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Anotace 

Bakalářská práce zkoumá princip opakování v různých rovinách, kdy se v procesu neustálého 

navracení do „téhož“ vyjevuje motiv vynucení určité změny. V práci je tento způsob testován 

vlastní výtvarnou tvorbou primárně v médiu kresby s možnými přesahy do jiných výtvarných 

disciplín či jejich kombinací. Studuje konkrétní problematiku návratu, repetice také 

v teoretickém rámci například v oblasti filosofie či sociologie, demonstruje tvůrčí potenciál, 

růst v aspektu jistého cyklického pohybu. Volí vlastní kunsthistorické uchopení tématu, které 

je založeno na vybraných osobnostech a fenoménech. Představuje pedagogický náhled 

v souvislosti se zadaným tématem. Vytváří koncept a projekt, ve kterém se promítá řešený 

problém. 

Anotation: 

Bachelor thesis is researching the principle of repetition in different levels, in the process of 

neverending repetition into the „same“, the motive of forcing of the change is appearing.  In 

thesis is this style tested by own artistic work primarily in the medium of drawing with 

potential interconnection with another artistic techniques or its combinations. Thesis is 

researching concrete problematice of coming back, repetition also in the theorethical frame 

for example in the field of philosophy or sociology, demonstrates creative potential, growing 

in aspect of cyclic movement. Choses own art-historic handling of the theme, which is based 

on chosen personalities and phenomenoms. Presents educational point of view in 

connection with defined theme. Creates concept and project, in which the reseached 

problem is presented. 
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1.Úvod 

Bakalářská práce s názvem „Opakování jako předzvěst změny“ pojednává o 

zkoumání fenoménu opakování v oblasti výtvarné práce. Postupně nahlíží na problém 

ze tří stran, první z nich bude teoretická část, která popisuje několik uměleckých 

disciplín, u kterých je opakování podstatným předpokladem pro práci. 

Druhá, didaktická část, pojednává o mé představě, kterak bych chtěl práci na 

opakování motivu či postupu vnést do pedagogické reality, jak toho chci pomocí 

edukačního programu dosáhnout a také jaký přínos pro výuku to podle mého názoru 

bude mít. Třetí část se věnuje dokumentaci a následné teoretické reflexi mé vlastní, 

autorské práce. Tato práce je sama o sobě celkem o třech částech, které na sebe 

navazují, případně na sebe reagují. V reflexi je detailně popisuji. 

 Úvodem bych rád vysvětlil, v jaké souvislosti a z jakého úhlu pohledu se věnuji pojmu 

„opakování“.  

  Snad každý člověk ve svém životě dojde v určitý moment k poznání, že 

opakování je v mnoha oblastech denního života nevyhnutelné. Jsou činnosti, jež v sobě mají 

opakování obsaženo, a bez kterých bychom nepřežili anebo by nám jejich absence anebo 

nedostatečně časté opakování podstatně ztížilo život. Asi bychom si, jakožto lidstvo, těžko 

dokázali představit svou existenci bez pravidelného opakování příjmu potravy, bez dvakrát a 

více denně opakovaného čištění zubů, bez opakovaného praní prádla. Takové opakování 

patří k životu, je rutinní a nějaké činnosti, jež jsou jím definovány zvládáme poměrně 

s radostí, k jiným máme neutrální vztah a jiné nás vysloveně obtěžují. Tyto formy opakování 

mají také společný rys: činnosti se jejich opakováním nezdokonalují, nebo alespoň to není 

cílem. Dospělý asi techniku čištění zubů ovládne lépe, než dvouleté dítě, avšak těžko se to 

stane důvodem k obdivu nebo tématem hovoru. Mistrovství světa v čistění zubů se zkrátka 

nejspíš nepořádají. 

 S mantrou „opakování je matka moudrosti“ se také pravděpodobně setkal kde kdo. Je 

normální, že určité lidské činnosti se opakováním zdokonalují. Chce-li běžec uběhnout 

určitou vzdálenost za krátký čas, bude se systematicky a opakovaně věnovat tréninku, bude 

zkrátka běhat tak často, dokud nedosáhne svého cíle. Chce-li kreslíř perfektně ovládnout 

kresbu lidské figury, bude se jí věnovat v různých formách, z různých úhlů natolik dlouho, 

dokud ji neovládne a nepochopí. V této kategorii „opakovaných“ činností se již dá hovořit o 

touze o dokonalé ovládnutí daného aktu a následně o možných kritériích hodnocení daného 

mistrovství a umu.  

 Ani jedna ze zmíněných forem „opakování“ však není tou, která by mě oslovila 

natolik, abych se s ní chtěl zaobírat ve formátu práce, jako je práce bakalářská, i přesto že 

například v souvislosti se sportem- v mém případě lezení a cyklistika- jsem o otázce věčného 

opakování přemýšlel často, nicméně jsem se vždy spokojil se závěrem, který jsem uvedl 

v předchozím odstavci. 
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Podobu opakování, kterou se tato práce zabývá primárně a kterou jsem chtěl nejvíce 

zkoumat, jsem pochopil v průběhu studia prvního a druhého ročníku bakalářského 

programu, kdy jsem se mimo školní práci věnoval také vlastní tvorbě, zejména kresbě a 

obrazům provedeným různými technikami. Věnoval jsem se zejména šrafurním 

ornamentům, složeným z linií. Tento motiv mě natolik oslovil, že jsem se rozhodl v něm 

pokračovat přes mnoho různých variantách, přesto že se po čase začalo zdát, že už tyto 

pokusy nevedou nikam dál.  A tato forma opakování je pro mě ve výsledku nejlákavější. 

Opakování výrazu, na kterém by se zdálo, že už není co nového vymýšlet, že se již člověk točí 

v kruhu. Tato práce se mimo jiné zabývá také právě touto polohou, otázkou, nakolik člověk 

opakováním stále objevuje, a nakolik už tápe, ztrácí se v tom, co již nalezl, pochopil. 

 Poté co jsem s vedoucím práce M. Sedlákem formuloval práce zadání jsem také začal, 

po doporučení i na základě vlastní úvahy, pročítat literaturu, jež úzce či velmi zeširoka 

s opakováním souvisí. Z filosofického hlediska tak práci a mé myšlení podepřela následující 

díla: Staré řecké báje a pověsti, Thomas Bernhard- Vyhlazení, Mircea Eliade- Mýtus o věčném 

návratu a další. Každé ze zmíněných přispělo k rozšíření mé představy o tomto pojmu v jiném 

smyslu. Báje linií příběhovou (Sysifos, bloudění v Minotaurově labyrintu), Eliade svým 

vědeckým výkladem o rituálech a Bernhard svým přístupem k literatuře- intenzivním psaním 

a opakováním různých pasáží jinými slovy, tam kde je zapotřebí klásti důraz na určitou část 

děje. Dále jsem čerpal z knih Obsese- umělec a jeho pracovní prostor a Umělec, vila a bazén. 

Tyto knihy povětšinou obsahem nesouvisí s prací jako takovou, nicméně protože se jedná o 

knihy, které jsou zejména složeny z rozhovorů, ocenil jsem, že jsem mohl u mnoha mnou 

obdivovaných umělců pochopit jejich názory na pracovní tempo, prostředí a rytmus, což se 

někdy zkoumaného tématu také dotýká.  

Je potřeba také zmínit souvislost, která se sice zjevila zcela neplánovaně, nicméně 

hraje zcela zásadní roli ve vývoji této práce. Tou se stal můj studijní pobyt 

v Portugalsku, v Lisabonu, kde jsem mimo studijních aktivit také absorboval 

atmosféru města a v souvislosti s ní také pochopitelně vnímal jeho vizualitu. Kromě 

rozdílného přístupu k životu a s tím spojenou jistou fatalitu a odevzdanost osudu 

jsem také poznal nový způsob zpracovávání veřejného prostoru.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

2.3.1. Opakování v pouliční tvorbě 

V této kapitole se budu věnovat jednomu ze stále současných výtvarných směrů, ve 

kterém lze výrazný motiv opakování také spatřit. V této kapitole postupně představím tři 

odvětví pouličního výtvarného umění.  

Prvním z nich je graffiti, samorost typický snad pro všechna světová velkoměsta. 

Pojednám zde o základním principu této činnosti a uvedu některé příklady, čímž chci svá 

tvrzení a přirovnání k repetitivnímu principu podložit. K pojednání o graffiti budu používat 

zdroje, jež jsem v průběhu let nashromáždil.1 

Druhé téma je velice specifický brazilský fenomén Pichacao, rozšířený v takové 

intenzitě pouze v této zemi a s graffiti a zejména tagováním velmi těsně spojený. Jedná se o 

velice surovou, dá se říci na kost očesanou variantu graffiti, jež se vyznačuje velkou mírou 

vertikality a jednoduchým, rychlým provedením. Zde využiji pro nedostatek tištěných zdrojů 

hlavně dva dokumentární filmy, jež mají podle mého názoru vysokou výpovědní hodnotu 

zejména proto, že byly pořízeny přímo v místech kde Pichacao vzniká a obsahují rozhovory 

s přímými tvůrci Pichacao. Jedním z nich je dokument Pixo2, který se věnuje výhradně 

tomuto jevu ve městě Rio de Janeiro. Druhým je dokument Contra a parede3, který naproti 

tomu mapuje situaci nejen z pohledu Pichadores, ale také z pohledu tvůrců graffiti a tím obě 

hnutí mimochodem srovnává. 

Třetí téma bude pojednávat o portugalském fenoménu obkládacích dlaždic, které 

z velké části definují vizualitu a charakter zdejších velkých měst, přičemž se jejich využívání 

uchovalo až do dnešní doby, což je ve srovnání s jinými městy a tamějším využíváním 

původních prvků v architektuře neobvyklé. Využiji zde zejména informace, jež jsem načerpal 

v lisabonském muzeu Museu do azulejo , jež se těmto dlaždicím a jejich historii i současnosti 

věnuje. 

V práci jsem se rozhodl využít graffiti, pichacao a dlaždice z toho důvodu, že mi 

připadají tyto formy pouličního výtvarného umění velmi aktuální a také proto, že 

                                                           
1
 Clique: graffiti magazine from Praha. Praha: BJ Top, 2010. 

  OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006. ISBN 80-204-1325-1. 
  518, Vladimir a Karel VESELÝ. Kmeny: [současné městské subkultury. V Praze: Bigg Boss & Yinachi, 2011. ISBN     
978-80-903973-2-3. 
   
 
 
2
 https://www.youtube.com/watch?v=skGyFowTzew  PIXO, Scénář a režie: João Wainer a Roberto T. Oliveira, 

2010 
 
3
 https://www.youtube.com/watch?v=oTGoxcKFvHo Contra a parede, Scénář a režie: Gustavo Arakaki, João 

Marcelo Sanches, Thaís Pimenta, 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=skGyFowTzew
https://www.youtube.com/watch?v=oTGoxcKFvHo
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kompulzivní chování a jistá obsese v opakování konkrétního motivu jsou zde na zúžených 

tématech a intenzitou zřetelnější než jinde. V práci jsou první dva jevy zastoupeny také 

proto, že se jedná o formy výtvarného umění, které ještě nejsou stáry ani padesát let, a 

proto se neustále vyvíjí a mění. Také do kontextu mých autorských prací lépe zapadají, 

poněvadž jsou na rozdíl od klasických maleb v podstatě neakademické, a tedy se jejich 

organičnost lépe chápe jakožto filosofie, přístup k životu a forma vyrovnávání se s realitou 

života ve dvacátém a jednadvacátém století. 
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2.3.1. Graffiti 

Prvním jevem, o kterém chci v rámci opakování v pouliční tvorbě hovořit, poněvadž je 

nejrozšířenější a v nějaké podobě se dotkl nejspíš každého. Jedná se o graffiti, fenomén 

velkých měst, který v dnešní době více či méně žije asi v každém větším městě. 

 Nápisy na zdech se ve městech objevovaly od pradávna. V dobách bez informačních 

technologií a novin se jednalo bezesporu o jeden z nejúčinnějších nástrojů, jak sdělit 

poselství či informaci co největšímu počtu lidí. Graffiti je ale modifikací tohoto jevu, jevem 

poměrně moderním, a spočívá v psaní konkrétního jména, zkratky nebo symbolu v co 

největší hustotě v rámci města, potažmo státu a v dnešní době už i světa. 

 Není asi možné skutečně vypátrat, kdo za prvním jménem na zdi ve smyslu této 

myšlenky. Legenda však praví, že „prvním“ kdo měl skutečně formující vliv na graffiti 

subkulturu, byl New Yorský poslíček, který při své práci na cestách městem zanechával na 

zdech prostý nápis TAKI 183. Volba zrovna tohoto jména se může zdát jako nějaká šifra nebo 

naschvál těžko pochopitelný nebo nepochopitelný shluk písmen. Podle článku jež vyšel 

v New York Times 21. července 1971, a který se opírá mimochodem o rozhovor se samotným 

Takim, se jedná o složeninu dvou prvků. Zkratky pravého Takiho jména, řeckého Demetrius, 

a čísla ulice kde toho času bydlel, což byla 183 ulice ve čtvrti Washington Heights.4 

 Od chvíle, kdy bylo poselství této zkratky známo, začalo mnoho mladých lidí Takiho 

vzor napodobovat. Psala se jména jako Joe 136, Barbara 62, EEL 159, YANK 135 a další a 

další, tito všichni opakovali princip tvoření písma, který ustanovil Taki. 

 V této době se ještě nedá hovořit o „stylu“ nebo kaligrafii v podpisech writerů- lidí jež 

se tvorbě tagů a graffiti věnují. Jednalo se o naprosto primitivní princip zanechání značky, o 

umělecký dojem se nejedná a graffiti jako princip výtvarného ztvárnění jména se teprve rodí. 

 Nebude trvat dlouho a graffiti a jména se transformují do podoby barevných 

komplikovaných kompozic, střídajících množství barev, efektů jako jsou přechody, imitace 

odlesků, stínů, trojrozměrnosti. Pro tento styl se rychle vžije označení „wild style“, divoký 

styl, pro jeho spletitost a komplikovanost, které jsou pro tento styl příznačné. Další specifická 

varianta psaní jména se nazývá „throw-up“, spočívá zpravidla ve využití pouze dvou barev, 

které plní funkci výplně a obtahu. Funkce písma zde spočívá v obsažení co největší plochy a 

to zároveň co nejjednodušším způsobem a tím pádem i co nejrychleji. 

 80. a 90. léta 20. století se dají označit jako zlatá éra graffiti, a to nejen v New York 

city ale i v dalších a to i evropských městech. New York se stane ikonu graffiti, a to nejen 

kvůli údajnému zrodu celé této výtvarné disciplíny, ale také díky jeho specifické vizualitě. 

Obrovské velkoměsto se svými pěti hlavními okrsky se stane úžasným „hřištěm“ nebo 

„podkladem“ pro stále rostoucí hnutí, nespojeného žádným manifestem, ale se společnou, 

                                                           
4
 OVERSTREET, Martina. In graffiti we trust. Praha: Mladá fronta, 2006. ISBN 80-204-1325-1. Strana 6 
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primitivní vášní šířit svoje jméno všude, kde je to možné. Nepřehledná, velice rozsáhlá síť 

podzemních i nadzemních vlaků městské veřejné dopravy se stane jedním z hlavních disciplín 

graffiti a v očích mnoha nejprestižnější variantou provedení jména, které se dá dosáhnout. 

V této době je vlakový systém New York city špatně nebo vůbec zabezpečen, proto je 

poměrně snadné do něj proniknout a ještě relativně s dostatkem času tvořit. 

 Pochopitelně, jak se množství writerů zvyšuje, přichází i naléhavější volání po potírání 

této, najednou ilegální aktivity. Dá se hovořit o tom, že se v této době graffiti začleňuje do 

společnosti, i když poněkud paradoxním způsobem. Vznikají zákony, jež definují trestní sazby 

za provádění této činnosti, vznikají úklidové skupiny a služby, jejichž činnost je vnímána 

dvojím, humorným způsobem. Jedna varianta zní: „ Vandalové, něco počmárají a oni to po 

nich potom musí mýt“. Druhá verze je: „No vidíte, lidé mají aspoň práci!“. Zároveň se rafinují 

i metody „druhé strany“. Začíná se ujímat leptání kyselinou do oken, rytí kamenem do všeho 

možného, writeři, již dříve vytvářející skupiny na základě příslušnosti k dané čtvrti, ulici 

názoru, nebo hudebnímu stylu a následně působící společně obvykle pod seskupením 

několika písmen se začínají organizovat, stává se běžnou praxí, že část skupiny maluje a 

druhá část hlídá okolí, zda se neblíží policie nebo hlídač. 

 Opakování, rutina je naprosto klíčová součást této činnosti. Lidé, jež se graffiti plně 

věnují, neberou jeho tvorbu jako něco nárazového, nebo jako cílenou činnost, která by měla 

být konkrétní náplní jejich volného času. Jedná se spíše o součást života, tito lidé mají většinu 

času nějakou formu barvy, ve spreji nebo fixe, a pokud se nejedná o cílenou akci s vybraným 

místem a plánem k malování, vznikají tagy po cestě a spontánně.  

Taky se dá vypozorovat modifikace písma, jež je často nějakým způsobem úměrná 

množství a místům, kde nápis vzniká. Mnoho writerů se snaží o „stylový“ přístup k provádění 

tagu, písmena mají být přesně, kontrolovaně umístěna, využívá se konkrétní funkce trysky 

spreje, značka často není složena pouze z písma ale také z všelijakých symbolů a piktogramů, 

jako jsou hvězdy, kolečka, šipky, podtržení a podobně. Takovéto tagy jsou často omezeny 

místem a časem na provedení, a nejsou tím pádem tolik rozšířené.  

 Oproti tomuto přístupu stojí názor, že je potřeba co nejvíce zaplnit město, a tagy jsou 

tomu tím pádem přizpůsobeny. Jsou jednodušší, kratší, méně zdobné, využívají se široké 

trysky, je potřeba zkrátka dostat jméno úplně všude. 
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2.3.3. Obkládací dlaždice 

Následující řádky jsem se rozhodl věnovat dekorativní technice, která je s přesným 

opakováním spojena snad plně nejvíce, a která mě v posledním roce velice oslovila a 

upoutala mou pozornost. Během svého pobytu v portugalském Lisabonu jsem byl totiž stále 

obklopen obkládacími dlaždicemi, které jsou v celém Portugalsku, ale stejně tak i ve 

španělské Andalusii velice rozšířeným a neodmyslitelným prvkem tamější architektury. 

 Obkládací dlaždice, na pyrenejském poloostrově známé především pod jménem 

azulejo- v množném čísle pak azulejos, mají svůj pradávný původ v Persii. Odtud, zejména 

díky velice intenzivnímu kontaktu Španělů s Araby, se rozšířila před dvanáctým stoletím a tím 

pádem také před rekonquistou a vyhánění Arabů a Židů do Andalusie, což je nejjižnější část 

Španělska. V této době (12. a 13. století n.l.) je hlavním centrem výroby azulejos právě 

Andalusie, z měst pak hlavně Granada. Tak je tomu až do 14. století, kdy zmíněný odsun 

Arabů a Židů má za následek prudké zabrzdění do té doby vzkvétající ekonomiky a průmyslu, 

ze kterého se Andalusie vzpamatuje prakticky až v 19. století. Do té doby hospodářství 

v oblasti stagnuje na nejprostším zemědělství a řemeslné výrobě.  

Ve 14. století se tedy přesune výroba z Granady do Valencie, která je po krátkou dobu novým 

centrem výroby dlaždiček. Rázná změna v tomto ohledu nastane ve chvíli, kdy se využívání 

azulejos rozšíří ze Španělska na území Portugalska, kde se nevídaným způsobem rozmůže. 

Od 15. století se dá hovořit o tom, že je Portugalsko „hlavním státem azulejos“. V roce 1980 

bylo dokonce v Lisabonu založeno „Muzeu Nacional do azulejo“5 neboli „Národní muzeum 

dlaždic“. V toto muzeu jsem také nasbíral všechny informace, jež v této kapitole uvádím, 

neboť muzeum je dobře strukturováno a umožňuje návštěvníkovi získat širokou škálu 

informací, a to jak o historii, vývoji a technologii výroby dlaždic, tak i o typologii a využití 

dlaždic.  

Zajímavý je také původ označení azulejos. Přestože portugalsky, stejně jako 

španělsky, je „azul“ slovo označující modrou barvu, a slovo „azulejo“ by mohlo tedy evokovat 

myšlenku, že se jedná o něco modravého, modravku nebo snad modrák, a zároveň 

skutečnost, že ultramarínová modř v různé intenzitě je nejčastější barvou, kterou se na 

dlaždicích motivy vyobrazují, nemá označení v modré barvě původ. Azulejo pochází 

z arabského „al zulayj“ (arabsky psáno زوالیج ال), což znamená volně přeloženo „leštěný 

kámen“. Španělé a Portugalci tedy přejali původní arabské označení a pouze ho převedli do 

výslovnosti ve svém jazyce.  

Dostáváme se tedy konečně ke dlaždicím samotným. Přesto že jsem na několika 

místech Španělska byl a v některých oblastech shledal, že i zde jsou dlaždice hojně 

využívaným dekorativním prvkem, nebudu v této kapitole o španělských dlaždicích příliš 

                                                           
5
 http://www.museudoazulejo.gov.pt 
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hovořit, poněvadž jsem hlavní zkušenost s jejich využitím udělal během svého pobytu 

v Portugalsku.  

Portugalci nevyužívají azulejos pouze jako praktický stavební prvek, přesto že 

původně se právě kvůli jejich funkčnosti a variabilitě a zároveň relativní dostupnosti a 

nenáročným požadavkům na výrobu takto mohutně ujaly. Využívání a kombinace 

obkládacích dlaždic se stalo svébytnou a charakteristickou uměleckou disciplínou, která sice 

zůstává stále téměř výlučně spojena s výzdobou zdí, avšak rozhodně již není pouhou nutnou 

povrchovou úpravou. Pro toto mé tvrzení hovoří například stavba obrazů, kde na každé 

dlaždici je nanesena část motivu, jež po přesném sestavení tvoří celek, jako puzzle. 

Významné na tomto postupu je jednak to, že výsledná kompozice není nikterak omezena 

rozměry, poněvadž je možno jí složit z libovolného množství dílčích částí a není nutno 

vyrábět jednu obrovskou dlaždici, což by se také od jistého rozměru stalo technicky 

neproveditelnou akcí. 

Dále je podstatné, že takovýmto způsobem rozdělený a zpracovaný motiv je možno množit, 

opakovat v naprosto identické podobě a libovolném množství. Tady se dostáváme k pointě 

toho, proč jsem se rozhodl do své práce „obkládačky“ zapojit. Jde zde o možnost opakovat, 

díky technickému vývoji takřka libovolný motiv, ovšem zároveň za použití jednoho 

z nejstarších postupů. Jako příklad tohoto přístupu k dlaždicím chci vyzdvihnout jeden příklad 

za všechny, a tím je konečná stanice zelené linky lisabonského metra, Cais do sodre. Pro tuto 

stanici vytvořil výtvarník Antonio Dacosta motiv běžícího zajíce, který se opakuje na obou 

zdech nástupiště, pouze v opačném směru. Z mého pohledu se jedná o brilantní skloubení 

klasického řemeslně- uměleckého postupu se zcela současnou, robustní, betonovou 

konstrukcí nástupiště.  
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6 Lisabonské metro, stanice Cais do Sodré 

Cítím se být tímto motivem silně zasažen z více důvodů. Zaprvé jsem se v tomto místě 

pohyboval často, a proto pochopitelně mám k němu vytvořen konkrétní vztah což je ale ve 

vztahu k této práci nepodstatné. Zejména jsem ale od počátku obdivoval vhodnost motivu 

běhu v tomto konkrétním místě a jeho naprosto přesné kopírování. Opakovaně jsem se 

zastavoval a řešil, zda je opakování skutečně dokonalé, nebo naleznu nějakou odchylku. 

Nenašel jsem jí. Nemohu říci, že bych osobně tento způsob opakování považoval za ten 

nejlepší, jediný správný anebo snad ten, ke kterému by mělo výtvarnické snažení na poli 

tématu „opakování“ směřovat, ale musím konstatovat, že je toto řešení něčím magické, 

odkazující na určité až mysteriózní zákonitosti života a vede k zamyšlení. 

 Další variantou použití dlaždic je vyobrazování křesťanských motivů na hlavně 

křesťanských stavbách. Technologii není třeba detailně popisovat, jelikož je totožná 

s předchozím příkladem. Zmiňuji se o ní, poněvadž mi připadá pozoruhodné, že je dnes 

možné naleznout takto svébytnou techniku vyobrazování biblických motivů, které nejsou ani 

freskami, ani ikonickými oltářními obrazy, a přesto některé z nich již nyní mají úctyhodný věk 

a je jisté, s ohledem na provedení, že budou velice trvanlivé. Biblické motivy samy o sobě 

                                                           
6
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metro_Lisboa_Cais_do_Sodre_2.jpg Metro Lisabon, Cais do Sodré, 

azulejos (keramické dlaždičky). Autor: Antonio Costa  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metro_Lisboa_Cais_do_Sodre_2.jpg
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považuji za reprezentaci „opakování“ par excellence, beze sporu je těžké v dějinách najít 

opakovanější a diskutovanější motivy. Ale toto považuji za natolik komplikované téma a 

zároveň poněkud vzdálené mému zpracovávanému tématu, že se do něj nebudu do hloubky 

pouštět, aby nedošlo k přílišnému zjednodušení a případným desinterpretacím. 

 Nakonec se chci věnovat nejzákladnějšímu a zároveň nejrozšířenějšímu využití 

dlaždiček, a to sice na fasádách domů. Z hlediska vztahu k tématu mé práce si myslím, že je 

mému pojetí opakování ve výtvarné tvorbě nejblíže, přestože je v podstatě nejprostší. A 

právě tato jednoduchost je důvodem, proč se mohla tato forma dekorace natolik uchytit a 

proč je tolik univerzální. Azulejos zaplavily stěny i domácnosti portugalských měst v takové 

míře, že se staly pro tento stát rozpoznávacím znamením. 

V tomto bodě chci zmínit znatelné ovlivnění arabskou kulturou, a to ve věci motivů dlaždic, 

které jsou (pokud se jedná o obkládání budov a domácností a nikoliv skladby do obrazů) čistě 

ornamentální. Přes všechny modifikace, kterými zpracovávání dlaždic za staletí prošlo, jeden 

zásadní rys přetrval. Protože jsou dlaždice původně arabským vynálezem, jsou jejich motivy 

čistě ornamentální, protože islám zakazuje svým věřícím ve výtvarném umění zobrazovat. 

K obkládání budov chci říci jen to, že toto považuji za úžasně rozhodný akt zpracovávání 

architektury. Zatímco ve většině částí světa je běžné že se zvolí například jeden materiál, 

kterým se vnější stěny obloží případně se zvolí jedna barva, kterou se dům natře, zde se zvolí 

jeden, často silný a kontrastní motiv, a dům se s ním z velké části pokryje. To mě uchvacuje, 

fascinuje a vzrušuje. 
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2.3.4.Pichadores 

V této kapitole se budu věnovat jihoamerickému, konkrétně brazilskému fenoménu, 

který má blízko ke graffiti, ale který vznikl dá se říci na odvrácené straně společnosti. Zatímco 

graffiti byla od počátku disciplína lidí, kteří nemuseli sice nutně být velmi majetnými, 

nicméně museli být vždy schopni nějakým způsobem obstarat peníze na nákladné barvy, u 

pichadores tou bylo naopak, je to vášeň těch nejchudších, kteří ve vytváření „pixos“ 

nespatřují a nehledají výtvarný záměr, ale stává se pro ně sociální revoltou a jedinou reakcí 

na domnělý nebo skutečný útlak a nespravedlnost ze strany „těch bohatých“, který má 

skutečný dopad na veřejný prostor. 

Původně znamenalo Pichacao velmi volně přeloženo něco ve smyslu „namalováno 

térem“. Tér, kterým byly pokryty ploché střechy, se stal hlavním a nejlevnějším materiálem 

pro tvorbu nápisů a symbolů, Pichadores ho seškrabávali ze střech, míchali s benzínem nebo 

jinými rozpouštědly a následně nanášeli pomocí štětců a válečků na zdi budov a v podstatě 

jakékoliv volné plochy. „Pichador“ tedy znamená volně přeloženo z portugalštiny „ten, kdo 

vytváří pichacao“. 

K podstatě Pichacao se dá říci asi následující: princip je stejný jako u graffiti, tedy 

zaplnit v co největší intenzitě město svým jménem, s tím rozdílem, že u pichacao se úplně 

upouští od provádění barevných, komplikovaných ztvárnění jména, která známe z graffiti. 

Také vizualita tagů je velice rozdílná a dost specifická. V případě Pichacao jsou písmena 

charakteristická výraznou vertikalitou, která podstatně převyšuje horizontalitu a modelace 

písma je většinou definována diagonálami. Písmena bývají jednoduchá, rychle proveditelná, 

ale existují i výjimky. Většinou jsou nápisy provedeny jednou barvou.  

Specialitou Pichacao je, že v mnohých případech bývají těmito ornamenty pokryty 

fasády i velmi vysokých budov, čítajících v mnoha případech přes dvě desítky pater. 

Pichadores se do těchto míst dostávají zlézáním budov po balkonech nebo například po 

lešeních nebo venkem vedených instalačních prvcích, třeba odpadním potrubím. Po cestě 

vzhůru se nijak nejistí, a není ojedinělé, že někteří z nich po cestě vzhůru upadnou a zemřou. 

Tento fakt se může zdát jako dostatečně odstrašující pro to, aby se do takto riskantního 

„dobrodružství“ nikdo dále nepouštěl. Tento předpoklad bych si ale dovolil označit jako 

reprezentativní pro naše, evropské, přemýšlení. V Brazílii má život obecně vzato menší 

hodnotu, než by se dalo čekat. Pro toto tvrzení hovoří i statistika kriminálních činů- v Riu de 

Janeiru přijde průměrně o život 7 lidí denně. Dále je potřeba vzít v potaz že mnoho z tvůrců 

pichacao žije v extrémní chudobě v takzvaných favelách- chudinských čtvrtích, jsou 

nezaměstnaní, nemají rodinu ani naději na založení nějaké rodiny v budoucnosti, poněvadž 

jsou bez šance ji uživit nebo ochránit, někteří z nich neumí číst a psát a pichacao vytváří na 

základě toho, co viděli na ulici. Pro tyto osoby sestává život ze základních potřeb: jíst, pít, 

spát, a k tomu sehnat barvu v jakékoliv formě a dělat pichacao. Dá se říci, že tento rituál se 

stává jejich jedinou aktivitou, která není nutná pro život.  
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7 „Pixo“ na budově v Sao Paulu 

 

                                                           
7
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saopaulo_pixacao002.jpg Pichacao Sao Paulo 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saopaulo_pixacao002.jpg
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Psaní a šíření fiktivního jména se tak nestává pouze sociální revoltou, jak původně 

vzniklo- první pichadores začali vytvářet jejich výtvory po vzoru politických nápisů na zdi. 

V 60. letech 20. století se objevují nápisy na zdech burcující proti diktatuře. Záměr nápisů 

nebyl v této době nikterak umělecký, šlo o to jednoduše předat sdělení všem. Dalším, 

poměrně humorným příkladem toho, kde pichadores spatřují své kořeny, byl jakýsi chovatel 

psů, brazilských Mastifů, který zaplnil město nápisy: „brazilští Mastifové, 26. kilometr“8. Když 

se začali pichadores zajímat o pixo jako o způsob seberealizace, začali také řešit jejich 

vizualitu. Ta v osmdesátých letech, kdy se začal v Brazílii více prosazovat punk a heavy metal, 

vzešla zcela přirozeně z nejdosažitelnějšího a nejfrekventovanějšího zdroje- typografie a log 

punkových a metalových kapel. Tyto zase často využívali stylizaci anglosaských run, jež byly 

využívány Kelty a Germány tisíce let nazpět. Paradoxně je tedy v jednadvacátém století 

jihoamerické Rio de Janeiro pokryto symboly, jež mají základy v nejstarších evropských 

civilizacích. Bizarním faktem se stává, že ač je pichacao založeno na symbolu, přesněji na 

modifikovaném písmu, objevují se v řadách jeho tvůrců i negramotní jedinci, kteří se pouze 

naučili svůj tag, symbol, se kterým se identifikují, a posléze ho případně ad hoc mění. Takto 

se také naučí značky ostatních, a to jim stačí k orientaci na „pixo“ scéně.  

 Nyní se pro pichadores pichacao stává smyslem života, opakování psaní svého jména 

je sdružuje s dalšími podobnými lidmi a zajišťuje také svým způsobem určitou sociální roli, i 

přesto že v očích zbytku společnosti stojí na místě posledních z posledních. 

Ač by se zdálo že prvopočátečně stojí pichacao na stejném ideovém základě- pokrýt 

svou značkou co nejvíce plochy města (ač důvody, jak již bylo zmíněno, se liší), vymezují se 

pichadores vůči writerům, tvůrcům graffiti, volně přeloženo „psavcům“, dosti tvrdě. 

V dokumentu Pixo, ze kterého jsem v této části práce hodně čerpal, poněvadž ho považuji 

vzhledem k jeho dokumentární charakteristice za jeden z důvěryhodných zdrojů, komentuje 

tento fakt jeden pichador následovně: „ Já dělám pixo. To nemá s graffiti co dělat, nemám to 

rád. Graffiti je komerční věc, dělají to pro peníze.“ Jakkoli je toto tvrzení mimo, je potřeba ho 

brát jako jistou definici toho, proč se pichadores cítí na druhé straně pouličního výtvarného 

spektra než writers.  

  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 https://www.youtube.com/watch?v=skGyFowTzew  PIXO, Scénář a režie: João Wainer a Roberto T. Oliveira, 

2010 

https://www.youtube.com/watch?v=skGyFowTzew
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2.3.5. Cane Morto crew 

Poslední kapitolu teoretické části své práce chci věnovat ne jednomu umělci, ale 

celému jednomu uskupení, které dobře zapadá do konceptu této kapitoly, tudíž opakování 

v pouliční tvorbě. Jedná se o severoitalskou výtvarnou skupinu Cane Morto crew. (cane 

morto je italsky „mrtvý pes“). Tato trojice vznikla roku 2007 v italském městě Milano. 

Zaměřují se především na pouliční tvorbu, která se vyznačuje především vysokou 

figurativností.  

 Zpočátku bych rád objasnil původ názvu Cane Morto. Kromě toho, že mrtvý pes, 

případně hlava mrtvého psa jsou častým motivem, jež tento kolektiv využívá, jsou Cane 

Morto také autory několika videí, dohledatelných na jejich webových stránkách 

www.canemorto.net , v sekci Videos.9 Zde kromě zaznamenávání konkrétních pouličních akcí 

tohoto tria, absurdních monologů (které podle analýzy mých italských přátel probíhají 

částečně v italštině a částečně ve smyšleném jazyce) mezi hlavními aktéry, kteří jsou pro tyto 

účely maskováni v bizarních kuklách a jiných pokrývkách hlavy, hrají roli také vsuvky, kde se 

na snímcích objevuje mytická, děsivá bytost Txakurra, což je cosi mezi ďábelským psem a 

drakem, který ze záhrobí promlouvá k hlavním hrdinům, a instruuje je, aby šířili Txakurrův 

odkaz světem. Cane Morto tudíž nejen že vytváří umělecká díla na ulici, ale dokresluje je také 

těmito videi10 a zároveň příležitostně produkuje hudbu, zejména rap a také maluje obrazy. 

Kolem a kolem by se dalo hovořit o tom, že se jedná o tzv. „gesamtkunstwerk“, tedy 

ucelenou uměleckou práci.11  

 Já se však nechci věnovat celkové práci Cane Morto, neboť ta je obsáhlá, a ne 

všechny její součásti s obsahem mé práce tak docela souvisí. Pokud se ale soustředíme na 

pouliční tvorbu Cane Morto a srovnáme vedle sebe více jejich maleb, zjistíme, že se o 

opakování ve formě, kterou zkoumám, jistě jedná.  

 Jak už bylo řečeno, tvorba zmíněné trojice je zásadně figurativní. Vyobrazené bývají 

zejména lidské postavy, portréty či postavy psů nebo jejich hlav. Přesto že se jedná o 

společnou práci tří výtvarníků, a proto by se dalo očekávat, že se přes společný motiv budou 

formy jednotlivých ztvárnění figur lišit, není tomu tak. Při prvotním zkoumání práce Cane 

Morto jsem na základě stejné stylizace došel k závěru, že se jedná o jednoho autora, ovšem 

není tomu tak. K tomuto faktu může přispět také hlavní využitý nástroj, který výtvarníci 

                                                           
9
 https://www.youtube.com/watch?v=1vh3qTMERKw CANEMORTOxSTUDIOCROMIE- Golden Age, Scénář: 

CANEMORTO, Režie: Marco Proserpio, 2017 
10

https://www.youtube.com/watch?v=oQTDfBs0BqA CANEMORTO-Toys, Scénář: CANEMORTO, Režie: Marco 
Proserpio, 2016 
11

518, Vladimir. Obsese. V Praze: Yinachi, 2015. Magnus art. ISBN 978-80-904735-8-4., str. 114-115: „Myslel 
jsem to trochu jinak. Důkazem rozpínání je například i to, že v roce 2012 měla v Museum of Modern Art v New 
Yorku velkou výstavu kapela Kraftwerk, legenda elektronický hudby. To, co bylo dřív striktně nazíráno jako 
hudební projev, se najednou začne kontextualizovat s historií umění a velmi dobře to do něj zapadá. Protože 
oni jsou skutečný gesamkunstwerk, jejich dílo zabírá prostor od autorské hudby přes nástroje, vlastní label, 
grafiku, kostýmy až k patentům technologií…“ 

http://www.canemorto.net/
https://www.youtube.com/watch?v=1vh3qTMERKw
https://www.youtube.com/watch?v=oQTDfBs0BqA
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využívají, a tím je malířský váleček s barvou na teleskopické tyči. Můj názor je takový, že 

váleček je natolik monumentální nástroj, že drobné rozdíly mezi rukopisy jednotlivých tvůrců 

snadno smyje, pokud se o to dotyční snaží, a výsledná díla tak mohou působit uceleně, 

jednotně. Nejlépe práci skupiny, včetně epizod s bájným Txakurrou, zachycuje dokument 

Amo-te Lisboa 12, který zachycuje dvouměsíční pobyt této skupiny v Lisabonu, která zde za 

tuto dobu vytvořila přes 30 velkých nástěnných maleb a podnikla mnoho dalších akcí. 

 Tento kolektiv mě zaujal zejména tím, že jejich expresivně figurativní malby jsou sice 

provedeny chtělo by se říci „špinavě“, zároveň je z nich ale cítit, že se provedení opírá o 

zevrubnou znalost anatomie, stejně tak jako perspektivy, a deformace a nadsázka tudíž 

nepůsobí rozpačitě či trapně. Proto mě také velmi oslovuje, že ústřední prostředí je ulice, 

přestože se jedná o kvalitní malby a jejich provedení ilegálně, venku a bez povolení tedy 

nedává žádnou záruku, jaký bude další osud těchto výtvorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 https://www.youtube.com/watch?v=mRWyQgDRXJA , Amo-Te Lisboa, Scénář a režie CANEMORTO+ISO 
3200, 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=mRWyQgDRXJA
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2.3.6. Pura Poesia- Rozhovor 

V rámci pojednání o graffiti a jeho principu tkvícím v obsedantní repetici jednoho 

jména, slova nebo seskupení písmen, jsem se rozhodl provést rozhovor s pozoruhodným 

reprezentantem portugalského pouličního umění, writerem působícím pod souslovím Pura 

Poesia, se kterým jsem se seznámil mimochodem v jednom z Lisabonských klubů během 

mého studia v tomto městě.  

Tento výtvarník je pozoruhodný mimo jiné tím, že je poměrně náročné podrobit ho 

tradičnímu rozřazení v rámci jednotlivých pouličních výtvarných disciplín. Totiž nespadá tak 

docela do kategorie graffiti a s ním spojeným tagováním, tedy psaním jména v co nejvyšší 

koncentraci v oblasti působení writera,  v tradičním slova smyslu, poněvadž jeho práce je 

striktně kaligrafická, založená na studiu tvaru a provedení jednotlivých písmen.  

Nedá se ale zároveň s klidným svědomím říci, že by se jednalo o street art. I přes to, 

že je práce Pura Poesia neobvykle dekorativní, nepostrádá zároveň faktor konfrontace okolí 

s faktem, že se jedná o surový a nekompromisní zásah do veřejného prostoru. Je zde zcela 

zachována podmínka repetice jednoho sousloví, opakovaného ve velmi jemných obměnách 

zdánlivě „donekonečna“. 

V podstatě mimochodem jsme se v rámci dostali k faktu, že se Pura Poesia v současné 

době věnuje výtvarné práci, která je velice, až absurdně příbuzná mojí aktuální tvorbě, která 

je z většiny obsahem praktické části mojí práce. Zároveň se dá ale říci, že jeho tvorba je „v 

protikladu“ mých prací. Zatímco se totiž já věnuji čarám, jejich kompozici, provedení, hustotě 

a všem možným faktorům, Pura Poesia si za svůj výrazový prostředek zvolil tečku. Tímto, pro 

mě původně definitivním a nezměnitelným, primitivním gestem, se jal plnit prázdné plochy 

rozličných předmětů. I na tuto část jeho tvorby v rozhovoru dojde. 

Rozhovor se z původní koncepce jednoduchých otázek a stručných odpovědí 

organicky proměnil spíše v diskusi, kterou jsem se chvílemi pokoušel směřovat tak, aby došlo 

na témata, která jsem chtěl hlavně postihnout. 

Rozhovor proběhl 29.4.2018 v Lisabonu, poblíž železniční stanice Cais do Sodré. 

V rozhovoru jsem já, jako dotazující, zastoupen písmenem A. Pura Poesia coby 

dotazovaný je zastoupen písmeny PP. 

Rozhovor je originálně v angličtině, přeložen mnou. 

V případě delších pomlk nebo výrazné změny tématu hovoru (způsobené například 

částí hovoru, jež není publikována, neboť nesouvisí s tématem) jsou jednotlivé části dialogu 

odděleny tečkami (…………………………………………………………………………………………………………………) 
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A: Kolik ti je let? 

PP: 44. Myslím že 44 nebo 45, nejsem v tom moc dobrej. 

A: Jak dlouho píšeš, obecně vzato? Myslím, kdy jsi to začal brát jako zábavu, vášeň, 

nemyslím,  kdy ses naučil psát. 

PP: Už když jsem byl malej, tak jsem rád psal slova, protože já jsem od malička skoro hluchej, 

proto se na tebe někdy nekoukám, když mluvíš a jsem k tobě natočenej bokem. Takže co 

jsem se naučil psát, mě to bavilo. 

A: Jsi původem z Brazílie, psal jsi tam taky po zdech? 

PP: Ne, začal jsem s tím až tady (v Portugalsku, pozn. autora). Nemyslím si, že je Brazílie 

bezpečný prostředí na tagování. 

A: Fakt? Kvůli tomu že kvůli tomu můžeš mít velký problémy? 

PP: Jo. Policie se může chovat násilně, majitelé domů, kolemjdoucí se taky chovají násilně, 

není to tak bezpečný jako tady. Takže jsem to nedělal. 

A: Já jsem taky slyšel, že abys mohl dělat graffiti v Brazílii, tak musíš bejt dost tvrdej člověk, 

vůbec se nebát, kašlat na to. 

PP: Víš tam je v tom tolik věcí, který musíš dělat, který musíš řešit… 

A: Je to moc vyčerpávající? 

PP: Jo… dohadovat se s lidma a tak. 

A: Dobře. Psal jsi i nějaký jiný slova než tohle sousloví, Pura Poezia, nebo je to jediný? 

PP: Jo, píšu i jiný slova, píšu jich hodně. 

A:  A jsou nějaký z nich taky v Lisabonu? 

PP: Jo, já jsem psal hlavně v Lisabonu, ale taky v Leirie, Coimbře… Ale Pura Poezia je spojený 

s Lisabonem, s ničím jiným. 

A: Takže Pura Poesia je jenom Lisabon? 

PP: Asi jsem to napsal i někde jinde, ale je to stvořený pro Lisabon. Myslím, že by to nedávalo 

takovej smysl v jiných městech. 

A: Ok, to hezky souvisí s další otázkou: Ty jsi to (Pura Poezia- „čistá poezie, pozn. autora) 

začal psát tady, protože tě to tu nějak okouzlilo, očarovalo? 

PP: Ano myslím že jsou to slova, která reprezentují tohle město. V Madridu bych psal něco 

jinýho, v Riu bych psal něco jinýho. V Portu, v Leirie… Odlišný místa, odlišný slova. 
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A: Dobře. Teď vím, že neděláš jenom tagy, písmo, ale že taky děláš tečky. A teď mi řekni, 

jakej máš osobní vztah k takovýhlemu opakování schématických postupů? Když děláš tagy, 

opakuješ tagy, když děláš tečky, opakuješ tečky… Snažíš se to nějak definitivně ovládnout, 

dovést k dokonalosti? 

PP: Jo, snažím se to dovést k dokonalosti, ale snažím se tomu taky porozumět a potom se 

s tím vyjadřovat. To máš jako s abecedou, když chceš psát, musíš se naučit abecedu a pak 

můžeš psát. Já se snažím porozumět těmhle signálům, ovládnout je. Chci vytvořit specifickou 

tečku. 

A: Myslíš určitý typ vyjádření (skrze tu tečku, tečky, pozn. autora), který ale nebude 

náhodný? 

PP: Přesně. Ne náhodný. Nevím, jak to bude přesně vypadat, proto to potřebuju ovládnout, 

najít barvu, tlak co potřebuju vyvinout, přesnej typ barvy, teplotu ve který to budu dělat… 

Nehledám perfektní tečku, myslím že neexistuje perfektní tečka, hledám tečku, u který si 

budu myslet, že by tam měla bejt. Jako když jsi poprvé v Reina Sofia v Madridu, to je 

muzeum kde mají Picassovu Guernicu, a znáš to, on maloval takový ty hodně zdeformovaný 

obrazy… Ale máš u toho taky skici, a ty jsou realistický a naprosto perfektní. 

A: Jasně, musíš pořádně ovládnout realitu, dokonale ji zvládnout napodobit a potom si 

můžeš dovolit jí deformovat, jak chceš. 

PP: Přesně. Jinak je to jenom začátečníkovo štěstí, náhoda. Nic proti dělání věcí náhodou, ale 

když to potom chceš zopakovat tak to potřebuješ ovládnout. 

A: Tak zpátky k těm tečkám. Ty je neopakuješ bezmyšlenkovitě, ale snažíš se to směřovat 

k tomu ideálu, ke kterýmu bys chtěl dojít? 

PP: Ne, já to prostě dělám, uklidňuje mě to. Nesnažím se dosáhnout ničeho konkrétního 

kromě toho, aby ke mně časem začaly ty tečky mluvit. 

A: Jo, já myslím, že ti rozumím, mám to s čárama stejně, baví mě je dělat a zároveň bych je 

chtěl dělat až do konce, dokud uvidím, že je ještě kam se s tím hnout. 

PP: Tak nějak. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

A: My bychom mohli bejt vlastně na základě toho, co děláme, v konfliktu. Ty děláš tečku, a já 

dělám čáru. To jsou z různejch hledisek rozdílný, ne-li opačný principy! 

PP: Jo, ale nakonec je to totéž. 

A: Jasně že je, já si dělám srandu. 

PP: Stejně, já se jednou dostanu k čáře a ty k tečce. Jsem si tím jistej. Budeme tam. 
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A: Když se ještě vrátíme k tomu tagování, proč píšeš? Proč taguješ? To nemá důvod, jako ty 

tečky? 

PP: Má to důvod, já neslyším. Tak píšu. A lidi neposlouchají, spíš čtou, i proto píšu. 

A: Takže ty sis to vybral, protože jsi vlastně nemohl jinak? 

PP: Jo, kdybych slyšel, tak možná zpívám, takhle píšu. 

A: To je vlastně velmi jednoduchej, možná nejjednodušší, ale krásnej důvod, poetickej! 

PP: Já nevím, jestli je, nevím (smích) 

A: No je to vlastně taky trochu krutý. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A: Tak teď bych ještě chtěl vědět, jestli si myslíš, že je nějaká úroveň, ve psaní i v těch 

tečkách, kam by ses chtěl dostat, kde je pro tebe „vrchol“? Máš nějakej ideál v tomhle 

smyslu? 

PP: No, já jsem ohromenej krásou. Takže ideál mám. 

A: Ok, ale nevíš kde se ten ideál nachází? 

PP: Myslím že jo, že spočívá v procvičování. A taky v opakování tý věci, i když ty to děláš už 

tak dlouho a dokola, že ti to způsobuje fyzickou bolest. Ty to musíš znát ze svejch čar, já to 

znám z teček, ze psaní tě taky bolí ruka…. 

A: Cítíš se být součástí portugalský graffiti nebo street artový scény? Zvládneš se takhle 

někam sám zařadit? 

PP: Hmm… Myslím, že nemůžu říct, že bych nebyl součástí portugalský veřejný výtvarný 

scény. Nejsem součást žádnýho hnutí, nejsem v žádný crew. A taky bych řekl že tagování je 

trochu samostatná disciplína. Nevím. Dělám svý umění na ulici, tak jsem toho součástí. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Závěrem se chci krátce zamyslet nad rozhovorem jako takovým a nad mými dojmy z něj. Za 

podstatné považuji, že až na několik předchozích letmých setkání jsme se s dotazovaným 

v podstatě neznali a to způsobilo, že i přesto, že byl rozhovor velice příjemný a probíhal nějak 

spontánně, podařilo se mi dodržet osnovu, kterou jsem si dopředu připravil a obsáhl jsem 

v rozhovoru témata, která jsem obsáhnout chtěl. Za nejpodstatnější poznatek, který jsem 

v závěru z rozhovoru odnesl je skutečnost, že člověk, jež se jednou věnoval opakovanému 

psaní jména či slova po ulicích, má v současné době blízko k opakování teček, což je téma 

nakonec velmi příbuzné s mou autorskou částí, kde hrají hlavní roli čáry. 
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3. DIDAKTICKÁ ČÁST 

V didaktické části bakalářské práce budu rozebírat téma opakování z hlediska 

případné použitelnosti ve výtvarné výchově. V kapitole budu řešit na prvním místě 

otázku, co od případné realizace mnou navrženého výtvarného projektu očekávám. 

Zde se budu odrážet od Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, zejména 

pak od části jež pojednává o „očekáváných výstupech“13 jež by si měl žák 

absolvováním výtvarné edukace osvojit. Dále budu čerpat z literatury Věry Roeselové, 

konkrétně z knih: „Řady a projekty ve výtvarné výchově“14 a „Linie, barva a tvar ve 

výtvarné výchově“15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, c2007. 

ISBN isbn978-80-87000-11-3. Strana 56 
14

 ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, c1997. ISBN 80-902267-2-8. 
15

 ROESELOVÁ, Věra. Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2004. ISBN 8090226752. 
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3.1.1. Úvod k výtvarnému programu, inspirační zdroje a zamýšlené 

výsledky. 

 V této kapitole nastiňuji výtvarný úkol, který je určen pro starší gymnaziální žáky a 

který vyplývá z mého studia a zkoumání použití opakování ve výtvarné výchově. 

 Po pročtení Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, kapitoly 5.6.2. 

Výtvarný obor jsem došel k závěru, že mou navržený úkol by měl korespondovat s naplněním 

následujících očekávaných výstupů: 

 -Pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi 
pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého smyslového vnímání.16 
  

-Při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv 
a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných vyjádření.17 

 
-rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů a zároveň 

vědomě uplatňuje 
jejich prostředky k vytváření obsahu při vlastní tvorbě a interpretaci18 
 
Výtvarný úkol a co od něj očekávám: 
 
Jelikož jsem výukou výtvarné výchovy na gymnáziu prošel v plném rozsahu, dovoluji si 

tvrdit, že mám s tímto stádiem výuky výtvarné výchovy jako student dostatečné zkušenosti. 
Na toto období mám vesměs kladné vzpomínky. Jako hlavní positivum jsem bral to, že dva ze 
tří z mých pedagogů výtvarné výchovy byli velice vstřícní a otevření lidé, kteří byli s to 
rozpoznat mezi studenty takové typy, kteří byli schopni sami od sebe formulovat, na čem 
chtějí pracovat, co je zajímá, a zároveň zvládli podat učiteli, v jaké formě chtějí na díle 
pracovat. Tato kategorie studentů nebyla, pravda, příliš obsáhlá, ale je potřeba říct, že dobře 
doplňovala studijní kolektiv, dokonce bych řekl, že vybrané jedince dokázali tito studenti 
překvapit nebo i ke konkrétní autorské práci motivovat. 

 
Potom zde pochopitelně byla většina „běžných“ studentů, kteří se k „výtvarce“ stavěli 

se známými postoji. Těmi mám na mysli: Beru VV jako neutrální předmět, dělám, co se ode 
mě chce, snažím se splnit zadání dobře. VV jako nutné zlo, ale z kategorie jednodušších. VV 
jako odpočinkový, příjemnější předmět. VV jako odpočinkový předmět, kde nemusím nic 
dělat. VV jako předmět, kam nechodím, protože jím přesto bez problémů projdu. 

 
Domnívám se, že mé hodiny VV byly běžné, nikterak nepřevyšující ani nezaostávající 

ohledně průměru. Myslím si ale, že je výtvarná výchova s její hodinovou dotací, která je na 
gymnáziu dvě hodiny týdně příkladem předmětu, kterému přísluší a v mnohém případě chybí 

                                                           
16

 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, c2007. 

ISBN isbn978-80-87000-11-3. Strana 56 
17

 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, c2007. 

ISBN isbn978-80-87000-11-3. Strana 56 
18

 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, c2007. 

ISBN isbn978-80-87000-11-3. Strana 56 
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práce na projektech dlouhodobějšího charakteru. Studenti jsou krátce konfrontováni se 
zadáním, které nepodléhá diskusi nebo modifikaci ze strany žáků. Nechci tím říci, že by se 
snad měl učitel řídit pouze tím, co si myslí nebo přejí žáci, domnívám se, že pedagogova role 
spočívá v tom nastínit téma a vést a doprovázet studenta na cestě k úspěšnému zakončení 
práce, ale myslím si, že pokud je náplň hodin celoročně formulována jen pedagogem, bez 
zpětné vazby od žáků, může snadno dojít k tomu, že se učitel přes všechnu dobrou vůli 
zadáním zcela mine.  

Chci na tomto místě zdůraznit, že výše rozepsaná reflexe výuky VV na gymnáziu nemá 
být v žádném případě kritikou. Pro mě, studenta bakalářského programu, je to jediná a 
zároveň výrazná zkušenost s touto výukou, na které mohu svůj program stavět a na které 
konkrétní aspekty nahlížet jinak. 

Kromě využití opakovací se práce v hodině bych také chtěl, aby ústřední motiv plynul 
z žákovy hlavy, případně aby se o něm poradil s učitelem. Nevylučuji samozřejmě, 
v případech kdy je student zcela bezradný, aby s pedagogem prošel (učitelem) připravená 
témata, která by mohla žáka oslovit, ale primárně bych cílil na jeho vlastní oblasti zájmu, 
touhy a přemýšlení. Od tohoto zdánlivého detailu si slibuji, že by mohl mít z dlouhodobého 
hlediska ten efekt, že se žáci budou schopni v kreativních oblastech svého snažení lépe sami 
rozhodovat, lépe si sami určit, do čeho chtějí investovat energii i a cenu toho, že výsledek 
nemusí být dopředu jasně znám, což je ostatně v uměleckých disciplínách běžné a logické, a 
tato zkušenost je může posunout blíže k větší akceptaci svého potenciálu ve výtvarných 
disciplínách. 

 
Nyní chci přejít k objasnění mého názoru, proč by mohlo uvedení opakované práce na 

jednom více či méně úzce definovaném tématu výtvarnou výchovu obohatit. Můj názor zní, 
že pokud je žák každou „dvouhodinkovku“ nebo dvě postaven před jiné téma, je 
pochopitelné, že na základě jich a využívání různých výtvarných technik (akryl, akvarel, 
kresba tužkou, grafika, koláž…) se může dobře seznámit s využitím široké řady výtvarných 
nástrojů a zároveň se třeba setkat s obecným motivem, který jej nejvíce láká ke zpracování. 
V tomto případě mám na mysli kategorie jako: portrét, krajina, zátiší, figura, abstraktní 
malba a podobně. Na druhé straně, žák takto obsáhne ztvárnění mnoho témat ale zároveň 
žádného z nich příliš do hloubky. Od práce na jednom tématu po delší dobu očekávám, na 
základě vlastní zkušenosti, že může žákovi umožnit proniknout do hloubky řešeného 
„problému“, tento prohlédnout a pochopit, což může mít za výsledek, že se student v řešené 
věci zcela najde a ta k němu najednou začne mluvit, i když tento stav může nastat až po 
dlouhé fázi, kdy již student zdánlivě objevil a zkusil všechno, a tuto může provázet i zoufalství 
či snad dokonce vztek, jež může pramenit z domnělé ztráty času stráveného nad prací, nebo 
z osoby učitele, který ho do této činnosti uvedl. 

Nerad bych, aby byl můj záměr mylně interpretován například tak, že se snažím 
přivést žáka k tomu aby se věnoval pouze jediné specializaci výtvarné tvorby (viz. předchozí 
odstavec- krajina, portrét, zátiší etc…), a tu následně již neopustil. Můj záměr je zcela 
opačný. Jde mi o to, aby žák sám od sebe přišel na téma, které ho bude natolik zajímat, že 
bude schopen a ochoten se nad ním pozastavit na více než jeden měsíc, a během této doby 
se bude pokoušet za využití opakovaně stejného úhlu pohledu, ale stejně tak i formou 
totálního převrácení dosavadní perspektivy dosáhnout co nejširšího prozkoumání tématu či 
objektu, jež si zvolil. Příklad: Po mnoho hodin se zabýval kresbou dvou lidí u stolu, 
hovořících. Vznikly čtyři kresby tužkou formátu A5. V další hodině se rozhodl pro malbu 
akrylem na formát A0, na kterém zachycuje výjev ze zešeřelého hostince, který je plný hostů 
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a obraz je mnohovrstevnatý, ukazuje více výjevů a situací naráz. Zdálo by se, že se jedná o 
malbu se zmíněnými kresbami nesouvisející, ale jedná se pouze o zmíněnou změnu 
perspektivy. Protože zatímco v předchozím případě byla dvojice u stolu ústředním tématem 
kreseb, nyní je v místnosti na obraze hostů u stolů plno a zmíněná dvojice je pouze součástí 
tohoto výjevu, zároveň jsou však zachovány určité rysy, které nám po vypátrání konkrétních 
postav na velkém obraze dávají okamžitě vědět, že se jedná o totožný výjev. 
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Formulace výtvarného úkolu pro gymnasium 

V následující kapitole se pokusím co nejpřesněji definovat zadání, které bude 

modelově popisovat výuku, kde bude zadán výtvarný úkol, jehož ústředním motivem je 

opakování. Popíšu konkrétní fáze celého postupu tvorby, rozepíšu, jaký čas by měly tyto 

konkrétní kroky zabrat a uvedu varianty očekávaných výstupů. Dalším důležitým údajem 

bude porovnání celého konceptu práce s Rámcovým vzdělávacím programem pro střední 

školy (dále RVP), konkrétně s kapitolou 5.6.2. Výtvarný obor. Konkrétně budu výsledek práce 

porovnávat s podkapitolou, která zahrnuje „očekávané výstupy“. 

  

 Časový harmonogram 

 Při přípravě tohoto výtvarného úkolu jsem došel k závěru, že ideální hodinová dotace 

na práci bude činit 10 vyučovacích hodin, během kterých by měl proběhnout úplně celý 

proces tvorby, od přípravy teoretického konceptu, přes přípravu a nákup materiálu, realizaci 

až po závěrečné úpravy, prezentaci a reflexi vzniklého výtvarného cyklu. S ohledem na to, že 

10 vyučovacích hodin výtvarné výchovy znamená na gymnáziu 5 týdnů výuky, počítám s tím, 

že budou mít studenti na práci dostatek času, a budou s to o ní přemýšlet i mimo hodinu, 

aniž bych ale předpokládal nebo očekával mimoškolní přípravu na tento projekt. Zde uvádím 

mnou navržené rozložení práce po dvouhodinových částech, poněvadž vycházím 

z předpokladu, že na gymnáziu jsou obvykle hodiny VV řazeny za sebe: 

1.+2. hodina:  

V první hodinu vyhradím zcela na představení projektu studentům a následnou 

diskusi, zodpovězení otázek a individuální konzultaci se studenty, kteří již mají 

nápad, jak by se chtěli práci věnovat, stejně jako případné rady nebo návrhy 

studentům, jež nápad nemají vůbec, nebo se k celé práci staví jaksi odtažitě.   

Předpokládám, že představení projektu mi zabere 20-30 minut, protože kromě 

slovního úvodu chci pro ilustraci studentům předvést také prezentaci, ve které 

představím studentům dílo některých umělců, v jejichž tvorbě se opakování 

objevuje, i přesto, že třeba ne ve formě, kterou se snažím studentům představit, 

nebo že například k němu dochází mimochodem. Jako konkrétní příklad uvádím 

Keitha Haringa a jeho postavičky, Andyho Warhola a jeho sítotisky, vzdáleně také 

Hieronyma Bosche, který, ač velmi vzdáleně, s principem opakování v mých očích 

také ve výsledku pracuje, poněvadž jeho panoramatické malby poseté množstvím 

bizarních postaviček jsou v určitém smyslu schematické.  

 Pokud se jedná o samotné zadání práce, vysvětlím studentům, aby si zvolili 

téma, ne příliš rozsáhlé, zároveň ale ne zpracovatelné pouze velmi omezeným 

způsobem, na kterém budou následujících pět týdnů pracovat, a to opakovaně. Je 

důležité, aby student vybral téma, které je jeho srdci skutečně blízké, poněvadž je 

to z mého pohledu jediná cesta, jak na projektu pracovat intenzivně a zároveň 
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s chutí, aniž by se mu celý proces zošklivil. Jako příklady uvádím následující 

možnosti, které mohou posloužit i jako vodítko pro studenta, jež nemá vlastní 

nápad: Ženská hlava s drdolem, auto v noci, kvetoucí strom ve vichřici, zacházející 

měsíc, planety ve vesmíru, prérijní vítr nesoucí táhlé vytí šakala… Jsem si zcela 

vědom toho, že nakolik jsou některá tato témata naprosto konkrétní a 

představitelná, jiná jsou poněkud abstraktnější a může být trochu těžší je 

konkretizovat. Na druhou stranu, tato jsem do výběru zahrnul cíleně, poněvadž se 

snažím vyjít vstříc i studentovi, který má poněkud abstraktnější přístup k výtvarné 

práci a stěžejní objekt opakované práce bude hledat pravděpodobně v nějakém 

abstraktním výjevu, který ho uchvátí, nebo například v ornamentu, v piktogramu- 

buďto přejatém, obecně známém, nebo v jím vytvořeném, který bude chtít dovést 

k dokonalosti, vybrousit ho. 

 Druhou hodinu nechám větší volnost studentům, ať už pro přípravu skic, nebo 

na rozmýšlení ústředního tématu a volbu výtvarných prostředků, formátu 

podkladu, a případně shánění materiálu. 

 

3.+4. hodina: 

Následující dvouhodinovku předpokládám, že se studenti již pustí do práce, a 

zároveň si umím představit, že to bude probíhat nejistě a opatrně. Protože se se 

studenty nechci příliš pouštět do roviny konceptuální, budu se snažit, aby se ve 

věci zvoleného tématu drželi spíše při povrchu a neřešili mnoho podstatu nebo 

důvod práce jiný než vizuální. 

 Opačně bych se ovšem k věci stavěl v případě, že by to dotyčný student 

vyžadoval. V takové chvíli budu chtít slyšet jeho myšlenku a rozebrat jí s ním. Další 

funkční aspekt tohoto přístup spatřuji v tom, že může být studentovi vodítkem, 

kterak do jeho, pro něj ne tolik smysluplné práce vnést důvod, proč se s ní 

zabývat, například zpracovávání nějakého niterného pocitu nebo ztvárnění 

určitého silného zážitku. 

Na základě pozorování studentů při práci budu vyhodnocovat a případně 

konzultovat s nimi jejich postupy a využití materiálů, a pokud se mi nebude zdát 

že jsou šťastně zvoleny, pokusím se navrhnout jejich využití trochu jiným 

způsobem, případě, pokud se bude jednat o obzvláště nevhodnou volbu, navrhnu 

změnu materiálu, případně, pokud se nebude výsledek vyvíjet zdárně, ale bude se 

jevit, že studentovi vyhovují a je s nimi obratný, pokusím se s ním diskutovat 

modifikaci obsahu nebo formy zpracování. 

 

5.+6. hodina: 

Během prvních patnácti až dvaceti minut budu chtít od studentů individuálně 

v rychlosti představit dosavadní produkci a jejich vlastní poznatky. Budou mě 

zajímat momenty, které student sám považuje za přínosné a zdařilé, stejně jako 

potenciální překážky, se kterými se v průběhu setkal. V tuto chvíli už by také 
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student měl mít jasno, zda jeho práce bude obsahovat pouze několik větších prací 

(3-5, přičemž ač chci dávat studentům co nejméně mantinelů, považuji 3 práce za 

nejnižší možný počet, kde se dá pozorovat nějaký společný princip), anebo větší 

množství menších prací (6-x), podle toho, co je studentovi bližší. 

 

7.+8. hodina:  

V této dvouhodinovce nechám studentům úplnou volnost a klid na práci, 

přičemž budu přítomen a připraven radit nebo na vyžádání pomoci. Očekávám, že 

ke konci 8.hodiny budou mít studenti již práci zhruba hotovu, s tím, že budou mít 

ještě krátký čas na dokončení následující hodinu.   

Na konci hodiny dostanou studenti instrukci, aby se zamysleli nad tím, jak 

chtějí svůj celek prací prezentovat. Možnosti chci nechat úplně otevřené, je 

možné zpracovat výtvory do formy triptychu, portfolia, leporela, promítat je na 

zeď, vytvořit animaci. Budu se ale snažit, aby studenti zvolili takovou formu, jež 

bude co nejlépe ladit s obsahem. 

9.+10. hodina: 

V první hodině ze závěrečné dvouhodinovky by měli studenti komponovat své 

práce do podoby, jež si měli přes týden promyslet a případně dodělat poslední 

úpravy na pracích. Pokud jde o kompozici děl nebo portfolia, očekávám 

jednodušší provedení, které budou studenti schopni během jedné hodiny 

zvládnout udělat. 

V druhé hodině budu chtít, aby studenti krátce představili své myšlenky, se 

kterými práci tvořili, ostatním.  Bude zde prostor pro diskusi, ač neočekávám, že 

by měla být nějak bouřlivá. 
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3.1.3.Úskalí opakování ve výtvarné výchově 

V této kapitole se budu věnovat možným úskalím, která s sebou přináší aplikace principu 

opakování ve výtvarné výchově. Jsem si totiž vědom, že má domněnka o zdokonalování 

studenta a jeho výtvarných schopností na bázi soustředěného, nebo mimochodem 

prováděného opakování může během konfrontace s realitou narazit na mnohé problémy. 

Poněvadž se chci vyvarovat ignoranci těchto rizik, pokusím se na následujících řádcích popsat 

některé z hlavních problematických momentů, které mě během formulace výtvarného úkolu 

napadly. 

1. „Nebudu měsíc v kuse malovat každou hodinu to samé.“ 

 

Umím si představit, že může přijít tato reakce. V takovém případě bych se pokoušel 

se studentem na základě diskuse rozkrýt, zda se takto defenzivně staví jen vůči 

konkrétnímu stanovenému výtvarnému tématu, jež má být ústředním motivem 

opakování, anebo mu vadí celkový princip tvoření (kreslení, malování, sochání, rytí…) 

několikrát opakovaně stejného tématu.  

Pakliže by se jednalo o první případ, pokoušel bych se navázat se studentem 

dialog, během něhož bych se chtěl, případně i širokou oklikou, dostat k vyřešení 

problému, jež spočívá v odhalení práce, kterou by studentovi nevadilo, v ideálním 

případě ho i těšilo na ní pracovat. 

 V druhém případě jsem toho názoru, že jsem se jakožto pedagog ocitl 

poměrně v úzkých, což je myslím dobré si připustit. Pokoušel bych se tedy zadat 

studentovi takovou práci, která by například ve čtyřech samostatných výtvarných 

úkolech vzdáleně směřovala k podobnému, ne však totožnému cíli. Pokud by se i 

nadále ukazovalo, že student není s to se věnovat pracím, které se jakkoliv dotýkají, 

je pravděpodobně potřeba zadávat mu úplně rozličné úkoly a z celkového konceptu 

opakované práce ho vynechat. 

 

2. Student se práci věnuje, nepochopil nebo mu nebyla dostatečně vysvětlena 

koncepce společného tématu opakovaného několikrát po sobě. Teoreticky se 

věnuje stejnému tématu opakovaně, nicméně provedení je příliš různé a nevede 

tedy ke kýženému výsledku „osahání“ si výtvarného tématu z více stran. 

 

Zmíněný moment považuji za obzvláště problematický, poněvadž jsem zastáncem 

přístupu, kdy učitel působí více jako průvodce a případně jako rádce na cestě 

studentova poznávání výtvarného světa. Každopádně, pakliže se chci zadání 

opakované práce držet a rovnou celé téma neměnit, je potřeba se pokusit o určité 

nenásilné „nasměrování“ studenta tak, aby šel trochu více „mým“ směrem. Zde 

navrhuji několik variant, jak toho docílit: 

 Pokud student často střídá výtvarné prostředky pro zpracovávání určitého 

tématu (jednou kresba tuší, podruhé malba akrylovými barvami, potřetí koláž…), a 
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toto následovně způsobuje to, že výtvory jsou přes společný obsah od sebe příliš 

vzdáleny, a nedochází tím pádem k naplnění původní snahy o pohroužení se na delší 

dobu do zpracovávání jednoho objektu nebo myšlenky, pokusil bych se mu opatrně 

navrhnout, jestli by nebylo možné zvolit například jen dvě media (akryl+tuš, 

kresba+koláž, kresba+grafika…) která jsou mu nejblíže. 

  

Pakliže student využívá přiměřené množství výtvarných prostředků a tím 

pádem je vizualita jednotná a ustálená, ale výsledek se míjí účinkem, poněvadž 

student sice zpracovává zadané nebo zvolené téma zevrubně, ovšem z příliš mnoha 

úhlů pohledu, je podle mého názoru potřeba trochu těsněji definovat podobu 

rozvíjení tématu.   

Například: zadané téma na jeden měsíc (vycházím z předpokladu 2 

vyučovacích hodin výtvarné výchovy týdně, 4 týdnů dohromady a tedy celkem 8 

vyučovacích hodin) je strom. Student se ale věnuje každou hodinu práci na jiném 

stromu, a výsledkem je tedy kresba osmi stromů, kdy každý je jiného typu a má 

rozličné charakteristiky, a tudíž vznikne osm dost rozličných prací. V takovém případě 

je myslím potřeba studentovi naznačit, že je potřeba, aby si vybral například jeden, 

nejoblíbenější strom, a ten osmkrát ztvárnil, případně, pokud je potřeba zachovat 

téma trochu otevřenější, definovat typ, například: listnatý strom, vysoký strom, 

jehličnatý strom, keř, strom na podzim, požár lesa, mrtvý strom. 

 

3. Student si vhodně zvolil téma, zdánlivě vhodně zvolil i výrazové prostředky, ale 

práce mu trvá příliš dlouho a nevznikne tím pádem dostatek prací, aby se dalo na 

celek nahlížet jako na soubor,  jež reprezentuje repetitivní práci.  

 

V tomto případě vidím dva možné problémy:  

 Student zvolil výrazové prostředky, které zdánlivě výborně vyhovují zadání, 

ovšem následně se v praxi ukáže, že pokud jsou využity podle studentova záměru, 

trvá práce příliš dlouho. Potom bych se pokusil navrhnout jiné využití média: větší 

štětec, využití méně barev, pokusit se ho přesvědčit k větší expresi- pakliže je jí 

schopen, poněvadž ne všichni jsou. Pokud toto selže, pokusil bych se mu navrhnout 

jiné médium. 

 Student zvolil téma, jež je pro něj ke ztvárnění příliš složité. Ztrácí se v něm a 

v důsledku tím pádem také v jeho prezentaci. V takovém případě bych se pokusil 

zvolit čitelnější variantu totožného nebo velmi příbuzného významu. 

 Student pracuje dobře, ale příliš pomalu- prodloužit čas na práci. 
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4. „Vždyť jsem nakreslil/namaloval/vymodeloval/vystříhal/nalepil/naanimoval 

osmkrát po sobě to samé, k čemu to je?!“ 

 

Pokud k popisované reakci skutečně dojde, ačkoliv se nedomnívám, že by měla být 

velmi častá, myslím si, že je potřeba maximálně zbystřit a věnovat studentově práci 

velkou pozornost.  

Pokud se skutečně ukáže, že student k takovému výsledku dojde, mám tím na 

mysli, že třeba důsledně osmkrát po sobě namaloval tentýž strom s podobnou 

skladbou větví, například ve velmi podobné krajině, za využití stejných barev, 

dochází k tomu, k čemu jsem celým výtvarným úkolem na bázi opakování chtěl 

dojít- k dosažení maximálního (v tomto případě osmi) počtu „stejných“ prací, 

přičemž je ale každá originální a student nad ní strávil určitý čas.  

 V tomto momentě je podle mého názoru potřeba hlavně ujistit studenta, že 

práce je dobrá, že má smysl a že jí splnil v ideální podobě. Jako další krok vidím 

nastínění dalších možností, co je možné s takto vzniklou kolekcí dělat, a tím 

nenechat ve studentovi vyvstat dojem, že se opakovaně věnoval stejné kresbě 

(malbě, modelu, etc….) zbytečně, beze smyslu, případně z mého (učitelova) 

rozmaru. 

 Hlavní benefity, které z dříve popsané práce pro studentův další projev 

plynou, jsou z mého pohledu následující: 

a) Student může vybrat z cyklu prací několik (jedno kolik, rozhoduje kvalita) 

prací, které považuje za nejlepší a ty následně uvést jako výsledek práce, 

coby nejzdařilejší díla, uvést je jako cyklus 

b) Pakliže kresby důsledně popisuje (datum, jak dlouho práce trvala), může 

následovně zkoumat vývoj svého vlastního přístupu, který nemusí být 

nikterak vědecký, stačí práce zběžně shlédnout a uvědomit si: dobře, 

tenhle prvek jsem postupně zvládl výtvarně ztvárnit lépe než na začátku. 

Nebo naopak: tenhle prvek jsem na začátku ovládal lépe než později, došel 

jsem až k příliš výrazné zkratce, je dobré se vrátit k původnímu provedení. 

c) Za předpokladu, že tento způsob práce studenta dokonce osloví, dá se 

také vybrat jedna práce, kterou bude stejným způsobem rozvíjet i nadále, 

třeba jinou technikou, dokonce digitalizací originálu a následnou 

manipulací s ním v originále, nebo prací podle předlohy na jiném formátu, 

což je složka, která se někomu nezdá příliš podstatná, ale může velmi 

podstatně změnit charakter práce. Cituji zde malíře Michaela Rittsteina, 

který pro slovenskou televizi Z1 v rozhovoru řekl následující: „Malej obraz 

velkým nenahradíš, a velkej obraz malým taky ne.“19 

                                                           
19

 https://www.youtube.com/watch?v=o2dgH8cYPwg Interview Z1, host: Michael Rittstein (15. 6. 2010), 
minuta 10:05 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o2dgH8cYPwg
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d) Student může na základě zaznamenaného spěchu se pokusit o vytvoření 

dalšího výtvarného celku, který bude vytvořen na základě stejného 

postupu, který už teď ale může s větším klidem sám sobě označit za 

zvládnutý, a ten přestane tím pádem být pouhou školní instrukcí jak splnit 

zadání, ale může se stát autentickou odpovědí na rozličné výtvarné výzvy. 
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4. REFLEXE VÝTVARNÉ ČÁSTI 

V této kapitole chci popsat jednotlivé části své výtvarné části bakalářské práce. Uvedu, jak 

dlouho jsem na kterých dílčích částech pracoval, kdy a částečně i za jakých okolností 

konkrétní díla vznikala. Kapitola bude pojednávat o třech skupinách prací, které celek 

obsahuje.  

První z nich budou kresby, původně nejobsáhlejší a pro mě osobně nejdůležitější část 

celého celku. Ačkoliv jsem zálibu v tomto typu kresby našel poměrně náhodou, dovedl mě 

nakonec k mému zájmu o opakování, jež jsem se následně rozhodl zkoumat v rámci 

bakalářské práce. 

Další dílčí kapitolou jsou obrazy, o nichž se původně dá hovořit jako o reakci na 

původní kresby. Prací v tomto provedení vzniklo z logických důvodů menší množství, 

v určitých případech ale z mojí strany požívají větší vážnosti. 

Poslední částí jsou práce, které se snad dají nazvat jako „grafické experimenty“. Tento 

celek vznikl jako jediný pouze v rámci mého studijního pobytu v Lisabonu. Cítil jsem potřebu 

dodat k původním dvěma celkům, jež reprezentují celkem tradiční výtvarné disciplíny ještě 

práce, které se nebudou tolik opírat o výtvarnickou rutinu, ale spíše bude jejich navzájem 

společné aspekty kombinovat. 

Každá ze tří kapitol obsahuje jednu ilustrativní fotografii zástupce dané dílčí části. Zbytek 

prací je k nahlédnutí v obrazové příloze. 
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4.1. Kresby 

V této podkapitole stručně pojednám o úplně prvotním impulzu, který mě vedl ke 

zvolení tématu celé mé bakalářské práce. 

K výtvarné práci, spočívající v repetitivních kresbách složených z přímek a 

vytvářejících ornamenty, jsem došel čirou náhodou. Došel jsem k tomu na jedné z přednášek 

na naší katedře v prvním ročníku studia na podzim. Bezmyšlenkovitě jsem načrtal na papír 

vedle textu několik stejně dlouhých čar ve stejném sklonu přibližně stejně daleko od sebe – 

toto jsem provedl zcela nezáměrně, pro ukrácení dlouhé chvíle, nehledal jsem v tom 

nikteraký smysl ani jsem tímto nesuploval snahu vymyslet si sám pro sebe výtvarný úkol ve 

kterém budou spočívat mé mimoškolní práce. V tu chvíli jsem se možná ani nekoukal.  

Výsledkem této „náhody“ (ve které obecně příliš nevěřím, proto dávám toto slovo do 

uvozovek), bylo na první pohled něco, co by pravděpodobně většina lidí za normálních 

okolností bez povšimnutí přešla jako nezajímavý omyl. Bylo to možná pět nebo osm přibližně 

centimetr dlouhých čárek. Možná že by mě oslovily i za jiných okolností, možná že prostředí 

z mého pohledu nepříliš záživné přednášky způsobilo, že jsem tuto sestavu shledal nadmíru 

výstižnou, výživnou a vzrušující.  

Rozhodl jsem se proto pokračovat v této řadě. Když se rozrostla do řady dvou nebo 

třech desítek, poprvé mě napadlo, co vlastně budu dělat, když dojdu na konec listu papíru. 

Shledal jsem za lepší na její konec nedojít, a začal jsem proto linky vrstvit v další řadě, nad tu 

původní, ve stejném úhlu, ve stejné délce a hustotě. Na tuto kresbu a několik následujících 

vzpomínám s největší láskou, poněvadž tato byla skutečně ta chvíle, kdy jsem jen naprosto 

svobodně zkoumal možnosti natolik jednoduchého a zároveň definitivního útvaru, nebo 

chcete- li prostředku, jako je linka, čára. 

Přibližně po čtyřech řadách stejných čar jsem pocítil potřebu změny, poněvadž se 

z kresbičky začala najednou stávat miniaturní tapeta. Jediné co mě v tu chvíli napadlo, bylo 

lehce změnit úhel čar vůči straně papíru. Tímto pro mě získaly čáry novou dynamiku a 

hlavně, což bylo pro mě překvapivé a de facto to bylo kouzlo nechtěného, nabyly jakési 

zvláštní, temné perspektivy, kresba se najednou začala vyvíjet do hloubky, přestala být 

plochou. V této chvíli jsem také objevil první vlastnost takto vrstvených čar: při změně úhlu 

opakování je při zachování jejich délky (pro mě osobně) zachovat také jejich rozestupy. 

Výsledkem postupných drobných změn v úhlu čar bylo, že z kresby začala postupně 

vylézat jakási ulita, jež posléze dostihla sama sebe. 

Pokud mám srovnat tuto „původní a první“ kresbu s těmi, které následovaly posléze, 

musím konstatovat, že zejména provedení čar a celkový primitivní, kruhovitý charakter 

kresby je, pokud se dá takto o kresbě tohoto charakteru hovořit, v podstatě velice surové. 

Kladení čar je provedeno téměř lhostejně, někdy s nedostatkem barvy takže pero i 

vynechává, při návratu k „patě“ následující čáry zpravidla nezvedám pero dostatečně rychle 
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a zároveň chci zachovat svižné tempo črtání, a tedy u vrcholů čar často vznikají jakési 

„háčky“, které zpětně hodnotím jako poměrně cenné, poněvadž jsou autentickým záznamem 

toho, jak jsem k celému výtvarnému přístupu došel: mimochodem a na základě lhostejnosti 

k výsledku. 

Od této chvíle jsem čáry pojal nejen za svoje výtvarné téma, ale také za poslání, za 

jakýsi úkol, který mi nikdo nezadal, a také o něm nikdo nevěděl a nikdo nedohlížel nad jeho 

„plněním“. Rozhodl jsem se čarám věnovat s co největší intenzitou, co nejčastěji je to možné. 

Sám pro sebe jsem se rozhodl postihnout všechny (pro mě)možné formy tohoto fenoménu.  

Začal jsem tedy skládat různé kompozice složené z čar. Střídal jsem tloušťky hrotů 

per, využíval jsem různé fixy, stejně jako tenké štětce, tužky, voskovky. Poměrně záhy jsem 

také došel k výrazovému prostředku, který spočíval v tom, vyplňovat určité „prázdné“ nebo 

„volné“ části kreseb barevnou plochou. Slova prázdné a volné dávám do uvozovek záměrně, 

poněvadž se domnívám, že v obraze je opravdu prázdná nebo volná plocha poměrně vzácný 

úkaz. Nezaplněné místo na ploše obrazu má obvykle svůj důvod. 

Prvních několik týdnů, kdy jsem se kresbám věnoval, považuji za nejhodnotnější 

období těchto prací. Vytvářel jsem je na mnoha různých místech za mnoha různých 

okolností. Výsledek kreslení často ovlivňovala i moje aktuální nálada- psychické, stejně tak 

jako fyzické rozpoložení. Kresby vznikaly na přednáškách, doma po večerech, po hospodách 

při vysedávání s kamarády, ve vlaku po cestě z Prahy na venkov, za teplých dní venku, 

v parku.  

Nejen popisovače, tužky a pera se měnily, také používané podklady se časem měnily. 

Používal jsem klasické papíry ze sešitů, pauzáky, noviny, ubrousky, balící papíry, maloval jsem 

čáry také na zeď.  Všechny tyto varianty jsem vlastně zkoušel a „absolvoval“ nakonec proto, 

abych došel k závěru, že v mém případě je v jednoduchosti síla a tak jsem se postupně ustálil 

na tuši nebo inkoustu na tenčím, většině přirozeně zažloutlém papíře.  

Postupem času jsem však odhalil jeden fakt, jež vyhodnocuji jako problematický. Totiž 

jak jsem vytvořil několik kreseb, které se poskládaly zdánlivě „náhodou“ do vizuálně 

atraktivní podoby, začal jsem se, zpočátku mimoděk a časem již plánovaně, zajímat, snažit o 

to, aby výsledek kreslení vždy ústil do podoby, která je „hezká“. To mělo například za 

následek, že pokud mi ta či ona kresba připadala „špatně“ nebo „nehezky“ započatá, neměl 

jsem již často trpělivost jí dokončovat nebo nad ní dále přemýšlet, a tak opakovaně zůstala 

nedokončená. Zpočátku jsem tento přístup neměl, příliš jsem zkrátka neřešil výsledek, více 

mě zajímal proces. 

Pokud jde o výsledek, který z tohoto období plyne a který je obsažen v mé bakalářské 

práci, jedná se o výběr deseti dle mého soudu nejdůležitějších nebo nejpovedenějších kreseb 

z této skupiny prací. 
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Kresba č.1, , tuš na papíře, 15x20 cm,2016 
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4.2. Malby 

V následující podkapitole se pokusím představit a uvést další dílčí část výtvarného 

souboru, jež prezentuji v mé práci.  

Malby, o kterých je řeč, vznikaly částečně jako logický pokus posunout původní téma 

mimo ohraničení malým formátem. Když jsem se celému tématu začal věnovat tak jsem o 

realizaci původních kreseb na plátno vůbec nepřemýšlel, připadalo mi to nepodstatné, 

v jakém formátu je téma zastoupeno. Mimo to mi také přišlo, že „mokrá“ média a plátno tak 

nějak podivně nekorespondují s původní jednoduchostí celého konceptu provádění čar, také 

vidina toho, že budu prací na plátně připoután k jednomu konkrétnímu místu, kde budu 

malovat, mě příliš netěšila. Chtěl jsem zachovat možnost kdykoliv zaklapnout sešit a jít s ním 

jinam. Nebo ho prostě jenom na čas hodit do šuplíku a nemít aktuální rozpracovanou ani 

žádnou jinou věc na očích. Necítil jsem se dostatečně připraven na soustavnou práci na 

větším formátu, a plátně k tomu. 

Změnit názor mě částečně přiměl můj někdejší učitel malby Roman Franta, kterému 

jsem na jednom z našich setkání, v té době již mimo roli žáka a učitele, ukázal, co kreslím. 

Roman se na kresby podíval, jednu z nich vybral a řekl: „To by mohly být dobrý obrazy. Ono 

je to takový monumentální, i když je to úplně malý.“ Konkrétní kresba, o které mluvil, je 

čtvercového formátu hrany kolem patnácti centimetrů. 

Po tomto setkání jsem o možnosti maleb začal přemýšlet, a po nějakém čase jsem se 

skutečně pustil do malování. Jako podklad jsem zvolil bavlněné plátno střední tuhosti které 

jsem po napnutí upravil A-šepsem. První obraz jsem namaloval olejovými barvami, pouze 

černou a bílou a v podstatě jsem zde barvu využíval pouze jako prostředek k nanášení čar a 

provedení výplně hlavní plochy, což by mohlo evokovat otázku, proč jsem tedy nezvolil 

jednodušší a levnější provedení akrylátem nebo temperou. Odpovědí je, že jsem cítil potřebu 

se v tomto případě poměrně dlouho věnovat právě zmíněné výplni, kterou jsem docela 

dlouho promalovával, dokud jsem nedosáhl kýženého charakteru malby a tahů štětcem. 

Dalším důležitým momentem byl pro mě přechod mezi černým motivem a bílým pozadím, 

který jsem nechtěl udělat zcela jednoduše, poněvadž jsem se obával toho, aby potom celá 

černá „hmota“ nepůsobila „nalepeně“. 

Soubor obrazů je tvořen olejomalbami, akrylovými barvami a jednou prací, jež má 

blíže ke kresbě a je provedena tuší, ale poněvadž jsem jako podklad zvolil nezaschlý, tedy 

mokrý šeps, mám za to, že se jedná spíše o malbu. U několika obrazů jsem využil pastositu 

málo ředěné olejové barvy, využíval jsem ji k prolínání „nižších“ vrstev s vyššími a také 

k umocnění dojmu z čar, který jinak nemusí být, v případě využívání širších štětců, 

dostatečně zřetelný. 

Tato část výtvarného celku je složena ze čtyř maleb, které jsou výběrem nejlepších prací na 

plátně, provedených štětcem a barvou. 
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Malba č.1, olej na plátně, 100x80,2016 
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4.3. Grafické experimenty 

Poslední částí výtvarné práce jsou výtvory, jež se pohybují někde mezi grafikou, 

kresbou a malbou, a proto jsem si dovolil je nazvat grafickými experimenty, poněvadž mám 

za to, že tento název nejlépe postihne jejich podstatu. 

Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitole, jedná se o práce, které jsem vytvořil během 

mého pobytu v Lisabonu. Z předchozích dvou částí práce jsem nabyl dojmu, že jsem zmíněné 

téma, opakování, postihl poměrně obsáhle, avšak jsem cítil, že by bylo ještě na místě 

probádat směr, který není možné jednoduše charakterizovat, poněvadž jde o experiment, a 

ten jak známo je vždy nejistý. 

Rozhodl jsem se využít nového prostředí v cizí zemi, zázemí, jež mi poskytla místní 

Polytechnická universita a také dostatku času, jež jsem na práci měl. Nechal jsem se při práci 

co nejvíce vést intuicí, což opakovaně vedlo k tomu, že jsem se od prázdného papíru dostal 

k možná poměrně dobrému výsledku, který jsem ale následovně kvůli nedostatku soudnosti 

rozpracoval do té míry, že jsem nakonec celou práci pohřbil pod nečitelným nánosem barvy 

a potenciálně dobré dílo bylo ztraceno. Nakonec ale musím konstatovat, že jsem i za tyto 

nezdary vděčný, poněvadž se mi podařilo vrátit se ke způsobu (ne)uvažování, kterého jsem 

byl schopen v úplných počátcích mých kreseb, poté jsem se mu vzdálil, a u pozdějších maleb 

jsem se o něj už ani nepokoušel, protože mi přišlo, že zde není tato spontaneita z podstaty 

média možná. 

Použil jsem různé metody a prostředky, ovšem jako podklad jsem zachoval papír. 

Používal jsem akrylové fixy, temperu, sprej, akryl, křídy, inkoust. Důležitým krokem byly pro 

mě v této fázi tvorby obtisky, jež jsem vytvářel překládáním poloviny papíru do mokré barvy. 

Někdy jsem nechal skvrnu zaschnout, jindy jsem jí rovnou začal domalovávat „do mokra“ 

některé skvrny jsou od počátku malovány, bez využití obtisků. 

Tato část obsahuje šest prací, různých formátů a charakteru.  
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Práce č.5, kombinovaná technika na papíře,30x70cm 2018 
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Závěr 

 Bylo pro mě podstatné, že jsem práci započal teoretickou rešerší. Sice jsem byl 

zezačátku z této části práce poněkud nervózní, poněvadž jsem neměl po určitou dobu zcela 

jasno v tom, na jaké dějinné období se orientovat a které konkrétní umělce či směry v práci 

zmiňovat. Ohledně této kapitoly jsem prošel několika fázemi náhledu na věc. Počáteční byla 

v tom smyslu, že nebude těžké vybrat umělce či směry, které mají v sobě „opakování“ 

dostatečně zakódováno. Poté jsem začal „číst a psát“ a přemýšlet o rešerši více zeširoka, a tu 

jsem zjistil, že naopak takových je mnoho a možná více, než bych si představoval. V tu chvíli 

jsem pochopil, že budu muset svůj výběr umělců a směrů pro tuto část práce poněkud zúžit, 

přesto že to znamená, že ve výsledku vynechám některé umělce, o kterých jsem původně 

chtěl pohovořit primárně. Výsledná podoba teoretické části se tak vyvinula do podoby, kdy 

se zabývám opakováním v pouliční výtvarné tvorbě. Tato je mi jednak blízká, a dále ji také 

považuji za velmi aktuální. Opakování se zde také jeví ve své nejčistší formě, je praktikováno 

často na denní bázi a téměř automaticky. 

 Když jsem později přistoupil ke zpracovávání didaktické části, stavěl jsem její 

konstrukci na poznatcích, které jsem načerpal během hodin na katedře výtvarné výchovy na 

pedagogické fakultě a s nimi spojené literatuře, dále pak na vlastní zkušenosti s výukou 

výtvarné výchovy na gymnáziu. Uvědomuji si, že můj přístup k tématu je v konkrétních 

částech značně subjektivní, nejde mi však o to se tímto přístupem vůči čemukoli vymezovat 

či to hodnotit, naopak zmiňované získané poznatky jsou mi, stejně jako literatura Věry 

Roeselové cennými základy, na kterých mohu svůj teoretický didaktický program založit. 

Také si uvědomuji, že je program psán poměrně definitivně a možná uzavřeně, není tomu 

však tak, že bych si myslel, že to, jak jsem ho rozepsal „na papíře“, se stoprocentně promění 

v realitu. Myslím si ale, že je potřeba se věnovat programu i teoreticky dostatečně 

dopodrobna, aby bylo následně možno reagovat na důležité změny „za pochodu“ dostatečně 

pohotově. 

 Teoretická reflexe vlastních výtvarných prací beru jako příjemnou příležitost se 

zamyslet nad svou autorskou tvorbou, a s odstupem času, kdy jsou práce hotové, si 

uvědomit jejich vývoj a konkrétní charakter jednotlivých dílčích částí. 

 Když se ohlédnu zpět na období, kdy jsem se k tématu této práce rozhodoval, 

vybavím si, že jedním z mých cílů bylo podrobné zkoumání daného fenoménu, zároveň však 

jsem v zadání pociťoval dobrou příležitost k tomu, abych si celé téma sám pro sebe uzavřel, 

po dlouhé době dořešil, završil ho jak prakticky, svými výtvory, tak i (a to hlavně) teoreticky. 

Musím říci, že výsledek mne více než překvapil. V průběhu psaní jsem zjistil, že vlivem 

potřeby náhledu na téma ze dvou nových stran- z teoretického úhlu pohledu a také 

didaktického- jsem nazřel věc v novém světle, a dostal jsem oproti původnímu předpokladu 

velkou chuť se k „opakování“ vrátit zpět ve své autorské tvorbě. 



 44 

 A tak se zdá, že v mém případě bylo zadání práce více než trefně pojmenováno. 

„Opakování“ bylo v tomto případě skutečně předzvěstí změny pohledu na věc a opakování 

zde bylo zadost učiněno zejména přeorientováním se na jiný druh přemýšlení o celé věci, 

přičemž se zdálo, že není již v tomto ohledu kam postupovat. Podařilo se mi na sobě samém 

docílit toho, o čem jsem se v práci opakovaně rozepisoval jako o kýženém výsledku: po 

opakovaném vracení se k „témuž“ nakonec objevit „cosi“. V mém případě nové možnosti a 

chuť pokračovat. Přesto, že se nedomnívám, že se jedná o převratný objev, těší mě, že 

myšlenka které jsem skutečně věřil, se v určité formě vyplnila. 
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