBN 80-7168-627-1

IMAgINÁRNO — imaginárno je specifickým ohledem bytí, tedy že to není pouze 

výkon subjektu, ale jakási samostatná dimenze toho, co je. Vychází přitom z  "převrácení 

obvyklé představy, že obraz je pouhou kopií věci (podle Anabelle Dufourcq )

Imaginárno je prostorem nástinů, variant a možností, které jsou neuzavřené a neustále 

přecházejí jedna v  druhou. Např. hora, je horou tak, že se vynořuje z  tohoto původní 

prostorů nástinů a odkazů — hora z dálky, hora pro pastevce, hora pro meteorologa, hora 

pro proroka, hora pro stádo ovcí. "To, co shrnují jménem hora Saint-Victoire, je neurčitelné 

a nestálé téma, a tudíž mohou být variovány i ty nejneočkávanější a zcela původní elementy, 

neboť jim nic a priori nezapovídá k onomu tématu náležet." Merleau-Ponty proto hovoří 

o  "snovosti bdění", o  "imaginární textuře reálna", atd., o  imaginárnu, které je nejhlubší 
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ontologickou dimenzí (podle Merleau - Ponty) 

/Obraznost v  dějinách evropské filosofie [online]. [cit. 19. 10. 2014]. Dostupné z: 

http://www.estetikaspol.cz/blog/2014/03/obrazotvornost-v-dejinach-evropske-filosofie/

INOVAtIVNÍ šKOLA — škola, v  níž se uplatňují některé inovace ve vzdělávání, 

odlišnosti od  standardních vzdělávacích obsahů, forem učení a  vyučování, hodnocení 

výkonu žáků a vztahů mezi učiteli a žáky 

 /Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 1995

INtERpREtAcE — je základní hermeneutická operace, kterou lze specifikovat jako 

rozumění (subtilitas intelligendi), výklad (subtilitas explicandi) a užití (subtilitas applicandi). 

Týká se písemně fixovaných textů a  záleží v  přiřčení „smyslu“, resp. „významu“ řadám 

jazykových znaků. 

/HENCKMANN, W.; lOTTER, K. Estetický slovník. Praha: členská knižnice nakladatelství 

SVOBODA, 1995 

INtERpREtAČNÍ FENOMENOLOgIcKÁ ANALÝZA — Fenomenologická interpretační 

analýza fenomenologicky prozkoumává zkušenost konkrétního člověka z jeho perspektivy 

a  zároveň si uvědomuje, že v  tomto porozumění hraje ústřední roli také výzkumníkova 

zkušenost a  jeho pohled na  svět, stejně jako interakce mezi ním a  participantem (Smith, 

2004). Ve výzkumu je brán ohled nebo spíše výzkumník si uvědomuje, že je ovlivňován 

spoustou aspektů, které nejsou zcela objektivní. Výzkumník otevřeně přiznává, že jeho osobní 

přesvědčení, postoje a interpretace jsou nezbytné k tomu, aby vůbec mohl porozumět žité 

zkušenosti jiného člověka (Fade, 2004). 

/čERMÁK, Ivo; KOUTNÁ KOSTÍNKOVÁ, Jana. Interpretativní fenomenologická 

analýza

INtERSUbjEKtIVItA — něco společného všem subjektům, je to pojem, který vychází 

s fenomenologie a poprvé jej použil Husserl. Přičemž subjekt je podle Husserla chápán jako 

čisté vědomí „transcendentální“ mysl, ego.

Intersubjektivita zakotvuje a upevňuje jistou vzájemnosti, jistotu něčeho společného, 

co lidé sdílejí. 

/NESVATBA, Petr. Slovník základních pojmů z filosofie. Praha: Nakladatelství Fortuna, 

1999. ISBN 80-7168-627-1

INtUIcE — (lat. Intuitio — nazírání, zření) znamená náhlý vhled do  podstaty 

jevů, objevení, pochopení jejich souvislosti. Přitom nemá ráz racionálně myšlenkového, 

diskurzivního a  analytického postupu a  neopírá se o  běžnou, empirickou zkušenost. Má 

však zřejmě svůj zdroj jednak v  příslušném (mimořádném) nadání, jednak v  dlouhodobé 

zkušenosti. Má též blízko k  vcítění (teorie vcítění), rozumění (Dilthey aj., filosofie života) 

i fenomenologickému „zření“. V umění a estetické činnosti má významnou roli v souvisloti 

s tvůrčím procesem a vkusem, resp. estetickým smyslem. 

/HENCKMANN, W.; lOTTER, K. Estetický slovník. Praha: členská knižnice nakladatelství 

SVOBODA, 1995 

INtUItIVNÍ pEDAgOgIKA — Existuje jedna ústřední myšlenka, totiž že každé dítě 

je dobré. Neexistují špatné děti. Samozřejmě je možné, že se děti někdy chovají špatně, 

až nepřijatelně. To se stává konec konců i nám dospělým. Ale člověk jako takový nemůže 

být nepřijatelný. Je třeba to chápat tak, že každý dělá to, co v daném okamžiku považuje 

za nejsprávnější. V případě dítěte, bychom se měli o to víc snažit pochopit, proč dělá to, co 

dělá. Musíme jeho chování akceptovat jako určitou skutečnost. Když jen říkám, že takové být 
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nesmí, vytvářím tím bezvýchodnou situaci a vnitřní konflikt. 

Dalším podstatnou myšlenkou intuitivní pedagogiky je komunikace, vzájemná 

výměna. Veškerá výuka by měla probíhat v  rovině komunikace. Nemělo by to být tak, 

že učitel pořád něco říká, nebo se sice na něco ptá, ale přitom očekává jistou konkrétní 

odpověď. Dnes se na to téma již hovoří o tzv. dialogické pedagogice, což je velmi rozumná 

cesta. Dítě, které si umí hrát, umí také komunikovat. Dítě, které si hrát neumí nebo nechce, 

se necítí dobře a komunikovat nechce. Jsme-li schopni komunikovat, hrát si se sebou i se 

světem, můžeme se učit. 

Celá pedagogika je druh umění. Pokud chápu pedagogiku jako výrobní proces, tak je 

to hodně špatně. Děti by měli hodně pracovat se svoji kreativitou, měly by být povzbuzovány 

k tvořivosti. Jak kdysi řekl Joseph Beuys – všichni lidé jsou tvořiví.

/AHlBOM, Pär. Rozhovor s  Pär Ahlbomem o  waldorfské a  intuitivní pedagogice. 

(Rozhovor vedli: Peter živý, Regina Kejdová, Pavel Kraemer). Institut pro podporu inovativního 

vzdělávání [online]. 25. 9. 2017 [cit. 2018]. Dostupné z: http://www.inovativnivzdelavani.cz/

volna-mista/rozhovor-s-par-ahlbomem-o-waldorfske-a-intuitivni-pedagogice/

KOMENSKÝ, jAN AMOS (1592 — 1670) — byl poslední biskup jednoty bratrské, český 

teolog, filosof, pedagog a spisovatel. Narodil se v roce 1592 (místo narození je sporné) a žil 

s rodiči v Uherském Brodě. Po studiích v Německu se vrátil zpět do českých zemí, odkud 

následně po  porážce na  Bílé hoře uprchl do  polského lešna, následně pobýval v  Anglii, 

Uhrách, Švédsku, Amsterdamu a dalších zemích. 

Jan Amos se podílel na  rozvoji školství v  Evropě a  byl zakladatelem novodobé 

pedagogiky a  didaktiky. Mezi jeho pedagogická díla patří: Velká didaktika (Komenský se 

zde snaží vysvětlit, že škola se má stát důležitou pro každého jedince a výchova je podle 

něj nutná k důstojnému lidskému životu. Pro Komenského je důležitý nikoli učitel, ale žák. 

Přesně vymezil, v  jakém věku má kdo dítě vychovávat / rodiče, školka, národní škola atd), 

Informatorium školy mateřské, Brána jazyků otevřená – učebnice latiny, Svět v obrazech – 

ilustrovaná učebnice, Škola hrou – soubor latinských her. Filozoficko- náboženské pojednání: 

Centrum securitatis / Hlubina bezpečnosti (1633). Další díla, která napsal jsou: Kšaft umírající 

matky Jednoty bratrské, Poklad jazyka českého – česko-latinský slovník (shořel), Všeobecná 

porada o  nápravě věcí lidských – encyklopedické dílo, (torzo), ve kterém se Komenský 

zabýval myšlenkou pansofie, všeobecné harmonie, univerzální vědy o všem a pro všechny. 

Komenský byl přesvědčen, že společnost je možné napravit a uvést do  ideálních poměrů 

na základě osvěty a vzdělání ve všech potřebných věcech

Angelu pacis / Anděl míru, 1667/ - práce směřující k  porozumění mezi národy.

labyrint světa a ráj srdce (1623). Plán vševědy /1643/.

/Jan Amos Komenský [online]. Dostupné z: https://www.spisovatele.cz/jan-amos-

komensky#cv

/DlOUHÁ, Jana. Pansofie v díle Jana Ámose Komenského [online]. 31. 08. 2007 [11. 3. 

2019]. Dostupné z: https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/18

KOMENSKéHO VNÍMÁNÍ KRÁSY — Komenský se o  kráse vyjadřuje v  kontextu 

harmonie, která je podle něj základem všech věcí. Říká, že pokud dokážeme rozeznat principy 

(ideje) všech věcí dokážeme rozpoznat a dělat nekonečné množství věcí. A pak například 

každý, kdo poznal, co je samo o sobě krásné nebo z jakých náležitostí krása sestává, bude 

již bez jakéhokoli učitele vědět, co je krásný anděl, krásná duše, krásné tělo, krásná barva, 

krásná řeč, krásné mravy a cokoli jiného. A naopak vysvitne, že cokoli se bude od té ideje 

odlišovat, krásné není.

KOMUNIKAcE — z lat. communicare = sdílet, stýkat se, rokovat. V obecném smyslu 

každý přenos informace mezi dvěma subjekty. Ve filosofie relativně nový termín. Sbližováním 
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mnoha filosofických programů kolem problému komunikace vyústilo v  konstituování 

integrativního modelu speciální vědy o komunikaci. Vedle této nové vědy stojí v současné 

(postmoderní) filosofii nesystémové nakládání s problémem komunikace, které ponéchává 

základní úvahové schéma (), ale usiluje o skrze něj a v jho kulturně s společnesky podmíněném 

uváření odhalit kořeny rozkladu světa moderní technologické kulury. 

/KOl. AUTORŮ. Filosofický slovník. Olomouc 1995. s. 222. ISBN 80-7182-014-8

KRÁSA (KALóS) — pojem pro krásu v  řečtině vyjadřoval prvotřídní dokonalost, 

vznešenost a hodnotu. Příroda a její části byly krásné, stejně tak duchovní věci či činy, lidské 

bytosti a jejich myšlenky, osobnosti a tělesné schránky, sociální instituce, zákony a umělecká 

díla. V této době ale Řekové omezovali pojem krásy pouze na viditelná díla; poezie či hudba 

byly zřídkakdy nazvány krásnými, častěji se říkalo, že jsou dobré. Až Římští básníci (Horatius 

a lucianus) mluví ve svých pracích mnohem častěji o kráse (pulchrum).

Základní kategorie estetiky vyjadřující kladný estetický zážitek, nejvyšší estetickou 

hodnotu, něco výjimečného a mimořádného, co je spojeno s obdivem, údivem, úžasem, 

co je nějak výrazné, ideální, nebo co způsobuje radost. Krása je někdy viděna jako "jednota 

v  rozmanitosti", jindy jako "zřetelná dokonalost". Podle Platóna souvisí krása s  nádherou 

pravdy, podle Aristotela je spojena s řádem. Prožitek krásy je důkazem bytostného sladění 

člověka a bytí. Opakem krásy je ošklivost.

/SOKOl, Jan. Slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 1998

KRÁSA (tERMINOLOgIE)

aptum, aptitudo – středověké termíny, zdůrazňovali účelnost v  kráse, formu 

přiměřenou svému účelu,

argutezza – renesanční termín, označoval subtilní krásu,

beauty, beauté, belleza, bellezza – moderní termíny z  angličtiny, francouzštiny, 

španělštiny a  italštiny označující krásu, pocházejí z  latinského bellum (= pekný), což byla 

zkrácená zdrobnělina (bonellum) od bonum (= dobrý); bellum se původně používalo jen 

na krásu žen a dětí, postupně se rozšířilo na všechu krásu,

bellum – latinský termín pro označení krásy od renesancie,

claritas - středověký termín, označoval krásu, která září přes formu věcí,

congruentia – středověký termín, označoval krásu jako harmonické uspořádání ve 

shodě s

účelností věci,

consonantio – středověký termín, označoval krásu jako souzvuk častí,

convenientia – starověký termín, označoval krásu jako vyváženost častí, jako 

přiměřené poměry častí věci,

dignitas – středověký termín, označoval krásu, jejiž součástí je důstojnost,

decor, decorum – starověký a  středověký termín, označoval krásu v  nejširším 

chápaní, která zahrnuje sice příjemné, půvabné, ozdobné, ale zároveň účelné,

elegantia – středověký a manýristický termín, označoval krásu s důrazem na prílišnou 

jemnost proporcí předmětu,

eurytmia – termín řecké antické estetiky, označoval krásu, která se nepřidržuje 

dokonalých proporcí, ale ty jsou upravené tak, aby člověku poskytovaly požitek,

(řec.) soulad, souzvuk částí a celku uměleckého díla, jeho vnitřní vyváženost/ Slovník 

půjmů z dějin umění

eurythmia – krása, která se jakožto taková jeví, protože je přizpůsobeny požadavkům 

oka (Umberto Eco s. 111)

formositas – středověký termín, označoval krásu, která vyplýva z  vhodné formy 

předmětu, úhledné, spanilé

al-husn – termín Ibn Rušda, označoval krásu jako objekt lásky,



234

integritas – středověký termín, označoval krásu, která vyplýva z celistvosti předmětu,

al-jamal – termín al-Farabiho, označoval krásu jako jméno boha,

to kalón, kallos – antický řecký termín pro krásu, krásné, příjemné, ale i pro úplné = 

to, co plně uskutečňuje svoje možnosti,

krása, krasota, krasivyj – slovanské termíny (v  slovenštině v  minulosti také jako 

krásnosť, krásota), které mají kořeny ve slovech krášliť (= ozdobovať), nakrásne (= příaznivá 

situace, příznivý případ), krásiti (= konat po dobrém), všechny pocházejí ze staroslovanských 

slov krasá (= červená barba), krasiť a z ruského ukrašivať (= natírat barvou); krasiť se však 

v církevním jazyku používalo jen na označení pěkného, nádherného,

ładny – polský termín pro pěkné a krásné, pochází ze staropolského ladъnъ, lagoditi 

(= urovnávat, uspořádávat),

pankalia – středověký termín, označoval všudypřítomnou krásu světa,

piękny, piękność, – polský termín pro krásno, krása, pěkný – v  jiných slovanských 

jazycích termín pro pěkné, má kořeny ve staroslovanském pěkrъ (= ladný), které pochází z

latinského pulchro, jako i ve staroslovanském kořeni piek- (= starať sa, dbať)

pulcher, pulchrum, pulchritudo – termín antického Říma a  středověku, označoval 

vlastní krásu (oproti príliš širokým definicím), zdůrazňoval formální krásu, správnou proporci 

jako základ krásy a zahrnoval také vnější i vnitřní krásu, avšak s důrazem na vnější formální 

uspořádání,

schön, die Schönheit – moderní německý termín, označuje krásné, krásu, pochází 

z ansehnlich (= co je viditelné, světlé, oslnivé) a ze starogermánskeho skauni, sqeu- (= jasný, 

průzračný, vhodný, schopný, použitelný),

speciositas – středověký termín, označoval krásu, která vyplývá z vhodného tvarování 

předmětu,

splendor – středověký termín, znamenal, že forma předmětu je jasná, průzračná, 

lahodně a proporcionálně uspořádaná, proto krásná,

suavitas – renesanční termín, označuje líbeznost v kráse,

vaghezza – renesanční termín, označoval půvab,

venustas – středověký a renesanční termín, označuje krásu, která je bližší půvabu, 

kouzlu, nebo je přidanou ozdobou předmětu, v mnohých jazycích existují dvě verze tohoto 

výrazu – také jako přídavné jméno označující krásnou věc, i jako podstatné jméno, všeobecný 

pojem krásy.

/MISTRÍK, E. Estetický slovník. – 2., prepracované vyd. – Bratislava: Album, 2013. 

ISBN 978-80-971533-4-2. [cit. 19. 10. 2014]. Dostupné z: www.estetickyslovnik.sk

LOgOS — z řečtiny = slovo, řeč, pojem. logos označoval původně v antickém Řecku 

rozumovou schopnsot člověka, tzn. schopnos a rozvažovat a výsledky rozvažování sdělovat 

druhým. Ve filosofii Hérakleita z Efesu se objevuje nový filosofický rozměr: logos označuje 

zákon, řád, jenž je principem uspořádání veškerenstva (kosmu). logos jakožto světový rozum 

řídí jak svět, tak v jeho rámci i smysl člověčenstva, a je tedy tím nejzákladnějším principem, 

který je společný všemu existujícícmu a  spojuje všechny věci na  podkladě univerzálního 

smyslu. 

/NESVATBA, Petr. Slovník základních pojmů z filosofie. Praha: Nakladatelství Fortuna,  1999. 

MERLEAU-pONtY, MAURIcE (1908 — 1961) — byl francouzský fenomenologický 

filosof, blízký existencionalismu (přítel a spolupracovník J.-P. Sartra). Zabýval se fenomenologií 

tělesnosti a vnímání, ale také psychologií a výchovou. Už za studií se seznámil s J. Patočkou, 

s nímž si pak až do smrti dopisoval.

Merleau Ponty odmítal transcendentální ego z  Husserlovy koncepce a  pojímal 

subjektivitu v její smyslovosti (při analýzách vnímání se opíral o své detailní znalosti tvarové 

psychologie) a  otevřenosti vůči věcem, jejichž celkovou strukturu (svět) pomáhá svými 
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faktickými pohyby artikulovat a diferencovat. Vědomí je dle Merleau-Pontyho bytím u věcí 

prostřednictvím těla a nemůže být nikdy chápáno jako substance. Zabýval se též problémy 

jazyka a umění, kritikou marxismu a aktuálními politickými otázkami. Dílo: Phénoménologie 

de la perception (1945). 

/BlECHA et al. Filosofický slovník. Olomouc: Fin, 1995. 

MEtODOLOgIE — nauka o vědeckých metodách; výklad metod určitého vědního 

oboru  

/ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. web © 2005-2019 [cit. 19. 10. 2014]. Dostupné 

z: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

MEtODA ( z řečtiny) — způsob jak dosáhnout nějakého teoretického i praktického cíle.

MEtODA ( filoz.) — racionálně rozvržená data, způsob, postup, jak pomocí určitých 

principů dosáhnout pravdivého poznání 

/ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. web © 2005-2019 [cit. 19. 10. 2014]. Dostupné 

z: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

NEUROEStEtIKA — je hraniční obor vznikající na pomezí věd o mozku, architektury, 

hudby, ale i malířství. Jeden z prvních průzkumníků neuroestetiky byl Ernst Haeckel (1834–

1919), který přišel na  to, že krása je pocit, který je způsobený „estetickými neurony“ tedy 

zda je člověku něco přijemného, milého či nepříjemného závisí na vlastnostech nervového 

systému. 

/GIBODA, M. Evoluce krásy a  estetika přírodních forem [online]. (11.12.2006). 

Dostupné z: https://plus.rozhlas.cz/evoluce-krasy-a-estetika-prirodnich-forem-6649356

NOéSIS — „nahlížení věčných podstat."

NOEMA, NOESIS — Noema značí předmět myšlení, noesis pak akt myšlení. Poněvadž 

vědomí má podle Husserla intencionální charakter, plyne z toho, že každá noema má svou 

noezi (např. každý vjem předpokládá vnímání) a každá noeze odkazuje na možnost noematu. 

Noetický se týká noesis, noematický se zase vztahuje k noema. 

/Slovníček fenomenologických výrazů. Převzato z Jean T. Desanti. Fenomenologie 

a praxe [online]. 12. 5. 2011[ cit. 19. 10. 2014 ]. Dostupné z: http://laco.kapucin.sk/

NOMINALISMUS — z  latinského nomen = jméno. Obecně vztao filosofický názor, 

podle něhož ve světě reálně existují pouze jednotlivé věci (jsoucna), jejichž vyjádřením jsou 

znaky (především slova). 

/NESVADBA, Petr. Slovník základních pojmů z filosofie. Praha: Nakladatelství Fortuna, 

1999. 

ObjEKtIVItA — pojmy "objektivita" a  "subjektivita", v  jejich moderním použití, se 

obecně vztahují k  vnímání subjektu (zpravidla osoba) a  vnímanému nebo nevnímanému 

objektu. Objekt je něco, co pravděpodobně existuje nezávisle na  tom, je-li vnímán 

subjektem. Jinými slovy, objekt zde bude, jak je, a to i v případě, není - li předmět vnímán. 

Proto, objektivita je obvykle spojena s myšlenkami, jako je realita, pravda a spolehlivost.

(The terms “objectivity” and “subjectivity,” in their modern usage, generally relate to 

a perceiving subject (normally a person) and a perceived or unperceived object. The object 

is something that presumably exists independent of the subject’s perception of it. In other 

words, the object would be there, as it is, even if no subject perceived it. Hence, objectivity 
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is typically associated with ideas such as reality, truth and reliability.)

/Internet Encyklopedia of Philosophy [online].[cit. 2018]. Dostupné z: http://www.

iep.utm.edu/objectiv/ © Copyright Internet Encyclopedia of Philosophy and its Authors | 

ISSN 2161-0002

ObjEKtIVNÍ REALItA — objektivní realita "odkazuje na  cokoliv, co existuje jako 

nezávislé na jakémkoli vědomí (přes vnímání, myšlení, atd.) 

/Internet Encyklopedia of Philosophy [online].[cit. 2018]. Dostupné z: http://www.

iep.utm.edu/objectiv/ © Copyright Internet Encyclopedia of Philosophy and its Authors | 

ISSN 2161-0002

pAtOČKA, jAN (1907—1977) — představitel fenomenologicky zaměřené filosofie.

V letech 1925—1932 studoval Jan Patočka slovanskou filologii, romanistiku a filosofii 

na  Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, potom na  pařížské Sorbonně a  nakonec znovu 

na  Karlově univerzitě. Při studijním pobytu v  Paříži v  roce 1928 se zde poprvé setkává 

s Edmundem Husserlem. Po obhájení disertační práce Pojem evidence navázal celoživotní 

přátelství s Husserlovým asistentem Eugenem Finkem. V roce 1936 se Jan Patočka habilitoval 

prací Přirozený svět jako filosofický problém, která ovlivnila české filosofické prostředí 

na mnoho let. Patočka pochopil, že "přirozený svět" není nic, co by bylo neměnného a za 

každých okolností stejného, ale že je to spíše struktura lidské existence, která má stejně jako 

lidská existence vůbec, dějinný charakter.

Od roku 1937 byl redaktorem časopisu česká mysl, spoluorganizoval Husserlovy 

přednášky v  Praze. Od  roku 1950 pracoval v  Ústavu T. G. Masaryka, pak ve Výzkumném 

ústavu pedagogickém, kde připravoval první vydání Komenského Všenápravy. Jan Patočka 

usiloval o nalezení mravního řádu v době, která takový řád popírala. Své filozofické názory 

o vztahu jedince k nadosobnímu řádu a z toho vyplývajícího smyslu pro povinnost angažovat 

se pro společné dobro, mohl Patočka realizovat až ve chvíli, kdy vznikala Charta 77. 

/životopis Jana Patočky [online]. © 1996–2019 Tiscali Media, a.s. ISSN 1801-5131 

[2018]. Dostupné z: http://www.spisovatele.cz/jan-patocka#cv 

CHVATÍK, Ivan. Jan Patočka a jeho filosofie dějin [online]. 16. 11. 2010 [11. 3. 2019]. 

Dostupné z: http://www.cts.cuni.cz/soubory/reporty/CTS-06-14.pdf

pERcEpcE — Husserl a po něm Merleau-Ponty a A. Gurwitsch ukazují, že vjem není 

produktem vnějšího podnětu (stimulu), nýbrž je korelátem intence. Percepce je zaměření 

na něco, projekt k něčemu, předjímající intence (Vorhaben, Vormeinen). Vnímání je vidění 

imanentního smyslu, který se vynořuje z konstelace dat. Percepce je akt, který odhaluje - 

neuděluje smysl. Vnímat znamená uchopit imanentní smysl. Dojmy se mohou měnit, ale 

percepce zůstává táž. Moje percepce vrabce zůstává stejnou, i když vrabec z větve odletí. 

Percepce blížící se lokomotivy zůstává stejnou, i když její hvízdot a obraz její se mění. Je 

tomu tak, protože intence (zaměření na vrabce či lokomotivu) zůstává identická.

 /Slovníček fenomenologických výrazů. Převzato z Jean T. Desanti. Fenomenologie 

a praxe [online]. 12. 5. 2011[ cit. 19. 10. 2014 ]. Dostupné z: http://laco.kapucin.sk/

pOStMODERNA — z  lat. post = po. Pojem pochází z  estetické a  filozofické diskuse 

a označující směry zpochybňující základní prvky moderny v umění, filozofii, psychologii a sociálních 

vědách. Zároveň je postmoderna označením životního stylu a pocitu, který má převládat v současné 

společnosti. Společnými známkami postmodernistických směrů jsou: rezignace na ideu pokroku, 

rozpuštění subjektu jakožto centra poznání, jednání a zkušenosti, skepse vůči tradičním pojmům 

popisujícím skutečnost (ve filozofii i  soc. vědách), odmítnutí všeobecných principů a obecných 

pojmů a hledání alternativních způsobů myšlení. V širším smyslu označuje postmodernismus někdy 

radikální pluralitu životních stylů (např. v kultuře mládeže). 
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/JANDROUDEK. J. Sociologický slovník. Praha : Portál.  2001, s. 188

pOZNÁNÍ — Zjištění nebo nahlédnutí pravého stavu věcí. Akt, jímž si vědomí osvojuje 

nějakou skutečnost. Antická filosofie stavěla proti sobě poznání a  pouhé mínění, které 

neobstojí před kritikou. Středověká filosofie se snažila sladit poznání rozumové (přirozené) 

a  zjevení boží. Novověká filosofie rozlišuje poznání zkušenostní či smyslové a  poznání 

rozumové, jehož zdrojem není smyslová zkušenost, přičemž empirismus samostatnost 

rozumového poznání popírá, zatímco racionalismus zdůrazňuje. Podle Husserla je každé 

poznání věcí zkušenosti, ta ovšem není omezena na smysly.

 /SOKOl, Jan. Slovník filosofických pojmů. Praha : Vyšehrad,  1998

pRAVDA — řec. alétheia, lat. veritas. Je filozofický termín, jímž se označuje základní 

hodnota poznání; určení této hodnoty je pak závislé na  postoji filosofa. Protágorás se 

domníval, že pravda je záležitost bytostně subjektivní, relativní; Sókratés, Platón, Aristotelés 

hájili myšlenku objektivní pravdy, založené na absolutní platnosti tzv. prvních principů. Tento 

dvojí postoj, který v různých obměnách prochází dějinami filosofie, lze zobecnit následovně:

1. pravda je to, co poznáváme, je tím, co poznáním objevujeme, je objektivní; tato 

odpověď často implikuje ztotožnění pravdy s objektivní skutečností nebo postulaci pravdy 

jako objektivní entity, existující nezávisle na skutečnosti i na naší schopnosti ji poznat;

2. pravda je to, co je výsledkem našeho poznání, co je jistou vlastností poznatků; 

"pravda" je v  tomto případě kratší vyjádření pro "pravdivý soud", "pravdivý výrok" nebo 

"pravdivá věta". Jednotná definice pravdy není k  dispozici a  každé její určení je závislé 

na kritériích, která jsou pro zjištění pravdivosti zvolena. V závislosti na nich lze rozlišovat pět 

základních teorií pravdy. 

/KOlÁŘ, P. Teorie Pravdy; Pravda a fakt. Praha: Filosofia, 2002.

pREExIStENcE — vlastnost toho, co existovalo už dříve, např. duše člověka před 

počátkem života. 

/MIKO, Josef. Slovník filosofických pojmů [online]. 15. 4. 2009 [cit. 2014]. Dostupné 

z:http://www.jozefmiko.sk/03_integralna_akademia/08_integralna_akademia/02_

filozofia/01_okcidentalna_filozofia/slovnik_filosofickych_pojmu/slovnik_filosofickych_

pojmu.pdf

pRINcIp KOMpLEMENtARItY — princip metodologie vědy, který tvrdí, že různost, 

zdánlivá protikladnost a  neslučitelnost výpovědí o  předmětu výzkumu, neznamená 

nutně chybnost některých z  nich, ale naopak teprve tehdy, když bereme v  úvahu tato 

komplementární tvrzení, jsme schopni postihnout jevy v jejich složitosti a celistvosti. 

 /Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 1995

pROžItEK — Erlebnis, le vécu, je zintenzivněná forma zážitku, kdy samo ego je ve 

hře. Ačkoli Husserl často mluví o prožitku, jeho filosofie je filosofií ducha, rozumu, intelektu. 

Fenomenologie je sice "život sám", avšak je to život pro pravdu. Důležitou složkou prožitku 

je časovost. Izolovaný prožitek je abstraktní: jen nekonečný proud prožitků (Erlebnisstrom) 

je konkrétní.

/Slovníček fenomenologických výrazů. Převzato z Jean T. Desanti. Fenomenologie 

a praxe [online]. 12.5.2011[ cit. 19. 10. 2014 ]. Dostupné z: http://laco.kapucin.sk/
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přÍRODA — řecky fysis, latinsky natura. V nejobecnějším smyslu znamená příroda 

souhrn všeho, co existuje a co přitom nebylo vytvořeno člověkem, nýbrž vzniklo buď evolucí 

forem hmoty, nebo bylo stvořeno Bohem, a co podléhá působení přírodních zákonů. 

/NESVADBA, Petr. Slovník základních pojmů z filosofie. Praha: Nakladatelsví Fortuna, 

1999. 

přIROZENÝ SVět (LEbENSWELt) — „Natürliche Welt“, „svět našeho života“, „žitý 

svět“ je světem naší bezprostřední žité zkušenosti tak, jak ji prožíváme, dřív než o ní začneme 

jakkoliv přemýšlet.

 Husserl se snažil nazírat na svět tak, jaký je v  jeho vlastní přirozenosti - tj. než jej 

vědecky zpracujeme. Byl jedním z prvních Evropanů v 20. století, kteří si uvědomovali, že 

Evropa je jednostranně vědecky orientovaná a stojí tak na pokraji krize, jež vznikla tím, že 

moderní věda již nerozumí přirozenému světu, ze kterého vzešla. lidstvo žije v cizím světe 

plném vědeckých kontrukcí a podřizuje se jeho nárokům. Návrat k přirozenému světu je 

tak, podle Husserla, úkolem dneška. Měli bychom si uvědomit svou odpovědnost za to, jak 

existujeme a jak nakládáme s realitou. 

/Fenomenologie [online]. 2013 ISSN: 2336-5897 [cit. 2014]. Dostupné z: https://

wikisofia.cz/wiki/Fenomenologie

REcEptIVNě – EStEtIcKÝ přÍStUp – uměleckohistorický přístup v rámci přístupů 

kontextuálních.Ty uměleckohistorické přístupy, které si všímají zejména vztahu vnímatele 

uměleckého díla k  tomuto dílu, případně analyzují takové tvůrčí strategie, kterými umělci 

chtějí zapůsobit na diváka a vtáhnout jej do uměleckého díla. Podle vzoru literární vědy se 

mnohem běžněji hovoří o  „recepčních toeriích“ či o  „estetice recepce“. Procesy recepce 

uměleckých děl se obecně odlišují od toho, zda nás především zajímá:

a) umělcova strategie vůči vnímání jediného diváka (tj. strategie zaměřená 

na psychologii vnímatele), nebo

b) zakotvení uměleckého díla ve společenských konvencí doby, dekoru a  ve 

zvyklostech při vnímání uměleckého díla (tj. strategie v  rámci historické antropologie 

vnímatele)

/KROUPA, Jiří. Metody dějin umění 2. Hisoriae Artium, Masarykova univerzita 2010

REFORMNÍ pEDAgOgIKA — souhrnné označení pro různé teoretické koncepce 

a  praktické snahy vytvářející modely alternativního a  inovativního školství /Pedagogický 

slovník

RELAtION ARt — pojmenování se kterým přišel Nicolas Bourriaud. Bourriaud označil 

realiton art nebo někdy též nazývaný jako relational aesthetics jako soubor uměleckých 

přístupů, které vycházejí z mezilidských vztahů a z jejich sociálních kontextů a na umělce 

pohlíží jako na "katalyzátor" relational art (umění). 

řÁD — latinsky ordo. Specifické seskupení částíurčiých skuečných či myšlených celků 

(ř. fyzický, mravní, přirozený, nadpřirozený, ontologický, logický apod.). V antické filosofii byl 

pojem řád úzce spjat s pojmem logos a stál ve významové opozici k pojmu chaos. 

/BlECHA a kol. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelství a vydavatelství FIN, 1995. 

ISBN 80-7182-014-8

SAtORI (čÍNSKY WU) — běžně se překládá jako osvícení, probuzení nebo záblesk 

náhlého uvědomění, nejpřesnější překlad je poznání. Někdé též satori uváděno jako prožitek 

přítomnosti. 
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SKRYté KURIKULUM — souhrnné označení pro různé teoretické koncepce 

a praktické snahy vytvářející modely alternativního a inovativního školství 

 /Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 1995

SOcIÁLNÍ UČENÍ - učení, které se uskutečňuje v  sociálních situacích, v  interakci 

s jinými lidmi

 /Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 1995

SMYSLY, SMYSLOVé VNÍMÁNÍ — V  základním významu označuje tradičně pět 

organických smyslů: zrak, sluch, hmat, čich a  chuť. Smysly jsou způsoby zakoušení 

a poznávání světa prostřednictvím specializovaných smyslových orgánů. Smyslové vnímání 

se ve starší češtině označovalo jako "čití", odtud i  označení "čidlo" a  u  Tomáše Štítného 

"čitedlnost": „Pěti čitedlnostmi, ježto obecně řiekáme jim pět smyslóv, móž člověk hřešiti…“ 

Na  rozdíl od  těchto orgánů, pasivních receptorů, zahrnuje smyslové vnímání i větší nebo 

menší aktivní podíl vnímajícího: výběr předmětu, zaměření pozornosti, pohyb očí nebo 

hmatající ruky. 

/Wikipedie

SOLOVjOV, VLADIMÍR (1853—1900) — byl ruský filsof, básník a mystik. Pro Solovjeva 

je je mimosvětským absolutnem, pramenem byí, vořivou silou a  jednotícím principem 

vesmíru Bůh, k němuž cesou sebeuvědomění přichází i lidská duše. 

/KOl. AUTORŮ. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelsví a vydavatelsví FIN, 1995. 

SUbjEKtIVNÍ REALItA — Subjektivní realita pak zahrnuje vše v závislosti na (v širokém 

slova smyslu), uvědomění si toho, že to existuje.

SUbjEKtIVItA — Vnímání objektu subjektem může být buďto přesné, anebo se 

může zdát, že subjekt vnímá rysy objektu, které tam nejsou. Například, vnímající subjekt 

trpící žloutenkou, by mohl vnímat daný objekt žlutě, ačkoli objekt žlutý není. Proto pojem 

'subjektivní' obvykle poukazuje na možnost omylu.

The perceiving subject can either perceive accurately or seem to perceive features 

of the object that are not in the object. For example, a perceiving subject suffering from 

jaundice could seem to perceive an object as yellow when the object is not actually yellow. 

Hence, the term “subjective” typically indicates the possibility of error. 

/MUlDER H. Dwayne. Objectivity [online]. [cit. 2016]. ISSN 2161-0002. Dostupné 

z: http://www.iep.utm.edu/objectiv/

SOUČASNé UMěNÍ — umění od  roku 1960/70 až po přítomnost. Rok 1970 může 

být mezníkem ze dvou důvodů. Jednak proto, že v  70-tých letech se objevil termín 

postmodernismus a postmoderna, což mělo, musíme předpokládat, zásadní vliv na vývoj 

umění, že od r. 1970 měl už umělecký svět dost moderního umění. A za druhé rokem 1970 

končí, alespoň jak se to jeví, snadno klasifikovatelné umělecké směry. 

Přesněji řečeno, pojem "současné umění" se vztahuje k  umění odkazujícímu 

a produkovanému umělci žijícími dnes. Dnešní umělecká práce reaguje na globální prostředí, 

které je kulturně různorodé, technologicky pokročilé a  mnohostranné. Současní umělci 

pracují v širokém spektru umění, často odrážejí a komentují moderní společnost. V rámci 

současného umění jsou diváci vyzýváni, aby zrušily otázky jako: "Je umělecké dílo dobré?" 

nebo "Je práce esteticky příjemá?" Místo toho diváci posuzují, zda je umění "náročné" nebo 

"zajímavé". Současní umělci mohou zpochybňovat tradiční představy o  tom, jak je umění 

definováno, co představuje a  jak je vytvářeno, a zároveň vytvářet dialog s - a v některých 
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případech zamítat - styly a směry, které byly před nimi.

/About Contemporary Art [online]. ©J. Paul Getty Trust. [cit. 2016] Dostupné z:http://

www.getty.edu/education/teachers/classroom_resources/curricula/contemporary_art/

background1.html#

SOLVIK SKOLAN — škola ve Švédsku, kterou založili v  roce 1981 dva umělci Pär 

Ahlbom a  Merete lovelie. Škola vychází z  anthroposofie a  z  pedagogických ideí Rudolfa 

Steinera. Nyní je centrem tzv. intuitivní pedagogiky - výchovy člověka, který ví, co chce, 

utváří si sám svůj vlastní život a nenechává sebou manipulovat. Vychází z premisy, že každé 

dítě je dobré. Významná role umění na této škole. 

/AHlBOM, Pär. Solvik - waldorfská škola s intuitivní pedagogikou. člověk a výchova: 

časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera. Přeložil Pavel KRAEMER. Semily: české sdružení 

pro waldorfskou pedagogiku & Asociace Waldorfských škol čR, 2011, 2011(4), 30-33. ISSN 

2464-5680.

SVět — Husserl zná naivní, "přirozený" svět našeho každodenního života 

(lebenswelt, le monde vécu) a vědecký svět, který je výplodem idealizace. "Naivní" znamená 

"před-fenomenologický". lebenswelt je svět všedních faktů, věcí, realit, jež přijímáme 

neproblematicky, samozřejmě (doxa). Je nám bezprostředně a předem dán (vorgegeben) 

bez našeho zásahu a při činění. lebenswelt je fundamentem, "půdou", na niž idealizované 

objektivní vědy pozapomněly. Odtud "krize věd". 

/Slovníček fenomenologických výrazů. Převzato z Jean T. Desanti. Fenomenologie 

a praxe [online]. 12. 5. 2011[ cit. 19. 10. 2014 ]. Dostupné z: http://laco.kapucin.sk/

SVětLO — je jeden ze základních výrazových prostředků výtvarného umění, nezbytný 

pro vnímání architektury, sochařství i  malířství. Světlo a  stín vytváří dojem plasičnosti 

trojrozměrných varů. V malířství rozeznáváme imanenní světlo, nezávislé na vnějším světě, 

jež se projevuje jako vnitřní záření (středověké malířství), a osvětlení, které dělíme na přírodní 

(sluneční, měsíční), umělé (pochodeň, svíčka), sakrální (svatozář) a umělecké (imaginativní, 

výraz malířovi obrazotvornosti). Na světle a jeho intenzitě i teplotě je přímo závislá kvalita 

barev a jejich vnímání. 

/MRÁZ, B; TROJAN, R. Malý slovník výtvarného umění. Praha : Fortuna, 1996, s. 186

SVObODA — jeden z charakteristických rysů lidské bytosti, vedle rozumu nejvyšší 

atribut člověka. U Aristotela chápána jako nezávislost na jiných co do prostředků k životu 

(vnější svoboda), u  stoiků jako zbavenost vášní, které člověka zotročují (vnitřní svoboda, 

svoboda vůle). Křesťanství zdůrazňuje možnost osvobození od  sil, na  nichž člověk závisí 

a z nichž má strach (zejména z nadlidských mocností a ze smrti). V novověku byla vyzdvižena 

politická svoboda, chápaná jako zákaz nutit k něčemu jedny lidi druhými. Moderní filosofie 

se zabývá souvislostí mezi svobodou a odpovědností. Na obtížnost a nepohodlí svobodného 

života upozornil Nietzsche. V  existencialismu znamená svoboda především prázdnotu 

a osamělost člověka, který je odsouzen ke svobodě (Sartre).

/SOKOl, J. Slovník filosofických pojmů. Praha : Vyšehrad, 1998

SVObODNÁ šKOLA — existuje i taková teorie vzdělávání, která popisuje školu, jež by 

fungovala asi takto: Studenti by nebyli nijak věkově segregováni, neexistovaly by žádné třídy, 

ačkoli věkové rozpětí je plánováno dost velké (asi tak od čtyř do devatenácti let). Ve škole 

by se nevyučovaly žádné předměty. Studenti by měli k dispozici nástroje a věci (počítače, 

hřiště, knihovnu, dílny, pomůcky, sešity, psací potřeby, zahradu…) k volnému užití. Nikdo by 

je nenutil ani učit se číst a psát. Neexistovaly by žádné známky, zkoušení, testy. Učitelé by nic 

direktivně nenařizovali, jen by pomáhali v případě, že jsou dětmi požádáni. Impuls ale musí 
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vždy vyjít od studenta, nikdo nesmí nikoho k ničemu nutit. O všech podstatných věcech ve 

škole, které nemohou být individuální a musí být nějak rozhodnuty, se rozhoduje prostým 

hlasováním, kde mají hlasy studentů i učitelů stejnou váhu; takže hlas čtyřletého je stejný 

jako hlas devatenáctiletého, který je stejný jako hlas učitele. Toto hlasování by zahrnovalo 

například i rozhodování o tom, kteří učitelé dostanou na další rok smlouvu.

/Svobodné školství [online]. [cit. 2014]. Dostupné z: http://www.svobodauceni.cz/

clanek/svobodne-skolstvi

těLESNOSt (Merleau-Ponty) — tělo není pouze jedním z předmětů světa, viditelných 

díky distanci, přechází na  stranu podmětu, je naším bodem – punktem vidění světa, je 

místem, v němž se smysl fixoval do pevné fyzické a dějové situace.“ (Merleau-Ponty 1976: 27) 

Tělo je více než prostředkem nebo nástrojem, je naší „expresí ve světě“, je „viditelným tvarem 

našich intencí“. (Merleau-Ponty 1976: 28) Prostřednictvím těla pozoruji, vidím a dotýkám se 

předmětů, prostřednictvím těla se mohu od nich odvrátit. Tímto způsobem ale nemohu své 

tělo obrátit proti sobě nebo sebe odvrátit od něj. Proto já nemám tělo, které mě omezuje 

nebo mi umožňuje požitek, který bych vnímal. Mé „tělo nestojí přede mnou, nýbrž já jsem 

svým tělem nebo spíše já jsem své tělo“. (Merleau-Ponty 1966: 180) 

/PElCOVÁ, Naděžda. Problém tělesnosti a  intersubjektivity u  Merleau-Pontyho 

a  jejich význam pro porozumění fenoménu výchovy. Paideia [online]. 2009, VI, 3-4 [cit. 

2013-10-25]. ISSN 1214-8725. Dostupné z: http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/download/

pelcova_palous.pdf

tRANScENDENcE — „Bůh“, „nadpřirozeno“, „mimo svět“ jsou obecně užívaná slova 

k  zachycení toho, co se filosofie pokouší na úrovni svého pojmového aparátu zpracovat 

v  termínech transcendence. činí tak v  trvalém dialogu s  nefilosofickými způsoby vztahu 

k této instanci. Charakterem svého proniknutí do problému (resp. tajemství) transcendence 

filosofie často rekonstituuje samu sebe dosud nebývalým způsobem. lze mluvit o  vývoji 

sebepojetí filosofie tváří v tvář transcendenci.

1. Platón – transcendence jako pravé bytí

2. Kant – transcendence jako svět svobody

3. Jaspers – transcendence jako původ existence

4. lévinas – transcendence neboli Druhý

/POlÁKOVÁ, Jolana. Transcendence v  evropské filozofii [online]. 2011 — 2018 

[cit. 2015]. Dostupné z: http://www.jolana-polakova.cz/Knihy/Perspektiva-nadeje/

Transcendence-v-evropske-filozofii

tRANScENDENcE VěcÍ  — netkví v  "povaze" předmětů samých, nýbrž tkví ve 

způsobu, jímž k věcem přistupujeme, tkví v om, jak jsou nám dané, tedy ve způsobu, jakým 

jímž existují pro vědomí. Vědomí, tvrdí Husserl, je ono místo, kde se s  věcmi původně 

setkáváme.

/PETŘÍčEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie. Praha: Hermann&synové, 1997. s. 25

tRANScENDENtÁLNO — u  Kanta je "transcendentální" to, co je před zkušeností. 

Transcendentální jsou nutné a univerzální podmínky, které a priori zakládají teprve možnost 

zkušenosti. Prostor je např. transcendentální podmínkou vnímání vnějších předmětů.

/Slovníček fenomenologických výrazů. Převzato z Jean T. Desanti. Fenomenologie 

a praxe [online]. 12. 5. 2011 [ cit. 19. 10. 2014 ]. Dostupné z: http://laco.kapucin.sk/

tRANScENDENtNÍ (1) – pojem, který u Kanta označuje skutečnost, která je zcela 

mimo jakoukoliv možnou zkušenost (např. svět věci o sobě) 
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/BlECHA, I. Filosofie, Olomouc : Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2004, s. 119

tRANScENDENtNÍ (2) - nadskutečné, přesahující smyslové i rozumové možnosti 

tRANScENDENtÁLNÍ — již rozumu dané, nezískané zkušeností; přesahující, 

překračující

tRANScENDENtÁLNÍ FILOSOFIE — se zabývá obecnými podmínkami každého 

poznání, jeho prameny, které jsou v člověku přítomny před veškerou zkušeností (a priori). 

tRANScENDENtÁLNÍ SUbjEKtIVItA (1) – Určení Já, které daný svět transcenduje. 

/HENDl, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, s.r.o., 2005. ISBN 80-7367-040-2

tRANScENDENtÁLNÍ SUbjEKtIVItA (2) — „Ego cogito“ jako transcendentální 

subjektivita. „Zde teď děláme po vzoru Descartově velký obrat, který vede k transcendentální 

subjektivitě, je-li proveden správným způsobem: obrat k ego cogito jako k apodidakticky 

jisté a poslední půdě souzení, na níž je nutno založit každou radikální filosofii. 

/HUSSERl, Edmund. Karteziánské meditace; 8. Ego cogito jako transcendentální 

subjektivita; s. 22

tRANSpERSONÁLNÍ — nadosobní, vycházející z  nadvědomí, překračující hranice 

osobnosti/

 /ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. web © 2005-2019 [cit. 19. 10. 2014]. Dostupné 

z: https://slovnik-cizich-slov.abz.

UMěNÍ — specifická lidská činnost (antropologicky, nejen činnost jednotlivce), 

tvorba, jejímž výsledkem je napodobování přírody a  vyjadřování obsahů lidského vědomí 

v  smyslově vnímatelných obrazech složených ze znaků. Rozvinula se spolu s  rozvojem 

homo sapiens sapiens.

Souhrn všech artefaktů, které společnost uznává jako umělecká díla, jako i činnosti 

vedoucí k jejich vzniku.

/MISTRÍK, E. Estetický slovník. – 2., prepracované vyd. – Bratislava: Album, 2013. 

ISBN 978-80-971533-4-2. Dostupné z: www.estetickyslovnik.sk

VcÍtěNÍ — Einfuhlung, ve fenomenologii E. Husserla transcendentální teorie 

zkušenosti cizího subjektu. Druhého člověka zakoušíme v  inersubjektivním porozumění 

na  základě analogií s  vlastní zkušeností, přičemž se akové porozumění postupně stále 

zdokonaluje a obohacuje tak, že může být následně zdrojem nové zkušenosti. 

/KOl. AUTORŮ. Filosofický slovník. Olomouc: Nakladatelsví a vydavatelství FIN, 1995. 

ISBN 80-7182-014-8 

VNÍMÁNÍ — Nervové signály odcházejí do  mozku, kde se zpracovávají a  vznikají 

vjemy. Vnímání je organizace a  interpretace senzorických informací. Je to aktivní proces 

konstruování, při němž se uplatňují minulé zkušenosti, aktuální psychofyzický stav i naše 

potřeby. Příklad: Strach způsobující vnímání strašidel nebo třeba plíživých kroků v lese.

Proces vnímání zahrnuje:

1. organizaci vjemového pole - percepční pole dělíme na figuru (předmět vnímání) 

a pozadí. Výjimkou jsou reversibilní figury. Při vyčleňování figury z pozadí se prosazují tvarové 

zákony (gestaltismus) - zákon dobrého tvaru, symetrie, podobnosti, blízkosti, dobré křivky 

a další.
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2. rozpoznávání objektů - jde o  pochopení významu vnímaných objektů (figur) 

a  jejich pojmenování. Při rozpoznávání používáme nejen senzorické informace, ale také 

zkušenosti z historie.

/Senzorické procesy a vnímání [online]. [cit. 4. 12. 2018]. Dostupné z: http://www.

studium-psychologie.cz/obecna-psychologie/6-senzoricke-procesy-a-vnimani.html

VNItřNÍ SVět ČLOVěKA („INNENWELt“) — niternost vnitřní zkušenosti tkví tedy 

především v  tom, že život, který je konkrétním subjektem vší zkušenosti, nevychází se 

sebe ven k nějakému „předměu“, nýbrž setrvává v sobě a chápe sebe skrze sebe sama.(...) 

proces vnitřní zkušenosti je sám tolika částí celkové seberealizace, během níž se personální 

subjekt stává ryzejším, zaměnitelnějším a  samostatnějším, niternějším dokonce sám vůči 

sobě. Nezůstává jen sám u  sebe, nýbrž se ubírá „tajuplnou cestou“ sebeuskutečňování 

a humanizace.

/lANDSBERG, Paul ludwig. život a vnitřní zkušenost in Josef Vojvodík, Jan Wiendl: 

Heslář české avantgardy, estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-

1958; s. 363.

ZKUšENOSt — Vědomý a  trvalý výsledek setkání se skutečností, nepochybný pro 

toho, kdo tuto zkušenost udělal, ale v této podobě nepřenositelný. Předávat, např. řečí, lze 

totiž jen obsah zkušenosti, jemuž přirozeně chybí její nepochybnost - tu může nahradit 

jen osobní svědectví předávajícího, který ji sám zakusil (odtud význam očitého svědka). 

Zkušenost může být vnější (smyslová) nebo vnitřní. Zkušenost je jistě hlavní zdroj poznání, 

podle empirismu dokonce jediný. Kant naopak hájí názor, že je jen počátkem poznání. 

/SOKOl, Jan. Slovník filosofických pojmů. Praha: Vyšehrad, 1998

ZLAtÝ řEZ — harmonický princip pravoúhelníku. Zjistilo se, že tento poměr je rovněž 

principem růstu některých organismů a nachází se v základech mnoha architektonických 

a malířských kompozic. Je pokládán za "dokonalý", protože je potencionálně reprodukovatelný 

ad infinitum.

/ECO, Umberto. Dějiny krásy. Praha: Argo 2005. ISBN 80-7203-677-7; s. 67
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MEDAILONKY

STUDIUM

OBlAST ZÁJMU

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

KOlEKTIVNÍ VÝSTAVY

ZKUŠENOSTI

DAšKOVÁ Michaela (* 1985)

Učitelství pro střední školy (doplňující pedagogické 

studium v rozsahu 250 hodin), CžV na UK v Praze.

VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění

ateliér Environment — u  Vladimíra Merty doc. ak. 

Mal., Mariana Pally doc. MgA., Barbory Klímové 

MgA., Dušana Záhoranského doc. Mgr. Art. a Michala 

Moravčíka Mgr. Art. (Titul MgA.).

VUT v  Brně, FaVU, 2011(semestr) ateliér Video 

u Martina Zeta ak. Soch a Jiřího Ptáčka.

UJEP v  Ústí nad  labem, Fakulta umění a  designu, 

ateliér Přírodní materiály u  prof. Jaroslava Prášila. 

(Titul BcA)

Faculdade de Belas Artes, Porto, Portugal (semestr) 

ateliér Socha u prof. Gabriely Pinheiro

SUPŠ sklářská železný Brod, ateliér Skleněné figurky 

u Mgr.A. Jana Háska

Gymnázium Dvůr Králové nad labem

Performance, video, tanec, intuitivní pedagogika.

Vlasta nebo Květa? Galerie 115x55, Filozofická 

fakulta, Brno;

Nic se nestalo v  Kolomně, Muzeum — Residence 

Artkomunalka, Kolomna, Russia.

(...)

D.I.Y. — Proč si nejdeš hrát s bráchou?, Trafo Galerie, 

Praha;

Výstava diplomantek ateliéru Environment – Brno, 

FaVU, Galerie Aula;

DIPlOMKY 2012 – Brno, Dům pánů z Kunštátu

Divadlo Reduta, Brno;

Nevěděl jsem, jak ty věci srovnat (workshop 

s Avdějem Ter-Oganjanem), Brno, Salon Daguerre

Hmota, barva, světlo – litoměřice, Bývalý jezuitský 

kostel.

(...)

Třídní učitelka v ZŠ letohradská.

Studium tříletetého semináře Intuitivní pedagogiky. 

Rezidenční pobyt pro umělce v Museu Artkomunalka, 

Kolomna, Russia (3 měsíce).

Kurz programu Creative Partnership s Diane Fisher 

Naylor a  Claire Webster Saarements, DOX, Praha 

(do 2014).(...)

Vydání publikace Nic se nestalo/ Fantastický 

moment (diplomová práce).
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STUDIUM

OBlAST ZÁJMU

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

KOlEKTIVNÍ VÝSTAVY

REAlIZACE

ZKUŠENOSTI

HůLA Zdeněk (*1948)

SVVŠ český Brod

AVU Praha

malba, socha, grafika

Poutník, Galerie Zlatá husa, Praha

Sedmdesátá léta, Ateliér GH, Kostelec nad černými 

lesy

Gesto, Muzeum hrnčířství, Kostelec nad  černými 

lesy

Práce na  papíře a  s  papírem, Ateliér GH, Kostelec 

nad černými lesy

Já, Ateliér GH, Kostelec nad černými lesy

Obrazy a  tisky, Divadlo D21, Praha Na  hromadě, 

Ateliér GH, Kostelec nad černými lesy Zdenek Hůla, 

Topičův salón, Praha V  Kostelci, Galerie Svatoš, 

Kostelec nad černými lesy

(...)

Pohled do archivu 2 - plakát, DOX, Malá věž, Praha;

Cesta světla - Mýty, filosofie a  spiritualita ve 

výtvarném umění, Kolín;

Setkání XIII - čas / Encounter XIII - Time, Kostelec 

nad černými lesy;

Kejřův park, Kejřův park, Praha Universum locus, 

Křížová chodba, Karolinum, Praha;

Trpaslík a  výtvarníci, Galerie Jan Svatoš, Kostelec 

nad černými lesy (Praha-východ); 

Humor a  hra v  Galerii H, Galerie 1, Štěpánská 47, 

Praha 1.

(...)

2008 Sluneční brána, Vernéžovic;

2009 Tančící v Antibes, Antibes;

2010 Fontánka - Hromada kamení, Praha;

2011 Přes, Horní Skrýchov;

2012 Rákos, Praha;

2014 Potok;

2014 Rovnoběžka, Říčany;

2014 sv. Jan ve Vlčím dole, Zásmuky;

2015 Mrak a bod, velikonoční, Domažlice;

2015 Poslední večeře, černotice;

2017 Ticho V., Radotín;

2018 Prostup, Radotín;

2018 Sedm dnů, Radotín.

(...)

malíř, sochař, pedagog na katedře výtvarné výchovy 

Pedf UK
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STUDIUM

OBlAST ZÁJMU  

 

UNIVERZITNÍ GAlERIE, VÝSTAVNÍ 

KONCEPCE A KURÁTORSTVÍ

VÝSTAVY A VÝTVARNÉ REAlIZACE VE 

VÝSTAVNÍM PROSTORU ARCHIVU 

MU / GAlERIE PITEVNA

PŘEHlED VÝSTAV A KURÁTORSKÝCH 

VÝSTAVNÍCH CYKlŮ

ZKUŠENOSTI

KAMENIcKÝ petr (*1965)

1986–1991 – PdF UJEP v Brně (dnes PdF MU), obor 

čj-Vv

2004–2018 – doktorský studijní program PdF MU, 

obor Vv

malba, kurátorství, design, sociální projekty

Galerie černá linka (PdF MU, Poříčí 7)

Galerie RUV (PdF MU, Poříčí 9)

Galerie Pitevna (výstavní prostory Archivu MU)

Galerie čtyři patra (PdF MU, Poříčí 7)

Strom Art Gallery, Brno (kurátorství spolu s Markétou 

žáčkovou)

Kurátorské koncepty v  Galerii Ars, Brno, v  Domě 

pánů z  Kunštátu (DUMB) a  v  Galerii Sýpka (Osová 

Bitýška)

Insomnie — Vladimír Havlík (2017).

Estetický podzim v  konceptuálním Brně — David 

Hanvald (2017). (ve spolupráci s Martinem Dostálem)

Open Space — David Hanvald (2018).

Míšeň — Petr Kunčík (2018

(...)

Není vanitas jako vanitas — laco Teren (2016-17). 

Strom Art Gallery

Miss Samsára — Jan Sytař (2016-17). Galerie čtyři 

patra, PdF MU, Brno. (ve spolupráci s  Hanou 

Stehlíkovou Babyrádovou)

Stardust — Zuzana Novotná Ištvanová (2017). Strom 

Art

(...)

Výběrový přehled osobních tvůrčích a publikačních 

aktivit za posledních pět let: 

Kamenický, P. & Stehlíková Babyrádová, H. (2015) 

Rituálně. Galerie ARS, Brno. (účast na výstavě)

Vybrané vidění (2017). Galerie Emila Filly, Ústí 

nad labem. (účast na výstavě).(...)

Výběrový přehled dosažených výsledků v  oblasti 

rozvoje výtvarných aktivit ve znevýhodněných 

skupinách: 

Speciální výtvarná výchova (CZ.1.07/2.2.00/15.0210)

Inovace studijních předmětů v oblasti pedagogicko-

psychologické reflexe (MUNI/FR/0037/2014)

Inovace a rozšíření pedagogických praxí studijního 

oboru Speciální výtvarná výchova (MUNI/

FR/1401/2014).(...)
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STUDIUM

OBlAST ZÁJMU

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY 

A KOlEKTIVNÍ VÝSTAVY

ZKUŠENOSTI

KINDERNAY Michal (*1978)

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, ateliér Video 

u Petra Rónaie.(BcA.)

FAMU, Centrum audiovizuálních studií, dílna Miloše 

Vojtěchovského. (MgA.)

Příroda, videoart, fotografie, inerdisciplinární 

projekty.

2013 CAS. Co to je?

2013 Videotime 36 Moravská galerie v Brně;

2012 Příběhu se nevyhneš (s  lucií Buchvald, 

lubomíre Rothbauerem, Janem žaliem), galerie 

207, Praha;

2012 Michal Kindernay DOX, Praha;

2011 Jiné vize 2011 (společná) Galerie Podkroví, 

Olomouc;

2011 Galerie bude skoro prázdná (společná) 

Komunikační prostor Školská 28, Praha;

2011 Velocipedia (společná) Galerie NTK, Praha;

2011 Johana Švarcová, Michal Kindernay: ON 

(společná) Nová scéna ND, Podesta, Praha;

2011 Johana Švarcová, Michal Kindernay: ON 

(společná) Nová scéna ND, Podesta, Praha;

2010 GAMU: Klauzurní výstava (vystavující 

umělci: Stanislav Abrahám, Kateřina Bílková, Klára 

Doležálková, Kateřina Krejčová, David Šmitmajer, 

Barbora Švarcová, František Týmal)FAMU CAS, 

Praha;

2010 Mno land* (s Ivou Hose) galerie TIC, Brno;

2010 Moving Image (společná) Centrum pro 

současné umění FUTURA, Praha;

2009 Jiné vize 2009 (společná) Galerie Podkroví, 

Olomouc;

2009 Figure of the Martial Art: 1-333 at 123 (společná) 

Galerie FONS firmy STAPRO s.r.o., Pardubice;

2009 Figure of the Martial Art: 1-333 at 123 

(společná) Galerie StoDvacetTrojka, Hradec Králové

2008 Světla měst a noční chodci (společná) Galerie 

moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové.

Účast na různých festivalech: BlACK'06, Pardubice

 8. přehlídka animovaného filmu, Olomouc;

10. přehlídka animovaného filmu, Olomouc;

Fotograf/Mimo formát DOX, Praha.
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STUDIUM

OBlAST ZÁJMU

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

KOlEKTIVNÍ VÝSTAVY

ZKUŠENOSTI

KOLÁřOVÁ terezie (*1981)

Atelier restaurování malby a  polychromované 

plastiky, AVU v Praze, prof. Karel Stretti (v programu 

celoživotní vzdělávání, licence ministerstva kultury - 

A restaurování nástěnné malby)

Arteterapie, Pedagogická fakulta Univerzity 

Palackého v  Olomouci (v  programu celoživotního 

vzdělávání)

Atelier malby, FaVu (VUT) v Brně, prof. Martin Mainer 

(magisterské studium, MgA.)

Atelier malby, VŠVU v  Bratislavě, prof. Ivan Csudai 

(stáž-letní semestr)

Atelier maby, IVU ( Ostravská Univerzita), prof. Daniel 

Balabán (bakalářské studium, BcA.)

Módní návrhářství, Střední průmyslová škola textilní 

+ VOŠ v Brně 

život, cestování a  s  ním objevování a  poznávání 

různých kultur, náboženství, lidí a  krajin (Egypt, 

Rumunsko, ladakh/Indie, Izrael). Fotografování, 

hudba, četba, sociální práce - pomoc slabším.

MAlBA, Muzeum umění a  designu – Benešov 

u Prahy;

IZRAEl – malba - galerie U Kunštátů, Praha;

„FIRES“ – malba, Gallery Colorida, lisabon, Portugal;

lesní eros, CED-Husa na  provázku/ galerie 

Katakomby, Brno.

(...)

Kořeny/The Roots, The White Room-Pragovka, 

Praha;

SAlON MAlBA skupinová výstava, DOX Centrum 

současného umění, Praha;

REFETART multikulturní projekt- Bejt Keshet, Izrael

„SPACE XY“/malba, Terezie Kolářová + Zuzana 

Novotná Ištvanová.

(...)

licence MK, restaurování nástěnné malby (samá 

krása pod rukama).

Restaurování nástěnných maleb v  buddhistickém 

chrámu lotsawa lhakhang (13-14.st.), ladakh.

OSVč svobodná povolání. 

Arteterapeut, Domov pro seniory, Brno.

Umělecký malíř, Národní divadlo, Brno.

Umělecký malíř, Divadlo Husa na provázku, Brno.

Arteterapeut, Masarykův onkologický ústav, Brno.

(...)
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STUDIUM

OBlAST ZÁJMU

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

KOlEKTIVNÍ VÝSTAVY

ZKUŠENOSTI

KOVALOVÁ Anežka (*1949)

Akademie výtvarných umění v Praze, 

ateliér malby profesora Karla Součka 

malba (vaječná tempera), kresba (uhel, tužka), 

grafika (suchá jehla), ilustrace knih 

Kolín, divadlo, Pod točnou, „Spolu", (s M.K. a Š.K.);

Galerie FONS Pardubice,"V barvě země;"

Galerie Václava Chada, Zámek, Zlín (s M.K.);

Praha, Topičův salon;

Šumperk, Galerie Jiřího Jílka;

Olomouc, Galerie Caesar.

(...)

Inspirující brána Jeseníků, VM Šumperk;

Kostelec nad  černými lesy, Galerie kruh, "Setkání 

XXIII, téma Dům;"

Galerie lapidárium, Praha (výstava - VM Šumperk)

Německo, Kunstverein Schwerin;

Kostelec nad  černými lesy, Galerie kruh, "Setkání 

XXII, téma Kámen;"

Kostelec nad  černými lesy, Galerie kruh, "Setkání 

XXI, téma Věc;"

Kostelec nad  černými lesy, Galerie kruh, "Setkání 

XXI, téma člověk."

(...)

1980 – 2013 vyučovala na ZUŠ v Šumperku

Do roku 1981 spolupracovala s  otcem, sochařem 

Jiřím Jílkem.

Podílí se od počátku i na dramaturgii Galerie Jiřího 

Jílka.

Je hostem kostelecké Výtvarné společnosti Kruh

a Spolku olomouckých výtvarníků.

Vystavuje od roku 1975, samostatně od roku 1978.

Střídá malbu s kresbou a okrajově i s grafikou.

Výtvarně doprovodila básnické sbírky Ondřeje 

Fibicha,

Martina J. Stöhra, Pavla Kolmačky a  Jaroslava 

Seiferta,

knihy "Severomoravské pověsti a zkazky" Bohuslava 

Indry a "Zánik samoty Berhof" Vladimíra Körnera.

Je zastoupena ve sbírkách Galerie Art Space, 

Nishinomiya, Japonsko, GHM Prahy, MK čR, 

MU Olomouc, Galerie H, Kostelec n. č. l., VM 

Šumperk, AJG Hluboká n. Vltavou, GVU litoměřice 

a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
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STUDIUM

OBlAST ZÁJMU

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

KOlEKTIVNÍ VÝSTAVY

ZKUŠENOSTI

KOVAL Miroslav (*1944)

Akademie výtvarných umění v Praze, 

ateliér malby profesora Františka Jiroudka 

malba (vaječná a kaseinová tempera), kresba (tužka, 

tuš), klasická černobílá fotografie a  fotoprůsvity 

přírodninou 

Přibyslav, „Rytmy tkáně přírody;"

Kolín, divadlo, Pod točnou, „Spolu", (s A.K. a Š.K.);

Šumperk, GJJ;

Ostrava, Galerie 7;

Zlín, Studio 6.15, Minigalerie;

Praha, Geofyzikální ústav Akademie věd.

(...)

Inspirující brána Jeseníků, VM Šumperk;

Galerie lapidárium, Praha (výstava - VM Šumperk);

Kostelec nad  černými lesy, Galerie kruh, "Setkání 

XXII, téma Kámen;"

Uherské Hradiště, Slovácké muzeum, "Strom", pocta 

J. Průchovi;

Rabasova galerie Rakovník, "Tváře krajiny" UB 

Václavu Rabasovi;

Olomouc, Galerie Caesar, "Aktuál 2015;"

Rakovník, Rabasova galerie, "Tváře krajiny" (UB 

Václavu Rabasovi 2015);

Olomouc, Galerie Caesar, "Co vypiju a sním;"

Olomouc, Galerie Caesar, "Aktuál 2014;"

Olomouc, Galerie Patro, "Olomoucká kresba 

a grafika", k vydání knihy;

Olomouc, Galerie Caesar, "Strom", pocta J. Průchovi.

(...)

Zastoupen ve sbírkách Galerie Art Space, Nishinomiya, 

Japonsko, Kupferstichkabinett, Drážďany, GFÚ 

AV čR, Praha, MG Brno, MU Olomouc, NG Praha 

(Valochova sbírka), GVU litoměřice, VM Šumperk, 

AJG Hluboká n. Vltavou a  v  soukromých sbírkách 

doma i v zahraničí.

Host Spolku olomouckých výtvarníků a  kostelecké 

Výtvarné společnosti Kruh.

Od listopadu 1994 dramaturg Galerie Jiřího Jílka 

v  Šumperku; tam příprava asi 300 výstav autorů 

různých generací a většinou i  textů k nim. Kontakt 

na adrese: www.galerie-sumperk.cz
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STUDIUM

OBlAST ZÁJMU

BIlIBlIOGRAFIE

ZKUŠENOSTI

NěMEc jan (*1981)

religionistika (FF MU), 

sociologie (FSS MU), 

divadelní dramaturgie (Difa JAMU)

literatura, filosofie, spiritualita

První život (2007, Větrné mlýny), 

Hra pro čtyři ruce (2009, Druhé město), 

Dějiny světla (2013, Host), 

Možnosti milostného románu (2019, Host)

redaktor, novinář, scénárista
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STUDIUM

OBlAST ZÁJMU

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

KOlEKTIVNÍ VÝSTAVY

ZKUŠENOSTI

pEtRů Marianna (*1984)

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v  Brně, 

obor Výtvarná výchova

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v  Brně, 

obor Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání 

a Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání

Gymnázium Terezy Novákové, Brno 

Tvorba. Nejvíce malba.

Mám radost, Hotel Termal Mušov, Pasohlávky; 

Jako bychom tu nebyli, Café Podnebí, Brno; 

Mraky, Veřejný ochránce práv, Brno;

Noční práce, Galerie Konvent, Mikulov; 

Něco bylo ve tmě, co nebylo vidět (s  Ditou 

Klicnarovou a Petrem Kunčíkem), Galerie Ars, Brno

Bez názvu (s  Janou Nedomovou), Café & Bar 

Tulipán, Brno;

Vrány, mosty a jiné, Galerie Milana Zezuly, Brno; 

Naprodej, Duckbar Kamenka, Brno;

Bez názvu (s Danielem Dřímalem), Café Mezzanine, 

Brno; 

Mamince Marianna, Galerie černá linka, Brno. 

Pokoje, chrámy, kabinety, Arcibiskupský zámek 

a zahrady, Kroměříž; 

Budiž Sýpka!, Galerie Sýpka, Osová Bitýška;

Dip Bak 09, Galerie Sýpka, Osová Bitýška; 

Dočasná galerie na zastávce (s Katarínou Tuľakovou), 

Brno.

Referentka zásobování a výroby v ElEN Brno

Elektromechanička v ElEN Brno

Výuka malby na  Katedře výtvarné výchovy 

Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

lektorské vedení tvůrčích dílen v  Muzeu romské 

kultury v Brně 

Spolupráce na projektu Speciální výtvarná výchova 

Pedagogická praxe na ZUŠ Smetanova v Brně

Výtvarné dílny v Nových Zámcích u litovle

Výtvarné dílny v  přijímacím středisku v  Zastávce 

u Brna
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STUDIUM

OBlAST ZÁJMU

VÝSTAVY A REAlIZACE

ZKUŠENOSTI

Sestra petra (*1976)

VŠE (obor národní hospodářství, Bc.), 

AVU (obor restaurování výtvarných umělecký děl, 

MgA.)

česká náboženská tvorba, zejména barokní tvůrci, 

J.B.Santini, zlomové 19. století, Beuronská umělecká 

škola. Nejvíc mě zajímá hledání cesty k  propojení 

duchovního, občanského i uměleckého (ve smyslu 

"tvůrčího") života.

Výstavy nemám, zatím spíš realizace - úspěšné 

restaurování několika uměleckých děl z  různých 

časových období.

Od roku 2007 účast na organizaci několika výstav, 

uměleckých akcí a kulturního programu v poutním 

místě P. Marie Vítězné na Bílé Hoře.

Projekt obnovy poutního místa P. Marie Vítězné 

na Bílé hoře 2011-2020. 

Publikace brožury BÍlÁ HORA - stavební vývoj 

poutního areálu Panny Marie Vítězné 2015. 

Zapojení do činnosti spolku Putování za Santinim.
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STUDIUM

OBlAST ZÁJMU

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

KOlEKTIVNÍ VÝSTAVY

ZKUŠENOSTI

SYpěNOVÁ Anna (*1988)

Fakulta výtvarných umění VUT Brno, ateliér Malba 1 

(T. lahoda, V. Artamonov)

SUPŠ v  Uherském Hradišti, užitá malba (ak. 2013 

- Erasmus - Mohuč nad  Rýnem, Akademie für 

Bildende Kunste (prof. Anne Berning)

Ceepus - lublaň - Naravoslovnotehniška Fakulteta 

(textil - prof. Marija Jenko)

Růst našeho vědomí, zkoumání toho, co je a co tvoří 

naši identitu. Práce s myslí, nejkrásnější forma bytí, 

poezie. Radost, krása, přátelství a hlavně taky Bůh, 

dotýkání se tajemství a  jak tím obohacovat druhé 

a inspirovat.

Fasety prožitku - Black box cafe - Buranteatr, Brno, 

samostatná výstava

Prostupy prostoru - samostatná výstava, Turistické 

informační centrum, Vyškov

Zasadit nebe - samostatná výstava, Výstavní síň 

Pasáž, Přerov

Pronikání - samostatná výstava Velký sál Café Práh, 

Brno, Vaňkovka

Největší plátna - samostatná výstava ve foyer divadla 

Husa na provázku, Brno

člověk - kaple - samostatná výstava, Klub kultury 

Uherské Hradiště

Impact Hub - Obrazy Anny Sypěnové, Brno

člověk v  krajině sebe - galerie Světlo, Brno, 

Kounicova 15

FAVU TIME - Městské divadlo Brno.

(...)

Domov mraků - společná výstava s Kateřinou Pěknou 

a Eliškou Fialovou, Výstavní síň Pasáž, Přerov;

Imago mundi - účast na  italském projektu Obrazy 

světa, luciano Benetton Collection;

Volontaires - Chaque jour - Alliance francais, 

skupinová výstava v Brně;

Putování krajinami duše a  světa - Galerie Co-co, 

Dobříš (kurátor Jiří Zemánek);

Výstava diplomantů FaVU - Dům pánů z Kunštátu, 

Brno;

Salon v Doxu, Praha.

(...)

Učitelka na ZUŠ 2 roky v Brně, od r. 2017 v Přerově.
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STUDIUM

OBlAST ZÁJMU

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

KOlEKTIVNÍ VÝSTAVY

ZKUŠENOSTI

VÁňA Dušan (*1982)

Doktorský studijní program – Fakulta výtvarných 

umění VUT v Brně

2014 Studijní pobyt na  School of Visual Arts, 209 

E 23rd St, New York, NY 10010, United States of 

America

Fakulta výtvarných umění VUT v  Brně, Rybářská 

13/15, 60300, Brno, Ateliér sochařství 1 – figurální 

socha (Vedoucí ateliéru: doc. ak. soch. Michal 

Gabriel)

Střední průmyslová škola keramická v Bechyni

Výtvarné umění, Socha

Sklizeň, Galerie Kaple, Komenského 169, Valašské 

Meziříčí (samostatná výstava)

(...)

NordArt 2018 – Na  hranicích bezmezného 

a  budoucího, Kunstwerk Carlshütte, Vorwerksallee 

1, Büdelsdorf – Německo;

Poruszone – Zawieszone, Stara Kopalnia – Galeria 

Centrum Ceramiky Unikatowej, Valbřich – Polsko

(Výstava současného umění české republiky); 

Národní centrum současného běloruského umění 

v Nekrasově, Nekrasov 3, Minsk – Bělorusko;

3D Printshow, Metropolitan Pavilion – 125 West 

18th Street, New York.

(...)

Sochař na volné noze.

Operátor a  lektor robotického frézování při Studiu 

digitálního sochařství FaVU VUT.

Technický asistent v  Ateliéru sochařství; Fakulta 

výtvarných umění VUT v Brně.
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STUDIUM

OBlAST ZÁJMU

SAMOSTATNÉ 

A KOlEKTIVNÍ VÝSTAVY

ZKUŠENOSTI

VOLNOHRADSKÝ Radan (*1983)

Fakulta architektury VUT, Brno, doktorské studium 

(Ph.D.)

2008-2009 – Aristotle University in Thessaloniki, 

Greece, school of Architecture

Fakulta architektury, čVUT v Praze (Ing. arch.)

Fakulta stavební, obor architektura, čVUT v Praze

Architektura, urbanismus, feng-shui, geomancie, 

numerologie,posvátná geometrie, kresba, cestování.

Pořádání Dnů architektury v Šumperku;

Celodenní kurzy kreslení pro děti v Rapotíně;

Přednáškový cyklus Zdravé bydlení – Avalon 

Uherské Hradiště;

Kresby ze Šumperska a architektonické projekty –

vlastní výstava v galerii divadla, Šumperk;

Moment metru! – výstava prací sedmi studentů 

Fakulty architektury;

čVUT, galerie “Zámeček”, Vikýřovice;

Expose! – výstava mladých umělců, muzeum 

Šumperk.

Publikace disertační práce: Transcendentální 

přesahy v  architektonickém návrhu jako činitelé 

udržitelnosti a stanovení zásad a principů Implozivní 

architektury.

Založení ateliéru Fractal architects s  výrazným 

prvkem mezioborové spolupráce (od 2015) www.

fractalarchitects.com

Spolupráce s  irským bioarchitektem Michaelem 

Rice (od 2011).

Výuka ateliérové tvorby na FA VUT Brno (ateliér prof. 

Urbáškové).

Vlastní realizace a architektonická činnost (od 2006) 

www.volnohradsky.cz

Práce pro A2 ARCHITEKTI Olomouc, architektonická 

kancelář, http://www.a2.cz.
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STUDIUM

AKTUÁlNÍ POZICE

OBlAST ZÁJMU

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

KOlEKTIVNÍ VÝSTAVY

KURÁTOR VÝSTAVY

PUBlIKACE

ZKUŠENOSTI

KLIMEšOVÁ petra (*1985)

Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v  Brně, 

obor Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání 

a Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v  Brně, 

obor Pedagogické asistentství občanské výchovy 

pro základní školy a  Pedagogické asistentství 

výtvarné výchovy pro základní školy

PhD Student, učitel na VOŠ a SPŠ Šumperk

malba, kresba, video, výtvarné akce, poezie, próza

Okamžik květin (video na motivy deníků V. Woolfové), 

čajovna čarovna, Šumperk;

Setkání květin, Brno (happening); 

Příběh náušnic (fotografie), čajovna čarovna, 

Šumperk;

Dip Bak 11, Galerie Sýpka, Osová Bitýška.

2018 Identita, výstava studentů VOŠ a SPŠ Šumperk. 

Divadlo Šumperk. (Spolupráce s Pavlou Jarmarovou)

2017 Play on air, prezentace prací z plenéru 2016, 

Galerie Konvent, Mikulov. (Spolupráce s  Květou 

Pecháčkovou)

2015 Prezentace studentských prací (malba, kresba, 

grafika), Miejska i  Gminna Biblioteka Publiczna, 

Nysa, Polsko. (Spolupráce s Radkem Orlem a Hanou 

Mlčochovou)

KlIMEŠOVÁ, P. (2012) Krása ve smutku (Diplomová 

práce). Brno: KVV PdF MU.

KlIMEŠOVÁ, P. (2009) Okamžiky květin: květy krásy, 

květy zla. (Bakalářská práce). Brno: KVV PdF MU.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, 

Šumperk.

Svoboda učení v Šumperku.

lázně Priessnitz, Jeseník.

Centrum Pomněnka SPMP (Společnost pro podporu 

lidí s mentálním postižením), Šumperk.

Výtvarná dílna, Masarykův onkologický ústav v

Brně.

Rákosníček – Dům dětí a mládeže, Brno.

Studium Intuitivní pedagogiky (čR, Švédsko, 

Německo).






