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Diplomantka: Astrid Hudečková, roz. Dobrovolná vedoucí práce: doc.dr. Pavel Šamšula, CSc. 

Diplomantka přistoupila k vytvoření diplomové práce na základě vlastního zájmu 
o fenomén barvy. Také zadání práce bylo vytvořeno po konzultacích s diplomantkou. 

V první části práce se diplomantka dosti podrobně zabývá barvou z hlediska přírodních věd, 
vzhledem k zaměření práce a jejímu osobnímu zájmu je však obsahově značně chudší část, věnovaná 
vědám společenským, především psychologii. V této části téměř chybí to, co je uvedeno v zadání 
práce "sledování typologie barevných preferencí a inklinací z hlediska psychologických typů, věkových 
a genderových rozdílů". Uvádí sice test Liischerův a výzkumy Torriceho a Eysenckovy, ale bohužel 
bez odvolání na původní prameny a bez jasně formulovaných závěrů a shrnutí. 

Značného zúžení doznala bohužel i druhá část první kapitoly, která se dle zadání měla zabývat 
"proměnami výrazových možností a funkcí barvy ve výtvarném umění". Značnou část této kapitoly 
zabírá dílo Johanese Ittena, které se nevztahuje bezprostředně k výtvarnému umění. Z výtvarných 
umělců se diplomantka zabývá podrobněji dílem jediného umělce, Kuno Gonschiora. Na díle jediného 
tvůrce však nelze ukázat ani demonstrovat "proměny výrazových možností a funkcí barvy ve výtvarném 
umění", jak požaduje zadání. Nesouhlasí-li diplomantka s některými tvrzeními (jejichž pramen žel 
neuvádí - "lze se dočíst" - viz. str. 55) a hodnoceními Gonschiorova díla, staví jen tvrzení proti tvrzení 
bez sebemenšího dokladu. Podobně na str. 58 autorka tvrdí, že "zde lze najít mnoho informací" a 
dokonce, že "Pan Gonschior evidentně žije také v teoretické rovině" {co to znamená?), ale informace o 
jeho teoretické činnosti nebo teoretické poučení z jeho díla v textu nelze nalézt. 

S lítostí konstatuji, že tuto část zadání diplomantka nesplnila. Svůj negativní vliv zde jistě sehrála i 
skutečnost, že studentka práci de facto nekonzultovala, pomineme-li E-mailovou korespondenci 
několik dní před odevzdáním práce. 

Soudě podle názvu podkapitoly, jeví se jako přínos avizovaný Kvalitativní výzkum preferování 
barevnosti (viz. str. 59). Diplomantka se odvolává na dva vlastní kvantitativní výzkumy (viz. str. 59), 
obsažené na přiloženém CD. Z prostudování těchto výzkumů a jejich závěrů vyplývá, že diplomantka 
zvolila především negativní formulace hypotéz typu „nebude zjištěna...". Přes nepopiratelný přínos a 
pečlivé numerické a grafické zpracování však v závěrech výzkumu - vyjma preference barev a 
očekávané preference teplé barevné škály - chybí další pozitivní zjištění. Vcelku však pokládám 
výzkumnou část práce i její zpracování za pozitivní. 

Již další kapitola o barvě v současných koncepcích výtvarné výchovy trpí do jisté míry 
povrchností. Zmiňuje se sice o RVP pro gymnázia (mylně však uvádí zaměření svého studia jen pro 
střední školy), ale věnuje mu sotva dvacet řádek bez potřebné analýzy tohoto základního dokumentu. 
Rovněž návrhy směřující k prohlubování citlivosti studentů k barevnému vnímání a vyjadřování (str. 
63-65) jsou vesměs příliš obecné. 

Nejvíce nadějí tak vzbuzovala čtvrtá část druhé kapitoly, věnovaná návrhům didaktických projektů. 
Přes jistou invenčnost i zde však mnohé chybí: není uvedena řada základních didaktických kategorií, 
např. motivace, materiály a techniky, výtvarné úkoly a zcela absentuje hodnocení jednotlivých témat i 
projektu jako celku. Ukázkám výtvarných prací studentů gymnázia Na Zatlance chybí podrobnější 
popisky a jejich množství (str. 70 - 72) je nepostačující. Škoda, že diplomantka nevyužila pro jejich 
dokumentaci kapacity přiloženého CD-romu, v němž se nefunkčně opakují její vlastní malby. U 
tvorby K. Gonschiora na CD pak není bohužel uveden zdroj (www?). 

Vlastní výtvarná tvorba diplomantky důrazem na takřka monochromní barevnou škálu je spíše 
mechanickou ilustrací verbálních tézí na str. 75 - 78 než malířskou tvorbou. Typem figurace sice 
v náznacích odkazuje na některé podněty nové věcnosti, častěji však inklinuje k povrchní nasládlé 
typologii např. madame Lepické z 30. let minulého století atenduje k líbivosti, hraničící s módní 
a reklamní tvorbou, ba až s ... . Vadou je i fakt, že práce neobsahuje studie a skicy. 

Přes dobrou úroveň grafického zpracování a kultivovaný písemný projev (v němž se však 
nadbytečně vyskytují polemicky vyhraněné prvky bez uvedení adresáta a často i předmětu polemiky) 
s lítostí tak konstatuji, že návrh klasifikace nemůže být lepší, než 

dobře 

V Praze dne 5. května 2008 
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Posudek diplomové práce 
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OBJETÍ BAREV - OBĚTI BAREV (?!) 

Barva jako téma diplomové práce je velmi zajímavé a přes zdánlivou 
jednoduchost velmi těžko uchopitelné. Tuto nejednoznačnost a spletitou 
vrstevnatost zkoumaného tématu si autorka uvědomuje a často ji ve svém 
textu zmiňuje. Astrid Hudečkové se v této práci nepodařilo prostudované 
materiály kvalitně utřídit a objevně prezentovat. Není úplně jasné, co chce 
autorka sdělit. Špatné formulace, neujasněná terminologie, odbíhání od tématu 
a míchání žánrů tuto nejasnost ještě zvýraznily. V některých částech textu 
polemizuje s neexistujícím oponentem, což přispívá k tezovité formálnosti 
práce. Kladem práce je snaha o komplexní uchopení problému a k tomu se 
váže i množství prostudovaných a citovaných pramenů. 

Soubor maleb mě také nepřesvědčil, že autorka plně pochopila význam 
barvy ve výtvarném projevu. Odhlédnu-li od formálního a námětového 
zpracování jednotlivých obrazů této série, které je, mírně řečeno, dosti na 
hraně výtvarnosti a líbivosti, je použití barev pouze dekorační. 
Grafická úprava a textová část diplomové práce ničím nepřekvapuje. 

Barva ve výtvarné výchově mi připadá jako nejlépe zpracovaná část 
diplomové práce. Na výtvarných pracích žáků je vidět, že Astrid Hudečková je 
schopná žáky dobře vést a motivovat. 

1) Uveďte příklady různého zpracování barevné hmoty. 
2) Popište a srovnejte různé prezentování vnímané barevné reality. 
3) Co jsou barevné pigmenty? 

Navrhuji klasifikaci dobře. 
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Anotace 

Hudečková, A.: Objetí barvy - Obětí barev (?!). /Diplomová práce/ Praha 2008 
- Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy 83 s. 

(Přílohy: 6 výtvarných prací, 1 prezentace, 2 výzkumy) 

Popis obsahu: Tato práce je zaměřena na zkoumání barvy ve vztahu vědám, 
umění i ve vztahu k jednotlivci. Součástí práce je výzkum preferování 
barevnosti. Cílem práce je ukázat barvu jako komplikovaný fenomén, který 
prostupuje snad všemi oblastmi našeho života. K práci je připojen také soubor 
6 výtvarných prací - figurálních maleb. Práce akcentuje nutnost 
multioborového zkoumání barvy a přináší překvapující výsledky ve výzkumu 

- preferování barevosti u respondentů 15-18 let nezávisí na pohlaví. 

Klíčová slova: barva, umění, výchova, dialog, přírodní a společenské vědy, 
výzkum preferování barevnosti, malba, didaktické projekty 

Annotation 

Hudečková, A.: The Color Embracement - Victim to Color (?!) /Diploma 
work/ Prague 2008 - Charles University, College of Education, art department 
83 s. (Attachments: 6 artworks, 1 presentation, 2 researches) 

Content specification: This work is focused on color exploration in relation to 
sciences, arts and even to individual. Research of color preferences is included. 
Diploma work purpose is to show color as complicated phenomenon, which is 
possibly diffused in all life spheres. Collection of six figurative paintworks is 
included. This work emphasises the must of multi-branch color observation. 
Also it brings surprising research results - preffering colours by responders 
(age 15-18 ) does not depend on gender. 

Key words: color, art, education, dialogue, natural and social sciences, 
research of color preferences, paintwork, didactic projects 
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Rozsáhlá oblast mlhoviny v Cassiopiea je často nazývána embryo Nebula díky podobnosti s 
lidským plodem. (Zdroj: http://www.flickr.com/photos/djmccrady/283703108/) 
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Úvod 

Barva je tajemstvím1. Je jím od věků, které řadíme před „náš letopočet" a 
také v současnosti. Jsem přesvědčená o tom, že jím zůstane - i kdybychom 
použili tisíce slov a čísel, pouze se jimi dotkneme záhadného pláště, který 
tento fenomén ukrývá. 
Není na místě klást zde požadavek pozitivistického rázu - nepřistupujme 
k barvě majetnicky, ale tázavě. Staňme se opět zvídavými, kterým příroda 
zprostředkovává obrovské bohatství barev, kde se můžeme docela 
svobodným způsobem pohybovat. Je to naše bytostné privilegium volit, 
vytvářet a především obdivovat. 
Jsme však od početí až do smrti oběťmi barev, které nám jsou příznačné a 
mnohdy nekontrolované na nás působí. Dávají nám zpětnou vazbu o tom, 
jací jsme, jak se jevíme. Informují nás o tomto světě. Barva je jakási danost -
dar i úděl zároveň. Máme ale možnost svobodně vstupovat do dialogu 
s barvou a nechat se jí objímat. Člověk je bytost myslící a tedy volící a 
především citová. Je pozorovatelem světa a částečně jeho spolutvůrcem -
nebo spíše tím, kdo svět upravuje dle svého stávajícího myšlenkového 
konceptu. 

Barevnost světa je doslova propojena s našim živým tělem - barvy vidíme, 
protože jsme k tomu způsobilí. Zároveň jsme také bytostmi sociálními a tedy 
kulturními - objevujeme a čteme nové barevné kapitoly a snažíme se barvy 
„ochočit" v jejich velikosti. Když ale na obloze vidíme duhu, jsme rázem malí 
a udivení a i když dokážeme popsat, jak asi vzniká, naplňuje nás pokorou a 
úctou ke kráse stvoření. 

Ráda bych Vás milé čtenáře pozvala na pouť barev, ale pozvu Vás jen na 

malou procházku, nebo spíše rozcestí, kde nahlédneme, jak moc je svět 

1 Slovo tajemství zřejmě pochází z řeckého tetáo tj.oloupím. Barvu (pigment) si bereme, 

modifikujeme, ale neprodukujeme ji v plném slova smyslu - vždy těžíme z darů přírody i při 

přípravě syntetických barviv. Barvu (světlo) můžeme spatřovat pouze díky skutečnosti, že jsme 

k tomu uzpůsobeni. (Rejzek 2001) 
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barev rozsáhlý a rozmanitý. Rozsah této práce není velký, ale i tak nám 
dovoluje leccos poznat a uvědomit si ve vztahu k tomuto fenoménu. 
Bádání a tázání po cestách naším barevným světem je pro mne i pro Vás 
úkolem celoživotním. 

Pro přehlednost každá z kapitol a podkapitol začíná klíčovými slovy a 
doplňující obrázky jsou z didaktických důvodů vřazeny vždy poblíž textu 
tak, abychom zachovali Komenského požadavek názornosti. Také jsem 
k textu přidala zajímavé útržky z knih, časopisů a internetových zdrojů. 
Zbývá jen dodat, že jsem práci zohlednila vůči předmětu studia (výtvarná 
výchova, pedagogika) - akcentována jsou tedy právě témata efektivně 
využitelná v kultivačním procesu (sebe)vzdělávání - zejména pak s ohledem 
na vizuální gramotnost. Ta se ovšem vztahuje na celou populaci. 
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1. Barva v lidské společnosti a kultuře 

Klíčová slova: východisko, kontext, barva, člověk, svět, matérie, 

materialismus, pozitivismus, transcendentální epoché, karteziánství, dialog 

Název prvního oddílu této práce vychází z faktu, že fenomén barva 
vnímáme právě díky tomu, že jsme lidé, ukotveni ve společenství 
diferencovaného světa a tedy jsme z - nám ne zcela známých důvodů -
uzpůsobeni konkrétnímu vnímání barev, především vzhledem 
k individualitě jedince. 
Během vývoje zvláště euroamerické civilizace došlo k jevu, který je velmi 
zvláštní ač rozbujelý - člověk jakoby zapomněl, že žije v kontextu světa, 
který sám nestvořil, začal pociťovat vlastnickou touhu nejen k věcem, ale i 
k poznatkům. Přestal uvažovat o poznávání, jako o cestě k pokorné 
moudrosti, ale přistoupil k poznatku jako k matérii (?!), kterou může vlastnit 
a tak se stát svým způsobem mocným, elitou. Tyto tendence doposud trvají, 
mnoho lidí se označuje za materialisty - nelogicky se tak snaží spojit 
s ateismem a nasadit si tak tvář „racionálního jedince". 
Chci se v této práci naprosto vyvarovat vulgární podobě materialistického 
myšlení, která dle mého názoru souvisí se stále přítomnými 
pozitivistickými tendencemi a scientismem a pedagogickým 
herbartismem ve vyučování2 (s vědomím toho, že Herbartova koncepce 
byla nesprávně interpretována). 

Tato práce, jak jsem již naznačila v úvodu, nemá za cíl sumarizovat veškeré 
dostupné poznatky o barvě. Je to nemožné a nežádoucí. 
Spíše jde o to, pohlédnout na tento fascinující jev z více zajímavých úhlů a 
obohatit tak jeho podobu v naší mysli. Učinit dle fenomenologického 

2 Nejen, že tyto zastaralé tendence stále ještě hýbají životem ve školách - také v hodnotách lidí se 

obráží orientace na „kumulaci" útržkovitých poznatků. Vykládaným pomníkem lidí s těmito 

ambicemi jsou televizní soutěže v encyklopedických znalostech. Často jsem si i já studentka 

připadala před tabulí jako „soutěžící". 
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diskurzu transcendentální epoché3, očistit barvu od všech našich 
předsudků, všedních stereotypů a hledat její nezachytitelnou podstatu. 
Kapitola je rozdělena na dvě části, které respektují obecný systém věd. 
Podkapitoly mají za cíl sloužit větší přehlednosti a systematičnosti, ale 
konceptem je právě propojování oblastí věd přírodních s humanitními. 
Díky této syntéze rozmanitých poznatků, můžeme lépe pochopit 
problematiku tématu, kterým barva vpravdě je. 

Apeluji na vědce všech oborů, pedagogy i studenty, aby ke svému bádání 
přistupovali mnohostranně. Právě když nebudeme na očích mít klapky, 
uvidíme mnohé.To je mé nejdůležitější východisko. 
Inspirující pro nás bude jak pohled biologie, fyziky a částečně chemie, tak 
zorný úhel sociálních a především kulturních věd a umění. 
Věda je v našem evropském karteziánském prostředí uvažována jako klíč k 
nalezení nezpochybnitelného základu poznání - chce vědět věci „přesně"! 
Vědec tedy stojí před velmi náročnou otázkou: „Jak se stavět k poznávání?" 
Osobně akceptuji nutnost systematického způsobu poznávání, které se 
zakládá především na pozorování, rozvažování a experimentování. Cílem 
této práce je ale především zproblematizování tématu, než tesání 
„nezpochybnitelných pravd". 

Většina lidí nevnímá barvu jako jev tajemný, ale jako jev prostý, pouhý. 
Oproti tomu je ale barva velmi složitá a komplexní - týká se celé oblasti 
poznávání - tedy přírody, společnosti, kultury, člověka a způsobu jakým 
myslí a v našem případě také vidí. Týká se také oblastí, které mají vůči vědě 
specifický vztah - je to především filozofie, která často vystupuje jako 

3 "Nehledal bych Tě, kdybych Tě byl býval už dříve nenašel," říká Augustin. Koho tím míní? Míní tím 

transcendentního Boha, jenž jest mořem lásky, zaplavující odpouštějící lásky. Je to takové 

zaplavení láskou a přijetím, že člověk má pocit, že si to nezaslouží, diví se, je očarován a nemůže 

mluvit. Taková je caritas. Každému bych ji přála. Je opravdu "za zrakem", je tedy zázrakem. A pak, 

že se zázraky nedějí! Dějí se, ale málokdo se k tomuto obdarování otevře, bezelstně, pokorně a v 

odevzdání. Toto je pravá podoba transcendentální epoché, otevřít se věci, ať se dává sama ze 

sebe, tj. ať se realizuje imperativu "Zu den Sachen selbst!" jak to viděl kdysi náš rodák Edmund 

Husserl. 

(Hogenová - viz. „K fenoménu lásky") 
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integrace všech vědních disciplín, ale zároveň jako „nevědní" způsob 
myšlení, který má přesah. Také náboženství, mytologie a umění mají 
zvláštní postavení - mohou nás navést na „dobrou" cestu poznávání - zcela 
v duchu Jana Patočky - na cestu po které jdeme s vědomím, že nelze 
dosáhnout cíle a pravdu uchopit, mít. Proto budu postupovat metodou 
kritickou a syntetickou, vyberu podstatné a zajímavé poznatky 
z různorodých disciplín a pokusím se nalézt jejich společné poselství. 
Zvláště pak budu dbát otázek, které mohou především v pedagogické práci -
tedy v dialogu - přinést zajímavé souvislosti. 
Nebudu se pohybovat pouze v abstraktních rovinách teorie, ale také zahrnu 
zkušenosti praktické. Nejvyšším cílem, který před námi stojí je nekončící 
bádání nad tím, jak si člověk osvojuje svět barvy, do jaké míry může barvu 
chápat, do jaké míry tento fenomén překračuje lidské kognitivní 
kompetence. Zdůrazňuji, že intencí potom není stát se „vládcem světa 
barev", ale projevit obdiv a tedy dívat se a divit se - dle etymologie pak 
pozorovat, myslet, hledět a obdivovat božské, zářivé. Vzít na vědomí, že jsme 
obětí barev a zároveň v jejím objetí, což naznačuje dialektickou (tj. 
dialogickou) a také ambivalentní situaci, v které se nacházíme. 
Pojďme prvně nahlédnout pod tajemný háv věd přírodních! 
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1.1. Barva z hlediska vybraných vědeckých 
disciplín 

1.1.1. Přírodní vědy 

Klíčová slova: fyzika, chemie, biologie; světlo, barevné vidění, smyslové 

vnímání, zrak, oko, příroda, člověk 

Přírodní vědy nám mnoho napovídají nejen o světě kolem nás, ale i o tom 
vnitřním prostoru - našem těle, skrze které jsme - zabývají se přírodou živou 
i „neživou"4. 

Držme se zatím ustáleného dělení přírodních věd, které je sice z celostního 
pohledu pouze didaktické, ale pomáhá nám v utváření systematické 
struktury poznávání. K našemu bádání nyní využijeme věd exaktních -
zejména fyziky (optiky především), chemie, také astronomie, částečně 
geologie a geografie a také věd biologických - biologie, botaniky, zoologie, 
antropologie, fyziologie, genetiky a ekologie (doufejme imanentní podtextu 
našeho myšlení). 
Ke zpracování této kapitoly ovšem nepřistupuji encyklopedicky (a nemyslím 
tím, že mi encyklopedie zůstanou zapovězeny), ale pokusím se skrze dialog 
se zkoumanou látkou (konkrétním pro nás podstatným obsahem otázky) 
hledat možné odpovědi právě skrze nejnovější informace a tedy podněty ze 
světa věd přírodních. (Čerpám zejména z aktuálních článků 
v přírodovědných časopisech jelikož zejména česká dostupná knižní 

Pojem neživá stojí v závorce, jelikož dle mého mínění i kámen je součástí pohyblivého univerza a má svou 
pregnanci - tedy moment přirození/zrození kamene, skály do tohoto světa; lze dlouze uvažovat nad tím, co je 
neživé; velmi inspirativní je pohled astronomie, kde vesmír funguje jako obrovský živoucí organismus. 
(Černý 2006) 
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literatura zabývající se barvou je poněkud zastaralá.) Nechci čtenáře 
unavovat kupením faktů - některé ale zatajit nemohu! 
Co nám mohou přírodní vědy napovědět? Především - co je podstatou 
(barevného) vidění, jaká je tedy biologická výbava člověka, jak je uzpůsoben 
k vnímání barev? Zasloužená pozornost patří také zvířatům a jejich vidění 
okolního světa. Biologické vědy se zvláště pečlivě zabývají přírodou a jejím 
bohatstvím - je to přímo ráj barevnosti. Jakou má barva funkci v přírodě, 
jaký je její význam v životě člověka, rostliny a zvířete? Obrovským zdrojem 
inspirace je vesmír a především planeta, na které žijeme - jaké má Země 
barvy? Co je ale nejpodstatnější ? Ukážeme si, že fundamentem ve světě 
barev je světlo, skrze které se uskutečňuje nejen naše existence. Svět je 
skrze světlo, svět je do velké míry tím, co je vidět. Náš příchod na svět je do 
velké míry spojen s „uviděním" světa/světla. 

Co je světlo z pohledu přírodních věd, aneb co si myslíme, 
že o něm víme? 

Klíčová slova: vlnová teorie, kvantová teorie, foton, vlnová délka, objekt a 

pozorovatel, spektrum, Slunce, oko, mozek 

Vycházejme z toho, že podstata světla je nepostihnutelná. My jakožto lidé 
můžeme pouze zkoumat to, jak se nám světlo jeví (našim očím a tak mysli), 
nebo pojmenovávat nám dostupné projevy světla. (Z tohoto pohledu je 
člověk poněkud omezen, neměl by proto označovat to, co vidí za skutečnost, 
objektivní realitu.) 
Od věků nejprvnějších se mezi mysliteli vedly spory o tom, co je světlo. 
Definování pojmu je záležitostí mnoha staletí, proto uvedu pouze teorie, 
které jsou z hlediska současné úrovně vědění dodnes přínosné a zajímavé. 
Zajímavá je myšlenka starořeckého filozofa Empedokla, pravil: „Světlo je 
vytékající látka, dostává se ze svítícího tělesa nejprve do prostoru mezi 
zemí a oblohou, pak přichází k nám, ale my nepozorujeme takový pohyb 
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světla pro jeho rychlost". Zvláštní je, že mnoho jiných myslitelů o světle 

uvažovalo jako o paprsku vycházejícím z oka, který umožňuje vidění. 

Všeobecně ne-příliš známý je objev, který učinil arabský učenec 

Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi - ten usoudil na základě bolesti, 

která přichází po delším pohledu do Slunce, že paprsek světla přichází 

nutně zvnějšku.Tvrdil, že oko funguje jako camera obscura5, tento 

názor za několik mnoho století potvrdil samotný Leonardo da Vinci. 
René Descartes v rámci svého usilovného bádání prozkoumal býčí oko a 

podíval se jeho čočkou - potvrdil tak předchozí domněnky o 

převrácenosti obrazu v oku, který, jak si dále ukážeme, se zpracovává až 

v mozku. 

Světlo bylo objektem nekonečného bádání také pro Isaaca Newtona -
ten vyzkoumal, že „bílé" světlo se skládá ze všech barev spectra (tj. 

vidmo, vidina, přelud) - duhy. Propracoval korpuskulární teorii - světlo 

se dle této skládá z drobných částeček (korpuskulí) létajících ze zdroje. 

Tato teorie byla zpochybněna objevem difrakčních jevů, které lze vysvětlit 

jen skrze vlnovou teorii světla. Teprve kvantová teorie provedla syntézu 

obou těchto předchozích teorií. To ale předbíháme. 

Christian Huygens dával v plén teorii o vlnové povaze světla již v 17. století, 

ale k jeho převratnému výkladu vědci přistoupili až v 19. století - nastal 

velký zlom v pojetí světla. 

Když se poohlédneme do historie, můžeme vysledovat „vzestupnou" 

tendenci teorií světla z hlediska účasti člověka - od starověkého pasivního 

přijímače až po novověkého účastníka vizuálního děje. 

5 Camera obscura je optické zařízení používané jako pomůcka malířů a předchůdce fotoaparátu - je to v 
principu schránka (třeba i velikosti místnosti) s otvorem v jedné stěně. Světlo z vnější scény po průchodu 
otvorem a dopadne na konkrétní místo na protější stěně. Promítalo-li se na papír - malíř mohl obraz 
jednoduše obkreslit. Výhodou této techniky bylo zachování perspektivy. S popsaným jednoduchým aparátem 
byl promítaný obraz vždy převrácený. V 18. století byla používána konstrukce se zrcadlem, která obraz 
promítala na průsvitný papír položený na skleněné desce na vrchu skříňky.Se zmenšujícím se otvorem je 
promítaný obraz ostřejší, ale zároveň se snižuje jeho jas. Je-li otvor příliš malý, ostrost se opět začne 
zhoršovat vlivem difrakce. Pozdější camery obscury používaly místo otvorů objektivy, umožňující větší 
průměr při zachování ostrosti obrazu, (http://cs.wikipedia.org) 
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Kamera obscura (camera obscura) 
Temná komora nebo též dírková kamera, 
pravoúhlá (dřevěná), světlotěsná skříňka s 
jedním malým otvorem v přední stěně, 
kterým se do kamery vnikající obraz vně 
ležících předmětů zobrazí na zadní, matné 
stěně komory. Před ni se později zasouvala 
fot. deska; k. o. je předchůdcem 
fotoaparátu. První popis principu k. o. podal 
arab. matematik a optik Ibn al Haitam (t 
1039) a roku 1589 ji popsal G. B. della Porta 
(Portova komora). (Universum) 

Zajímavé poznatky k tomuto objektu 
můžete najít na stránkách http://camera-
obscura.co.uk/camera_obscura/camera_hist 
ory.asp 

Atomiste Orinok ritus a l.ukríeius si v v brali model in.hu. /. pfedinitú neustále < hIIlí̂ ujI nepatrné úlomky hnuty {ridula). které se ro/-ptyluji Jo prosluní. Jsou lak male. >e nejsou samy o sobi viditelné. ale kdy> proniknou do oka. Aipůvobi na sítnici jako na fotografickou desku, Vjem je ledy naprosí» pasivní procc». 

^ t slřtdmřku se nakonec prosadila /jedno->wšená a kompromisní teorie. Podle ni oko a pléd mít komunikovaly prostřednictvím hh->e nespecifikovaných i-manaci (nialiíkých duchů, kteři v vcházejí z oii a kteří byli lak oblíbení u básníků />../, r Slil <V»v.>k Do jaké míly byla lato leorie ncdostaiujfvi. vyplývá ' jednO ironické I .ennsirtl» v v otázky kolik ilUliCky cIt ducliii hv muselo v vleiit z Otl po-"««jícího hvízdnou oblohu'.' 

l*ylh:iRoras a Kukleidřs tvrdili. ic .vizuální vjem je vlastni hmalový. Z oka vycházejí neu-Mile /rakové paprsky, kteří /.koumají pcostíedi l>odohni jako prsiy. Ty to paprsky se zastaví, kdy/ naraz i na nijaký pfedmit. v pra/dnem prostoro však volní pokraíujl v pohvhu. 

(Xv«li!U slo/ná byla teorie, kletou vypraco-val Platón Vidím je výsledkem interakce mezi „ohni", jeí vycházeli ze tři prvku: oka. pfedmílu a svitla. Tylo ohni popsal Platon jako jistý druh pntNOinlu l -ti. jakousi leplou a jemnou substanci, spiše |>odohnou eneryu ne/ hnMHí. 

Smyslový vjem a jeho nejednoznačné chápaní - z dnešního hlediska 
jsou uvedené teorie udivující a možná právě proto dokládají 
přirozenou součást myšlení všech lidí - mylný úsudek. 
Zdroj: Nicola, Ubaldo. Obrazové dějiny filozofie. 1. vyd. Praha: 
Knižní klub, 2006. 
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Oční pozadí (oftalmoskopický pohled) 
Papila (vyústění) zrakového nervu je místem, 
kde zrakový nerv a cévy pronikají do oka. V této 
oblasti není žádná buňka citlivá na světlo, je to 
tedy tzv. slepá skvrna. Blízko ní je na sítnici 
fovea centralis, kde je zrakové vnímání max-
imální. Čípky se nacházejí hlavně zde a v 
přiléhající sítnicové oblasti (žlutá skvrna). 
Tyčinky jsou naopak rozloženy v celé optické 
části sítnice a nejsou ve fovea centralis. 
Cervenooranžová barva pozadí sítnice je dána 
pigmentem sítnice a velkým množstvím cév. 

JAMKA (favca) 
Ttito janík,! ve 
žluté skvrn? 
stmice, v ztuhli 
části oka, je 
mis tem, kde je 
viděni 
uejostřejii. 

* 1 •> 

Slunce je největší pramen světla a tepla, s jehož 
zaniknutím i život na zemi zcela zanikne. 
Je to obrovská koule hořících plynů, která produ-
kuje jak světlo, tak i teplo, díky kterému se na 
Zemi daří životu. Při tomto procesu ztrácí Slunce 
asi 4 milióny tun své hmotnosti každou vteřinu. 
Slunce vysílá energii všemi směry a při tomto 
výkonu získává každý čtvereční metr na Zemi, 
který je ozařován Sluncem, více než jeden kilo-
watt energie. Tato hvězda také vysílá mnoho 
druhů záření, které jsou nepostřehnutelné naším 
okem, ale které se dají změřit na obou koncích 
spektra. Kolem Slunce se také nacházejí 
nebezpečné radiační pásy, které by člověka zahu-
bily při delším pobytu v jejich okolí. 
Zdroj: 
http://photojournal.jpl.nasa.gov/index.html 
http://www.vesmirweb.net/clanek.php7ids18 

Diano, Pierluigi. Atlas lidského těla. Praha : Knižní 
klub, 2006. 
Winston, Robert. Člověk. Praha : Knižní klub, 
2005. 

- 15-

http://photojournal.jpl.nasa.gov/index.html
http://www.vesmirweb.net/clanek.php7ids18


„Celkově v antickém světě převažovalo chápání smyslového vjemu jako pasivního procesu. Vidět, 

slyšet nebo cítit znamenalo zaznamenávat stimuly, přicházející z vnějšího prostředí. Tyto stimuly 

zanechávají ve smyslech otisky, podobné otiskům tvaru pečeti v kusu vosku, nebo podle jiného 

slavného přirovnání stopě, kterou lidská noha zanechává v písku."6 

Jsou to především Augustin Fresnel, Thomas Young a James Clerk Maxwell, 
kterým za úžasné objevy vděčíme - ten naposled zmíněný vědátor dokázal, 
že světelné vlny jsou formou elektromagnetického záření. Teorii 
korpuskulární oprášil až známý velikán Albert Einstein, Newtonovy částice 
(korpuskule) pozdvihl na fotony - tedy elementární částice, nejmenší kvanta 
elektromagnetického vlnění, chtěl jimi osvětlit podstatu foto elektrického 
efektu7. 

Teoretik 20. století Niels Bohr obě teorie propojil, světlo je totiž jev velice 
komplexní, k jehož poznávání je nutná kvantová teorie fotonů a zároveň 
teorie elektromagnetických vln. V této souvislosti se mluví o 
komplementaritě, dvojí povaze světla (užívá se pojmu korpusálně vlnový 
dualismus světla). 

6 Více (Nicola 2006) 
7 Fotoelektrický efekt neboli fotoefekt je fyzikální jev, při němž vzájemným působením 

elektromagnetického záření a hmoty dochází k pohlcování fotonů a uvolňování elektronů. Zní to 

jednoduše, ale myslím, že fyzikové při tomto objevu skutečně zajásali! 

- 16-



Kvantová teorie (jejíž základy položil Max Plaňek) světlo pojímá jako proud 
částic (fotonů) - při šíření světla prostorem převažuje částicový charakter8, 
zatímco při styku světla s prostředím se uplatňuje jeho vlnový charakter. 
Fotony je možné popsat jako pulzující dávky energie, letící prostorem. 
Energie fotonů ovlivňuje frekvenci kmitání - ne však rychlost šíření světla. 
Ta je konstantní. Fotony s vyšší energií urazí mezi dvěma pulsy kratší 
vzdálenost - mají kratší vlnovou délku, která se pohybuje v řádu milióntin 
metru tj. nm - nanometrů. 
Z předchozích vět lze vyvodit následující tvrzení - máme pouze možný 
model světla. Čím více bádáme, tím hlouběji jej můžeme obdivovat. Světlo je 
živoucí energie, která se chová nejednoduše. 
Je zajímavé sledovat názory historických osobností, pozorovat a uvědomovat 
si, že lidé žili často v naprosté mýlce - kolik našich názorů a kvalit se ale 
stále zakládá na slepém přebírání takových „dogmat". Věda obecně má asi 

8 Dvojí povaha světla 
(Nicola2006) 

Schéma duální podstaty světla. Jestliže vysíláme, 
světelný svazek proti stínítku, v němž jsou otvo-
ry, pozorujeme, že pokud jsou otvory či štěrbiny 
velké, světlo se chová podle korpuskulárni teorie. 
Pokud jsou otvory dostatečně malé, dochází 
k ohybu a k interferenci světla, které lze vysvět-
lit pouze vlnovou teorií. 
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největší přínos v kultivaci názorů, neustále provádí „inventarizaci pravd", 
na kterých lpíme a tím nás kultivuje. 
Přírodní vědy jsou pro nás obzvláště důležité - zkoumají světelnou energii 
co možná nejobjektivněji. Abychom ale pochopili světlo jakožto fenomén 
zasahující do všech oblastí života, je dobré či nutné snoubit poznatky exaktní 
i s ostatními náhledy na realitu. O tom více v dalších kapitolách práce. Nyní 
se ale zaměřme k základním objevům a faktům. 
Podávám zde skromný „balíček" informací, které by neměly uniknout 
nikomu, kdo se jen trochu o téma barvy zajímá. 

Aby došlo k situaci, kdy živočich9 (tedy také člověk) spatří barvu, musí se 
potkat tyto elementy ve společném okamžiku: vybavený pozorovatel, 
objekt a samozřejmě zdroj světla. „Barevná událost je pak vjemem 
vznikajícím v pozorovateli a způsobeným paprsky světla určitých vlnových 
délek, vyzařovanými zdrojem světla modifikovanými objektem. Změní-li se 
kterýkoliv z účastníků této události, změní se i výsledná událost -
pravděpodobně uvidíme jinou barvu."10 

g 

Není náhoda, že si dovoluji užívat slova živočich - není v něm nic pejorativního - i člověk je 

někým, kdo „žije a čije". Komenský píše: „Cokoli životem a citem obdařeno jest, životčich jest." 

(Rejzek 2001) 
10 (Fraser; Murphy; Bunting 2003) 

- 18-



Vlnové / 
délky 

vlnová dělba 

v / 

vyšší energie = kratší rlnord délka 

s s 

nižší energie - delší rlnord délka 

v / X / 

Spektrum 

kratší vhioré délky (vysoká energie) delší dnové délky (nízká energie) 

10 1 

i um 
10 " I 

paprsky x 

looo n m 
10 

1 n im 
10"3 
I 

zaivm gam DICI mikrovlnné zdivili 

I ni 
10° 

rddioiv t lny 

1 km 
I0:i 

rddioiv vlny 
o dlouhé 
vlnové délce 

řiditelné srétlo 

•100 mu 500 nm 600 nm 700 nm 

- 19-



Jaké barvy můžeme vůbec vidět? Nebo lépe řečeno, jaký rozsah vlnových 

délek je lidem přístupný? Lze říci velmi laicky, že většinu toho, co se kolem 

nás a v nás děje, nevnímáme. Je to tak jistě dobré a přirozené. Rozsah 

energetických hladin, jichž fotony nabývají, je vskutku mnohem rozsáhlejší 

než spektrum, které dokážeme vnímat. Viditelné světlo je ale komplikovaná 

záležitost - každý pozorovatel totiž reaguje na vlnové délky svým vlastním 

způsobem. Mohu vidět červenou a jiný člověk oranžovou ve stejné chvíli a 

na stejném místě. 

Většina zdrojů vydává světlo tvořené fotony rozdílných vlnových délek. 

Poměr a zastoupení vlnových délek udává (více méně) barvu, kterou pak 

spatřujeme. Toto složení světla se označuje „spektrální energie" - můžeme 

ji znázornit „spektrální charakteristikou". Grafické znázornění nám pomůže 

lépe pochopit, jak vzniká např. purpurové světlo. 

Co je zdrojem světla? Především Slunce, zdroj života. Uvedu alespoň velmi 

zkrácený výčet fascinujících informací o této hvězdě11. Přináší nám denní 

světlo, které mění každým okamžikem vnímání blízkého okolí - to jakým 

způsobem projde sluneční svit atmosférickým filtrem rapidně mění vizuální 
vjem. Zdrojem světla jsou také jiná „černá tělesa"12 - jiné hvězdy, nebo i 
žárovky. 

11 
Slunce je nebeským tělesem - hvězdou, tedy žhavým a zářícím plazmovým tělesem, v jehož 

jádře za vysokého tlaku a teploty (asi 15 mil. K) probíhají termojaderné reakce, při těchto reakcích 

vzniká z vodíku helium a část látky se přemění na zářivou energii; takto v průběhu 10 mld. roků 

ztratí pouze 0,72 % své hmotnosti! Ve slunečním spektru pozorujeme na 20 000 absorpčních 

spektrálních čar ve viditelném světle (Fraunhofer), ultrafialovém záření, rentgenovém záření a na 

rádiových vlnách. Kromě elektromagnetického záření a neutrin je Slunce zdrojem korpuskulí 

(částic, jako jsou například protony, elektrony, částice alfa), jež souhrnně nazýváme korpuskulární 

záření, často také sluneční vítr (v okolí Země má rychlost asi 450 km.s"1)( Universum) 

1 2 "" 

Černá tělesa jsou zdroje světla, které vyzařují fotony vznikající pouze snižováním tepelné 
energie atomů. 
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Dobře známé a hojně využívané jsou také elektrické výbojky - například 
zářivky. Ty dělají problém například fotografům a umělcům, kteří zápasí 
s jejich (od denního světla odlišnou) spektrální charakteristikou výrazně 
proměňující vzezření objektů. 

Stojí za úvahu fakt, že mnoho z nás - příslušníků „vyspělé civilizace" -
setrvává spíše v blízkosti umělého zdroje světla (tváří v „tvář" obrazovce a 
monitoru) než v přírodě (poblíž ohně, na slunci) - dokonce i účinky 
slunečního záření simulujeme v soláriích! 

Účastníkem barevné události je také objekt, jehož povrchová vrstva 
obsahuje atomy. Světlo proniká lehce pod povrch - fotony mají vliv na 
atomy povrchové vrstvy objektu. Světlo je odraženo a vyzářeno zpět. Během 
této „výměny informací" fotonů s atomy na povrchu dojde k absorpci či 
odrazu určitých fotonů. Spektrální charakteristika světla odraženého je jiná 
než u světla dopadajícího!!! 
Každý objekt má určitou reflektanci (tj. spektrální odrazivost), ta se nemění. 
Mění se „pouze" spektrální energie odraženého světla. Také průsvitné 
(propustné) objekty mění barvu odraženého světla - sice umožňuje průchod 
světla, ale ovlivňuje jeho barvu. Při průchodu tělesem totiž také dochází 
k absorpci fotonů určitých vlnových délek! 
Jak dochází k fluorescenci? Tento jev určitě každý zná - je spjat také 
s prozaickým tématem „prací prášek". Cílem prodejců je, aby ten jejich 
prášek činil prádlo skvělejší a bělejší než bílé - k tomu slouží schopnost 
atomů či molekul absorbovat fotony určité energie a vyzařovat fotony 
energie nižší s větší vlnovou délkou. Fluoreskující objekt pak doslova září. 

Světlo je obsahem vědomí, barva je kvalitou, která vzniká nepředstavitelně 
složitými procesy v mozku vnímatele, pozorovatele. Oko slouží v procesu 
vidění jako dokonalé okno, kterým vstupuje svazek (nebo spíše roj a vír) 
světelných paprsků do našeho myšlení. Barvu skutečně myslíme. Jak je to 
možné...? 
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Na tomto místě uvádím několik podnětných úryvků, které nám naznačí, jak 

lze o procesu vidění uvažovat. 

Každý živočich naší planety má určitý smyslový orgán vyvinutější než jiný. Člověk získává nejvíce 

signálů očima. Ale každý je získává a vnímá jinak.... 

... Necítíme nosem, neslyšíme ušima, nevidíme očima. Přesněji řečeno: svět kolem sebe vnímáme 

teprve tehdy, když každý ze smyslových orgánů převede signály, které přijal, do určitého typu 

elektrických impulzů. Tyto impulzy se pak vydají do přesně určených částí mozku. Jestliže je 

jeden ze smyslů přímo poškozen, pochopitelně to lidské vnímání světa zkreslí. 

Cit. z článku „Svět smyslů" (100+1; původně FOCUS, Londýn) 

Samotné oko vidění nezajistí. Teprve díky spojení se zrakovým centrem v mozku je člověk schopen 

vidět kolem sebe. Složitý proces přenosu informací začíná na sítnici. Světlo z obrazu, který se zde 

vytváří, přechází do již zmíněných tyčinek a čípků, jinak nazývaných fotoreceptory. Jejich citlivost je 

veliká. Jedna buňka tyčinky je citlivá na 1,5 fotonu. Ve světločivých buňkách dochází k 

jedinečnému jevu nazývanému transdukce: energie světla se fotochemickými reakcemi 

přeměňuje na elektrické impulzy. Ty putují do ganglionárních nervových buněk, jejichž vlákna v 

počtu jednoho milionu dohromady vytvářejí zrakový nerv. Zrakové nervy obou očí vedou impulzy 

ze sítnice chiasmatem, kde se nervová vlákna částečně kříží. Po několikerém přepojení končí v 

mozkové kůře týlních laloků, kde sídlí zrakové centrum. Zde mozek na základě dodaných impulzů 

rekonstruuje obraz vytvořený na sítnici. Roli přitom hraje i předchozí zkušenost. Díky ní se 

například dotváří přesnější obraz nejasně viděných předmětů. Člověk pak vidí to, co očekává, že 

uvidí. 

Cit. z článku „Lidské oko" (100 +1; 7/2003) 

Představte si, že se díváte na tvář člověka, kterého máte rádi a jenž vám jde naproti, přitom se 

usmívá. Od tváře se odrazí viditelné světlo. Sítnice vašich očí „rozloží" zrakovou informaci na 

„prvky" - barvy, pohyby, kontrasty. Během zlomku sekundy tyto „prvky" začnou zpracovávat 

skupiny nervových buněk primární zrakové kůry vašich hemisfér, a spolu se sousedními korovými 

oblasti „vypočtou" zda se tvář pohybuje zprava doleva nebo jinak, její úhly i světelné kontrasty. V 

dalších korových oblastech, které jsou již na spodní vnitřní ploše týlních a spánkových laloků, 

začnou „vyšší" zrakové korové oblasti jednotlivé „prvky" zrakové informace opět „skládat". Úplně 

se složí až v nevelkém úseku mozkové kůry, která se označuje FFA z anglického fusiform face 

area, což znamená tvářové oblast v kůře gyrus fusiformis, to je latinské označení závitu mozkové 

kůry (obr.7). 

Oblast FFA není „centrum poznávání tváří", je to uzel, křižovatka, přesněji řečeno úzký profil 

zpracovávání informace v celém systému miliard nervových buněk a bilionů jejich spojů, které 

jsou specializované, nebo jak vědci říkají „vyladěné" na poznávání tváří. Jestliže se tato oblast 
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Iris (duhovka) a pupila (zornice) 
Duhovka má tvar mezikruží ohraničujícího pupilu a obsahuje svalová 
vlákna. Pupila není nic jiného než otvor, jímž do oka proniká světlo. Tím, že 
se duhovka stahuje nebo rozšiřuje, reguluje tvar pupily a tím i množství' 
světla, které se může do oka dostat. Když je světlo intenzivní, pupila se zúží, 
je-li ho málo, rozšíří se. Duhovka tedy funguje stejně jako clona u fo-
toparátu. Kromě svalové složky je v duhovce také jedna vrstva řídké 
vazivové tkáně, vzadu kryté epitelem obsahujícím pigment (barevnou 
složku), zvaný melanin, který je obsažen i v kůži. Barva očí pak závisí na 
stupni pigmentace: duhovka bohatá na melanin vypadá tmavší, duhovka s 
malým množstvím melaninu, více odrážející světlo, je světlá s různými 
barevnými odstíny (zelená, šedá, modrá). 
Zdroj: Diano, Pierluigi. Atlas lidského těla. Praha : Knižní klub, 2006. 
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poškodí, nebo se poškodí systémy, které jí dopravují informace, poškodí se poznávání t vá ř í - t o je 

pro nás, lidi od narození nesmírně důležitá funkce. Jejím prostřednictvím totiž poznáváme, co se 

děje v lidech kolem nás. 

Cit. za článku „Fenomén mozek - jak mozek vidí" (21. století - František 
Koukolík; 7/2003) 

Informace o tom, jak mozek funguje, jak vidíme, jak si pamatujeme aj. je 
nesmírně důležité sledovat zvláště v pedagogické oblasti. To, jakým 
způsobem pracujeme se studenty nesmí odporovat způsobu, jakým se mozek 
efektivně učí. Je evidentní, že jde o jakousi modelaci rozvětveného „3D" 
systému, kde osamocená informace brzy ztrácí smysl a zaniká. Je tedy nutné 
informace provazovat a propracovávat - nikoli vršit „na jednu hromadu". 

Všem z Vás, kteří se zajímáte o tuto problematiku doporučuji knihu „Věda 
hledá duši" Francise Cricka. Je zde spousta informací, které nejsou 
všeobecně známé, je zde naznačena složitost procesu vidění a samotného 
výzkumu mozku. Zmíním alespoň několik informací. 
Oko je „čerpadlem znaků", třeba při chůzi - i když nijak zvlášť „nejsme" 
v pozoru - v našem mozku se odehrává doslova boom informací, odehrává 
se nejen vizuální tok či spíše trh elementů, kdy velkou roli hraje pozornost. 
Člověk je „zrakový živočich" a je obdařen mozkem zvládajícím 
mnohaúrovňové interpretace zrakových scén. (Není v našich silách vnímat, 
co všechno se odehrává během „spatřování"! Mnoho úctyhodných zjištění13 

na vás čeká v této knize. Mozek vlastně nikdy nespí, jenom nám „nedává 
pocítit", co zrovna dělá, když spíme. Autor k tématu barvy přiznává, že je 
velmi obtížné se vyjádřit k tématu qualií. Jedná se o subjektivní kvalitu 
duševní zkušenosti (např. červenost červené) - v jeho pojetí je náš duševní 
život aktivitou miliard neuronů v interakcích a v tomto ohledu mne mohu-li 

13 Pravdou aleje, že po přečtení jsem se nevyhnula tázání: „Jaký má smysl a cíl zkoumání mozku? 

Jakou daň jsme schopni tomuto obětovat"? Jaká jsou rizika obeznámenosti? Možná bych vytkla 

autorovi, že se příliš nepozastavil nad některými neetickými formami výzkumu - viz. pokusy na 

opicích. Problém svobody „méně mocného" živočicha by ale vydal na dlouhou a ohnivou diskusi. 

Alespoň myslím. 
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říci „filozoficky nenasytil". Přínos Crickovi knihy je ale opravdu velký a pro 
neurovědce obzvláště! (Pro mne jako člověka s humanitním zaměřením 
chybí nějaký akcent přesahujícího horizontu - i když fakta samotná dávají 
mocné důvody k pokoře vůči stvoření.) 
Dalším zdrojem informací, který poskytl vynikající informace a dlouhodobě 
inspiroval je série unikátních dokumentů "The Human Body" (Velká 
Británie, 1998). Dozvěděla jsem se, že jsme schopni rozpoznat až milión 
barev, náš mozek spotřebuje 1/5 veškeré energie, naše tělo je mladší než my 
samotní... vřele doporučuji tento kvalitní dokument shlédnout. 

Není nosné zavádět diskusi a přít se, zda je důležitější mozek, nebo oko. Pro 
to, aby se odehrála zraková událost je nutná spolupráce těchto orgánů. 
Lidské oko je zdrojem úžasu snad po celou historii lidstva. Dnes máme 
mnoho informací o tom, jak pracuje. „Lidské oko má jednoduchý objektiv o dvou 

členech. Tím vnějším je rohovka, vnitřním čočka. Zbarvená duhovka pak jako clona fotoaparátu 

redukuje množství světla vstupujícího do oka. To prostupuje sklivcem a na sítnici se pak vytvoří 

obraz. 

Sítnici tvoří 130 milionů tyčinek pro citlivost vidění a 7 milionů čípků pro barevné vidění. Největší 

koncentrace čípků je v takzvané žluté skvrně, tedy v místě nejostřejšího vidění. S nadsázkou tak lze 

říci, že lidské oko je 137 megapixelový fotoaparát. Sítnice je na rozdíl od filmu zakřivená a tudíž 

vnímá obraz poněkud jiným způsobem. Oko a mozek jsou schopny vidět okolí až ve třech zorných 

úhlech, což se fotoaparátům asi kdy těžko podaří."14 

Schopnost rozeznávat barvy je založena na"tříkanálové" skladbě sítnice -
lidské oko disponuje třemi typy barevných senzorů. Ty jsou citlivé 
k odstínům červené, zelené a modré. Zaostřování světla dopadajícího na 

zadní část oka zajišťuje především rohovka - mírné zaostřování provádí 
také čočka. Ta je nesmírně důležitým UV filtrem bránícím v poškození oka. 
V průběhu stárnutí čočka žloutne a my přestáváme citlivě vnímat modré a 
zelené nuance. Oko je obecně citlivější k odstínům žluté po celou dobu 
života. 

Na přiložených obrázcích je zachycena podoba oka a stručný popis toho, jak 
funguje. Zmínila jsem, že oko má receptory (čípky) citlivé ke třem oblastem 

14 Zdroj: JAK PRACUJE: Lidské oko (21.století,2/2006) 
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TYČINKY A ČÍPKY 
Silnice obsahuje dva různé typy 
svctločivých buněk, k te ré se podle 
tvaru nazývají tyčinky a čípky. 
Tyčinky jsou m n o h e m početnější; 
mánie jich v o k u přes 120 mi l ionů, 
jsou rozmístěné po celé sítnici. I kdy/, 
jsou nesmírně citlivé na světlo, 
nedokážou tyčinky rozlišit barvy 
a většinou se používají pro noční 
vidění . C í p k ů je jen zhruba 

6 , 5 mi l ionu a mají na starosti barevné 
vidění; nejsou tak citl ivé iui světlo jako 
tyčinky a fungují , jen když na ně 

dopadá jasné světlo. Nejvíce čípků je v části sítnice nazývané jamka žluté 
skvrny, kde je vidění nejostřejší. Existují tři typy čípků: červené, modré 
a zelené. Každý tvp obsahuje jiný fo top igment a je citlivý na světlo jiné 
vlnové délky. V reakci na světlo tyčinky i č ípky vytvářejí signály 
spouštějící nervové impulsy. 

TYČINKY A Cll»KY 
jakmile světlo dopadne na sítnici, 
aktivují tyčinky ti čípky, které 
předávají impulsy zrakovému nervu. 

> (řatígliovii buňka Nervový Čípek 
sítnice impuls 

Pigmentová 
vrstva na zadui 
části sítnice 

ťsils 11M 

lehlý paprsek 
tpuje <!<> oka 

REAKCE NA SVĚTLO 
Tento prňřez sil nit i ukazu je, jak 
t yčinky a čípky předávají signály 
ostatním ntrivvym buňkám. 

Nervové i 
vlákno 
bipolánti 
buňky 

Elektrický signál 
z podrážděné buňky 

Tyčinka 

FUNGOVÁNÍ OKA 
Světelné paprsky 
vstupujíc i do oka jsou 
soustředěny rohovkou 
a čočkou, aby se na 
sítnici vytvořil obraz. 

Sítnice 

* 
Převrácený obraz 
překíííciič paprsky 
vytvářejí n.i sítnici 
převrácený olir.ut 

Čočka 
duostřuje svčtelnc 
, paprsky 

Rohovka 
ohvb.f vstupující svěieltió paprsky 

Světelně paprsky 
se uvnitř oka křííí 
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vlnových délek - krátkovlnné, středněvlnné a dlouhovnlnné čípky reaguji na 
světlo konkrétní spektrální energie. Pojem trichromazie označuje právě 
tuto třísložkovou Young-Helmholtzovu teorii barevného vidění. 
Trichromatická struktura sítnice umožňuje užívání aditivních základních 
barev. Aditivní míchání barev funguje na principu přidávání (aj. add) 
vlnových délek dokud nezískáme bílé světlo. 

Existuje ještě jiný způsob získávání barev. Subtraktivní barvy získáme 
filtrováním (odečítáním) vlnových délek z bílého světla15. 

15 Musím se zde ještě letmo zmínit o teorii Ewalda Heringa, který se ve svém zkoumání zaměřoval 

na dvojice protikladných barev. Tvrdí, že v sítnici jsou buňky, které v závislosti na vlnové délce 

původního signálu vytvářejí také protikladné signály. Dle této teorie jsou receptory v sítnici závislé 

na buňkách sousedních - pracují v antagonistických dvojicích. (Například červená versus zelená.) 

Teorie zónového vnímání barev obě teorie (trichromazii a Heringovu teorii) spojuje v soulad -

dle té jedna zóna sítnice obsahuje tři typy čípků a další vrstvě probíhá překlad signálů první zóny 

na signály protikladné. 

Trichromazie 
a vznik 

barevných 
protikladů 

v sítnici 

První zónu (či stupeň): 
vrstva sítnici' se třemi 
nezávislými typy čípků. 

Drubcl zónu (či stupeň): 
signály z čípku buď 
excitují či naojxik 
iiibibiltijí (hubou ersteu 
neuronil, čímž vznikají 
pmtikladné signály. 

imxbý 
či žlutý 

světlý 
či tmavý 
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Aditivní základní barvy 

Subtraktivní základní barvy 

Sotva jsme začali odhalovat půvab přírodovědeckého úhlu pohledu na barvu 

a musíme přejít dál k jiným kapitolám o barvě. Témata, kterých jsem se 

nepostačila dotknout v této části práce, akcentuji v dalších oddílech a jiná 

nevyslovená zůstávají cílem dalších cest. V barvě obzvláště platí, že vše 

souvisí se vším a hranice vědeckých oborů se slévají. 

Přírodní vědy nám daly, alespoň doufám, základ pro další pochopení 

ústředního tématu. Více o míchání barev se můžete dočíst v kapitole „Barva 

a umění". 
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1.1.2. Společenské vědy 

Klíčová slova: diversita kultur, společnost, funkce barvy, móda, oděv, 

kosmetika, identita, psychologie barev 

Společenské vědy nám mohou být velmi nápomocny v hledání cesty 
k podstatě barvy. 

Proč zkoumat barvu právě v rámci společenských věd? Jak jsem se snažila 
zdůraznit již v předchozí kapitole - není barvy, pakliže není pozorovatele. 
Tím percipientem jsme z celé řady majitelů očí a mozků zejména my - lidé. 
My, kteří si vzájemně zapříčiňujeme tolik složitostí a překážek. 
To, že existují společenské vědy dokazuje míru rozvrstvenosti a dnes již 
roztříštěnosti sociálního prostoru, v kterém se pohybujeme. Vědy 
s humanitním zaměřením odkrývají pravidelnosti i unikátní jevy kolem nás 
a pomáhají nám sociálním bytostem přežít. 

Člověk je dítětem rodu, o kterém po svém narození mnoho neví a každé 
proniknutí k bázi fungování vlastní společnosti a lidskosti samotné jej stojí 
mnoho úsilí a zakoušení. Je také pravdou, že největším problémem člověka 
je jiný člověk16 a schopnost s ním být, porozumět mu. Dějiny lidstva ukazují, 
že tedy nemáme být až tolik na co hrdí - množství vynálezů a „progresivní 
pokrok" nemůže nikdy vynahradit bolest, kterou jsme způsobili jiným lidem 
a živým bytostem. Je mi líto, že začínám tuto kapitolu tak vážně, ale to první 
co se mi vybavilo, když jsem se zamýšlela nad tématem společnost a barva 
je netolerance a rasismus17. Shledávám barvitost a diversitu kultur 
nesmírně krásnou, obohacující a skutečně inspirující. Já se pokusím také Vás 
potěšit pohledem na společnost - jak ji možná neznáte. 

16 Co je společnost?Je to prostor, kde nikdy nezáleží jen na nás, kde vždycky zasahujeme do 

svobody dalších lidí, kde děláme věci spolu - napůl ve spolku. 
17 Rasismus je iracionální postoj nekultivovaného člověka, který žije ve lži - existence „čisté rasy 

je nesmyslná. K překrývání ras a etnik dochází po celou historie lidstva. 
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Humanitní vědy zahrnují vědy sociální a kulturní - tématem barev se asi 
nejvíce z tohoto okruhu zabývá estetika, kulturologie a psychologie. 
Dá se říci, že osobní barvitost „máme" dvojí: první je barvitost životního 
prostředí, kde žijeme, barvu našeho těla a druhá je ta, kterou nás zásobuje 
kultura. O tom, že v některých zemích jsou barvy „vrženy" již při narození 
se můžete dočíst v knize „Hinduista od zrození do zrození" autorky Hany 
Preinhaelterové. Také já pociťuji, že moje rodina a její kulturní kód značně 
pozměnila barvy mého bytí. Nemyslím tím jen to, že jsem se narodila jako 
běloška ve střední Evropě, ale také vztah k barvám18 i názory na ně dědím. 
(Až v dospělosti složitě reviduji.) 
O jak velký dar bychom přišli, kdyby společnost byla unifikovaná, kdyby 
byla černobílá a tedy bezbarvá. 

Jaká je role a funkce barvy ve společnosti? Barvy mnohdy využíváme, jako 
prostředku k vyjádření, odlišení, ozvláštnění a tedy komunikaci. Barva 
lidem sloužila a stálé slouží k zanechávání stop - o tom více píšu v kapitole 
barva a umění. Jsou kultury, které opravdu prosluly svým specifickým 
koloritem. 
Člověk zanechával barevné stopy také na svém těle. Jak toto zdobení 
prováděl, určovaly konvence dané společnosti, rodu, kmene - i v současné 
době jsou na světě společenství s velmi konzervativním přístupem k úpravě 
zevnějšku. Při pobytu ve stále ještě tradiční Indii jsem si nedovolila vzít si 
krátké kalhoty nebo tričko odhalující ramena. Než jsem do neznámé kultury 
vkročila, přečetla jsem si, jaké jsou zde zvyky a tradice a mohu říci, že jsem 

18 Je možné, že můj zájem o barvy by zdaleka nebyl tak hluboký, nebýt senzitivity vůči tomuto 

fenoménu, kterou mne v pozitivním smyslu „nakazila" matka. Jedná se o všednodenní maličkosti, 

které ale přimějí obrátit pozornost jedince vůči drobným barevným nuancím. 

To že Váš rodič třídí osušky a barevné žínky dle spektra, má připraveny na každé ráno krabičky s 

barevným make-upem v paletách, které se hodí k oblečení, dává si práci s aranžováním potravin a 

doslova komponuje pokrmy v barevnou harmonii,... a v neposlední řadě má domácí knihovnu 

bohatě vybavenou knihami plnými barev ovlivní způsob nahlížení na barvu na celý život. 

Kdybych se narodila třeba v africkém buši, můj názor - mé vidění barvy by bylo zcela odlišné. 

Myslím, že je to uvědomění si podmíněnosti vlastní identity, které vede k velké toleranci vůči 

ostatním - „jinak vybarveným" dětem svého věku. 
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neměla jediný interkulturní konflikt. Použila jsem „správný kód vzezření" -
nosila jsem tradiční (asi nejstarší oděv na světě) sárí, na čele barevnou tečku 
bindi (ta vyjadřuje, že jsem vdaná) a do očí jsem si vetřela černý kajal 
(spálené byliny v přepuštěném másle ghí, které chrání oko před prašným 
prostředím; dle Indů také před uhranutím). Setkala jsem se zde s cizinci, 
kteří se neobtěžovali udělat kompromis ve svém zevnějšku a oblékli se 
běžně po „evropsku". 
Dnes je takový střet znakových systémů nejen v rovině odívání běžný a 
často vede k závažným konfliktům. Evropané mnohdy nemají pochopení 
vůči arabským ženám v černé burce. Muslimové jsou naopak pohoršeni 
západním odhalováním. Babičky jsou šokovány současnou úpravou vnuček 
a celé to hemžení lidí a jejich přesvědčení je jako střet spousty vesmírů. Ke 
kapitálu každé kultury patří i určitý ideál krásy a na něm se dnes opravdu 
nelze shodnout. Více o kráse se můžete dočíst v knížce Krása vládne světu, 
kterou uvádím v seznamu literatury. Autorka Nancy Etcoffová uvádí, že zjev 
člověka je pramenem informací. Při vyhledávání partnera má většinou 
přednost jedinec zdravě vypadající (u ženy zvláště znaky plodnosti) a 
přiměřeně atraktivní (více tzv. preferování bezpečné krajiny). V současné 
demokratické společnosti je běžné, že žena oželí krásu partnera a ocení jeho 
jiné „přednosti" (jak jsem se dočetla: "peníze jsou největší afrodiziakum" -
posuďte sami). Naopak mladší muž je někdy v partnerském vztahu s ženou 
v pokročilém věku, která si zuby nehty snaží udržet alespoň záchvěv svého 
mládí. Dnes je velmi obtížné být vyrovnaný a opravdově sebejistý - jsme 
obklopeni „ikonami" virtuálních žen, které na nás pohlížejí z časopisů. Jak 
píše Etcoffová „ženy soupeří s obrázky v časopisech". Boj je o to těžší, že 
většina modelek je ještě v pubertálním věku, jejich pokožka i tělesná 
konstituce je nedosažitelným cílem dospělých žen. V naší kultuře visí ve 
vzduchu požadavek vypadat zdravě a mladě. Často se k takovému cíli 
klikatí podivná cesta diet, cvičení v uzavřených prostorách a uzavírání se 
v soláriích a i když lidé alespoň jednou potkali varování Světové 
zdravotnické organizace před rakovinou pokožky, dále se trýzní a nechávají 
zoxidovat svou pokožku do žádaného zlatavého tónu. 
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Zajímavé je sledovat, s jakou rychlostí přicházejí módní trendy - když jsem 
byla dítě, tetování měli pouze „kriminálníci", „dělníci" a u žen bylo opravdu 
výjimkou. Asi před dvěma roky jsem byla na plovárně asi jediná, kdo 
tetování nevlastnil - dokonce i vzor tetování byl u dívek i starších žen velmi 
podobný. Naše společnost není konzervativní a tak lze vysledovat příliv 
takových trendů a návodů „jak být IN" od „celebrit", o jejichž smyšlených 
životních eskapádách se můžeme každý den dočíst. Jde tedy spíše o kulturu 
imitace než individuace. Původně jsem zamýšlela, že velkou část této práce 
zasvětím oděvní kultuře, když jsem ale zahloubala v pramenech, zjistila 
jsem, že téma by vydalo na několik let studia. Nyní se tedy vyjadřuji velmi 
útržkovitě a uvádím pouze jakési postřehy k tématu. Mohu doporučit moc 
krásnou a moudrou knížkou o tom, jaká je móda iluze a mámení - Říše 
pomíjivosti (autor Gilles Lipovetsky). Móda v moderních a postmoderních 
společnostech má ale jiný účel než tradiční oděvy, které jsou podmíněny 
určitými kodexy vzezření. 
Zmiňovala jsem se o tom, že lidé chodí do solárií - tam chodí lidé původně 
světlé pleti. Když ale navštívíte asijské země (a jiné země, kde mají lidé 
tmavší pleť) touhy jsou zde právě opačné. Na obalu kosmetického přípravku 
není opálená krasavice, ale bledá dívka, která jakoby se vyloupla 
z nežádoucí hnědé slupky. Lidé jsou odpradávna ochotni pro žádoucí zjev 
trpět. Příkladem takové nešťastné oběti je Michael Jackson, dle mého názoru 
původně krásný mladík černé pleti, který se svou identitou nebyl spokojen. 
Mnoho dalších lidí shledává svou barvu pleti problematickou a používá 
proto nebezpečné zesvětlovače. Je to skoro posedlost - lidem nejde jen o 
pokožku, ale o změnu sociálního postavení. (V indických novinách jsou 
rubriky seznámení, rodiče mladých Indů hledají pro svou ratolest vhodného 
partnera a v inzerátech zdůrazňují požadavek - světlá pokožka!) 
Hydrochinon obsažený v zesvětlovacích krémech brzdí produkci melaninu, 
kůže bledne, ztrácí ochranu proti UV paprskům (tolik důležitou pro lidi žijící 
v rovníkových oblastech) a může dojít k rakovině pokožky! Je na čase 
působit na děti, žáky i dospělé, apelovat na návrat k přirozenosti! Musíme se 
naučit milovat rozmanitost a bojovat s odvrácenou stranou kultury. 
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CO a PROČ na sobě člověk mění? Lidské tělo mnohdy působí jako plátno, 
které lze zanechat prázdné, nebo může být pokryto nejrůznějšími symboly. 
Důvodem, proč se člověk vizuálně upravuje mohou být estetické 
preference (jeho vlastní, nebo skupinové), tradice a zvyklosti, snaha o 
nalezení či upevnění identity, praktické a symbolické důvody (např. bílý 
plášť lékaře). Lidé se ale také často obestírají atributy moci, bohatství a 
prosazují svůj „dobrý" vkus. Své tělo zdobí šperky, potírají pigmenty. 
Všechny tyto přisvojené znaky působí na druhé lidi neverbálně a tedy silněji 
než slovní obhajoba. Nás zajímají především změny v barevnosti, které lze 
na těle uplatnit. O možných úpravách barvy pokožky již byla zmínka, také 
barvení vlasů je od pradávna společenskou nutností. Každá doba má své 
ideály - ovšem letmý pohled do historie odhaluje převažující oblíbenost 
blond odstínů kštice. Už v antice byla úporná snaha o zesvětlení vlasů 
(metody byly ještě drastičtější než dnes). V Římě se dokonce objevila móda 
malování vlasů na holou lebku! Během renesance se nejvíce cenily vlasy 
světlé a rusé. Baroko a rokoko skutečné vlasy zakrývá parukou a ještě 
dokončuje barevnými pudry. V Indii a Egyptě se stále ještě těší oblíbenosti 
vlasové zábaly z rostliny Lawsonia inermis (henna), která vlasy jen jemně 
tónuje a regeneruje. Dnes je možné vytvořit neuvěřitelné odstíny vlasů -
záleží jen na jedinci, „v čem se vidí"! 

Pokud budeme pokračovat dále od vlasů k tváři, to je místo, kde si lidé 
„hrají" s barvami snad nejvíce. Lidská tvář a především oko a jeho barevné 
úpravy, kontrasty duhovky a obarvené pleti přinášejí velice expresivní 
kombinace. Řecké slovo kosmeo znamená zdobím19 a pravděpodobně 
vzniklo od kosmos tj. vesmír. Vždy se člověk snažil hledat řád ve tváři a 
proto sahal k nejrůznějším metodám, jak jej v „nedokonalé krajině" objevit. 
Tvář můžeme zvýznamňovat za pomocí pigmentů - na znamení boje, 

19 Zdobit znamená „činit vhodným, dobrým" - dávat věcem dobrou podobu. 
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Barvy pokožky původních obyvatel 

1 ' I H 

J no data 

Source: Chaplin G.®, Geographic Distribution of Environmental Factors Influencing Human Skin 
Coloration, American Journal of Physical Anthropology 125:292-302,2004; map updated in 2007. 

obr.1. vidíte afro-americkoiidlfvjm 
avé pleti s modrýma očima. Její matka 
jedno oko modré, druhé hnědé. Rodák z 

'Zilie potvrdil, že takové barevné kombi- . 
"e se opravdu vyskytují následkem pro-
sní genů v populaci. 

Možná znáte herečku z obr. 2. Jmenuje se 
Kristin Kreuk a má zajímavý původ - její 
kořeny jsou totiž 
holandsko-čínsko-indonésko-jamajské. 
Exotický vzhled míšenců je dnes žádán ve 
filmovém a modelingovém odvětví. 

Obr. 3. ukazuje africkou ženu s 
vrozeným nedostatkem pigmentu; u 
zvířat i lidí (albíni) chybí barvivo v kůži i v 
duhovce a cévnatce oka buď úplně, 
nebo částečně.Při očním albinismu je 
zhoršeno vidění. 
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odstrašení nepřítele, ve smutku, v radosti a oslavách, pro ochranu proti zlým 
silám... atd. 
Často se v historii také setkáváme se snahou zakrývat opravdový stav 
pokožky - např. móda tzv. mušek (květiny, znamínka, karetní symboly) 
Poněkud úpadková byla snaha zakrýt špinavou pleť (existovaly názory, že 
mýt se často vodou může způsobit zdravotní potíže). 
Dnes máme velké možnosti, jak svůj tělesný povrch upravit. Můžeme si 
hledat svou vlastní cestu, nebo se přiřadit k již existujícím stylům. Mezi nové 
styly odívání, kde barvy hrají hlavní roli patří i tzv. harajuku - tento oděvní 
kult zahrnuje mnoho dalších „podstylů" a spojuje se s punkem, cyber stylem 
i gothic stylem aj. U nás tento typ odívání lze vidět pouze výjimečně, ovšem 
v ulicích Tokya byste asi nestačili mačkat spoušť fotoaparátu. Je to styl, který 
skutečně sublimuje oděvní historii a zároveň odráží situaci této doby. 
Můžete kombinovat všechno se vším, můžete být viktoriánskou panenkou, 
zajíčkem z komiksu, oblíbeným hrdinou - nebo vypadat jako plastová 
hračka. Hlavní je dostatek sebevědomí, s jakým svůj jedinečný model 
dokážete předvést. Na obrázku můžete vidět nejnovější styly odívání 
mladých lidí. Lze říci, že tyto styly zasahují populace, které mají k dispozici 
kapitál. Kostým a úprava zevnějšku je časově i finančně náročné dílo. Mladí 
teenageři se baví a to stojí peníze, zdobí své mobily, sbírají speciální nálepky, 
chodí do klubů a zábavních center. 

Už dávno jsou pryč doby, kdy jedinou barvou na tváři ženy byla červeň 
vyvolaná studem - dnes je těžké vůbec poznat, jak dotyčná/dotyčný opravdu 
vypadá pod vrstvou vlastní stylizace. V českém prostředí ještě tento jev není 
tak silný, ale i tak se projevuje. Spolu s běžně dostupnými plastickými 
operacemi lidstvo počalo klamat své okolí a nabízí svou novou podobu. 
Naše kultura nám poskytuje nespočet možností, jak se lze profilovat 
navenek. Modifikuje svými zásahy také vnější prostředí - životní. Člověk 
zasáhl do krajiny20, vytvořil urbanistické celky a nové umělé prostory 
k životu plné piktogramů, značek a poutačů. 

20 Pokud se zajímáte o životní prostor, jeho proměnu a rytmus bytí v něm, jistě Vás zaujmou 

dokumenty Naqoyqatsi, Powaqqatsi, Koyaanisqatsi režiséra Godfreye Reggia. 
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Psychologie barev 
Klíčová slova: psyché, arteterapie, chromoterapie, Luscher, chromoterapie 

Tuto podkapitolu věnuji stručnému zamyšlení nad tím, co nám psychologie 
sděluje o barvě. Psycho-logie se v původním významu zabývá duševní 
stránkou osobnosti. Řecké slovo psyché, zakládající název vědního oboru, se 
vztahuje k lidské duši, duchu, srdci a rozumu. Dnes se psychologové k pojmu 
duše příliš nehlásí - možná protože tohle slovo „zavání" něčím „vědecky 
neopodstatnitelným". Je škoda, že se k tomuto tématu právě vědci tak málo 
vyjadřují - naneštěstí se k němu vyjadřují kvanta lidí, kteří si možná 
neotevřeli jedinou seriózní publikaci a zakládají webové stránky se 
zaručenými výklady nejsložitějších fenoménů bytí. Je mnoho scestných 
teorií, informací, léčitelů a „,magických" knížek o barvách, které spíše 
zatemňují mysl, než aby vedly k poznání. 

Slovo duch souvisí s pojmy: dech, závan, dýchat, vanout. Jak jsme si ukázali 
alespoň nástinem v první kapitole, světlo a tedy barva (obsah vědomí, 
barevná událost) je jaksi nehmotná. Barvy mají schopnost nás přímo 
oslovovat, vyvolávají v našem nitru nejrůznější pohnutky a reakce často 
s emocionálním nábojem. Barvy námi otřásají, hýbou s námi a také nás 
dokáží vzrušit. Jsou spíše dynamické než-li statické, odehrávají se v čase a 
prostoru. 

Vygotskij mluví při rozboru vnímání estetična o citu, který vzniká 
spotřebováváním energie. Také zdůrazňuje, že tyto emoce, afekty a vášně 
zasahují celý organismus. To v oblasti barvy platí zcela. Barvu lze užívat 
dokonce jako léčebný prostředek. Arteterapie využívá působení barev na 
psychiku - to se liší v souvislosti s proměnou tónu, sytosti a světlosti 
(tj.barevné kvality) a také podle vztahu k ostatním barvám (tj. barevné 
kompozici - kontrastu a harmonii). 

Dle Maxe Luschera mají barevné tóny a odstíny jisté ustálené působení na 
psychiku. Volba konkrétních barev může sloužit k diagnostice. Tyto „výklady 
a významy" nelze aplikovat mechanicky, musíme zohlednit symboliku barev 
v kulturní a osobní oblasti. Existují ale barvy, kterým jsou „globálně" 
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přičítány poměrně shodné významy. Na individuální volbu a preferování 
odstínů má vliv např. móda, zohlednění praktického účelu, názory okolí, šíře 
dostupného výběru, zvyky či ekonomická omezení21. Hodnotit barvu, říkat, 
jaká „je", působí velké obtíže. Co je pro jednoho člověka červená, může být 
pro druhého oranžová - co je jednomu percipientovi příjemné, druhého 
odpuzuje. 
Přikládám na následující stránce přehled barev, jak je hodnotí Luscher. 
Tento psycholog proslul především vytvořením barevného testu v 50. letech 
- dodnes se používá k diagnostice osobnosti. Osobnostní rysy, tělesná 
nerovnováha a psychický stres mohou být rozpoznány v tomto testu během 
několika minut skrze řazení barevných políček dle osobních preferencí. Ve 
zkrácené verzi osoba vybírá z 8 políček (červené, modré, zelené, žluté, 
hnědé, oranžové, šedé, černé). Každé barvě je přiřazeno číslo, vznikne potom 
číselná řada - plný Luscherův test pracuje se 43 vzorky! Pořadí čísel je 
zaznamenáno a proces volby se opakuje. Druhá volba má větší váhu díky 
vzrůstající míře spontánnosti. Interpretace se provádí dle tabulek -
například tmavě modrá je spojena s mírem a oddaností - pokud se modrá 
vyskytuje na prvním místě, indikuje to buď introvertní a tichou osobnost 
nebo fyziologickou potřebu odpočinku, klidu. Záleží na tom, jaká barva 
následuje. Modrá na konci preferenční řady naopak poukazuje na úzkost a 
neschopnost se uvolnit. Modrá barva figurující na 3. či 4. pozici indikuje 
poklidný stav v současném životě diagnostikovaného. Místo 5. a 6. vyjadřuje 
lhostejný postoj k symbolice této barvy. Luscher věří, že čtyři základní barvy 
odpovídají rozdílným biologickým stavům (Červená - aktivita, modrá - klid, 
zelená - houževnatost, žlutá - „vyzařování22". Zdravý jedinec by měl tyto 
barvy umístit na prvních pět pozic - jejich zařazení na 7. a 8. pozici 
naznačuje negativní postoj k životu a možnou „hormonální 
nevyrovnanost23". Interpretace výsledků tohoto testu závisí také na 

21 (Skarlantova; Slavfk 2001) 
22 „radiant release" viz. (Hope; Walch 1990) 
23 „glandular imbalances" viz. (Hope; Walch 1990) 
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M. Líiacher c h a r a k t e r i z u j e z h l e d i s k o psycholog ie barvy t a k t o : 

2ed4 není ani barevná , ani a v č t l á , ani tnavá , je n e u t r á l n í . Není ani subjektem, 
sni objektem, r . í v n i t ř n í , oni v n ě j š í , ani n a p ě t í , ani ř e š e n í . Není ž i v o t n á , 
je h r a r i c í země ničeho 9 nikoho, h r a n i c í kontur , d ě l í c í Čára , a b s t r a k t n í dč-

Tcavonodrá_reprezentu je nevzruš ivý k l i d , f y z i o l o g i c k y značená k l i d , psychicky 
u s p o k o j e n í . Př i pozorování txavěmodré n a s t á v á v e g e t a t i v n í útlum ( p u l s , krevní 
t l a k , rytmua dechu, a i /málr . í s ous t avo se u k l i d ň u j e ) . Př i onemocnění a vyčerpá-
ní s toupá potřeba po modré. ZvySuje c i t l i v o s t a schopnost si>ojovóní s okolím. 
Modrá znamená v ě r n o s t , c h a r a k t e r i z u j e f l e R m a t i s n , ž e n s k o s t , levou s t r a n u , 
h o r i z o n t á l n í sr .ěr , ^ i r l andy v r u k o p i s u . V chuti znamená s l a d k o s t , v c i t e c h 
něžnos t , orí;án nodré Je k^že. V n á ř e č í P a l i í b l í z k é 3ar.skrtu) znamená tmavě-
modrá medi tac i a je označována jako " n i l a " . Ve a t a r é I n d i i je tmnvěnodrá 
uznávána jako z v l á š t ě typ ická a o b l í b e n á . Modrá je b lažené sp lnění ideá lu 
jednoty - odtud modrá květ ina romantiky, modrá znamená v ě č n o s t , nebe, b l aženos t 
n taká t r a d i c i . 

Modrozelená v psychologickém tes tu označuje napětí podmiňující vy t rva lo s t . 
Znamená pevnost, s t á l o s t , tvrdost a především defenzivu proti změnám. Repre-
zentuje konstanty sebevědomí, sebezáchovy, s e b e j i s t o t y ; zelená budí pyšně -
a rozvážné chování, je barvou ovládání , moci. Kdo ve l í na prvém místě ze le -
nou, chce Imponovat, kdo ji dává nakonec, chce se od tlaku a n á s i l í osvobo-
d i t . 

Červená s příměsí Žluté představuje or^otropní fyziologický s tav , zvyšuje 
pul s , t l a k , frekvenci dechu, je výrazem v i t a l i t y a zvyšuje vecetat ivní 
vzrušivost . Je proto významná při všech formách vzbuzování chuti . Červená 
znamená ir.puls, potencí, sexuální 3Ílu i revoluční výboj. Červená Je s í l a 
výboje, zelená naopak odbourání napět í , odpočinek, 
Červená znamená časovost , s i lnou mužnost, p ř í s l u š í falickým symbolia a ohr.i, 
který zapalu je , červená chce dobýt, proniknout, přeměnit, z í s k a t . 
Červená jako sexuální symbol a nodrá jako něžné uspokojení se spo ju j í do 
erotické harmonie. 

Žlutá znamená hledání osvobozujícího východiska. Lehká žlutá je podněc: J í c í , 
zatím co hmotnější červená Je v z r u š u j í c í . Znamená vyzařuj íc í s v ě t l o s t , 
bezbrannou v e s e l o s t , a le také rozřešení a d i l a t a c i - r o z d ě l e n í , zatímcocranžová 
kontracarva modré znamená kontrakci , napětí až křečovité s t ažení . 
Selená Je vy t rva lo s t , ž lutá proměna, zelená napčt í , ž lutá ře šení . 

Fialové Je mystická, uzavřená - odpovídá psychicky stavu, kdy vše cc svyslím 
a dělán, co chci , musí odpovídat skutečnost i . F ia lová charakterizuje moc, 
která 3e nazývá kouzelnictví , magie, i luze , mystika. 
:<do miluje f i a lovou , chce být jednak okouzlen, chce však i sám kcuzelnč 
působit avýo šarmem, okouzlovat. 
F ia lová znamená magickou i d e n t i f i k a c i subjektu - objektu - protiřešením, 
souvis í fyz io lo f i cky s hormonálním stavem, vol í ji dět i v pubertě, ier.y 
v těhotenství , a le i homosexuálové. 

Hnřdá charakterizuje zlomenou s í l u v i t a l i t y , má expanzivně iSčinný impula, 
ale mnohem s l a b š í než červená. 

Černá nevyjadřuje žádnou ideu, je poslední hranicí ž ive ta , je odmítnutím 
perspektivy, prapory anarchis t i a nihilistOi, p i r á t i byly černé. 
Černá také vyjadřuje iSdiv, charakterizuje askezi i zřeknuti se , a le též 
protest proti osudu. 

(Baran 1978) 
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„grupování" barev24. Přikládám internetové odkazy25, kde se můžete 

dozvědět více a také se nechat otestovat Luscherovou metodou. 

Poukázala jsem na to, že barvu lze používat jako léčebný a diagnostický 

prostředek v psychologii a arteterapii. Existuje ale také léčba barvou 

chromoterapie, která se zakládá v účinkování barev přímo na tělo. Tato 

metoda používá barevného světla a barvy v prostředí k léčbě nejrůznějších 

chorob a snaží se posilovat blahodárné účinky barev. V roce 1988 se na 

mezinárodním vědeckém setkání v New Yorku pokusili vědci o analýzu 

činnosti keratinocytů (buňky epidermis) - zjistili, že lidská pokožka je vysoce 

senzitivní vůči paprskům barevného světla. Pomáhá v převádění 

spektrálních barev na chemické reakce uvnitř lidského těla. Pokožka se 

chová jako prizma (hranol) rozkládající světlo na jednotlivé složky. 

Umožňuje absorpci barev v jednotlivých částech těla. 

Antonio F. Torrice26 uvádí následující přehled barev a jejich účinků -

zakládá jej na pozorování a výzkumech v klinické praxi. 

Červená je absorbována ve spodní části páteře, ovlivňuje pohybové aktivity 

těla. 

Oranžová se vztahuje na oběhové funkce a nervový systém. 

Žlutá má vliv na hrudník, srdce a plíce - zasahuje dýchání. 

Zelená ovlivňuje hrdlo a hlasivky. 

Modrá působí na oči, uši a nos - tedy na zrak, sluch a čich. 

Fialová je absorbována skrze vrchol hlavy a ovlivňuje mozkové aktivity. 

24 Pro přecistavH tímfsí#nf eBrysné na mfstg 1. a černé na mf^tB pBHfsa?H-|e na prem^DH 

žádoucího znaku (žádoucnosti) červené v přehnaně dramatické i d t a M Pokud se červená a 
černá objevují v pořadí 7.-8. poukazuje to na napětí pramenící z nechtěné situace a úzkost 
(popř.z lobu) z uvěznění. Červená a černá na J.-4. pozici naznačuje frustrací z nenap lněné touhy, 

Konečně pokud jsou tyto barvy uvedené v pořadí 5.-6. současné okolnosti života jedince jsou příliš 

restriktivní. 

25 Luscherův test: 

http://www.colourtest.ue-foundation.org/kolory/kolor-index2.html 
http://www.luscher-color.com/ 

26 Esej Color Therapy: The Body Prism. (Hope; Walch 1990) 
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Torrice upozorňuje na fakt, že barvu nemůžeme předepisovat ve formě: „vy 
si kupte plechovku modré" a „vy zase gram zelené". Každé tělo vnímá barvu 
zcela unikátní cestou a potřeby v tomto ohledu, které vstupují do našeho 
vědomí mohou být opravdu velmi jemné, specifické. 
Response barvy (Response to Color) je odezvou, odpovědí, psychologickou 
reakcí jedince na barevný podnět. Taková reakce může být vyjádřena v 
preferování konkrétní barevnosti. Snažíme se bádat především na poli 
bezděčných obecně se vyskytujících reakcí - snažíme se hledat jakýsi 
„kolektivní náhled" barvy. Jak barva mění náladu vnímatele, kam posouvá 
jeho myšlenky, jak ovlivňuje percepci teploty, velikosti, vnímání okolí skrze 
asociativní konotace - to jsou nadmíru složité problémy, na které musíme 
hledat odpovědi jedině v kontextech tedy relacích. K problematice 
preferování barevnosti se snaží občas přidat slovo také statistika. Z mého 
pohledu její přínos není tolik podstatný27, ale i tak nás může osvěžit novými 
informacemi. V Eysenckově studii z roku 1941 20 000 lidí mělo za úkol 
seřadit barvy prismatu dle preferencí. Bez ohledu na věk a pohlaví studie 
vynesla následující pořadí: modrá, červená, zelená, fialová, oranžová a žlutá. 
V evropském prostředí se modrá vyskytuje často na prvních příčkách. 
Na to, jaké volíme barvy má vliv geografický region, v kterém žijeme a jeho 
přirozená paleta, dále historická tradice barvy, věk28 a pohlaví. To ale jen do 
jisté míry. Více se dovíte ve výzkumu (Hudečková 2007). 

27 Reaguji na kvantitativní statistické metody, které mnohdy potírají podstatu preferování 

barevnosti a mohou dosti zkreslovat výsledky. V mém prvním výzkumu preferování barevnosti, 

který jsem prováděla v rámci metodologie pedagogiky, jsem byla nucena použít výhradně 

kvantitativní metody. Domnívám se, že mnohem hodnotnější je v oblasti barev dialog. Více 

(Dobrovolná 2004) 
28 Jak barvy vidíme, jakým z nich dáváme přednost, to záleží především na stavu tělesného 

(smyslového) rozvoje. Novorozenci zpočátku rozlišují pouze světlo a tmu, pak se přidává 

favorizace žluté, v mladším školním věku stoupá obliba modré a červené. S postupem tělesného 

zrání následkem zažloutnutí oční čočky dávají lidé přednost krátkovlnným tónům - modré a 

zelené. (Hope; Walch 1990) 
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1.2 Barva a umění 

Klíčová slova: světlo, vztah, Itten, vztah k barvě 

Umění je lidská aktivita, je specifickým konstatováním o světě, prožitkem... 
Pracuje s barvou v podobě světla (a konkrétněji také pigmentu) snad od dob, 
které už nejsou v naší historické paměti. Těžko popsatelná existence barvy je 
pro člověka esenciální, vztahuje se k podstatě bytí. Odkrývání jejího 
tajemství nám pomáhá chápat sebe samotné, náš složitý pohyb životem. 
Pracujeme jakožto lidé s tím, co nám na jednom břehu dovoluje a dává 
příroda a druhém čekáme odkázáni na naše možnosti smyslově vnímat. 
Nedovoluji si spekulovat, kdy poprvé se člověk rozhodl použít barvu 
s uměleckou intencí, kdy mu byla prostředkem nebo cílem, kdy poprvé byl 
fascinován jejím jsoucnem. Možná byla tou první barvou červeň krve, 
člověku tolik vlastní a lidská, životaplná. 

Není jednoduché vybrat kritérium - tedy nějaké konkrétní zorné pole - skrz 
které pohlédneme na tak komplikovaný vztah jako je „barva a umění". 
Každý z umělců, který kdy tvořil, měl určitý svébytný způsob myšlení a 
přístup k práci. Ano, existují kultury a existovaly i umělecké slohy se svými 
barevnými konvencemi - já se však domnívám, že v makro měřítku (pokud 
se sehneme od -ismů k jedinci) se zde jedná o vztah každého jednotlivého 
tvůrce k barvě. Ovšem nejen souhrn těchto jednotlivců a jejich názorů 
zakládá náš problém. Pokud se oddálíme od intimního dialogu jedinec-
barva, můžeme nahlédnou problém strukturovaněji a systematicky. Nutné 
je ale jistě uplatňovat oba způsoby poznávání problematiky. 
Systematizace je pro naše uvažování stěžejní i když zjednodušující - pro 
zdánlivou orientaci v džungli umění ale nevyhnutelná! 

V této kapitole Vám čtenářům nabízím vhled do teorie barev Johannese 
Ittena. Z jeho odkazu čerpá mnoho spisovatelů a teoretiků - mám-li hovořit 
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Systém barev 

Subjektivní barevná škála 
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upřímně, tak většina českých knih o barvách mnohdy neobratně parafrázuje 
jeho propracovanou teorii - často bez obrázků a příkladů. Velice si cením 
pramenů, které pro nás milovníky barev pan Itten zanechal. 

Dále jsem do kapitoly o barvách a umění zahrnula krátký přehled možných 
výtvarných přístupů k barvě. Nechtěla jsem postupovat chronologicky ale 
spíše napříč uměním dávným i současným a vybrala jsem jen několik málo 
ukázek. Na konci jsem se zaměřila na tvorbu autora Kuno Gonschiora, jeho 
přístup k zobrazování nás jistě inspiruje. 

Ittenovo „umění barev" 

Klíčová slova: Itten, vlastnosti barev, kruh barev, barvy a tvary, prostor 

Pan Johannes Itten se narodil už na konci 19. století. Jeho teorie - sic mezi 
odborníky považována za tradici v teorii barev - není ale studentům a často 
ani učitelům známa - nemluvě o designérech a umělcích ani půl století po 
jeho smrti. 

Po přečtení jeho knih považuji za nutné uvést v této práci alespoň výběr 
významných úvah i faktů, které jsou základem vědění o barvě, otevírajícím 
možnosti hlubšího porozumění a tedy uplatnění nejen v umělecké tvorbě. 
O tom, zda a jak existuje barva, lze vést velmi dlouhé a zajímavé diskuze. 
Vzhledem k předchozí kapitole lze říci toto: Barva se stává, ožívá v našem 
vědomí, které spolu se světlem generuje barvu nějaké látky. Vnímáme barvy 
ve smyslu psychofyziologické reality (tj. „barevný efekt") vyplývající 
z psychochemické reality barviva. 

To, co považujeme za „harmonické" v oblasti barev, co našemu „oku" ladí je 
velmi ovlivněno subjektivním postojem, který každý z nás zaujímá. 
Z hlediska fyziologického je takovou poklidnou harmonickou barvou 
středně šedá, která nevyvolává žádný následný obraz. 
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Harmonické barvy jsou takové, které během percepce vyvolávají šedou směs 
v našem vědomí, ostatní barevné kombinace působí disharmonicky či 
expresivně. Itten ve své knize hovoří o tzv. „subjektivním zabarvení". Na 
toto téma prováděl se svými studenty zajímává cvičení. Osobní barevnost se 
vyvíjí obzvláště v dnešní době za vlivu módy. Jde o výběr barev, velikost 
barevných políček, jejich orientaci, juxtapozici a ostrost. Je to velmi náročný 
úkol, který vyžaduje hluboké uvědomění si vlastních preferencí a pochopení 
barevných vztahů. Takové cvičení nám může pomoci v hledání vlastní 
individuality a sebepoznání. 

Základem pro všechny, kteří chtějí poznávat svět barev, je barevný kruh, 
popř. koule. Bylo (a je) mnoho teoretiků, kteří se pokusili zkonstruovat 
nějaký 2D či 3D systém klasifikace barev. I když je barva velmi dynamická 
událost, je nutné používat takové redukcionistické prostředky ke 
zpřehledňování - lépe si uvědomíme vlastnosti barev a jejich vztahy. 
Poznání barvy často změnilo přístup umělce k tvorbě. (Příkladem je imprese, 
kde je vliv optiky a vědeckých objevů nepopiratelný.) Autor díla pak může 
rozhodnout o celkovém vyznění tónu a tedy zejména o možném efektu 
visuálním, také psychologickém a symbolickém. 
Už víme, že poznávat barvu můžeme skrze fyziku, chemii, psychologii 
především - můžeme poznávat podstatu světla, pigmentu, také se dozvíme o 
efektu světla na zrakový aparát, o tom, že barva má vliv na mysl aj. Pokud 
ale hovoříme o barvě v umění nemůžeme vynechat rozbor vztahu barvy a 
efektu - tedy vztahu, který je pokaždé jiný. Dle Ittena je barva vizuálním, 
mentálním a spirituálním fenoménem. Estetické působení barev je tolik 
závislé na postoji diváka k artefaktu! Umělec může zacházet s barvou jako s 
čistě vizuální kvalitou (imprese), jako nositelkou emocí (expresionismus), 
nebo ji třeba konstruovat záměrně jako symbol. Přístupy se prolínají. 

Jaké má barva vlastnosti? Přirozené atributy jednotlivých barev nejlépe 

vystupují v relaci k jiné barvě, tedy v kontrastu. 
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Teplotní kontrasty 



Itten rozlišuje následující kontrasty barev: 

Simultánní kontrast je „neobjektivní", vzniká v oku pozorovatele u všech 
barev, které nejsou 100% komplementární (tj.doplňkové). Podle toho, 
jakým způsobem mění tento kontrast vzhled barvy, hovoříme o světlostním, 
sytostním a barevném kontrastu. 

Světlostní kontrast zdůrazňuje rozdíly barev ve smyslu světlejší-tmavší. 
Sytostní kontrast upozorňuje na to, která barva je více a méně sytá, plná. 
Barevný kontrast vyhraňuje odlišnost tonální. Tyto druhy kontrastů 
většinou vznikají naráz. Specifickým případem je kontrast doplňkových 
barev - jsou to barvy největších rozdílů, dokonale k sobě „ladí" - zvyšují 
vzájemně svou sytost. (Představte si třeba květ africké fialky se žlutým 
středem - zde je také nejsilnější světlostní kontrast.) 
Teplotní kontrast se zakládá na subjektivním pocitu tepla při vnímání 
barvy. Modrozelená prý zpomaluje oběh, červeno-oranžová jej zrychluje. 

Sytost barev hraje velkou roli při následném kontrastu - pokud delší dobu 
pozorujeme sytou barvu, naše sítnice je vzrušená, v pohledu se po ukončení 
tohoto podráždění ukáže negativní obraz (paobraz) - opak pozorované 
barvy. 

Střední šedá, která leží uprostřed mezi černou a bílou je bezcharakterní, 
němá, ale má velice důležitý aktivační efekt vůči sousedící barvě. Neutrální 
barvy mají schopnost nabíhat lehce do barvy doplňkové k barvě, s kterou 
jsou sdruženy. Pokud šedá sousedí s oranžovou působí studeněji, než kdyby 
byla poblíž modré. 

Plošný poměr barev ovlivňuje účinnost kontrastu - jde o vhodné 

balancování sil. (Goethe se pokusil stanovit dobré proporce barevných 

ploch.) 

Prostřednictvím míchání barev můžeme dosáhnout nekončícího počtu 

barev. Můžeme používat pigmenty průhledné, které se vzájemně překrývají 
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(akvarel), nebo můžeme barvy řadit vedle sebe ve skvrnách (míchání 
proběhne v oku). 

Barva je vesmírem o sobě. Uvést barvy v harmonii je nanejvýš složitý 
proces. Můžeme vytvářet harmonické dvojice komplementárních barev, 
trojice, můžeme k sobě řadit čtyři barvy. Barvy sousedící mají tendenci 
k simultánnímu kontrastu. Skupinu šesti barev můžeme vytvořit skrze 
šestiúhelník (více Ittenova schémata harmonie), nebo doplníme černou či 
bílou ke čtyřem čistým barvám. Harmonie ale není nic, na co by existovaly 
šablony. Zdůrazňuji komplikovanost hledání výrazových možností, hledání 
volby protikladů. 

Itten se pokusil barvy snoubit s tvary, přiřadil tvar k barvám dle jejich 
eticko-esteticko-expresivních kvalit. Pro zajímavost uvádím přehled těchto 
kombinací. Tato Ittenova teorie se nikterak neujala, on se ale snažil hledat 
vztah vzájemnosti, kdy barva podpoří tvar a naopak. 

Čtverec představuje hmotu, váhu; je jasně omezen; jeho deriváty jsou kříž, 
obdélník aj. Itten k němu přiřazuje červenou barvu, hmotnou a statickou. 
Trojúhelník je útočný, agresivní s ostrými úhly; je k němu přiřazena žlutá, 
barva myšlení a beztíže. 

Kruh je tvarem relaxace, hladce se pohybuje, je spojován s duší; pojme 

všechny tvary. Ke kruhu prý patří modř. 

Lichoběžník je spojen s oranžovou. 
Sférický trojúhelník se zelenou. 

Elipsa s fialovou. 

Je odpozorováno, že barvy dokáží vytvořit prostorový efekt. Každá z nich 

má určitý potenciál, hloubku. Důležité je citlivě řešit pozadí u obrazu. Na 

náčrtku vidíte zlatý řez jakožto ukazatel hloubky na černém a bílém pozadí. 

Pozorujte, jak barvy vystupují a ustupují v prostoru. Teplé barvy vystupují, 
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studené odchází do pozadí. Vliv má samozřejmě také umístění barvy 
v prostoru, rozsah barevného pole, saturace a uspořádání do plánů. 

Vynikajícím polem pro studium barevných účinků, dojmů je příroda, 
střídání ročních období. Čím je světlo barevnější, tím je výraznější proměna 
lokálních barev. Plné osvětlení nechává lokální barvy mizet, stín je 
zatemňuje. Podstatné jsou vzájemné vlivy světel odrážených předměty mezi 
sebou - vzniká okolní prostor, atmosféra světel. 
Právě Renoir, nebo také Bonnard vytvořili variováním barevných polí 
teplých a studených „polyfonická díla". Zachytili barevnost stínů, které jsou 
v denním světle komplementární k barvě objektu . 

Více postřehů o barvě najdete v knihách Johannese Ittena. 
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Umělec hovoří s barvou 

Klíčová slova: racionální, citový, estetizující, smyslový přístup ke 

skutečnosti; matérie barvy, relace 

Je toho tolik, co bych chtěla o barvě ve výtvarném umění říct. Je toho tolik, 
co už řekli jiní. Je moc těžké vybrat z neskutečné sumy děl, tendencí a 
přístupů nějaký reprezentativní. 

Na začátku této práce jsem slíbila, že nebudu přistupovat k tématu 
chronologicky. Rozhodla jsem se, že použiji velmi funkční kritérium 
„základní přístupy ke skutečnosti29", které systematizují způsoby 
uměleckého vyjádření dle osobnostního typu a preferencí a mohou se 
vzájemně prolínat. 

Pokud umělec zvolí ve své tvorbě smyslový přístup, snaží se přepsat 
skutečnost tak, jak ji vidí, hmatá. Realistický a naturalistický přístup k barvě 
přináší upínání se k lokálním barvám, snahu tyto barvy vyjmout 
v „nezměněné" podobě ze skutečnosti a vložit je do obrazu. Pokud se jedná o 
čistě smyslový přístup, umělec nepoužívá příliš svou imaginaci a imituje 
vizuální situaci z prostředí svého života. 
Racionální přístup oproti tomu vstupuje s jasným plánem, jak vizualitu 
uchopit. Plocha obrazu aj. je organizována, komponována a skrze rozum 
konstruována. Barvy jsou potom redukovány na podstatné a slouží vědomé 
výstavbě prostoru. 

Jestliže se nechá umělec vést svými city a prožitky, hovoříme logicky o 
citovém přístupu. Barvy nejsou lokální či podmíněny jejich přirozenými 
souvislostmi ve skutečnosti. Jsou voleny fantazijně a mnohdy na základě 
podvědomích impulzů. Jejich kontrast se stává „stavebním kamenem". 
Pokud hledá výtvarník krásu v dekorativní ploše plné ladných linií, jeho 
přístup je ryze estetizující. S barvou nakládá jako se zdrojem krásy, často 
používá barevné akordy, které zdůrazní půvab linií. 

29 Dělení vychází z Jungovy kategorizace psychologických typů: smyslový, intelektuální, citový a 

intuitivní. (Bláha 1994) 
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Mezi těmito přístupy může umělec volně přecházet a kombinovat je. Často se 
tak děje během vývoje umělce, kdy postupně krystalizuje jeho „styl" a tedy 
také přístup k barvě. 

Pro ukázku práce s barvou v umělecké tvorbě jsem vybrala umělce, jehož 
dílo jsem měla možnost vidět „na vlastní oči" na výstavě „Co bych byl bez 
Tebe?" na podzim (2006) v městské knihovně v Praze. Je to důležité, když 
píšu o barvě, abych opravdu měla osobní zkušenost a okusila pigment 
v tomto případě díla malířského. Tvorba Kuno Gonschiora je v českém 
prostředí téměř neznámá a podle postřehů ze zahraničí lze soudit, že ani 
tam umělec zatím není všeobecně znám. 

Je poměrně komplikované dohledat o něm konkrétní informace, které by 
nebyly pouhým výčtem dat. Knihy a katalogy jeho díla jsou k dispozici pouze 
v zahraničí. Tento pán si ale skutečně zasluhuje pojmenování „umělec" -
jeho dílo je i v dnešní „rozrůzněné" době jiné a svébytné. 
Pan Gonschior se svému osobnímu tématu - barvě - věnuje více jak 50 let. 
Jeho tvorba je nesmírně kompaktní a ucelená a někdy se zdá, že postupuje 
spíše jako umělec-vědec, než experimentátor - tím je on ale také. 
Studoval na umělecké akademii v Dússeldorfu, univerzitě v Kolnu a pak se 
sám stal profesorem volné malby na berlínské univerzitě. Má za sebou 
obrovské množství výstav - hlavně ve svém rodném Německu a také po celé 
Evropě. Důležité je zmínit se o výstavě v New Yorku, která se konala roku 
2006 ve Stefan Stux Gallery a znamená jistě velký úspěch autora na 
mimoevropském poli. Vystavil zde několik velkoformátových pláten 
s názvem „10 krajin - Pro Ulriku" a jakožto umělec s dlouholetými 
zkušenostmi dostal velký prostor vhodný pro vystavení svých obrazů (tzv. 
multi-room installation). Články v angličtině pojednávající o této jeho 
výstavě v NY se shodují na tom, že je to umělec velkého formátu (nejen co do 
velikosti plátna) - svým významem srovnatelný například s autory jako jsou 
Mark Rothko, Robert Ryman či Yayoi Kusama. Lze se dočíst, že je někým 
mezi Rothkem a Seuratem, což je dle mého názoru absurdní. Dokonce jsem 
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se dočetla, že prý je jeho tvorba „pointilistickou abstraktní expresí" - a s tím 

naprosto nesouhlasím! 

Mnohdy je po formální stránce srovnáván se stylem analytické a později 

také radikální abstrakce - minimalistické nutno dodat. Gonschiorovi práce 

ale přesahují jakékoli hranice uměleckých stylů - a věřím, že není cílem „nás 

pozorovatelů" tyto práce seskupovat do nejrůznějších kolonek - nejlépe 

chronologicky uspořádaných tak, abychom „měli klid a pořádek v umění". 

Kuno Gonschior patří ke generaci umělců „nového konkrétního umění" -

jeho dílo je čisté, skutečné a přesto otevřené každému divákovi. Není „samo 

pro sebe", ale počítá s naší účastí v dialogu. 

Pan Kuno propustil barvu na svobodu, postavil se k plátnu - dle mého 

názoru - velmi pokorně. Tím, že potlačil - mohu-li říci - svou subjektivní 

stránku a koncepci malby pojal více jako prostor, kde barva mluví sama o 

sobě, dosáhl tím na nejvyšší metu umění. Dostal se totiž na horizont, kde 

barva vystupuje jako autonomní hodnota. (Nikoli expresivní, jak se často 

píše...). V jeho díle je velmi specifický vztah umělce/tvůrce a materiálu, jehož 

esence byla zachována. Kuno Gonschior zachovává specifikum barviva-

pigmentu a zároveň citlivě pečuje o plochu obrazu, konstruuje naší percepci 

pomocí jednotlivých elementů. 

Gonschior ve svém díle uplatňuje velmi zajímavou techniku malby. 

Základním prvkem „výstavby" - nebo chcete-li skladby obrazu - je skvrna 
barvy. Když se ale řekne skvrna, většině z nás se asi vybaví skvrna 

nepravidelná a expresivní, jako například u Pollocka či jiných akčních 

umělců. Zde se ale jedná o úplně jinou skvrnu - je vytvořena mnohem 

jemněji, než skvrna expresivní-gestická. Skvrny na Gonschiorových 

obrazech mají rytmus, vztahy mezi nimi - mezi každou jednou a druhou 

skvrnou - jsou základem vztahů vyšších mezi barvami, které jsou na 

obraze. Je to opravdová symfonie pro oči - můžeme se jednak věnovat 

vztahům na „mikro" úrovni a zároveň odstoupit a uvědomovat si, že právě 

na nich záleží vyznění celého obrazu a vztahy na „makro" úrovni. Tato díla 

vytvořená ve jménu barvy vydávají maximum její energie, vztahují se 
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k samotné materii barvy, k pigmentu a hmotě barevných jezírek uvnitř 
obrazu. Fyzická podstata barvy je v hlavní roli. 
Díla o kterých pojednávám jsou svobodná i po stránce vnímání - to jak 
každý z nás vnímá barevnost obrazu je věc veskrze individuální (jak 
s ohledem na biologické vybavení, tak i v rámci psychologie). Velmi zajímavé 
jsou efekty, které autor vytváří dotekem barvy na neupravené hrubé plátno, 
tím celému dílu dodává křehkost a zdůrazňuje tak i relativitu jeho percepce. 
Autor nechává dialog s dílem na nás a vzdal se užívání jakýchkoliv 
„vizuálních triků a fint". Nechává nás vstoupit do prostředí, kde lze nerušeně 
přemítat o barevných vztazích, barvě a skvrně - které se zdají být snad 
samotnou podstatou naší vizuální kultury. 

Ve způsobu tvorby, jaký zde představuji, lze najít mnoho informací, které se 
vztahují k teorii barev a tedy k vědeckému poznání. Pan Gonschior 
evidentně žije také v teoretické rovině a svým dílem navazuje na díla M.E. 
Chevreula a J. Alberse (Bauhaus). 
Svým obrazům Kuno nedává jména, nebo pouze pojmenovává obrazy dle 
toho co na nich vidíme obecně (např. Modrá, Modrá-zelená-modrá atd.). 
Výstavu v NY, o které zde píšu, nazval „Krajiny" - je to jeho interpretace 
barevných polí, zároveň ale dává prostor divákovi k přemítání, zda i on na 
plátně vidí krajiny, krajiny barev, nebo něco zcela jiného. Nabízí nám nový 
smysl pro prostor. Záleží pak jen na nás, kolik času věnujeme vnímání jeho 
děl, zda jsme schopni vnímat jednotlivé nuance obrazů. 
Jeho obrazy - a vlastně i naše - jsou plné vibrujících barev, někdy až 
hypnotické a podle jedné návštěvnice NY galerie jsou složeny ze skvrn 
podobných okvětním plátkům růže. 

Pro nahlédnutí do tvorby Kuno Gonschiora doporučuji shlédnout prezentaci 
v příloze. Obsahuje všechna díla vystavená v NY 2006, ale i díla z doby 
dřívější. Obraz, který vidíte v textu je nazván „Gelb" tj. žlutá, o tu tady jde. 
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2. Barva ve výtvarné výchově 

2.1. Kvalitativní výzkum preferování barevnosti 

Klíčová slova: preferování barevnosti, asociace 

V příloze k této práci jsou obsaženy dva výzkumy. Jeden je předvýzkumem 
druhého. První (Dobrovolná 2004) je kvantitativní, druhý (Hudečková 2007) 
používá kvantitativní metody jen jako způsob ke zpřehlednění výsledků, 
jeho orientace je však kvalitativní. 

Uvádím na tomto místě stručné výsledky výzkumu „Preferování 
barevnosti" z roku 2007, který jsem uskutečnila během pedagogické praxe 
v Gymnáziu Zatlanka. 

Tento výzkum se zabýval problematikou oblíbenosti barev ve vztahu k 
pohlaví jedince. Také zkoumal vzájemné vztahy těchto preferencí. Podobné 
výzkumy v České Republice zatím nejsou příliš časté. Jejich zpracování je 
velmi náročné, jelikož jsou převážně verbálního charakteru a vyžadují spíše 
kvalitativní přístup a celostní hodnocení. 

Ke zpracování dat jsem tedy přistupovala skrze kvalitativní přístup, data 
byla zpřehledněna pomocí tabulek a grafů tak, aby jejich interpretace byla 
snadnější a vůbec možná. 

Data byla získána pomocí anonymního dotazníku s převážně otevřenými 
odpověďmi v časovém úseku od 31.10. 2007 do 3.11 2007. 
Předvýzkum byl uskutečněn (Dobrovolná 2004). Samotného výzkumu se 
účastnilo 125 respondentů, kteří byli vybrání pomocí náhodného výběru bez 
vracení. Věk respondentů se pohyboval v rozmezí od 15 do 17 let a byli 
zastoupeni jak muži, tak ženy v poměru 88:37 /ženy:muži. 
K ověření stanovené hypotézy jsem použila srovnávací metodu - porovnala 
jsem slovní odpovědi a kvantitu těchto odpovědí, všímala jsem si frekvence 
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opakujících se asociačních slov. Snažila jsem se vypozorovat souvislosti mezi 
volbami mužů a žen. 

Jak si tedy stojí výsledky výzkumu ve vztahu k hypotéze? 

Mezi znakem pohlaví a výběrem barevného odstínu opravdu nebyl 
nalezen pevný vztah či vazba. Výběr barvy je do velké míry nezávislý na 
tomto znaku, rozdíl je pouze u barev růžová, fialová. Tyto barvy muži i 
ženy většinově nepreferují, pouze menšina žen ano. 
Na prvních třech příčkách se u obou skupin objevují tyto barvy: zelená, 
černá, modrá. Pro obě skupiny jsou to barvy oblíbené, provázané 
s pozitivními asociacemi. 

Hypotéza tvrdí, že asociace vůči barvám budou roztříštěné a budou vůči 
jednotlivci velmi specifické. Dá se říci, že asociace jsou roztříštěné jen do 
určité míry, lze najít také velkou shodu v reakcích na konkrétní odstíny. U 
fialové respondenti asociovali nejvíce - tedy jak kvantitativně, tak i co do 
rozmanitosti pojmů. Tato barva vyznívá jako velmi kontroverzní a 
specifická. 

V hypotéze stojí: nebude nalezen žádný klíč oblíbenosti barev v tomto 
konkrétním vzorku populace, který by mohl být ověřitelný ve společenské 
praxi. Pouze u mužů bude zřejmě negativně vnímána růžová barva. 
Souvislost ve vnímání tvaru a barvy nebude nalezena. 
Klíč nemáme, ale víme, které barvy respondenti preferují nejvíce a které 
nejméně a obě skupiny se až obdivuhodným způsobem shodly ve výběru -
nezávisle na pohlaví. Růžová se ukázala nejen u mužů, ale i u žen 
nežádoucí, spojena s negativními reakcemi. 

Ittenovo vztahování barev a tvarů nebylo potvrzeno, ale bylo velmi 
inspirativní. Výsledky ukázaly, že existuje mírná tendence ke spojování 
základních geometrických útvarů (trojúhelník, čtverec, kruh) 
s primárními barvami. 

Pohlaví není pro skupinu dotazovaných determinantou výběru30. 

30 Více podrobnějších informací viz. (Hudečkové 2007). 
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2.2. Barva v současných koncepcích výtvarné 
výchovy 

Klíčová slova: RVP, dialog s barvou, cíle a obsah vzdělání 

Jak si stojí barva v současných koncepcích výtvarné výchovy? Doby, kdy měl 
pedagog poměrně jasně dáno, co bude se studenty probírat v hodinách 
výtvarné výchovy jsou pryč. Se zavedením nových rámcových 
vzdělávacích programů míra svobody ve volbě vzdělávacího obsahu 
vzrostla. To je pozitivní fakt jenom v případě, že je učitel kreativní a schopný 
profesionál, motivující a inspirující člověk. Pokud tomu tak není, děti při 
výuce skutečně trpí. 

Výtvarná výchova je v rámcovém vzdělávacím programu pro základní a pro 
střední vzdělávání vřazena do oblasti „umění a kultura". (Ve skutečnosti se 
týká ale všech ostatních oblastí.) 

Pečlivě jsem si prostudovala oba dokumenty a musím říci, že ač jsou 
napsány srozumitelným jazykem, nedovedu si reálně představit jejich 
uplatňování dnes - v situaci, kdy výtvarnou výchovu nezřídka vyučuje 
neaprobovaný učitel (zejména na základních školách). Nároky na výstupní 
hodnoty - klíčové kompetence žáka jsou vysoké. Nároky na učitele, který má 
žákovi tyto kompetence zprostředkovat, jsou tím pádem obzvláště velké. 
Nechci rámcové programy kritizovat, dokážu si představit, jak komplikované 
musí být vytvoření takového obecného dokumentu, odpovídajícího nárokům 
a podmínkám v současném vzdělávání. 

Budu se držet zaměření svého studia (učitelství pro střední školy) a pokusím 
se naznačit, kde by mohlo figurovat téma barva z hlediska vzdělávacího 
obsahu, který podává Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. 
Výtvarný obor má rozvíjet „uvědomělé užívání vizuálně obrazných 
prostředků na úrovni smyslových dispozic a na úrovni subjektivně 
osobnostní a sociální". To znamená, že chce žáka kultivovat, podporovat jeho 
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sebepoznání a citlivost. To jsou všechno cíle, které právě objevování barvy 
může velmi mocně zprostředkovat. Zejména skrze prožívání, zakoušení 
barvy můžeme studenty přimět k hlubokému porozumění „lidské situaci" 
v kulturním a také přírodním kontextu. V RVP je zdůrazněna trojjedinost 
pozice studenta ve světě vizuální kultury jakožto vnímatele, interpreta a 
tvůrce komunikačního obsahu s uvědoměním si oblasti jeho účinku. Tuto 
pozici lze skrze rozbor (percepce barevného světla, pigmentu, barvy jakožto 
výrazového prostředku aj.), uplatňování a prožívání fenoménu barva objevit 
a dále upevňovat. Tím, že žák vstupuje do dialogu s barvou, odhaluje svůj 
mnohdy neuvědomovaný vztah a postoj k barvě. Může si ji uvědomit jako 
znak, který vyvolává v něm samotném jisté reakce, pocity, asociace. Žádoucí 
je odhalovat a pozitivně směrovat žákovo sebepojetí, rozvíjet jeho citlivost ke 
komunikačním účinkům barvy, jež zachycuje svými smysly. 

Pedagog by měl připravit takovou situaci, kdy student odhalí ustálené i 
proměnlivé aspekty barev. Rozsáhlé možnosti tkví především v propojení 
výtvarného hlediska s hudebním, literárním i dramatickým oborem. Zde je 
takřka nespočet úžasných možností, jak posilovat nejen senzitivitu. 
Velmi podstatný je postoj samotného pedagoga k tématu - pokud je 
milovníkem barev, obdivovatelem jejich komunikačních možností, citlivým 
„moderátorem" hodiny a tvůrcem podnětného prostředí, kde je vstřícná 
atmosféra - značně a dlouhodobě to studenty ovlivní. Mám krátký, ale 
osobní zážitek, kdy mě učitel dějin umění vyloženě nadchnul svým živoucím 
přístupem k výuce. Dodnes čerpám energii z takových chvil, kdy se 
moudřejší jedinec dokáže dělit o své poznání, zkušenosti. 
Nesmírně důležité je uvést cokoliv, co se snažíme zprostředkovat do relací. 
Vztahy a souvislosti nám zprostředkovávají opravdové nazírání věcí. Možná 
právě relace a relativizace hodnot a postojů nám pomáhá v kultivaci. 
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2.3. Návrhy vedoucí k prohlubování citlivosti 
studentů k barevnému vnímání a vyjadřování 

Klíčová slova: zdroje inspirace, témata, provázanost vědeckých oborů 

Pokusím se naznačit, jakým způsobem se přiblížit k senzitivizaci studentů 
vůči barvě. Barva je velmi složitý fenomén - objevovat, s čím vším souvisí, 
kde všude prolíná - je veliké dobrodružství. Je to krásné odhalovat aspekty 
její existence, dočítat se v knihách, doslýchat se o ní nové a nové věci. Říkám 
to z toho důvodu, že chci nechávat také studenta, aby objevoval. Pokud 
přijde učitel do třídy, nalinkuje téma barva, k tomu přidá celý konvoj faktů, 
kouzlo se vytratí. Barva není něco, co lze nadiktovat do sešitu, anebo 
natrénovat. Je něčím, co vždy fascinovalo a co je velmi těžké uchopit a 
chápat. Z tohoto pojetí asi nejlepším způsobem, jak téma barev v prostředí 
školy zprostředkovávat jsou tématické řady a hlavně projekty. Student totiž 
dostane příležitost sám odhalit něco nového, to má nedozírný efekt. 

Nastíním, jaké oblasti se dle mého názorů pojí s barvou nejvíce a kde 

bychom mohli hledat inspiraci při hledání a vytváření vzdělávacího obsahu. 

Je žádoucí posilovat uvědomění si sebe jako individua v multikulturní 
společnosti. Barva může takovou pozici odhalit, pokud otevřeme téma 
aspektů její různosti i shody u jednotlivých kultur a národů. Barvu 
rozpoznáme jako mocný symbol a hybatel. Toto téma je téměř 
nevyčerpatelné a dá se úžasně transponovat ve výuce výtvarné výchovy. 
Můžeme hledat regionální palety a jejich uplatnění v náboženství, módě, 
můžeme také hledat souvislosti s demografickou polohou, přírodními zdroji. 
Jak se přirozené pigmenty a krajinný ráz promítli ve výtvarném umění 
konkrétního národa? Hledejme souvislosti! 
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Další studnicí inspirace, velmi hlubokou je psychologie barev. V umění se 
dá hledat spojitost - namátkou v expresionismu, fauvismu, dále při vytváření 
vzdušné perspektivy, prostorové modulace; také v geometrické abstrakci a 
konstruktivismu, kde barva abstrahovaná od reality a stává se skutečností 
novou. Barevná skvrna jako vyjádření gesta, emoce, intence v akčním umění 
aj. 

Propojení barvy a náboženství může naznačit liturgickou funkci. Barva 
svatých, církevních hodnostářů, barvy sikhských turbanů, ikony, barva jako 
alfa a omega, také barva jako separace a odlišení hraje v náboženství roli. 
Rituální uplatnění barvy při vytváření mandaly; meditace ve světlech 
vitráží. 

Optika může objasnit leccos ve vztahu k barvě - krásné téma je třeba 
retinální umění (op-art), kde je vazba na fyzikálně-fyziologické téma velmi 
přímá. Optika a fyzika, také chemie mnoho řekne o podstatě pigmentů, které 
barví - plátno, kůži, látku atd. 

Biologie objevuje přírodu a také lidské tělo - to vše je naplněno barvami 
vrchovatě a je to tolik inspirující, pobízející k výtvarným aktivitám. Jen si 
představte projekt na téma „barva pod vodou - nad vodou", „barvy očí a 
nebe", „barva jako projev existence" (barvy zrození, umírání, nemoci) aj. 

Nesmírně lákavé je propojení barvy a literatury či poezie. Jak literární 
autor popisuje barvu, co v nás tato představa vyvolává, jak pracuje s barvou 
poezie; jak vznikly názvy barev a od čeho jsou odvozeny, popřípadě velmi 
zajímavé by bylo uspořádat diktát barev a sledovat, jak si je kdo představuje. 
Barevné aspekty písma, barva v typografii jsou další oblasti, které by se 
mohly stát základem nového pochopení. 

Barva by dala se pojmout také čistě z hlediska výtvarných technik - jak 

připravit pigment, jak vytvářet odstíny; mícháme barvu subtraktivně i 

aditivně (akvarel) atd. 
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Etnografie a kulturologie by nám mohly napomoci v odhalování svátků a 
oslav barev (např. Indie, Japonsko). 

Moc důležité je, abychom při všem tom poznávání světa barev poskytli 
prostor studentům vyjádřit se jak výtvarně, tak verbálně a dát jim zpětnou 
vazbu. Je důležité, aby se zcitlivovali vůči barevným nuancím i v tomto 
ohledu. 

Celé toto snažení a hledání témat směřuje ke zbystření smyslů, jak víme 
smysly sídlí v mozku, který zakládá naši identitu a osobnost. Poznáváme-li 
barvu, poznáváme sebe, svět a jsem přesvědčena, že se stáváme lepšími. 
Poznat totiž alespoň kousek ze světa barev, přináší velikou pokoru a úctu ke 
světu, našemu domovu. 

Jak jsem se vypořádala s tématem barev osobně - během absolvování praxe 
uvidíte v následujícím oddílu. 
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2.4. Návrhy didaktických projektů výtvarné výchovy 
a jejich praktické ověření 

Klíčová slova: projekty, tématické řady, pedagogická praxe 

Měla jsem velké štěstí, když se rozhodovalo o tom, kam půjdu na praxi. 
Strávila jsem totiž čas se studenty Gymnázia Zatlanka. Jsou to mladí lidé, 
velmi inteligentní a citliví, s kterými byla radost pracovat. 
Svůj projekt jsem po konzultaci s paní Mgr. Kitzbergerovou (vedoucí mě 
v praxi) přizpůsobila látce, kterou se studenti zabývali, tak aby byla 
zachována kontinuita vzdělávacího obsahu. 

Při této praxi jsem také provedla výzkum vztahující se k preferování 
barevnosti, jeho výsledky můžete najít v kapitole 2.1. 

Celkem po dobu jednoho měsíce, dva roky po sobě na stejné škole jsem 
pracovala s více skupinami. Uvedu jenom několik menších projektů - nebo 
spíše tématických řad, které jsme objevovali. 

Barva abstraktní 

Výchovný a vzdělávací záměr: Poznat barvu odloučenou od předmětnosti. 

Použité techniky: vytrhávaný a lepený papír; malba temperou 

Stáří žáků: 15-18 let 

Ornament barbarů 

Obsah: ornament a jeho funkce, barva, tvar, symbol, motiv, struktura, 

rytmizace, symetrie, asymetrie, pojem „barbar" 
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Výtvarné problémy a jejich řešení: Úkolem studentů bylo vytvoření 
opakovatelného ornamentu, který by sám o sobě byl stavebním prvkem 
nějaké dekorativní plochy. Měli k tomu použít barevný papír, z kterého 
ornament vytrhali - použití nůžek je v tomto případě nevhodné. Vzniklo 
několik velmi zajímavých děl, kdy autoři byli schopni vysvětlit ostatním, co 
jejich znak vyjadřuje, proč použili konkrétní barvy atd. Ve čtyřech třídách 
jsem toto zadání uplatnila a v jedné z nich jsme si vyzkoušeli samotné 
vytvoření dekorativní plochy v programu Adobe Photoshop. To studenty 
velmi bavilo a byli nadšení z vlastních počinů. Pro některé studenty byla jak 
práce v grafickém editoru, tak i samotné vytváření ornamentu novou 
zkušeností ve světě kreativity. 

Malba v akci 

Obsah: abstractus, expressio, gesto, rytmus, dynamika, harmonie, barevnost, 

rukopis, spontánnost a záměr, živelnost, akce, svoboda, Hans Hartung, 

Jacskon Pollock 

Výtvarné problémy jejich řešení: Pro studenty byla akční malba novou 
zkušeností a tuto techniku pozitivně zhodnotili. Uvolnění je při tomto druhu 
tvorby nutné, studenti poslouchali expresivní hudbu s výrazným rytmem. 
Cílem dvouhodinové práce bylo rozvolnění malířského gesta a rukopisu, 
uvědomění si významu pojmu „gesto". Při zadávání práce jsme zdůraznili 
význam barevnosti díla. Práce byly vytvářeny na balící papír, na něj pak 
byla lita, cákána, stříkána...barva. Téma jsem zopakovala ve třech třídách 2. 
ročníku a bylo velmi zajímavé pozorovat rozdílné přístupy tříd i jedinců k 
tvorbě. Zvláště některé práce dokazují přítomnost výtvarného citu studentů, 
kteří svá díla pojali opravdu niterně. Akční malba skutečně umožnila 
studentům si své dílo prožít. 

Abstrakce skutečnosti 
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Obsah: abstrahování, neoplasticismus, Piet Mondrian, principy zobrazování, 
konstruktivismus, barva, znak, l.pol. 20. stol. 

Výtvarné problémy a jejich řešení: Cílem přednášky i praktické práce bylo 
pochopení procesu abstrakce. Ukázala jsem studentům několik 
Mondrianových děl. Dlouho jsme hovořili o tom, co se na jednotlivých jeho 
obrazech stromů proměňuje. Zabývali jsme se možnými principy 
zobrazování - a zvláště jsme se věnovali principu racionálnímu. Studenti 
mne skutečně překvapili tím, jak hluboce jsou schopni uvažovat v abstraktní 
rovině. To ostatně dokazují jejich díla - z fotografií, které zachycují lidi 
v pohybu dokázali abstrahovat prvky, které uznali za vhodné. Dokázali se 
dostat od reality smyslové až ke své vlastní. 

Barva ve službách smyslů, rozumu, citu a dekoru 

Výchovný a vzdělávací záměr: Uvědoměle volit přístup ke skutečnosti a tedy 

vizuálně obraznému vyjádření. Uplatňovat barvu s konkrétním záměrem. 

Použité techniky: malba temperou 

Stáří žáků: 15-18 let 

Barvy El Greca 

Obsah: malířská technika, základy míchání barev, valéry, manýrismus, 

drama, skupinová práce, El Greco 

Výtvarné problémy a jejich řešení: Studenti se setkali s dílem Jan Evangelista 
velmi zblízka - jejich úkolem bylo ve skupině vytvořit kopii slavného El 
Grecova obrazu. Byli silně motivováni osobní zodpovědností za výsledek 
celého díla a tak se snažili co nejvěrohodněji zpracovat svůj díl skládanky. 
Sledovali kompozici, barevnost obrazu i umělcovy tahy štětcem. Nakonec 
zvesela sestavili dvě celé „reprodukce" původního díla! 
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Mona Lisa, jak ji vidím, cítím, konstruuji 

Obsah: portrét, způsob zobrazování, Leonardo da Vinci, barvy teplé a 
studené 

Výtvarné problémy a jejich řešení: Našim cílem bylo vyjádřit se 
k proslulému obrazu Mona Lisa. Je tak notoricky znám, až se nad ním 
málokdo opravdu pozastavuje. Studenti ale Monu Lisu transformovali dle 
svého přístupu ke skutečnosti. Měli možnost posunout toto dílo do polohy, 
která jim vyhovuje. Někteří zůstali u reprodukování obrazu, ale většina 
hledala vlastní cestu. 
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Malba v akci 

Barvy El Greca 

Ornament barbarů 





« 3 

skutečnosti 



3. Barva v hledání vlastní identity 

3.1. Východiska, koncepce a směřování výtvarné 
tvorby 

Klíčová slova: výtvarná tvorba, vztah k barvám, figurální malba, portrét 

Když jsem před rokem začala psát tuhle práci, měla jsem dosti odlišnou 
představu o tom, kam bude moje výtvarná tvorba směřovat než nyní. Chtěla 
jsem se věnovat textilní tvorbě a malbě. Nakonec jsem ale svou činnost 
zacílila monotematicky - tedy na malbu. Mám pocit, že malba lépe vyjadřuje, 
co chci v současné době sdělovat. 

Je to těžké, uvědomit si, z čeho ve výtvarné tvorbě vycházím. Chce to velmi 
hlubokou sebereflexi a upřímnost k sobě samotnému. 
Myslím, že všech inspiračních zdrojů a vlivů se dopátrat nemohu - co si ale 
uvědomuji je, že mě hodně ovlivnila kniha Johannese Ittena - The Art of 
Color a Arnheimova - Art and Visual Perception. Možná se divíte, že v první 
řadě uvádím teoretickou literaturu namísto uměleckých vlivů a podnětné 
tvorby konkrétních autorů. Způsob mojí tvorby ale z velké míry závisí na 
úrovni a hloubce myšlení o barvách. Je to dialog s knihou, co mě asi nejvíce 
ovlivňuje, co posouvá horizonty myšlení. 

Nerada bych se vřazovala do nějakého stylu při reflektování tvorby. 

V dnešní - kdoví jestli postmoderní době - to jaksi pozbývá smyslu a je to 

skoro nemožné. 

V této práci jsem několikrát použila kritérium pro charakterizaci přístupu 
k dílu dle postoji ke skutečnosti - mám na mysli uplatňování rozumu, 
smyslu, citu, nebo dekorativní estetiky. Tvořím ze všech těchto popudů. 
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Vysvětlím to asi tak: když čtu knihu o barvách, na dlouho to moje myšlení 
ovládá; přemítám, co jsem četla, poznatky se spojují už s tím, co vím a občas 
vysvitne i nějaký nový nápad. Stává se, že můj mozek mi jej sdělí ve snu, 
nebo při běžných všednodenních činnostech, aniž bych o tom přemýšlela. 
S tímto vzácným polibkem múzy dále pracuji už racionálně a skrze své 
estetické cítění. Dekorativní linie mě neovlivňují tolik, ale i tak cítím, že mne 
přitahuje Klimtovo symbolické a estetizující pojetí reality. Jeho obrazy jsou 
nádherné a sdělují mnoho o člověku. 

Když pracuji, nemám přesně jasno, jak obraz na konci bude vypadat. 
Rozmlouvám s materiálem, který se často chová jinak, než jsem 
předpokládala. Přizpůsobuji se tomuto jazyku hmoty a hledám zobrazení, 
které má subjektivní smysl. Je to velké dobrodružství, které je provázeno 
pochybnostmi a já potřebuji odvahu, abych malovala. Myslím na to, jak bude 
mou práci vnímat divák, reflektuji svou činnost. 
Barevná paleta je poměrně výrazná, dávám přednost primárním a 
sekundárních barvám o velké sytosti, pohled na ně mi přináší mocný 
zážitek. Barevnost se odvíjí hlavně inspirací v přírodě - křiklavé barvy 
květů, bleskot motýlích křídel, tropická zvířata... to jsou moje barvy! Moc 
krásné se mi zdají barvy sytých pigmentů, kterými asijské ženy vytvářejí 
mandaly před vchodem do domu. Jsou to pigmenty, které se v českém 
prostředí příliš nevyskytují. Dokážu ocenit při vnímání uměleckých děl také 
lomené a jemné pastelové odstíny, sama je ale příliš nepoužívám. Je to 
záhadou i pro mne samotnou, kde tyto preference pramení. Od malička mne 
přitahovaly barvy, které způsobují silné emoce, které září až do duše. 

Malba je pro mne jedním ze způsobů bytí, osobní dialog, kterým ale mohu 
promlouvat i k ostatním, To je velká možnost. Sama se ráda také stávám 
divákem obrazů, přemýšlím nad obrazy spíše jako na rozhovory, které 
malíři vedou s plátnem a barvami. 

Doufám, že tyto popudy k malbě ve mně neuhasnou a že múza zůstane mou 

přítelkyní. Umění mi pomáhá poznat sebe a své postoje k životu. Na dalších 

řádcích budu konkrétnější. 
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3.2. Vlastní výtvarná činnost: malba 

Téma diplomové práce zní „Objetí barev - obětí barev"! K tomu mě vede 
zásadní bipolarita vztahu k barvám. Jsem obětí barvy, která mne pohlcuje, 
ovlivňuje moje psychické i fyzické rozpoložení. Hovoří často jasně a 
nekompromisně. Dělá ze mě svou oběť. Jsou ale situace, zejména když jsem 
v přítomnosti mých milovaných odstínu - kdy jsem barvou objímána. Já si 
opravdu nedokážu představit jediný den bez barev. 

K tématu jsem po výtvarné stránce přistoupila takto: přemýšlela jsem, jak 
zkoumat vztah člověka a barev. Zajímá mě především psychologická stránka 
působení. Vytvořila jsem cyklus středně velkých maleb olejem. Každé plátno 
je analýzou vztahu k barvě spektra. Je to ryze osobní postoj, který jsem si 
často ujasňovala až během tvorby. Asi nejhlubší prožitek vyvolalo modré 
plátno - nejen pro to, že jde o autoportrét z mladších let. Potkala jsem se 
s modrou, která dříve byla pro mne jedinou. Dovolte, abych Vám tento vztah 
nastínila. Ani jsem si nebyla vědoma, jak moc hluboká byla moje závislost na 
této barvě. Před několika lety jsem se měla sejít s člověkem, který nevěděl 
jak vypadám a ptal se, podle čeho mne pozná. Já jsem mu telefonicky 
sdělovala, že mám modré kalhoty, modrou bundu, modrou tašku a modré 
boty! Samotnou mě to zarazilo a smála jsem se - do té doby neuvědomované 
vazbě. Modrá mi dlouho byla přítelkyní. 

Teď se krátce vyjádřím ke každé z barev, kterou jsem uplatnila a co mi o 

sobě sdělila. 

Fialová 

Při práci s fialovým pigmentem jsem objevila, jak je tato barva 
mnohotvárná. Motiv obrazu mi sloužil coby prostor hledání nejrůznějších 
nuancí této barvy. Na obraz jsem umístila tvář se zamyšleným pohledem. Je 
jakoby neurčitý - když se zamyslím, nebo při denním snění, mám takový 
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výraz. Fialová je barva, která mne přivádí ke snění, je zvláštní mnohostí 
svých výrazů - od jemné lila až po hlubokou modrofialovou. Obraz je 

rozvrstven, tvář je zahalena pomyslným závojem a odlesky světýlek. Fialová 

mne popouzí k zamýšlení, ukazuje se neodhadnutelná, teplá i studená 
obojaká. 

Modrá 

Už jsem naznačila, že promluva s modrou pro mne byla velmi osobní. 
Poskytla mi jakési zrcadlo vlastní duše. Autoportrét je stylizován hlavně co 

do prostoru. Postava je jakoby prohnutá a popírá zdánlivý objem. Zdá se 
nehmotná, upadající. Pírko na krku naznačuje touhu vzlétnou. Odstíny 
modré jsou spolu ve vztazích míru. Při práci se mi z toho potkávání se skoro 
točila hlava. 

Zelená 

Použila jsem zelenou, jakoby byla v listí stromů, ve větru, nebo třeba 
v odrazu zeleně na tvář. Zelená pro mě znamená spojení s přírodou, 
přirozeností. Má mnoho odstínů a snese přidávání nejrůznějších odstínů. 
Dlouho si nese svůj charakter. Žena na zeleném obraze se stává rostlinou 
plnou zeleného pigmentu, který ji prosycuje. 

Žlutá 

Tuto malbu jsem nejvíce propracovala po stránce objemů. Zlatožlutá barv 
je pro mne symbolem svaté hmoty, která všechny bytosti zakládá. Je světli 
života, zářící materií. Je nejsvětlejší barvou, je plná slunce. Světlo klouže i 
prostupuje tělem ženy, která je s ním v jednotě. Cítí život, který jí koluje. 
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Oranžová 

Oranžový odstín přináší teplo, prostupuje tělem a prozařuje jej hřejivou 
energií. Žena na obraze má zavřené oči, kráčí krajinou a nechává dopadat 
paprsky podvečerního slunce na svou tvář. Energie světla jí dodává chuť žít. 

Červená 

Poslední barvou, s kterou jsem v této řadě komunikovala je červená. Je to 
ženství samotné, plodnost, emoce. Červená poutá pozornost a vábí. Je 
zosobněním dramatické hry, kterou zakládá láska. 

Motivy, které můžete na obrazech vidět pochází z vlastních fotografií, nebo 
z obrázků, které po dlouhá léta schraňuji. Jsou to inspirující motivy. Jak 
můžete vidět, v tvorbě se soustředím na portréty a figurální malbu. Moje 
poloha není realistická ani naturalistická. Motivy přetvářím skrze barvu a 
jemnou tvarovou deformaci. Hledám formu, která by opsala city, které chci 
v divácích probouzet. 

3.3. Výtvarná část 
Obrazy můžete vidět také v příloze na CD. 
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4. Závěr 

V některých jazycích se slova barva a život kryjí, tak to pociťuji i já. Slíbila 
jsem, že Vás vezmu na rozcestí barev, musela jsem se moc a moc snažit, 
abych se nadobro neztratila v některé z mnoha odboček na cestě k barvám 
Pokusila jsem se vybrat podstatné momenty a být zároveň osobní. V textu 
najdete odkazy, kde barvu hledat dál. 

Zkoumání světa skrze barvu mne obohatilo, vnímám nyní svět v nových 
relacích, bystřeji zachycuji krásu kolem sebe. Vážím si diversity krásné 
planety Země, která je celá velikou paletou odstínů a světel. 

Přeji Vám i sobě, abychom neztratili schopnost údivu vůči barvě! 
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