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1. Obecné vymezení tématu 

Dizertační práce nese název „VÝTVARNÁ VÝCHOVA - LITERÁRNÍ VÝCHOVA: 

Průměty „vyšší" kultury v estetické edukaci na příkladu geometrického umění“ a vychází 

primárně z oboru pedagogických věd, nicméně zaměřuje se na dvě oblasti výchovně-

vzdělávacího procesu: výtvarné a literární edukace. Jelikož se jedná o dvě rovnocenné školní 

disciplíny (školní vyučované předměty), proto jsme volili poněkud možná nezvyklé grafické 

pojetí názvu (hlavního názvu) verzálami, ale i záměrně duplicitní uvedení slov „výchova.“ 

Inspirovali jsme se v zahraničí (Slovensko), kdy akreditace konkrétních didaktik 

v doktorských studijních programech mnohdy neexistují samostatně (např. didaktika literární 

výchovy, didaktika zeměpisu apod.), ale zastřešuje je „svrchovaný“ obor pedagogika, což je 

do jisté míry i náš případ (nikoliv ve smyslu konkrétní oborové didaktiky, ale ve smyslu 

zkoumání tématu prizmatem oborové (resp. předmětové) pedagogiky. Jedná se tedy o 

zkoumání dvou oborů (výchov) pod jednotícím úhlem pohledu pedagogiky. 

Přístup představený v dizertaci vychází ze zkoumání kultury, která je pojímána ve 

dvou rovinách – „vyšší“ a „nižší,“ event. prosté, neprofesionální, nikoliv však nízké ve 

smyslu kvality. Vyrovnat se samozřejmě také musíme s vymezením tzv. „vyšší“ kultury: co 

taková kultura vůbec znamená, jaké může mít podoby a jak ji lze v edukačním kontextu 

chápat. K ozřejmení tohoto problému práce sahá do fondu tzv. kanonicky ukotvených děl, a to 

z oblasti slovesné a výtvarné tvorby, přičemž se průřezově zaměřuje na jeden zkoumaný 

aspekt – geometrii.  

Na příkladu dvojí geometrie (v práci označované jako „jev geometrizace prosté a 

umělecké“ či „geometrizace elementární a profesionální“) se práce snaží ukázat na analogie, 

podobnosti či dokonce promítání již dobou a společností ukotvených velkých uměleckých 

hodnot do soudobé estetické edukační reality, přičemž vymezuje jak odlišná pojetí tohoto 

stylu umění, tedy z hlediska literární vědy a dějin umění, tak jejich shodu. Zmíněná shoda je 

v dizertační práci pojímána za předpokladu jedné uměnovědné, resp. filozofické disciplíny, 

tedy estetiky, přičemž v intencích zadání tématu se text práce posouvá opět do výchovného 

celku, tedy do estetické výchovy jako disciplíny zastřešující. Pakliže bychom se měli vyjádřit 

schematicky, učinili bychom to asi takto:  

PEDAGOGIKA: výchovná část -  literární a výtvarná didaktika = výtvarná a literární 

didaktika: geometrie „vyšší“ vs. geometrie základní (školní) – „pomocné“ edukační 

vědy: psychologické, umělecko-teoretické a umělecko-historické…., FILOZOFIE 

VÝCHOVY – umělecká výchova: ESTETICKÁ VÝCHOVA 
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Tématika je tedy výrazně kontextuální (zabývá se jí teoretická část práce díky tzv. 

přesahům). Téma vztahu kanonické kultury a jejích podob v edukaci je proto pojímáno 

širokou optikou, kontextově, mezioborově, avšak s důrazem na závěrečný umělecko-

pedagogický výzkum, který proběhl konkrétně v předmětu výtvarné výchovy.  

Kompozice práce je členěna na dva hlavní oddíly: teoretická část a část empirická. 

Dále práce disponuje ilustracemi a kurikulárními dokumenty v přílohách, které autor rozdělil 

na dvě části (příloha ilustrativní a příloha dokumentů). Třetí část přílohové části práce 

obsahuje zkoumané výtvarné artefakty probandů, na kterých jsou jevy geometrizace 

demonstrovány a v průběhu analýzy komparovány s profesionálními díly popisovanými 

v teoretické části.  

V práci se zaměřujeme nejen na domácí, ale i na kulturně-umělecké příklady ze 

světového fondu výtvarného a literárního. Zejména pak umění ruského (literární a výtvarné 

příklady pak jsou pojaty pod zorným úhlem možných didaktických návrhů pro práci s žáky). 

2. Struktura práce 

Osu celé práce tvoří (1) Úvod, obecně představuje téma, vymezuje hlavní a vedlejší 

disciplíny a jejich roli vzhledem k hlavnímu tématu vztahu kultury „vyšší,“ profesionální až 

kanonické a „nižší,“ neprofesionální (žákovské). 

V kapitole (2) Umělecko-pedagogický nástin: o co jde v umělecké výchově  se 

řeší otázky, zda a jak lze vychovávat a vzdělávat uměleckým dílem, dále otázky související 

s osobností uměleckého pedagoga a uměleckou tvorbou jako takovou, otázky pedagogické 

komunikace v estetické výchově s akcentací recepční a percepční problematiky (tvůrčího 

počinu) a v neposlední řadě též tato komunikace ve výchově obecně umělecké (tedy spíše 

s kontací praktické činnosti, ať už literární či výtvarné). V tomto celku je také důležitým 

prvkem téma poznání a (sebe)poznání žáka/ studenta.  

V kapitole (3) Velká (profesionální) kultura a kultura školní se text zaměřuje 

nejprve na pojem „vyšší“ kultury, který souvisí s pojmem „vyššího“ umění, přičemž se tyto 

pojmy záměrně uvádí v uvozovkách, a to pro ne zcela explicitní vymezení, resp. označení ve 

smyslu nomen omen.1 Vymezuje se zde vztah vůči školnímu kulturnímu prostředí a řeší se 

konkrétně kupř. otázky elementárních geometrických prvků výtvarného umění ve škole či 

různá prizmata geometrizace (matematické, fyzikální, psychologické).  

 
1 Srov. Eco, 2004 a 2015. 
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V samostatné kapitole (3.2) Geometrické umění ve velké kultuře dizertační práce 

hovoří především o tzv. abstraktním geometrizmu, který je zástupcem vrcholného „vyššího“ 

geometrického umění. 

V kapitole (3.3) Interdisciplinarita literární a výtvarné výchovy se konečně blíže 

dostáváme k výtvarné a literární percepci, zejména ke styčným plochám v literárním a 

výtvarném umění, jak se projevují ve vzdělávání. Vymezujeme předmět výtvarné a literární 

výchovy na českých školách, také pomocí srovnání s pojetím těchto výchov na Slovensku. Co 

se týče konkrétního žánru, zabýváme se dětskou knihou, a to z pohledu vychovatele (nejen 

rodiče), ale také z pohledu dítěte/ žáka/ studenta. V kapitole se dále posuzují i základní 

esteticko-výchovné nástroje (tedy instrumenty používané v estetické výchově obecně), 

konkrétně různé podoby geometrických variací ve výchově slovesné i výtvarné. 

V kapitole (3.4) Psychologická role v edukaci „vyšší“ kultury a umění je 

představeno psychologické prizma zkoumané problematiky jaksi nadřazeně ostatním 

pohledům (resp. pohledům ostatních věd), tedy pohledu např. skrze filozofii (v konceptu tzv. 

filozofického díla). Konkrétně je kladen důraz na emoční složku v umělecké edukaci (právě 

při prácí s tzv. filozofickým dílem), a to v práci na konkrétních typech a stupních škol. 

Kapitola s názvem (3.5) Filozofické přesahy „vyšší“ kultury a umění ukazuje 

integrálnost „vyšší“ kultury a umění a též kontexty kulturní a umělecké výchovy, a to 

konkrétně uplatněné v gymnaziální výuce. Zaměření na gymnaziální výuku sice poněkud 

vybočuje ze zaměření na probandy ve věku základní školy. Nicméně kapitola klade otevřené 

otázky zdánlivě s tvorbou nesouvisející, ale pouze zdánlivě. V neposlední řadě totiž 

nastolujeme téma kulturní normy a sledujeme prvky odlišné od normy. 

Konečně kapitola (4) Výzkumný projekt představuje záměr empirického výzkumu, 

jeho hypotézy (výzkumné otázky), metody analýzy, výzkumný vzorek probandů a výtvarný 

materiál (baterie výtvarných děl předložená probandům). Vzdělávací institucí byla základní 

umělecká škola. Současně je sledována také možnost spojení literárně-výtvarné edukace pod 

jeden estetický předmět.  

Výsledky analýzy empirického materiálu (profesionálních výtvarných děl i 

žákovských výtvorů) jsou představeny v podkapitole (4.3) Analýza výtvarných prací, která 

je pro větší přehlednost a také dle zkoumaných geometrických prvků rozdělena na téma 1) 

geometrizace zátiší a květin, kdy mluvíme o jednoduchých prvcích, poté na téma  2) “vyšší“ 

geometrizace, resp. ambice ztvárnit zátiší pomocí „vyšších“ prvků, dále na téma věnující se 3) 
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geometrizaci živých bytostí a konečně na 4) analýzu prvků, jako jsou struktury, povrchy a 

neživé prvky. Po této analýze následuje shrnující interpretace hlavních závěrů empirického 

výzkumu a samotný (5) Závěr.    

3. Hlavní závěry a interpretace výsledků empirického výzkumu 

Přejděme nyní k hlavním zjištěním. Jak jsme v práci zjistili, dítě se může setkávat 

s celou škálou geometrizace, ať už se základní (elementární, „nižší“) či s geometrizací 

umělecky modifikovanou (profesionální, „vyšší,“ nesoucí již nějakou uměleckou nadstavbu). 

Prvky z této škály může pasivně přijímat a také později přenášet do plošné tvorby v podobě 

kresby, malby, kombinované techniky či fotografie. 

V analyzovaných výtvarných pracích vidíme velmi časté geometrické kompoziční 

ztvárnění základních kresebných studií – zátiší s květinami či ovocem, kde se zdá být celkem 

přirozené zachycení a použití elementárních prvků (bod, linie, čtverec, obdélník, kruh). Tyto 

prvky jsou nácvikem a věkem dítěte postupně zdokonalovány a také výtvarně modifikovány, 

což můžeme později hodnotit jako kubistické nebo kubofuturistické ladění apod. Postupně se 

objevují prvky profesionální tvorby, se kterou se dítě seznamuje, ať už zcela nezáměrně a 

nevědomky či naprosto záměrnou formou, prostřednictvím učitele. Takovým 

nejdominantnějším laděním z ranku profesionálních přesahů „-izmů“ z období od dvacátého 

století do současnosti se jeví být kubistické tendence.  

Můžeme si také všimnout, že děti napříč všemi věkovými kategoriemi celkem 

bravurně zvládají umělecké porušení symetrie, tedy základní symetrické kompozice, a to ať 

v zátiší či v narativních příbězích (obrázky s postavami, s doprovodem textu apod.), kdy si 

celkem rychle osvojují zákonitosti zlatého řezu, přičemž u symbolických a znakových motivů 

naopak přísnou symetrii zachovávají. Dále je možné v obrázcích spatřovat (hlavně u 

mladších, spontánněji tvořících dětí) expresivní tendence, a to různým způsobem odvislým od 

té které osobnosti zhotovitele (ostřejší hrany a rozšafnější kresba bývá častá u chlapců, 

naopak umírněnější projevy se ukazují více u děvčat, ale ani to nemůžeme pokládat za 

pravidlo). 

 Zajímavě byly zachyceny prvky profesionální tvorby do kreslených obličejů (portréty, 

busty), kde se geometrie uplatňovala od shlukové formy bodů – a to opět asymetricky, přes 

zajímavě strukturovaná pozadí výkresu s využitím gradačního a repetičního záměru, až po 

tvůrčí pokusy geometrických výtvarných zkratek (některé emoční prvky apod.). Čistě 

geometrická forma oproštěná od zbytků realistické nápodoby byla velmi zdárně zachycena 

v obrazech z papírových koláží, kdy tato výtvarná technika předem vlastně určuje i 

zjednodušený způsob práce, tedy takové tvorby, při které zhotovitel docílil v co nejjednodušší 
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formě co nejvěrnějšího zachycení výrazu (event. smyslu, jádra věci).  

Během analýzy dětské tvorby jsme tudíž mohli zpozorovat některé čapkovské či 

špálovské prvky, ať už uvědoměle přenesené či nikoliv, jakož i působení slavných autorů – 

Miróovy, Kleeovy, Malevičovy či Kandinského prvky, komiksové kompozice nebo 

hyperrealistické tendence. Jsou to jen některé vlivy, zástupci, o kterých jsme hovořili 

podrobněji v teoretické části této práce, přičemž opět zmiňujeme, že analýza výtvarných prací 

rovněž závisí na umělecké poučenosti recipienta a možnostech interpretace. Veškeré 

popisované prvky můžeme při určité výtvarné poučenosti nalézat právě v těchto školních 

kresbách a malbách, přičemž není pro dítě a mnohdy ani pro nás tak důležité, o kterou 

geometrickou školu či směr se právě jedná. 

4. Celkový závěr práce  

Analýza na průsečíku dvou vzdělávacích předmětů estetické výchovy – výtvarné a 

literární se zaměřila na hledání prvků profesionální umělecké tvorby a tvorby žákovské, a to 

prizmatem „jednotné“ estetické výchovy, popřípadě výchovy umělecké. Téma vycházelo ze 

zkoumání kultury, kterou jsme zpracovali ve dvou rovinách: „vyšší“ (profesionální) a „nižší“ 

(tedy neprofesionální, dětské/ žákovské/ studentské). 

Obecně nám nejprve šlo o samotné vymezení profesionální (výtvarné) kultury: co tato 

kultura vůbec znamená, jaké může mít  podoby a jak ji můžeme v edukačním kontextu 

chápat. Proto jsme se zaměřili na kanonicky ukotvená umělecká díla z oblasti literární a 

výtvarné, ale úžeji jsme se průběžně zaměřovali na prvky geometrické. Na principu dvojí 

geometrie (v práci označována též jako jev prosté geometrie, jev elementární geometrie či 

geometrie umělecká nebo „vyšší“ geometrizace) jsme se snažili přiblížit průměty už nějakým 

způsobem ukotvených velkých uměleckých hodnot do současného výchovně-vzdělávacího 

prostředí, přičemž jsme si vymezili jednak odlišná pojetí tohoto uměleckého stylu 

(prostřednictvím literární vědy a dějin umění), tak i pole shodná (některé žánrové podoby, 

shodný význam tzv. titulu díla, smyslu díla apod.). Onu shodu jsme v textu pojímali opět 

pohledem jedné uměnovědné, resp. filozofické disciplíny – estetiky, i když v souladu se 

zadáním tématu jsme se analyticky věnovali především výtvarné výchově.  

Výrazně kontextuální přesahy se opírají o filozofii výchovy. Šlo nám o symbolický 

význam, neboť se domníváme, že blíže zkoumané geometrické tendence, na které jsme 

zaměřili v empirickém terénním výzkumu, lze uplatňovat jako způsoby uměleckého vyjádření 
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jak v tvorbě výtvarné, tak i slovesné.2 To, že se tyto prvky či způsoby pohledu na svět 

v edukační realitě mohou uplatnit, jsme dokázali v analýze prací dětí, žáků a studentů 

základní umělecké školy na vzorku 400 probandů různého věku. Analýza se zaměřila pouze 

na výtvarnou tvorbu plošnou a jejím záměrem bylo odpovědět na tyto výzkumné otázky 

(hypotézy):  

za prvé: ve vybraných výtvarných vzorcích žáků v základním uměleckém vzdělávání se 

uplatňuje tzv. prostá geometrizace, byť v různé míře,  

za druhé: ve vybraných výtvarných vzorcích se promítá „vyšší“ kultura skrze 

uměleckou geometrizaci, a to konkrétně prvky z tvorby profesionálních umělců (Kandinskij, 

Čapek, Špála, Mondrian apod.). 

Z výsledků můžeme vyvodit ještě tyto závěry. Za prvé, obecná spojitost výtvarného 

umění a literatury se v profesionální tvorbě poměrně často a vhodně uplatňuje, a to skrze 

takové prostředky, jako jsou: ilustrace pro dospělé či jako součást literatury pro děti a mládež 

(tj. obraz jako doprovod textu), dětský komiks, komiks pro mládež a komiks pro dospělé (tj. 

obraz jako doprovod textu, přičemž obě složky jsou organicky spojeny), rovnocennou 

kombinaci druhů umění (tj. slovesného a výtvarného - písmo v obraze), nerovnocennou 

kombinaci uměleckých druhů (tj. jeden druh umění je doprovodný druhému – kaligrafická 

tvorba primárně písemného projevu, např. skrze majuskule, iniciály apod.) – to v obecné 

rovině. Na příkladu prvků geometrických lze tuto spojitost vnímat skrze umělecké výrazové 

prostředky na poli literárním a výtvarném (hyperbola, elipsa, parabola, cykloida apod.), ale i 

díky asociačnímu toku na základě geometrizmu (kaligramy, ideogramy, schodovité verše 

atd.). Geometrické aspekty jako obecné principy umělecké teorie, resp. vybrané umělecké 

školy, se uplatňují způsobem odpovídajícím kategorizaci uměleckých směrů (kubizmus, 

kubofuturizmus, neoplasticizmus, konstruktivizmus apod.), a to jak ve výtvarné, tak slovesné 

tvorbě. Tyto geometrické projevy můžeme rozlišit na prvky jednak ve smyslu profesionální 

tvorby ukotvené v kánonu a ve smyslu elementárního uchopení základních matematických, 

resp. geometrických útvarů (linie, čtverec, kruh apod.), kdy takové prvky se nějakým 

způsobem promítají do estetického zpracování. Tyto podobnosti nebo dokonce průměty se 

uplatňují nebo mohou uplatňovat v umělecké výchově, a to ponejvíce v předmětech: estetická 

výchova, výtvarná výchova a literární výchova, přičemž první z nich otevírá interdisciplinární 

prostor právě pro spojení literárního a výtvarného uchopení, ostatní dva školní předměty 

těsněji korespondují se specifickým druhem umění. 

 
2 Slovesnou tvorbu jsme sice v terénním výzkumu nesledovali, nicméně v teoretické části jsme ji popisovali. 
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Za druhé, literární a výtvarná spojitost v jednu estetickou edukaci, tudíž neizolovaně 

jako součást jednoho školního předmětu, se (především dle RVP) zvláště na příkladu 

geometrického umění jako představitele propracovaného, abstraktního a od bezprostřední 

smyslové reality vzdálenějšího vyjádření v současné školní estetické výchově uplatňuje 

minimálně. Prostřednictvím geometrických prvků se neizolovanost uplatňuje pouze 

v předmětu estetická výchova na SŠ, popř. VOŠ a VŠ. 

Za třetí, izolované projevy geometrizace se v literární a výtvarné oblasti uplatňují 

hojně, a to v předmětech: literární výchova jako součásti vzdělávání na prvním stupni ZŠ, a to 

především neuvědoměle (převážně asociace geometrických tvarových představ v slovesném 

projevu apod.), literatura jako součásti předmětu český jazyk a literatura na druhém stupni 

ZŠ, a to uvědoměle i neuvědoměle (převážně geometrické směry kubizmu – skladba příběhu 

apod.) literatura jako součást předmětu český jazyk a literatura nebo v menší míře jako 

součást předmětu cizí jazyk na SŠ, a to již uvědoměle (opět převážně kubistické a avantgardní 

geometrické směry z hlediska národní i světové kultury či skrze geometrické výrazové a 

kompoziční prostředky), v mateřské škole (MŠ) jde spíše o neuvědomělé seznamování s 

elementárními geometrickými prostředky např. při čtení, na SOU a VOŠ jde opět spíše o 

izolované uplatnění pokračující literární látky středoškolské a na VŠ záleží na konkrétní 

specializaci, kdy se tyto projevy uplatňují ale naprosto uvědoměle a záměrně (obory estetiky, 

literatury, výtvarného umění atd.).  

Ve výtvarné oblasti se uvědoměle uplatňují geometrické prvky již v MŠ při výtvarné 

tvorbě (elementární tvary), dále v předmětu výtvarná výchova na prvním stupni ZŠ se 

uplatňuje geometrizace záměrně i nezáměrně (elementární prvky záměrně, již případné 

„vyšší“ průměty spíše nezáměrně), v předmětu výtvarná výchova na druhém stupni ZŠ se 

uplatňují již většinou záměrně jak elementární, tak „vyšší“ prvky geometrizace (kubistický 

směr a výtvarné/ architektonické slohy), v předmětech estetická výchova a výtvarná výchova 

se na SŠ geometrické projevy uplatňují zcela záměrně, a to jak „nižší,“ tak „vyšší“ (kubistické 

a další avantgardní směry, výrazové a kompoziční prostředky, čistá abstrakce atd.), na poli 

edukace SOU a VOŠ lze uplatnit obojí – tedy uvědomělý i neuvědomělý princip, a to 

v závislosti na stupni a cíli školy (výtvarné školy vs. nevýtvarné) a konečně ve 

vysokoškolském prostředí platí stejné uplatnění jako v oblasti literární výchovy, tedy 

v závislosti na studovaném oboru (u výtvarného oboru naprosto uvědomělé uplatnění). 

Z hlediska praktické tvorby (činnostní obsah vzdělávacího předmětu) a z hlediska 

pouhého receptivního přijímání (teoretické předměty) se geometrizace elementární i 
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profesionální uplatňuje v závislosti na stupni školy (na MŠ samozřejmě pouze činnostně 

prakticky, v gymnaziálním vzdělávání spíše teoreticky, na VŠ spojením obou principů). 

Za čtvrté: terén základního uměleckého školství není v současnosti pojímán a ani 

připraven na interdisciplinární edukační práci pro obory literární a výtvarné umění skrze 

jednotný estetický princip, o čemž svědčí nejen pedagogické dokumenty (RVP), ale i samotné 

umělecké výstupy (výtvarné práce). Nutno v tomto směru doplnit, že ani pedagogická 

specializace pro obor učitelství literární výchovy na základní umělecké škole či škole jiného 

typu v současné době není v žádné univerzitní nabídce České republiky, přičemž v oboru 

učitelství výtvarné výchovy je tomu naopak. Navíc zcela chybí vysokoškolský studijní 

program učitelství estetické výchovy pro oba uvedené obory uplatnitelné v terénu základního 

uměleckého školství, „estetičtí pedagogové“ se uplatňují ponejvíce jako teoretičtí přednášející 

především na gymnáziích, kde navíc obory literární spadají do aprobace učitele-bohemisty 

s výraznou jazykovou složkou. Tyto literární subdisciplíny jsou nadto ještě pojímány jako 

obory vzdělávací (naukové), nikoliv výchovné (dovednostní, zážitkové). Uvedený deficit snad 

zesílí potřebu vybudovat nový interdisciplinárně umělecký vzdělávací program pro budoucí 

umělecké pedagogy, a to nejen na základních uměleckých školách, ale i jiných, kde se – 

v intenci pedagogiky jako vědy – kromě složky vzdělávací uplatní i složka výchovná a 

naopak. 
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