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they use should contribute to mutual understanding thus it is most desirable to choose the 

right means of expressions; especially within Art lessons. The teacher's comprehension and 

understanding of the student's artistic expressions might make their communication easier and 

it might also contribute to the artistic and personal development of the student. 
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Úvod do zkoumané problematiky, cíl disertační práce a výzkumné otázky 

Téma této práce se zrodilo díky mé profesní orientaci, neboť jako odborná asistentka 

na katedře designu textilní fakulty Technické univerzity v Liberci mám velmi blízko 

k designu, zvláště pak k designu textilnímu. Při své pedagogické práci si čím dál víc 

uvědomuji vzájemnou propojenost několika pohledů na textilní dezén. Jednak je to náhled na 

dezén v jeho historickém a sociokulturním kontextu, z j iného úhlu pohledu jej lze chápat jako 

výsledek formotvorné vůle tvůrce, který tvořivým způsobem reaguje na soudobou realitu. 

Rozhodla jsem se proto tyto vazby ozřejmit na některých příkladech z oblasti vzorování 

textilií. 

Zároveň se domnívám, že je velmi důležité vést k pochopení těchto souvislostí 

i studenty, protože vytvářet design bez znalosti sociokulturního prostředí, ve kterém vzniká, 

není vlastně ani možné. Výchova k designu navíc musí vycházet z hlubokého poznání nejen 

estetických, užitných, výrobních, ekonomických, ekologických a sociálních aspektů, ale i ze 

znalosti zákonitostí vizuální komunikace, ze samotného uvědomění si, že jakákoli tvorba je 

vlastně procesem komunikace autora nejen se světem, ale i se sebou samým. Studenti totiž 

často nadhodnocují individuální tvorbu výtvarníka a ve většině případů si její sociokulturní 

podmíněnost vůbec neuvědomují. Uniká jim fakt, že vzor musí do společenské a kulturní 

půdy dobře zapadnout - že je zapotřebí, aby tvarosloví vzoru souznělo s duchem doby. 

Protože design má v současné době velmi široké pole působnosti a nebylo by možné 

problematiku pojmout v celé její šíři, soustřeďuji se vzhledem ke své profesi především na 

textilní tvorbu. Teoretická část je proto orientována na vytipované úseky z historie 

a současnosti textilního vzorování, ve kterých je sociokulturní vliv podle mého názoru nejvíce 

patrný. Výzkumná část práce se pokouší ověřit, z d a j e sociokulturní ovlivňování reflektováno 

v procesu i výsledcích všeobecném vzdělávání, a pokud ano, jakými způsoby se tato 

skutečnost projevuje. 

Kromě této základní otázky vyvstala v průběhu výzkumných šetření celá řada otázek 

dalších, proto práce zkoumá mimo jiné i způsob užívání symbolů, vliv komerce 

a globalizovaného světa na výtvarné uvažování a kreativitu žáků nebo ochotu či neochotu 

měnit tradiční témata či symboliku barev. Spojovacím můstkem mezi částí pojednávající 

o textilním vzorování v obecném pojetí a částí zkoumající žákovské artefakty je společné 

sociokulturní klima. Výzkumná sonda by měla pomoci nahlédnout na výtvarné artefakty žáků 

a na výrazové prostředky, jichž užívají, z pohledu sociálních vztahů, ve kterých se mladiství 

pohybují. Pochopení a porozumění jejich výtvarným prostředkům by mohlo napomoci lepší 
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vzájemné komunikaci mezi pedagogem a žákem. Učitel by pak mohl výtvarně i výchovně 

působit tak, aby přispěl nejen k výtvarnému, ale i osobnostnímu růstu žáka. 

Disertační práce tedy podporuje současný edukační přístup, který je teoretiky 

označován jako komunikační pojetí oborových didaktik.1 Za ústřední analytickou jednotku 

tohoto pojetí pokládají odborníci oborově didaktický fakt. Testování jeho správnosti patří podle 

nich k nejzávažnějším funkcím jak oborově didaktické teorie, tak praxe. Tento trend, který 

Slavík nazývá druhým obratem k jazyku nebo také obratem k významové struktuře komunikace, 

je postaven na didaktické povaze vztahu mezi odbornými činnostmi určitého vědního nebo uměleckého 

oboru a jejich prvotními, zárodečnými projevy u žáků.2 Tyto póly, tedy pól expertní a pól příslušné 

žákovské aktivity, podle Slavíka propojuje edukační spojnice. 

Přehled současného stavu zkoumané problematiky 

Zaměření disertační práce na oblast designu v jeho sociokulturním kontextu je v současném 

diskursu specifické. Tolik rozšířený fenomén, jako je design, je v odborné rovině většinou pojímán 

z pohledu historického,3 estetického,4 popřípadě psychologického,5 ale jeho přímé vazby na kulturní 

a sociální vlivy nejsou dosud vzorném úhlu odborného zájmu.6 Stejně tak i pedagogické výzkumy, 

které by se tímto zdánlivě marginálním problémem zabývaly, jsou poměrně vzácné, neboť 

většina jich je orientována spíše na výuku umění, etnografii či vzorování textilií 

z historického nebo socioekonomického pohledu. Výjimkou jsou výzkumné práce odborných 

pedagogů na některých zahraničních univerzitách. Jako příklad lze v tomto směru uvést 

výzkumné práce7 Margaret Perivoliotis-Chryssovergis8 z Technological Educational Institute 

' Slavík a Janík v textu Významová struktura faktu v oborových didaktikách citují mnohé české i zahraniční 
odborníky z oboru didaktiky, kteří v 90. letech 20. století o těchto tendencích odborně pojednávali na stránkách 
časopisu Pedagogika. Autoři dále připomínají, že kořeny těchto snah nalézáme už v 60. letech v kritickém 
hodnocení didaktických tradic naší a německé pedagogiky, ale i v angloamerické tradici curricular studies 
a v podnětech tehdejší sovětské pedagogiky (SLAVÍK, Jan; JANÍK,Tomáš, 2005, str. 336-353). 

2 SLAVÍK, Jan; JANÍK, Tomáš, 2005, str. 336-353 

3 kupříkladu práce Zdena Kolesára (2004) nebo Martiny Pachmanové (2005) 

4 Bohumil Markalous, Dušan Šindelář, Raul Trojan, Miroslav Klivar a další 

5 Jiří Kulka a další 

6 kromě např. POKORNÁ, L. Sociální determinanty estetického vztahu. Praha : ÚVK 1984 

7 například: PER1V0L10TIS, Margaret C. The Role of Textile History in Design Innovation : A Case Study 
Using Hellenic Textile History. Textile History, May 2005, Vol. 36, Issue 1, p. 1-19. ISSN 0040-4969 

8 Margaret Perivoliotis, profesorka textilního designu a historie dekorativního umění a nábytku na Technological 
Educational Institute of Athens. Její výzkumná práce čítá desítku mezinárodních projektů v oblasti textilního 

12 



v Athénách. Výsledky jejích výzkumů odhalují některá nelichotivá sociologická fakta, 

například velké procento neodborně vzdělaných pracovníků v textilní výrobě'' nebo poměrně 

vysokou nezaměstnanost venkovských žen. Tato zjištění vedla Margaret Perivoliotis 

k přípravě a realizaci e-learningové výuky moderního textilního designu, zacílené právě na 

skupinu venkovských žen. Program tak zvyšuje jejich odborné vzdělání i šanci na získání 

kvalifikovaného zaměstnání.10 Sociálními a psychologickými aspekty textilního designu, 

oděvu, jejich analýzou a využitím pro inovaci technologií" se zabývá odborná asistentka 

Michigan State University12 Young-A Lee. 

Na Slovensku pak byl nedávno proveden výzkum zaměřený na symboly globalizace 
13 

v kresbách teenagerů ze Slovenska, Čech, Koreji, Japonska, Austrálie a Afriky. Tento 

výzkum, prováděný modifikovanou verzí výzkumu zpracovávaného v 70. letech Helen 

Langarten,14 se zabývá preferencí předmětů, které by si respondenti s sebou vzali při náhlé 

přírodní katastrofe. Výběr, který v zadání není omezen pouze na předměty a nevylučuje tedy 

volbu abstraktních pojmů, odkazuje na hodnotový žebříček dospívajících. V našich 

podmínkách byla v 80. letech prováděna mnohá šetření v rámci aktivit výzkumných ústavů, 

jako byly Výzkumný ústav obchodu (VÚO) nebo Ústav pro výzkum kultury (ÚVK). Jednalo 

se vesměs o zjišťování vkusových preferencí obyvatelstva.15 

designu a vzdělávání. Vydala tři publikace o historii nábytku a textiliích. Spolupracuje s Hellenic Pedagogical 
Institute, Athens Municipality, American College, Center for Adults. 

° Autorka zjistila, že 90% textilních designérů nemá speciální vzdělání (byli to vesměs absolventi lyceí nebo 
tříletých vysokých škol bez zaměření na design), ale 100% jich bylo ochotno dále na svém vzdělání pracovat. 

10 Long Distance Design Education Applied to Rural Women (in International Journal of Education and 
Development Using ICT > Vol. 2, No. (2006) dostupné na < http://ijedict.dec.uwi.edu >) 

" Vybraná práce: Lee, Y. A, & Sontag, M. S. (2007, June). Validation of the Proximity of Clothing to Self Scale 
for Older Persona, Journal of Korean Society of Clothing and Textiles, 31 (6). 

12 dostupné na <www.chs.fsu.edu> 

13 ŠICKOVÁ-FABRICI, J.; ŠICKO, J. Symboly globalizácie v kresbách teenagerov zo Slovenska, Čiech, Kórey, 
Japonska, Austrálie a Afriky. Obrazy vnútra. Internal Images, vyd. OZ Terra Therapeutica., 2005. ISBN 80-
969376-3-4 

14 Helen B. Langarten, americká arteterapeutka, uskutečnila v 70. letech 20. století v Kalifornii pilotní projekt 
s potomky lidí, kteří přežili holocaust. Zkoumala, jestli hodnoty důležité pro generaci rodičů, kteří prošli 
koncentračními tábory, byly přeneseny do systému hodnot jejich dětí a jak tyto „děti" (účastníci výzkumu byli ve 
věku 17-31 let) vnímali minulost rodičů, svou rodinu a její dynamiku v krizových situacích a zda rodiče ovlivnili 
účastníky výzkumu v jejich sebe-vnímání, včetně jejich osobnostních rysů. 

15 Bálek, P. (1985), Botťánková, H. (1980), Komárkov, R. (1980, 1985, 1987), Pokorná, L 1984), Vaničková, J. 
(1986) a další (in HAZUKOVÁ, Helena. Osvojování hmotné kultury ve výtvarné výchově na 1. stupni základní 
školy. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1988) 

13 
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V pedagogice se problematikou designu zabývala Helena Hazuková, jejímž 

výzkumným zájmem byla užitá tvorba ve výtvarné výchově a prosazování takové koncepce 

výchovy k designu na školách, která by se neomezovala jen na výtvarnou výchovu, ale 

uskutečňovala se v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu.16 Je vhodné připomenout 

i výzkumné šetření z let 2003-2007, které pod názvem Dětská zkušenost s výtvarným 

projevem a vizuální kulturou17 zahrnulo děti z celé České republiky. Tento výzkumný úkol, 

zadaný Ministerstvem kultury, měl především poskytnout aktuální informace o zkoumaných 

zkušenostech, postojích a znalostech dětské populace v oblasti výtvarných aktivit a vizuálně-

obrazného myšlení. 1 v tomto empiricko-výzkumném šetření převažoval sociologický 

charakter. Vztahy mezi architekturou, designem a uměním v národním a historickém 

kontextu byly rovněž tématem 4. regionálního kongresu INSEA, který se konal v Glasgowě 

v roce 1997 pod názvem „Naše budoucnost v designu - zavádění novinek, komunikace 

a partnerství".18 

V dnešní době, kdy jsou v oblasti designu ve středu zájmu spíše socio-ekomomické 

kontexty, je na místě připomenout designéry, kteří nevnímali design jako pouhý estetický 

styling vnější podoby předmětu. Patří mezi ně například Victor Papanek, působící zejména 

v Severní Americe a ve Skandinávii. Od počátku 60. let se snažil o to, aby měl design 

pozitivní ekologický vliv. Zájem o životní prostředí spojoval s ochranu přírody a podporou 

vývoje recyklovaných materiálů. Za zásadní problém považoval lidskou nerovnost 

a negramotnost, a proto upozorňoval na nutnost posílit sociální aspekt práce designérů, kteří 

při jeho respektování mohou významně pomoci řešit aktuální problémy právě v této oblasti. 

Konstituoval tak základy humanitárního designu. Soustředil se na oblast rozvojového světa 

a některé jeho aktivity byly podporovány mezinárodní organizací UNESCO. Protože za zcela 

zásadní považoval nutnost přístupu negramotných obyvatel chudých zemí k informacím, 

navrhl se svým studentem nový typ tranzistorového rádia. Toto Tin Can Radio bylo 

zhotovené z obyčejné plechovky . Běžně užívané baterie nebo připojení ke zdroji elektrického 

proudu bylo nahrazeno alternativním spalování vosku, papíru, dřeva či sušeného trusu. Celá 

jednotka byla vytvořena jen za devět centů a vyráběla se ve velkém množství. Plechovky 

Papanek záměrně neupravoval, aby se vyhnul ovlivňování estetického vkusu domorodých 

16 HAZUKOVÁ, Helena. Výtvarná výchova a výchova k designu. Estetická výchova roč. 30, č. 9 (1989/90), 
str. 285-287 

17 kol. autorů (Jan Slavík, Pavel Klus, Iva Klůsová, Markéta Pastorová, Zdena Synecká). Dětská zkušenost 
s výtvarným projevem a vizuální kulturou. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2006 

18 FULKOVÁ, Maric. Na kongresu v Glasgow (In: Výtvarná výchova, roč. 37, č. 4 (1997), str. 4-5 
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obyvatel. Předpokládal, že si je domorodci, v návaznosti na svůj přirozený kulturní kontext, 

budou dekorovat sami a po svém. Je také pravdou, že nechtěl zvyšovat náklady na výrobu 

rádia. Na Papankovy snahy v oblasti humanitárního designu navázaly dvě nedávno vzniklé 

iniciativy: Architecture for Humanity a Voluntary Architects' Network. V rámci posledně 

zmíněného dobrovolného sdružení své projekty pomoci zemím postiženým katastrofami 

realizoval také japonský architekt Shigeru Ban.19 

Problematikou textilního výtvarného projevu se v našem prostředí ve svých 

publikacích20 zabýval textilní výtvarník a pedagog Antonín Kybal, který se po 2. světové 

válce zasloužil o rozvoj české autorské tapiserie a textilního designu. Jako profesor na pražské 

Vysoké škole uměleckoprůmyslové vychoval další generaci textilních umělců, kteří vstoupili 

na uměleckou scénu v 60. a 70. letech a kteří aktivně zasahovali do domácího a světového 

vývoje. Tvorba 80. let až do konce 20. století je reprezentována skupinou autorů, kteří jsou 

rovněž většinou absolventy VŠUP. Přes společné východisko nejsou jejich díla názorově 

jednotná a představují širokou škálu tvůrčích možností. 

Teoretická podpora, která by oblast textilní tvorby přibližovala, však zcela chybí. 

Z tohoto hlediska je tedy ta část předkládané disertační práce, která zpracovává jednotlivé 

vybrané textilní vzory z obecného, historického i sociokulturního hlediska, ojedinělá. 

Zaměřuje se především na proměny pozdní doby,21 které se nejviditelněji projevují v oblasti 

umění a kultury, a tudíž také v užitém umění, jehož součástí je i textilní design. Kultura 

odívání stejně jako kultura oděvních a bytových doplňků patří k těm, na kterých se viditelně 

promítají každodennost, společenská nutnost i sociokulturní konvence. Právě oděv od svého 

vzniku zastával několik funkcí - chránil před poraněním, před vlivy počasí, podporoval touhu 
r f 22 

zdobit se a tím zvyšoval atraktivitu jedince, bránil studu jako naučenému vzorci chovaní 

a v neposlední řadě splňoval potřebu lidské diferenciace či naopak integrace. 

Lidé v průběhu svého života vstupují do různých sociálních skupin, přijímají mnohé 

sociální role, dnes spíše nazývané koncepty plurality sociálních identit.23 U každého člověka 

v těchto procesech dochází ke střetu dvou poloh: jednak touhy vyjádřit se sám za sebe, 

" HUBATOVÁ-VACKOVÁ, Lada. Návrhář a skutek. Lidové noviny . Orientace, 2. června 2007 (dostupné na 
<www.czechdesign.cz> 

20 KYBAL, Antonín, 1958, 1973 

21 Tento termín je stejně jako některé sociální souvislosti ěerpán z publikace: PETRUSEK, Miloslav. Společnosti 
poutní doby. Praha : SLON, 2006. 

22 VLACHOVÁ, K. Oděv a m ó d a j a k o sociální fenomény. Sociologický časopis XXXI 2/1995, str. 267 

23 Petrusek, 2006, str. 30 
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vizuálně se odlišit, na druhé straně potřeby stát se vědomě či podvědomě součástí různých 

pospolitostí, které člověka unifikují. Proto má oděv-kostým specifické signifikantní znaky, 

díky kterým je člověk vizuálně identifikován. 

Tento sociální proces se pokoušely definovat různé směry sociálních věd, úhly 

pohledu přitom byly jiné: ekonomické (expanze kapitálu neustále podporující konzum nebo 

ekonomika založená na technologickém rozvoji), sociologické (boj o společenskou prestiž), 

kulturní nebo antropologické (spojující módu s rituály).24 Vzniklo tak mnoho definic módy, 

z nichž nejvýznamnější definují módu jako sociální regulativ, originální systém sociálního 

dozoru (König 1979) či náhlé hnutí směrem k přijetí jistého životního stylu nebo zvláštního 

vkusu (Schaefer 1989). K těmto definicím významně přispěli strukturalisté jako například 

Lévi-Strauss, který rozpracoval významové podtexty nejen oděvu, ale i doplňků a barev. 

Barthes se zabýval oděvem jako logotechnickým systémem, ve kterém oděvní součásti 

představují určité komunikativní znaky. Hjelmslev hledal možnosti interpretace oděvu teprve 

v souvislosti s osobností jako součástí sociálního světa. Teorie symbolického interakcionismu 

(např. Willis aj.) staví do popředí schopnost oděvu koncentrovat v sobě symboly a významy, 

díky nimž se uskutečňuje sociální komunikace. Klasické práce (např. Spencer, Simmel 

Veblen, König aj.) se zabývaly významem oděvu a módy zejména v souvislosti s jejich 

schopností sociální diferenciace.25 Podle Benjamina Waltera26 j e nejzajímavější vlastností 

módy její schopnost předjímat. Současný francouzský filozof a esejista Gilles Lipovetsky 

upozorňuje na to, že proces módy rozšiřuje své panství tím, že je založen na zákonu 

zastarávání, svůdnosti a rozrůznění. Tvrdí tedy, že podobně jako lehký průmysl, je 

strukturována i móda. 

Teoretických úvah na téma módy v kontextu dnešních sociálních a kulturních vztahů 
' 11 

v současné době přibývá. Články jako například „Móda a fetišismus" od Valerie Steeleové,' 

„Telegramy do budoucna" od Caroline Evansové,28 „Oděv - prostředek neverbální 

24 W1LSONOVÁ, Elizabeth. Móda a modernost (in Revue Labyrint, 2003, číslo 13-14, str. 154-156) 

25 VLACHOVÁ, K. Oděv a móda jako sociální fenomény. Sociologický časopis XXXI 2/1995, str. 273 

26 Walter Benjamin (1892-1940) - německý filosof, literární vědec, esejista, překladatel a prozaik, spjatý 
s frankfurtskou školou kritické filosofie 

27 STEELEOVÁ, Valerie. Móda a fetišismus ( i n Revue Labyrint, 2003, číslo 13-14, str. 147) 

28 EVANSOVÁ, Caroline. Móda do budoucna ( i n Revue Labyrint, 2003, číslo 13-14, str. 193) 
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komunikace" od Jany Machalové29 upozorňují na nové umělecké formy, jež jako barometr 

kultury a společnosti vypovídají o duchu doby. 

Je zřejmé, že vlivem sociokulturního prostředí na oblast odívání se zabývala celá řada 

autorů. Jiná situace je ale v oblasti textilního vzoru, jenž je nedílnou součástí oděvních a také 

interiérových textilií. Jeho význam ve světě založeném především na vizuální komunikaci je 

jistě nepopiratelný, přesto teoretických úvah zabývajících se touto problematikou lze nalézt 

velmi málo. Za zmínku jistě stojí některé práce klasika textilního umění Antonína Kybala, 

který si uvědomoval souvislost mezi změnou vzorování a změnou společenské situace. „Zrod 

a objev nových tvarů v umění znamená, že staré formy nebyly již schopny vyjádřit nový 

poměr ke skutečnosti, že se současný svět natolik změnil, že je starými výrazy 

nevyjádřitelný...Jestliže názor na soudobé koberce mění míru jejich dekoru, mění jejich 

barevnost, měřítko, s t r u k t u r u j e to proto, že se hledá nová souvislost s rodící se architekturou, 

s novou společností, s novým myšlením a cítěním. Jestliže oděvní látky již nemanifestují 

představu o soudobém člověku, hledají jejich tvůrci nové vazby, nové vzory, novou barevnost 

a tak dále, aby spolutvořili člověka nově reagujícího na svět."30 Kybal si byl dobře vědom 

toho, že v užitém umění a také v textilní tvorbě jsou nové vzory, nové rytmy, nové barevnosti 

a proporce výrazem nového názoru na odívání, bydlení, a tedy celkovým myšlenkovým 

a citovým postojem k životu. 

Textilní vzor, sociokulturní vzorec a výzkumný vzorek - žákovský artefakt 

V oblasti celé kultury (nejen umění, ale i kultury životního stylu, bydlení a odívání) 

jsou patrné nejenom marketingem regulované módní vlivy, ale také neméně důležité kulturní 

a sociální souvislosti, které v současné společnosti teprve hledáme a snažíme se jim 

porozumět. S odkazem na Petruskovy sociologické teze31 o společnostech pozdní doby se 

v následujících částech textu pokusím uspořádat důležité fragmenty z oblasti textilního 

designu tak, aby bylo zřejmé, že se textilní vzor a jeho následné využití v oděvní či 

interiérové tvorbě plnohodnotně účastní tvorby kulturních a společenských vzorců. Opírám se 

Při tom mimo jiné i o Goodmanovu3 2 teorii, že vyjadřování a exemplifikování znamená 

29 MACHALOVÁ Jana. Oděv jako prostředek neverbální komunikace (in Art&Antique, listopad 2003, č. 58) 

30 KYBAL Antonín. Kapitoly o textilním umění Praha : Nakladatelství československých výtvarných umělců, 
1958, sir. 9 

11 Petrusek, 2006 

32 viz GOODMAN, N. Způsoby světa-tvorby. Bratislava : Archa, 1996 
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odkazování k určitým relevantním vlastnostem. Například vzorky látek (ústřižky tvořící 

vzorkovnici), které používá krejčí, odkazují na dezén (textilní vzor), barvu, texturu, ale už ne 

tvar nebo jeho velikost. Vzorek je tedy vzorkem pouze některých svých vlastností a tyto 

vlastnosti se mění podle okolností. 

Totéž podle něho platí i v projevech umění volného,33 ale zatímco u vzorků ze 

vzorkovnice je poměrně snadné určit, co exemplifikují, určení konkrétních vlastností, ktere 

jsou exemplifikovány uměleckými díly, je mnohem obtížnější. Proto Goodman výtvarné 

artefakty metaforicky nazývá „vzorky z moře". 

Cílem této práce je mimo jiné dokázat to, že výše uvedené Goodmanovo tvrzení platí 

rovněž v užitém umění, tedy i v textilní tvorbě. U nových textilních vzorů jsou to právě 

význačnější, srozumitelnější a přesvědčivější charakteristické rysy či vlastnosti, které jsou 

dezénem neverbálně manifestovány. Díky své referenční funkci dokazuje textilní design svou 

patřičnost a své opodstatnění. Proto by se dal textilní vzor charakterizovat jako soubor 

symbolů, které mohou prezentovat a skutečně prezentují svět(y) pomocí exemplifikace. Stejne 

tak, jako je vhodný vzorek látky díky vlastnostem, které projektuje, fragmentem 

představujícím textilii celou, může být textilní vzor souborem signifikantních znaků určitých 

kulturních a sociálních vzorců. Triáda vzor - vzorec - vzorek tak spojuje tři roviny: obecnou 

(expertní v oblasti designu a textilního designu), sociální a edukační, což znázorňuje 

následující schéma: 

makrostruktura sociokulturní rámec bezprostřední realita 

kultura skupina (skupinové chování) jednotlivec (žák) 

VZOR VZOREC VZOREK 

Pro splnění vytčeného cíle se jako nezbytné ukázalo nahlížet na tuto triádu také 

z pohledu filozofické antropologie. Uvedenému výchozímu schématu odpovídá i koncepce 

disertační práce a odráží se v jejím členění. 

• Cíl disertační práce a výzkumné otázky 

Doktorská disertační práce si klade za cíl zmapování výtvarných výrazů používaných 

v designu, respektive ve vzorování textilií, a repertoáru výtvarných výrazů používaných dětmi 

13 Goodman říká, že „. . .umělecká díla nejsou vzorky z rolí látek nebo ze sudů, ale z moře. Doslovně nebo 
metaforicky exemplifikují formy pocity, příbuznosti, kontrasty, které je třeba hledat ve světě nebo do světa 
vestavět." (GOODMAN, N. Způsoby svěla-lvorby. Bratislava : Archa, 1996, str. 147) 
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a mládeží. Spojovacím článkem těchto dvou rovin - „expertní" (oblast kultury v širším pojetí 

reprezentovaná reálnými aktivitami umělců a designérů) a „žákovské" (oblast školní třídy 

představovaná konkrétními činnostmi žáků v rámci výtvarné výchovy) - je společné sociálně-

kulturní klima. Jejich kvalitativní analýza je hlavním zdrojem hledání případných společných 

průniků, jejich interpretace a návrhů východisek pro pedagogickou praxi. Učitelovo 

pochopení a porozumění výtvarnému výrazu žáka může usnadnit vzájemnou komunikaci 

a napomoci výtvarnému i osobnostnímu růstu žáka. Pro splnění vytčeného cíle bylo 

zformulováno pčt základních výzkumných otázek. 

• Vybrané dílčí výzkumné otázky 

1. Existují společné průniky výtvarných výrazů mezi expertní a aktuální edukační rovinou 

v oblasti textilního designu? Jestliže ano, jaké? 

2. Jaký druh informací poskytují učiteli vnější projevy sociokulturních vlivů v oblasti 

textilního u dětí a mládeže? 

3. U kterých věkových kategorií se tyto průniky nejvíce manifestují? 

4. Které výzkumné nálezy jsou obecně významné pro rozhodování v edukačních procesech? 

5. Které jevy se nově uplatňují v situacích výtvarné výchovy i mimo ně? 

Význam práce 

Disertační práce podporuje současný edukační přístup, který je odbornými teoretiky 

označován jako komunikační pojetí oborových didaktik. Za ústřední analytickou jednotku 

tohoto pojetí pokládají odborníci oborově didaktický fakt. Testování jeho správnosti patří podle 

nich k nejzávažnějším funkcím oborově didaktické teorie i praxe. Tento trend, který Jan Slavík 

nazývá druhým obratem k jazyku nebo také obratem k významové struktuře komunikace, je 

postaven na didaktické povaze vztahu mezi odbornými činnostmi určitého vědního nebo uměleckého 

oboru a jejich prvotními, zárodečnými projevy žáků (SLAVÍK, Jan; JANÍK, Tomáš. Významová 

struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika, roč. L V, 2005). Tyto póly, tedy pól expertní 

a pól příslušné žákovské aktivity, podle Slavíka propojuje edukační spojnice. 
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1. ODBORNÁ TERMINOLOGIE 

Prvním krokem při vstupu do zkoumané problematiky bylo vymezení významů 

používaných odborných termínů, které jsou o problému v oblasti textilního vzorování klíčové. 

1.1. Design, dezén, ornament, dekor 

Ve své pedagogické praxi se často setkávám s tím, že studentům nejsou zcela jasné 

pojmy dezén a ornament. Sice podvědomě dobře tuší jejich smysl, ale velmi těžko tyto pojmy 

vymezují a ještě hůře je dokáží v praxi rozlišit. 

Design je dnes již velmi širokým pojmem, který je používán v mnoha oborech. 

Většinou je spojován až s industriálni společností34, a proto jej většina encyklopedií dosud 

definuje jako celkové tvarování výrobku vycházející z j e h o účelové funkce a estetického 

dojmu. Některé prameny tuto definici dále rozšiřují o podmínku snadné výroby, opravy 

a následnou možnost likvidace po uplynutí životnosti předmětu a někdy také o hledisko 

dosažení marketingových cílů. Zjednodušeně řečeno, designem můžeme rozumět vytvarováni 

výrobku v souladu s technickými, výrobními, ergonomickými, estetickými a cenovými 

požadavky. 

Není výjimkou, že se průmyslový design v některých oblastech propojuje také 

s uměleckým řemeslem nebo volným uměním. K ozvláštnení užitných předmětů člověk 

odnepaměti používá zdobné neboli dekorativní prvky. 

Z hlediska zdobnosti je nejobecnějším pojmem dekor, který představuje výzdobu 

jako takovou, to znamená, že si pod ním můžeme představit i jakýkoli předmět sloužící 

k ozdobě, který spadá do oblasti architektury nebo užitého umění. Dekor většinou závisí na 

tvaru předmětu a vhodně jej doplňu je. 

Motiv35 (z angl. motive = pohnutka, podnět) představuje ve výtvarném umění prvek 

nebo soubor prvků, někdy dokonce i situaci obsahující výtvarnou myšlenku. Je pohnutkou, 

podnícením činnosti, východiskem, tedy základním prvkem tématické výstavby díla, vedoucí 

myšlenkou činnosti nebo díla a také vnější stránkou jeho námětu a tématu. Představuje 

základní skladebnou jednotkou jak ornamentu, tak dezénu. 

Obecně se dekorativní motivy dělí podle toho, zda a do jaké míry jsou jejich formy 

zjednodušovány a tvarově upravovány čili stylizovány. Čím více se přírodní motiv (rostlina, 

34 Zdeno Kolesár se v úvodu ke svému dílu Kapitoly z dejín dizajnu touto otázkou zabývá a upozorňuje na 
teoretiky (např. E. Lucie - Smith), kteří myšlení podobné dnešním designérům nalézají dokonce už v pravčku. 

15 Z latinského motus - pohyb, moveo - pohybuji se, do češtiny přes středověkou latinu motivus - hýbající. Viz 
Malý etymologický slovník. 
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lidská, či zvířecí postava apod.) tvarově zjednoduší, tím více se blíží ornamentu, kterým může 

být nejen motiv zjevně vycházející z přírody, ale i abstraktní geometrický prvek. 

Dekorativní motivy jsou nejen zdobné, ale plní také další funkce. V dřívějších dobách 

se motivů se symbolickým významem užívalo k ozdobě kultovních předmětů a oděvů. 

Sloužily a slouží ke zdůraznění výstavby nebo konstrukce (u textilií např. zvýraznění 

kompozice šátku) a také ke zdůraznění nebo potlačení spojení dvou částí (výšivka na límci 

kroje nebo na spojení rukávu s ramenem). Motivy také mohou splňovat praktickou funkci -

v případě textilie může vzor odvádět pozornost od ušpinění, popř. pomačkání. 

Termíny dezén a ornament bývají v běžném hovoru často zaměňovány. Je pravda, že 

obsahově jsou si hodně blízké, nicméně pojem ornament se užívá v širším rozsahu, ma 

obecnější platnost a objevuje se i v dalších výtvarných oborech včetně architektury. Mnohdy 

bývá ornament vnímán s archaickým, někdy dokonce pejorativním nádechem. 1 uto 

nelichotivou nálepku dostal ve 20. letech minulého století, kdy se j iž plně prosazovaly 

principy vycházející ze strojní výroby, které ovlivňovaly funkční i tvarové vlastnosti výrobku. 

Podle hesla „forma následuje funkci", kterým se řídil, j e tento moderní směr nazýván 

funkcionalismem. „Zatracování" ornamentu je nejvíce spojováno se jménem brněnského 

rodáka, vídeňského architekta Adolfa Loose. V eseji „Ornament a zločin" totiž Loos spojuje 

„civilizační evoluci s postupným vytrácením se ornamentu z kultury, čímž naznačil 

antiornamentalistickou strategii moderní užité tvorby".36 Naštěstí se Loosova vize nepotvrdila 

a ornament se v průběhu dalších let poznenáhlu začal opět vracet zpět do světa užitných 

předmětů, architektury i volného umění. Loosovo heslo však přesto provokuje a inspiruje. 

Například současný výtvarník a designér Maxim Velčovský ho použil k hlubšímu zamyšleni 

nad diktátem jako takovým (obr. 1). 

Ornament v současném umění navazuje na tradice, ale zároveň se dotýká každodenní 

reality rituálů zasazených do aktuálních vztahů. Soudobé výtvarné prostředky nahrazují staré 

- namísto dříve používaných stavebních prvků (např. zrnek písku v mandalách, oblázku 

v mozaikách, korálků ve výšivkách apod.) jsou dnes používány pixely digitálních obrazů 

a drahocenné materiály jsou nahrazovány věcmi denní potřeby nebo civilizačními přebytky 

a odpadky. Spojení ornamentu, textilní tradice a hravosti moderního člověka představuje 

například dílo Modrý otisk od Davida Medka (obr. 2). 

Dezén má blíže k textilní interpretaci. Je to modernější výraz, jenž nahradil dříve 

používaný termín textilní vzor. Rozumí se jím používání jednotlivých prvků (motivů) 

36 KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín dizajnu . I. a II. diel, Bratislava, 2000, str. 42 
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tvořících výtvarný celek. Zkušenost ukazuje, že dezény nemusí být (a dnes ve většině případů 

ani nejsou) tvořeny ornamentálními prvky. Může se jimi rozumět například i vzorování 

pomocí struktury textilie. 

Textilní vzory prošly v minulosti mnoha obměnami. Tyto proměny ornamentiky byly 

jednak závislé na výtvarných a estetických zásadách prosazovaných především vládnoucím 

historickým slohem, a jednak na možnostech textilní technologie. Dezén je podobně jako 

design spojován spíše s průmyslovou výrobou, kdy návrhář navrhne vzor a výroba jej 

rozmnožuje. Nejde tedy o dědictví určitého typu vzoru, který přechází z generace na generaci, 

jako je tomu u ornamentu. 

Dezén je výsledek činnosti záměrné, potvrzuje to ostatně i původ pojmu samotného: 

désigner (Jr.) = určit, ustanovit, označit, znamenat; dessein (fr.) = úmysl, záměr; á dessein (jr.) 

= schválně, úmyslně, záměrně; dessin (fr.) = kresba, náčrt, návrh, vzorek. Je individuálním 

projevem výtvarníka, ve kterém se ukazuje nejen jeho kreativita a fantazie, ale i jeho vlastni 

výtvarný názor. Přes nesčetná omezení, která souvisí například s materiálem nebo technologií 

výroby, se vymaňuje z role anonymního tvůrce a projevuje svou jedinečnost. Síla výtvarne 

myšlenky ho, podobně jako malíře malujícího obraz, vede k výtvarné realizaci. Dezén tedy 

charakterizuje účel, smysl, cíl, záměr, tendenci. Je ovlivňován především módou, ale 

důležitou roli hraje také rukopis návrháře a v širším měřítku i sociální a kulturní kontext. 

Ornament (z lat. o r n a m e n t ů m - výstroj , výzdoba , šperk, skvost , umělecké dílo 

sloužící k výzdobě, ale také důstojenství, pocta, vyznamenání37) je v užším smyslu druh 

výzdoby, který zahrnuje několik poloh. Ornamentem mohou být jednotlivé prvky, motivy 

nebo články, tedy vlastně to, co jej vytváří, a nebo jde o způsob, jakým se s ním pracuje, to 

znamená o jeho výstavbový ornamentální systém (způsob řazení a opakování). Lze jím take 

rozumět celý systém určitého výzdobného typu - ornamentiku, která je soustavou 

výzdobných motivů užívanou v určitém slohovém období a zdobící architekturu, produkt 

umění, uměleckého řemesla nebo průmyslu.38 

Podle původu a povahy výzdobných prvků se rozlišuje ornament geometrický 

a předmětný (rostlinný, živočišný, figurální, apod.). Pro každý umělecký sloh i každou 

etnickou oblast jsou charakteristické určité ornamentální prvky a jejich formální zpracování. 

" Stejně jako latinské slovo ornätus s v ý z n a m e m výzbroj , výprava, výzdoba, ozdoba, ale i svět a vesmír, 
také řecké slovo cosmein znamenající kosmos nebo zdobit a ozdobu, která slaďuje věc nebo nositele s řadem 
světa, poukazuje na fakt, že dnes chápeme krásu jako něco vnějšího, kdežto dříve byla součástí vnitřního řádu 
s celkem světa. 

38 TROJAN, Roul a Mráz, Bohumil. Malý slovník výtvarného uměni. Praha : SPN, 1990, 238 s. 
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Podle Alfonse Hofera je ornament původně plastická neboli reliéfní v ý z d o b a ' , která byla 

převedena do jasně ohraničeného zobrazení z přírodních (rostlinných nebo zvířecích), 

geometrických nebo mytologicko-folklorních motivů v přesvědčivém, trvalém, v žádném 

případě ne krátkodobém zobrazení, většinou se symbolickým obsahem. 

Ornament lze tedy vnímat nejen jako pojem obecnější či archaičtější, ale navíc i jako 

výsledek tvorby nezáměrné, resp. podvědomé.40 Jeho funkce je především zdobná a vyvinula 

se z potřeby člověka pokrývat prázdný prostor. Tato obava z nevyplněné plochy je nazývána 

horror vacui. Tvůrcem ornamentu byl neznámý autor, od něhož byl přejímán následujícími 

generacemi. 

Dalším neméně důležitým faktorem vzniku ornamentu bylo jeho plynulé a přirozené 

propojení s rituálem, ornament se stal vlastně výtvarným přepisem rituálu. Řád ornamentu, 

podobně jako řád rituálu, z něhož ornament vychází, byl závazný a kodifikovaný. „Zadný 

prvek v něm není zdůrazněn, každý má svůj nezastupitelný význam, tak jako v magii. Důraz 

není v jednotlivostech, ale v celku."41 

V ornamentech nalézáme symetrii, využití proporčnosti, variování, tedy obměňování 

podobných prvků, na realitě nezávislou barevnost, sílu zvyku a univerzální potřebu. 

„Ornamentální výzdoba povrchů nekonečně opakovanými schématy zakrývá a oslabuje 

materiální a hmotnou podstatu věcí. To znamená, že už nevidíme hrubý kámen, dřevo nebo 

hrubou zeď. Vnímáme ornamentálně povýšenou duchovní strukturu. Vzniká tak svet 

vzdalující se skutečným předmětům, nadřazující se nad reálné formy. Ornament umožňuje 

překonat individuální a neopakovatelný rys konkrétního uměleckého díla a pozvednout ho do 

většího a jedině skutečného světa nekonečného a nepřetržitého světa bytí."4" 

Ke změně stylového pojetí dezénů je zapotřebí tvůrčí a bezpochyby nadmíru 

progresivní výtvarné vůle návrháře (návrhářů), kdežto ke změně ornamentiky dochází volným 

propojením věcí denního života do podvědomí lidí a jejich následné promítnutí do tvorby, 

v tomto případě tvorby anonymní. Příkladem mohou být válečné afghánské koberce z 80. let 

HOFER, Alfons. Textil- und Mode lexikon. 

Meandr je specifický ornament, jehož anglický název vznikl s ohledem na jeho podobnost s khčem. Jsou to 
vlastně spirály v rovných linkách, které spojením vytvářejí jakousi cestu vedoucí k

í
0 , 7 l e x e ^ y n X ' ^ 

klidnému středu. Je to cesta poskytující všechny formy zážitků - tělesné, duševní . duchovni ( C U U K I I N Ľ Y , 

Davis. Key-patterns and Animals: A Celtic Art Workbook). 

41 FINFRLOVÁ Petra a VÍTKOVÁ Martina, Katalog k výstavě Ornament v současném umění pořádané ve 
dnech 19. června - 24. srpna 2003 v Galerii moderního umění v Hradci Králové a 16. října - 23. listopadu 200J 
v Galerii města Plzně, vydala Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2003 

42 tamtéž 

23 



minulého století (obr. 3). Tradiční motivy vázaných a tkaných koberců se dědí z generace na 

generaci. Nejstarší afghánské válečné koberce tento ustálený vzorový systém zachovávaly 

a do tohoto rámce byly, na pozadí sovětské okupace a následné občanské války, vkládány 

motivy střelných zbraní, obrněných vozidel nebo budov s anténami. Válečných motivů 

postupem let přibývalo, vytlačovaly tradiční symboly a stávaly se hlavními motivy 

sestavujícími vzor. Stále je ale doprovázely obvyklé ochranné prvky (trojúhelníkové amulety, 

drobné esovité motivy nebo křížky). Tyto koberce, nazývané válečné, byly zcela ojediněle, 

a to možností pozorovat proměnu ornamentu v reálném čase a v důsledku sociálně politických 

vlivů. Ukazují, že také vzorování textilií svým způsobem odráží kulturní a společenske dem. 

Přestože jsou oba pojmy - dezén a ornament - zdánlivě zaměnitelné, zde byly 

charakterizovány z pohledu textilního pedagoga jako dvě zcela svébytné a vlastním životem 

plynoucí kategorie. Jejich rozdílnost lze definovat ve způsobu prvotního podnětu, impulsu, 

který je u ornamentu více spontánní (snad archetypální) a u dezénu vedený spíše výtvarným 

intelektem v racionálním smyslu. Vztah mezi ornamentem a dezénem připomíná souvislost 

mezi mýtem a eposem. Zdá se, že v případě ornamentuje potlačena osoba tvůrce ve prospech 

společenství, stejně jako je každý prvek ornamentu součástí celku, aniž by z něj kterýkoliv 

vystupoval. V případě dezénu je naopak výtvarná vůle konkrétního jedince upřednostňována 

a neustále prosazována. Obě polohy však nejsou ohraničené a v mnohých případech se 

prolínají. 

1-2. Symbol, znak a výraz 

Sémiotika, věda o znaku a znakových systémech, je stavebním kamenem současných 

sociálních a humanitních věd a pracuje především s pojmy znak a symbol. Je ale třeba 

Připomenout, že v jejich vymezení panují ve vědeckých kruzích značné rozpory a nejasnosti. 

Přestože jejich přesné definice dosud nejsou pevně stanoveny,43 současná doba, postavená na 

vizuálních obrazech, vyžaduje jejich interpretaci, aby bylo vůbec možné vést smysluplnou 

komunikaci. 

Pojem symbol byl v dějinách sémiotického myšlení v podstatě vykládán pěti 

způsoby44 - reflexivně (pasivně), aktivně, analyticky (jeho uchopení jako spojení zlomků, 

částí), formálně (matematické značky, symbolická logika) nebo konvenčně (například 

v Peirceově pojetí). 1 vymezení pojmu znak není u různých autorů jednotné. Například Paul 

Viz odborná diskuse vedená v časopise Výtvarná výchova (Slavík, 2004, Vančát, 2004) 

44 DOUBRAVOVÁ, Jarmila. Sémiotika v teorii a praxi. Praha : Portál, 2002. ISBN: 80-7178-566-0 
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Ricoeur rozdělil znaky na archeologické, které představují předmět, jenž je symptomem 

nějaké skutečnosti, a na znaky eschatologické, kde se znak stává činitelem, který vyzývá 

a ovlivňuje (např. archetypy u Junga). Charles S. Peirce, který je mimo jiné považován za 

zakladatele sémiotiky, přinesl pro změnu triadické členění, které považuje za znak něco (A), 

co zastupuje cosi j iného (B) vzhledem k něčemu dalšímu (C).45 

Jaroslav Vančát ve své monografii Tvorba vizuálního zobrazení rozvádí Peirceovu 

teorii znaku ve směru použitelném pro výtvarný obor. Vančát vychází z odkazovači reference 

znaku a z ní vyplývajících různých přístupů. Tato pojetí dělí na lineární model, který spočívá 

na mechanickém přenosu podoby vnímaného předmětu do podoby jeho vizuálního zobrazení, 

dále na triangulární (znakový) model, který do interpretace znaku zapojuje subjektivní 

vědomí, a třetím přístupem je tzv. pluralitní neboli strukturální model vizuálního vnímání 

a zachycení světa, ve kterém není znak definován znakovým systémem, ale je výsledkem 

komunikačního a interaktivního významotvorného procesu. 

Právě toto dělení a hodnocení považuje Slavík46 za velmi diskutabilní, neboť přispívá 

k preferenci třetího modelu jako přístupu nejvhodnějšího. Dále upozorňuje na to, ze 

Vančátova práce postrádá hlubší rozbor Peirceových pojmů Prvost, Druhost a Třeťost, ktere 

Slavík sám pokládá pro výtvarný obor za velmi nosné. Prvost zhruba odpovídá nerozlíšenému 

Jednomu" (pocit), Druhost se váže na „druhého" (akce-reakce) a v Třeťosti nutně vyvstává 

vztah mezi „prvním, druhým a třetím". Tedy v Peirceově duchu chápe znak jako produkt 

myšlení vycházející ze vzájemných vztahů. Slavík vychází z Ricoeurovy polarity znak-

symbol a „znak" spojuje z jednoznačností, resp. pravidelností odkazovači reference, tedy bez 

poukazu na symbolickou stránku.47 K tomuto názoru se přiklání také Ivan Mucha, který znaky 

zařazuje do pevných znakových struktur, které nehledají jinou legitimitu, zatímco symboly 

nejsou vázány na jednu sémantickou rovinu, a mohou se tudíž interpretací uvádět do nových 

souvislostí.48 Naproti tomu znak v Piagetově pojetí vzniká konvencí a dostává se tak, podle 

Slavíka, „do přímé opozice k původní Peirceově koncepci symbolu coby konvenčního 

znaku". Zjevný rozpor mezi mnohoznačností a jednoznačností a mezi okamžitým a trvalým 

Ferdinand de Saussure od Pierceho přejímá pouze dva členy: A - označující a C - označovaný, zatímco objekt 
B, tedy vazba na objektivní realitu, vylučuje. Na Pierce dále navázal Charles W. Morris n upravil Pierceho 
terminologii: Vehiculum, které působí jako znak, Designát neboli objekt, Interpretans, účinek na příjemce, diky 
němu se dané Vehikulum jeví jako znak, a Interpret neboli příjemce znaku. 

46 
SLAVÍK Jan, 2004 

47 Zde se nabízí odkaz na Aristotelův pojem symbolon (Peri hermenéias), který byl rezervován pro znak, jenž 
vyvolává v duši představy, na rozdíl od označení - seméion. 

tamtéž 
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vede Slavíka k obohacení zatím neupřesněné terminologie znaku a symbolu o pojem 

„výraz".49 Výraz je podle něho složitou kvalitou, „v níž se soustřeďují nejzávažnější stránky 

lidského životního pohybu: tvorba, vnímání, myšlení a citové prožívání".50 Výtvarné dílo, 

které se zhodnocuje teprve až prostřednictvím dialogu založeném na otevřených 

interpretacích jeho možných obsahů, tak díky výrazu odkazuje k hlubším a mnohostrannějším 

souvislostem. 

Přestože v současné době existují různá pojetí, která termíny znak a symbol definují 

mnohdy zcela odlišně, faktem jistě zůstává, že symboly jsou spojovacím článkem mezi 

realitou a naším vědomím. Symbol je nedílnou součástí lidského duševního vývoje. Každé 

mluvené či psané slovo je výsledkem složitého procesu abstrakce, symbolizací myšlenkových 

pochodů člověka. Symboly používáme neustále, a to nejen když myslíme, mluvíme či píšeme. 

Na symbolech a jejich významech je založeno lidské chápání kultury a světa a jejich 

interpretace, jsou základem komunikace. 

Symboly lidstvo provázejí odnepaměti. Nalezneme je na nejstarších jeskynních 

malbách a rytinách, megalitických stavbách, starověkých svatyních, na obrazech 

středověkých mistrů, stejně jako v současných reklamách, videoklipech a počítačových hrách. 

I prastaré symboly mohou současného člověka aktuálně oslovovat, a pokud jsou vsazeny do 

správného kontextu, dokáží zapůsobit prostřednictvím našich emocí. Používání symbolu 

a uctívání idolů už v počátcích lidského konání sloužilo k přenášení lidských vlastností na 

mytologické bytosti i předměty neživé přírody. Velmi staré je uctívání sošek svatých, ikon či 

kříže, personifikace bohů ve starověkém Řecku či vytváření nejrůznějších podob indických 

bohů. 

V dnešní společnosti bohy velmi často nahrazují kulturní idoly, které uspokojuji 

potřebu uctívání, zejména mezi mládeží. Tuto roli přebírají známí herci, sportovní hvězdy ci 

zpěváci, například DiCaprio nebo Madonna. Do této galerie se dostala i princezna Diana, 

která byla na sochách zpodobňovaná jako křesťanská madona. Sílu a moc vžitých symbolů 

a idolů velmi často dovedně využívá a zprostředkovává reklama. Mladí lidé si často tyto 

symboly „přivlastňují", nejčastěji prostřednictvím svého oblečení. Toto přejímání je podle 

Helu se51 založeno na mechanismu kompenzačního napodobování, kdy mladiství napodobuji 

• G. Deleuze v knize Film 1 - Obraz, pohyb užívá pojem v 
obraz-vjem, obraz-akce, obraz-afekce. Tyto pojmy dovoluj, pokryt i 1 e.rceovu 
používá i termín „výraz". (Slavík. 2004) 

50 SLAVÍK Jan, 2004, str. 14 

51 HELUS, Zdeněk, úvod do sociální psychologie. Praha : UK v Praze, 2001. ISBN 80-7290-054-4 
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atraktivní zpěváky, sportovce a herce tím, že se snaží mít aspoň nějakou ěást oblečení, kterou 

jim přisuzuje reklama. 

Se symboly od pradávna pracuje výtvarné umění,52 hudba, divadlo, stejně jako poezie 

a próza. Často také sloužily k mocenským i ideologickým účelům, vztahují se k lidskému 

nevědomí.53 V současnosti se symbolů používá spíše jako zkratek pro vyjádření určitých 

pocitů nebo cílů (srdce - láska, kříž - požehnání, zvednutí ruky - pozdrav). K těm, které 

přežily do současnosti, patří například kříž, vševidoucí oko, srdce nebo olivová ratolest. 

Typickým prastarým symbolem, který nabyl pro současnou generaci nový aktuální význam, je 

lebka. Tento symbol se dříve často používal na portrétech svatých jako připomínka 

pomíjivosti všech materiálních věcí.54 

Na oblečení se lebky objevily díky návrhářům Vivienne Westwoodové a Alexanderu 

McQueenovi. Tohoto symbolu se vzápětí chopili výrobci oblečení i vybavení pro extremní 

sporty, kterým symbol napomáhal reagovat na touhu mladých lidí po jedinečnosti, 

extravaganci a drsnosti55. Mladí lidé, kteří tyto sporty provozují, bývají často na hraně života 

a smrti, proto tento symbol přesně vyjadřuje jejich postoj - uvědomují si nebezpečí, kteremu 

jsou vystaveni, ale pro okolí je prezentují jako potěšení. Je to způsob, jak mohou ostatním 

a sobě demonstrovat hodnoty, které uznávají. Podstupují strach, aby získali respekt. Je to 

jeden ze způsobů hledání identity. 

1.2.1. Sociokulturní kontext 

Člověk žije v světě plném symbolů a jeho jednání se orientuje podle znaků, kterým je 

přiřazen význam. Znalost těchto významů člověk získává v procesu socializace a určeni roli, 

52 Jan Mukařovský i Charles Morris mluví o uměleckém znaku, který umožňuje jednu ze základních funkci 
umění. Umělecký znak záměrnou mnohoznačností a využíváním druhotných významů narušuje pevný vztah 
mezi označujícím a označovaným. Umění jako znakový systém se tím odlišuje od klasické komunikace, která 
požaduje co nejpřesnčjší a nejednoznačnější přenos sdělení. Na druhou stranu umělecký znakový system 
umožňuje mnohem pestřeji a rychleji vyjádřit aktuální jevy, nebo ukázat věci běžné potreby z nového uhlu. 
K úvahám o významové více-vrstevnatosti uměleckého díla dospěli ve 20. století mj. take polsky estetik 
a literární teoretik Roman lngarden (1893-1970) v díle Das Literarische Kunstwerk (1931, česky preklad 1 
a teoretik výtvarného umění Erwin Panofsky. 

53 Na obrovskou sílu symbolu v duševním životě člověka upozornil už švýcarský psychoanalytik Carl Gustav 
Jung, který ve své teorii archetypů hledal souvislosti mezi mytickými obrazy a snovými představami pacientu. 

54 Hans Holbein ml., malíř posedlý tématem smrtelnosti, použil lebku ve svém slavném obraze Vyslanci z roku 
1533, aby narušil dojem sebedůvěry, který čiší z dvojportrétu dvou mužů s vědeckými nástroji. Lebka jako 
symbol smrtelnosti leží na podlaze u jejich nohou a je díky zkrácené perspektivě viditelná jen z určitého uhlu 
pohledu. 

55 Velmi zdařilé je logo televizního kanálu zaměřeného na extrémní sporty, jehož grafický znak „ex" asociuje 
lebku se zkříženými hnáty, kterou dobře známe z podoby pirátských vlajek, odznaků motorkářů nebo z označeni 
IPíIai „1. I ř , 1 jedovatých látek. 
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sociální interakcí získává zkušenosti, jak s těmito symboly zacházet. To vede k rozvoji jeho 

pojímání sebe sama ve vztahu ke svému okolí. Symboly mají pro člověka jak osobní, tak 

sociálně obecný a závazný význam. 

Konstrukce osobnosti je produktem sociální („sociální Já" - Me) a osobní komponenty 

(„Já"-1). „Me" reprezentuje pro jedince představu, jako ho vidí ostatní, tedy jak je podle něho 

nutné se chovat, aby to odpovídalo očekávání partnerů. „1" je naproti tomu spontánní, 

impulsivní komponenta jednání. Zpravidla je usměrňováno sociálním „Me", které zároveň 

představuje kontrolní instanci společenských norem.56 

L i d é se však v procesu socializace nepotřebují n a u č i t jenom jazyk, který v komunikaci 

hraje důležitou roli, protože jeho pomocí se interpretují slovní znaky. Současná informačně 

a mediálně přetížená společnost je sice zaplavena znaky, které se transformují v symboly, at 

už se jedná o reklamu, kult těla nebo oděv, ale je třeba si uvědomit, že je zároveň v zajeti 

znaků, kterým lidé mnohdy ani nepřikládají žádný význam. Filosof Jean Baudrillard trefne 

poznamenává: „Informací je stále více, ale významů stále méně."57 Od reklamy, billboardů 

apod. už neočekáváme informace, ale vnímáme je spíše jako doplňkovou vizuální hru. 

Znakové systémy, které se přenášejí novými médii, tak dostávají j iné role. Spotřebitele 

si z této nabídky vybírají ty znaky, které je upoutají, na místo pochopení významů nastupuje 

brává volba založená na předstírání, že člověk znakům rozumí. 

Na oděvech se tato „neznalost" projevuje hlavně u módních nápisů. Nositelé těchto 

informací by se určitě mnohdy divili, co svým nápisem ostatním sdělují58 ( j i s t ě by byl 

zajímavý průzkum, který by zmapoval vizuální gramotnost těchto spotřebitelů). Nápis se tak 

stává znakem, který o majiteli oděvu nevypovídá přímo (příkladem může být nošení triček 

s emblémem univerzity, kterou nositel ani nezná, natož aby na ní skutečně studoval), ale 

pouze v kontextu jeho sociálního a kulturního života. 

56 Viz HENDL, Jan. Symbolický interakcionismus a kvalitativní výzkum (dostupné na www.ftvs.cuni.cz) 

BAUDRILLARD, J. 1983. L es strategies fatales. Paris : B. Grasset (in Petrusek, Miloslav, 2006, str. 120) 

58 snad kromě členů extrémistických hnutí, kteří promyšleně používají na oděvech znaky s různými jinotaji 
(88 = Heil Hitler, 18 = Adolf Hitler atd.) 

http://www.ftvs.cuni.cz


2. VYBRANÉ KAPITOLY Z HISTORIE A SOUČASNOSTI TEXTILNÍHO 

VZOROVÁNÍ 

Pro účely výzkumu bylo vytipováno sedm příkladů textilního vzorování, které splňují 

následující tři požadavky: výrazně se u p l a t ň u j í v současnosti, jejich kořeny sahají hluboko 

do minulosti a zřetelně odrážejí sociokulturní kontext. 

2.1. Granátové jablko 

Latinský název „punica granatum" je odvozen od latinského slova „granum" (zrno) 

podle toho, že je tento červený plod tvořen množstvím malých zrnek, jejichž celkový počet 

v jednom plodu zpravidla přesahuje šest set.59 Lidová moudrost říká, že i v tom nejhorším 

člověku je tolik dobra, kolik je zrnek v granátovém jablku. Granátovník je strom či ker známý 

tisíce let. Odedávna se pěstoval v Palestině a v Egyptě, kde se jeho plody dávaly zesnulým na 

jejich věčnou cestu. Římané je nazývali punskými jablky, protože se kdysi dovážela 

z punského Kartága ležícího na území dnešního Tunisu. U starých Řeků byly symbolem 

plodnosti60. 

První zmínky o granátovém jablku nalézáme už v bibli, respektive ve Starém zákonu, 

kde figuruje mezi sedmi hlavními plodinami (pšenice, ječmen, víno, fíky, jablka, olej, med 

a právě granátové jablko). I Mojžíšovi byla podle biblických pramenů ze zaslíbené země 

přinesena na důkaz hojnosti a plodnosti granátová jablka. Byla též častým zdobícím prvkem 

na sloupech Šalamounova chrámu. V Písni písní je pro svoji vůni, chuť a vzhled přirovnáváno 

k lásce mezi mužem a ženou, najdeme zde i zmínku o rozkvetlých granátových stromech 

a sladké šťávě granátových jablek, kterou napojí milá milého 61 

Jeho šťavnatá a krvavě červená dužina nám může asociovat maso a krev, tuha 

a nepoddajná slupka zase to, co tuto „životodárnou" sílu udržuje ve všeobjímajícím celku. 

Nespočet malých zrníček uvnitř plodu pak evokuje představu plodnosti, touhy po množeni 

59 Granátové jablko, hebrejsky rimon, bylo kdysi znakem židovského3 králov • ^ j a b ] k o b y l o o b i í b e n ý m 
mívají až 613 zrníček, tedy tolik, kolik j e v židovské tóře božských pr.Kazc . jeruzalémského chrámu 
a důležitým symbolem v judaist ické ikonografii. Zdob.lo ve výšivce sai n á s t a v c e r i m o n i m ( e x . 28). 

a jeho hebrejský název vytváří synonymum pro podstatnou součást vy * ' předmětech až v pozdním 
Hexagram známý také j ako Davidův štít se stává užívaným symbolem na kultovn.c p 
19. století. 

• i« paradoxem, * p , i „ e J m = n 5 t a o . « . « M — « * « " - * ' ^ ^ 
jablka a fíky jako antikoncepční prostředek. 

61 Pavla Friedrichová Sirůčková < http://www.getsemany.cz> 
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a růstu a snahu o zachování života vc vesmíru. S tímto symbolem jsou spojovaný mnohé 

historické, legendární a mytologické či polomytologické postavy. 

V severní Sýrii a jihovýchodní Anatólii první poloviny 1. tisíciletí před n. 1. to byla 

například bohyně Kubaba62. Ve výtvarných dílech tohoto období je znázorňována jako stojící 

nebo sedící žena s vysokou, válcovitou, bohatě zdobenou pokrývkou hlavy, jejímiž atributy 

bývají zrcadlo a granátové jablko, symbolickým doprovodným zvířetem lev. Ve Starém 

Řecku bylo granátové jablko symbolem jarního návratu života spojovaného s Perseíonou 

a její matkou Deméter. Plod granátovníku byl jako symbol plodnosti a lásky zasvěcen take 

bohyním Afrodité a Héře.63 

Granátové jablko je od pradávna součástí náboženských obřadů a také inspiraci 

řezbářských ozdob chrámů a staveb v Egyptě, Číně, Persii. Na rozvoj motivu měla velký vliv 

i Mezopotámie, která ovlivnila ornamentiku egejské oblasti, zvláště staré Kréty. V Řecku se 

jablka zobrazovala především na attických vázách. Většinou byly znázorňovány v obrysech 

celé plody umístěné na větvích za pomoci linek, u černofigurových váz do laku vyrývaných 

a u červenofigurových váz malovaných jemným štětečkem. V křesťanské mytologii hrálo 

granátové jablko také významnou roli, neboť znamenalo nezměrnou lásku Stvořitele. 

Tento plod je dlouhodobě používaný i jako dekorační prvek v keramice - porcelán 

s modrým vzorem, lidově zvaný „cibulák", tvoří ve skutečnosti důmyslné seskupení 

granátového jablka64, japonské broskve a stylizovaných květů pivoněk a aster ovíjejících 

bambusový kmen. 

Granátové jablko bylo důležitým symbolem plodnosti, věčnosti a vzkříšení. Dodnes jej 

řecká hospodyně o půlnoci na Nový rok rozbíjí na dvoře - když se semínka rozletí na všechny 

strany, rodina bude šťastná a rok příznivý. Plody granátovníku daly podle své červené barvy 

také jméno drahokamu - českému granátu. Slovem granát se začala metaforicky nazývat 

Kubaba se nachází v tzv. sumerském královském seznamu, který obsahuje výpis s u m e r s k y c h k r á u a t o jak ze 
sumerských, tak í z cizích dynastií. Sumerové věřili, že královský seznam pochaz. od bohu. V těchto.se:znám 
jsou zvláštním způsobem promíchány historické, legendární a mytologické č. polomy o logické po stavy 
takže často nelze určit nejen pořadí panovníků, ale ani celých dynastií. Podle tohoto seznamu byla Kubaba 
Původně krčmářka, která pak sto let vládla v 111. kišské dynastii, (wik.pedic.cz) 

W Héra (Juno) - atributy: granátové jablko, lilie, kukačka, páv, jeřáb, v ruce žezlo, korunka, čelenka nebo vínek, 
vysoký klobouk, někdy i půlměsíc, jako Juno také atribut husa 

M Zobrazení si ponechalo východoasijskou symboliku, bambus ztělesňuje sociální horní vrstvu, kytice z aster 
čas, granátové jablko je symbolem plodnosti, pivoňka zastupuje symbol bohatství a vznešenosti, broskev 
symbolizuje nesmrtelnost. 
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i dělostřelecká munice,65 která má vnitřek naplněný kovovými střepinami podobně jako zrnky 

vyplněné granátové jablko. 

2.1.1. Historie vzoru 

Nejstarší nálezy motivu granátového jablka na zachovaných fragmentech textilií 

nacházíme u egyptských Koptů v období asi od 4. do 7. století (obr. 4). Koptové, dávní 

obyvatelé Egypta, vyznávali křesťanské náboženství a jejich t e x t i l i e s křesťanskými motivy 

jsou unikátním dokladem výroby a použití textilních materiálů v tradici řecko-římské a raně 

křesťanské kultury. 

Zdaleka největší oblibě se však motiv granátového jablka těšil na textilních vzorech 

v období renesance, kde dosahoval nevídané zdobnosti.66 Mocný rozvoj llorentského tkaní 

souvisel s výskytem motivů nazývaných někdy ananas, artyčok nebo bodlák, v papežských 

inventářích také jako borová šiška. Byl kombinován s motivy florálními, s granátovými jablky 

a typickými točitými křivkami, díky nimž získávaly brokáty67 a samety68 na dramatičnosti 

(obr. 5). V půdě vzoru se také často objevovala madona s dítětem nebo portréty bohatých 

patronů. 

Pro hedvábné tkaniny ze 16. století jsou typické obloukové vzory tvořené 

ornamentálními kyticemi, ve kterých často nacházíme motivy granátového jablka. 

V 16. a 17. století se tyto základní variace rozšířily o symetricky párované kytice a voluty 

doplněné vázami (vázové vzory). 

Výroba sametů v 15. století se vyznačovala dvěma jasnými a zřetelnými vzorovými 

schématy, z nichž první byl široký sinusově vlnící se vzor - „a griccia", a druhý souměrný, 

který je složený ze zrcadlově obracených motivů - „a cammino"6 9 . Základním stavebním 

prvkem obou těchto dezénů byl motiv granátového jablka, uzavřený do velkých lalokovitých 

65 Granát jako zbraň je historicky až třetím významem. (Jiří Rejzek. Český etymologický slovník. Leda, 2001) 

66 Východní tradice vzorování tkanin ovlivnila (mohla ovlivnit) evropské textilie 15. a 16. století, zvláště v Itálii, 
kde byl akant základním rysem malovaného a reliéfního renesančního ornamentu. V tomto a pozdějším ODOODI 
byly ty nejnádhernější samety a brokáty vyráběné na florentských, benátských a janovských stavech bohaté 
vzorovány různými variantami východních artyčoků a granátových jablíček. 

67 brokát - těžká hedvábná tkanina se žakárovým vzorem protkaná kovovými (většinou zlatými nebo stříbrnými, 
méně častěji měděnými) vlákny; někdy se tak nazývá i hedvábná textilie s bohatým tkaným vzorem 

68 samet - původně aksamit - tkanina s nízkým, hustým a jemným vlasem; osnovu tvoří hedvábná či vlněná 
(později též bavlněná) příze následně postřihovaná a vyčesávaná 

69 Termíny „griccia" a „cammino" jsou často historiky interpretovány jako typy vzorů, ve skutečnosti odkazují 
na odlišné „programování" stavu, na kterém se tyto ornamenty tkaly. 
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okvětních lístků (obr. 6), který se stal hlavním motivem textilního vzorování 16. století. Tyto 

drapérie představovaly prestižní výrobek vůdčích výrobních měst v Itálii a byly velmi 

vyhledávané na italských a cizích královských dvorech. Najdeme je na portrétech králů 

a vládců. 

Z našeho současného pohledu, který je zvyklý na velmi časté střídání vzorů, se fakt, že 

jediný motiv v různých obměnách přetrval ve vzorování více než jedno století, jeví poněkud 

neobvykle. Důvodů, proč tomu tak bylo, je několik. Obliba motivu tkví určitě jednak ve 

významu granátového jablka jako symbolu věčnosti, plodnosti a vzkříšení. Rozšíření vzoru 

bylo také umožněno sjednocením právních předpisů a formálních norem mezi různými státy 

produkujícími většinu textilií. Svou roli sehrála i neochota zaměnit tento vzor za jiný, coz 

pravděpodobně souviselo s pomalým procesem výroby těchto tkanin a v obrovských 

nákladech spojených s přípravou vzorů. Obliba vzoru v neposlední řadě mohla pramenit 

z marnotratné povahy většiny hezkých předmětů, které udělaly z granátového jablka odznak 

postavení a prostředek k tomu, jak tuto prestiž dát na odiv. 

Návrat vzoru logicky přinesl klasicismus, který má blízko k renesanci. V českém 

prostředí probíhal pod vlivem národního obrození a s ním související obrody lidového umem. 

Nalézáme jej v různých podobách, např. v ornamentech lidových krojů (obr. 7). 

Rozvoj technickoprůmyslové revoluce s sebou přinesl touhu po návratu k uměleckým 

řemeslům a k poetickým námětům doplněným symbolickými detaily, k nimž granátové jablko 

rozhodně patřilo. Tuto tendenci lze nalézt v hnutí prerafaelitů, které v roce 1853 zakládal 

William Morris70 společně s Edwardem Burne-Jonesem a Dantem Gabrielem Rossettim. 

Morrisův přínos spočívá především v bohaté designerské činnosti (návrhy na textilie, tapety, 

vitráže, knižní vazbu aj.). V textilní tvorbě vychází z námětů čínských hedvábných látek, 

bohatých italských brokátů a sametů 15. a 16. století. Využívá motivů granátového jablka, 

artyčoku, piniové šišky, stejně tak jako hadovitých křivek a „zrcadlení" (překlápění) figur 

v raportu. Přestože většina jeho navržených a realizovaných textilií nezůstává pozadu za 

zdobností renesančních tkanin, jeho pojetí vzoru je jiné. Liší se především barevností, která uz 

není postavená na kontrastu (většinou zlatých a červených, popř. zlatých a modrých) ploch, 

ale rozehrává se do mnoha tónů (tyrkysových, blankytných, okrových aj.), tvořících 

harmonický celek. 

7 0 William Morris (1834-1896) - významný viktoriánský architekt, spisovatel a socialista - společně s Johnem 
Ruskinem propagátor hnutí Art and Crafts prosazujícího vizi návratu k řemeslné tvorbě 
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2.1.2. Současnost vzoru 

I současní umělci nacházejí v symbolice granátového jablka studnici nápadů, 

propojujících tento prastarý symbol se současností. Navazují tak na tradice, které vkládají 

do nových souvislostí. Patří k nim například Číňanka Hung Liu. Její litografie Granátové 

jablko (obr. 8) je koláží grafického portrétu mladého Číňana šlechtického původu na pozadí 

vzorované tapety. Tapeta, respektive textilní vzor, je tvořena motivy granátového jablka 

a hmyzu - včely, motýla a brouka. Tato trojice, která se v raportu opakuje, žije z nektaru 

květů, a má stejně jako granátové jablko symbolický význam. 

Také brooklynský malíř Kehinde Wiley umísťuje na pozadí „textilních vzorů" 

černošské postavy v hip-hopovém oblečení (obr. 9a, 9b). Tito představitelé určité skupiny 

současných mladých Američanů jsou v jeho pojetí zobrazováni v patetických pózach na 

podkladu barevně a tvarově bohatých rozvilin (mnohdy v renesančním stylu). Pozadí se tak 

stává noblesní vizí spokojeného života a projekcí touhy po stálých a smysluplných hodnotách. 

Textilní designéři i módní návrháři v podobném duchu využívají motivu granátového 

jablka v renesančních formách ke zdůraznění bohatosti, stálosti a především k viditelné 

a okázalé manifestaci bohatství a majestátnosti (obr. 10, 11). Oslovují tak spotřebitele, kteří 

upřednostňují stabilní a časem prověřené hodnoty. Obracejí se na konzervativnější cast 

společnosti, ať už je jejich výtvarné pojetí jakkoliv modifikováno. 

2.1.3. Sociokulturní kontext - konzervativní společnost 

Model konzervativní společnosti je založen na souboru určitých znaků, které se týkají 

jak hodnotové, tak ideologické stránky. Konzervativní myslitelé tvrdí, že konzervativní 

společnost je sice pouze ideálním cílem, ale zároveň jsou její kánony obsaženy i v některých 

soudobých společnostech. Za stěžejní princip považují tradici, čili uchovávání hodnot (to se 

projevuje právě i v užití tradičního motivu granátového jablka v textilním vzorování). 

Nepodporují neověřené prvky jako např. násilné nebo spontánní sociální změny. 

Konzervatismus je sice díky své závislosti na místní tradici značně diferencovaný, 

avšak ponechává si několik jednotných principů - lásku a péči o věci „trvalé", odpor k ničem 

a narušování zvyklostí, nesouhlas s limitováním lidského snažení pouze na produkci 

a konzumaci. 

Filozof Paul Johnson formuloval několik podstatných bodů konzervatismu: mírou 

hodnoty člověka a společnosti jsou absolutní hodnoty a absolutní pravdy, určité věci nebo 

činy nelze ospravedlnit (např. ideologii násilí), důraz na respekt k individuu a jeho 
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nadřazenost mase a davu, střední vrstva je stabilizujícím faktorem svobodné společnosti, 

demokracie je nejvhodnější, ale ne nejdokonalejší formou vládnutí.71 

Miloslav Petrusek shrnuje zásady konzervatismu jako úctu k tradici, respektování 

duchovních a společenských hodnot, víru v pravdu a respektování absolutních hodnot jako 

podmínky existence slušné společnosti. Petrusek dále připomíná, že v době radikálního 

individualismu je sice konzervatismus osvěžující, ale některými svými postoji (problematika 

potratů, principy tradiční rodiny, tradiční mužské a ženské role, multikulturalismus) naráží na 

odpor. 

2.2. Kašmírový vzor 

2.2.1 Historie vzoru 
v 7 2 

Základním motivem kašmírového vzoru je tvar připomínající slzu, kapku, háček, 

polovinu symbolu jin-jang, list indického posvátného fíkovníku (bodhi tree), list manga, 

pijavici nebo dokonce trepku pozorovanou pod mikroskopem. Je pojmenováván pomoci 

mnoha termínů: datlová palma, piniová šiška, šiška jedle (Kybalová), palmeta, hruška, strom, 

knížecí květ, mango (Tissus Imprimés), bota (Jungr), boteh73 (Jungr), búte (Jungr), mír-e búte 

(Jungr), mir-i-boteh74, mir-i bota, zakřivený tok Indu nebo Gangy (Kybalová), Paisley, 

plamen, plamének (Azerbajdžán), v Kazachstánu jako matka s dítětem. Různost jmen sama 

o sobě ukazuje na rozmanitost připodobňování. Jeho anglický název „pine cone" (piniová 

šiška )75 a německý termín „Palmenkrone" (palmová koruna) ukazuje na velký význam, který 

je v západním světě a ve střední Asii přikládán palmě, a to jak v křesťanství, tak i v islámu. 

Existuje mnoho teorií vzniku a datování tohoto motivu. Lze jej vysledovat už ve 

starověkém Babylónu a Asýrii, kde byla palma, poskytující kromě jiného jídlo, pití, oblečeni 

(vlákna na tkaní) i přístřešek, považována za „strom života" a její vyrůstající výhonky 

chápány jako symbol dobré úrody. Existuje i domněnka, že motiv vznikl z krvavé pečete jako 

71 Petrusek, str. 146 

72 crocet (fr.) - viz WHEELER, W. Tissus Imprimés, 1999 

71 Boteh - perský název, který znamená trsy listů nebo keříku 

74 Mir-i-boteh znamená knížecí ro s t l i n , Mir je součást názvu typu koberců s převládajícím motivem mir-i -boteh 
a nazývaných Mir Serabend. 

75 Tento vzor je někdy nazýván podle amerických tradicionalistů (zvláště výrobců prošívaných dek) „Persian 
pickles" (perská čalamáda). 
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odkaz na kapky krve (stejně jako déšť nebo slzy). Vladaři totiž měli ve zvyku sevřít ruku 

v pěst a palcem namočeným v krvi označit či zpečetit předmět, který získali ve výbojích.7 6 

Kašmírový vzor je vůbec často spojován s motivem kapky krve, který hraje 

významnou roli v celé řadě jevů nebo rituálů (krevní oběti pro účely smíření, rituály 

obětování, ale i svátost oltářní; menstruace ženy, v tradici indiánů je uctívána a uznávána jako 

cenný duchovní dar, ze kterého má prospěch celé společenství). Není bez zajímavosti , že 

u koberců s tímto motivem převládá temně rudá barva. 

Jiným zdrojem může být představa všeobecného požáru světa, rozšířená 

v předkřesťanské době mezi indoevropskými národy - kašmírový vzor totiž připomíná svým 

tvarem plamínek. To může mít spojitost také s bájným ptákem Fénixem, hojně zastoupeným 

na asijských textiliích. Fénix - napůl orel, napůl bažant - se každých sto let vznítí, aby po 

třech dnech omlazený povstal z popela. Symbolizuje vzkříšení, nesmrtelnost, nezničitelný 

lidský duch.77 Název plamen nebo plamínek je také používán v Ázerbajdžánu, bohatém na 

ropu a zemní plyn, kde se nezřídka objevovaly i nadzemní plameny způsobené hořícími 

plyny. 

Nepřehlédnutelný j e i rostlinný základ motivu připomínající strom (např. cypřiš), kvet 

(květy s úponky), list (např. fíkovníku, manga), jedlovou šišku nebo palmový pupen. Na 

perském brokátu z konce 16. stol. (obr. 12) je patrné vzácné spojení motivu cypřiše se 

zahnutou špicí v podobě kašmírového motivu s motivem bájného fénixe. Konečně muže oýt 

motiv také symbolem oka (paví oko), nebo představovat v dualitě dokonalý tvar j in-jang. 

Gombrich ve své studii o ornamentu a umění7 8 upozorňuje na typickou asymetrii 

kašmírového motivu a lehkost, se kterou může být variován pomocí různého poměru mezi 

„plodem" a „stopkou" („květenstvím" a „stéblem") (obr. 13). Navíc může být směr těchto 

motivů v jednom řádku narušen v j iném řádku otočením vzoru do j iného směru - tun dojde 

k obnovení souměrnosti a tedy nastolení rovnováhy a klidu. Gombrich se domnívá, ze 

řemeslníci se s touto „dávkou" asymetrie setkávali j iž dříve a řešili ji v různých tradicích, 

mnohdy s odlišným pojetím. V této souvislosti připomíná např. maurská pádla, keramiku 

viz Kybalová Ludmila Orientální koberce, 1969 

, - t i r W é i 1 0 jednorožce. Má hlas vlašťovky, 
77 Podle jiných pramenů připomíná zepředu divokou husu a J e Z f " ^ ' ' ^ ^ p n ý c h letech třináct), čelo jeřába, 
zobák slepice, hrdlo hada, ocas ryby (v němž je dvanáct per, ^ r y c n j i r | i d j s e v y s k y t u j e v e i m i zřídka, 
korunu mandarínské kachničky, dračí pruhy a želví vyklenuta zaaa . z a v l á d n e k i , d 

pouze v dobách míru a prosperity. Sídlí prý v Rumělkových horách a čeká na dobu, y 
a mír. 

" GOMBRICH, E . H . ' / , « „ of Order ,or,s * » » * *» X * * * » 
Art. London : Phaidon Press Limited, 2002 
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amerických Indiánů nebo gotické rozety. Pravými mistry „dynamické symetrie" byli 

bezesporu návrháři z Číny a Japonska. Jejich velkolepý symbol harmonie a jednoty jin a jang 

dokonale spojuje asymetrické poloviny ve vyvážený kruh. 

Motiv mir-i-bota bývá také často používán na perských a indických kobercích. 

Objevuje se nejenom v bordurách, ale velmi často vyplňuje i celé středové pole. 

V 17. a 18. století zdobil indická sárí a vlněné šály z Kašmíru. Tyto šály byly vyráběné z vlny 

pašmíny (slovo „pashm" znamená teplo), která se získává ze slabin horských koz žijících 

v odlehlých oblastech Himálají v Tibetu, Kašmíru a Střední Asii v nadmořské výšce nad 

4000 m. Pašmína vyniká vysokou jemností, měkkostí a hřejivostí - je přibližně osmkrát 

teplejší než ovčí vlna. V dávných dobách představovaly v Indii textilie z pašmíny stejne 

cennou ozdobu jako šperky, v královských a bohatých rodinách byly předávány z generace na 

generaci. Díky exotickým vzorům a úžasné jemnosti upoutaly kašmírové šály pozornost 

britské společnosti British East India Company, jejíž zaměstnanci je kolem roku 1775 začali 

vozit domů jako dárky. Elegantní dámy si šály zamilovaly a brzy je tato společnost začala 

komerčně dovážet, přestože jejich cena byla extrémně vysoká. Na konci 18. století stála jedna 

šála 200 guineí,79 tj. £210. 

Na základě požadavku trhu se na sklonku 70. let 18. století pokoušely manufaktury 

v Británii, Francii, Rakousku a Rusku vytvořit cenově dostupnější verzi. Mezi prvními městy 

byly Edinburg, Norwich a Paisley, tehdy velmi úspěšné a prosperující město proslavené 

tkaním hedvábí. Problémy se získáváním surového hedvábí v době napoleonských válek 

tkalce z Paisley přivedlo na začátku 19. století ke tkaní šál, kterých postupně produkovali tak 

ohromné množství, že kašmírové šály začaly být nazývány „Paisley shawls". 

Kašmírové šály hrály v módě důležitou roli téměř sto let, protože byly (a jsou) velmi 

snadno adaptabilní pro potřeby probíhajícího módního stylu. Většina honosných šál 

o rozměrech 2x4 m pochází z 50. a 60. let 19. století.80 Byly vzorovány tak, aby mohly být 

nošeny spíše jako svrchní ošacení než dekorativní doplněk.81 Tvarem a velikostí se velmi 

dobře vyrovnaly s obrovskými rozměry krinolínových sukní, které byly v té době v mode 

(obr. 14, str. 102). 

79 
guinea - anglický zlatý peníz, 21 šilinků 

8; V Kašmíru se v 16. století vyráběly 3 druhy šál: 1) šál široký 1,3 m a dlouhý 3-4 m (fr - Je docholla), 2) šál 
š l r °ký 0,7 m a dlouhý 4-5 m (fr.- Ic patka), a čtverec o straně 1,3 m (fr.- le rumal) - viz WHEELER, W. lissus 
""primes. Paris : Media Serges, 1999 

81 Valerie Reálky. Paisley shawls. Paisley Museum and Art Galleries <www. scottishtextileheritage.org.uk> 
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Podle proporcí, poměru mezi „plodem" a „stopkou" („květenstvím" a „stéblem"), jeho 

natočení, zrcadlení, zdvojování, způsobu vyplnění motivu lze odhadovat období vzniku 

kašmírové vzoru. Datace je však ztížena různými dodavateli surovin i odlišným přístupem 

k technologii, která se samozřejmě odrážela nejenom v kvalitě, ale i v složitosti vzoru 

a v brilanci zabarvení. Meg Andrews, který se zabývá studiem starých textilií a oděvů, 

vypracoval na toto téma řadu odborných článků. Upozorňuje v nich mimo jiné na to, že se 

v počátcích kašmírového textilního tisku objevovaly florální motivy napodobující vědecké 

kresby z herbářů. 

Kašmírový vzor doprovázel textilní výrobu již v době jejích průmyslových začátků, 

což je patrné také ve vzorování textilií v českých zemích. Zvláště bohatou sbírku vzorů 
o 8 2 • 

dokumentují vzorníky z českolipských kartounek, které čítají více než 13 000 vzorku, mezi 

nimiž lze nalézt i velké množství tištěných kašmírových vzorů s různými typy slzovitých 

motivů (obr. 15). 

2.2.2 Současnost vzoru 

Kašmírový vzor úplně nemizí ani tehdy, když není momentálně v módě. Stále zůstává 

klasikou. Od 30. let 20. století patří například mezi oblíbené kravatové ozdobné vzory. 

Oblíbily si je i některé známé osobnosti, např. americký ministr zahraničních věcí 

v Trumanově vládě Dean Acheson nebo hereci Tommy Lee Jones a Gary Cooper. 

Kašmírový vzor se vrací nepravidelně v různých módních vlnách. Příkladem mohou 

být 60. léta 20. století nebo léto 2000, jež bylo plné krátkých topů a sukní s „vířivými" 

kašmírovými tisky.83 Kapkovitý tvar vzoru skýtá nespočet proporčních variant, motivy se 

mohu různě natáčet, zdvojovat, překrývat a vyplňovat jinými, menšími. Jeho barevnost se 

velmi snadno přizpůsobuje módě, aniž by ztrácela na své působivosti. I při poměrně zasadni 

změně si dokáže udržet své charakteristické rysy a zůstává stále čitelný. Díky této vlastnosti 

a zvláštnímu napětí, které způsobuje jeho asymetrický tvar, přetrval kašmírový vzor až do 

současnosti. Inspiruje umělce i módní návrháře (obr. 16). 

2-2.3 Sociokulturní kontext - industriálni společnost 

Jedním z prvních významných teoretiků industriálni společnosti byl hrabě 

de Saint-Simon (v roce 1790 se vzdal šlechtického titulu), který svou teorii staví na několika 

K VOJTÍŠEK, B. Českolipské kartounové sborníky. Okresní vlastivědné muzeum Česká Lípa 1970 

83 Valerie Reálky. Paisley shawls. Paisley Museum and Art Galleries <www. scottishtextileheritage.org.uk> 



důležitých východiscích: zlatý věk má lidstvo teprve před sebou, hlavní slovo bude mít 

společenský řád opřený o vědu a techniku a politické řízení společnosti nemůže už být 

v rukou lidí, kteří svou moc zakládají na původu nebo majetku. Předpokládal, že dosavadní 

vládu nahradí vědci, inženýři, podnikatelé, průmyslníci a výrobci. Třídní boj, který v důsledku 

střetu zájmů nevylučoval, by podle něj mohl probíhat nenásilně ve formě kultivovaného 

vyjednávání. Na jeho učení pak navázal A. Comte. Saint-Simon se u marxistů setkal 

s kritikou. Engels jeho dílo jako celek považoval za utopistické a zastírající třídní konflikt 

mezi proletariátom a buržoazií, uznával ale jeho teze o příčinách vzniku průmyslové 

společnosti, tedy střet masy národa se zahálčivou parazitní vrstvou. 

Dalším teoretikem byl Herbert Spencer, který vytvořil dichotomii dvou ideálních 

forem společnosti - militární (později se pretransformovala v totalitní společnost) 

a industriálni (ta se proměnila v otevřenou tržní ekonomiku). Jeho teorie je prínosná 

především výčtem sociopsychologických vlastností, jež jsou v jednotlivých typech 

společnosti oceňovány: u militantního typu jsou to vlastenectví, odvaha, oddanost, loajalita, 

poslušnost, disciplína a důvěra v autoritu, u industriálního typu pak především nezávislost, 

tolerance, úcta k druhým, odpor k útlaku a boj proti němu, individuální iniciativa, 

inovativnost, důvěryhodnost a osobní čestnost. 

Miloslav Petrusek chápe vývoj industriálni společnosti jako dlouhodobý historický 

proces, vyvíjející se už od dob osvícenství a související s prosazováním základních 

osvíceneckých hodnot - víry v rozum, sílu vědy, víry v nadbytek a štěstí lidstva. Připomíná, 

že industriálni společnost byla spojována se zlatým věkem, ale n a d š e n í z osvícenství a jeho 

smysl byly později zpochybněny. 

To, jak se sociokulturní kontext promítá do běžného života, můžeme dobře dokladovat 

' v případě kašmírového vzoru. Svědčí o tom například některé výjimečné vzory, které lze 

mimo jiné nalézt i ve vzornících českolipských kartounek. Jedním z těch, které dosud unikaly 

badatelské činnosti, je vzor č. 743 (číslo bordury 924) ve vzorníku s číslem 14, pocházející 

Pravděpodobně ze 40. let 19. století84 (obr. 17a). Zatímco ve v z o r u j e tvarosloví kašmírových 

motivů v běžném provedení, motivy v borduře (obr. 17b) jsou jiné. Lépe řečeno motiv, který 

je za tradičním motivem, má zvláštní zalamovanou a poměrně zúženou podobu. Skoro by se 

dalo říci, že připomíná jakousi novodobější pušku. 

Ve stejném vzorníku, j ako se nachází zmiňovaný vzor, lze nalézt několik figurálních námětu - mistra kre čího 
trestajícího učedníka za neodevzdané spropitné, myslivce lovícího kamzíky nebo tovaryše z ob bene 
Nestroyovy veselohry Lumpacivagabundus, napsané v roce 1833 (viz VOJTÍŠEK, B. Českolipské kartounové 
horníky. Okresní vlastivědné muzeum Česká Lípa, 1970, str. 15). 
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Tato úvaha je ale velmi odvážná. Je sice pravdou, že se českolipští tiskaři připojili 

k nepokojům, které iniciovali pražští tiskařští dělníci a že tyto nepokoje vedly v červenci 1844 

k otevřenému krvavému střetu dělníků s ozbrojenou státní mocí.85 Historik Karel Novotný ve 

své knize Severočeští tiskaři kartounu86 připomíná, že tento akt, který měl podobu živelného 

dělnického povstání, byl spíše vyústěním déletrvající sociální nespokojenosti tehdejšího 

manufakturního dělnictva než jeho počátkem. 

Česká Lípa byla v polovině 19. století nevýznamnějš ím střediskem severočeského 

kartounářského průmyslu. Textilní průmysl, jenž se stal zaváděním parních strojů do výroby 

stěžejním aktérem v rozvoji průmyslové revoluce, tak mohl nejlépe korelovat s nastupující 

industrializací. Proto se jeví jako pravděpodobnější varianta, že motiv zmiňovaného 

unikátního vzoru je spíše inspirován nějakým industriálním předmětem, kterým mohla být 

kupříkladu součástka parního stroje. V každém případě je to vzor, který je jednoznačně spojen 

se sociálním děním doby, ve které vznikal, i když nám jeho skutečný původ pravděpodobně 

zůstane skryt. 

2-3 Folklorismus a národní svéráz 

2.3.1 Folklorismus 

Folklór je část lidové kultury zahrnující slovesné, hudební, dramatické a taneční 

Projevy. Obecně se však tímto termínem pojmenovává samotná lidová kultura. Zatímco 

v lidové hudbě provedl vědecké třídění již Otakar Hostinský, v oblasti výtvarného lidového 

umění se otázkami jeho vědeckého vymezení zabývala až kniha Umění československého 

lidu, vydaná v roce 192 8.87 Tato odborná publikace historicky zpracovává problematiku 

našeho lidového umění a zařazuje ho do kontextu umění světového. Lidové umění tak poprvé 

začíná být chápáno jako specifická kategorie výtvarného umění. 

Autoři vycházejí z historických, zeměpisných i sociálních podmínek, ve kterých lidové 
l |mění vzniká, a řadí je do časových a slohových souvislostí. Základ jejich úvahy spočívá 
v tom, že chápou lidové umění jako opožděné a odvozené z umění městského. Domnívají se, 

je samo o sobě nesamostatné a více než národním duchem řízeno spíše sociálními 

Podmínkami. 

85 Pn nepokojích byl v České Lípě zastřelen tiskař kartounu Wencel Pietsch z blízkého Svárova 

LI NOVOTNÝ, K. Severočeští tiskaři kartounu v /. polovině 19. století. P r a h a . Karolinum 1993 
LABEK, Lad., MATĚJČEK, Ant., W1RTH, Zd. Umění československeho lidu, Praha 1 J2X 
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Na jejich teoretické úvahy navazuje historik umění V. V. Stech,88 který se s tímto 

názorem plně ztotožňuje. Upozorňuje navíc na potřebu doplnit jej o náhled psychologický, 

který by se hlouběji zabýval vnitřním obsahem lidového umění. Štech dále konstatuje, že 

lidové umění je přímo závislé na hmotných a sociálních podmínkách - pokud venkovský lid 

dosáhne relativně uspokojivé materiální a citové úrovně, pokud nemusí zápasit o holou 

existenci, vytváří se prostor pro tvůrčí doplňování obřadů společenského života, tedy pro 

vznik umění. Taková situace podle něho nastává na Slovensku po roce 1700 a v českých 

a moravských krajích po roce 1600, i když připouští jisté výjimky. Prvky rustikalizace nalézá 

např. již v románském a gotickém sochařství (fresky v Libiši), ale i v prehistorické době 

knížecí, kdy probíhala rustikalizace umění římského. 

Rozkvět lidového umění však Štech spojuje až s barokem, kdy dochází v českých 

zemích k přenosu dobového renesančního ornamentu. Tento ornament, objevující se převážně 

na keramice 17. a 18. století, se od renesančního liší rozvržením ploch a vnitřní strukturou, 

což má ve výsledku vliv na jeho celkový rytmus. Štech považuje právě tuto změnu rytmu za 

jeden z nedůležitějších charakteristických rysů našeho lidového umění a pro melodičnost 

ornamentu mu dává adjektivum lyrický. Český lidový ornament podle něj nese jasné stopy 

logické struktury, oceňuje řemeslníkovo citlivé porozumění pro materiál a konkrétně u textilie 

její lesk, měkkost, vláčnost, tvárnost, pohyb i zvlnění. 

Štech také upozorňuje na rozlišování umění lidového a přírodního. Přírodní umění 

Podle něho vzniká u (zeměpisně) izolovaných skupin samostatně a je v přímém kontaktu 

s přírodou a materiálem. Jeho síla spočívá právě v tom, že není zatíženo přejatými 

a transformovanými formami. Toto umění vzniká z dostupného materiálu (z mušlí, zubu, 
v 'asů, šupin apod.) a jeho zpracování je ovlivňováno náboženskými představami. Pokud se 

k těmto přímým činitelům (člověk, příroda, klima, materiál) přidá společenské rozvrstvení 

tn'dy a především vztah k mocnější vrstvě, dochází k postupnému přisvojování vlivů a čistota 

se vytrácí. Prolínání společenských vrstev se navenek projevuje přejímáním ideálů 

a motivů vrstvy jedné do vrstvy druhé. Při přenosu samozřejmě dochází k přizpůsobovaní 

těchto motivů, mnohdy bez pochopení jejich podstaty. Tak například snaha o nápodobu 

Panského zlata pravděpodobně způsobila oblibu žluté barvy, nebo vliv maďarského prostředí 

zapříčinil pozdější výskyt zelené barvy v slovenském ornamentu. 

Zbývá ještě povšimnout si vztahu lidového umění k volné tvorbě. V zásadě lze říci, že 

'idové umění přestává tam, kde umělec opouští anonymitu a vydává se za hranice slohového 

88 
ŠTECH, V. V. Umění? ľroč a k čemu? Praha : Státní nakladatelství krásné literatury hudby a umění, 1960 
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výrazu. Nicméně mezi lidovým a volným umění nevede a nemůže vést pevná hranice. 

Lidovost, tedy všeobecná ornamentálnost, se může objevit i v tvorbě osobní, a to tehdy, 

jedná-li se o vědomé nebo pudové zapojení rytmu a vytvoření uzavřeného celku 

s ornamentální rázem. 

Ikona textilního umění Antonín Kybal je typickým příkladem umělce, který čerpal 

z odkazu lidového i přírodního umění (také koptského, peruánského a pod.). Uvědomoval s. 

obrovskou hodnotu, jakou má pro umělce tradice jeho vlastní země. „V tradici své země 

nacházíme sebe, něco nesmírně důvěrně známého, odevždy neměnného, nezvratně silného, 

obecně platného, něco, co nám prozrazuje to nepodstatnější v nás samých. . . Z tradice naši 

země čerpáme rozpětí kontrastů, napětí studených a teplých tónů, stupně valérů, hloubku 

sytostí barev, barevné akcenty, které v naší práci zaznějí jako nahodilá vzpomínka, i když 

někdy zakletá do holé abstrakce, v níž pro ni hledáme stabilní tvar."89 Antonín Kybal si ale 

zároveň uvědomoval, že právě tradice je jedním ze závaží, které nevědomky přikládáme na 

pomyslné váhy našich rozhodnutí. V konání a rozhodování nás ovlivňuje v našem názoru na 

to, co je pro nás kladem či záporem. 

Lze tady předpokládat, že lidové umění, které není schopno vytvořit původní formu, 

využívá pouze obměňování formy přejímané. Aby mohlo být dílo nadaného anonymního 

tvůrce dalšími generacemi přijato a obecně rozšířeno, musí nabídnout prvek, který je nejen 

aktuálně akceptovatelný, ale přináší velké části populace zcela specifickou lidskou hodnotu. 

Tato hodnota se výrazně uplatňuje ve zlomových historických obdobích, která potvrzují její 

nesmírný kulturní význam. V tomto smyslu je pak studnicí tvořivé síly, odrážející vnitřní 

rytmus národa. Proto bylo také aktuální právě v dobách, kdy se probouzelo nebo upevňovalo 

národní obrození. 

2.3.2 Národní svéráz 

Zápas o národní odívání, který započal v době národního obrození, pokračoval 

v období revolučních let 1848 a 1849, kdy se mu uznání, a také přijetí dostalo i od zastánců 

liberálního křídla české politické reprezentace. U zrodu myšlenky národního odívání jako 

symbolu příslušnosti k novodobému českému národu stála česká inteligence, téměř okamžitě 

Ji však přijaly maloburžoazní, a překvapivě rychle také městské lidové vrstvy. Právě pro ně se 

89 Ľ Kybal, A., 1958, str. 10 
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národní oděv stal sdělným prostředkem demonstrace účasti na českém národním hnutí 

a výrazem aktivní podpory národně politických snah. 1 

Nešlo o vytvoření kroje v pravém slova smyslu,91 ale spíš o oděvní styl (obr. 18), který 

se promítl do oděvu civilního, spolkového i gardistického. Jeho významným znakem se stal 

kulatý „slovanský" klobouk, šňůrové zapínání a ornament z motivů vlnovky či renesanční 

mřížky aplikované na oděvu mužském (čamara) i ženském (kacabajka). Tento nově přijatý 

národně politický symbol zlikvidoval přímými policejními zásahy z let 1851 a 1853 teprve 

režim rakouského neoabsolutismu, přesto zůstal trvalou vzpomínkou na revoluční rok 1848. 

Zcela zákonitě se zájem o národní oděv obnovil v období politického uvolnění na 

konci 50. let 19. století a na následujících více než šedesát let se stal neodmyslitelnou součástí 

hmotné kultury novodobého českého národa. Byl inspirován oděvem českých, moravských 

a slovenských vesnic, v počátcích také ostatních slovanských národů. Prvky lidového oděvu 

a jeho výzdoby - výšivky, krajky a šperky - se přenášely především do oblékání městských 

žen. Tato národní móda byla až do 20. let 20. století převážně záležitostí zámožných vrstev. 

Vznik samostatného československého státu opět zvedl vlnu d e m o n s t r a č n í h o 

zviditelňování příslušnosti k svobodnému národu. V té době architekt Pavel Janák začal 

upozorňovat na nutnost dostupnosti svérázové módy i pro nezámožné vrstvy. Jeho vizi 

vzhledem k nedostatku textilií v této poválečné době však bylo možno realizovat až na 

Počátku 20. let. Z iniciativy mladých módních výtvarnic a národopisných pracovnic 

seskupených kolem Vlasty Havelkové a Augusty Pachmayerové se zrodil požadavek 

Průmyslově vyráběných šatových tkanin92 potištěných osobitými „národními" vzory. První 

návrhy tisků vycházející z lidové výtvarné tradice zrealizovaly v roce 1921 textilní návrhářky 

A. Lukášová, M. Fišerová-Kvěchová a A. Suchardová-Brichová. Vycházely sice z lidového 

ornamentu, ale byly provedeny v soudobém duchu a nesly výrazné stopy jejich rukopisu. 

Svérázový program přijala i firma Josefa Sochora ve Dvoře Králové nad Labem, 

založená v roce 1905.93 Zaměřila se na spolupráci s předními českými výtvarníky a po roce 
1 921 již produkovala svérázové vzory vycházející z vlastního ateliéru. Jednalo se především 

o opakující se geometrizované motivy granátového jablka (obr. 19) rozmístěné pravidelně po 

9 0 viz M O R A V C O V Á , M„ Národní oděv roku 1848: Ke vniku národně politického symbolu. 1986 

" Na jeho tvorbě se podíleli umělci tak významní, jako byli Mánes nebo Mellich. 

9" protože se mělo jednat o letní šatovky, byly nazývány „letorázy" 

M MORAVCOVÁ, M. Svérázové tisky firmy Josef sochor ve Dvoře Králové nad Labem (1921-1941), 1990 
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celé ploše, nebo stylizovaný srdcový motiv lidového ornamentu převedený do pozdně 

secesního tvarosloví. 

V době, kdy potřeba zviditelňovat příslušnost k národu upadala, se začalo od 

svérázových motivů ustupovat, tento nezájem trval přibližně do poloviny 30. let 20. století. 

Až v letech 1934-35 se zvedla nová vlna národního vzepětí reagující na projevy německého 

nacionalismu. Na konci února roku 1936 přišla f irma Sochor s látkou pro národní „svérázové" 

šaty. Jednalo se o bavlněné textilie nazvané symbolicky „šohajky"9 5 (obr. 20). V těchto 

vzorech96, založených na červeno-modro-bílé barevnosti, se j iž upouští od jasné inspirace 

českou, moravskou a podkarpatskou výšivkou, přednost dostává spíše převedení lidového 

motivu do symbolu a odlišení kompozice od jakékoliv podobnosti s henleinovským oděvem. 

V roce politického napětí a obav o osud národa přišla firma Sochor s dalším 

svérázovým programem v podobě tzv. domažlických vzorů (drobné květinové vzory na 

červené půdě), květinových pruhů a vzorů se slovanskými selskými motivy. Zvláště vzory 

květinových pruhů dosáhly v době okupace velké obliby, a to díky efektu „skládaných sukní". 

Vzory se slovanskými selskými motivy byly založeny na kompozici tančících postav 

v lidových krojích. Přesně zapadaly do dobové potřeby, kterou se chtěl národ a stát 

prezentovat; českými ženami však nebyly, na rozdíl od oblíbených šohajek, příliš 

akceptovány. Oslovily naopak zahraniční trh, především Anglii, Francii a Spojené státy 

americké. V letech 1940 a 1941 začaly z návrhářských dílnách firmy Sochor9 7 vycházet spíše 

geometrické vzory sestavované z drobných motivů, ještě však stále v národních barvách. 

Vedle nich se prosazovaly vzory „respektující školskou podobu lidového ornamentu, zřejmě 

jako odpověď na požadavky českých žen, které právě v této podobě viděly odkaz tradic 

národa."98 Jednalo se však j iž o prvky lidového umění, které byly používány mechanicky -

bez pochopení jej ich vnitřní struktury a bez citlivého propojení s použitým materiálem. 

Právě na otázku vkusu či lépe řečeno nevkusu oděného do vlasteneckého hávu je 

zacíleno odborné pojednání výtvarného kritika Josefa Vydry s t r e f n ě humorným názvem -

tamtéž 

95 
pro zahraniční trhy byly nazvány „Slovankami" (viz Moravcova, 1990, str. 214) 

• Maria Stadlera a Marie Fischerové-Kvěchové % většina vzorů pochází pravděpodobně od ředitele ateliéru ar. < r o d u k c i válečnou. 
97 U k o n č e n í s v é r á z o v é h o p r o g r a m u f i r m y S o c h o r p ř i ne s lo až p ř e v e d e n , t ex t , In , v y 

110 
M o r a v c o v á , M . , 1990, str . 2 1 9 
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Svéráz, letoráz, n e h o r á z . " Celé období, které bylo poznamenáno vlivem lidového umění, dělí 

tento autor na tři etapy. 

První, počínající revolučním rokem 1848 a končící lety devadesátými, j e dobou 

probuzeného národního vědomí, která se orientovala hlavně na oděv a j eho doplňky a ve které 

ještě šlo o národní cit a hrdost. Přesto i tady dochází k některým projevům nevkusu, zvláště 

ženské oděvy byly terčem ostré kritiky.100 Ujala se však řada čapek podle Hellichových 

návrhů („poděbradka" nebo „pankrotka"), jež se ještě dlouho nosily v baráčnických obcích. 

Z potřeb v té době vytvořeného tance „česká beseda" vzešly oděvy, z nichž měl nejdelší 

trvání černý kabát s ležatým nebo stojatým límcem, zvaný „čamara". Vydra logicky 

připomíná, že v té době lidové vrstvy stále ještě svůj kroj nosily denně a měšťanské vrstvy je j 

proto neměly v úmyslu od nich v této podobě přejímat. 

V druhé etapě - letorázu101 - se j iž promítalo průmyslové rozmnožování národního 

stylu, které zasáhlo jak město, tak venkov. Začíná nenápadně podporou aktivit národopisného 

rázu (výstavami výšivek, národopisným sběratelstvím apod.) a vrcholí v době 1. světové 

války a nadšením ze vzniku prvního samostatného státu. Velká národopisná výstava v Praze 

v roce 1895 podnítila sběratelský zájem o kroje a předměty lidového umění. 

Vydra upozorňuje na to, že kromě skutečného sběratelství docházelo v té době díky 

nadšenému používání (a také stříhání a sešívání) textilií k častému znehodnocení vzácných 

koutnic.102 Obyvatelé měst pro nedostatek originálů začínají vyrábět kopie všeho, co se týká 

lidového umění. Národními ornamenty pomalovaný nábytek, textilní bytové doplňky 

s napodobenými výšivkami v necitlivých měřítcích, to jsou jen některé příklady projevujícího 

se nevkusu. Vliv doby byl tak silný, že mu dokonce podlehla i vídeňská secese: kosatce 

>l) Vydra, J„ 1952-53 

,0° Velmi důrazně se proti ženským oděvům postavila Božena Němcová, která návrhům 
mal í ř e H e l l i c h a ) v y t ý ř a l a j e j i c h o d t a ž i t o s t o d s k u t e č n é h o ž i v o t a ( z v l á š t ě n e a k c e p t o v á n , z e n s k e „ v á b . v o s t , 
a »vnadnosti"). (Vydra, 1952-53, str. 408) 

,0: Letorázy - svérázové letní bavlněné tisky, které skladbou b a r e v a v z o r y o d p ^ 
výtvarné tradici byly blízké estetickému cítění českých žen. První textilní návrhy vzoru v y c h á z e j . c w h ^ v u 
ornamentu lidových výšivek v roce 1921 realizovaly mladé výtvarnice Anna Lukašova a Anna Suchardová 
Brichová. 

I02 h u t n i c e (koutní plachta) - vyšívaná textilie zavěšovaná ještě v 80 letech století ko'em poste.e 
šestinedělky, aby byla matka s dítětem chráněna před okolním světem. Věn o se že k zené „ aj, v ta dobu 
Přístup démoni. Každá dívka si vyšívala koutnici do výbavy. Vypravuje se, že koutnic měly vyš.va jen drvky 
P°«ivé. Která poctivost pozbyla, musila přestat plachtu vyšívat a proto pry z ^ t a l y k o u ^ 
nedokončeny. (Podle vyprávění spisovatelky V. Javořieké ze Studené u Tel e - m SV<DBOTOVA ^ 
° iráckých figurálních výšivkácH. Národopisné aktuality, Krajské střed.sko l.doveho umění ve Strážn.c, 
Č ' H 1965) 
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a lekníny se změnily v granátová jablka, tulipány, srdíčka, holubičky a jiné typicky české 

lidové motivy 

Pro letoráz je také charakteristické, že umělecký průmysl se soustředil na 

dvojrozměrnou ornamentální výzdobu. Omezil se tedy především na přenášení lidových 

motivů na povrch předmětů - tak se z ornamentů stávala pouze dekorace. K povrchní prác, 

s lidovým ornamentem přispěla i výuka stylizace rostlinných motivů v duchu svérázu. Podnět 

k ní dala v roce 1912 učitelka Marie Gebauerová z Kroměříže. Její iniciativa padla na 

úrodnou půdu, a tak se na obecně vzdělávacích školách objevovaly různé kreslířské metody 

lidového ornamentu,103 což ve svém díle kritizuje i profesor Uzdil.104 Citlivější přístup 

projevili pedagogové uměleckoprůmyslových škol v Praze a ve Vídni (prof. Beneš, který se 

zaměřoval na texti l1 0 5 prof. Klouček, který se věnoval ornamentu plastickému, a prof. Franz 

Cizek ve Vídni). 

Poté, co se tato národní horečka úspěšně stala součástí školních osnov, nic nebránilo 

tomu, aby se svéráz, původně bující v měšťanských vrstvách, rozrostl i do děln.ckých 

a venkovských domácností, zaplňovaných malovaným nábytkem, pestře vzorovanými ubrusy, 

Přehozy a utěrkami, policemi přeplněnými zdobenou keramikou a všemi možnými věcmi -

rámečky na fotografie, záložkami do knih, pomalovanými stojánky na dýmky, ubrousky 

a spoustou dalších drobnůstek, na kterých se našlo volné místo k ozdobení. 

Třetí svérázové období - nehoráz - je tragickým vyvrcholením obou předchozích etap. 

Začíná kolem roku 1937 jako reakce na henleinovské tlaky, ve vnějším projevu atributovane 

bílými punčochami, tyrolskými nohavicemi a kloboučky, stejně jako bavorským lidovým 

Bojern, tzv. „dirndlcm". Česká svérázová podoba ženského oděvu zachovávala „dirndlu" 

Podobný střih, provedla pouze změnu barevnosti a kompozici vzorů (v době okupace se j í 

d o p i l y jenom brněnské ženy). Stále však trvala potřeba vytvořit oděv s krojovými prvky, ale 

v současném a originálním duchu. Tuto myšlenku, za podpory módního oddělení Školy 

uměleckých řemesel a Ústavu pro vzdělávání učitelek dívčích průmyslových škol v Brně, 

Prosazovalo Sdružení české módy v Brně, které vsadilo na pokrokový styl odívání. Ve svých 

f ^ T v l l . a V. ročníku revue „Náš směr" - Revue pro užitá 
a s o P i s Jednoty výtvarných umělců z téže doby. Články, redigované vesměs Josefe Vydrou, P 

zabývají ornamentální školou prof. Cizka z Vídně i ornamentální metodou prot. Beneše. 

"Počátkem 20. století jako reakce na opakování starých motivů a na P ^ ^ 
PO Cijé funkční ploše. Proto se zejména po první světové vá ce za al ^ ^ ^ ^ Z é vlastně 
zarchitektury i zpředmětů vymycován. Pravým opakem byl tzv. « y , 8 4 

zneužívaly motivů lidové tvorby ke zdobení nejrůznějších předmětu, na něž nepatřily. Uzdil, J„ 

'0S Prof. Beneš vytvořil celou řadu národních stylizovaných motivů (zvi. národní šípek). 
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stanovách mělo zakotveno, že „nechce, aby se bezmyšlenkovitě přijímala cizí móda.. .Českou 

módu musí vytvořit především každá věc z domácího ušlechtilého materiálu zpracovaná 

českýma rukama nebo stroji, ale ve formě výtvarně nejdokonalejší a hospodářsky pro náš 

národ nejužiteěnější. . ."1 0 6 

2.3.3. Prvky lidového umění v současnosti 

Sdružení české módy v Brně sehrálo důležitou roli nejen v době války i po ní, ale jeho 

činnost se stala vlastně i jakýmsi návodem pro současné tvůrce, jak inspirativně pracovat 

s odkazy lidové kultury a nesklouznout do svodů eklektického bludného kruhu. Řešení je 

v trojdimenzionální invenci (ve změně střihů, tvarové funkci), ne pouze v aplikaci plošného 

ornamentu na daný předmět, přesně tak, jak pracují současní módní návrháři nezatíženi 

národní „zodpovědností" (obr. 21, 22, 23). 

Ludmila Kybalová o tom píše: „.. .nevěřím tak docela, že svérázovému hnutí už 

navždy odzvonilo, i když pojem svéráz nám už nic neříká. Lidový kroj a jeho zvláštní půvab 

bude asi vzrušovat vždycky nejen módní návrháře, ale i ty, kdo se módně oblékají - tedy 

celou společnost."107 Jejímu tvrzení dávají za pravdu i opakující se vlny „mezinárodního 

folklóru" ve světě módy. 

Zdá se, že propojení národní hrdosti a motivů lidového umění není v současnost, 

aktuální. Je totiž pravdou, že k těmto symbolům se náš národ uchyloval vždy v době poroby 

či útlaku. Proto si přejme, aby národní svéráz zůstal jen vzpomínkou na období, kdy nebyla 

třeba slova a stačilo si prostě obléknout (či neobléknout) svérázový oděv. 

V dnešním globalizovaném světě se národní cítění v legitimní formě nejvýrazněji 

projevuje především v oblasti sportu. V nelegitimní podobě je lze nalézt například u skupin 

extrémistického národního hnutí, jejichž atributy jsou spojovány spíše s nedávnou minulosti, 

například „holé lebky". (Také část symboliky, kterou používají různá extrémistická hnuti 

spadá do oblasti textilního designu a zasloužila by hlubší studium). 

2-3.4. Sociokulturní kontext - posttradiční společnost 

Pojmem tradice se samozřejmě zabývá celá řada myslitelů. Velký význam jí přisuzuje 

například sociolog Max Weber, který říká, že ze všech tradičních zvyklostí (návyků, obyčejů, 

rituálů) jsou nejdůležitější ty, které navozují pocit řádu. Edmund Burke je autorem známé 

1 0 6 . , 
,0 ; Vydra, 1952-53, str. 442 

KYBALOVÁ, L. O hnulí svérázovém. Umění a řemesla 2/1989, str. 60-64 
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teze, že tradice je „vazba mezi živými, mrtvými a těmi, co se teprve narodí."108 Keith 

Chesterton tuto tezi rozvinul následovně: „Tradice není přece nic jiného než demokracie 

protažená v čase. Je to demokracie zesnulých. Tradice se nechce podřizovat malé a arogantní 

oligarchii těch, kteří se tu náhodou objevili,"109 a dodává, že bez tradice by také nebylo možné 

vzdělání, neboť by se z něj pravděpodobně stala chaotická propaganda. 

Někteří autoři varují, že diskontinuita mezi minulostí a současností nikdy nebyla tak 

hluboká jako dosud. Ortega y Gasset říká, že jsou generace, které cítí „sourodost" mezi 

minulým a současným, a naopak generace, které pociťují hlubokou nesourodost. To 

samozřejmě skýtá mnohá ohrožení. Jedním z nich je například ztráta paměti, na kterou 

upozorňuje Hannah Arendtová. Tato filosoflca říká, že ztráta tradice nemusí nutně vést ke 

ztrátě minulosti (neboť minulost a tradice neznamená totéž), ale bez pevně zakotvené tradice 

by mohlo dojít k jistému otupění paměti. 

Také sociolog Petrusek ve svém díle Společnosti pozdní doby hovoří o tradici jako 

o nedílné součásti sociálního a kulturního života moderních a postmoderních společností. 

Zdůrazňuje, že při zřeknutí se tradice, kterou chápeme jako předávání kulturních a sociálních 

hodnot z generace na generaci,110 nemůže žádná společnost přežít. Dále upozorňuje na velmi 

důležité propojení tradice s fenoménem hrdinství. Pokud se hroutí tradice, hroutí se také kult 

hrdinů, světců a mučedníků, který je odnepaměti její s o u č á s t í V souvislosti s postmodern í 

společností, která se k tradici příliš neobrací, Petrusek uvádí, že se zřejmě nejedná o totální 
r°zchod sn í , ale spíše o její přehodnocení (např. forma „hry s tradicí" nebo čtení klasiků 

s jejich intertextovým propojením apod.). 

2 4 Pruhy a "čárovokódové" pruhy 

Historie vzoru 

U samého prvopočátku nejrozšířcnějšího lidského výtvoru - ornamentu - byla 

Přirozená touha člověka zaplňovat prázdné plochy svých výtvorů stále novými obrazci, čímž 

s e člověk podvědomě bránil pocitu prázdna. Tento jev, nazývaný „horror vacui", patři 

společně s přirozenou potřebou člověka zkrášlovat své okolí pravděpodobně k nedůležitějším 

akcelerátorům vzniku ornamentu. 

108 P e t r u s e k , 2 0 0 6 , s t r . 3 1 8 

P e t r u s e k , 2 0 0 6 , s t r . 3 1 8 

T r a d i c e j e p ř e n o s o b j e k t ů ( m a t e r i á l n í c h i m a t e r i a l i z o v a n ý c h d u c h o v n í c h h o d n o t ) , p r o c e s ů a v z o r c ů c h o v á n í 
- t rusek , 2 0 0 6 , str . 3 1 7 ) . 

109 

110 
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Zatímco v paleolitu se člověk zaměřoval na výtvarné ztvárnění zvířat jako zástupného 

symbolu pro chtěný úlovek, v neolitu se již prosazovala osobnost tvůrce v jeho rozumovém 

smyslu, a to v podobě grafického ornamentu. Ten se zdá být ve svém tvarosloví poněkud 

jednodušší, ale o to více se v něm může projevit další důležitý znak ornamentu - rytmus 

(řazení proužků, čárek, lomených křivek, teček apod.). Ke vzorování užitkových a rituálních 

předmětů patří čáry a pruhy k typickým ornamentům (zářezy do dřeva, zdobení keramiky 

a p 0 d - ) " . . ,11 

V průběhu rozvoje lidské kultury, kdy se začaly zpracovávat i první textilie, se 

člověk pokoušel o jejich barvení a vzorování, a právě tkaní pruhů pomocí různobarevných 

Přízí patřilo k nejužívanějším, protože bylo technologicky velmi jednoduché. Tisíciletá tradice 

vytváření pruhů pomocí útku i osnovy zasáhla území od Ameriky po Kamčatku, od severních 

zemí, kde žijí Inuité (Eskymáci), až po jižní Afriku. Náčelníci afrického kmene Hausů dodnes 

nosí původní pruhované oděvy a ženy ze středoafrického Kamerunu si stále oblékají dlouhé 

sukně z pruhovaných látek. Rovněž tradiční japonské textilie z let 1600-1700 se vyznačovaly 

bohatostí různých variací linek (suji), pruhů (shima) a kár (koshi). Vzorníky těchto tkanin 

dokazují, že Japonci dovedli symboliku a názvosloví tkaných textilií k dokonalosti (obr. 24). 

Také v našich zemích patřily pruhy k základním textilním vzorům. Už za vlády 

Karla IV. se v Čechách vyráběla látka, která měla lněnou osnovu a barevný bavlněný útek, 

což vytvářelo pruhované vzorování. V 15. a 16. století se tkalcování rozšířilo i do 

Podhorských a horských vesnic, kde tkalci a tkadleny zhotovovali pro svou vlastní potřebu 

tkaniny z hrubé lněné i konopné příze. Vznikl tehdy zřejmě i kanafas, který svými barevnými 

Pruhy a později i kostkami ovládl venkov a počátkem 18. století i celou Evropu (obr.25). 

Kanafas původně představoval barevně pruhovanou konopnou látku různé kvality. 

Zprvu se jednalo o nebělenou tkaninu s modrými pruhy v útku, ze které se šily povlaky, 

plachty, ale i ženský oděv. Zobrazení těchto tkanin můžeme objevit jak v deskovém malířství 

14. až 16. století, tak i na sochách či kolorovaných reliéfech nebo v iluminovaných 

rukopisech, a to nejen u nás, ale například i v Itálii, Francii, Německu, Rakousku, Holandsku, 

Rusku, Maďarsku a Jugoslávii. 

Původní barevnost těchto tkanin byla prostá - buď modrá nebo červená, barevných 

variant a různých možností rozsazení pruhů ale postupně přibývalo. V české lidové kultuře se 

nejčastěji objevovaly kanafasy s bílým nebo režným základem s indigově modrými nebo 

' " Dosud nejstarší nálezy textilií pochází z hrobů egyptských pyramid z 4. tisíciletí pf. n. 1. 
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červenými (turecká červená) pruhy, postupně se přidala barva žlutá, černá, zřídka zelená či 

fialová. 

Rozvržení barevných linek, pruhů, či kostek ale zůstává po staletí nezměněné, což 

potvrzují i pozdější tkaniny zdobené pomocí strojního tisku. Tištěné pruhy z počátku 

19. století ale pouze napodobovaly textilie tkané, takže i přes četné módní obměny (síla 

pruhů, barevnost, kombinace s dalšími geometrickými, popřípadě florálními motivy) patřily 

a stále patří k vzorům klasickým. 

2.4.2. Současnost vzoru 

Na starou tradici tkaných vzorů u nás navázala výtvarnice Eva Jandíková, která svým 

výtvarným názorem povýšila kanafas na moderní umělecké dílo. Svými tvůrčími kreacemi se 

pokouší o změnu v nazírání na náš stereotypní životní styl. V roce 2005 představila na své 

výstavě nazvané „Duhový svět kanafasu" tuto tradiční tkaninu v nezvyklých barevnostech 

(obr. 26). 

Zlom ve vzorování tištěných pruhů na textiliích nastal až na přelomu 20. a 21. století, 

kdy se začalo objevovat nové, do té doby nepoužívané řazení pruhů, vycházející z linek 

v čárovém kódu. Ten vznikl kolem roku 1948 na amerických univerzitách jako odpověď na 

Požadavek jednoho obchodního potravinového řetězce a byl spojen s prací Bernarda S.lvera 

a Norberta Josepha Woodlanda, kteří si jej nechali v roce 1952 patentovat. Je zajímavé, že 

Původní čárový kód byl vytvořen ze soustředných kruhů („bull 's eye" - býčí oko) a teprve 

Podě j i dostal podobu čar řazených do obdélníku (obr. 27). Následně pronikl čárový kód do 

ostatních obchodních řetězců, a nejen do nich - ke konci minulého století, kdy už se stal 

Přirozenou součástí našeho obchodního světa, inspiroval mnohé výtvarníky a designéry. 

Na veletrhu nábytku v Miláně byla v roce 2000 vystavena průhledná židle „Rainbow 

Chair" od designéra Patricka Norgueta, která inspirovala firmu Interface112 k vytvoření 

kolekce koberců s názvem Chenille Warp & Chenille Co-ordinates (obr. 28). Koberce firmy 

Current Carpets s názvy Fanny a Hanna od textilní návrhářky Hansine Pedersen Goran, 

^ r o b e n é v roce 2004, jsou také v duchu čárových kódů. Jako inspiraci použila 

»čárovokódové" pruhy ve své semestrální práci i studentka textilního designu v Liberci Jitka 

Huňková, která svůj tištěný dezén uplatnila na dámské textilní kabelce (obr. 29). 

. u Výhradním dovozcem koberců firem Interface Inc. (soustřeďuje se na design a výrobu kva tn ch 
kobercových čtverců celosvčtovč prodávaných pod značkou Interface a Heuga) a firmy Brmtons vyrábí tkané 
koberce t y p u axminster a wilton určených především pro hoteliérové prostory) j e u nas firma Prolntener, s r.o. 
(oostupné na <www.pro-interier.cz>). 
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Slovenský student Juraj Straka ve svém textilním vzoru, který předvedl na veletrhu 

Heimtextil 2007, posouvá motiv čárového kódu do další roviny - do roviny pocitů a emocí 

(obr. 30). Britský textilní návrhář Paul Smith využívá barevnosti a řazení „čárových kódů" 

k dekorování užitných předmětů i kolekcí tkaných textilií. Charakteristickým rysem jeho 

vzorů je odvážná, hravá barevnost a odražené, krátce oddělované řazení pruhů, někdy 

výstižně nazývané „staccato opakování" (obr. 31a). Paul Smith také připravil kolekci textilií, 

v níž se snoubí osvědčená a elegantní tradice s hravou moderní formou. Odpovídá tomu 

i název kolekce, který je hříčkou dvou významů slova „bespoke". To znamená jednak „na 

míru" (na zakázku vyrobený), druhý význam - „prozrazený" - odkazuje k novým módním 

formám, v tomto případě k využití úzkého pruhování v duchu čárových kódů s velmi brilantní 

barevností v klasickém pánském vzoru s vlasovým pruhem (obr. 31b). 

„Čárovokódové" vzory by se mohly zařadit do širší skupiny již zavedené kategorie 

vzorů nazývané bajaderové pruhy. „Bajaderový pruh je vzor tkaniny, nejčastěji seskupený do 

bordury, skládající se z příčných pruhů různé šíře v živých až k o n t r a s t n í c h barvách. Používá 

se nejvíce na sukně. Název je odvozen od indických tanečnic - bajader."1 '3 Světoví módní 

návrháři tyto bajaderové pruhy pro jejich obrovskou škálu hýrivých barev do svých kolekcí 

rádi zařazují (obr. 32). 

Vzory s „čárovým kódem" se objevují na tkaninách, pleteninách, v tisku, 

v interiérovém textilu, ale také na návrhu vlajky Evropské unie od dánského architekta Rema 

Koolhaase, sestávající z dvaačtyřiceti barevných pruhů. Ty představují barvy vlajek členských 

^átů (obr. 33). Tento návrh vlajky, připomínající barevný čárový kód, nebyl akceptován, 

nicméně Rem Koolhaas se j ím přiřadil k několika málo návrhářům promyšleně využívajících 

soustavy symbolů k všeobecné komunikaci. 

Dalo by se říci, že dezény s „čárovokódovými" pruhy přesně odrážejí rytmus doby. 

Nestejná síla pruhů a jejich nepravidelné řazení jako by vypovídaly o tom, jak moc nas 

zasahují změny, které se někdy střídají tak rychle, že je ani nestačíme prožít, natož plně zažít 

situaci současnou. Navíc j e to typický současný dezén, který v y p a d á jako geometrický, ale 

může být zároveň skrytě figurativní. Čárové kódy jsou totiž grafickým přepisem nějaké 

konkrétní věci, takže i když zatím plní na textiliích pouze funkci estetickou a funkci 

Podnětového obrazového znázornění, mohly by se do nich v případě potřeby vložit i další 

informace. 

TeRŠL, Stanislav. Abeceda textilu a odívání. Radix 1995 
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2.4.3. Sociokulturní kontext - akcelerující společnost 

Pojmem akcelerující společnost114 označil významný činitel německé sociální 

demokracie Peter Glotz americkou společnost, která podle něj, narozdíl od evropských států, 

udržuje vyrovnaný ekonomický a sociální chod a může tedy udávat tón.115 Stát v ní může 

regulovat trh v rámci globalizovaného světa jen omezeně, a proto musí být jednotlivec 

mobilní a plný energie, aby dokázal operativně hledat a vytvářet nabídky. Glotz vidí výhody 

zrychlení především ve vzdělání - v rozšíření Internetu a interaktivních digitálních her, 

a tvrdí, že děti vzdělané na počítači (tzv. netkids) jsou samostatnější, sebevědomější, chytřejší 

a rychlejší v úsudcích. Jeho vize společnosti, „která bude v rukou výhradně těch, kdo na 

mobilním žebříčku vzestoupí jen proto, že jejich ,digitální dispozice' budou větší než u jiných 

(iinak zaměřených a jinak vzdělaných)", je spíše technokraticky depresivní než opravdu 

radostná.116 

Britský historik Arnold Toynbee se zabývá tématem zrychlení, narozdíl od Glotzova 

nadšení pro techniku, poněkud důkladněji. Jeho úvaha je založena na koncepci „výzvy 

a odpovědi". Každé lidské společenství je podle něho vlivem přírodních i společenských 

změn neustále stavěno před výzvy, které musí řešit a adekvátně na ně odpovídat. Toynbee se 

domnívá, že neplatí úměra „čím silnější výzva, tím silnější odpověď", ale prosazuje teorii 

»výzvy střední síly", která podle něj společnost nejvíce stimuluje. Na příkladech různě 

vyvinutých společností zároveň dokazuje, že civilizace vystavené „středně silné výzvě" byly 

vyspělejší než civilizace umístěné v „poklidném" prostředí, které je nenutilo k vyššímu úsilí. 

Toybee dochází k poznání, že člověk se P o staletí či tisíciletí měnil ve srovnání se 

změnami okolního prostředí jen pramálo - tudíž je vystaven výzvám, na které není vybaven 

(nejen antropologický). Extrémní akcelerace způsobená vnějším prostředím a násobená 

zrychlením vědy a techniky na něj vytváří obrovský a dosud historicky ojedinělý tlak, 

kterému člověk s určitými danými limity nedokáže zcela čelit. 

Pokud se tedy vrátíme zpět k „čárovokódovému" vzoru, jsou nám spojitosti mezi jeho 

barevností, tvaroslovím i rytmem a „mnohobarevností" soudobé společnosti ještě zřejmější. 

Nestejně široké, rychle a nepravidelně se střídající barevné pruhy sice směřují nejvíce 
k obrazu aktivní a akcelerující společnosti, ale jak je z dezénu zřejmé, razantní linie a pruhy 
111 a j í možnost vyniknout jen díky zpomalujícím a zklidňujícím místům. K tomuto zpomalení 

114 PETRUSEK, M. Společnosti pozdní doby. Praha : Slon, 2006, str. 457 

otázkou, nakolik je toto tvrzení ještě platné po válee v Iráku, za kterou jsou Spojené státy éasto kritizovány. 

PETRUSEK, M. Společnosti pozdní doby. Praha: Slon, 2006, str. 457 
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rytmu dochází pomocí řazení podobně širokých pruhů pastelových, velmi světlých či bílých, 

díky kterým poté linky a pruhy ostrých barevností, nepravidelných šířek a asynchronního 

řazení získávají na gradaci. 

Podobně je tomu i ve společnosti, je j íž j sme součástí. V ní dnes sice zdánlivě vynikají 

„Glotzovi" energií nabití a mobilní jedinci a na počítačích vyrostlé „chytré" děti, ale současna 

společnost má ve skutečnosti víc tváří a vrstev. Tvoří ji také jedinci a skupiny vyznávající j mé 

hodnoty než prospěch, progresivitu a hmotné zajištění. V jejich slovníku nacházíme slova 

jako tolerance, pomoc, víra, ochrana a cit. Svými nezpochybnitelnými hodnotami nutí své 

dravější, úspěšnější a materiálně založené kolegy akceptovat ty ostatní. Díky nim je na prvn. 

pohled viditelnější technokratický přístup aktivních a akcelerujících jedinců stavěn do 

neustálých konfrontací a společnost si tak může zachovávat demokratickou rovnováhu. 

2-5. Kamufláž 

2-5.1. Historie vzoru 

Slovo kamufláž pochází z francouzského slova camoufler a označuje se j ím převlek, 

Přestrojení, maska, předstírání, neupřímnost, přestrojení, zakrytí, zamaskování nebo take 

maskovací materiál. Je to vlastně jakási forma klamu, podvodu nebo podvodného triku. 

Přírodní kamufláž je metoda, pomocí které se daří živočichům zůstat ve svém 

Prostředí v utajení. Během evoluce se zvířata zdokonalovala v maskování před svým. 

Predátory, a ti se naopak vyvíjeli tak, aby se mohli ke své kořisti dostat co nejblíže. Odlišnost, 

maskování živočichů jsou dány jejich rozdílnými smyslovými schopnostmi. Někter, 

živočichové používají mimikry, jiní se jednoduše „tváří" j a k o nebezpečný či jedovatý druh, 

další si pak za účelem maskování připevňují různé přírodní materiály nebo mění barvu podle 

svého Okolí, ale i nálady, teploty, intenzity a spektra osvětlení, podle denní doby č, ročmho 

období. Některá zvířata komplikuj í predátorům zacílení na kořist tím, že se shlukují do stád 
n e b o hejn, identifikace živočicha-jedince je tak mnohem obtížnější. 

č lověk tento princip, který znal z přírody, bohatě využil ve válečnictví. Maskování na 

vědecké bázi bylo vyvíjeno během 1. světové války ve Francii, konkrétně se jednalo 

0 t ř í z e n í sloužící k utajení armádních objektů a průmyslových zón. Pomocí drátů a fóhí byly 

vytvářeny falešné krajiny, lodě byly natírány maskovacími nátěry tak, aby se zaknvemm 

Perspektivy utajil směr jej ich plavby. Do vývoje maskovacích vzorů bylo zapojeno . mnoho 

umělců. 

Druhá světová válka urychlila vývoj kamufláže a rozšířila okruh je j ího použití, objev 

r adaru a leteckého snímkování jej í důležitost ještě znásobil. Maskování bylo využíváno všem, 
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zúčastněnými stranami, německá armáda experimentovala s různými druhy maskovacích 

vzorů. V sedmdesátých letech dvacátého století byl vývoj maskovacích vzorů k armádním 

účelům digitalizován. Jejich vzorování je tak operativně prováděno „na míru" konkrétnímu 

typu vojenské jednotky a také přesně podle nadefinovaného místa vojenského nasazení. 

Nejen militantnost obsahu, ale i odlišnost kultur nedovolily maskovacím vzorům 

poměrně dlouho proniknout za hranici vojenského prostředí. Jednu z mála výjimek 

Představují textilní vzory návrháře Thora Hansena, který v 50. letech pracoval pro Cedar 

Valley Manufacture (obr. 34). 

2-5.2. Současnost vzoru 

Přenos maskovacích vzorů do civilního prostředí j e až novodobý fenomén. Od 60. let 

se už umělci chopili kamufláže jako nástroje, který svou postatou, tedy maskováním 

a deformovanými tvary, nejlépe vyhovuje jejich úsilí vyjádřit se symbolicky k válce. K těm 

^ v ý z n a m n ě j š í m patří Andy Warhol a jeho slavná série kamufláží z roku 1986 i některé jeho 

Pozdější práce (obr. 35), ale i Alain Jacquet (obr. 36), Alighiero Boetti, Michael Lau, 

Hamilton Finlay, Palmen, Holger Trülzsch, Jennifer Lapham, William Anastasi či Harvey 

Opgenorth.117 

V oděvních doplňcích kamufláž také dlouho váhala se svým prosazením, ačkoliv 

»army styl" byl j iž delší dobu součástí módy. Maskovací vzory si našly cestu do civilní sféry 

v podobě přebytků vojenského oblečení, které uspokojily poptávku myslivců shánějících se 

Po nepoddajném, bytelném a levném oblečení. V 60. letech se ve Spojených státech začíná 

stále více objevovat oblečení s militantními znaky, spíš než kamufláž se tehdy prosadila 

č i v o v á barva. Zprvu se tak oblékali lidé, kteří touto formou chtěli vyjádřit své protesty vůči 

^ I c e (například skupiny veteránů z vietnamské války), protože nosit jakoukoli součást 

vojenského oblečení se podle tehdejší americké legislativy považovalo za trestný čin. Po válce 

ve Vietnamu však stále více lidí začalo upřednostňovat vzory kamufláže, které oblíbenou 

olivovou uniformitu vytěsnily. V 70. letech byl sice tento rebelující podtext utlumen, ale 

m ó d a už stačila využít maskovací vzor pro nastupující mladistvější a „proti-instituční" styl. 

Kamufláž byla oblíbená pro svou variabilitu a jakousi nálepku „nepořádného vzoru". 

První návrháři - Castelbajac (1975), Roland Chakal (1970), Stephen Sprouse 

(Používající Warholovy tisky, 1986), a Franco Moschino (1986) - pracovali spíše se 

117 Camouflage Columbia University Press, 2005 (dostupné na <http://www. eamouflage.quiekseek.eom>) 
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signifikantními znaky kamufláže nebo s tzv. „nepravou kamufláží" (inspirovaná napr. 

mimikry). V 90. letech se stala inspirativní i pro módní návrháře, využívali ji John Gall.ano 

pro Christian Dior, Marc Jacobs pro Louis Vuitton, Commes des Garcons, Chanel, Tommy 

Hilfiger, Dolce&Gabbana, lssey Miyake, Armani, YSL a další (obr. 37). 

Textilní vzory s tématikou kamufláže jsou v současné době často vytvářeny na 

počítači, s oblibou jsou používány i v bytovém textilu, kde se uplatňují na čalouněn,, 

závěsech, kobercích, ložním prádle a podobně, v oblasti užitého designu je najdeme téměř 

všude (obr. 38, str. 112). 

2.5.3. Sociokulturní kontext - společnost s absencí autorit 

Maskovací vzor j e dalším typickým současným vzorem, a to zřejmě ze dvou důvodů. 

Na jedné straně dovoluje jeho nositeli mít určitý pocit jedinečnosti a výjimečnosti spojeny 

s módním trendem a také s psychologickým působením uniformního vzoru, neboť je známo, 

že uniforma jako oděv má vliv na psychiku lidí. Na straně druhé však majitele zahrnuje do 

davu, podobně jako vojáka do , j e h o " oddílu, armády apod. Splňuje tak dokonale paradox 

módy, která mezi těmito dvěma polohami neustále osciluje. Elizabeth Wilsonová tento 

zvláštní fenomén přirovnává k pohybu kyvadla: „Módně se oblékat znamená jak vyčnívat, tak 
j j g 

zapadat do davu, činit si nárok na exkluzivitu, i být členem stáda." 

Navíc tvarosloví vzoru má určitý nádech rebelství - působí lehce chaoticky 

a neuspořádaně, takže vyhovuje mladé generaci, která touží vystoupit z řádu a nezařazovat se 

do uznávaných a zaběhlých normalit. Je protestem, který však není agresivní, je doslova 

zamaskovaný. Působí podobně jako tolik oblíbené kapuce. Mladí lidé si j e nasazují, , když 

svítí sluníčko - j e to póza, ulita, „hlava v písku", která slušně naznačuje: „dej mi pokoj", 

"hleď si svého". Samozřejmě také usnadňuje splynutí s davem a funguje tedy jako ochrana 

Před identifikací. Na tuto zaj ímavou psychologickou rovinu upozornil i malíř Daniel Balabán 
v e svém obrazu nazvaném Děti (obr. 39). 

S tím souvisí i další pravděpodobný důvod masového přijetí maskovacích vzorů 

v civilním životě, a to postmodern,' skepse vůči autoritě. V této době je autorita chápana jako 

nástroj potlačování individuality, omezování svobodného rozhodování a uvazovan, 

k tradičním, konvenčním a institucionalizovaným p r a v i d l ů m . V současném světě nalezame 

* * tlaky autoritářské, nezřídka maskované demokratickými či demokratizujícím, 

" 8 WILSONOVÁ, E. Móda a módnost, (in Labyrint Revue. 2003 č. 13-14, str. 54) 
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společnostmi,119 tak také proudy protiautoritářské. Podle sociologa Miloslava Petruska hrají 

v tomto smyslu hlavní roli čtyři vzájemně propojené složky: j ednak j e to rozpad tradičních 

rodinných vazeb, dále vznik sociálně nezakotvené „masy", která své ideály nachází ve vůdci 

nebo v médiích (nebo ve vůdci prostřednictvím médií). Třetím faktorem j e skutečnost, že 

svoboda postmoderní doby se stává „nesnesitelně těžkou", lidé od ní utíkají, a to jak formou 

anarchistickou, tak autoritářskou. Poslední složku představuje fakt, že „ . . .č lověk pozdní doby 
120 v ' 

trpí (nebo může trpět) pocity osamění, sociálního vykořenění a marginalizace, coz nemusí 

být ani zdaleka totožné s reálnou sociální pozicí (hluboce osamělý může být i člověk vysoce 
postavený a sociálně úspěšný). ' 

Sociolog Daniel Bell122 už v 60. letech uváděl jako jednu z hlavních charaktenst.k 

masové společnosti oslabení autority primárních skupin (rodiny, sousedství) a posílen, 

sekundárních (instrumentálních, funkčních, profesních, atd.) vztahů. Upozorňoval na rust 

anonymity jako na důsledek psychické hygieny, protože „lidé prostě nemohou sve 

emocionální vztahy v masové společnosti projevovat jednoduše proto, že by to psych,cky 

(z kvantitativních důvodů) neunesli."1 2 3 

Móda a textilní design je také formou psychické hygieny (obr. 40), která člověku 

Pomáhá vyrovnávat se s vnějšími i vnitřními tlaky, j imž musí soustavně odolavat. Podle 

masovosti rozšíření se zdá, že maskovací v z o r j e jedním z těch, které mu to usnadňují . 

2-6. Infantilní (dětinský) styl 

2.6.1. Psychologická podstata infantility 

Výraz infantilita je latinského původu a běžně se překládá jako dětinskost, 

nevyspělost, vývojová zaostalost, nezralost či dětskost. Používá se tehdy, kdy se hdsky 

jedinec, mající všechny atributy dospělého člověka, chová nebo jedná v určitých s . tuacch 

jako dítě. Nezřídka se stává, že i mimořádně inteligentní bytost podléhá, ať zámerne c, 

"vizTľinzovo vymezení autoritářských režimů (in Petrusek. Společnosti pozdní doby. Slon 2006, str. 69) 

marginalizace - postupné odsouvání jednotlivců nebo skupin na okraj společnosti 

PETRUSEK,M. Společnosti pozdní doby. Praha : SLON, 2006, str. 70-71 

' " D a n i e , Bel, je významným sociologem, 
"'»formační společnost" Jako první na počátku sedmdesátých lett 20 stok ^ ™ J p r ' o t o m l s t 0 

rozdělení na preindustriální, industriálni a postindustnáln, V p o « B g j * b u d o u í í společnost se 
v ľ r azu „postindustriální" často používán výraz „informačm . Tento přívlastek označuj 
"Jal a je dnes používán nejen v Americe, ale hojně tež v Evropě. 

PETRUSEK, M. Společnosti pozdní doby. Praha : SLON, 2006, str. 179 
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nevědomky, lákadlu infantility. Koneěně i ěeské rčení „Co je malé, to je milé" je dostatečně 

výmluvné a často v praxi zneužívané. 

Obrázky, které v roce 1943 nakreslil v zajateckém táboře ve Vitebsku na roztrhaný 

pytel cementu zoolog Konrád Lorenz,124 názorně ukazují určité proporce tváří zvířat-mláďat 

a charakteristické znaky jej ich dospělých jedinců (obr. 41). Na Lorenzovo „baby-schéma" 

(Kinder Schema) lze nahlížet z různých úhlů pohledů - například z pohledu symetrie, která 

zastává významnou úlohu v lidském vnímání, nebo z pohledu Gestalt-psycholog.e. f en 

potvrzuje, že tvářičky mláďat jsou lidmi všeobecně preferovány a považovány za roztomilé. 

Způsobují to pravděpodobně jejich charakteristické znaky (velká hlava i oči, a také zkrácený 

Předozadní rozměr lebky), které spouští u lidí funkci ochranářského a pečovatelského 

chování. 

Antropolog Alexandr Kôvér125 je přesvědčen, že Lorenzem zachycené znaky jsou 

výsledkem evoluce. Byly totiž pro mláďata (děti) výhodné: umožňovaly j im komumkac. 

s okolím a zvyšovaly je j ich šanci na přežití. Kôvér v souvislosti s tím upozorňuje i na fakt, ze 

mnohé dětské objekty nebo hračky (například panenky nebo plyšoví medvídci) si už od 

15. století zachovávaj í dětskou proporčnost v souladu se znaky uvedenými v „baby 

schématu". Pravděpodobně právě proto jsou zmíněné příklady hraček dětmi tak oblíbene, 

zřejmě v nich vyvolávají pocity péče a ochranářského chování. 

Přítomnost infantility v chování lidí vysvětluje zaj ímavým způsobem i Eric Berne, 

autor knihy Jak si lidé hrají . Ten dělí populaci dospělých na tři základní typy - „dítě", „rodič" 

a »dospělý". „Dospělých" je relativně velmi málo, to jsou lidé, kteří se dokáží rozhodovat 

a nést za svá rozhodnutí také plnou zodpovědnost. Ve všech vztazích je j im dobře také jenom 

s jiným „dospělým". Oba zbývající typy už v sobě j istým způsobem obsahují prvek 

infantility: „dítě" se j ako nedospělý jedinec chová, v partnerském, ale i pracovním vztahu 

Potřebuje nějakého „rodiče", který ho povede, případně potrestá nebo pochválí. Ví, že se na 

může spolehnout, že v situacích, kdy si neví rady, za něj rozhodne nebo mu poradí. 

"Rodič" zase ve všech svých vztazích preferuje „dítě", jedině s ním nemusí bojovat o svoj. 

P°zici, typ „dospělého" by zbytečně vychovával a nerespektoval. 

Psychologie konce 20. století vymezuje dítě jako rozvíjející se bytost, která je schopna 

žít> rozvíjet se a utvářet pod záměrnými i nezáměrnými vlivy, se kterými přijde do styku. 

ľ W ^ e n z b y , r a k o u s k ý z o o l o g , zak lada te l m o d e r n í e to log ie „ Ä Ä S i 
Studoval z e j m é n a ins t ink t ivn í c h o v á n í u h u s y v e l k é a k a v k y o b e c n e . By J -
Z d e > * a V e s e l o v s k é h o . V r o c e 1973 m u by la u d ě l e n a N o b e l o v a c e n a za f ý z . o l o g n a l eka r s tv . . 

135 viz KÔVÉR, A. Čo sú emócie, článek publikovaný v časopise Designům 6/2006 
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Rozvíjejí se jej í biologické, intelektuální, emotivní, sociální i duchovní smysly, pracuje na 

formování vlastní identity. Je přizpůsobena k sociálním kontaktům a k poznávání okolního 

světa. Ta část světa, kterou má j iž zmapovanou, je zónou bezpečnou, a ta se stává základnou 

pro další cesty za poznáním. Ono vykračování do neznáma, kdy dítě poznává svět kolem sebe, 

je zároveň v tomto světě ukotvuje, může pro ně ale být i zdrojem velkých potíží. Jestliže tot.ž 

tato cesta nekoresponduje s úrovní vývoje dítěte či j e j inak poznamenána negativními jevy, 

může znamenat ohrožení až poškození j eho osobnosti, protože zažívání nedostatečnost, 

obvykle vede k pasivitě, agresi nebo regresi.126 Právě regrese se projevuje oddalováním az 

odmítáním odpovědnosti a zralosti a projevuje se infantilním chováním dospívajících č, 

dospělých. To má nejen v životě, ale i v umění mnoho tváří a podob. 

2.6.2. Dětinskost v umění 

V roce 2007 vystavoval výtvarník Carsten Möller127 v Tate M o d e m své dílo s názvem 

Test Site (obr. 42). Tvoři lo ho Pět různě dlouhých tobogánů, nejdelší skluzavka měř,la 

55 metrů a nastupovalo se do ní z pátého patra galerie ve výši 26,5 metru. Dvě menš,, 

zrcadlově postavené, začínaly ve výši 7,5 metru na můstku haly a jej ich délka byla 16 metru. 

Autor o díle říká, že to j e i není umění, a dodává, že sklouznutí může pomáhat lidem trpícím 

depresemi.128 Není to j eho první dílo, které má spojitost s „dětskou zábavou". V roce 1992 

instaloval v Monte Carlu své dílo „Hard, hard to be a baby". Představuje houpačku, je j íž 

umístění na zídce s pohledem na volné moře symbolicky odkazuje k nejistotám, kterým j e dítě 

neustále vystavováno při svých cestách za poznáním (obr. 43a). Z roku 2005 pochází jeho 

interaktivní „Zrcadlový kolotoč" (obr. 43b), který přes svou „cirkusovou" lehkovážnost muže 

d>ky velkým zrcadlům, ve kterých se mohou návštěvníci shlížet, skrývat narážky na narcs tn , 

Povahu současné společnosti. 

Na české výtvarné scéně se hravou tvorbou zabývá například Petr Nikl (obr. 44). Jeho 

P r°jekt Hnízda her (2000) neměl v našich výstavních síních dosud obdoby. Výstava posunula 

hranice chápání galerie j ako sterilního prostoru a Rudolf inum se stalo místem, kde se denně 

Proháněly děti a dospělí okoušeli fyzický kontakt s „hracími kameny", jak exponáty N.kl 

Pojmenoval. Cílem jeho projektu byla hra jako neuchopitelný a proměnlivý proces - hra j ako 

f o " n a zkoumání světa a j eho smyslu, jako svobodné, tvořivé a improvizované „zaměstnání", 

126... 

127 

110 

V'Z HEJLOVA, H. K významovým interpretacím fenoménu dětství. PAIDEIA 3/111/2006 

Carsten Höller - šestaětyřicetiletý Němec narozený v Bruselu a žijící ve Švédsku 

Q E R Á N E K , Jaroslav. Londýňané doslova sjíždějí umění, 1 lospodářské noviny, 2.-4. března 2007 
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hra ve smyslu dětského chápání a prožívání. Z j eho dalších projektů j e třeba připomenout 

instalaci českého pavilonu 2005 v Aichi pod názvem Zahrada fantazie a hudby a zatím 

Poslední herní projekt Orbis Pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie, který byl 

koncipovaný j a k o interaktivní expozice s didaktickým významem. Kulturně i myšlenkově 

navazala, j ak už sám název napovídá, na dílo Jana Amose Komenského. Nikl se tímto 

Projektem snaží o všenápravu člověka na základě vzdělání, výchovy a schopnosti tvořit. Právě 

tomuto autorovi se často přiřazuje nálepka infantility, on sám ji ale vnímá j a k o přednost, která 

mu dovoluje dívat se kolem sebe „dětskýma" očima, z j iných úhlů a v neobvyklých vztazích. 

Nepopiratelný vliv na současnou kulturu a tedy i na design a na směry v odívání má 

tvorba animovaných seriálů, produkovaných vedle Spojených států amerických 

Převážně Japonci.1 2 9 Tyto seriály zapadají do trendu formujícího se od 70. let minulého 

s t°letí , který v rámci j aponské kultury zahrnuje zábavu, oblečení, j ídlo, hračky, osobní 

zevnějšek i společenské chování, označované pod sjednocujícím termínem Kawaii (obr. 45). 

V Japonsku lze „roztomilé" motivy, vycházející vesměs z produkce animovaných seriálů, 

nalézt i v oblastech, které jsou v západním světě zatím neakceptovatelné, například u velkých 

obchodních společností, vládních institucí a podobně. 

Jedním z prvních animovaných filmů vyrobený v tomto duchu byl seriál Hello 

Kittv 130 

"> orientovaný na malé dčti. Byl vytvořen japonskou společností Sangrio v letech 

' 9 7 7 - ] 9 8 5 a Kitty v něm dostala vzhled podobný ztvárnění Disneyova „Hidden Mickey"131 

(»Schovaný Mickey"). Představuje malou kočičku Kitty, která j e identická se svým dvojčetem 

'mi, obě postavy jsou rozlišeny oblečením a j inak umístěnou ozdobnou mašlí. V roce 2004 

ky'a malá kočička spodobnčna na debetních kartách Master Card od Legend Credit Inc. 

určených pro mladé dívky (obr. 46). K dalším oblíbeným námětům patří postavičky z filmů 

^okeinon, Snoopy, South Park, Simpsons, mnohé z nich můžeme zahlédnout na různých 
Předmětech, dokonce na letadlech, ale především na oblečení (obr. 47). 

V módě se infantilní styl projevuje v několika různých polohách. Kromě častých 

Postaviček z kreslených seriálů j e dalším význačným směrem styl Iolitek, který se 

zJaponských ulic přestěhoval v poslední době i do západního světa (obr. 48). Sem se dostal 

kolem roku 1998 především zásluhou japonské rockové kapely Malice Mizer. Kytarista 
iŽTľ 
zacil ° t r e n d > ' zaznamenáváme i ve Spojených státech amerických, kde j e od 60. let 20. století patrné 

0111 m a r ket ingových skupin na mladé spotřebitele. 

no H 

Zobra ° W ^ n á antropomorfizovaná bílá kočka bez „pusy" (kromě animovaných sérií, kde j e „pusa" 
1 zena) charakterizovaná elegantní mašlí nebo nějakou dekorací u levého ucha 

131 

sktin' ' e n . ' V ^ ^ e y j e vyplněný tvar siluety Mickey Mouse a jeho dvou uší - bud ' jako jednotlivý motiv nebo ve 
n - j a k o vzor vyplňující pozadí. 
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a kapelník této skupiny a zároveň módní návrhář Manu je zakladatelem stylů Elegant Gothic 

Lolita132 a Elegant Gothic Aris tokra t 1 3 3 Manu je majitelem butiku Moi Me me Moitié, j enž 

zboží v tomto stylu nabízí. Styl připomínající šaty viktoriánských porcelánových panenek 

vychází z odkazu 19.století, kdy oblečení žen a dívek bylo plné krajek, volánků, stužek 

a mašlí. Pravý styl lolitek se řídí striktními pravidly s několika hlavními znaky - široká sukně 

sahající ke kolenům a bohatě zdobená volány a krajkami, spodnička pro udržení zvonového 

tvaru sukně, neodhalená ramena (dívky by neměly jakkoli provokovat nebo být sexy), ozdoby 

na hlavu jako krajkové čelenky, veliké mašle či čepičky. Správná lolita se neobejde bez 

podkolenek, vzorovaných punčoch a vysokých bot nebo alespoň bot s kulatou špičkou. 

Rozlišuje se několik hlavních stylů lolitek. Gothic Lolita kombinuje černou a bílou barvu 

(černé šaty doplněné bílými krajkami), na krku nosí často motiv kříže, používá výrazné líčení 

a Působí ta jemně. Dalším typem je Sweet Lolita, jež nosí pastelové barvy (růžovou, světle 

modrou, světle žlutou) a veliké množství krajek. Někdy si obléká i „sladké" vzorované 

materiály. Classic Lolita nosí šaty s méně krajkami, ale s více volány, většinou s květinovými 

vzory, působí elegantně a starodávně. Styl Punk Lolita je úzce spjat s Visual Kei a punkem. 

Tento styl kombinuje vzory kára, využívá asymetrická střihová řešení, černou barvu 

a Potištěné textilie. Doplňky jsou pruhované podkolenky, připínací špendlíky, kravaty. Mene 

rozšířené typy jsou třeba Wa-Lolita, která upřednostňuje japonské kimono, Kurorori Lolita 

eelá v černém, Shirorori Lolita celá v bílém, Qi-Lolita inspirovaná čínskou módou, pro 

Elegant Gothic Lolitu jsou povoleny i dlouhé sukně. Přestože sexuální podtext je nesporný 

u všech uvedených „Lolit", jediná, která otevřeně přiznává snahu o sexy vzhled je Erolol. 

Lolita, která si potrpí na krajky a spodní prádlo, místo náhrdelníků nosí obrovské kříže nebo 

krajkové obojky. Oděv doplňují Lolitky starodávnými brožemi, síťovanými rukavičkami, 

vějíři nebo krajkovanými paraplíčky. Někdy v ruce drží plyšáky (medvídky, či pandy) nebo 

Panenky. 

V oděvních trendech se odkazy na infantilní styl objevují pod různými názvy, např. 

D o l l ' s House, Baby-like, Playfull a p o d . a jsou předními módními návrháři prezentovány na 

módních přehlídkách (obr. 49). Jejich kreace jsou odrazem tzv. dětinské společnosti. 

Gothic Lolita. 

133 Elegant Gothic Aristocrat - pánská varianta, kombinace černé a bílé, rukávy s velkými volány 
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2.6.3. Sociokulturní kontext - dětinská společnost 

Americký sociolog Robert Bloy vydal v roce 1996 knihu s názvem Dětinská 

společnost. Jeden z německých komentátorů knihy na otázku, jak by se dětinská společnost 

dala charakterizovat, odpověděl: zábava bez hranic, společnost neradostně radostná, protože 

sama radost nedovede nic intelektuálně uchopit a prožít, nejhloupější a nejkrajnější varianta 

kultu těla.134 Zdětinštění z p ů s o b u j e neochota dospívat, neochota převzít odpovědnost , která se 

s dospělostí váže. Je také nechutí vzdát se televizních a počítačových zábav skýtajících 

nezávaznost fiktivních světů. Nabízí se srovnání s Baumanovým typem člověka, kterého tento 

slavný sociolog nazývá zevlounem. Dětinskou společnost tvoří právě oni, zevlouni, přijímajíc, 

vše jen pasivně, pozorovatelé dnes už virtuálního světa zprostředkovaného médii, především 

však televizí. Typickým zevlounům dneška chybí představivost, fantazie, kreativita a kontakt 

s opravdovou realitou. 

Protože se tyto tendence mezi mladou generací nebezpečně množily, rozhodl, se 

televizní tvůrci v anglofonní oblasti zkusit ovlivnit vzdělanost dětských diváků a jej .ch 

znalosti vytvořením vzdělávacích pořadů pro děti. Mezi nejúspěšnější patřily Sezamová ulice, 

Elektrické závody a Jak dosáhnout dobrého pocitu.135 Sezamová ulice připravovala předškoln. 

^ t i na vstup do školy, poskytovala j im věcné poznatky a rozvíjela jej ich myšlenkové 

Postupy. Elektrické závody pomáhaly rozvíjet schopnost čtení na úrovni prvního stupně 

základních škol. Podle dostupných výzkumů překonávali malí diváci tohoto pořadu svým. 

schopnostmi ty, kteří ho nesledovali. Pořad Jak dosáhnout dobrého pocitu vedl děti k tomu, 

% pečovaly o své zdraví. Podle výzkumů byl dopad tohoto pořadu spíše nevyrovnány, 

způsobený pravděpodobně různou k v a l i t o u jednotlivých dílů. Nabízí se samozřejmě i otázka, 

zda je právě televize to správné médium k „nápravě" dětinské společnosti. 

Pochybuje o tom i sociolog Miloslav Petrusek, který výše uvedenou snahu o výchovu 

a vzdělání prostřednictvím televizního výchovného a didaktického seriálu vnímá jako fiasko 

zakončené třemi základními kolapsy, které jsou zároveň odpovědí na to, proč televizní 

P r°jekty zřejmě nejsou n e j v h o d n č j š í . Zábavný pořad totiž mění sociální prostředí vyuky -

zatímco školní třída j e místem sociální interakce, prostor před obrazovkou zůstává stale 

soukromým územím. Televize navíc vyžaduje, abychom věnovali pozornost především 

°brazu, zatímco škola se soustřeďuje na rozvoj jazykových schopností. A do třetice - zábava 

134 

110 

PETRUSEK, Miloslav. Společnost pozdní doby. Praha : SLON, 2006, str. 77 

v ' z publikace Barrieho Guntera a Jill McAleerové Děti a televize z let 1990 a 1997 
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J e ve škole pouze prostředkem k dosažení určitého cíle, kdežto v televizi je cílem 

samotným.136 

S Baumanovou teorií koresponduje i úvaha slovinského spisovatele Aleše Debeljaka, 

který upozorňuje na dnešní absenci vědomí, že svět existuje i mimo média. V současné době 

jako by si už málokdo uvědomoval, že jsme součástí živého světa, světa bez zpráv, reklam 
a filmů. Petrusek k tomu dodává, že „...víra v pohádky je infantilní a dětinská (což 

"eznamená, že není hezká), neochota nechat se přesvědčit, že ,existuje nonvirtuální svěť, j e 

vsak projevem radikální infantelizace pozdní doby."137 Člověk se v infantilní společnosti 
c í |eně obklopuje věcmi, produkuje je a konzumuje, stejně jako dítě, které se obklopuje 

hračkami, když se bojí tmy a ticha. 
Dalším typickým rysem infantilní společnosti j e „užvaněnost", připomínající žvatlání 

malých dětí. K tomuto jevu odkazuje kniha německé socioložky Petry Giimplové Užvaněná 

společnost (2000), ve které autorka popisuje fenomén „pandemie keců". Tento termín navrhl 

Princetonský filosof Harry Frankfurt, který s jemným humorem zkoumal téma „keců" neboli 

»bullshitů", jichž jsou plné nejen média, ale i politické projevy a kultura. Tyto „bullshity" se 

vymykají kategoriím pravdy a lži, protože jsou pouhými „slovními odpadky". Giimplová 

upozorňuje na to, že tyto zdánlivě neškodné „kecy" se stávají společenským a kulturním 

ohrožením v případě, že se objevují v odborném textu. Jejich škodlivost j e ale dobře viditelná 
1 v běžném životě - na všech úrovních jako by vítězila bezobsažná komunikace, které chybí 

Odpovědnost za řečené a vyslovené. 

Připomeňme v tomto smyslu třeba typické chatové „tlachání" a posílání „esemesek", 
t o ' ik oblíbené dnešní mladou generací. Hodiny strávené u počítačů nebo s palcem na 

^obilním telefonu nikdy nemohou z hlediska sociálních a komunikačních dovedností 

konkurovat dialogu z o č í do očí, kdy do hry vstupují i nonverbální prostředky. Navíc 

ezávazná komunikace s nčkolika až desítkami (!) cizích lidí najednou může být jedině 

Povrchní a především bez zodpovědnosti za to, co a jak se komu sdělí. 

Významný francouzský sociolog Gilles Lipovetsky vidí cestu k pochopení současného 
c '°věka v nové logice pohledu na procesy personalizace, to jest na všechny společenské 

Pr°cesy, č l o v ě k a obklopují. Jeho klíčovou myšlenkou je, že proces personalizace vede 

zániku socializace založené na disciplíně. V důsledku toho vzniká společnost postavená na 

"formacích, na potřebách stimulovaných sváděním, na kultu sexu, přirozenosti a humoru. 

136 
Z 

110 

knihy Neila Postmana Ubavit se k smrti z roku 1985 in Petrusek, 2006, str.77-78 

P e t rusek, 2006, sir. 78 
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2.7. Obchodní značky 

Značka je nejen grafickým tvarem, ale především zástupným symbolem firmy, je 

nositelem její činnosti a tradice. Její grafická podoba se může měnit jak díky změnám uvn.tr 

firmy, tak vlivem kulturních a společenských podmínek. Celá řada světově proslulých firem 

však zásadním způsobem značku nemění, ale snaží se j i zachovat ve zmodernizované podobe. 

Proto lze z její formy vyčíst, jak se nejprve zobrazovala v podobě kresby či ilustrace a pozdej, 

Přecházela k moderněji pojatým jednoduchým tvarům. Její vzhled mohou někdy ovlivnit take 

umělecké historické slohy. S rozvojem komunikační exploze a s přechodem kultury 

alfabetické na kulturu vizuální dochází k obrovskému rozmachu tvorby značek a celeho 

vizuálního informačního systému. 

V textilním vzorování se značky objevují také, i když nejsou vzorem v pravém slova 

smyslu, představují spíše dekor. Přesto zde hrají velmi důležitou roli. Jednak slouž. jako 

dekorativní prvek k ozdobě textilie (obr. 50), jejich další význam spočívá v tom, ze 

umožňují identifikaci spotřebitele v rámci určité sociální skupiny. 

2-7.1. Historie obchodní značky 

K předchůdcům značek by se daly zařadit heraldické znaky, které byly ve 

středověku aplikovány nejen na štíty, ale i na další předměty (zbroj, pečetě, latky apod.). 

Důležitou roli v jejich případě hrála i symbolika heraldických barev a zvířat (herald,cke 

oblečení nabízí asociaci na dnešní sportovní dresy či sportovní a podnikové maskoty). Dalš.m 

Předchůdcem byly značky hospodářské, které plnily funkci označování vlastnictví drobných 

Předmětů. Patřily sem například monogramy nebo cejchy k označování dobytka , ryzost, 

drahých kovů. Hospodářské značky byly vypalovány, vyřezávány a malovány na zboz,, 

nářadí i zvířata Zvláštní kategorii představují piktogramy, stylizované obrázky reálneho 

Předmětu nebo instrukce. Z hospodářských značek se vyvinuly obchodní značky a značky 

řemeslníků a umělců. Ty sice odkazovaly ke konkrétnímu cechu či řemeslníkovi, ale slouz.ly 

sP jše jako nástroj kontroly než jako prostředek propagace zboží. 

Značka v tom smyslu, jak ji vnímáme dnes, se mohla na trhu prosadit až s nástupem 

Průmyslové revoluce, a to především díky mohutné marketingové kampaň,, která ma sve 

Počátky v druhé polovině 19. století. V té době zavalila masová strojní výroba trh 

uniformními výrobky, které se zákazníkům odcizovaly, takže se objevila potřeba reklamy, 
k *rá by sloužila k seznamování spotřebitelů snovými vynálezy tovární produkce. 
V 80. letech 19 století strategie reklamních kampaní prodělaly velkou změnu - reklama se 

^ a l a orientovat na značková jména produktů. Pro některé masově vyráběné druhy zboz, 
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138 
vznikala firemní loga („Campbellova polévka", „Heinzova nakládaná zelenina" apod.). 

K „zlidštění" produktů přispěla reklama také tím, že vsadila na familiární a sousedský apel 

vhodným pojmenováním („Strýěek Ben" nebo „Teta Jemima"). Na trhu se tak objevuje 

specifické zboží, zajímavé jedinečným pojmenováním, balením a inzercí. 

V průběhu 20. let 20. století už reklamní tvůrci využívali značky k cílenému vyvolání 

určitých pocitů. Společnost General Motors vsadila na vřelost a lidskost prezentovanou 

americkou rodinou a majitel firmy Bruce Barton tvrdil, že úkolem reklamy je pomáhat 

firmám nalézt duši. Ve 40. letech 20. století dochází k prohloubení psychologických tendenc, 

a k orientaci na hledání významu nebo podstaty značky. Toto firemní „sebe-uvědomovan." 

signalizuje postupný odklon od orientace na produkt. Reklamní pracovníci ho odůvodňuj, 

tvrzením, že to, co spotřebitel ve skutečnosti kupuje, je značka. Osmdesátá léta jsou ve 

znamení nástupu mánie značek, které samy o sobě začínají mít i finanční hodnotu. Stalo se 

totiž evidentním, že P o desetiletích budování obchodní značky převýší hodnota společnost, 

několikanásobně hodnotu svého movitého majetku a obratu. Na druhou stranu přesycenost 

trhu značkami způsobila u spotřebitelů jakousi „značkoslepost",139 kde negativní rol, sehrály 
1 důsledky hospodářské recese, kdy se obchodníci více orientovali na nižší ceny zboží. 

Ohrožení značky představoval pátek 2. dubna 1993, nazývaný Mar.boro Friday, kdy 

společnost Philip Morris, firma s dosud nejdelší a pečlivě budovanou reklamou, př,stoup,la 

k dvacetiprocentnímu snížení cen cigaret Marlboro, aby dokázala čelit levnější konkurenci. 

Tento krok byl z počátku vnímán jako „krize značky", ta se ale nakonec nepotvrdila. Zv.tez.la 

dosavadní linie, která naopak tvrdila, že je třeba investovat do jména značky a rozvíjet jej, 

^ a g e , protože je to ve skutečnosti právě ona, která zboží prodává. Za touto filozofií pevne 

stály mnohé firmy které nepodlehly snižování cen a dál marketingově podporovaly svou 
2"ačku, např. Nike, Apple, Body Shop, Calvin Klein, Disney, Levi's a Strasburgs. Tyto firmy 

dokázaly ovládnout celý trh právě díky tomu, že jejich skutečným produktem nebyly vyrobky, 

a l e značka. 

2-7-2- Současnost obchodní značky 
Od 80. let 20. století je zřejmá orientace firem na propojení oblasti obchodu se 

sPortem a hudbou. V té době vydává hiphopové trio Run-D.M.C. svou čtvrtou desku se 

8 K L E I N O V Á , Naomi, 2 0 0 5 

135 , , ,. . , / „ < , ipHna 1996 str 12, a BLAKE, Andrew. Listen to 

S ^ Ä M t Ä K Andrew B » « s , U * . : ~ 
" 7 , str. 224 (in Kleinová Naomi, 2005, str. 13) 63 



skladbou My Adidas, což bylo vůbcc poprvé v historii, kdy sc značka sportovního oblečení 

objevila v názvu skladby, č l e n o v é skupiny poté uzavřeli s firmou Adidas propagační 

kontrakt, který odstartoval módní vlnu hiphopové kultury. 

Oblastí zá jmu firmy Nike, původnč nenápadné značky běžecké obuvi, j e také hiphop 

a ostatní aktivity s ním spojené, například skateboarding i j iné městské sporty. Firma Nike se 

v 80. letech díky agresivní marketingové politice a vybraným sportovním celebritám začala 

rychle prosazovat. Do prezentace novinek zapojovala i světoznámé sportovce (cyklistu Lance 

Armstronga, basketbalistu Michaela Jordana nebo držitelku světového rekordu 

v maratónském běhu Paulu Radcliffovou). 

V roce 2006 společnost Nike a Apple oznámily budoucí spolupráci při výrobě nových 

produktů Nike-iPod, které maj í za úkol spojit svět hudby a sportu. Jde o první obuv, která je 

schopna komunikovat s iPodem pomocí čidla. Běžecká data (čas, údaj o spálených kaloriích, 

zdolanou vzdálenost i rychlost) se pro okamžitou kontrolu objevují na displeji MP3 

Přehrávače a jsou také ukládána do paměti iPodu, takže po tréninku lze propoj.t .Pod 

s Počítačem a pomocí speciálního programu vytvořit ze svých sportovních výkonů přehledný 

graf. Nike zároveň přichází se sportovním oblečením určeným k podpoře iPodu. Jedná se 

o speciální vybavení, j ako jsou bundy, tílka nebo kalhoty, do je j ichž vodotěsných kapes lze 

"•ožit přehrávač bez obav z j eho poškození. 

Všechny velké sportovní značky se dnes prakticky bez výj imky soustřeďují nejen na 

sPort, ale i na módu. Adidas, povzbuzen úspěchem svých retro modelů, oživil své starší logo 

z doby modelu Superstar a zastřešil j ím celou módní řadu Originals. Firmy u svých zákazmku 

Podporují a aktivují „věrnost ke značce" tím, že vytvářejí limitované řady, které zákazníky 

Pobízejí k jejich shánění a dokonce i ke sběratelství. 

Stále častěji firmy využívají možnost spolupracovat s renomovanými módními 

návrháři či designéry, takže vznikají nové kolekce, které nejsou zaměřeny pouze na sport, ale 

1 na streetwear. Klasickou sportovní elegancí začínají dobývat módní svět a jej ich přehlídky 
S e řadí k těm nejprestižnějším. 

Například firma Puma ve svých obchodech nabízí boty navržené Philipem Starkem 

(obr. 51) či džíny z produkce japonské značky Evisu. Společně s módním návrhářem 

Alexandrem McQueenem vytvořila Puma kolekci pánských i dámských tenisek, různých 

^ a r ů a detailů švů (obr. 52). Symbolem zrození této spolupráce, která oznamuje vznik nove 

e"tity, je ManCat - jakási „člověčí šelma", jej íž zub se stal logem spolupráce Brita McQeena 

a Pumy. 
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Se třemi pruhy charakterizujícími Adidas se můžeme setkat i v kolekci uznávaného 

tvůrce pánské i dámské módy Yoshi Yamamoty, j enž j e j a k o spoluautor podepsán pod 

značkou Y-3 nebo Yoshi Yamamoto Adidas (obr. 53). Oblečení má sportovně elegantní 

vzhled s nezaměnitelnými prvky Adidas, kolekce zahrnuje i pracovní oblečení s army detaily. 

Nejvíce pracuje s geometrickými obrazci a azbukou, siluety návrhů vycházejí 

z konstruktivního umění. U některých dámských modelů této kolekce se návrhář nechal 

inspirovat také známou ruskou matrjoškou. Právě kolekce Yoshiho Yamamoty představuje 

velmi kreativní přístup k symbolu. Jeho nový pohled na něj, podpořený zřejmě také „distancí" 

východního pojetí, j e kult ivovaným výtvarným výrazem, který divákovi dovoluje odkrývat 

skryté významy a umožňuje mu tak zažívat kouzlo tajemství a radost z objevování. 

Zdá se však, že obchodním značkám už reálný svět nestačí, novinkou j e jej ich expanze 

d o světa virtuálního.1 4 0 Zástupci firem j e virtuální svět vnímán j ako dobrý prostředek sloužící 

k otestování zboží, které má přijít na trh. Proto některé f irmy vyrábějící sportovní oblečení 

jako Reebok, Adidas, výrobci kosmetiky jako Ľ O r é a l nebo zástupce luxusního zboží Lacoste 

Pronikají do počítačových her typu Sims 2 nebo Second Life. Jsou to hry, ve kterých si hráč 

může vytvořit vlastní postavičky, je j ichž prostřednictvím prožívá virtuální život. První 

značkou, která v tomto typu her začala testovat své zboží, byl maloobchodní řetězec 

Hennes&Mauri tz (H&M). Ve hře může hráč obléknout postavičku do oblečení aktuální 

kolekce, může si vytvořit butik obsahující značkové modely, své vlastní modely může hráč 

Prezentovat na virtuální módní přehlídce a soutěžit s ostatními o nejlepší módní kreaci. 

Společnost H&M slibuje, že vítězné modely zavede do sériové výroby (v této souvislosti se 

nabízí otázka, do j aké míry j e hráč seznámen se svými autorskými právy). Hra Second Life 

Provozuje dokonce virtuální časopis Second Style, který podporuje nakupování j ako zábavu. 

2-7-3. Sociokulturní kontext - společnost značek 

Experti se shodují na tom, že školáci v poslední době utrácejí za oblečení stále víc 

P e nčz. 1 4 1 Inspiruje j e k tomu Internet, bulvární noviny a televize plná luxusně oblékaných 

Ce 'ebrit i seriálových hrdinů oděných do módních kreací a značkového oblečení. Módní 

značky Propagují jak seriáloví herci (Lindsay Lohan značku Jill Stuart nebo Scarlett 

'ht/mar. Značkové oblečení útočí na virtuální svět. HN IO.-12.srpen 2007 

-wer 1 ° ' 5 r a í u z Prodeje luxusního zboží, který v USA v roce 2006 činil 150 miliard dolarů, se výrazně podíleli 
t e d y a . ' n i e n ' " t ' školáci. Mezinárodní rada obchodních center očekává, že v roce 2007 vzroste podíl o pět procent, 
2007) 113 2 7 m i l i a r d dolarů. (MAR1ANOVÁ, Lenka. Vzorem školáků v oblékání jsou celebrity. HN 3.-5. srpna 
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Johansson značku Luis Vuitton), tak filmové hvězdy, popřípadě i politici. Právě firma Lu.s 

Vuitton zahájila v rocc 2007 reklamní kampaň zaměřenou na cestování, která pomocí herečky 

Catherine Deneuveové a bývalého sovětského prezidenta Michaila Gorbačova prezentuje 

cestu jako pouť za poznáním. 
Novým trendem současnosti j e na středoškoláky zaměřená módní značka, která 

Podporuje mladistvou módu, ale zároveň udržuje cenově dostupnou hladinu. Příkladem této 

snahy je návrhář Marc Jacobs, který svými produkty pod označením Marc oslovuje právě 

skupinu teenagerů. 

Velmi obsáhle se fenoménem značky zabývá Naomi Kleinová, jež se ve své knize Bez 

loga pokouší o zdokumentování a analýzu vzniku a prosazování značek, stejně jako 

společenských, kulturních a ekonomických podmínek, které vedly až k formování hnut. 

Protestujícímu proti jej ich nadvládě. Kleinová ve své knize kritizuje především oslabování 

zaměstnaneckých jistot a rozmach marketingu na úkor kultury a vzdělání. 

V českém prostředí j e identifikace se značkou velmi rozšířená. V oblečení převládá 

známá trojice Adidas, Nike a Puma, ve velké oblibě jsou také skateboardové značky. Na 

českém trhu se v této oblasti začíná prosazovat i česká firma Funstorm, která vsad.la na 

kreativitu mladých módních návrhářů. 

Zajímavý průzkum provedla v roce 2005 česká společnost Superbrands, která formou 

dotazníku zjišťovala vztah českých občanů ke značce. Z dat od téměř 40 000 respondentu 

o p l ý v á , že první značka, která j im okamžitě přijde na mysl, j e česká Škoda, značky nejv.ce 

Používané v průběhu normálního dne jsou Nokia a Samsung, a pokud by si lidé mohli koup.t 

jakékoli zboží, dali by přednost značce Ferrari a Microsoft . Autoři výzkumu výsledky 

neinterpretovali, pouze rozvinuli na toto téma on-line diskusi142 a naznačili, že budou 

v započatém projektu pokračovat. 

2 8- Výhledy do budoucna - společnost postmoderního individualismu 

Francouzský teoretik Gilles Lipovetsky, který se zabývá fenoménem módy v jeho 

historických i sociálních souvislostech, charakterizuje současnou společnost jako celek 

atomizovaný na nezávislé jednotky a tvrdí, že převládajícím trendem je dnes demokratický 

individualismus V této souvislosti mluví o druhé individualistické revoluci, přičemž za prvn, 

Považuje dobu romantismu, kdy je člověk poprvé chápán jako bytost určená svými vlastním, 

měřítky, schopných intimního spojení se sebou samým. Nyní nastává epocha post-moderního 

uTľ 
a °s tupné na <http://www.supcrbrands.casysite.org> 
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individualismu,143 pro nějž jsou charakteristické tyto vlastnosti: hédonismus, důraz na slast 

M o s t , požitek, rozkoš), psychologizace prakticky všech součástí života, tělesnost a kult těla, 

kult trhu a jeho legitimizace: trh už není vnímán jako prostředek vykořisťování, ale jako 

tvůrce bohatství. Dalším znakem je krach velkých ideologií, jež vyžadovaly individuální 

°běť, a jejich nahrazení ideálem spokojenosti. Typickým rysem jsou i deinstitucionalizace 

rodiny, volba z možností namísto plnění povinností a příkazů či snížení významu církve 

(člověk upřednostňuje náboženství opřené o naplnění vlastního života místo touhy po spáse 

Po smrti). 

Lipovetsky vnímá inflaci znaků a symbolů jako něco, co znemožňuje či komplikuje 

orientaci člověka ve světě a hledání vlastní identity. Upozorňuje také na to, že zatímco dříve 

•idé z ulice kopírovali módu, dnes se móda přizpůsobuje lidem z ulice. Dnešní odívání j e spíše 

vyjádřením osobnostního obrazu, image. To, jak se oblékáme, chováme a jak vypadáme, 

souvisí více s tím, jací j sme, než kým bychom chtěli být. Proto módu nazývá otevřenou, 

rozrůzněnou, individualistickou. Dochází k závěru, že v naší společnosti vedle sebe nalézáme 

Protiklady, jej ichž základ si vzájemně odporuje, ale které se v realitě vedle sebe nevylučují. 

Jako příklad uvádí skutečnost, že v současné době jsou lidé i přes osvobození 

individua ovládáni kultem upřednostňování mládí a těla, projevujícího se nárůstem 

Plastických operací, fitnesscenter a všeobecně větším zájmem o sport. Lipovetsky předpovídá, 

ž e nastane doba nové závislosti, kde ale půjde o závislost vnitřní, dobrovolnou. Teprve pak 

nastoupí móda jako projev identity, móda, která bude zvýrazňovat kouzlo vnitřní, nikoli 

vnější, nadclegované módními tvůrci. Současnou společnost vnímá jako soubor nabízených 

Šancí vedoucích k vlastnímu sebe-poznání a k respektu k ostatním lidem. „Je tu více podnětů 

všeho druhu, ale také více životního neklidu; více soukromé autonomie, ale také více niterné 

bolesti. V tom tkví velikost módy, která jedince neustále navrací k němu samému - a v tom 

sPočívá její bída, že nás činí stále odpovědnějšími ve vztahu k nám samým i k ostatním. 

I43 , 1 
Ď

 0 individualismu ve výchově píše Branislav Pupala v publikaci: PUPALA, Branislav. Narcis vo výchove. 
O s l a v a : fcdí^Xislorti individualismu. TYPI UNIVERS.TATIS TYRNAVIENSIS, vydavateľstvo 

m..., i . 0 0 _ . . . i n n » i nr, oo/í noi /1 n "Til . rcuagOglCKe 5 U V 1 M U M I U I U I V I u u c u u . . . » . . . . . - - - -

rnavskej univerzity a VEDA, vydavateľstvo SAV, 2004. ISBN 80-224-0824-7 

UPOVETSKI, Gilles. 2002, str. 446 
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3- V Ý Z K U M N Á Č Á S T 

3 - l . Výzkumné metody a jejich filozofická východiska 

Orientace výzkumu 

Výzkum j e zaměřen na porozumění zkoumané realitě ve výtvarném vyjádření žáků 

a hledá smysl a kvalitu tohoto porozumění v edukačních procesech. Předmětem 

Předkládaného kvalitativního výzkumu je design jako součást vizuální komunikace 

v kontextech sociálních a kulturních vztahů a j eho reflexe ve všeobecném vzdělání. 

v konkrétní oblasti zkoumaných jevů je cílem porovnat odbornou (expertní) rovinu textilního 

designu a rovinu jeho projevů u dětí a mládeže v edukačních procesech výtvarné výchovy. 

Stěžejním úkolem výzkumem úkolem je zjistit, jaký druh informací poskytují učiteli vnější 

Projevy sociokulturních vlivů v oblasti textilního designu u pubescentů a adolescentů a jak 

m ů ž e učitel tyto informace efektivně využít pro své pedagogické rozhodování v situacích 

výuky i mimo ně. Tomuto zaměření odpovídaly především metody kvalitativního výzkumu, 

P r o jejichž objasnění a zasazení do příslušných kontextů bylo funkční aplikovat některé 

metody. 

Výchozí teoretické koncepce pro výběr výzkumných metod 

Práce se opírá o teoretické poznatky z eidetické fenomenologie inspirované 

Hl>sserlem, symbolického interakcionismu a zakotvené (empiricky zdůvodněné) teorie (podle 

Strausse a Corbinové). 

Sociologické prostředí je mapováno pomocí charakteristik společnosti (společností), 

t a k jak je zpracoval Miloslav Petrusek v publikaci Společnosti pozdní doby (PETRUSEK, 

M i l ° s l av . Společnost pozdní doby. Praha : SLON, 2006) 

Při interpretaci výtvarných artefaktů získaných výzkumem jsem se opírala 

0 e 'detickou fenomenologii inspirovanou Husserlem, která vychází z teze, že existují 

Skladní struktury lidské zkušenosti konstituující každou skutečnost. Při popisu významů hrají 

zásadní roli zkušenosti z perspektivy účastníků. Subjektivivitu vnímání, kterému je 

'nterpretace výtvarných artefaktů vždy nutně vystavena, byla objektivizována 

fenomenologickým přístupem založeným na hermeneutickém způsobu vhledu. 

Fenomenologický1 4 5 přístup byl v tomto výzkumu inspirován symbolickým 

mtcrakcionisinein. Teoretický přístup symbolického interakcionismu vychází z předpokladů, 

'45 Fenomenologický přístup podle Haaga znamená, že výzkumník vnímá něco empiricky a zároveň údaje 
h°dnotí hermeneuticky. Hraje v n ě m roli jak smyslové vnímání, tak interpretace (in Jan Hendl. Kvalitativní 
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že lidé vzhledem k „věcem" jednaj í podle toho, jaký tyto „věci" pro ně maj í symbolický 

význam. Tento význam vzniká ze sociální interakce (člověk si tento význam pomocí ní 

odvozuje) a j e během interpretačního procesu aktéry využíván a měněn. Východiskem byla 

zejména jeho Haagova teze1 4 6 , že chování člověka není určeno ani tak vnějšími nebo 

vnitřními nekontrolovatelnými faktory, ale spíše subjektivními významy, které lidé aktivně 

Přikládají objektům, osobám a interakcím v situaci. 

Na symbolický interakcionismus navázali i autoři zakotvené (tj. empiricky 

zdůvodněné) teorie (podle Strausse a Corbinové), je j ichž metodiku j sem využila ke 

kategoriálnímu zpracování dat. Uvedený výzkum si ovšem nekladl za cíl vytvořit konkrétní 

zakotvenou teorii, ale pomocí je j í metodologie proniknout hlouběji do podstaty sledovaných 

jevů. Tomuto cíli vyhovovala metodologie založená na analogii mezi různými znakovými 

systémy. 

Použité metody výzkumu 

Sběr dat 

Předpokládané zacílení výzkumu na kvalitativní analýzu produktů výtvarných činností 

vyžadovalo jako výzkumný nástroj vytvoření modifikované verze dotazníkového šetření, ve 

kterém se respondenti vyjadřovali jak výtvarnou, tak písemnou formou. Výtvarná část šetření 

Předpokládala zpracování čtyř základních úkolů doplněných později o úkol pátý (viz příloha 

Otazn íky) . Písemná část požadovala odpovědi na otázky související se zadaným výtvarným 

"kolem (viz příloha Dotazníky) a uvedení preference výběru z daných možností s využitím 

Připraveného obrazového materiálu (viz příloha Dotazníky). Dodatečně byla připojena anketa 

P r° učitele/učitelky výtvarné výchovy 8. tříd ZŠ (viz příloha - anketa). 

V rámci konkrétních výtvarných úkolů měli žáci nakreslit do předtištěné obrysové 

formy - trička dekor, který by na něm chtěli mít. Dále vytvářeli barevný návrh vlajky České 

r ePubliky a vlajku Evropské unie. Návrh vlajky ČR byl v průběhu výzkumné práce doplněn 

0 Preferenci barev, kdy žáci pouze doplňovali barevnost do předem vyznačené tradiční 

kompozice vlajky. Posledním úkolem bylo navrhnout vlastní vzor na potištěnou textilii. 

vfrkum. 1997, str. 11). 

Uf' Základy symbolického interakcionismu vytvořil ve třicátých letech 20. století George Mead a dále ho rozvinul 
* d a l mu jméno Herbert Blumer. Později byl rozpracován do různých dalších směru, například Erwinem 
G°ffnianem v jeho dramaturgické sociologii nebo Harolden! Garf.nklem, zakladatelem etnometodologie. 
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Obě formy šetření - výtvarná i písemná - byly tématicky propojeny tak, aby bylo 

možné přesněji interpretovat výtvarné práce a získat tak co nej kvalitnější a nejobjektivnější 

Poznatky o představách, na je j ichž základě žák výtvarné úkoly zpracovával. Částečné 

Překrývání dotazníkových položek, kombinace výtvarných a písemných odpovědí stejně jako 

výběr z připravených možností napomáhají eliminaci možných úskalí dotazníkové metody 

(viz např. Miloslav Petrusek).1 4 7 Odpovědi na některé uzavřené, otevřené i polouzavřené 

otázky zjišťují míru pochopení zadání, nebo mohou napovědět, jaký smysl žákovi úkoly 

dávají, nebo které zadání pro něj bylo obtížné a proč.148 

Výzkum sledoval výrazové prostředky, které používají mladiství, a jej ich významy na 

Pozadí sociokulturního pole. Tyto výrazové prostředky zde byly chápány jako symboly 

obsahující určitá sdělení sloužící k mezilidské komunikaci. Symboly prezentované jak ve 

verbální, tak i v neverbální formě pak byly začleňovány do konkrétních sociokulturních jevů 

a zároveň byla ověřována jej ich vzájemná provázanost. 

Zpracování dat 

V první fázi kategoriálního zpracování získaných dat j sem vytvořila kategorie, které 

J S C m nazvala kategoriemi 1. řádu neboli deskriptivními. Maj í popisný charakter a zaměřují 

S e spíše na formu znakových systémů (např. druhy motivů, nápisů, symbolů a postojů). Byly 

navrženy induktivně př ímo z dat a nebylo využito žádné známé kategoriální schéma. 

Tento systém kategorií se však ukázal j ako nedostačující k tomu, aby umožnil nalézat 

styčné body mezi expertní a žákovskou rovinou (resp. teoretickou a výzkumnou částí práce); 

formy těchto dvou rovin totiž nejsou ve většině zkoumaných jevů srovnatelné. Bylo tedy 

n i | tno přistoupit k vytvoření další kategorizace založené na větší míře abstrakce. Její předností 

kýlo, že vycházela z typů sociokulturního klimatu, které jsou zmíněny v teoretické části práce, 

" 'ed isko sociokulturního kontextu se zde stalo jakousi konstantou, která umožnila hledat 

společné signifikantní znaky v abstraktní rovině. Na základě této úvahy bylo vytvořeno devět 

n°vých kategorií (viz tabulka č. 1). Nové kategorie j sem označila j ako kategorie 2. řádu 

; > « „ dále ptá, * v d e n í k o v é m « j - d j é ^ f J Ä 
* ' r e s p o „ d e „ , á otázka s te j„ ä z a j í m a v á jako pro tazatele, z t o o c o e , | » n d e ^ - P ^ M_ ^ 

Q » « ó d a v moderní sociologii. Praha . Karolinum, 1993, m Hendl, J. 1997, str. .2 ) . 
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neboli axiální (s odkazem na termín axiální kódování z metodologie zakotvené teorie). Nové 

členění představuje nezbytnou významovou diferenciaci původního deskriptivního systému a 

umožňuje žádoucí propojení obou sledovaných oblastí, specializované a obecně vzdělávací. 

Sociologické prostředí je mapováno pomocí charakteristik společnosti (společností), tak jak je 

zpracoval Miloslav Petrusek v publikaci Společnosti pozdní doby. 

V třetí, závěrečné fázi kategorizace byla použita modifikace selektivního kódování, 

která se soustředila na vytvoření kategorie 3. řádu neboli centrální kategorie reprezentující 

ústřední fenomén celého výzkumu (pojmenované jako kategorie inertní formy - viz dále). 

Abduktivním úsudkem byla v průběhu výzkumu nalezena i tzv. kontingcnce, čili 

neplánovaná událost, která vyplynula z průběžného hodnocení první fáze výzkumu (v tomto 

PHpadě šlo o četnost využití červené barvy při tvorbě české vlajky - viz pátá část výzkumu). 

Validita výzkumného nástroje byla ověřována triangulací uvnitř metody, kdy byly 

Použity různě strukturované dotazníky postavené na tom, že respondenti je vyplňovali 

výtvarnou i písemnou formou a metodou výběru mezi více alternativami. Doplňující část 

Představuje anketa zaměřená na aktualizaci poznatků o kompetencích učitelek k vedení 

výtvarných činností z oblasti textilní tvorby. 

Předkládaná práce tak využívá modifikovaného otevřeného, axiálního a selektivního 

kódování (k porovnání expertní roviny a roviny aktuálních výtvarných projevů žáků) 

k hlubšímu vhledu do problematiky sledovaných jevů. 

Sběr výzkumného materiálu a výzkumný vzorek 

Výzkumným vzorkem v předvýzkumu byli děti z mateřské školy, žáci základních, 

středních škol a vysoké školy v Liberci a žáci základní školy v Čelákovicích. Tento široký 
záběr zkoumané populace s celkovým počtem 372 respondentů sloužil především k orientaci 

v dané oblasti, k ověření validity výzkumného nástroje a také k ověření správnosti redukce 
respondentů na zaměřený výběr. Cílovou skupinou v hlavní části výzkumu se po vyhodnocení 
d * z předvýzkumu stali žáci 8. tříd tří základních škol v Liberci; každá je zastoupena dvěma 

třídami a vždy i jinou učitelkou. Každá z vybraných základních škol má ve vztahu ke 

zkoumané problematice jinou charakteristiku: škola A představuje současný standard 

vzdělávacího programu, základní škola B s rozšířenou výukou cizích jazyků je považována 
m e z i rodiči za prestižní a škola C má speciální zaměření na výtvarnou výchovu. Celkově se 

výzkumu účastnilo 108 žáků a výzkum poskytl celkově 53 820 počítačově zpracovaných 

149 PETRUSEK, Miloslav. Společnost pozdní doby. Praha : SLON, 2006 
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dat150. Pro toto zpracování bylo využito běžných statistických metod a ve speciálním případě 

kontingenčních tabulek. 

3-2. Přcdvýzkum 

Předvýzkumné části se zúčastnilo 372 respondentů z mateřských, základmch, 

středních a vysokých škol. Jednalo se o mateřskou školu v Liberci, tři základní školy v L.berc, 

a jednu v Čelákovicích, dále střední odbornou školu, gymnázium a vysokou školu v Ltberct. 

Respondenti měli za úkol zpracovat čtyři zadání, a to j ak ve výtvarné, tak , v p,semne 

dotazníkové podobě, přičemž nejdříve plnili úkoly výtvarného charakteru. 

Průběh 

Prvním úkolem bylo navrhnout do předem určené formy tričko, jaké by si přál., 

druhá část zadání se d o t a z o v a l a , jak by upravili stávající vlajku č e s k é republiky, třetí úkol 

byl stejný s tím rozdílem, že se jednalo o vlajku EU, a v posledním - čtvrtém - měl, zac, 

a studenti navrhnout vlastní vzor tištěné textilie. Ve všech případech se jednalo o zacílen, na 

Práci s textilním designem, protože i vlajku lze chápat j ako ojedinělý a specifický text.lm 

dekor. Zadání úloh j sem volila záměrně stručné, bez dalších omezujících a vysvětluj,c.ch 

Podmínek, aby se zabránilo omezování vlastní tvorby dětí, žáků a studentů. Při hodnocen, se 

Právě tato skutečnost ukázala jako značně problematická, přestože z výzkumného hled,ska se 

tato forma zadání ukázala jako adekvátní vzhledem k zaměření výzkumu. V návrhu dekoru 

Wček se objevily se kupříkladu hákové kříže nebo rasistické nápisy, které vypov.daj, 

o tíživých momentech současné realitě, na které společnost dosud nedokáže reagovat 

účinnými prostředky. Jsem přesvědčená, že jakékoli předem stanovené limity pro řešen, 

zadaného úkolu by nejen omezovaly kreativitu respondentů, ale neumožnily by ani jej .ch 

autentickou výpověď. 

Renektivní komentář k prvnímu úkolu předvýzkumu 

Při hodnocení dat získaných z prvního úkolu, tedy z návrhu trička, se zkoumaly 

Především motivy, které žáci a studenti použili. Ty se dělily na motivy bez možnost, 

interpretace, do této skupiny patřily všechny práce, které řešily zadání abstraktní formou nebo 

čmáranicemi, a na m o t i v y s možností interpretace. U nich se sledovala forma vyjádřen, 

figurativní, pomocí nápisů nebo pomocí symbolů. V případě figurativních mot.vu 

o 117 opcrací~š~ďaty~od 352 respondentů v předvýzkumu a 117 operací s daty od .08 respondentů 
z výzkumu. 
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a nápisů se dále rozlišilo, zda byl motiv přírodní nebo civilní, a z toho vznikly další 

podkategorie - u přírodních krajina, lidé, zvířata, květiny; u civilních média, sport, hudba, 

postoje, rodina. 

U symbolů předvýzkum sledoval, zda j d e o motivy anonymní nebo profesionální, a ty 

se dále dělily na kategorie sport, značky, hudba a postoje. Zajímavé bylo, že u většiny prací 

jejich autoři kombinovali nápisy i symboly, tedy využívali vlastně dvě kategorie, aby lépe 

vyjádřili svůj záměr. Volba takto navržených kategorií ukázala, že respondenti ve většině 

Případů volili motivy z civilní oblasti, tzn. z médií, sportu, hudby, a motivy sloužící 

k vyjádření postojů, zvlášť pokud šlo o žáky vyšších věkových kategorií. Část prací s motivy 

bez interpretace totiž odpovídala nižší věkové kategorii, a tak se ukázalo, že nosnou skupinou 

budou žáci 8. tříd základních škol, kteří lépe odpovídali i záměru výzkumu: zjistit míru 

zmanipulovanosti či vlastní kreatiny. Navíc j d e sice o skupinu spadající do tzv. krize 

výtvarného projevu, ale zároveň o skupinu, která si své postoje ke světu i k sobě samým 

teprve vytváří a se kterou je tedy možné ještě dobře pracovat. 

Přestože respondenti nižších věkových kategorií nakonec do výzkumu zahrnuti nebyli, 

bylo by dobré upozornit na některé výtvarné práce, které zaujaly ať už svou barevností 

(obr. 54), otevřeností (obr. 55), bezradností (obr. 56), bezprostředností (obr. 57), originalitou 

(obr. 58, 59), humorem (obr. 60), výtvarnými schopnostmi (obr. 61), vztahem k rodině 

(obr. 62) či k rodné zemi (obr. 63) nebo naopak totální absencí kreativity. V tomto posledním 

Případě stojí za zmínku, že autorka použila stejné naučené a bezobsažné schéma při 

vypracování všech částí zadání (obr. 64). 

„Kauza vygumovaný anděl" 

Zvláštní zmínku zaslouží práce, jejíž autor, 91etý Honza, nakreslil na tričko značku 

Nike (obr. 65 vlevo), ale při podrobnějším prozkoumání vyšlo najevo, že původně tričko 

ozdobil postavou „anděla" (obr. 65 vpravo). Případ „vygumovaného", tedy „zamítnutého" 

anděla stojí za pozornost, protože je krásným příkladem působení různých vlivů na tvorbu 

žáků, kterých je dobré si při pedagogické práci všímat. Honza j e totiž žákem 3. třídy, ve které 

s e vytvořila neformální chlapecká skupina vedená „sociometrickou hvězdou" Danielem. Ta 

v Podstatě shodně se svým „vůdcem" nakreslila dresy svých oblíbených fotbalistů nebo 

Populární hrdiny Star Wars. Ne tak tomu bylo u Honzy, který svého anděla ale záhy 

Překreslil. Co bylo příčinou? Který moment byl ten klíčový? Posmívali se mu spolužáci? 

^ b o se rozhlédl kolem a viděl, že „jaksi nezapadá"? Anebo zjistil, že jeho výtvarná zdatnost 

"estačí na tak obtížný úkol? 
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Tyto a ještě mnohé další otázky nelze zodpovědět bez přihlédnutí ke konkrétnímu 

situačnímu a sociokulturnímu kontextu. Charakteristika Honzy vypadá takto: není izolovaný, 

Patří k oblíbeným, avšak méně vlivným žákům s velmi dobrým prospěchem. Hodně a rád čte. 

Téměř se nepodílí na organizování činnosti skupiny jako celku, nemá hlavní podíl na tvorbě 

skupinových hodnot a norem. Ovlivňuje však normy interpersonálního kontaktu tím, že 

vyvolává pozitivní atmosféru. Ke komplexní analýze by samozřejmě byly zapotřebí jednak 

znalosti jeho mimoškolního prostředí (např. rodiny), ale také jeho biopsychické a genetické 

dispozice. Přesto můžeme předpokládat, že Honza touží po skupině jako možném zdroji 

bezpečí, po prožitku přijetí druhými, což prozrazuje i zmiňovaný vygumovaný anděl, 

nahrazený posléze osvědčenou značkou, kterou „se nic nepokazí" (a Honza si to patrně ve 

skupině spolužáků pokazit nechce). Volí formu, která j e jeho vrstevníky pravděpodobně 

snadno rozpoznatelná, nezaměnitelná a hlavně uznávaná. 

Protože mě případ zaujal, věnovala jsem mu, přestože jde o práci z předvýzkumu, 

větší pozornost - zdálo se mi totiž, že právě zde se odehrává něco, co jsem chtěla svým 

výzkumem zjistit: zda pedagog pracuje s podobnými podněty, zda jim věnuje pozornost a zda 

je vůbec takový požadavek v pedagogické praxi reálný. Po pohovoru s psychologem, učitelem 

výtvarné výchovy, třídní učitelkou i autorem práce došlo k významným posunům, a tedy 

k rozšíření repertoáru možných interpretací. Zjistilo se např., že není třeba postavu anděla 

nutně chápat pouze v klasickém pojetí jako bytost s křídly a spanilou tváří, ale spíše jako 

Průvodce, pomocníka, ochránce a přítele. Tedy jako bytost, která dává pocit klidu a bezpečí. 

V tomto smyslu si lze postavu představit jako okřídleného anděla stejně dobře jako 

»svalovce", který záměnou křídel za vyvinutou muskulaturu požadovanou ochranu zajistí 
t aké, i když v j iné rovině. Z „andělíčka strážníčka" se tedy mohla stát současnější postava po 
Vzoru „osobního strážce". Je rovněž zajímavé, že se značka Nike, odkazující k řecké bohyni 

vítězství, mohla stát zástupným symbolem chlapecké představy toho, jak si představuje 

°ehranu a pocit bezpečí. 

Co z tohoto příběhu vyplývá? Především to, že učitel by měl být profesionálně 

Připraven uvažovat i o projektivní interpretaci výtvarných projevů žáků, protože tak může 

získat diagnosticky významné informace nejen o něm, ale i o skupině či třídě i celé výukové 

situaci. Je jen třeba, aby výtvarné práce žáků prohlížel pozorně a přemýšlel o nich z hlediska 

Procesu jejich vzniku i výsledku, kladl si otázky týkající se příčin jevů, které očekával, i těch, 

které je j překvapily, a snažil se hledat na ně odpovědi - tedy se i dále vzdělával. Jak ve své 

Práci uvádí Zdeněk Ileitis: „Nelze být plně kvalifikovanými a kompetentními učiteli, 
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nevynaložímc-li úsilí, dopracovat se své sociálně psychologické kompetence, pomáhající nám 

dostát své pedagogické zodpovědnosti ."1 5 1 

Na závěr hodnocení této skupiny prací lze říci, že se zde hojně objevují motivy přejaté 

z médií (f i lmoví hrdinové), z Internetu (počítačové hry), z oblasti hudby (názvy hudebních 

skupin) nebo sportu (značky sportovních klubů nebo odívání). Razantní nástup těchto motivů 

nastává už ve 2. třídě základní školy, práce dětí z mateřské školy si ješ tě uchovávají svou 

spontaneitu, převažují zde květinové a abstraktní motivy a snaha barevně pokrýt celou plochu. 

Skupina prací vytvořená studenty odborné školy, gymnázia a posluchačů univerzity 

nebyla do výzkumu, jak j e uvedeno výše, rovněž zařazena, jednak proto, že šlo o příliš malý 

vzorek, na kterém by se těžko daly demonstrovat nějaké znaky typické pro celou věkovou 

skupinu, jednak proto, že se jasně projevila stagnace výtvarného projevu: to, co si studenti 

odnesli ze základní školy, zůstává už většinou či téměř neměnné, změna se může projevit 

Pouze v případě, že je výtvarný projev ovlivněn výraznou pedagogickou osobností, jako je 

tomu např. v případě studentů libereckého gymnázia. Jejich práce jsou promyšlené (obr. 66), 

nápadité (obr. 67) nebo mají smysl pro humor, a to i v případě, že pracují s obligátními 

značkami (obr. 68, 69). 

Při hodnocení této části výtvarného zadání se nečekaně objevila potřeba pojmenovat 

další kategorii, a to respekt k předem nabídnuté formě tvaru trička. Ukázalo se, že 14% 

respondentů (tj. zhruba 1/7 a to převážně dívek) mělo potřebu návrh trička upravit - nečastěji 

byl měněn výstřih, tričko bylo projímáno, bylo zkracováno, byl vytvořen asymetrický střih, 

Popřípadě byla přidaná kapuce. 

Reflcktivní komentář k druhému úkolu předvýzkumu 

Druhý úkol výtvarné části předvýzkumu, j ak už bylo uvedeno, umožňoval 

r espondentům vytvořit návrh nové státní vlajky České republiky. V tomto případě byly 

navrženy kategorie, které se zaměřovaly na to, jak se do formy a barevnosti stávající vlajky 

zasahovalo - zda žáci a studenti vlajku ponechali v původní podobě, nebo původní podobu 

jen upravovali, či vytvářeli vlajku úplně novou. Při dalším upřesnění se hodnotila kompozice 

Plochy - mohl být ponechán původní podklad (dělení vlajky inspirované klínem - obr. 70, 

7 | X nebo je j nahradil typ „signální vlajky" (obr. 72) či „ s e i s m o g r a f nebo „puzzle". 

Zkoumala se i barevnost - zda zůstává původní (červená, modrá, bílá) nebo jsou nahrazeny 

jedna, dvě či všechny tři barvy. I v tomto okamžiku se objevila potřeba vytvořit novou, 

HEÜlS , Zdeněk. Úvod do sociální psychologie. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 
2 0 0 1- ISBN 80-7290-054-4 
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neočekávanou kategorii - bylo totiž zajímavé sledovat, jak respondenti přistupují k užití 

červené barvy. Dalším bodem zkoumání bylo použití motivů, které se dělily na tradiční nebo 

individuální, a ty zase na přírodní (krajina, lidé, zvířata, květiny) a civilní (média, sport, 

hudba, postoje, charakteristické rysy současnosti). 

Většina respondentů se překvapivě přiklonila k nové variantě vlajky, ale přitom 

často používala motivy z české tradice (lipové listy, lev - obr. 73, korunovační klenoty, 

Pražský hrad, hora Říp, mapa ČR, portrét prezidenta), ale i cibulový vzor (obr. 74), nápisy 

(Česká republika, ČR, Pravda vítězí, Kde domov můj atd.) nebo obecné symboly (srdce - obr. 

75), slunce, květiny, hvězdy atd. - obr. 76, 77). Je zajímavé, že někteří si vůbec neuvědomili 

specifičnost národního symbolu a použili symboly vztahující se k jejich městu (Ještěd -

Liberec) nebo sportovní klub (Slovan Liberec). Z nových motivů charakteristických pro český 

národ se objevovalo pivo (obr. 78), fotbalový míč, hokejky, dívky, ale i značka Skoda 

(obr. 79). V některých případech upozorňovali žáci na neekologické zacházení s přírodou, 

objevovaly se narážky na politickou situaci (obr. 80, 81) a její představitele (obr. 82). 

Komicky působí vlajka s bicepsovou paží Pepka Námořníka (obr. 83) nebo asociace národní 

barevnosti s barevností Pepsi- Coly. 

Už v předvýzkumné části byl zaznamenán úbytek červené barvy ve výtvarném 

pracování vlajky ČR, objevovaly se případy, kdy nejen že červené barvy bylo méně, ale 

dokonce u části vlajek chyběla červená barva úplně, a to dokonce i v případech, že byla 

zachována tradiční kompozice nebo symboly (obr. 84, 85). Na základě toho byl připojen do 

výzkumu další úkol, který měl četnost tohoto neočekávaného jevu potvrdit nebo vyvrátit. 

Refiektivní komentář ke třetímu úkolu předvýzkumu 

Co se týká třetího úkolu - vlajky EU, byly z prací patrné bezradnost (obr. 86), tápání 

(°br. 87) a hledání (obr. 88), většina prací se přikláněla k modifikaci původní podoby bez 

nějaké invence (nápis EU, hvězdičky - obr. 89zachovaná barevnost), což patrně pramení 
2 toho, že respondenti toho o EU moc nevědí. Druhou, menší část tvořily práce, které 

vyjadřovaly buď sympatie nebo antipatie (obr. 90). V případě sympatií se daly 
r°zlišit přístupy s krátkodobými benef.ty, kdy byla např. v nápisu EU použita místo E značka 
p r ° euro (obr. 91), nebo s benef.ty dlouhodobými, kdy převládaly propojené postavy (obr. 92, 

% Objevily se opět kuriózní případy pojetí, překvapivě často vnímaly hlavně mladší děti EU 
j í * o něco exotického, takže ve svých návrzích často zobrazovaly palmy, ostrovy a slunečné 

Počasí. Jiní s e inspirovali vlajkou USA (obr. 94), pokud volili abstraktní řešení, objevila se 
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forma puzzle (obr. 95) nebo čárového kódu152 (obr. 96), a objevily se i práce originální (obr. 

97) a překvapivé (obr. 98). 

Reflektivní komentář k čtvrtého úkolu předvýzkumu 

V případě čtvrtého výzkumného úkolu, kdy měli respondenti navrhnout textilní vzor, 

bylo zjištěno, že velká část z nich neměla ponětí o tom, co textilní vzor znamená, takže 

zobrazovala pouze dekor, či li vzor bez opakování. Navíc práce, které mohly být považovány 
za desény, nepřinesly až na některé výjimky žádné inovativní přístupy. Zajímavé bylo, že 

nebojácnější a opravdovější přístup projevily děti z mateřských a nižších ročníků základních 

Škol (obr. 99), dalo by se říci, že invence klesala se stoupajícím věkem, což možná souvisí 

mimo jiné i se zaměřením výtvarné výchovy z hlediska požadavků osnov. Starší respondenti 
se hojně nechávali ovlivňovat značkami (obr. 100), logy oblíbených hudebních skupin apod. 

Výjimku představovaly práce, které vyjadřovaly nějaký postoj (obr. 101) nebo byly výtvarně 

zajímavé (obr. 102) či kompozičně nápadité (obr. 103). Také při vyhodnocování této části 

"kolu se potvrdil už několikrát deklarovaný požadavek, aby si pedagog pozorně všímal 

' zdánlivě nepodstatných detailů. V práci Mletého chlapce (obr. 104), který odevzdal pás se 

vzorem, se střídá symbol jin a jang, na rubové straně ale autor překvapivě zobrazuje 

stylizované ženské přirození (routy). Dnes už se těžko dá určit, který z návrhů byl původní, 

bylo by ale jistě zajímavé znát motivy, které chlapce vedly ke změně návrhu. Druhý případ 

Představuje práce Mleté dívky (obr. 101), která původně vypracovala vzor s navazujícími 

barevnými kolečky, později však doplnila na spodní část papíru obyčejnou tužkou daleko 

zajímavější vzor z křížků a nápisu „trip", kdy písmeno T je znázorněno jako stylizovaný 

křížek, který nejspíš v tomto pojetí představuje varování před užitím drog. 

Předvýzkumná část prokázala, že v rámci zvolených deskriptivních kategorií (které 

jsme nazvali kategoriemi prvního řádu) lze provést poměrně objektivní interpretaci 

výtvarných prací. Vzhledem k tomu, že cílem práce bylo srovnání výrazových forem v oblasti 

obecného textilního designu a v oblasti výrazových podob žáků, a tedy nalezení jejich 

styčných bodů, se však deskriptívni' kategorie ukázaly jako málo účinné. Formy, které obě 

°blasti využívají, nejsou vždy identické - pro vyjádření podobných postojů, názorů a citových 
r°zpoložení využívají obě oblasti různorodých forem, a tyto formy bylo tedy zapotřebí zařadit 

abstraktnějšího rámce. 

2 Podobný návrh vlajky EU předložil renomovaný výtvarník Koolhaas (viz kapitola 2.4.2) 
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Výchozí úvahou k tomuto postupu se stala myšlenka, že to, co obě roviny (expertní 

a žákovskou) spojuje , j e je j ich společný sociokulturní rámec. Proto byly nové kategorie, které 

s odkazem na metodologii zakotvené teorie nazýváme axiální (kategorie druhého řádu), 

vychází z charakteristik některých vytipovaných společností, které textilní vzorování 

v současné době nejvíce ovlivňují . Pracovní názvy těchto kategorií (konzerva, techno, folk, 

Progres+, progres-, anonym+, anonym-, dítě a značka) umožnily rychlejší orientaci při 

vyhodnocování a zařazování jednotl ivých prací, ale pro interpretaci výzkumných dat byly 

"Praveny tak, aby lépe vystihovaly vztah ke konkrétním typům společností (zahnízdění 

v tradici, opojení z produkce, obrození tradice, přitakání okamžitému prospěchu, oddálení 

dlouhodobého prospěchu, sebehledání začleněním, sebehledání vyčleněním, uhýbání před 

zodpovědností a podléhání nabídkám). Tyto kategorie byly ověřeny na předvýzkumném 

vzorku, tedy na 372 respondentech, aby různorodost škol a věkových kategorií prokázaly 

jejich oprávněnost. Přestože tato část sloužila pouze k prozkoumání vhodnosti vytvořených 

kategorií, následné porovnání vypozorovaných závěrů z předvýzkumného v z o r k u j e v souladu 

S e statisticky vyhodnocenými výsledky vzorku výzkumného. 

3.3. Výzkum 

Experimentální soubor a kategorizace 

Do výzkumné části byli zařazeni respondenti ve věku 13-15 let (resp. žáci 8. tříd ZŠ) 

t ř í základních libereckých škol s různým zaměřením. Škola A reprezentuje typickou základní 

š k o ' u , základní škola B j e prestižní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a škola C j e 

zaměřena na výtvarnou výchovu. Z těchto škol byly vybrány vždy dvě osmé třídy s j inými 

vyučujícími, č ímž bylo docíleno různorodosti výzkumného vzorku v rámci dané věkové 

kategorie. Celkový počet respondentů byl 108 žáků, z toho 45 chlapců a 63 dívek. 

Výzkumné úkoly zůstaly stejné jako v předvýzkumu byly doplněny o úkol pátý, který 

z Předvýzkumu vyplynul (úkol. č. 5 - doplnění barev do tradiční kompozice vlajky CR), úkol 

1 byl rozšířen o určení preference z předem nabídnutých vzorů triček. Znamená to, že 

výtvarné hodnocení žáků bylo takto možné provést ze tři pozic: z pozice výtvarného 

sebevyjádření, písemného sebevyjádření a z výběru preference. Navíc přibyla písemná 

Otazníková forma a anketa pro vyučující výtvarné výchovy. 

Jak už bylo uvedeno, došlo také k reklasifikaci primárních kategorií na kategorie 

druhého řádu, tzv. axiální (viz tabulka č. I v příloze), důvody jsou uvedeny už 

v Předvýzkumné části. První kategorie, je j íž pracovní název byl „konzerva", byla 

Pojmenována „zahnízdění v tradici" (obr. 105). Vztahuje se k typickým rysům 
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konzervativní společnosti a z hlediska vzorování odkazuje na motiv granátového jablka. 

Jejími charakteristickými znaky jsou odpor k narušování zvyklostí, víra v pravdu a trvalé 

hodnoty, nadřazení individua nad dav, tradiční rodina, nesouhlas se snahou redukovat život 

jen na produkci a konzumaci a důraz na rukodělnou a řemeslnou výrobu. 

„Techno" byl název druhé kategorie, která odkazovala k industriálni společnosti, 

jejím atributem je z hlediska textilního vzorování kašmírový vzor. Byla přejmenována na 

«opojení z produkce" (obr. 106) a je charakterizována sociálními a třídními konflikty, strojní 

výrobou a vírou v rozum, vědu, techniku, v nadbytek a štěstí lidstva. 

Třetí kategorie pod pracovním názvem „folk" zahrnovala folklorismus a národní 

svéráz a vztahovala se k posttradiční společnosti. Byla nahrazena pojmem „obrození 

tradice" (obr. 107) a charakterizují j í takové vlastnosti jako návaznost, kontinuita, sourodost 

minulosti a současnosti, ale i obava ze ztráty historické paměti, kult hrdinů, světců 

a mučedníků, národnostní cítění a tradice vnímaná jako inspirace. 

Pruhy a „čárovokódové" pruhy, typické pro akcelerující společnost, zahrnovala 

Pracovní kategorie „progres", která má bipolární charakter, takže část s pozitivním 

znamínkem byla pojmenována „přitakání krátkodobému prospěchu" (obr. 108) a jsou pro 

"i typické krátkodobé výhody, samostatnost, sebevědomí, rychlost úsudku, dravost, mobilita, 

Prospěch, hmotné zajištění a zrychlení v oblasti vědy a techniky (Internet, digitální hry), 

vykoupené zvýšeným tlakem na členy společnosti. Část se znaménkem negativním pak 

symbolizuje „přitakání dlouhodobému prospěchu" (obr. 109), které je spojené s důrazem 

"a duchovno, toleranci, pomoc, víru, ochranu a cit. Negativita není tedy vyjádřením 

hodnocení této kategorie, jako spíš upozorněním na některé hrozby pramenící z charakteru 

akcelerující společnosti. Stručně řečeno první klade důraz na výkon, kdežto druhá na časový 

horizont. 

Pátá kategorie nazvaná pracovně „anonym" odkazuje na společnost s absencí 

autorit, kterou charakterizuje vzor kamufláž. 1 zde bylo třeba odlišit dva póly - jeden, který 

ukazuje na potřebu člověka zařadit se do nějaké sociální skupiny, a druhý, který ho naopak 

nutí nějakým způsobem se odlišovat. Pro ten první je typická potřeba někam patřit, být 
s°učástí celku, hlásit se k nějaké jasné autoritě, splynout s davem a ochránit se tak před 

identifikací, kategorie byla tedy pojmenována „sebehledání začleněním" (obr. 110). Druhý 

Pól má nádech rebelství a charakterizují jej pocity jedinečnosti a výjimečnosti, potřeba 

vystoupit z řádu a nezařazovat se do uznávaných a zaběhlých kolejí, postmodern! skepse vůči 

autoritě, oslabení autority primárních skupin. Kategorie je nazvána „sebehledání 
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vyčleněním" (obr. 111). Opět stručně řečeno - první pól se ztotožňuje s pojmem integrace, 

druhý s pojmem diferenciace. 

Infantilní styl typický pro dětinskou společnost tvořil základ pracovní kategorie 

»dítě", později přejmenované na „vyhýbání před zodpovědností" (obr. 112). Jsou pro něj 

charakteristické neochota dospět a převzít zodpovědnost, zábava bez hranic, nejhloupější a 
neJkrajnější varianta kultu těla a sexu, vliv médií, „pandemie keců", užvaněnost 

a bezobsažnost sdělení, společnost neradostně radostná, kde je cílem radost sama. 

Poslední kategorii s pracovním názvem „značka" představují obchodní a sportovní 

značky, odkazující ke společnosti značek. Typickým pro tuto kategorii nově pojmenovanou 
J ako „podléhání nabídkám" (obr. č. 113) jsou sympatie k obchodním, sportovním 

a firemním logům a honba za trendy. 

•j.z. Filozofická reflexe projekce původní lidské zkušenosti v artefaktech 

3-3.2.1. Ornament jako model harmonického celku 

Již v úvodní kapitole této práce, kde jsou oba pojmy - dezén a ornament - podrobněji 

vysvětleny, je upozorňováno na jejich rozdílnost v prvotním podnětu jejich vzniku. 

Ornament je více spontánní (snad archetypální), zatímco u dezénu je spíše prosazován 

výtvarný intelekt v racionálním smyslu. Tuto diferenciaci lze připodobnit k rozdílu mezi 
niýtem a eposem. Zdá se také, že v případě ornamentu jc osoba tvůrce potlačena ve prospěch 

společenství,153 zatímco v případě dezénu je výtvarná vůle konkrétního jedince 

upřednostňována. 

Ornament je typický tím, že všechny jeho prvky jsou součástí celku. Žádný prvek 
n e vybočuje, žádný není upřednostňován, všechny jsou důležité a jejich případná variabilita j e 
Vzdy harmonická154. Tento model j e analogický s mýtickým pojetím, kde je v paradigmatech 

^Pakujících 

se vzorových modelových situacích) stále utvrzována jednota světa a jeho řád na 
l|kor vůle a přání jednotlivce. Tato jednota j e v řecko-antické tradici nazývána slovem kosmos 
a l°uhou jedince je žít v souladu s kosmem, tedy v kráse a harmonii. 

Tento harmonický řád světa, stejně jako řád v ornamentu nebo v hudbě, j e 
sjednocením 

stále se opakujícího různého - narození, boje, smrti. Rádu podléhají všichni, lidé 
1 Proto mýtus dává člověku naději přiblížit se bohům - mýtus podporuje lidskou aktivitu 
a vybízí k účasti, ale zároveň limituje libovůli a vede k poslušnosti. Spojuje také člověka 
s r ,tuálním jednáním, které svými typickými projevy - rituál jako slavnost, rituál jako celek 
153 

154 polohy však nejsou ohraničené a v mnohých případech se prolínají. 
V i z také kapitola této práce - 1 . 1 . Design, dezén, ornament, dekor 
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složený z rytmicky řazených, opakujících se součástí či událostí - opět koresponduje s již 

zmiňovaným ornamentem, který je také postaven na rytmizaci motivů a je považován za 

slavnostní ozdobu. 

Jak v ornamentech, tak v dezénech se odráží otisk doby, jsou jakousi pečetí lidství. 

Preference forem, měřítka, gradace, rytmu i barevnosti je v korelaci s preferencemi lidskými. 
Je v nich obsažen pohled člověka na svět, který jej obklopuje, hodnotové měřítko i rytmus 
d°by. V oblasti lidských vztahů se jedná o převažující životní náladu, kterou Dilthey nazývá 

objektivním duchem či atmosférou doby. Lidské vztahy jsou předpokladem poznání, umožňují 

Porozumění světu, lidem i sobě samému.155 

Z historie a současnosti textilního vzorování byly pro tuto práci vybrány textilní vzory, 

které jsou považovány za jakési atributy - motiv granátového jablka, kašmírový vzor, 

folklorizmus, „čárovokódové" pruhy, kamufláž, infantilní styl a sportovní značky. Na základě 

^chto vzorů bylo vytvořeno devět kategorií, které odpovídají jejich kulturně historickému 

kontextu: 

1) zahnízdění v tradici 

2) opojení z produkce 

3) obrození tradice 
4 ) přitakání krátkodobému prospěchu („běh na krátkou trať") 
5) přitakání dlouhodobému prospěchu („běh na dlouhou trať") 

6) sebehledání začleněním 

7) sebehledání vyčleněním 

8) uhýbání před zodpovědností 

9) podléhání nabídkám 

Tyto kategorie představují vybrané reprezentativní podoby, které mohou označovat 

jakési fragmenty sloužící k „vykreslení" člověka zasazeného do společnosti pozdní doby. 

S c h á z e j í z charakteristik některých soudobých společností,156 zahrnují v sobě zcela jistě 
1 č l°věka v jeho bytí, tedy v chápání jeho postavení ve světě, určování řádu věcí a hodnot, ale 

' výběr způsobu jeho realizace a organizace. Člověk si konstituuje svůj vlastní svět - svět 

P e ' cová, 2001, str. 101-104 

* T yto charakteristiky vychází z publikace Miloslava Petruska Společnosti pozdní doby a je jim věnována 
P Neházející část práce. 
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hodnot, práce, hry apod. Proto je zapotřebí doplnit tyto kategorie o pohled antropologický, 

neboť současná antropologie, která j iž opustila metafyzický způsob myšlení, se stále obrací 

k základním paradigmatům pojetí člověka. Ty byly zformulovány v řecko-antické, židovsko-

křesťanské i moderní přírodovědecké tradici, a přestože se v pojetí člověka většinou liší, 157 

Pro pochopení člověka a j eho místa v současném světě je třeba vnímat j e ve vzájemných 

souvislostech. 

3.3.2.2. Kategorizace z antropologického pohledu 

Domov a k o ř e n y (kategorie Zahnízdění v tradici s pracovním názvem „Konzerva") 

Mýty, které patří k nejstarším formám příběhů, odráží reflexi a sebereflexi člověka, 

jeho postavení ve světě a také návod, jak se člověk může v tomto světě orientovat. V antické 

formě mýtů, zvláště v Homérových eposech lliadě a Odysseji , jsou obsaženy představy 

starých Řeků o základních zákonech života jednotlivce i společnosti, odkazující také na jej ich 

způsob uvažování. Iracionální založení mýtu nebrání možnosti pochopit jeho poselství 

a Předávat je j dalším a dalším generacím.Výchovným smyslem mýtu je lidské poznání 

založené na přijetí a neustálém utvrzování respektu k řádu a vyššímu smyslu bytí. Člověk tak 

Přejímá normy, které je j učí poslušnosti k zákonu a tradici. 

Antropologický rozměr mýtu ukazuje na lidskou nedokonalost, na rozpor mezi 

«»sovou omezeností člověka a božskou věčností, na sílu člověka a jeho limity a na potřebu 

mít domov a kořeny. V řecko-antickém pojetí má občan nejen právo účastnit se na správě své 

obee, ale zákon mu také umožňuje „život v obci a pro obec". Zákon tak dává člověku to, co je 

v jeho životě důležité (a co antika nazývá o i kos) - domov j ako místo, kam patří a kde má své 

bořeny. j e místem, které je j naplňuje a kde je šťastný. 

Biblický člověk n e p o d l é h á kosmu, ale bohu. Na rozdíl od antiky, kde člověk cítil 

bezpečí ve známé minulosti, se s pomocí boha pouští do nejisté budoucnosti . Jeho možnosti 

jsou limitovány boží vůlí, proto člověk modlitbami, prosbami a oběťmi neustále usiluje o jeho 

Přízeň. Bůh je j eho místem bezpečí. 

V novodobé společnosti byly kladně přijímány tradiční hodnoty jako domov, rodina, 

2 v yky apod. Typem mravní existence byl starostlivý rodič, bohabojný věřící nebo slušný 

°bčan. Pasivní přejímání zvyků, morálky a konvencí však může vést, jak už upozorňoval 

157 Naděžda Pelcová v této souvislosti připomíná, že Karel Michňák považuje řecké a křesťanské principy za 
základ evropské kultury Z tohoto důvodu ^píše mluví o koexistenci těchto paradigmat než o jej.ch d.ametrálně 
odl 'Šném pojetí (Pelcová, 2001, str. 24). 
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i dánský filosof Soren Kierkegaard,158 k nezdravé přizpůsobivosti, pohodlnosti a průměrnosti 

- tedy ke ztrátě původnosti a autenticity lidské existence. 

• Řád činností a vědění (kategorie Opojení z produkce s pracovním názvem „Techno") 

V řeckém pojetí byl řád činností a vědění nazýván slovem techné. Toto slovo však 

neznamená pouhou zručnost nebo dovednost, jak bychom v novodobém kontextu očekávali, 

ale i znalosti a dovednosti vedoucí k práci mistrovské. Nejedná se o praxis, ale o zaměření se 

na věc a pochopení skutečnosti jejího „bytí", jak kupříkladu uvádí Fink Platonův popis 

Postele jako místa, kde se zažívá zrození, důvěra, úzkost, láska i smrt.159 Platon v Ústavě dělí 

techné na činnost používající, tvořící a napodobující. Naděžda Pelcová vidí v této hierarchii, 

která překvapivě upřednostňuje činnost používající před činností kreativní, odkaz na 

Perspektivu a měřítko antického myšlení, které prosazuje obecné zájmy před zájmy dílčími, 

tedy „směřuje k tomu, co jest, nikoli k tomu, co (ještě) není".160 

Platonovo pojetí rozumu je odlišné od novodobého přístupu. Duše, tak jak ji vidí 
platon, je jednotou rozumu, vášně a žádosti, a proto podle něj nemůže být nejvyšší poznání 

dosaženo analytickou úvahou, ale pouze zaníceným a posedlým hledáním pravdy. Dovršení 

antické myšlenky, že člověk je bytostí, která je pomocí duchovního náhledu (tedy rozumem) 
s<*opna tázání po pravdě, představuje antický člověk animal rationale, který díky svému 

rozumu získává výjimečné postavení v ostatním světě. Toto postavení však člověk dokáže 

Plně zhodnotit až v období novověku. 

Biblický člověk nejedná racionálně v duchu antického techné, ale tvoří znovu to, co 

bylo přislíbeno. Práce člověka je poutem mezi lidským tvořením a božím s-tvořením. Člověk 

Přísně odděluje to, co bylo „dílem božím", a to, co náleží jeho vlastní činnosti. Práci, ke které 

byl „odsouzen" za prvotní hřích, vnímá jako tvůrčí a vzestupný proces. 

Novověký člověk vnímá svět jako fungující mechanismus. Výchozí jistotou už mu 

"ení kosmos, ani bůh, ale sám člověk jako myslící bytost - myslící subjekt. Toto vyčlenění 

subjektu znamená zároveň jeho vymezení vůči nějakému předmětu - objektu. Descartův 

subjekt-objektový rozvrh tak člověka chápe jako subjekt a všechno ostatní, tedy , jmého 

čl°věka, přírodu, řadí na místo objektu. 

P e lcová, 2001, str. 69 
159 

tamtéž, str. 30 

160, 
tamtéž, str. 31 
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Lidská práce je také založena na zpředmětňování. Práce má v tomto smyslu dvě roviny 

"jednak se týká přírody, která se jako objekt stává předmětem lidské činnosti, a za druhé se 

týká člověka, který je buď subjektem vlastní předmětné činnosti, nebo je objektem předmětné 

činnosti druhého člověka. Způsobem zpracování přírody a vyráběním předmětného světa se 

člověk vymaňuje ze světa zvířat, neboť jeho práce překračuje utilitární potřebu a stává se 

činností univerzální, vědomou a účelnou. Má vědomý cíl, k jehož dosažení člověk využívá 
Svi°'j fyzický, intelektový a volní aparát. Spolupodílí se na vytváření hmotného světa a svým 

vztahem k tomuto světu si zároveň utváří vztah k jiným lidem i k sobě samému. Práce je 

luskou seberealizací a zároveň sebestvrzováním. 

Práce jako účelné chování v pojetí člověka jako homo faber může vést k iluzi, že 

c'ovčk racionální činností zvládne dovedně zacházet s přírodou, lidmi i sám se sebou. Podle 

Hcnriho Bergsona, jednoho z prvních kritiků tohoto konceptu, je lidský intelekt od jeho 

P°čátků zaměřen na předmětný svět.161 Člověk používá nástroje buď jako náhradu za 
nedostatečnou fyziognomii lidského těla (oštěp jako „prodloužená ruka") nebo k znásobení 

fcinků (mikroskop). Bergson říká, že jedním z průvodních jevů moderního světa práce je 
technika, která má ambivalentní povahu - jednak slouží k usnadnění lidského života, ale také 

k jeho ničení (zbraně). 

Zpředmětnění, které Descartův model přináší, je legitimováno v rámci exaktních věd 
a Jejích nároků na objektivitu poznání. Novověké myšlení můžeme tedy, v kontextu 

escartova člověka jako myslícího subjektu, charakterizovat jako myšlení individualistické. 
Cíl 

výchovy tedy již není v tradici, ale v dosahování stále nového, vyššího, kde se prioritou 
s t avá společenský pokrok a individuální úspěch. 

Kontinuita a transformace (kategorie Obrození tradice s pracovním názvem „Folk") 

Mýtické pojetí světa učí děti úctě k předkům a tyto vzory je vedou k uctívání tradice 
a zákona. Mýtický svět kladl důraz na kontinuitu neporušenosti řádu, kdy byl svět uchopován 

•'ako koloběh přírody, nebeských těles i lidského života. Ten se odehrával v cyklech, které 

* e ' y s y ů j rytmus, nesměl být narušen a tvořil ohraničení prožívaného řádu. Život byl chápán 
Jako „spoluúčast na vytvoření řádu" i zajištění jeho pokračování. 

Max Scheler ve svém díle Místo člověka v kosmu říká, že to, co je všem živým 
fo riliám společné, je kontinuita, která principem dědičnosti zachovává předem dané. Scheler 
dál -> 

' e tvrdí, že lidský vývoj je založen na odbourávání tradice.102 Není totiž podle něj postaven 

161 pPi 
162'e cová, 2001, Str. 125 

'e lc°vá, 2001, str. 109 
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na mechanickém napodobování minulých životů, ale má spíš podobu svobodně uvědomělé 

vzpomínky, která se projevuje formou písma, řeči, artefaktů apod. Pokrok vidí právě 

v umenšování tradice a v aktualizaci a transformaci předávaných obsahů. Rozum tyto obsahy 

neustále reviduje a zasouváním stejných aktů do minulosti si připravuje prostor pro nové 

objevy. Kontinuita úzce s o u v i s í s pamětí. Záměrná a chtěná „ztráta paměti" '6 3 totiž dokáže 

odpoutat se v jistém smyslu od starých a zaběhlých způsobů a umožňuje tolik potřebný „nový 

Pohled na věc", který je tak důležitý u kreativního způsobu myšlení, tedy i v lidské umělecké 

tvořivosti. 

• Materialisticky založená osoba a povrchnost (kategorie Přitakání okamžitému 

prospěch s pracovním názvem „Progres+") 

Uznávání trvalých hodnot bylo patrné jak v antické, tak v židovsko-křesťanské tradici, 

kde touha po harmonii s kosmem v prvním případě a přitakání bohu jako jediné autor.tě 
v Případě druhém vedly člověka k metafyzickému způsobu uvažování a k touze po 
t rancsendenci k vyšším hodnotám. Způsob novodobého myšlení podporující lidskou 

individualitu však sice na jedné straně poskytl člověku větší svobodu, neboť už vlastně nebyl 

"ikdo, komu by se člověk musel zodpovídat, ale na druhou stranu přesunul tuto zodpovědnost 

na člověka samotného. Pokud se člověk necítí být zodpovědný sám za sebe, mohou být 

snadno dostupná lákadla materiálního světa velmi vhodným „šidítkem" odvádějícím jeho 

Případné pocity viny či marnosti. Jak trefně okomentoval Friedrich Nietzsche: „Vš.chm 
v ojedinělých okamžicích víme, kolik toho v životě podnikáme, abychom se vyhnuli své 

Slastní úloze, jak rádi bychom někam schovali hlavu, jako by nás tam naše stooké svědomí 

nemohlo dostihnout, jak ukvapeně přenecháváme své srdce státu, vydělávání peněz, družnosti 

nebo vědě, jen aby už nebylo naše, jak otročíme i své těžké denní práci vášnivěji 
a nevědoměji, než by bylo třeba k životu: protože se nám zdá nutnéjSíneprocitnout k vědomí. 
C h v a t je všeobecný, protože je každý na útěku před sebou samým.. ."1 6 4 

v . Na tuto blahodárnou ztrátu paměti, která se například zhodnocuje i při odpuštění viny, upozorňovali 
letZsche, Scheler i někteří postmodern.' myslitelé (in Pelcová, 2001, str. 110). 

Nietzsche, F. Nečasové úvahy U. Praha : MF, 1992 (in Pelcová, 2001, str. 86) 

již 

85 



• Duchovně založená osoba a transcendence (kategorie Přitakání dlouhodobému 

prospěch s pracovním názvem „Progres-") 

Platon byl posedlý touhou a žádostí po pravdě. Poznání chápal jako paideia, tedy jako 

touhu po dobru, lásce a kráse. Takto pojaté poznání podporuje sebekonání, protože člověka 

směřuje k rozvíjení hodnot, které mají neomezenou platnost. Dočasné hodnoty člověka 

nerozvíjejí, neboť jsou orientovány k pouhým obrazům skutečných idejí. 

To, co člověka odlišuje od zvířat, je podle Maxe Schelera duchovní cítění.165 Právě 

myšlení v duchovní rovině vytváří hodnotový žebříček s preferencí užitečného před 

Příjemným, nebo dlouhodobého před krátkodobým. „Princip podstaty člověka se nalézá mimo 
yše, co nazýváme životem, je v člověku tím nejpůvodnějším a uzpůsobuje ho k tomu, aby 

transcendoval sebe sama a svůj život a život veškerý."166 Transcedence je odpoutáním od 

okolí a od pudů, které dovoluje člověku pohled (metaforicky , jakoby z výšky") na svět i na 

sebe sama. Člověk má podle Schelera schopnost nenechat se vláčet svou fyziognomií, 

okolnostmi, ani svým okolím. Osoba objektivně zpředmětňuje svět kolem sebe - volí si sama 
z a sebe, co bude předmětem jejího zájmu, lásky či obdivu. Člověk je také jediný tvor, který je 

chopen ideace. Díky ní je schopen na základě byť jediné zkušenosti dosáhnout poznání. ' 
P°znání je porozuměním, neboť duchovní život se nedá pozorovat zvnějšku, nýbrž na základě 

vnitřního vnímání a vnitřní zkušenosti. Plnost duchovního života je postavena na víře, důvěře, 
úctě, estetických prožitcích i mravních zkušenostech. 

* Divák a nezávislý pozorovatel (kategorie Sebehledání začleněním s pracovním 

názvem „Anonym+") 

Starověký i středověký člověk se identifikuje jako součást celku světa, přičemž jasně 

odděluje to, co ho přesahuje a vůči čemu se vymezuje. Je součástí pevného řádu, řídí se 

obecně platnou hierarchií hodnot. Tento člověk je „v" tomto řádu, nevyčleňuje se zně j , 

kosmos nebo bohem stvořený svět je pro něj děním, kterého se účastní s respektem a úctou. 

Novodobý člověk, který nahlíží na svět jako na dobře fungující mechanismus, jej 
s l e d uje z pozice diváka a nezávislého pozorovatele. Subjekt se vždy vymezuje vůči nějakému 

Předmětu. Já se vymezuje vůči Nc-já, jež se stává objektem lidského pozorování, bádání 
1 "manipulace. Objektem může být jakýkoliv předmět, ale také příroda či jiný člověk. Proto 

5 Pelcová, 2001, str. I l l 
>66 _ 

Scheler, M. Místo člověka v kosmu. str. 66 (in Pelcová, 2001, str. I l l ) 
167 P 1 eleová, 2001, str. 112-113 

86 



může subjekt předmět svého zájmu - objekt - pragmaticky využívat, spotřebovávat 

(opotřebovávat) nebo ho manipulovat. Člověk, který se stal objektem jiného subjektu, tedy 

může být tímto subjektem pozorován, hodnocen, souzen, využíván, zneužíván nebo 

manipulován. 
V Nietzschově typologii by tento člověk odpovídal typu velbloud. Tento druh lidského 

ducha je charakterizován trpělivostí, přijímáním hodnot zvnějšku, pokornému podřizování se 
• 168 
Jejich nárokům a vláčením břímě příkazů a zákazů po celý život. 

Herec a protagonista (kategorie Sebehledání vyčleněním s pracovním názvem 

„Anonym-") 

Člověk jako subjekt nabyl v novodobém světě privilegovaného postavení především 
dl'ky exaktním vědám. Díky tomuto postavení, které si vydobyl, je na něj ale také kladen vyšší 

"árok. Sílí tlak na rozvoj svobody občana a na vybudování silné individuality. 

V Nietzschově typologii by tento člověk odpovídal typu lev. Je charakterizován 

nespoutaností, osvobozením se od „musíš" a prosazuje svou vůli.169 V této souvislosti nelze 

opomenout Nietzschův kontroverzní pojem nadčlověka. Jedná se o představu člověka, který 
r e z ignuje na otrockou morálku, pokoru a odříkání, jeho morální kvalitou je koncentrovaná 
v ů l e k moci. Tento pojem byl dále zpracováván v myšlení tzv. voluntaristických proudů 
a Později hrubě zneužit nacistickou ideologií při obhajobě nadřazenosti árijské rasy. 

Tlak současné společnosti na prosazování individualit s sebou přináší paradoxně 

' °samělost jedince (]ak už upozorňoval Max Weber ve stati Protestantská etika a duch 

kapitalismu).170 Podstata člověka je ve společenství, v jednotě člověka s člověkem. 

Pospolitost je svobodná a nekonečná, samota je limitující a konečná. Kierkegaard upozorňuje 
na úzkost ze svobody, která mimo jiné také plodí masového člověka.171 V této době vypjatého 

individualizmu znamená pojem svoboda také schopnost být za sebe odpovědný, být schopen 
Sam sebe vychovávat. 

169 

170 

171 

Tamtéž, str. 81 

T amtéž, str. 81 

T amtéž, str. 56 

T a 'n též, str. 71 
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Svádění a hry (kategorie „Uhýbání před zodpovědností" s pracovním názvem „Dítě") 

Hra provází lidstvo od samých počátků. Byla součástí nejen dětství, kam určitě 

automaticky patří, ale také dospělosti, kdy sloužila jako prostředek projevu úcty k bohům. Hra 

člověka přenášela do života posvátného, ale zároveň mu pomáhala přijímat ten pozemský, j e 
tedy svou povahou profánní i posvátná. Hry byly slavnostními událostmi, které dělily čas na 

tešení, prožívání, zažívání a vzpomínání. 

Hra umožňuje zjevování bytí i zdání. Poukazuje na ně pomocí symbolů vyjadřovaných 

"dským jednáním. Eugen Fink, který se fenoménem hry ve svých dílech Hra jako symbol 

sveta a Oáza štěstí zabýval, upozorňuje na to, že původnost a svoboda hry spočívá v jejím 

charakteru , jakoby".1 7 2 Hra poskytuje rozkoš a opojení, pocit lidské sounáležitosti, umožňuje 

Prožívat život „nanečisto", dovoluje opakování, ale i návrat. 

Svobodu, kterou hra poskytuje, oceňoval i předchůdce dnešních ludologů Friedrich 

Nietzsche. Jeho typologie lidského ducha neuprednostňuje „trpělivého" velblouda, ani 

»dravého" lva, ale „svobodné" dítě, které svou hravostí prosazuje svobodnou vůli. 

Ve svém díle Zrození tragédie z ducha hudby se Friedrich Nietzsche obdivně 
vyjadřuje o řecké tragédii, kterou nazývá druhem dionýsovského umění.173 Dionýsos, řecký 

^ h vína, opojení a vytržení, je podle něj ztělesněním lidského usilování i vědomí lidské 

farnosti. Tvoří opak umění apollonského, které se zaměřovalo na světlé stránky skutečnosti, 
2akrývaje tak to, co je v životě temné a kruté. Nad tragickým dionýsovským uměním v zásadě 
2v 'tezilo na dlouhou dobu umění apollonské. Zdá se, že v současnosti využívají umělci 

^'°nýsovského stylu k „odkrývání" provokativních témat a k upozorňování na přehlížené 
"ešvary. 

Koncept hrajícího si člověka se proslavil dílem Johana Huizingy Homo Indens. Ve své 
kn' 

IZe se snaží ukázat, že se naše kulturní systémy vyvinuly původně z hravého způsobu 
oh 

V a n í , které se časem pomocí rituálů institucionalizovalo. Huizinga říká, že hra je 

Predevším svobodným jednáním projevujícím se touhou po vítězství a ochotou nést riziko 

Prohry.174 u r a u m o ž ň u j e radost ze hry samé, bez nároků na vnější účel (což už dnes neplatí 
u komerčně využívaných her), vstup do J iného" času a prostoru, volbu přerušení hry nebo 

pelcová, 2001, sir. 131 

" 3 P p . 

' e l c o v á , 2001, str. 83 

174 Jan 
Po'*'1 dodává, že se ve hře jedná o zidealizovaný a bezpečný prostor, kde se neúspěšný experiment trestá 

e symbolicky (Sokol, 20002, str. 10). 
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Jej' opakování i volbu jiných dohodnutých pravidel. „Hra vytváří řád, hra je řád, do 

nedokonalého a zmateného světa vnáší dočasnou dokonalost. . ." 

Huizinga se také pokusil o první typologii her. Dělí je na hry agonální, postavené na 
0sobním vyniknutí silnějšího, rychlejšího, připravenějšího, dále hry alealorické, ve kterých 

hraje roli štěstí, a hry zvané mimikry, které jsou založeny na dočasné přeměně. Toto 

Huzingovo členění doplňuje Roger Caillois o další typ her, které nazývá vertigo. Ty jsou 

Postaveny na pocitu závrati (kolotoče, bungee jumping apod.). 

Caillois také upozorňuje na odvrácenou stranu her v souvislosti s životním stylem 

moderního člověka.176 Pracuje s termínem korupce hry a připomíná, že kromě kulturně 

Pozitivních faktorů přináší hra v současnosti i řadu těch, které jedince a v návaznosti 
1 sPolečnost narušují. H r a j e svobodná, nezávazná, fascinující, některým jedincům přináší také 

'hizivní pocit, že vítězství či úspěch mohou být trvalé. Tento pocit, který převáží skutečnou 

°hraničenost hry, pak může vést k prožívání vlastní převahy. V případě her postavených na 

»v'tězství z převahy", tedy u her agonálních, hrozí agresivní chování (např. řádění určitých 

skupin fotbalových fanoušků). Hry se zapojením osudu, tedy hry aleatoricke, mohou vést 

k Poverčivosti a závislosti (gamblerství). Hry zvané mimikry mohou být inspirací pro 

Předstírání, lži, popřípadě vést ke schizofrenii. Skupina her postavená na pocitu závratě 

(Vertigo) pak může zavádět k vyhledávání náhradních druhů opojení a tedy k uchylování se 

k alkoholu, drogám nebo k „útěku" do fiktivního světa počítačových her. Život současných 

n>'adých lidí, kteří tímto způsobem řeší svou nevyzrálost, ukazuje, že Cailloisova varování 

nejsou zdaleka přehnaná. 

Vyhýbání se zodpovědnosti a cílené nebo podvědomé prodlužování dětského období 
11 mladistvých má pravděpodobně ještě další aspekt, který je z antropologického hlediska 

fcnaniný. Jedná se o iniciační obřad, který v minulosti usnadňoval přechod z dětství do 

dospělosti. Rituály na archaické úrovni zapojovaly všechny smysly za pomoci hudby, tance 
1 °maniných látek. Člověk přestával vnímat hranice svého „Já" a ztotožňoval se s „My", •p 

ento prožitek se pak stal mostem mezi opouštěnou identitou starou a počínající identitou 
n°vou. Pomáhal překonat chvíli „bez identity", která se symbolicky zobrazovala jako smrt 
a znovuzrození (proto je také rituál spojován s útrapami či bolestí). U dávných kultur byly 
y t o rituály provázány hrdinskými příběhy, které plnily i funkci prevence proti generačním 

175 

176 

H l l 'z inga, J. Horno ludens, str. 15-17 (in Pelcová, 2001, str. 132) 

P e ' cová, 2001, str. 133-134 
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střetům - chlapci v nich například svou sílu a odolnost vůči nástrahám a bolesti nesměřovali 
1 7 7 

Proti svým otcům, ale proti nepříteli či k zvládnutí sebe sama. 

Tato archetypální potřeba rituálu přetrvává i do současnosti. O potřebě hrdinského 

Příběhu svědčí dnes obrovská obliba knih, filmů či počítačových her s iniciačními prvky (Pán 

Prstenů, Harry Potter nebo Dračí doupě). V těchto případech ale jedinci chybí fyzický 

Prožitek rituálu. Konzumace příběhu bez účasti těla může navodit závislost. Podobně je tomu 

také v opačném případě, kdy dochází k prožívání tělesných slastí bez hrdinného příběhu. 

Absence jedné nebo druhé složky, tedy příběhu a tělesného prožitku, vede k neúplnosti 

a jednostrannosti. Člověk bytostně proměnu potřebuje, ale ta se nedostavuje, protože některá 

část rituálu chybí. Touha vede člověka k neustálému pokušení zkoušet to znovu a znovu - tím 

vzniká závislost. 

Současný člověk může nalézt proměny i v malých každodenních rituálech. Takovýmto 

iniciačním rituálem může být skautský tábor či církevní pouť, ale i rodinné rituály (uspávání, 

'oučení, oslavy nebo společné posezení u čaje či kávy). I tyto rituály, pokud si uchovají svou 

autenticitu, napomáhaj í člověku porozumět niterným prožitkům, které člověk hledá. 

Značení a sebeoznačování (kategorie „Podléhání nabídkám" s pracovním názvem 

„Značky") 

Mýtický člověk využíval různé způsoby zdobení těla - malování hlinkou, tetování, 

vyrážení zubů, tvarování účesů apod. Tyto úkony jednak souvisely s podchycením sil, které 

"dajně zajišťovaly zdárný chod přírody a společnosti, a jednak sloužily k vyjádření sepětí se 

l u p i n o u - kmenem. Společným znakem kmenu byl totem, předmět, vůči kterému měli 

členové příbuzenské skupiny speciální mystický vztah a se kterým spojovali své jméno. Podle 

Radcl iffe-Browna prezentuje totemický systém (totemismus1 7 8) svět zvířat a rostlin, který j e 

a nalogický k lidské společnosti a vztahům, jež člověk vytváří mezi totemickými předměty. 

Tyto vztahy odpovídaj í sociálním vztahům existujícím mezi lidskými kolektivy. Totemismus 

•>e tedy jednak klasifikační systém, který využívá přírodních předmětů (zvířat, rostlin, 

m 'nerálů, věcí apod.) k identifikaci lidských bytostí, a také přiřazuje skupinám (vzniklým na 

Sk ladě vztahů příbuzenství) termíny, kterými se j inak označují přírodní předměty. Lévi-

V ' z KLÍMOVÁ, 2005 

'78 

Totemismus jako systém totemů, se kterými je spojena významná část duchovního a sociálního života 
»«kterých přírodních národů, se od konce 19. stol. stal důležitým fenoménem sociální antropologie. 
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Strauss tvrdí, že k tomu, aby totemismus fungoval jako klasifikační systém, musí plnit obě 

tyto úlohy. Totemismus je provázán s každodenním životem a je dědičný. 

V antickém světě se lidské tělo pokládalo za zrcadlo dokonalosti živého organismu 
v Přírodě. Řecký oděv představoval řád, uspořádání, proporce a symetrii. Látka se nestříhala 

ani nesešívala, řád zaručovala šířka tkalcovského stavu. Řasení připomínalo dórské sloupy, 

Proporce byly harmonicky vyvážené, smysl pro harmonii nepodporoval výstřelky. Mužské 

a ženské oblečení se od sebe příliš nelišilo, stejně jako nebylo na oděvu výrazně patrné 

rozlišení stavu.179 

Ve středověku se hojně uplatňovaly znaky, které byly aplikovány v různých formách 

(např. heraldické erby, cechovní znaky, pečetě). Jejich obsah naplňovala symbolika barev 

a zvířat.180 Staly se vlastně předchůdci dnešních obchodních a výrobních značek určených 

k Propagaci zboží.181 

Živnou půdou pro značky v dnešním pojetí se stala až průmyslové revoluce a mohutná 

marketingová kampaň v druhé polovině 19. století. Sportovní a obchodní značky dosud hrají 

v životě současného člověka významnou roli. Přijetí či nepřijetí značky, její výběr i způsob 

Používání vypovídá nejen o „zařazení" (nebo „vyčlenění") jedince do (z) určité skupiny, ale 

také o člověku jako bytosti, která je schopna svobodně se rozhodnout a nést za tuto volbu 

1 z°dpovědnost. 

Symbolika antropologických paradigmat, která je stálým zdrojem inspirace i pro 

sebeidentifikaci moderního člověka, však neodstranila problém autenticity, tedy původní 

Podoby významů skrytých v odlišných dávných stylizacích člověka. Právě to je problém 

mechanického přenosu symbolů do jiných období, kdy původní význam, který v nich byl 

"Zakódován", není rozpoznán, pochopen ani respektován. 

Citlivý přístup k lidským potřebám si v současné době uvědomují i průmysloví 

designéři. Jeden z prvních, který ve své práci využívá antropologii, j e přední představitel 

179 Znakem vyššího postavení občanů byla tunika s pruhem, většinou nachovým, táhnoucím se středem roucha 
l á krku dolů, která značila stav s e n á t o r s k ý , s jedním nebo dvěma úzkými pruhy byla znakem řádu rytířského. 
H r o rozlišení stavu za doby římské republiky (za císařství se od tohoto zvyku j iž ustupovalo) sloužilo různě 
Provedené purpurové lemování tunik. Vojáci nosili pouze jednobarevné tuniky bez lemování, římští jezdci úzký 
l e m (tunica angusticlavia) a senátoři široký nachový lem (tunica laticlavia). Vojevůdcovským pláštěm bylo 
P^Purově zbarvené paludamentum. Římské vojenské odznaky (signa militara) měly v první řadě obrovský 
Psychologický význam, sloužily ale i jako znak jednotky nebo umožňovaly vydávání vizuálních signálů na 

bojišti. 

180 
Symbolika heraldických barev a zvířat může připomínat dnešní sportovní dresy a maskoty klubu. 

18) 

, ü f l ' ve používané znaky konkrétního cechu nebo řemeslníka sloužily spíše ke kontrole než k propagaci zboží -
V|ce viz kapitola této práce - 2.7. Obchodní značky. 
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londýnské školy designu a marketingu Richard Seymour.1 8 2 Pochopení každodennosti 

spotřebitele je podle něj klíčem k odhalení detailů, jež rozhodují o tom, zda bude výrobek 

"spěšný. Seymour tvrdí, že technologie se vyvíjí rychle, ale odděleně od svého subjektu. 

proto by měla antropologie při vývoji nového produktu předcházet technologii. 

3-3.2.3. Člověk jako osoba vychovávající a vychovávaná 

Výše uvedené kategorie jsou pouhými fragmenty, které se snaží o pochopení člověka 

a jeho místa v současném světě na pozadí artefaktů užitého umění. Nekladou si nárok na 

celistvost, spíše jsou zde zviditelněny ty znaky, které odkazují , tedy Goodmanovými slovy 

exemplifikují , k určitým relevantním vzorům. Eugen Fink se dokonce domnívá, že člověka 

l z e v jeho plnosti pochopit snad nejlépe pomocí mýtu, v dramatu, v komedii nebo symbolech. 

Také všechna určení, kterými se člověk sám charakterizoval ( imago Dei, animal rationale, 

homo faber, homo ludns, homo humanus, homo erectus, homo sapiens), směřují k tomu, co 

Pink označuje j ako podvojnost (těla a duše), nedokonalost, nehotovost a fragmentárnost. 

V ě d o m í nedokonalosti nás nutí hledat východiska. Tímto hledáním je pro Finka výchova, 

Proto člověka poj ímá j ako bytost vychovávající a vychovávanou - homo educans a homo 

educandus. Výchovu chápe jako sebeporozumění člověka v j e h o nedokonalosti, otevřenosti 

a svobodě. Neměla by se podle něho odehrávat pouze v rovině pozitivního vědění a znalostí, 

a ' e měla by dávat prostor pro vědecké tázání, pro pochopení obtížnosti, rozlišování fiktivního 

o d skutečného apod. Fink proto prosazuje výzkumnou stránku výuky už na základních 

^kolách. Zastává názor, že j iž u malých dětí j e důležité nepředkládat j im věci jako dané 

a hotové, ale vzbudit v nich touhu a nadšení z objevování. Fink nevnímá výchovu jako proces 

dosahování předem stanovených cílů, neboť v zásadě odmítá konečné vzorce lidství. Ve 

výchově prosazuje porozumění a sebeporozumění. „Porozumění je otázkou, na niž je 

Předchozí výklad odpovědí."1 8 3 

182 
. R 'chard Seymour je jedním ze dvou zakladatelů designérské agentury SeymourPowell, která za více než 

a c e t let vyprodukovala širokou škálu produktů: od domácích spotřebičů značek Tefal a Rowenta přes 
au t°mobilky Ford, Renault, Yamaha, Jaguar, BMW po mobilní telefony Nokia až k prvnímu motocyklu na 
v°díkový pohon a k interiéru první připravované komerční kosmické lodi Virgin Galactic 
183 o 

elcová, 2001, str. 145-148 
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3-3.3. Interpretace dotazníkových položek 

3-3.3.1. Vyhodnocení prvního úkolu výzkumu - „tričko" 

Zastoupení jednotlivých četností v konkrétních kategoriích je vyjádřeno v souhrnné 

tabulce č. 2, ze které vyplývá: nejčetnčjší je zastoupení kategorie „uhýbání před 

zodpovědností", druhá v pořadí je „podléhání nabídkám". Zhruba stejně jsou zastoupeny 

kategorie „přitakání dlouhodobému prospěchu", „sebehledání začleněním", „sebehledání 

vyčleněním", „ o p o j e n í z produkce" a „obrození tradice", nejméně zastoupené jsou kategorie 

„zahnízdění v tradici" a „přitakání okamžitému prospěchu" (viz graf č. 1 a 2). Jinými slovy to 

znamená, že inspirace značkami a projevy detinskosti, resp. bezobsažnosti převažují na všech 

«ech základních školách nad kreativním přístupem, který nejvíc charakterizuje kategorie 

„sebevyjádření vyčleněním", ale částečně i „obrození tradice" a „přitakání dlouhodobému 

Prospěchu", které signalizují pozornost ke vztahování se k budoucnosti a k chápání jevů 

v souvislostech. 

Za pozornost ale stojí podívat se na to, jak si v těch kreativnějších kategoriích vedou 

jednotlivé školy (graf č. 6). Proto bylo zajímavé zjistit, zda se výsledky interpretace liší podle 

jednotlivých škol, zvláště se zřetelem na fakt, že ZŠ C je orientovaná výtvarně a ZŠ B 

vnímána jako prestižní škola se zaměřením na rozšířenou výuku jazyků. Výsledky překvapivč 

výrazně potvrdily skutečnost, o které se v Liberci vedou kuloárové, ale i odborné pedagogické 

diskuze. Totiž že prestižnost ZŠ B se zakládá spíše na minulosti, kdy představovala jedinou 

Školu v Liberci, kde se systematicky vyučovalo více cizím jazykům. Se změnou 

společenských poměrů se ale tento trend začal projevovat i na jiných školách, 
a Pravděpodobně i modernějším způsobem. Na ZŠ B skutečně převládají staré formy výuky 

Založené především na memorování a encyklopedických znalostech, což potvrzují 

' zkušenosti liberecké pedagogicko-psychologické poradny. Zaostává zde práce se žáky, málo 

Pozornosti se věnuje jejich osobnostnímu a charakterovému rozvoji. Výsledky výzkumu tyto 

skutečnosti jasně potvrdily. Na ZŠ A, kde výtvarné výchově učí kreativní pedagožka hrající 

' divadlo pro děti, se např. vůbec neobjevila kategorie „sebevyjádření začleněním", ale zato 
2 d e ze všech tří sledovaných škol dosahují nejvyšších hodnot kategorie „sebevyjádření 

vyčleněním", „obrození tradice" a „přitakání dlouhodobému prospěchu" (graf. č. 4). ZŠ B 
n a°Pak přesvědčivě vítězí v kategoriích „sebevyjádření začleněním" (21%!), zatímco 

kategorie „sebevyjádření vyčleněním", která nejvíc odkazuje na individualitu člověka, je 

zastoupena pouhými 3% (graf č. 3). ZŠ C se zaměřením na výtvarnou výchovu je na tom 

Podobně jako ZŠ A s tím, že má překvapivě velký podíl zastoupení v kategorii „opojení 
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z produkce", kam byly zařazeny hlavně práce s abstraktním řešením, což s největší 

Pravděpodobností koresponduje právě s výtvarným zaměřením školy (graf. ě. 5). 

Srovnání výsledků z hlediska pohlaví respondentů přineslo také zajímavé výsledky 

(graf ě. 9). Zatímco u dívek (graf č. 7) převažuje z těch bezobsažnějších kategorií jednoznačně 

Příklon k infantilitě, resp. k „uhýbání před zodpovědností", u chlapců (graf č. 8) pak převládá 

obliba značek, čili „podléhání nabídkám". Zajímavější je ovšem zase pohled na zastoupení 

kategorií, které se svou podstatou hlásí ke kreativitě nebo seberealizaci. U chlapců jsou téměř 
v rovnováze silně zastoupeny kategorie „sebevyjádření", ať už začleněním nebo vyčleněním, 
11 dívek jednoznačně převažuje „přitakání dlouhodobému prospěchu" a „obrození tradice". 

Výsledky jsou tedy zcela ve shodě s ontogenezí psychického vývoje, kdy dívky v tomto věku 

jsou zákonitě zralejší. N e j z a j í m a v ě j š í návrhy triček jsou uvedeny v obrazové příloze 

(°br. 114). 

Jak už je uvedeno v předvýzkumu, někteří respondenti nečekaně reagovali na danou 

formu trička a měli potřebu jeho střih upravit. Proto byl dodatečně zjišťován i respekt vůči 

nabízené formě, který prokázal, že potřebu změnit střih trička mělo 14% respondentů, z nichž 

Pochopitelně převažovaly dívky (graf č. 10, tab. č. 3). 1 tento nečekaný jev ukazuje na 

kreativitu některých respondentů, kteří si prosadili změnu i přesto, že nebyla nabízená. Je 

Pravděpodobné, že kdyby se v nabídce objevila, bylo by procento zastoupení vyšší, ale to už 

bV méně ukazovalo na skutečně vnitřní pohnutky respondenta. 

Otázky v písemné části dotazníku, které byly cíleny na zjišťování žákovských postojů, 

jejich sebevyjádření a identity (otázky typu: Co chceš svým tričkem sdělit ostatním?, Jak se 
v tričku cítíš?) bohužel nepřinesly další informace, neboť žáci zřejmě nejsou zvyklí nějakým 

konstruktivním způsobem reflektovat svoji činnost, formulovat odpovědi je většinou zjevně 

obtěžovalo. Většina odpovědí se omezila pouze na popis výtvarného vyjádření, výjimku 
t v°řila ta prohlášení, jej ichž autoři také vytvořili nejzajímavější práce. To svědčí o tom, že na 
výsledku práce žáka se projevuje i skutečnost, z d a j e pro něj úkol stejně zajímavý jako pro 
učitele nebo (v tomto případě) výzkumníka. Nevýhodou bylo, že úkoly byly zadávány 

Prostřednictvím vyučujících, a zvláště na nich tedy záleželo, jak dokáží žáky knejlepším 

ú k o n ů m motivovat. Příkladem mohou být výsledky studentů střední odborné školy, kteří 
by'i zařazeni do předvýzkumu. Ti už výtvarnou výchovu na škole nemají a navíc jsou ve 
v ěku, kdy je jejich výtvarný vývoj ukončen, kreslit se často stydí a svým výkonům příliš 
n e věř í . Dalo by se tedy očekávat, že ke zpracování úkolů budou přistupovat liknavě, bez 
2 á jmu a sebevědomí. Protože byli ale správně motivováni a byl jim vysvětlen důvod a smysl 
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JeJich práce, zpracovali jednotlivé úkoly překvapivě zodpovědně a pracně, byť ne příliš 

kreativně. 
Část, která byla založená na výběru z předložených návrhů triček (viz příloha -

dotazníky), měla zjistit případnou shodu preferencí tak, aby se dala porovnat s tím, co žáci 
a studenti sami vytvořili. Nabídka byla sestavena tak, aby se v ní objevily typy triček 

s tahuj íc ích se k hodnoceným kategoriím. Úmyslně byly vybírány motivy, které jsou 

různorodé z hlediska kultivovanosti projevu, aby se jasně ukázalo, čemu respondenti dávají 

Pádnost. Z nabízených triček bylo nejvíc preferované číslo 13 s motivem lebky (kategorie 

»Podléhání nabídkám"), která j e pojatá právě spíše v té méně kultivované formě, zatímco 
0 něco méně žáků volilo číslo 14 s velmi vkusně vytvořenou značkou inspirovanou 

"Pirátským" motivem (lebka a zkřížené kosti). Na druhém místě byla nejvíce preferována 
C|sla 1 5 a kdy první přináší stylizovaný motiv Iva, inspirovaný rukopisem typickým pro 

tetování (kategorie „sebehledání začleněním"), zatímco druhý představuje infantilně, i když 

Podle respondentů humorně pojaté zobrazení zebry (kategorie „uhýbání před 

Odpovědností"). Další v pořadí j e motiv Simpsonových, což opět odkazuje ke kategorii 

"Uhýbání před zodpovědností". Tento kontrolní úkol tedy v podstatě potvrdil výsledky, které 

Zešly z výzkumu dotazníkové části zpracovávané výtvarnou formou. 

Celkově se dá říci, že žáci tento úkol vypracovávali s chutí a s největším nasazením, 
c °z nejspíš souvisí s tím, že zde měli skutečně šanci k sebevyjádření, k hledání a vyjádření 

Vastní identity. Potvrzuje se tím i předpoklad, že oděv opravdu slouží k tomu, aby se člověk 

Jeho prostřednictvím prezentoval, aby skrze něj vyjádřil svůj vztah k okolí, k realitě, ke 

sPoIeČnosti, ke své roli v ní. 

3 ^ v 
•3.2. Vyhodnocení druhého úkolu výzkumu - „vlajka ČR" 

V druhé části výzkumu byl hodnocen hypotetický úkol, aby žáci vypracovali vlajku 

Ču 

^ t a k , jak by š i j i představovali (obr. 115, tab. č. 5, graf. č. 12 a 13). Většina prací vycházela 
2 kompozice nebo barevnosti stávající vlajky, popř. žáci používali tradiční motivy, které se 

vztahuj,' k symbolů státnosti (lev, lipové listy, hymna, nápisy ČR, mapa ČR, Pražský hrad, 

Karlův niost, prezident apod.). Nejpočetněji tedy byla zastoupena kategorie „obrození 
tr a ' 

ad'ce", což zřejmě souvisí s určitou mírou respektu vůči tomuto státnímu symbolu. Nicméně 
0 s ' 'né touze i v tomto případě prosadit svůj názor svědčí to, že beze změny nechalo vlajku 
p° l |hých 7% respondentů. Poměrně četná byla také kategorie „opojení z produkce", kam byly 

Vřazeny p r á c e řešící zajímavě spíše kompozici (nové řešení klínu, signální vlajky, 
Se,siriograf, puzzle) a barevnost vlajky. Velmi se často opět objevovala totální bezradnost 
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a příklon k bezobsažným tématům, začleněných do kategorie „uhýbání před odpovědností" , 

početná byla i kategorie „sebehledání začleněním", kdy respondenti preferovali obecné 

motivy jako pivo, hokej, fotbal atd. Celkem pochopitelný j e minimální výskyt kategorie 

»Podléhání nabídkám", přesto se objevily dva případy, kdy byly do podoby vlajky ČR 

zakomponovány obchodní nebo sportovní značky. Je spravedlivé dodat, že v j ednom případě 

šlo ale o velmi nápaditou asociaci na modro-bílou-červenou barevnost vlajky i značky 

PepsiColy (obr. 113 vpravo nahoře). 1 v této části výzkumu se objevily práce, které stojí za 

zvláštní pozornost, a to z různých důvodů (puzzle, ekologie, ale i rasismus). 

Z hlediska přístupu jednotl ivých škol výsledky opět napovídají něco o charakteru 

školy i p ř í s t u p u pedagogů (graf č. 17). Prestižní ZŠ B, kde se dá předpokládat silný akcent na 

úspěšnost absolventů, preferuje kategorie „opojení z produkce" a „sebehledání začleněním", 

Poměrně silně je zastoupena i kategorie „přitakání okamžitému prospěchu" (graf č. 14). Opět 

je tu zřejmá nízká míra kreativity. Na ZŠ A, jak už bylo uvedeno, vyučuje výtvarné výchově 

kreativní učitelka, vedoucí navíc své žáky k širšímu, etickému chápání souvislostí. Proto 

Právě její žáci vykazuj í v porovnání s ostatními školami nejvyšší zastoupení v kategorii 

»Přitakání dlouhodobému prospěchu", přestože nejvíc prací bylo začleněno do kategorií 

"Uhýbání před zodpovědnost í" a „opojení z produkce" (graf č. 15). To může ale svěděn 

0 značné míře svobodného projevu, který je žákům ponechán, přestože je zde patrné úsilí 

umožnit j im ovlivnit pozitivně jejich postoje. ZŠ C se zaměřením na výtvarnou výchovu 

1 v této části výzkumu potvrdila svůj potenciál vést žáky ke kreativitě a výtvarné originalitě -

t éměř polovina žáků (44%) vychází sice z původní podoby vlajky, ale přetváří ji novým 

zPůsobem (graf. č 16). Zaj ímavé je, že poměrně silně byla zastoupena i kategorie „uhýbání 

zodpovědností", která naopak vykazuje nejmenší míru u ZŠ B, což bude nejspíš dáno 

tl'm, že je zde sledováno méně dívek než na ostatních školách. Jak bylo už v první část, 

výzkumu zdokumentováno, kategorii „uhýbání před zodpovědnost í" totiž preferují spíš dívky 

než chlapci (graf č. 20). Dívky ale také častěji čerpají z tradice a kreativně ji rozvíjejí 

k * č . 18), zat ímco chlapci nejvíce tíhnou ke značkám a ke kategoriím „opojení z produkce" 

"Sebehledání začleněním" (graf č. 19). 

Protože cílem bylo zjistit, zda jsou žáci skutečně ochotni měnit podobu dnešní vlajky 

byly d 0 p Í S e m n é části dotazníku zařazeny otázky, které měly jej ich přístup ověřit, 

k á z a l o se, že téměř polovina všech respondentů sice bez potíží vlajku výtvarně provedla 

V nové podobě, ale ve skutečnosti by stávající vlajku nikdy neměnila - k práci tedy žáci 

Přistupovali jako k zadání, k výtvarnému úkolu, který se po nic požaduje (graf č. 21). Rozdíly 

j s °u ale patrné v přístupu dívek a chlapců (tab. č. 6). Zatímco 25% dívek (graf. č. 22) mělo 
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s úkolem potíže a vlajku by nikdy neměnilo, u chlapců se takto projevilo jen 7% (graf č. 23) -

znamená to tedy, že dívky jsou v tomto směru konzervativnější, a to i přesto, že oba grafy 

nelze přesně porovnat, protože dívek je ve zkoumaném vzorku víc než chlapců Oak je známo 

1 z výzkumu kreativity dětí184). 

K plnění tohoto úkolu žáci přistupovali celkem ochotně, i když jeho zadání je zřejmě 

zaskočilo. Je vidět, že s podobnými náměty málo pracují, že šlo o tabuizované téma, vůči 

kterému měli respekt. Nicméně protože jde o objekt, se kterým se jakýkoli občan kteréhokoli 
státu určitým způsobem ztotožňuje, nedělalo jim takový problém úkol uchopit se znalostí 
věci- Vlajka ČR je všem dobře známá, stejně jako každý z žáků má nějaké povědomí 
0 historii a současnosti vlastní země a nějakým způsobem se k ní vztahuje. Pro mnohé z nich 
t 0 byla možná první příležitost, aby se nad touto skutečností zamysleli. O tom, že je úkol 

nakonec zaujal, svědčí i jejich zájem o výsledky, zajímalo je, , jak to dopadlo". 

Na závěr je třeba ještě znovu připomenout, že z plnění úkolu vyplynul překvapivý jev, 

který naznačoval, že respondenti se očividně vyhýbali užití červené barvy. Bylo však 

zapotřebí zjistit, jak vlastně tuto barvou chápou, čeho je jim symbolem a zda její ne-užití je 

t e r m i n o v á n o sociologicky, nebo biologicky. Proto došlo k formulaci dalšího úkolu, který 
by' zařazen do výzkumu dodatečně (viz kapitola 3.3.3.5). 

3,3-3.3. Vyhodnocení třetího úkolu výzkumu - „vlajka EU" 
1 8 5 v 

Třetí část výzkumu se zabývala výtvarným zpracováním vlajky EU, resp. opet 

Možností její případně proměny (tab. č. 7, graf č. 24 a 25). Narozdíl od předchozího úkolu 
bylo patrné, že jak si respondenti nevědí rady s EU jako takovou, stejně tak si nevěděli rady 
sJejí vlajkou. To koresponduje i se zjištěním, které letos v létě uveřejnily Hospodářské 
n o v ' ny . Na otázku, jaké představy si občané ČR spojují s EU, se 34% dotazovaných přihlásilo 
k Pocitům neutrálním.186 

Velké procento r e s p o n d e n t ů sice vycházelo z původní podobky vlajky a nějakým 

2 P ú s o b e m ji zpracovávalo, n i c m é n ě jejich inovace nepřinášely téměř žádné nové nápady -

"ávrhy využívaly stejnou barevnost, nápis EU, různé rozmístění hvězdiček nebo naopak 
rúzných symbolů do tvaru kruhu. Převažovaly motivy podaných rukou, spojených postav, 

184 — 
l 9 8 ^ ' z výzkumy Milady Havlínové in: HLAVSA, Jaroslav. Psychologická metody výchovy k tvořivosti. SPN, 

185 
Některé práce byly použity j ako příloha k manuálu projektu Jeden svět 11a školách pro základní a střední 

k o l y , který vypracovala organizace Člověk v tísni, společnost při České televizi, 2007. 
186 . 

MAHDALOVÁ, Kateřina. Příznivců EU ubylo, přesto jí Češi věří. Hospodářské noviny, 1 3 . - 1 5 . 7 . 2 0 0 7 
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holubice, zeměkoule, vlajek členských zemí a dalších symbolů propojení, což vlastně 

Potvrzuje i fakt, že nejvyšší zastoupení měla kategorie „sebehledání začleněním". Jinými 

slovy to znamená, že většina žáků se bez nápadu přihlásila ke stávajícímu stavu. Zajímavým 

Poznatkem je příklon ke kategorii „přitakání okamžitému prospěchu" na úkor kategorie 

„Přitakání dlouhodobému prospěchu", což opět koresponduje se stavem společnosti. Opět 

stojí zato uvést některá zpracování vlajek EU, která vybočovala z průměru např. výtvarným 

zpracováním, negativním přístupem k EU či úsměvným nahrazením kruhu hvězd listem 

marihuany či půllitry piva (obr. 116). 

Zvláštní pozornost si zaslouží práce Mletého chlapce ze ZŠ B (obr. 116 druhá řada 

vpravo), který k vypracování dvou úkolů použil jediného motivu - „kýblu". Objevil se mu jak 

"a tričku, tak na vlajce EU, kde své úsilí korunoval parafrází sloky písně z Tolkienova Pána 

Prstenů a EU pojmenoval „Společenství kýblů". Svou volbu vysvětluje tím, že , j e to totálně 

ojedinělý" a „ v š e c h n o j e jinak, než to vypadá". Jde o typický příklad kategorie „sebevyjádření 

vyčleněním", který by si jistě zasloužil větší pozornost a hlubší rozbor pedagoga. 

Při vyhodnocování úkolu z hlediska jednotlivých škol (graf č. 29) se ukázalo, že 

zatímco žáci v ZŠ A (graf č. 27) a ZŠ C (graf č. 28) si s úkolem zjevně nevěděli rady 
a Původní podobu vlajky bezradně a bezobsažně pozměňovali bez znalosti věci, protože se to 

Po nich prostě chtělo, žáci ze školy B (vnímané jako prestižní kvůli jazykovému zaměření) se 

kázal i přece jen jako zasvěcenější. Rozložení jednotlivých kategorií v jejich pracích ukazuje 

různorodost jejich pojetí, buď trvali na původní podobě vlajky, a pokud ne, pak z ní tak často 

nevycházeli, ale hledali jiná řešení (graf č. 26). Je to dáno pravděpodobně tím, že orientace 
školy na výuku cizích jazyků předpokládá specifické uplatnění v budoucí praxi žáků, a zřejmě 
v tomto smyslu působí i rodiče. Žáci jsou tedy nejspíš v problematice EU více orientováni. 

Interpretace prací z hlediska přístupu chlapců a dívek nepřinesla nějaké překvapivé 

skutečnosti ani výraznější rozdíly (viz grafy č. 30, 31, č. 32). 

3-3.3.4. Vyhodnocení čtvrtého úkolu - „návrh textilního vzoru" 

Čtvrtá část výzkumu se zabývala interpretací návrhů na tištěný textilní vzor (tab. č. 8, 
g r af- č. 33). Bylo patrné, že ve vyšších ročnících, pokud neměli přesné instrukce od 

Pucujících, tápali respondenti v tom, jak vzor zpracovat. Mnozí nechápali, že má určitá 

specifika, k nimž patří opakovaní nějakého motivu, takže se velmi často stávalo, že studenti 

Použili jen jediný motiv, tedy dekor (ne-vzor), a prezentovali jej jako dezén. V pracích, které 
byly jako dézén vyhodnoceny, převažovaly kategorie „sebevyjádření začleněním" a „opojení 
2 Produkce", prezentované hlavně abstraktními vzory. 
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Tato část výzkumu se dá rozhodně označit jako ta, se kterou se respondenti nejméně 

ztotožnili. To mohlo pramenit buď z výše uvedené neznalosti a nepochopení zadání, ale také 

z charakteristik typických pro tuto věkovou kategorii. Svědčí o tom výsledky předvýzkumu, 
kdy naopak děti nižších ročníků ZŠ a MŠ zpracovaly zajímavé a barevně rozehrané návrhy. 

3.3.3.5. Vyhodnocení pátého úkolu výzkumu - „zastoupení červené na vlajce ČR" 

Pátá část výzkumu se vrací tématicky k zadání výtvarného zpracování vlajky ČR, kde, 

jak je už výše uvedeno, došlo k viditelnému poklesu využití červené barvy. Barvy české 

vlajky jsou dány zákonem o státních symbolech a podle neoficiální interpretace vyjadřuje bílá 

barva čistotu, červená krev prolitou za svobodu vlasti a modrá klidnou, bezmračnou oblohu. 

Očekávalo se, že červená barva, která obecně symbolizuje krev, bude v době počítačových 
h e r a rostoucího zobrazování násilí v médiích stále hojně zastoupena, což se ale nestalo. Proto 

stálo zato tento jev více prozkoumat, a tak byl žákům dodatečně předložen dotazník zaměřený 
n a výběr barev s odůvodněním jejich volby a uvedením oblíbené barvy. Šlo vlastně o jakousi 

»omalovánku" stávající vlajky. Data měla sloužit k vyhodnocení toho, zda žáci červenou 

barvu v některém poli použili či nikoli (tab. č. 9) a jaký význam j í dávali (tab. č. 10). 

Z interpretace vyplynulo, že 60% respondentů červenou barvu ve vlajce nepoužilo 
vůbec (graf č. 34). Žáci nejčastěji interpretovali červenou barvu jako symbol lásky. Na 

druhém místě pak uváděli symboliku krve, ale přímo ve smyslu prolité krve padlých ji zmínili 

j e n čtyři žáci. Červená barva symbolizovala i život, květiny, lidi, teplo a boj. Zdá se tedy, že 

Propojení červené barvy s historií naší země už dnešní žáci nevnímají, připisují jí spíš jiné 

významy. Navíc se i při zjišťování biologické preference určité barvy ukázalo, že červenou 

barvu označilo jako n e j o b l í b e n ě j š í a zároveň ji užilo i v „omalovánce" pouze osm žáků. 
Z toho vyplývá, že použití červené barvy ve vlajce (35 případů) nemá spojitost s oblibou. 

Zajímavé bylo sledovat i užití jiných barev, kdy převažují vedle tradiční modré barvy 

Zelená a žlutá, spojované nejčastěji s přírodou, kdy zelenou žáci vysvětlují jako lesy, trávu, 
hory> žlutou pak jako lány obilí, slunce (graf č. 39). Toto pojetí vlajky se objevovalo už před 

formulováním pátého úkolu při plnění úkolu č. 2 v předvýzkumu (např. obr. 84). Jednoznačně 
Se ukázalo, že žáci neinterpretují symboliku barev vlajky ČR ani tak z hlediska historického, 

•'ako spíš pocitového. Pravděpodobně to souvisí s jejich vnímáním současnosti: necítí se nijak 

°hrožení, nemají potřebu vnímat realitu jako boj, střet či konflikt, pokud vůbec nějaké 

ohrožení cítí, pak nejspíš jen to, které souvisí s devastací životního prostředí. To se ostatně 

Projevilo i při plnění jiných úkolů, pokud užití motivů sloužilo k vyjádření nějakých postojů. 
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Je rovněž pravděpodobné, že menší užití červené barvy souvisí s nižším cítěním 

národní identity. Jestliže v roce 1995 byl obraz českého národa více státoprávní - za Čecha 

byl považován ten, kdo uměl mluvit česky, cítil se Čechem/Češkou, respektoval politické 

instituce a zákony a měl české občanství, v roce 2003 byl založen více etnokulturně -

respondenti za opravdového Čecha považovali toho, kdo uměl mluvit česky, cítil se 

Čechem/Českou, měl české občanství a žil v České republice většinu života. Oslabení 

státoprávní složky obrazu českého národa doplňuje zjištění, že v roce 2003 poklesla už v roce 

'995 slabá hrdost Čechů na výkony státu a mírně posílila hrdost na výkony kultury. Celkový 

°braz slabé národní identity dokresluje slabý patriotismus.187 

V této části výzkumu nehrálo žádnou roli, na jaké škole respondenti působili 

(grafč. 35), ani zda šlo o dívky či chlapce (grafč . 36, 37, č. 38). 

3-3.3.6. Vyhodnocení šestého úkolu výzkumu - anketa 

V rámci metodologické triangulace bylo k výzkumu připojeno ještě šetření pomocí 

ankety zaměřené na názory a postřehy pedagogů vyučujících výtvarnou výchovu v 8. třídách 

základních škol. Dotazy (viz příloha) se zaměřily na údaje, které by mohly poskytnout 

Představu o tom, zda učitelé považují první část výzkumu (návrh trička) za vhodný úkol pro 

žáky 8. tříd, co by od jeho splnění očekávali, jaké se domnívají, že by se objevily na tričkách 
1Tlot'vy, a zda a jak by získané informace diagnostikovali. Soubor byl vyhodnocován z 26 

vyplněných a odevzdaných anket, osloveno bylo celkem 50 pedagogů. Ti, kteří byli 

kontaktování pouze elektronickou cestou přes ředitele škol, na žádost o vyplnění ankety vůbec 

Zreagovali. 

Z ankety jednoznačně vyplynulo, že učitelé považují zadání úkolu za vhodné pro žáky 
8- tříd, protože jde o téma pro tuto věkovou kategorii aktuální. Mladí lidé se skutečně 

Prostřednictvím svého oblečení identifikují sami se sebou, ale i se svými vrstevníky a okolím. 
Rádi na oblečení přenášejí své záliby, postoje, vlastní názor a pocity. Mohou zde také uplatnit 
v l i v svých vzorů, na splnění úkolu stačí i výtvarně. Vesměs převládl názor, že téma pomáhá 

žákům uplatnit vlastní fantazii. Tady se nabízí úvaha, zda učitelé odpovídali podle své 

skutečné pedagogické praxe, nebo podle teorie, o které si myslí, že by měla platit, protože 
výsledek výzkumu mluví z hlediska uplatnění kreativního přístupu žáků spíš o opaku. 

"̂87 """""""" 
V LACHOVÁ, Klára a ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Česká národní identita po zániku Československa a před 

Vs'«pen, do Evropské unie Klára Vlachová. Sborník příspěvků ze semináře konaného 11. a 12. září 2003 v Praze 
Sociologické studie, 2004/9), dostupné na <http://studie.soc.cas.cz> 
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Další část ankety měla zjistit, jaké výsledky pedagogové očekávají. Zde se ukázalo, že 

s projevy kreativity výrazně nepočítají, tento postoj se projevil pouze u čtyř dotazovaných. Ve 
1 4 případech naopak očekávali, že práce budou ovlivněny konzumem a marketingovým 

tlakem, čili že budou převažovat obchodní a sportovní značky nebo motivy z médií. Sedm 

respondentů předpokládalo, že se objeví oba přístupy, přičemž ten konzumní, bezobsažný či 

bezradný bude opět převažovat. V jednom případě byla otázka špatně pochopena. 

Třetí část ankety zkoumala, jaké diagnostické výstupy by pedagogové očekávali. 
V některých případech odpovědi ukazují, že učitelé jsou si vědomi možností, které se jim 
2 tohoto hlediska nabízejí. Očekávají, že návrhy žáků představí jakýsi vzorek toho, co děti 

Preferují, nebo naopak odsuzují. Umožní pedagogům zjistit zájmy žáků a jejich hodnotovou 

orientaci či vkus nebo vztah k jejich okolí, popř. čím jsou nejvíce ovlivněni a jak se v tomto 

smyslu prosazuje vliv televize. Někteří zmiňují i úlohu barevnosti, kdy výběr barev rovněž 

může o žákovi leccos p r o z r a d i t . Znovu se nabízí otázka, zda tyto dobře známé teorie jsou 

uplatňovány i v praxi. Zarážející je zjištění, že 5 respondentů nevědělo, co si z hlediska 

možné diagnostiky prací mají vůbec představit. V jediném případě (učitelka výtvarné 

výchovy ze ZŠ A, kde výzkum potvrdil nejkreativnější přístup žáků) se objevila úvaha 

' o vlastním přínosu, kdy učitelka doslova uvádí: „Pokud by se přes mé pokyny18* objevily ve 

většině loga a figury, začala bych pochybovat o své práci učitele a výtvarníka. Ze jsem 
v Předchozích letech dostatečně nerozvíjela jejich fantazii a touhu po jedinečnosti jejich 

osobnosti. Dále že tlak komerčních společností je velký." 

V souvislosti s otázkou, jak by učitelé tyto informace využili ve své pedagogické 

Praxi, hovořilo hodně pedagogů o diskusi, která by měla následovat po zpracování výtvarných 

úkolů. Někteří mluvili o mezipředmětových vazbách, tzn., že dané téma by využili také 
v hudební výchově či v občanské nauce. Část respondentů uvedla, že by zjištěné údaje využila 

k 'epšímu poznání žáků a k jejich diagnostice. V jednom případě zazněla myšlenka, že učitel 

jednak lépe pozná svoje žáky, ale zároveň by se mohlo zjistit, jak se žáci znají navzájem -

mohli by hádat, kdo je autorem konkrétního návrhu a proč tak uvažují. Objevily se rovněž 

nápady, že by se návrhy triček, pokud by to bylo v možnostech školy, daly realizovat. Padla 
t a k é úvaha, že by se učitel měl přizpůsobil zájmům dětí, což je vzhledem k výsledkům 
výzkumu přinejmenším sporné. Jeden z respondentů by kreativní práce využil k diagnostice 

osobnosti, zatímco druhou skupinu žáků s nekreativním přístupem považuje doslova za 

"Skupinu k ničemu, je to ztracená hodina". To je jistě přístup, který by se v pedagogické práci 

188 Ze strany výzkumníka žádné takové pokyny nebyly zadány, naopak zde byla snaha o minimální vymezování 
p r° s toru, ve kterém se žáci mají při své práci pohybovat. 
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objevovat neměl. V jednom případě učitel očekává, že se dozví, co si žáci skutečně myslí, 

Přitom ale uvádí, že by předem žáky informoval o nevhodnosti užití např. zakázaných 

symbolů či nacionalistických znaků a že by měli svými návrhy naopak podpořit pozitivní 

hodnoty. V takovém případě je ovšem nereálné zjistit skutečné postoje žáků, učitel si tak 

vlastně ve svém úsilí protiřečí. 

Na otázku, jak by pedagog tyto práce hodnotil a jaká kritéria by volil, se většina 

Pedagogů v odpovědích shoduje na tom, že hodnocení pomocí známek není v tomto případě 

vhodné. Za lepší způsob považují společnou diskusi. Jedna z respondentek uvádí doslova: 

" H o d n o t i l a bych návrh - originální za 1, převzatý za 2, kdo nemá přípravu a není iniciativní -
Z a 3." Další pedagog vyžaduje hodnocení „úplně normálně dle klasifikačního řádu". Hlavními 

kritérii by ve většině případů byly originalita, vtip, humor, invence, fantazie, vlastní pohled, 

jako další kritérium je nejčastěji uváděna pečlivost zpracování. 

Poslední část ankety dávala prostor poznámkám, které by chtěli pedagogové vzkázat 

výzkumníkovi. Objevily se připomínky, že jde o téma, se kterým se musí zacházet opatrně, 

Zvláště při interpretaci výsledků, kdy je potřeba uplatnit zvláštní citlivost, aby se učitel žáků 

"ějak nedotknul. Ve většině případů respondenti uvádějí, že šlo o aktuální úkol, který žáky 

bavil. Někteří připisovali poznámku, že mají zájem o zpětnou vazbu, aby viděli smysl práce 
a aby mohli informovat i své žáky. 

Z výsledků ankety vyplývá, že většina učitelů má skutečně poměrně jasnou 

teoretickou představu o tom, jak by jejich práce se žáky měla při hodinách výtvarné výchovy 

Opadat a jak by mohli s výsledky prací dále pracovat. Je však otázkou, zda je tomu tak 

1 v jejich pedagogické praxi. Zarážející byly některé zjištěné stereotypy v přístupu učitelů 

a jejich lpění na zkostnatělých principech práce (známkování, hodnocení za pečlivost, 

omezování při zadávání úkolů atd.). 

3<3-4. Analýza výzkumu - vytvoření centrální kategorie 

Z interpretace dotazníkových položek vyplynula potřeba vytvořit jakousi centrální 

kategorii, která by zahrnovala fenomén, j ímž se výzkum zabýval. Nejvíc totiž byly zastoupené 

'nertní formy prozrazující bezradnost, nemohoucnost, netečnost, setrvačnost a bezobsažnost. 

Vznikla tak nová kategorie pojmenovaná jako kategorie inertní formy189 a obsahující některé 

Ul9 " * 
Tento termín je vie používaný v chemii, kde značí inertní prvek, látku, plyn chemicky neaktivní, nebo ve 

f y z i c e , kde představuje např. inertní, tedy nereaktivní prach, setrvačnost. V knižním vyjádření pak tento pojem 
2 a ' i rnuje nečinnost, pohyblivost netečnost (KOLEKTIV AUTORŮ. Akademický slovník cizích slov. Praha : 
Academia,2001) 
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stávající axiální kategorie: uhýbání před zodpovědností, sebehledání začleněním a podléhání 

nabídkám. 

Všechny tyto kategorie se totiž projevovaly v žákovských pracích nedostatkem 

kreativity, vlastní fantazie, schopnosti vyjádřit nosnou myšlenku, omíláním stereotypů při 

absenci jakékoli smysluplnosti.190 Žáci například užívali při návrhu české vlajky jako motivy 

značky (liberecký hokejový klub), témata charakteristická pro současnou společnost (pivo, 

fotbal, lebky) nebo přenosy témat známých z komiksů, seriálů či počítačových her (Superstar, 

srdíčka, anglické nápisy, sluníčka s obličejem, disneyovské postavičky). Ostatní kategorie 

naopak vykazovaly alespoň minimální míru kreativity (zahnízdění v tradici či obrození 

tradice), za kategorii s nej vyšší mírou kreativity lze považovat sebehledání vyčleněním. 

Zajímavý je pohled, jak byla kategorie inertní formy konkrétně zastoupena ve 

vypracování jednotlivých úkolů. Zatímco v návrzích triček byly nejvíce zastoupeny kategorie 

"hýbání před zodpovědností a podléhání nabídkám (srdíčka, kytičky, medvídci, anglické 

nápisy z různých seriálů a komiksů, disneyovské postavy, sportovní a obchodní značky), 

v návrzích obou vlajek převládaly motivy zahrnuté do kategorií sebehledání začleněním 
a obrození tradice (pivo, sportovní kluby, motivy spojené s historií či státností - lev, lipové 
l i s ty, silueta Hradčan, mapa ČR, nápisy Česká republika). Rovněž se prosadila kategorie 

opojení z produkce, kde převažovaly abstraktní motivy, které se ovšem nijak ani barevně, ani 

kompozičně nevztahovaly k tomu, co vlajky vyjadřují. Bylo zřejmé, že žáci si s úkolem 

Jednoduše nevěděli rady. 

Nabízí se otázka, zda úkoly byly formulovány tak, aby žáky mohly skutečně zaujmout 
a motivovat. Vzhledem k tomu, jak k nim přistupovaly jednotlivé třídy na různých školách, 
l z e usuzovat, že nedostatek kreativity je spíš výsledkem konzumního přístupu k životu, který 
v současné společnosti převažuje. Zde se právě nabízí široké pole působnosti pro pedagoga 

výtvarné výchovy. Není zřejmě v jeho silách zásadně mladé lidi nasměrovat jinam, než jak je 
V e d e celospolečenský, resp. celosvětový trend nebo rodina, ale jistě se dá říci, že je v jeho 

kompetenci a schopnostech toto směřování korigovat a otevírat žákům nové úhly pohledu 
a Přístupu k realitě, ve které žijí. Není tedy třeba přizpůsobovat úkoly tomu, aby vyhovovaly 

Pr°střednosti či průměrnosti - naopak, mohly by žáky pozvedat, vyzývat ke kritičtějšímu 
a kreativnějšímu uchopení a chápání jevů kolem nich a probouzet v nich vědomí potřeby 
Seberůstu, sebeodpovědnosti a seberealizace. 

190 
• . D A C E Y , J . S., LENNON, K . H . O se v publikaci Kreativita zabývají stručnými dějinami teorie kreativity, 
JeÍ'mi sociálními" psychologickými a biologickými faktory a na základě vlastních výzkumů vytvářejí nový 

l o '0gicko-psychosociální výklad kreativity. 
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4- SHRNUTÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ VÝZKUMU V KONTEXTU 

STANOVENÝCH CÍLŮ A ÚKOLŮ 

Předkládaná disertační práce si kladla za cíl zmapování výtvarných výrazů 

Používaných ve vzorování textilií a výtvarných výrazů používaných pubescenty a jejich 

zkoumání v širších sociokulturních a antropologických souvislostech. Dále zkoumala 

Potvrzení předpokladu, že textilní vzor, podobně jako vzory obecně, exemplifikují určité 

relevantní vlastnosti určitého celku. 

Aby bylo možné tyto záměry splnit, b y l y jednotlivé části formulovány na základě pěti 

výzkumných otázek. 

Na první otázku „Existují společné průniky výtvarných výrazů mezi expertní 
a aktuální edukační rovinou v oblasti textilního designu? Jestliže ano, jaké?" přinesla 

získaná výzkumná data následující zjištění: Výsledky předvýzkumu ukázaly, že deskriptivní 

kategorie odvozené z formální stránky výrazů obou srovnávaných rovin - obecné roviny 

textilního designu a roviny edukační situace - nepřinesly průniky, které by odpovídaly 

hledanému sociokulturnímu vlivu. Teprve následné definování kategorií 2. řádu neboli 

axiálních kategorií umožnilo žádoucí propojení obou sledovaných oblastí. Teprve pak bylo 

možné nalézt společné styčné body, vyjádřené právě prostřednictvím zmíněných kategorií. 

Na druhou otázku „Jaký druh informací poskytují učiteli vnější projevy 
s°ciokulturních vlivů v oblasti textilního u dětí a mládeže?" přineslo odpověď nalezení 

centrá ln í kategorie, která byla pojmenována „kategorie inertní formy". Právě jejím 

Prostřednictvím lze zprostředkovat učiteli nejen diagnostickou informací pro jeho 

Pedagogické rozhodování, a l e j e současně informací explikační a prognostickou, která mu 

Pomáhá vědomě vybrat optimální řešení z jeho repertoáru operačních informací. 

V souvislosti s třetí otázkou U kterých věkových kategorií se tyto průniky nejvíce 

manifestují? výzkum potvrdil to, co už naznačily předchozí studie psychologických 
a sociologických pramenů, stejně jako výzkumy z pedagogické praxe (viz str. 12-14). 

Nejvýznamněji se průniky obou rovin projevují v sociálních situacích (nejen edukačních) 
V e věku pubescence a adolescence. Zejména ve výchovných situacích je nedorozumění 
a neporozumění zdrojem řady konfliktů, a to nejen generačních. 

Čtvrtá výzkumná otázka Které výzkumné nálezy jsou obecně významné pro 

S h o d o v á n í v edukačních procesech? přinesla následující odpovědi: Expresivní vyjádření 

t v a r n ý m artefaktem je v mnoha situacích pro žáky přirozenější a dostupnější než vyjádření 
Verbální. Pokud se učiteli podaří motivovat žáky tak, aby se soustředili na přítomný prožitek, 
tcc)y soustředěně mysleli na to, co právě dělají, pak se v jejich artefaktech mohou plně projevit 
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' Psychické projekcc. Jejich projev bude autentický191 a výtvarně pravdivý.1 9 2 Výtvarné práce, 

které se pouze snaží „vyhovět" představě učitele, tuto výpovědní hodnotu nemají a nesměřují 

k rozvoji vědomých autonomních procesů rozhodování. Podobně funguj í například z médií 

mechanicky převzatá odpozorovaná obrazná schémata. Žákovské projevy obsahující bez 

invence přenesené znakové systémy, stejně jako snaha zalíbit se zadavateli úkolu - učiteli se 

radí k výtvarným falzům. 

Vhodně zvolený námět, vhodně zvolená formulace úkolu j ako zaj ímavé výzvy 

k řešení, citlivě řízený průběh výtvarného procesu, výtvarný dialog umožňující reflexi 

a vhodný způsob hodnocení výtvarných prací založený na pochopení zákonitostí těchto 

Procesů prohlubuje kompetenci učitele v oblasti porozumění projevům žáků. 

V souvislosti s pátou výzkumnou otázkou Které jevy se nově uplatňují v situacích 

výtvarné výchovy i mimo ně? se ukázalo, že výsledky výzkumu bourají některé 

zakonzervované představy učitelů i rodičů o preferencích mladistvých nejen v oblasti střihů, 

a l e i barev. Odlišné jsou rovnčž významy přikládané tradičním symbolům, jako j e vlajka, což 

Potvrzuje opět vliv sociokulturnich kontextů. 

Odpovědi na výzkumné otázky zároveň přinesly potvrzení Goodmanovy teorie, že 

vyjadřování a exemplif ikování znamená odkazování k určitým relevantním vlastnostem. 

Potvrdily tedy předpoklad, že výše uvedené Goodmanovo tvrzení platí rovněž v užitém 

l 'niění, tedy i v textilní tvorbě. U nových textilních vzorů jsou to právě význačnější, 

srozumitelnější a přesvědčivější charakteristické rysy či vlastnosti, které jsou dezénem 

neverbálně manifestovány. Díky své referenční funkci dokazuje textilní design svou 

Patřičnost a své opodstatnění. 

Přínos práce pro teoretickou oblast výtvarné výchovy spočívá v navázání na 

"čkteré výzkumné práce z posledních let, které se snaží o hledání nových skutečností 

v oblasti vizuální kultury. Její pedagogické zastřešení se opírá o základy vývojové teorie, 

k t e r o u v současné době prezentuje Jan Slavík.193 Jeho snaha o hledání a nalézání významů, 

t e r inínů a je j ich cí levědomé uvádění do souvislostí ukazuje, že takto zpracovaná oborová 

f akta lze využívat i ve výzkumu (tak jak to bylo využito i v této práci) a následně j e přirozeně 

Převádět do pedagogické praxe. Ukázalo se, že teoretická připravenost učitelů j e nezbytnou 

»Autenticitu" zde nechápeme jako „nedotčenost" žáka vnějšími vlivy a sociokulturními kontexty, včetně 
k o n textů uměleckých (HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P., 2005) 

192 
Gustav Britch používá termíny výtvarná pravda a výtvarné falzum. 

193 

, S L A V Í K Jan JANÍK Tomáš Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika. roč.LV, 
2005 ' 
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součástí jejich profesních kompetencí a že důležitou součástí pedagogické práce je poučená 

znalost odborné terminologie, umožňující vyhnout se nedorozumění či neporozumění přímo 

v edukačním procesu. 

Přínos práce pro praktickou oblast výtvarné výchovy spočívá v potvrzení potřeby 

citlivějšího přístupu pedagogů k jevům, které se během plnění výtvarného úkoly žáky 

nečekaně objeví. V ý z k u m jednoznačně ukázal nutnost motivace učitelů výtvarné výchovy tak, 
a b ľ dokázali nepředpojatě a zodpovědnč odkrývat hloubku problematiky výtvarné výchovy, 

jejích integračních možností, sociálních kulturních, multikulturních, enviromentálních 
a jiných kontextů. Jedině tak mohou mít skutečně profesionální představy o podobách 

specifických výtvarně didaktických prostředků vyučování výtvarné výchovy. 

Z výzkumu vyvstaly další otázky, které na jeho počátku nebylo možné stanovit, ale 

které by si zasloužily pozornost jako témata dalších výzkumných prací. Určitě by bylo dobré 
vrátit se k dořešení hledání důvodů, proč žáci při plnění výzkumného úkolu „Vlajka ČR" 

méně využívali červenou barvu. Dalším tématem by mohl být překvapivý výskyt rasisticky 
a a ž nihilistický orientovaných motivů. Zajímavé by bylo zabývat se i motivy, které se 
v Pracích respondentů objevovaly jakoby mimoděk - na rubu či na okraji odevzdané výtvarné 

Práce. Rovněž nebyl prostor zabývat se stylizačními schématy, která by mohla ozřejmit relaci 
s°ciokulturního a individuálního výrazu hlouběji. 

Závěr jako stimul k dalšímu zkoumání sociokulturních kontextů designu 

Výsledky předkládaného výzkumu ukazují, že způsoby, jakými se v edukačním 

Procesu všeobecného vzdělávání přistupuje, ovlivňují i diferenciaci a integraci jedince do 

společnosti. Výtvarný artefakt založený na autentické výpovědi pomáhá žákovi vytvářet jeho 
v 'astní sebe-obraz, tedy jeho vlastní identitu. Podporuje nejméně tři ze základních lidských 

Potřeb: seberealizaci, sociální uznání a estetickou potřebu. Napomáhá osobnímu růstu žáka, je 

č innou prevencí proti depresím a pocitům neuznání, které často bývají zdrojem dalších 

frustrací, nezřídka vedoucích k asociálním projevům chování. 

V tomto smyslu může výtvarná výchova napomoci k pravdivému myšlení založenému 
n a osobnostní angažovanosti žáka, podepřenému návazností na sociální vztahy. Učitel, který 
S e soustřeďuje nejenom na obrazy vnějšího světa, ale také na „obrazárnu v hlavě",194 může 
výtvarné artefakty využívat k výtvarnému dialogu a zpětné (sebe)reflexi a příslušným 

T e rmín použitý v: Š A M Š U L A , Pavel. Obrazárna v hlavě - série výtvarných čítanek pro ZS a víceletá 
Amnézia z let 1996-2000 
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korekcím. Jak učitel, tak žák se v edukačním procesu dorozumívají pomocí konkrétních 

komunikačních nástrojů, které Slavík nazývá „výrazy", resp. „výrazové struktury", a rozumí 

jimi slova, věty, číslice, vzorce, kresby nebo hudební projevy.19"1 V tomto smyslu jsou 

výtvarné artefakty důležitými součástmi didaktické komunikace. Odpovídající sepětí výrazů 
s jej ich interpretacemi zvyšuje učitelovy kompetence směřující k příznivému působení na žákův 

výtvarný i osobnostní růst. Výuka chápaná jako specifická významová struktura utvářená 
v Průběhu komunikace může být podnětem pro hledání nových oborových východisek 

složených na identifikaci a interpretaci didaktických faktů. Potvrzování správnosti těchto 
faktů ve výzkumech napomáhá ukotvení aktuální vzdělávací teorie v koncepcích i edukačních 

Procesech všeobecného vzdělávání, stejně jako v přípravě učitelů. 

Na základě shora uvedeného Shrnutí dosažených výsledků výzkumu v kontextu 

stanovených cílů a úkolů se domnívám, že se podařilo nalézt odpovědi na všechny otázky, 

které byly v předkládané disertační práci formulovány. 

Zaměření předkládané disertační práce neumožnilo plně využít všech dat, která se 

Podařilo shromáždit. Kromě odpovědí výzkumná data přinesla zároveň i řadu otázek, na které 

je třeba odpovědi teprve hledat, což by však výrazně přesahovalo rámec této disertační práce. 
V tomto smyslu lze považovat prezentovaný výzkum za neuzavřený a výzkumné pole designu 

("ejen textilního) a jeho sociokulturních vazeb považuji pro zachování kontinuity 

Pedagogického výzkumu za hodné výzkumného zájmu diplomantů, popřípadě doktorandů 
a dalších výzkumníků. 

195 
. SLAVÍK Jan JANÍK Tomáš Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika. roč.LV, 
2 0 °5 ,s t r . ' 
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S eznam obrazových příloh, tabulek a grafů 

Seznam obrazových příloh k teoretickým předpokladům 

o b r - 1 Maxim Velčovský, Ornament a zločin-Gottwald (detail), 2000, porcelán, v. 30 cm 

o b r - 2 David Medek, Modrý otisk, 1998, tiskařská barva, plátno 75x75 cm, dřevo, 0 16 cm 

o b r - 3 afghánský koberec aksí, 80. léta 20. stol. 

°br. 4 fragment révové lemovky, koptská vlněná výšivka, Egypt, 7-8. stol. 

(Riggisberg, Abeg-St i fburg Bern) 
o b r ' 5 florentsky hedvábný brokát, konec 15. stol. (Glazier) 

o b r - 6 nahoře: schéma vzoru typu „a griccia", dole: schéma vzoru typu „a cammino" 

o b r - 7 kyjovský kroj (Časopis pro ženy, 1911) 

o b r - 8 Hung Liu, Granátové jablko, litografie, 2003 

° b r - 9a Kehinde Wiley, 2002 

o b r - 9b Kehinde Wiley, VH1 Hip Hop Honor Honorees, 2005 

o b r - 10 ukázky současných textilních vzorů, vlevo: Kathleen Tailor, Lotosová kolekce, 

2006; vpravo: Karl Nq, nový textilní dezén, růžový tisk na hedvábí 2003 

o b r - 11 zleva: Clements Ribeiro, Celia Birtwell kolekce 2006, Alexander McQueen 2006 

o b r - 12 perský hedvábný brokát, tkanina na obřadní oděv, konec 16. stol. (R. Glazier, 1923) 

o b r ' 13 indické brokáty, 17. stol. zleva: kašmírový šál, vlna a hedvábí (R.Glazier, 1923, 

str. 35); hedvábná tkanina (R.Glazier, 1923, str. 35); kašmírový motiv (Gombrich, 

2002, str. 139) 
o b r - 14 krinolíny a kašmírové šály, cca 1850 

0 b r ' 15 vzor s kašmírovým motivem (vzor č. 9046, vzorník českolipských kartounek 

č. 58247); vpravo: různé kašmírové motivy ze vzorníků českolipských kartounek 

° b r - 16 nahoře (zleva): Michael Kors hedvábná halenka; Allanto, podzim/zima 05/06; 

Tummi, Paisley tištěné saténové kalhoty 2006; dole (zleva): Anna Sui, jaro 2007; 

Diana, 2005; Anna Sui, jaro 2007 

° b r - 17a vzor č. 743 s bordurou č. 924 (spodní část) 

° b r - 17b detail bordury (č. 924) vzoru č. 743 

° b r - 18 předlohy „národních" oděvů koncipovaných v slovanském pojetí, počátek května 

1848 
° b r - 19 A. Lukášová, „Letní svéráz", 1921, Josef Sochor, Dvůr Králové nad Labem1 9 6 

l?6 tento vzor propagoval v roce 1921 vc 4. čísle časopis „Československý svéráz" (Textilní muzeum v České 
Skalici - lnv. č. 1472) 
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°br. 20 Vzory „šohajky", 1936, tisk firma Josefa Sochora 

°br. 21 vlevo slovácká slavnost „Jízda králů", Vlčnov (příloha Lidových novin Pátek, 

2.6. 2006; vpravo Prague Free Fashion Weekend, klub Roxy, 2006 

o b r - 22 Martin Havel, semestrální práce na Katedře designu TU Liberec, cca 2004 

°br. 23 zleva: Alexander McQueen, 2x Kenzo, podzim/zima 2006/07, Gucci, jaro/léto 2007 

obr. 24 vzorník tradičních japonských vzorů 

o b r - 25 kanafas na lůžkovinách a krojích, vlevo: peřiny povlečené v chodském kanafasu, 

Draženov na Domažlicku, vpravo: ženy v doudlebských krojích s ručně tkanými 

1 9 8 

sukněmi „š ramačkou" a „kolovankou" 

o b r - 26 Stěna s kanafasy „Do červena" se vzory Juka a Povidla, z expozice výstavy Duhový 

svět kanafasu v Jí lovém u Prahy, 2005 

o b r - 27 čárový kód; vlevo: „bul l ' s eye", vpravo: dnes běžně používaný čárový kód 

°br. 28 vlevo: židle „Rainbow Chair", Patrick Norguet, 2000, vpravo: koberec Chenille 

Warp & Chenil le Co-ordinates, 2001 

o b r - 29 kabelka s čárovými kódy, studentská práce Jitky Huňkové, 2003 

o b r - 30 Straka Juraj, dezén s čárovým kódem, lept, 2007, Heimtextil 

° b r - 31a Paul Smith, kolekce pro firmu Maharam, nahoře: kolekce Kvadrat a Modulované 

pruhy 2003 

o b r - 31 b dole: Paul Smith, Bespoke Stripe", 2006 

° b r - 32 zleva: Lacroix, Baiadera (Bajadcra), Jean Paul Gaultier, léto 05 (2x), Allanto, 

podzim/zima 05/06 

o b r . 33 vlevo: současná vlajka EU, vpravo: Rem Koolhaas, návrh vlajky EU, 2001 

°br. 34 T | 1 0 r Hansen vzory s prvky kamufláže pro firmu Cedar Valley Manufacture 

A. B. Caya, 50. léta 

° b r - 35 Andy Warhol zleva: Joseph Beuys 1986, známý maskovací vzor 1986 a vzor 

kamufláže Sound Activity 1986 

° b r - 36 Alain Jacquet, zleva: kamufláž Michel; kamufláž Giorgio de Chirico, 1963; 

kamufláž Botticelli, Zrození Venuše 

° b r - 37 námět kamufláže v oděvu zleva: Guaultier; JohnBartlett; 2x Michael Kors; D. & G. 

(Domenico Dolce a Stefano Gabana) 

Uff""10" Yoshinwto. Traditional Stripes & Lattices. Textile Design III. Tokio : Graphic-sha Publishing Co., 

198 

Vaňková, Jitka. České lidové tkaniny. Praha : SNTL, 1989, str. 96 a 217 
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obr. 38 vzory kamufláže od firmy Design EXchange; interiérové textilie od Kajun Creation; 

použití kamufláže na různých předmětech 

o b r- 39 Daniel Balabán, Děti, 2006 
o br . 40 Thomas Hirschhorn, Utopie - jeden svět, jedna válka, jedna armáda, jedny šaty; 

instalace v Institutu moderního umění v Bostonu, 2005 

°br. 41 Konrad Lorenz, Kinder schema, 1943 
o b r- 42 Carsten Höller, Test Site, 2007 
o b r- 43a Carsten Höller; Hard, Hard To Be a Baby, 1992; 
o b r- 43b Carsten Höller, Zrcadlový kolotoč, 2005 

obr. 44 Petr Nikl, 1994; vlevo: Tanec hraček; vpravo: divadlo Archa, 2005 
o b r- 45 Kawaii zleva: Dsquared, kolekce jaro/léto 2007; animovaná filmová postava; 

Christian Dior, 2003 
o b r- 46 „Hello Kitty", Master Card pro dívky, 2004 
o b r- 47 Jean Charles de Castclbajac kolekce jaro/léto 2004 
o b r- 48 styl lolita 

°br. 49 nahoře: 3x Comme des Garcons, podzim/zima 2007/08; uprostřed: Antoni&Alison, 

Basso&Brooke, Antoni&Alison, Basso&Brooke; jaro/léto 2007; dole: Frankie 

Morello podzim/zima 2007/08 a Jean-Charles de Castelbajac podzim/zima 2006/07 
o b r- 50 Zapping, jaro/léto 2006 

°b r- 51 obuv z kolekce Star Puma, 2004 

°b r- 52 obuv Puma by McQueen, 2007 

°b r- 53 Yohjiho Yamamota, Y-3, 2007 

Seznam obrazových příloh k výzkumné části 

(čísla v závorce je evidenční čísla, pod kterými jsou výtvarné práce evidovány) 

°b r- 54 tričko, chlapec, 5 let, MŠ, Liberec (P53) 

°b r- 55 tričko, chlapec, 10 let, ZŠ Liberec (V25/B) 

°b r- 56 tričko, dívka, 10 let, ZŠ Liberec (V26/B) 

° b r ' 57 tričko, chlapec, 8 let, Z Š ( P 199) 

°b r- 58 tričko, chlapec, 7 let, ZŠ Čelákovice (P222) 

°b r- 59 tričko, chlapec, 6 let, ZŠ Čelákovice (P236) 
0 b r- 60 tričko, chlapec, 10 let, ZŠ Liberec (P 185) 

°b r- 61 tričko, dívka, 8 let, ZŠ Liberec (P56) 
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°br. 62 tričko, dívka, 14 let, ZŠ Liberec (P252) 

o b r . 63 tričko, dívka, 14 let, ZŠ Liberec (P251) 

°br. 64 tričko, vlajka ČR a textilní vzor, dívka, 6 let, ZŠ Čelákovice (P228) 

°br. 6 tričko, chlapec, 9 let, ZŠ Husova, Liberec, (V84); vlevo: odevzdané, vpravo: 

vygumované 

obr. 66 tričko, dívka, 17 let, gymnázium, Liberec (P271) 

°br. 67 tričko, 17 le t , , gymnázium, Liberec (P277) 

obr. 68 tričko, dívka, 17 le t , , gymnázium, Liberec (P273) 

obr. 69 tričko, dívka, 17 let, gymnázium, Liberec (P269) 

obr. 70 vlajka ČR, chlapec, 8 let, ZŠ Liberec (P57) 

°br. 71 vlajka ČR, dívka, 17 let, gymnázium, Liberec (P280) 

o b r - 72 vlajka ČR, dívka 12 let, ZŠ Liberec (P151) 

°br. 73 vlajka ČR, chlapec, 17 let, gymnázium, Liberec (P279) 

°br. 74 vlajka ČR, dívka, 17 let, střední odborná škola Liberec (P05) 

°br. 75 vlajka ČR, dívka, 10 let, ZŠ Liberec (P167) 

o b r - 76 vlajka ČR, chlapec, 6 let, ZŠ Čelákovice (P236) 

o b r - 77 vlajka ČR, chlapec, 6 let, ZŠ Čelákovice (P231) 

ohr. 78 vlajka ČR, dívka, 16 let, střední odborná škola Liberec (V 149) 

o b r . 79 vlajka ČR, dívka, 19 let, střední odborná škola Liberec (P15) 

o b r - 80 vlajka ČR, chlapec, 11 let, ZŠ Liberec (Pl 17) 

o b r - 81 vlajka ČR, dívka, 12 let, ZŠ Liberec (P144) 

° b r . 82 vlajka ČR, dívka, 11 let, ZŠ Liberec (P177) 

0 b r ' 83 vlajka ČR, chlapec, 10 let, ZŠ Liberec (V 10/B) 

° b r - 84 vlajka ČR, chlapec, 10 let, ZŠ Liberec (P264) 

o b r - 85 vlajka ČR, chlapec, 9 let, ZŠ Liberec (P79) 

0 b r - 86 vlajka EU, chlapec, 10 let, ZŠ Liberec (V 10/B) 

0 b r - 87 vlajka EU, dívka, 9 let, ZŠ Liberec (P205) 

o b r - 88 vlajka EU, dívka, 11 let, ZŠ Liberec (P101) 

° b r - 89 vlajka EU, dívka, 11 let, ZŠ Liberec (P 192) 

o b r - % vlajka EU, dívka, 13 let, ZŠ Liberec (P249) 

° b r - 91 vlajka EU, dívka, 16 let, střední odborná škola Liberec (P30) 

° b r - 92 vlajka EU, chlapec, 7 let, ZŠ (V93) 

o b r - 93 vlajka EU, dívka, 10 let, ZŠ Liberec (V06/B) 

o b r ' 94 vlajka EU, chlapec, 10 let, ZŠ Liberec (P 168) 
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obr. 95 vlajka EU, dívka, 10 let, ZŠ Liberec (P207) 

°br. 96 vlajka EU, dívka, 10 let, ZŠ Liberec (V26/B) 

°br. 97 vlajka EU, dívka, 13 let, ZŠ Liberec (P258) 

obr. 98 vlajka EU, dívka, 10 let, ZŠ Liberec (P208) 

obr. 99 vzor, chlapec, 6 let, ZŠ Liberec (P236) 

°br. 100 vzor, dívka, 10 let, ZŠ Liberec (V26/B) 

°br. 101 vzor, dívka , 14 let, ZŠ (P252) 

obr. 102 vzor, dívka, 12 let, ZŠ Liberec (P126) 

obr. 103 vzor, chlapec, 14 let, ZŠ Liberec (P248) 

°br. 104 vzor, chlapec, 11 let, ZŠ Liberec (P109) 

°br. 105 soubor vybraných prací v kategorii „zahnízdění v tradici" 

°br. 106 soubor vybraných prací v kategorii „opojení z produkce" 

obr. 107 soubor vybraných prací v kategorii „obrození tradice" 

°br. 108 soubor vybraných prací v kategorii „přitakání okamžitému prospěchu" 

°br. 109 soubor vybraných prací v kategorii „přitakání dlouhodobému prospěchu" 

obr. 110 soubor vybraných prací v kategorii „sebehledání začleněním" 

o b r - 111 soubor vybraných prací v kategorii „ sebehledání vyčleněním" 

o b r - 112 soubor vybraných prací v kategorii „uhýbání před zodpovědnost í" 

o b r ' U 3 soubor vybraných prací v kategorii „podléhání nabídkám" 

o b r - 114 ukázky návrhů triček, zleva: chlapec, 15 let, ZŠ B (V 29) ; dívka, 14 let, ZŠ B 

(V 59); chlapec, 14 let, ZŠ C (V 73); dívka, 15 let, ZŠ C (V 89); dívka, 14 let, ZŠ A 

(V 134); dívka, 15 let, ZŠ C (V 92) 

° b r - 115 ukázky návrhů vlajek ČR, zleva: dívka, 15 let, ZŠ B (V 42) ; dívka, 15 let, ZŠ 

(V 79); dívka, 14 let, ZŠ B (V 47); chlapec, 15 let, ZŠ A (V 126); dívka, 15 let, ZŠ 

C (V 96); dívka, 13 let, ZŠ C (V 65); dívka, 15 let, ZŠ C (V 93); dívka, 13 let, ZŠ 

B (V 33) 

o b r ' 116 ukázky návrhů vlajek EU, zleva: chlapec, 14 let, ZŠ B (V 31); chlapec, 14 let, 

ZŠ B (V 37); dívka, 14 let, ZŠ A (V 131); chlapec, 14 let, ZŠ B (V 32); dívka, 

13 let, ZŠ A (V 136); dívka, 15 let, ZŠ C (V 79); chlapec, 15 let, ZŠ A (V 139); 

dívka, 15 let, ZŠ C (V 93) 
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Seznam dotazníků, anketa a seznam tabulek 

Dotazníky 

L zadání úkolů 1-5 

písemná část dotazníku 

Ul. preference z nabízených návrhů triček 

Anketa 

Anketa pro učitele/učitelky výtvarné výchovy osmých tříd 

Tabulky 
tat>. č. 1 tabulka kategorií 

t a b č. 2 První část výzkumu "tričko" - A (výtvarná forma): Zastoupení kategorií 

v absolutních četnostech 
t ab č. 3 První část výzkumu "tričko" - A (výtvarná forma): Respekt k nabízené formě trička 

v absolutních četnostech 
t a b č. 4 První část výzkumu "tričko" - C (výběr): Četnost preferencí 
t ab č. 5 Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma): Zastoupení kategorií 

v absolutních četnostech 
t ab č. 6 Druhá část výzkumu "vlajka ČR - ochota zaměnit stávající vlajku" - B (písemná 

forma) 
t ab č. 7 Druhá část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma): Zastoupení kategorií 

v absolutních četnostech 
t a b č. 8 Čtvrtá část výzkumu "vzor" - A (výtvarná forma) „vzor / nevzor" 
t a b č- 9 Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení červené barvy na vlajce" - C (výběr) 
t a b č . 10 Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení červené barvy na vlajce" - C (výběr): 

Význam červené barvy 
t a b č- 11 Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení barev na vlajce" - C (výběr): Zastoupení 

použitých barev u všech respondentů 

t a b č . 12 šestá část výzkumu - A (výtvarná forma): Shoda začlenění všech úkolů do stejné 

kategorie od jednotlivých respondentů 
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Seznam grafů 

grafč. 1 První část výzkumu "tričko" - A (výtvarná forma) - Zastoupení respondentů 

v jednotlivých kategoriích v absolutních četnostech 

8faf č. 2 První část výzkumu "tričko" - A (výtvarná forma) - Procentuální zastoupení 

respondentů v jednotlivých kategoriích 

grafč, 3 První část výzkumu "tričko" - A (výtvarná forma) - Procentuální zastoupení 

respondentů ZŠ B v jednotlivých kategoriích 

grafč. 4 První část výzkumu "tričko" - A (výtvarná forma) - Procentuální zastoupení 

respondentů ZŠ A v jednotlivých kategoriích 

grafč. 5 První část výzkumu "tričko" - A (výtvarná forma) - Procentuální zastoupení 

respondentů ZŠ C v jednotlivých kategoriích 

8faf č. 6 První část výzkumu "tričko"- A (výtvarná forma) - Přírůstkové zastoupení 

kategorií v jednotlivých školách v absolutních četnostech 

grafč. 7 První část výzkumu "tričko" - A (výtvarná forma) - Procentuální zastoupení 

dívek v jednotlivých kategoriích 

grafč. 8 První část výzkumu "tričko" - A (výtvarná forma) - Procentuální zastoupení 

chlapců v jednotlivých kategoriích 

grafč. 9 První část výzkumu "tričko" - A (výtvarná forma) - Přírůstkové zastoupení 

kategorií mezi dívkami a chlapci v absolutních četnostech 

grafč. 10 První část výzkumu "tričko" - A (výtvarná forma) - Respekt k nabízené formě 

trička 

ßraf č. 11 p r v n | - ££ s t v ý z kumu "tričko" - C (výběr) - Četnost preferencí 

k r a fč . 12 Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) - Zastoupení 

respondentů v jednotlivých kategoriích v absolutních četnostech 

k r a fč . 13 Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) - Procentuální 

zastoupení respondentů v jednotlivých kategoriích 

8 rafč. 14 Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) - Procentuální 

zastoupení respondentů ZŠ B v jednotlivých kategoriích 

krafč. 15 Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) - Procentuální 

zastoupení respondentů ZŠ A v jednotlivých kategoriích 
§ r a f č . 16 Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) - Procentuální 

zastoupení respondentů ZŠ C v jednotlivých kategoriích 

Wdtc. 17 

Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) - Přírůstkové zastoupení 

kategorií v jednotlivých školách v absolutních četnostech 
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grafč. 18 Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) - Procentuální 

zastoupení dívek v jednotlivých kategoriích 

grafč. 19 Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) - Procentuální 

zastoupení chlapců v jednotlivých kategoriích 

grafč. 20 Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) - Přírůstkové zastoupení 

kategorií mezi dívkami a chlapci v absolutních četnostech 

grafč. 21 Druhá část výzkumu "vlajka ČR - B (písemná forma) - Ochota zaměnit stávající 

vlajku" - Procentuální zastoupení respondentů 

grafč. 22 Druhá část výzkumu "vlajka ČR - B (písemná forma) - Ochota zaměnit stávající 

vlajku" - Procentuální zastoupení u dívek 

grafč. 23 Druhá část výzkumu "vlajka ČR - B (písemná forma) - Ochota zaměnit stávající 

vlajku" - Procentuální zastoupení u chlapců 

grafč. 24 Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) - Procentuální zastoupení 

respondentů v jednotlivých kategoriích 

grafč. 25 Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) - Procentuální zastoupení 

respondentů v jednotlivých kategoriích 

grafč. 26 Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) - Procentuální zastoupení 

respondentů ZŠ B v jednotlivých kategoriích 

grafč. 27 Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) - Procentuální zastoupení 

respondentů ZŠ A v jednotlivých kategoriích 

graf č. 28 Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) - Procentuální zastoupení 

respondentů ZŠ C v jednotlivých kategoriích 

grafč. 29 Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) - Přírůstkové zastoupení 

kategorií v jednotlivých školách v absolutních četnostech 

^ r af Č. 30 Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) - Procentuální zastoupení 

dívek v jednotlivých kategoriích 

grafč. 31 Ti".etl' v ý z k u m u "vlajka EU" - A (výtvarná forma) - Procentuální zastoupení 

chlapců v jednotlivých kategoriích 

grafč. 32 Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) - Přírůstkové zastoupení 

kategorií mezi dívkami a chlapci v absolutních četnostech 

grafč. 33 čtvr tá část výzkumu"vzor" - A (výtvarná forma) - "vzor / nevzor" 

grafč. 34 pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení červené barvy na vlajce" - C (výběr) 

- Procentuální zastoupení respondentů v použití v procentech 
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graf č. 35 Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení červené barvy na vlajce" - C (výběr) 

- Přírůstkové zastoupení respondentů v použití v absolutních četnostech 

graf Č. 36 Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení červené barvy na vlajce" - C (výběr) 

- Procentuální zastoupení použití u dívek 

graf Č. 37 Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení červené barvy na vlajce" - C (výběr) 

- Procentuální zastoupení použití u chlapců 

graf č. 38 Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení červené barvy na vlajce" - C (výběr) 

- Přírůstkové zastoupení použití mezi dívkami a chlapci v absolutních četnostech 

graf č. 39 Pátá část výzkumu "vlajka ČR" - C (výběr) - Zastoupení použitých barev 

u všech respondentů 

graf č. 40 šes tá část výzkumu - A (výtvarná forma) - Shoda začlenění všech úkolů do 

stejné kategorie od jednotl ivých respondentů 
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D O T A Z N Í K Y 



zadání úkolů 1-5 

1. Tričko, které bych si přál/a mít (tzn. Nakresli nebo namaluj na tričko, co bys tam 
chtěl/a mít) 

2. M á m možnost vytvořit vlajku České republiky, j ak bych si ji představoval/a j á 

3. Mám možnost vytvořit vlajku Evropské unie, jak bych si ji představoval/a j á 

4. Mám možnost navrhnout vlastní vzor na potištěnou textilii (proveď na celý pruh 
papíru a uveď, na jakou textilii j e vzor určen) 



5. Mám možnost zvolit barevnost vlajky ČR tak, j ak bych ši j i představoval/a já 

\ 
\ 

Plocha vyplněná barvou 
symbol izu je 

Plocha vyplněná barvou 
symbol izu je 

P'°cha ! vyplněná barvou 
symbol izu je 

obl íbená barva j e 

J S eni dívka (žena) chlapec (muž) - nehodící se škrtněte 

let 



U- Ukázka p í semné části dotazníku 
Doplňující otázky k úkolům 1-4: 

1. Tričko, které bych si přál/a mít 

a) Napiš , proč jsi zvolil motiv(y), které jsi na svém tričku použil. 

b) Představ si, že máš na sobě tričko, které jsi vytvořil . Popiš, j ak se v něm cítíš. 

c) Co chceš svým tr ičkem sdělit os ta tním? 

d) Kdybys dělal stejný úkol znovu, změnil bys svoje řešení? 

ano ne (nehodící se, škrtni) 

Pokud ano, napiš jak . 

2. Mám možnost vytvořit vlajku České republiky tak, j ak bych si j i představoval j á 

e) zaškrtni odpověď, která nejvíce vyst ihuje tvé pocity při vypracování tohoto 
úkolu : 

- vytvoři t novou vlajku České republiky mi nepůsobilo žádné potíže 
a kl idně bych současnou vlajku vyměnil za nějakou j inou 

- vytvořit novou vlajku České republiky mi nepůsobi lo žádné potíže, 
ale ve skutečnosti bych současnou vla jku neměnil /a 
(variantu j s em vytvořil/a pouze pro tento úkol) 

- vytvořit novou vla jku České republiky mi působilo potíže, 
protože stávající vlajka j e pro mne nedotknutelná 

- vytvořit novou vlajku České republiky mi působilo potíže, 
protože mi chyběl nápad 



O Napiš , j ak bys svůj návrh nové vlajky České republiky představil a obháji l 
(např. v televizi). 

M á m možnost vytvořit v la jku Evropské unie tak, j ak bych ši ji představoval já . 

g) Napiš , j ak bys svůj návrh nové vlajky Evropské unie představil a obháji l 
(např. v televizi). 

Mám možnost navrhnout vlastní vzor na potištěnou textilii (proveď na cenný pruh 
papíru) a uveď k čemu j e určen. 

h) Představ si, že textilní firma hledá návrhy pro potištěné textilie. 
Jak ji přesvědčíš, že tvůj návrh textilního vzoru j e ne jvhodnějš í? 

Který ze čtyř úkolů (návrhů) byl pro tebe nej jednodušší a proč? 

Který ze čtyř úkolů (návrhů) byl pro tebe nejobt ížnějš í a proč? 

Jaký j iný úkol z textilního návrhářství bys dělal raději a proč? 

Co ti dělalo v odpovědích na otázky nej větší obt íž? Zaškrtni j ednu z možností" 

nic (odpovědi mi nepůsobily potíže) 
uvědomit si důvody výběru 
najít pro zdůvodnění vhodná slova 

žena/dívka m u ž / c h l a p e c (nehodící se škrtni) 
let 



Preference 
(návrhy triček na dalších s tránkách) 

Vyber z předložených 36 návrhů j e d n o tr ičko a napiš j e h o číslo. 

Zdůvodni , proč sis vybral právě toto tričko. 

Napiš, jak by vybrané tričko vypadalo v barvách. 

jsem žena/d ívka muž/chlapec (nehodící se, škrtni) 
věk: let 
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A N K E T A 



A N K E T A 
pro učitele/učitelky výtvarné výchovy osmých tříd 

(anketa je součástí výzkumného projektu, který realizuje Jaroslava Vanová v rámci studia na Katedře výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) 

Představte si, že zadáte při hodině výtvarné výchovy žákům osmé třídy úkol: 

Tričko, které by sis přál/a mít (tzn. Nakresl i nebo namalu j na tričko, co bys tam chtěl/a mít) -
viz pří loha 1 

Prosím odpověz te na otázky, které z tohoto zadání pro Vás j a k o učitele vyplývaj í : 

1. Je toto zadání pro žáky osmých tříd vhodné? 
ano ne 
Proč? 

2. Jaké výsledky očekáváte ( t j .Váš předpoklad toho, co se na tričkách objeví)? 

3. Jaké výstupní (diagnost ické) informace byste z ohledem na zadání očekával /a? 

4. Jak byste tyto informace využil/a ve své pedagogické praxi? 

5. Jak byste tyto výtvarné práce hodnotil /a a j aká kriteria byste pro hodnocení volil /a? 

6. Chcete odpovědi něčím doplnit (nebo vzkázat autorce ankety)? 

odpovědi Vám děkuje 
Jaroslava Váňová 

(kontakt: ja ros la .va@seznam.cz) 

mailto:jarosla.va@seznam.cz


Príloha č. 1 

1. Tričko, které by sis přál/a mít 
(tzn. Nakresli nebo namaluj na tričko, co bys tam chtěl/a mít) 



T A B U L K Y A G R A F Y 



Tabulka č. I 
K A T E G O R I E TEXTILNÍ SOCIÁLNÍ V Ý R A Z INDIVIDUÁLNI V Y R A Z 

V Ý R A Z společnost charakteristiky tričko vlajka ČR vlajka EU vzor 
atribut 

zahnízdění motiv konzervativní odpor č lenové beze beze klasické 
v tradici granátové- k narušování rodiny, změny změny káro. 
(domov ho jablka zvyklostí, víra fotografie . klasické 
a kořeny) v pravdu a vlastní pravidelné 

trvalé hodnoty. jména . pruhy 
nadřazení vlajka ČR 
individua nad 
dav, rodina, 
nesouhlas 
s redukcí života 
na produkci 
a konzumaci , 
rukodělná 
a řemeslná 
výroba 

opojení kašmírový industriálni sociální a třídní abstrakce, abstrakce, abstrakce. puzzle, 
2 produkce vzor kon flikty. ostré tvary, puzzle, puzzle, abstrakce. 
(řád činností strojní výroba. graffiti signální seismograf, ostré tvary 
a věděni) víra v rozum. vlajky. a věděni) 

vědu, techniku, seismograf, 
v nadbytek 
a štěstí lidstva 

obrození Folkloris- posttradiční návaznost, květiny, lev, mapa hvězdy, květiny, 
tradice mus a kontinuita, rozvi liny, a nápis ČR, nápisy EU, rozviliny, 
(kontinuita národní sourodost batika, korunovač- barevnost „batika". 
a svéráz minulosti a třásně, ní klenoty. EU etnické 
t ransformace) současnosti . etnické Pražský motivy 

obava ze ztráty motivy hrad. 
historické lipové 
paměti, kult listy, 
hrdinů, světců Karlův 
a mučedníků, most, 
národnostní prezident 
cítění, tradice 
j a k o inspirace 

Přitakání Pruhy a akcelerující krátkodobé orel, čárové peníze, čárové 
okamžitému „čárovo- výhody, technika. kódy, Eura, kódy, 
Prospěchu kódové" samostatnost, současný peníze, odkazy na gradace 
(materialistic- pruhy sebevědomí. životní bohatství. americkou motivů 
ky založená 

pruhy 
rychlost styl, blesky značka vlajku 

osoba úsudku. Skoda, 
a Povrchnost) dravost, grafy a Povrchnost) 

mobilita, 
prospěch, 
hmotné 
zajištění a 
zrychlení 
v oblasti vědy a 
techniky 
(internet, 
digitální hry) 



přitakání Pruhy a akcelerující důraz na ekologie, ekologie. podané j in a j ang, 
dlouhodobé- „čárovo- duchovno, slunce, j in narážky na ruce, puzzle se 
mu prospěchu kódové" toleranci, a j ang, politiku, holubice, symboly 
(duchovně pruhy pomoc, víru, symboly slunce spojené štěstí, 
založená 

pruhy 
ochranu a cit lásky. postavy. varování 

osoba a přátelství provázané před 
transcedence) uzly drogami 

sebehledání kamuf láž společnost potřeba někam lebky. pivo, hvězdná maskáče 
začleněním s absencí patřit, být maskáče. fotbal, obloha, i j e h o 
(divák a autorit součástí celku. plameny, hokej, vlajky napodobe-
nezávislý hlásit se pivo, maskáče členských niny 

Pozorovatel) k nějaké j a sné fotbal. zemí. 
autoritě. hokej , ženy zeměkoule 
splynout 
s davem a 
ochránit se tak 
před 
identifikací 

sebehledání kamuf láž společnost pocity „kýbl" , vlajka j ako místo kaňky. 

vyčleněním s absencí jedinečnosti vítězství, obálka, hvězd kruh body 

(herec a autorit a výj imečnost i . humor, rasistické z piva nebo tubou. 

Protagonista) potřeba nápis Fuck projevy. marihuany. houslový Protagonista) 
vystoupit z řádu Of f pavouk vykřičník klíč, 
a nezařazovat expresivní 
se do čáry 
uznávaných 
a zaběhlých 
kolejí, rebelství 

uhýbání před infantilní dětinská neochota dospět domečky, obkreslené bonbóny, kytičky, 
zodpovědností styl a převzít kytičky. graf ické srdce, berušky, 
(svádění a 

styl 
zodpovědnost , srdíčka, formy. bezobsažná srdíčka, 

hry) zábava bez zvířátka, sluníčko. sdělení medvídci hry) 
hranic, kult těla disneyov- domečky 
a sexu, vliv ské postavy 
médií. 
bezobsažnost 
sdělení 

Podléhání sportovní společnost sympatie sportovní sportovní sportovní sportovní 
nabídkám a obchodní značek k obchodním, a obchodní a obchodní a obchodní a obchodní 

(značení značky sportovním značky značky značky značky 
a sebeoznačo- a firemním 

vání) logům, honba vání) 
za trendy 



Tabulka č. 2. První část výzkumu "tričko" - A (výtvarná forma): Zastoupení 
kategorií v absolutních četnostech 
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.Všichni respondenti 108 3 8 8 3 11 10 8 32 2 5 

.Respondenti ZŠ B 33 1 1 0 1 3 7 1 9 10 

.Respondenti ZŠ A 37 2 1 4 1 5 0 4 11 9 

Respondenti ZŠ C 38 0 6 4 1 3 3 3 12 6 
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Všichni respondenti - dívky 63 3 6 8 3 9 3 2 21 8 

Respondenti ZŠ B 15 1 1 0 1 2 2 0 5 3 

.Respondenti ZŠ A 2 3 2 1 4 1 4 0 1 7 3 

[Respondenti ZŠ C 2 5 0 4 4 1 3 1 1 9 2 
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.Všichni respondenti - chlapci 4 5 0 2 0 0 2 7 6 11 17 

-Respondenti ZŠ B 18 0 0 0 0 1 5 1 4 7 

-Respondenti ZŠ A 14 0 0 0 0 1 0 3 4 6 

.Respondenti ZŠ C 13 0 2 0 0 0 2 2 3 4 



Graf č. 1. První část výzkumu "tr ičko" - A (výtvarná forma) 
Zastoupení respondentů v jednot l ivých kategori ích v absolutních 

če tnostech 
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G r a f č . 2. P r v n í č á s t v ý z k u m u " t r i č k o " - A ( v ý t v a r n á f o r m a ) 
P r o c e n t u á l n í z a s t o u p e n í r e s p o n d e n t ů v j e d n o t l i v ý c h k a t e g o r i í c h 

• zahnízdění v tradici 

• opojení z produkce 

• obrození tradice 

• přitakání okamžitému prospěchu 

• přitakání dlouhodobému prospěchu 

• sebehledání začleněním 

a sebehledání vyčleněním 

• uhýbání před zodpovědností 

• podléhání nabídkám 



G r a f č . 14. Druhá č á s t v ý z k u m u "vlajka ČR" - A ( v ý t v a r n á f o r m a ) 

P r o c e n t u á l n í z a s t o u p e n í r e s p o n d e n t ů Z Š B v j e d n o t l i v ý c h k a t e g o r i í c h 

• zahnízděni v tradici 

• opojení z produkce 

• přitakání okamžitému prospěchu 

• přitakání dlouhodobému prospěchu 

• sebehledání začleněním 

H sebehledání vyčleněním 

• uhýbání před zodpovědností 

• podléháni nabídkám 

G r a f č. 4 . P r v n í č á s t v ý z k u m u " t r i č k o " - A ( v ý t v a r n á f o r m a ) 

P r o c e n t u á l n í z a s t o u p e n í r e s p o n d e n t ů Z Š A v j e d n o t l i v ý c h k a t e g o r i í c h 

• zahnízděni v tradici 

• opojení z produkce 

• obrození tradice 

• přitakání okamžitému prospěchu 

• přitakání dlouhodobému prospěchu 

B sebehledání vyčleněním 

• uhýbání před zodpovědností 

• podléhání nabídkám 



G r a f č. 14. Druhá č á s t v ý z k u m u "vlajka ČR" - A ( v ý t v a r n á f o r m a ) 

P r o c e n t u á l n í z a s t o u p e n í r e s p o n d e n t ů Z Š B v j e d n o t l i v ý c h k a t e g o r i í c h 

• opojení z produkce 

• obrození tradice 

• přitakání okamžitému prospěchu 

• přitakáni dlouhodobému prospěchu 

• sebehiedání začleněním 

s sebehiedání vyčleněním 

• uhýbání před zodpovědností 

• podléhání nabídkám 

G r a f č . 6 . P r v n í č á s t v ý z k u m u " t r i č k o " - A ( v ý t v a r n á f o r m a ) 

P ř í r ů s t k o v é z a s t o u p e n í k a t e g o r i i v j e d n o t l i v ý c h š k o l á c h v a b s o l u t n í c h č e t n o s t e c h 
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zahnízdění v opojení z obrození tradice přitakáni přitakáni sebehiedání sebehiedání uh 

tradici produkce okamžitému dlouhodobému začleněním vyčleněním zod 
prospěchu prospěchu 

kategorie 

/bání před podléhání 
povédností nabídkám 

• Respondenti ZŠ B • Respondenti ZŠ A • Respondenti ZŠ C j 

/bání před podléhání 
povédností nabídkám 



G r a f č . 14. Druhá č á s t v ý z k u m u "vlajka ČR" - A ( v ý t v a r n á f o r m a ) 

P r o c e n t u á l n í z a s t o u p e n í respondentů ZŠ B v j e d n o t l i v ý c h k a t e g o r i í c h 

B zahnízdění v tradici 

• opojení z produkce 

• obrození tradice 

• přitakání okamžitému prospěchu 

• přitakání dlouhodobému prospěchu 

• sebehledání začleněním 

• sebehledání vyčleněním 

• uhýbání před zodpovědnosti 

• podléhání nabídkám 

• opojení z produkce 

• přitakání dlouhodobému prospěchu 

• sebehledání začleněním 

B sebehledání vyčleněním 

• uhýbání před zodpovědností 

B podléhání nabídkám 



G r a f č. 9. P r v n í č á s t v ý z k u m u " t r i č k o " - A ( v ý t v a r n á f o r m a ) 
P ř í r ů s t k o v é z a s t o u p e n i k a t e g o r i í m e z i d í v k a m i a c h l a p c i v a b s o l u t n í c h č e t n o s t e c h 

JUL 
zahnízdění v 

tradici 
opojeni z 
produkce 

obrození tradice 

n 
přitakání 

okamžitému 
prospěchu 

přitakání 
dlouhodobému 

prospěchu 

kategorie 

sebehiedání 
začleněním 

sebehiedání 
vyčleněním 

uhýbání před 
zodpovědností 

podléhání 
nabídkám 

• dívky • chlapci 



Tabulka č. 3. První část výzkumu "tričko" - A (výtvarná forma): Respekt 
k nabízené formě trička v absolutních četnostech 

Nepoužili úpravu střihu Použili úpravu střihu Požadovali úpravu střihu 
93 15 0 

Graf č.10. První část výzkumu "tričko" - A (výtvarná forma) 
Respekt k nabízené formě trička 

1 4 % 

• Neprovedli úpravu střihu 

• Provedli úpravu střihu 

8 6 % 



Tabulka č. 4. První část výzkumu "tričko" - C (výběr): Četnost preferencí 

Tričko Četnost 
tričkol 5 
tričko 2 1 
tričko 3 4 
tričko 6 4 
tričko 8 4 
tričko 9 6 
tričko 11 3 
tričko 12 3 
tričko 13 12 
tričko 14 8 
tričko 15 10 
tričko 16 2 
tričko 17 1 
tričko 18 10 
tričko 19 2 
tričko 21 1 
tričko 22 4 
tričko 24 1 
tričko 27 1 
tričko 30 1 
tričko 31 1 
tričko 34 1 
tričko 36 3 

Graf č.11. První část výzkumu "tričko" - C (výběr) 
Četnost preferencí 
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Nabízené vzory vybraných triček 



Tabulka č. 5. Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma): Zastoupení 
kategorií v absolutních četnostech 
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Všichni respondenti 107 7 19 27 7 5 15 7 18 2 

Respondenti ZŠ B 32 3 7 4 4 1 7 3 2 1 
Respondenti ZŠ A 37 3 8 6 1 3 2 4 9 1 
Respondenti ZŠ C 38 1 4 17 2 1 6 0 7 0 
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Všichni respondenti - dívky 63 6 7 19 6 4 8 2 11 0 

Respondenti ZŠ B 15 2 3 2 3 0 3 0 2 0 
Respondenti ZŠ A 23 3 2 3 1 3 2 2 7 0 
Respondenti ZŠ C 25 1 2 14 2 1 3 0 2 0 
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Všichni respondenti - chlapci 44 1 12 8 1 1 7 5 7 2 

Respondenti ZŠ B 17 1 4 2 1 1 4 3 0 1 
Respondenti ZŠ A 14 0 6 3 0 0 0 2 2 1 
Respondenti ZŠ C 13 0 2 3 0 0 3 0 5 0 



Graf č. 12. Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) 
Zastoupeni respondentů v jednotlivých kategoriích v absolutních četnostech 
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Graf č. 13. Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) 
Procentuální zastoupení respondentů v jednotlivých kategoriích 

2% 7% 

17% 
• zahnízdění v tradici 

• opojeni z produkce 

• obrození tradice 

• přitakání okamžitému prospěchu 

• přitakání dlouhodobému prospěchu 

• sebehiedání začleněním 

B sebehiedání vyčleněním 

• uhýbání před zodpovědností 

podléhání nabídkám 



Graf č. 14. Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) 
Procentuální zastoupení respondentů ZŠ B v jednotlivých kategoriích 

• zahnízděni v tradici 

• opojeni z produkce 

• obrozeni tradice 

• přitakáni okamžitému prospěchu 

• přitakáni dlouhodobému prospěchu 
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Graf č. 15. Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A(výtvarná forma) 
Procentuální zastoupení respondentů ZŠ A v jednotl ivých kategoriích 
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Graf č. 17. Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A(výtvarná forma) 
Přírůstkové zastoupení kategorií v jednotlivých školách v absolutních četnostech 
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Graf č. 14. Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) 
Procentuální zastoupení respondentů ZŠ B v jednotlivých kategoriích 
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Graf č. 19. Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) 
Procentuální zastoupeni chlapců v jednotlivých kategoriích 
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Graf č. 20. Druhá část výzkumu "vlajka ČR" - A (výtvarná forma) 
Přírůstkové zastoupeni kategorii mezi dívkami a chlapci v absolutních četnostech 
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Tabulka č. 6. Druhá část výzkumu "vlajka ČR - ochota zaměnit stávající vlajku" 
- B (písemná forma) 
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Všichni respondenti 97 15 46 17 19 
Dívky 56 10 24 14 8 
Chlapci 41 5 22 3 11 

Graf č. 21. Druhá část výzkumu "vlajka ČR - B (písemná forma) 
Ochota zaměnit stávající vlajku" - Procentuální zastoupení 

respondentů 
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Graf č. 22. Druhá část výzkumu "vlajka ČR - B (písemná forma) 
Ochota zaměnit stávající vlajku" - Procentuální zastoupení u 

dívek 
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Graf č. 23. Druhá část výzkumu "vlajka ČR - B (písemná forma) 
Ochota zaměnit stávající vlajku" - Procentuální zastoupení u 

chlapců 
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Tabulka č. 7. Druhá část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma): Zastoupení 
kategorií v absolutních četnostech 
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Všichni respondenti 106 5 10 26 13 5 27 11 8 1 

Respondenti ZŠ B 33 3 5 4 4 4 7 3 2 1 
Respondenti ZŠ A 36 1 2 9 3 1 14 4 2 0 
Respondenti ZŠ C 37 1 3 13 6 0 6 4 4 0 
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Všichni respondenti - dívky 62 3 4 16 12 0 16 5 6 0 

Respondenti ZŠ B 15 1 2 1 4 0 4 1 2 0 
Respondenti ZŠ A 22 1 1 5 3 0 9 1 2 0 
Respondenti ZŠ C 25 1 1 10 5 0 3 3 2 0 
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Všichni respondenti - chlapci 44 2 6 10 1 5 11 6 2 1 

Respondenti ZS B 18 2 3 3 0 4 3 2 0 1 
Respondenti ZŠ A 14 0 1 4 0 1 5 3 0 0 
Respondenti ZŠ C 12 0 2 3 1 0 3 1 2 0 



Graf č. 24. Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) 
Procentuální zastoupení respondentů ZŠ B v jednotlivých 

kategoriích 
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Graf č. 25. Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) 
Procentuální zastoupení respondentů v jednotlivých kategoriích 
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Graf č. 26. Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) 
Procentuální zastoupení respondentů ZŠ B v jednotlivých 

kategoriích 
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Graf č. 27. Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) 
Procentuální zastoupení respondentů ZŠ A v jednotlivých 

kategoriích 
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Graf č. 28. Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) 
Procentuální zastoupení respondentů ZŠ B v jednotlivých 

kategoriích 
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Graf č. 29. Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) 
Přírůstkové zastoupení kategorií v jednotlivých školách 

v absolutních četnostech 
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Graf č. 30. Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) 
Procentuální zastoupení dívek v jednotlivých kategoriích 
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Graf č. 31. Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) 
Procentuální zastoupení chlapců v jednotlivých kategoriích 

14% 

24% 
23% 

11% 

• zahnízdění v tradici 

• opojení z produkce 

• obrození tradice 

• přitakání okamžitému prospěchu 

• přitakání dlouhodobému prospěchu 

• sebehiedání začleněním 

• sebehiedání vyčleněním 

• uhýbání před zodpovědností 

• podléhání nabídkám 



Graf č. 32. Třetí část výzkumu "vlajka EU" - A (výtvarná forma) 
Přírůstkové zastoupení kategorií mezi dívkami a chlapci v 

absolutních četnostech 
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Tabulka č. 8. Čtvrtá část výzkumu "vzor" - A (výtvarná forma) „vzor / nevzor" 

kategorie 
zahnízdění v tradici 
opojení z produkce 

Počet 
1 

16 
obrození tradice 6 
přitakáni okamžitému prospěchu 9 
přitakání dlouhodobému prospěchu 1 
sebehledání začleněním 18 
sebehledání vyčleněním 10 
uhýbání před zodpovědností 9 
podléhání nabídkám 2 

Graf č. 33. Čtvrtá část výzkumu"vzor" - A (výtvarná forma) 

"vzor/nevzor" 
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Tabulka č. 9. Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení červené barvy na 
vlajce" - C (výběr) 

Celkem Dívky Chlapci 
Použil 43 27 21 
Nepoužil 65 36 24 

Graf č. 34. Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení červené barvy na vlajce" - C 
(výběr) 

Procentuální zastoupení respondentů v použiti v procentech 

• použil 

a nepoužil 

Graf č. 35. Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupeni červené barvy na vlajce" - C 
(výběr) 

Přírůstkové zastoupení respondentů v použiti v absolutních četnostech 
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Graf č. 36. Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení červené barvy na vlajce" - C 
(výběr) 

Procentuální zastoupení použití u dívek 

O použil 

• nepoužil 

Graf č. 37. Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení červené barvy na vlajce" - C 

(výběr) 
Procentuá ln í zas toupení použi t í u ch lapců 
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Graf č. 38. Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení červené barvy na vlajce" - C 
(výběr) 

Přírůstkové zastoupení použití mezi dívkami a chlapci v absolutních četnostech 
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Tabulka č. 10. Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení červené barvy na 
vlajce" - C (výběr): Význam červené barvy 

Význam Celkem 
krev, lidský život 9 
láska 9 

boj 3 
antirasismus 2 
krev národa 2 
oheň, teplo 2 
anarchie 1 
historie 1 
květiny 1 
láska k národu 1 
lidé 1 
mír 1 
oblíbená 1 
síla 1 
sníh 1 
život 1 
Celkový součet 37 



Tabulka č. 11. Pátá část výzkumu "vlajka ČR - zastoupení barev na vlajce" -
C (výběr): Zastoupení použitých barev u všech respondentů 

Barva Počet 
bilá 33 
černá 24 
červená 43 
fialová 9 
hnědá 7 
modrá 65 
oranžová 23 
růžová 15 
šedá 5 
tyrkys 2 
zelená 45 
žlutá 38 

Graf č. 39 Pátá část výzkumu "vlajka ČR" - C (výběr) 
Zastoupení použitých barev u všech respondentů 
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Tabulka č. 12. Šestá část výzkumu - A (výtvarná forma): Shoda začlenění všech 
úkolů do stejné kategorie od jednotlivých respondentů 

Ka
te

go
rie

 

za
hn

íz
dě

ní
 

v 
tra

di
ci

 

op
oj

en
í z

 
pr

od
uk

ce
 

ob
ro

ze
ní

 t
ra

di
ce

 

př
ita

ká
ní

 
ok

am
ži

té
m

u 
pr

os
pě

ch
u 

př
ita

ká
ní

 
dl

ou
ho

do
bé

m
u 

pr
os

pě
ch

u 

se
be

hl
ed

án
í 

za
čl

en
ěn

ím
 

se
be

hl
ed

án
í 

vy
čl

en
ěn

ím
 

uh
ýb

án
í 

př
ed

 
zo

dp
ov

ěd
no

st
í 

po
dl

éh
án

í 
na

bí
dk

ám
 

Četnosti 0 2 1 0 0 2 0 1 0 

Graf č. 40. Šestá část výzkumu - A (výtvarná forma) 
Shoda začlenění všech úkolů do stejné kategorie od jednotlivých 

respondentů 

1 1 

opojení z produkce obrozeni tradice sebehledání začleněním uhýbání před 

zodpovědností 


