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Gabriela Kyselová 

Znak, symbol a komunikace ve výtvarném umění 

Diplomantka rozdělila svoji práci na dvě části. V první pojednává obecně o procesu komunikace z 
hlediska znaku a procesu semiózy a znakovosti v rámci výtvarného díla. V životě člověka nejde o 
nějakou příležitostnou oblast, ale o každodenní praxi v níž úloha /symbolismu/ spočívá ve 
vyjadřování jakékoli myšlenky takovým způsobem, aby byl přístupný všem. 
.Dochází k poznání, že znak, nebo symbol je také spojovacím elementem s velkými možnostmi 
zprostředkování a anologie. Bez jeho účasti nelze nic pochopit ani sdělit. O tomto rozsáhlém tématu 
pojednává mnoho knih z nichž některé diplomantka uvádí ve své práci. 
To se týká samozřejmě také uměleckého díla, které je v diplomové práci stručně chronologicky 

prezentováno z hlediska znakovosti, interpretace, struktury apod . 
Diplomantka se pokouší o orientaci v současném světě, který nás přímo utápí v kmitající klipové 

barevné ikonosféře v pestrém proudu rychlých líbivých znaků, symbolů, obrazů, fotografických 
tiskovin, cedéček, bilboardů atd. Které vytvářejí novou virtuální realitu. 
Z hlediska didaktiky je nejhodnotnější druhá část diplomové práce, která se věnuje vizuální 

komunikaci ve spojitosti s alternativními metodami využitelné u dětí s mentálním handicapem. 
Pro tuto část práce vytvořila několik návrhů vizuálních pomůcek, které by měly usnadnit začlenění 
těchto dětí do běžného učebního procesu v rámci integračních programů.Její výzkumy se opírají o 
vlastní praxi s integrací u mentálně retardovaných a o srovnávací analýzu se systémem integrace v 
severských zemí /Dánsku/ 
Diplomantka přistupovala ke své diplomové práci zodpovědně a dokázala využít zkušeností a 

poznatků získaných během studia ve škole i z vlastní praxe a v neposlední řadě i zkušeností 
získaných během zahraničního pobytu v Dánsku.. 

Práci hodnotím 

velmi dobře 

vedoucí diplomové práce 
Doc. Miloslav Polcar ak. mal. 



Oponentura diplomové práce Gabriely Kyselové „Znak, symbol a komunikace ve výtvarném umění ." 

Diplomantka si vybrala téma, které je ve výtvarném umění živé a souběžně teoreticky zpracovávané j i ž od 
pozdních 50. let. Je nanejvýš zajímavé, že tento specializovaný zá jem autorka uvádí do souvislosti s vlastní 
zkušeností z práce, a dalo by se říci ze soužití, s dívkou s mentálním post ižením, které je skutečnou partnerkou 
v komunikaci „běžného" vyučování v „běžné" škole. Integrace, resp. inkluze odlišně nadaných nebo vybavených 
jedinců j is tě bude, jak také diplomantka na několika místech vyslovuje, velkým tématem našeho vzdělávacího 
systému, jak v teorii (kde je j iž přítomno), tak především v praxi, která na svou „velkou výzvu" ještě čeká. Proto 
mě titul práce a je j í anotace (z neznámého důvodu skryta v příloze, za t ímco zadání chybí) uvedly do stavu 
očekávání: dozvím se nejen další pozoruhodný příběh, ale můj zá jem bude nasycen i po odborné stránce. 
Bohužel musím konstatovat, že se tak nestalo a že velká ambice pisatelky zůstala nenaplněna. 

První část práce je běžným přehledem informací o znaku a komunikaci ze sémiot ických pozic. Některé pojmy 
jsou srozumitelně vyloženy (str. 5, 7), j iné j sou nesourodou skrumáží odkazů na přehledové studie českých 
badatelů. Studium sekundárních pramenů navíc znamená zjednodušení problemat iky a zploštění tématu; 
sekundární pramen nutně j i ž provádí výběr za diplomantku. Tak se tane, že z koncepc í důležitých pro současný 
stav myšlení o vizuální komunikaci zůstanou nesouvislé fragmenty (např. Ch.S. Peirce je redukován na tři 
kategorie). Ověření textových odkazů bohužel odhalí základní nedostatky v pros tudované literatuře, která tak 
vytváří nepřehledný a nesystémový rámec. (Nehledě na absentující fo rmu a bibl iograf ickou normu). Kapitola 
Znakovost v moderním umění se vyznačuje rychlou zkratkou - od pr imit ivismu a Cézanna k zmínce o fenoménu 
„street art". Některé jevy jsou zde na příkladech z děl uznávaných umělců dobře vyloženy (str. 21) a úspornost 
kapitoly vede k domněnce, že dané fenomény j sou snad analogicky př í tomny v návrzích vizuálních pomůcek. 
(Dokumentace nepřiložena) 

Druhá část práce, označená j ako část praktická, nás má seznámit s těmito návrhy vizuálních 
pomůcek pro děti s mentálním handicapem (bez specifikace handicapu). (V práci nedoložené dokumentací) . 
Práci s dívkou s mentálním handicapem, j e j í ž kazuistika by nás bývala mohla seznámit s klady a zápory 
používání alternativních komunikačních systémů (Bliss systém, sys témy p ik togramů) velice oceňuji , avšak 
marně j s e m tuto kazuistiku v textu hledala. Kromě několika vágních sdělení, že to či ono v j e j ím případě 
nefungovalo (např. str. 46) a že s dívkou autorka pracuje, se více nedozvíme. 
V rozporu s tvrzením autorky ohledně pojmu integrace, a to, že „v České republ ice tento pojem není příliš znám" 
(str. 38), je pojem integrace v oblasti speciální pedagogiky a v oblasti sociálních věd znám velmi dobře, a 
prošel několika proměnami definic ve vazbě na sociální praxi a měnící se sociální zkušenost . Bohužel v práci 

chybí jakákoli stopa po studiu odborné literatury z této oblasti. Je však pravdou, že v běžném provozu základních 
Skol, je užiti terminu a sociální praxe, s nim spojené, mnohdy novinkou, a to je právé situace, v n(2 se autorka 
nachází. Fragmenty empirie, navíc nepodložené ani kazuistikou, ani pasport izací školy, však nemohou být 
argumentem pro tvrzení v odborném textu, j a k ý m má diplomová práce být. 
Další výhrady mám k pojmu „vizuální gramotnost" (str. 39), který z nás leduj íc ího textu vymizel a čtenář je 
ponechán dohadům, zda „vizuální gramotnost" znamená čtení piktogramů, Neurathova typografického systému 
či návrat ke Komenskému. Přitom pojem „vizuální gramotnost" je j edn ím z nejdůležitějších konceptů 
výtvarného vzdělávání od 90. let, autorce zcela neznámý. Naštěstí po f iasku neodbornost í a neinformovanost í 
v této části následuje osvobozující jednost ránkový závěr. 

Bohužel musím konstatovat, že promarněná, původně slibná práce na nanejvýš aktuální a potřebné téma mně 
hluboce zklamala. Autorka věnovala většinu práce teoretickým východiskům a nezúročila jedinečné zkušenosti 
z praxe ve vazbě na ověřování funkcí vizuálního znaku j ak v oblasti umění , tak v oblasti pedagogických teorií. 
Text se vyznačuje celkově chybami věcnými i formálními, po jazykové stránce je nepečlivý a odbytý (opakující 
se chybná interpunkce v souvětí, pravopisné chyby j iž na str. 8 a dále). 
Též by bylo vhodné uvádět správné j m é n o vedoucího práce a v m é m případě vynechat poděkování , neboť práce 
nebyla se mnou včas průběžně konzultována. 

Otázky k obhajobě: 
Def inuj te pojem „vizuální gramotnost" z hlediska současného stavu teorie a praxe VV a vizuální kultury. 
Jakou vazbu má k stávajícím systémům vzdělávání (integrace, inkluze) v Dánsku Gardnerova teorie mnohočené 
inteligence? 

V Praze, 3. 5. 2008 PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 
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1. Úvod 

Téma své diplomové práce, nazvané Znak, symbol a komunikace ve 

výtvarném umění jsem si vybrala na základě mých praktických pokusů o 

vytvoření metodických souborů vizuálních pomůcek při práci s dětmi se 

specifickými edukativními potřebami. Tyto potřeby vycházejí ze snížené, nebo 

úplně chybějící schopnosti verbálního vyjadřování, což má za následek velmi 

obtížnou komunikaci s okolím. Stává se tak, že dítěti rozumí pouze nejbližší 

okolí, jako rodina, nebo vychovatel a asistent, kteří jsou s dítětem v neustálém 

kontaktu. To má bohužel často za následek velikou závislost těchto dětí a 

později dospělých lidí na svém nejbližším okolí. Zvlášť u dětí, jejichž vývoj 

ještě není dokončen je proto důležité systematicky rozvíjet schopnost 

sebevyjádření a to s pomocí náhradních, tzv. alternativních komunikačních 

systémů, které umožňují kompenzovat jejich specifické řečové deficity. Jsou 

totiž založené na využití jiných smyslů, jako je zrak a hmat. 

V České republice je nejrozšířenějším z těchto systémů používání 

znakové řeči u dětí sluchově postižených a Braillovo písmo se sadami 

hmatových tabulek pro děti nevidomé. Pro děti s mentálním či tělesným 

handicapem, který znemožňuje komunikaci běžnou cestou však žádný 

ucelený systém s metodikou, který by se unifikoval neexistuje. Jednotlivé 

speciální školy, či ústavní zařízení využívají vlastní pomůcky, většinou místní 

výroby. Jen ojediněle využívají systémy jako je Blissymbolic a jiné, založené 

na vizuální komunikaci, které se v zahraničí běžně využívají. 

V mé práci se proto pokusím předložit některé možnosti práce 

s dítětem s některým druhem znevýhodnění na základě inspiračních zdrojů ze 

zahraničí, konkrétně Dánska, a mé vlastní praxe s integrovaným dítětem na 

běžné základní škole. Praktickou část pak tvoří mnou vytvořený soubor 

pomůcek, které mohou při výchově těchto dětí pomoci. 
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V první části se zabývám komunikací jako takovou, tedy jako procesem 

předávání informací. Snažím se vysvětlit za pomoci teoretických zdrojů pojmy 

znak a semióza, které s komunikací souvisí. Na jednotlivých ukázkách 

z různých období umělecké tvorby se snažím ukázat znakovost uměleckého 

díla, vyjádření znaku uměleckými prostředky. Jelikož je toto téma velice 

rozsáhlé, zaměřuji se zejména, vzhledem k mé vlastní praktické činnosti 

ohledně vizuálních pomůcek, na téma vizuální komunikace. 
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2. Znak a sémiotika 

2.1 Sémiotika - věda o znacích 

Svět okolo nás je plný znaků. Písmo, jazyk. Nápisy, zkratky, citáty. 

Piktogramy, obrazy - zpodobení, symboly. Oblečení, obutí, úprava zevnějšku. 

Tělesné projevy. Zvukové signály, medializované (komunikace s veřejností) i 

bezprostřední jako kýchnutí. 

Jestliže přijmeme jako fakt, že toto všechno a ještě mnoho dalších 

skutečností může vystupovat jako znaky, pokud na ně zaměříme svou 

pozornost a jsme schopni chápat jejich význam a smysl a posuzovat jejich 

kontext, pohybujeme se ve světě významutvornosti. Nauka o významu a 

smyslu znaků se nazývá sémiotika. /Doubravová, J. Sémiotika v teorii a praxi 

str.9 / 

Znakem tedy může být každá skutečnost, která něco reprezentuje. 

Jelikož sémiotika studuje život znaků nikoliv osamoceně ale v životě 

společnosti, její typickou vlastností je mezioborovost. Její jednotlivé oblasti 

zájmu představují vnímatele znaku, znaky a významy, které exponují. 

Semiózou se pak nazývá proces nabývání či ztrácení významu. 

Sémiotika má charakter oboru i metody. Zabývá se znakem jako 

skutečností, která zastupuje jinou skutečnost. Nějaká skutečnost může 

zastupovat jinou skutečnost jen tehdy, jestliže vnímatel ví nebo alespoň tuší 

(očekává, předpokládá), že se setkává se znakem. Jako znak tedy může 

fungovat (komunikovat) tehdy a jen tehdy, je-li jeho vnímatel kompetentní, tj. 

zná-li jeho význam a smysl, nebo předpokládá-li alespoň, že znak nějaký 

význam a smysl má nebo měl. Proces uznání znaku se odehrává v kontextu 

kulturního zázemí daného společenství. V každém panují od počátku vývoje 

sdělování určité zvyklosti, které musí pro správné „přečtení" znaku uživatel 
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daného společenského systému znát. Stačí uvést příklad různého výkladu 

lidských gest na různých místech světa. Zatímco u nás palec zvednutý vzhůru 

znamená ocenění, v Africe bychom tímto gestem místní obyvatele smrtelně 

urazili. 

Vzetí zřetele na znakový charakter věcí, vlastností a vztahů je samo o 

sobě vztahem. Tento vztah zakládá semiózu jako nabývání a ztrácení 

významu. Univerzalita tohoto procesu je vázána na obecnost nositele znaku 

(znakové vehikulum), formu, vztah označení k objektu (tj. denotaci), vztah 

označení k vnímateli a společenskou obecnost (intersubjektivitu). 

Sémiotika je oborem, který se zabývá znakem, označováním, 

znamenáním a to jak ve vztazích k zastupovaným skutečnostem, tak 

k vnímateli; jde tedy také o porozumění, resp. komunikaci. /Doubravová, J. 

Sémiotika v teorii a praxi, str. 28/ 

Proces semiózy má tři dimenze. Syntaktickou, která se zabývá vztahy 

mezi jednotlivými znaky, sémantickou, která zkoumá vztah znaku k předmětu 

a pragmatickou ve vztahu k uživateli. Definování těchto tří dimenzí vychází 

z teoretického zkoumání lingvisty Ferdinanda de Saussura, zakladatele 

sémiotiky, který pro pochopení struktury znakových systémů vycházel 

z pochopení systému jazyka jako znakového systému. Považoval jazyk za 

nejvhodnější prostředek k uchopení sémiotiky. Ovšem v běžném životě 

nepřichází žádný znak o samotě, odříznut od ostatních vjemů. Proto 

představa, že se znaky zacházíme stejně jako se znaky jazykového textu, 

jejichž transfer do jiné jazykové struktury je podmíněn pokud možno co 

nejpřesnějším přiřazením významu, je tedy poněkud nepřesná. Od Saussura 

pochází názvy dvou určujících členů procesu semiózy - označovaný (signifié) 

a označující (signifiant). Z důvodu složitosti celého procesu však také 

definoval dvě roviny jazyka, jako dvou vzájemně si odpovídajících soustav -

langue, jako jazyk kodifikovaný a uložený v naší mysli v podobě významové 

struktury a „parole" realizované v konkrétní, aktualizované podobě. 
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Strukturalisté jeho teorie dále rozvinuli a aplikovali i na jiné znakové 

systémy, např. na kulturu, která začala být chápána též jako specifický systém 

znaků. Podle strukturalistů je nejdůležitějším znakem člověka mozek, základní 

předpoklad pro existenci kultury. Jazyk sám o sobě nám pak pomáhá právě 

k tomuto uchopování, pojmenovávání a vytváření pojmových struktur. 

2.2 Systém znaků jako prostředek uchopování světa a jejich 
klasifikace 

S potřebou uchopovat a zmocňovat se světa okolo nás se setkáváme 

už od počátků lidské civilizace. Jako první známky můžeme považovat první 

projevy lidské přítomnosti. Výroba nástrojů pro lov zvěře, umění rozdělat oheň, 

snaha o pochopení přírody, zákonů příčiny a následku. Člověk se začal 

zmocňovat předmětů, aby jim vtiskl svůj vnitřní život, své myšlenky, představy. 

Nástěnné malby 

Začal věci okolo sebe nějak označovat, pojmenovávat, aby je mohl 

uložit do své pojmové struktury. Nejedná se ale o sled jednorázových „akcí" 

spočívajících v identifikování, uložení a opětovném vybavení jednotlivých 

zkušeností, ale o kontinuální proces, v němž nepřetržitě reflektujeme nejenom 

svoje aktuální setkání se skutečností nebo sjejí reprezentací, ale současně i 

svoje předchozí zkušenosti s takovým setkáním a svoji reakci na tuto 

zkušenost. Naše zkušenost se světem by nebyla úplná, kdyby zůstala pouze 

uložena, kdybychom se k ní nemohli vracet, reflektovat ji a porovnávat se 

zkušenostmi ostatních. / cit. Kesner, L./ 

Tyto pojmy jsou tedy neustále aktivní, vytváří živý soubor, který je 

každou novou zkušeností nějakým způsobem ovlivněn, pozměněn a na jejím 
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základě se nový pojem zařadí. Otázkou je zda umělecká díla můžeme přiřadit 

ke znakům jednoznačně sdělným, nebo se jedná o specifické druhy znaků se 

specifickými vlastnostmi. 

Podle jednoho ze způsobů klasifikace navrhovaným Ch. S. Peircem se 

znak dělí podle vztahu k označovanému na tři kategorie: 

• Ikona - platí na základě vnější podobnosti mezi označujícím a 

označovaným 

D. Černý, Srdce na Pražském hradě 

• Index - platí jako příznak věcné spojitosti mezi označujícím a 

označovaným 

• Symbol - platí na základě domluvené, naučené spojitosti mezi 

označujícím a označovaným. 

piktogram, dopravní značka 
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Klasifikace znaků však nikdy nemůže být absolutní, vývojem mohou 

svůj význam ztrácet či nabývat významů dalších. Může tak volně migrovat 

mezi jednotlivými kategoriemi. Čím je znak složitější, tím má více rysů 

jednotlivých kategorií. 

I ty nejjednodušší znaky s původně jednoznačnými významy mají 

tendenci vázat významy další a postupně je pozměňovat, na základě proměn 

vnějšího kontextu. Vzpomeňme na slavné ready mady Dadaistů, kteří známé 

předměty uváděly do nových kontextů, a tím jim daly možnost nalezení nových 

významů při jejich interpretaci. 

M. Duchamp, Mlýnek na čokoládu 
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Vztah mezi znakem a tou částí reality kterou označuje může být 

poměrně těsný jako například u piktogramů , kde jde o jednoznačné sdělení a 

jakékoliv konotace jsou nežádoucí, nebo naopak volnější, kde se vznik dalších 

významů při interpretaci očekává. 

2.3 Znak jako nástroj komunikace 

Tímto procesem se také zrodil znak a umělecké dílo jako prostředek 

(vehikulum) lidského sdělení. Veškerá komunikace je založena na předávání 

významů mezi jejími účastníky, na percepci a interpretaci, kódování a 

dekódování. 

Podle Doubravové nelze nekomunikovat, nelze nemetakomunikovat (tj. 

nelze nekomunikovat o komunikaci) a nelze se netvářit. Podle komunikačního 

modelu Ladislava Tondla se na procesu podílí nějaký vysílač, nějaký kanál a 

nějaký příjemce. Informace se kóduje na straně vysílatele a dekóduje na 

straně příjemce zprávy. V kanále mohou existovat šumy, a to buď akustické, 

nebo významové, které mohou znesnadnit správnou interpretaci sdělení. 

K přenosu zprávy dochází za situace, kdy se předmětná oblast 

vysílatele a příjemce alespoň částečně překrývají, tj. kdy existuje nějaká 

společná oblast komunikace. Taková společná oblast nemusí být tvořena 

právě jenom předmětnou oblastí, ale také např. stavy či vztahy obou 

komunikujících osob. /Doubravová, J. Sémiotika u teorii a praxi, str. 20/ 

Existují samozřejmě i jiné modely komunikace, pro lingvistiku významné 

např. Buhlerův a Jacobsonův. Pro sémiotiku má největší význam model CH. 

W. Morrise, který vychází z teorie behaviorismu. Ta považuje užívání jazyka 

za prezentaci naučených návyků a tedy věda zabývající se znaky může být 

založena na podkladu teorie chování. 
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V užším slova smyslu je tedy komunikace výměnnou či směnou 

informací, přičemž za informaci budeme považovat nejenom obsah zprávy, ale 

také její smysl, který dodáváme tím, že ji formulujeme pro výměnu či směnu. 

Informací proto není jen to, co nám říká vysílatel, ale i souvislosti. Sémiotika 

se tedy částečně překrývá s teorií komunikace, a to právě tam, kde se jedná o 

znakovou složku komunikace. 

3. Umělecké dílo jako znak 

V umělecké tvorbě nalézá člověk či skupina už odpradávna především 

možnost projevit se druhým pomocí specifických znaků. Zároveň je umění 

samo o sobě, ve své vlastní podstatě a charakteru specifickým a samostatným 

druhem poznání - ontologií. Tento ontologický charakter nabývá právě ve 

společnosti. Tuto myšlenku, tedy schopnost díla být určitým výsekem 

univerza, rozvíjel především tzv. formalismus, pro který je specifikace 

uměleckého díla jako „druhu poznání" dána kontrastem, v němž se artefakt, 

určen jako takový především svým materiálem a vyjadřovacími prostředky, 

jeví jako znak, který je vůči určitým objektům (reálným skutečnostem) v jisté 

poloze, v jistém obecném vztahu a významu. 

Stručně a souhrnně definoval z tohoto hlediska umělecké dílo český 

strukturalista Jan Mukařovský, podle kterého je umělecké dílo autonomním 

znakem skládající se ze tří částí. První je samotný hmotný artefakt, fungující 

jako smyslový symbol. Druhou částí je tzv. estetický objekt, který je uložen 

v kolektivním vědomí a funguje jako „význam". Za třetí je to vztah ke 

skutečnosti, jako celku společenských jevů. 

Při komunikaci používá umělecké dílo znakových prostředků a 

vyjadřovacích způsobů, které jsou pro něj specifické. V komunikaci umělec -

divák se stává médiem a celý proces bychom považovali spíše za jakousi 

výzvu, než komunikaci v běžném slova smyslu. Pohybujeme se tedy v jakémsi 

znakovém prostoru a za účastníky procesu považujeme původce znaku, 
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samotný znak a diváka. Divák se zde však neredukuje na pouhého pasivního 

příjemce sdělení, ale naopak na aktivního člena celého procesu. Divák 

nepřijímá, ale především prožívá, výsledkem tedy není jednoznačné sdělení 

ale právě již onen zmiňovaný estetický prožitek. Druhým aktivním přístupem 

diváka je pak převedení prožitku do slovního vyjádření, tzv. interpretace 

uměleckého díla. 

Interpretace uměleckého sdělení 

Interpretace uměleckého díla se musí pohybovat v systému a kódu 

metajazyka. Ten se může stát východiskem dalšího metajazyka a vzniká tak 

hierarchie interpretací. /Zvěřina, J., Výtvarné dílo jako znak, str.45/ 

Postup při samotné interpretaci spočívá v rekonstrukci procesu, kterým 

dané dílo vzniklo. Teorie interpretace podle teoretika Erwina Panofského 

vychází například z předpokladu, že struktura díla odpovídá struktuře myšlení 

a významu pak nabývá právě díky logicky skloubeným a objasnitelným 

prvkům. Uvádí, že dílo má tři roviny významu a každé rovině odpovídá jedna 

rovina interpretace. 

První rovinou je tzv. rovina přirozená, význam je dán interpretací a 

pojmenováním zobrazených prvků. Jde o hledání základních motivů, tzv. 

předikonografické čtení, ve kterém jsou rozlišeny postavy, zvířata, rostliny, 

další prvky a kompoziční vztahy. U této roviny je důležitá hlavně praktická 

zkušenost interpreta se čtením vizuálně obrazných sdělení. 

Druhou rovinou je význam konvenční, nebo též ikonografický. V této 

fázi dochází k rozšifrování jednotlivých motivů díla, určení námětu díla a 

odhalen záměr autora v tom smyslu, že je možno říci, co zobrazil. Důležitou 

podmínkou pro interpretaci na této úrovni je znalost konvencí znakového 

systému, který obraz používá. Je třeba znát literární prameny, příběhy, 

náměty a tzv. dějiny typů. 
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Třetí rovina, tzv. ikonologická interpretace, je tvořena obsahem, nebo 

též vnitřním významem.. Uvádí dílo do kontextu doby jeho vzniku, bere 

v potaz společenskou situaci, čímž zpětně objasňuje a dodává smysl 

předchozím rovinám. 

Panofského teorie se snaží být svým přístupem co nejvíce objektivní, 

s co největším vědeckým přístupem. Jedná se tedy o popis, který přináší 

teoretický systém rozboru bez vlivu názorů a postoje interpreta. 

Tyto východiska zpochybnily koncem 60. let 20. století 

poststrukturalistické teorie, ovlivněné rozvojem literární kritiky, antropologie a 

sémiologie. Proti historickému objektivnímu zkoumání prosazovaly představu 

diskursivního prostoru, v němž se mísí nejrůznější vlivy. 

„...dílo - věc funguje jako myšlený symbol, kterému odpovídá 

v kolektivním vědomí určitý význam (jemuž občas říkáme estetický předmět)." 

/Mukařovský, J., Studie z estetiky, 1966/ 

Dominantním hlediskem hodnocení se stává „pravdivost" díla, chápaná 

jako pravděpodobnost, věrohodnost díla. Výsledkem je preference 

srozumitelnosti díla - znaku. 

Podle Kesnera je pravdivá interpretace založena na pojetí autora, díla i 

interpreta jako „celistvé nadčasové entity, založené na jakési obecně lidské 

univerzální podstatě" /cit. Kesner, L., 1997/ Toto pojetí někteří teoretici 

odmítají s odůvodněním, že tento pravdivý význam nemůže interpret nalézt. 

Jacques Derrida, zakladatel této myšlenkové teorie tvrdil, že význam znaku 

nemůže být nikdy odhalen, je donekonečna odkládán, význam tedy při 

interpretaci neustále uniká. /cit. Derrida, J., Britské listy 2004/ 

Význam díla tedy vzniká až v rámci procesu výkladu. Neznamená to 

ale, že nemožnost odhalit v díle obecně pravdivý obsah znamená možnost 

jakékoliv interpretace. „Uspokojivá interpretace neusiluje o Pravdu, musí ale 
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být originální, pravděpodobná a odpovídající faktům - měřítkem její hodnoty je 

přijatelnost - obecný konsenzus vědecké komunity." /cit. Kesner, L.,1997/ 

Ikonografie však své místo v teorii umění neztratila. Její potenciál je 

především v tom, že uvádí dílo do kontextu, zejména vizuálního a kulturního 

v němž se autor nacházel. Z tohoto pohledu je zajímavý koncept Huberta 

Damishe, která nevnímá interakci čtení významu díla jako statickou, ale 

vytváří významy nové. Umělecké dílo je podle Zvěřiny vždy autentickým 

osobním projevem svého původce, zároveň je však výrazem doby. 

Dokladem různě pojímaných funkcí, účelu a interpretace uměleckých 

děl je právě jejich historický vývoj a požadavky tehdejších společností na to, 

co by mělo umění splňovat. Celé moderní umění zbavilo dílo jeho 

zpodobovací funkce, chtěje objevit „skutečnou skutečnost", podstatu věcí, 

něco co ony konkrétní zobrazené předměty přesahuje a zároveň vyjadřuje 

podstatu každého jednotlivého onoho. Usilují tak o komunikaci s divákem na 

základě díla a jeho znaků sama o sobě. 

3.2 Struktura Uměleckého díla 

Umělecké dílo je strukturální jednotou námětu, látky a formy. 

V architektuře se námět kryje s účelem stavby, v malířství je jím viditelná 

skutečnost. Ve výtvarném umění se stává tvarosloví znakoslovím, výtvarná 

forma formou sémantickou. /Zvěřina, J., Výtvarné dílo jako znak, str. 57/ 

Umělecké dílo bychom tedy mohli chápat jako soubor znaků, které 

značí různě ale zároveň značí i celek. Je zároveň skutečností estetickou a 

zároveň znakem doby. Prostředkem znakovosti se stávají barvy, tvary, světla, 

kompozice. 

Mukařovský rozlišuje dvě stránky díla. Artefakt, tedy stránka přístupná 

smyslovému vnímání a významová spojovaná s pojmem estetický objekt. 

Podle jeho teorie jsou v díle - znaku významy už potencionálně přítomny, 

neboť je záměrným výsledkem činnosti umělce. 
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„Věcný vztah uměleckého díla zasahuje svou mnohonásobností nikoliv 

jen jednotlivé věci, ale skutečnost jako celek." / Mukařovský, J., Studie 

estetiky, 1966/ 

3.3 Znakovost v umění 

Jak již bylo zmíněno, potřeba člověka věci okolo sebe označovat, 

pojmenovávat, vedla už v počátcích civilizace k potřebě zobrazování přírody a 

jejích tajemství pomocí typických znaků zobrazovaného pro snadné čtení. 

Stylizované obrázky tak stály na počátku vývojového řetězce končící písmem, 

tvořený hláskami, jež už svým tvarem k původním reáliím rozhodně 

neodkazují. Naopak piktogramy, které se postupně strukturovaly ve znakový 

dorozumívací systém tuto „motivovanosť s reálnými předměty zachovávaly 

právě pro onu snadnější čitelnost a vybavitelnost. 

Pravěké umění určitě sloužilo mnoha účelům - včetně her, kultovních 

obřadů, mýtů o stvoření a náboženství, ale z hlediska převládající 

schematičnosti, stylizaci až geometrizujícím pojetí a častého opakování 

stejných vyobrazení na mnoha místech se vkrádá také myšlenka na specifický 

druh komunikace mezi jednotlivými členy tehdejšího společenství. Kresby 

z lovu, sběru potravin a jiných tehdejších aktivit evokují jakési vzkazy , které 

díky svému trvalému vyjádření může vypovídat svůj příběh napříč časem. 
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Interpretace prehistorických maleb má podle Zvěřiny čtyři možné roviny 

interpretace: 

• Teorie biologická: malby vděčí za svůj vznik čistě biologickému 

procesu, jsou produktem boje o život 

• Teorie psychologické: vznik z pudu napodobovacího, z pudu 

zdobivého, z hravosti." 

• Teorie sociologické: malby vznikly z potřeby sdělování. 

• Teorie religionistické: původ pohřební, ze strachu, z magie 
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Domněnku, že pravěké kresby byly nositelé důležitých (nebo i těch 

méně zásadních) sdělení utvrzují i pravěké kresby původních obyvatel 

Austrálie, tzv. Aborigines. Česky Austrálci přišli do své země pravděpodobně 

z jihovýchodní Asie před cca 60 000 lety. Byli to především sběrači a lovci, 

potulující se v malých skupinkách krajinou. 

Detailní znalost zvířat, umění stopování a lovu, schopnost nalézt ve 

vyprahlé krajině vodu, označování nebezpečných míst a mnoho dalších, pro 

přežití nezbytných zkušeností, se předávaly po dlouhou dobu ústně. Avšak 

potřeba uchovat tyto zkušenosti i pro další generace vedla, stejně jako v jiných 

částech planety, ke snaze tyto poznatky nějakým způsobem trvale 

zaznamenat. Ačkoli tito praobyvatelé Austrálie nikdy nevynalezli písmo, velice 

brzy začali zaznamenávat svá sdělení právě prostřednictvím kresby. Pro 

srovnání uvedu, že nejstarší skalní kresby na severu Arnhemské země jsou 

téměř 40 000 let staré, což je o 30 000 let více než stáří „mladších" 

nástěnných maleb Altamiry. 

Austrálci krom skalních převisů vytvářeli svá díla i na přenosné pláty 

kůry a mohli tak své sdělení stále nosit s sebou a ta nejefemérnější byla 

poskládána z různobarevných kamínků, tvořících prapodivné obrazce na rudé 

půdě australského vnitrozemí. 

Fascinující na těchto „primitivních" kresbách je právě ona jejich bohatá 

sdělnost, co všechno za použití přírodních hlinek a jednoduchých tvarů byli 

schopni jejich tvůrci vyjádřit o světě okolo sebe a jak nejlépe v něm obstát. 

Proslavené po celém světě se toto umění stává především díky tzv. 

rentgenové kresbě, kde nám umělec dokazuje svou hlubokou znalost 

znázorňovaného objektu tím, že nás nevrhá nahlédnout do jeho nitra, pod 

povrch. Znázorňuje vnitřní struktury živočichů někdy pouze pomocí 

geometrických vzorů, přesto bychom se v rozpoznání jednotlivých orgánů či 

kostí nemýlili. 
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Aboriginal Art 

Umění původních obyvatel Austrálie mělo velký vliv i na současné 

umění této země, dnes nazývané „aboriginal art", jehož zástupců najdeme po 

celé Austrálii, především pak v Sydney velmi početné zastoupení. Vycházejí 

z původní ornamentálnosti, kde se projevuje především mozaiková metoda s 

původními přírodními motivy. Co mi však ve srovnání s původními díly u 

novodobých aboriginal art chybí je právě původní síla sdělení. 

Sam Tjampitjin 

Umění domorodců, nebo-li tzv. primitivní umění ovšem nefascinovalo 

umělce pouze na Australském kontinentu, velké zámořské objevy přinesly 

kontakty Evropy s Novým světem a setkání s „jiným uměním" a po ranné 

především sběratelské fázi začali Evropané zkoumat jeho podstatu. V tomto 
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směru sehrála důležitou úlohu evolucionistická etnologie, která pátrala po 

počátcích lidského rodu a v ornamentu viděla začátek všeho umění. 

„ Vpravdě znamenal ornament dovršující si přisvojení hmoty, formy a 

funkce, vítězství nad hmotou, nad námahou s jejím formujícím a zvýrazňujícím 

namáháním ... (Ornament) je múzické zdůraznění struktivního dynam ismu, 

spění s tvarovou hmotou, melodické zvýraznění jejího pohybu, triumf nad 

přemožením tíže. Byl živou tváří formy, vystupňováním, integrací formujícího 

procesu na hmotě, její dovršenou strukturou" /cit. Josefa Čapka, L'art 

préhistorique, Paris 1966/ 

Existovaly dva hlavní směry, zabývající se ornamenty. Naturalistický, 

propagován především Alfredem Haddonem, odvozoval ornament z přírodních 

motivů, a pak technologický, který vznik ornamentu vykládal z výrobních 

technik, obzvláště pletení a tkaní (Gottfried Semper). 

Nejznámější oslavou ornamentiky je v dějinách umění secese, která 

kladla prvotní důraz na linii. Umělci jako Gustav Klimt nechávali motivy 

„rozplynout" v dekorativní ornamentice. Ve Francii bylo toto ornamentálně 

dekorativní umění známo pod názvem Art Nouveau. Jedním z typických 

představitelů se stal malíř českého původu Alfons Mucha. Jeho umění se 

uplatnilo původními svébytnými prvky vztahující se k české tradici, především 

svou lyričností. Proslavil se zejména svými návrhy pro užité umění a 

plakátovou tvorbou. 
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Maureen Turner Willie Gudabi 

Z myšlenky, že národy na nízkém stupni kulturního vývoje 

mohou dosáhnout relativně vysokého stupně v oblasti umělecké můžeme 

vyvodit předpoklad, že úroveň umění není totožná s kulturním vývojem 

národa. Některé teorie hovoří dokonce o opačné tendenci, tedy o 

neschopnosti ryzího uměleckého vyjádření vlivem předimenzovaného, 

technicky zahlceného stylu života, který postrádá onen pevný kontakt 

s přírodou a jejími zákony, jež odedávna určovala řád světa. 

„tvůrčí činnost je první ctižádostí člověka a že tento pud je společný jak 

primitivním, tak civilizovaným národům. Čistotu uměleckého výrazu bychom 

měli hledat spíše ve zdánlivě hrubých ornamentech primitivních národů, než 

v produktech kultury, která pozbyla přirozenou původnost..." /cit. Slavíková, 

1988/ 

Tuto myšlenku rozvinulo především umění moderní, hledající nové 

cesty vyjádření a které se bohatě nechávalo inspirovat jednoduchostí a 

zároveň bohatostí uměním primitivních národů. Znakovost povýšilo téměř na 

program. 
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3.4 Znakovost v moderním umění 

Na počátku 20. století se staly cenným inspiračním zdrojem evropských 

umělců plastiky a masky z Afriky a Oceánie, jejichž neodolatelný účinek 

spočívá právě v archaické primitivnosti. Se sklonem k tzv. primitivismu se 

můžeme setkat v nejrůznějších směrech avantgardního umění na počátku 

našeho století. Právě tak jako dětské kresby nebo lidové umění bylo také 

primitivní umění nedeformované a tudíž podle umělců pravdivější. /Kolektiv 

autorů, Dějiny umění od renesance k dnešku, str.88/ 

Výtvarnými tendencemi celého moderního umění, započatými již 

Cézannem bylo především: 

• osvobození předmětu jako svébytné hodnoty 

• odvrácení od předmětnosti k vnitřnímu procesu, který vnější 

skutečnost zvnitřněl (expresionismus) 

• příklon ke skutečnosti, která je však nově přetvářena, aby bylo 

možno vyloučit její tvarovou podstatu (kubismus) 

• opětné odvrácení od viditelné skutečnosti, aby bylo vyjádřeno 

neviditelné nebo neviditelné se zpředmětnilo ve svébytnou 

skutečnost (surrealismus) 

• nastolení předmětu přímo do obrazu, aby se zjevil v nové 

existenci a novém smyslu (ready made, pop-art, happenings) 

Už Cézanne zobrazované předměty zjednodušoval na elementární 

základní tvary, jako kouli, krychli a válec a vytvořil tak předpoklady pro * 

kubismus a abstraktní umění. Důraz nekladl ani na přesnost detailu, stejně 

jako na perspektivu, materiálnost předmětů je vyjádřena specifickou 

barevností. Tvary a barvy se tak začínají stávat samostatnými znaky, schopny 

nést význam. 

„Stojíme nejen na počátku nového stylového období, ale zároveň i na 

počátku rozvoje zcela nového umění, umění, které je schopno pomocí forem, 
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jež nic neznamenají a nic nepředstavují vzrušit naši duši tak hluboce, 

tak mocně, jak to dokáže jedině hudba pomocí tónů"/>bit. August Endell, 1898/ 

Na emocionální sílu a symbolický obsah barev a tvaru sázel zcela malíř 

Paul Gauguin, který svým vrstevníkům radil: „nemalujte příliš podle přírody. 

Umělecké dílo je abstrakce." Onu původnost, nefalšovanost a naivnost našel 

v kultuře na Tahiti, která se v jeho dílech odráží především ve výrazné 

barevnosti, která nese symbolický význam. Objekty obrazů již nejsou pouze 

tím, co představují, ale stávají se nositeli znaku jednak svým, často 

symbolickým, charakterem, jednak i způsobem ztvárnění. Stejné působení 

barev dovedl do důsledku v 50. letech Mark Rothko, který vtahuje diváka do 

přímo mystického pohroužení do samé podstaty barvy. I díky velikosti pláten si 

divák připadá zcela obklopen barvou. Řetězec „umělec-dílo-divák", vymyšlený 

průkopníkem abstrakce Kandinským, byl redukován na dílo - divák. Umělec 

nám svým dílem nic sdělovat nechce, naopak nechává diváka při působení 

díla o samotě. 

Mark Rothko 

Barva jako nositel významu pak hrála prim především u Fauvismu. 

Jeho představitelé (Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck) byli 

přesvědčeni o tom, že barva a tvary mají svůj vlastní výrazový obsah, který 
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existuje nezávisle na přírodním vzoru a který je třeba rozvinout uměleckým 

ztvárněním. 

H. Matisse, Růžový akt 

V Matissově Růžovém aktu je silueta ženy zjednodušena na pouhé 

znaky. Jak je patrné, zcela mizí skutečné proporce, které v této podobě slouží 

především k zachycení emocí. V obraze se odráží proces celé řady změn 

prvotní formy modelu, kdy umělec postupně eliminoval tvary postavy, které 

nejsou pro jeho koncepci nezbytné, a to tak dlouho, až se z ní stává pouhá 

abstraktní forma. Nepřítomnost realistických prvků, stejně jako u primitivního 

umění, výmluvnost obrazu nejenže neumenšuje, ale naopak posiluje. 

Důležitým momentem ve tvorbě stává hlavně udržení harmonie, ideální 

rovnováhy všech zúčastněných prvků. Úkolem umělce je pak brát v úvahu tyto 

vztahy formy a barvy, stejně jako jejich vzájemný dialog. Používání 

intenzivních barev je pro Matisse výzvou: „Různorodé znaky, které používám, 

musí být tak vyvážené, aby si vzájemně nekonkurovaly. Tomuto účelu musím 

podřídit svoji koncepci a rozhodnout se pro takový vztah barev, které je nejen 

neoslabí, ale ještě více umocní". 
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Stejně jako Matisse i malíř Amadeo Modigliani nechal vést svou 

inspirací africkým primitivním umění k zobrazování ve velmi redukovaných 

formách. I přes schematické zjednodušení svých portrétů však dokáže 

dokonale zachytit charakter svých modelů. Jeho figury se omezují na 

nejjednodušší tvary, zřejmě i pod vlivem jeho vlastní sochařské činnosti, v níž 

zkouší aplikovat techniky, které objevil u primitivního umění, zejména jeho 

typické stylizované hlavy poukazují k africkým maskám, tetování a šperkům. 

A. Modigliani 

V daleko větší míře zjednodušila estetický slovník německá malířská 

skupina „Brucke", redukující tvary na to podstatné, deformuje předměty a 

postavy, prostor zobrazuje bez perspektivy /Kolektiv autorů, Dějiny malířství 

od renesance k dnešku, str. 87/. Stylizaci odmítali, naopak, řeč tvarů 

redukovali na úmyslně jednoduché, primitivní formy. 

Myšlenku zbavit malby předmětu a nutnosti srovnávání s realitou 

rozvíjeli především Franz Marc ,Paul Klee a Vasilij Kandinskij, kterého bychom 

mohli vedle Mondriana, Maleviče a Kupky považovat za praotce abstraktního 

malířství. Usilovali o řeč obrazů, která by dala pozorovateli možnost 

s obrazem komunikovat. Samostatnost obrazu uvnitř komunikačního procesu, 

která k tomu byla nezbytná, popsal Kandinskij vytvořením řetězce „umělec-

dílo-divák". Záleží na každém jednotlivci, co v obraze vidí. Znamená to tedy, 

že určení významu záleží na divákovi samém. 
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I jeho díla jsou silně ovlivněna folkloristickými motivy a abstraktní 

ornamentikou, pocházející z ruského lidového umění. Podle Kandinského je 

„každé umělecké dílo do sebe uzavřená věc, autonomní život, originální 

vesmír, který si vystačí sám o sobě." 

V. Kandinskij 

Pokračoval tedy v opomíjení předmětnosti až k úplnému upuštění od 

figurativního zobrazení. Rozhodující pro něj byly barvy a tvary, které 

intenzivním kontrastováním ostrých a měkkých linií, otevřených a uzavřených 

tvarů, sametových a kovových barev dodávají obrazům rytmus a melodii. 

Důsledně odděluje linii od barvy, čímž jí dává zřetelnou autonomii vůči 

reálnému světu. 
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V. Kandinskij, Improvizace 19 

Jak si můžeme všimnout například u díla nazvaného Improvizace 19 (umělec 

své práce nechtěl svazovat realitou ani výtvarnou formou ani názvem, proto 

jeho názvy záměrně nic neevokují a k ničemu neodkazují) černé obrysy zde 

neslouží jako kontury jednotlivých prvků obrazu, ale tvoří samostatné 

nezávislé grafické znaky, s nimiž nakládá zcela podle své vůle. 

Jeho dílo mělo velký vliv na celé abstraktní umění 20. století a 

inspiračním zdrojem je pro umělce dodnes, a to nejen svojí tvorbou, ale též 

významnými teoretickými pracemi jako „Bod linie a plocha" z roku 1926. Jeho 

odkaz najdeme například v dílech Joana Miróa, ač nebyl tak důsledným 

zastáncem abstrakce G'eho volně se vznášející znaky vycházejí z důvěrně 

známých, téměř vždy organicky živých tvarových detailů), či Hanse Arpa. 
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J. Miró, Zlato na azuru oblohy, 1967 H. Arp 

„ V dnešní malířské tvorbě říká bod někdy více než lidská postava. 

Svislá linie ve spojení s vodorovnou nabývá takřka dramatického vyznění. 

Střet kruhu s ostrým úhlem trojúhelníka je stejně efektní, jako setkání prstu 

Adama na Michelangelově fresce."A/. Kandinskij, 1931/ 

V. Kandinskij 

výřez fresky Stvoření Adama, Michelangelo, Vatikán 
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Tak jako mnoho současníků hledá nové malířské prostředky, které by 

umocňovaly výraz i jeden z nejslavnějších malířů 20. století, Španěl Pablo 

Picasso. A jako mnoho jiných je též nalézá vtzv. primitivním umění, 

především Afrických domorodých maskách a plastikách a v iberské plastice. 

Jejich tvarový slovník můžeme nalézt v Slečnách z Avignonu : tváře 

jako masky se nehybně dívají na pozorovatele a dodávají tak postavám 

znepokojující charakter. Těmto podivně zkrouceným bytostem stojí po boku tři 

geometricky abstrahované akty v klasickém postoji s rukama zkříženýma za 

hlavou. Těla, odsekaná sekerou - podle slov Piccasova přítele - vytvářejí 

kontrast plný napětí k barevnosti obrazu, omezené na tóny barvy masa. 

Systémem ostrých linií a šrafování rozkládá obličeje a těla a poprvé tak 

formuluje kubistické pojetí, podle něhož jsou objemy zásadně reprodukovány 

jako rytmy tvarů /Kolektiv autorů, Dějiny umění od renesance po současnost, 

str.92 / 
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Picasso, Slečny Avignonské, 1907 Picasso, Akt s drapérií, 1907 

Výrazově silné fasetování, které bylo vyvinuto v kubismu, se stalo 

součástí Piccasovy abstrahující znakové řeči. Za jeho přímo „výrobní značku" 

se považuje jeho dvojí pohled u podobizen (jeden z profilu a druhý zpředu 

v jediném momentu). V letech 1912 až 1914 používal ve svých obrazech 

reálie, jako např. útržky novin, časopisů, imitace tapet, dřevěného táflování, 

mramoru, písku a jiné materiály, které mnohdy zastupovaly celý předmět. Stál 

tak na počátku vzniku (spolu s Georgem Braquem) koláže a ready madu. 

Georges Braque byl také první, kdo použil k malování šablonu. 

G. Braque, Muž s dýmkou 
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„ Malířství ve skutečnosti nikdy neodráželo vnější svět jako zrcadlo, 

nikdy se také nepodobalo fotografii. Vždy se jednalo o vytváření jakýchsi 

znaků, které byly čitelné pouze pro současníky, kteří samozřejmě museli projít 

určitou výukou. Kubisté ale vytvořili znaky zcela nové a to byl důvod, proč tak 

dlouho činilo ostatním problémy porozumět jejich obrazům." 

/cit. Daniel Henri Kahnweiler, Kubismus, Největší malíři - život, inspirace a 

dílo, 2000, Č.IX, bm/ 

Pro řeč kubismu je charakteristické rozhodnutí rozbít zobrazovaný 

předmět na množství malých, geometrických plošek a umožnit tak vidění 

různých stran a aspektů téhož objektu., což umožnilo podat o předmětu 

dokonalejší obraz. 

Picasso, Hráč na kytaru 

Kubismus inspiroval rovněž řadu sochařů, mezi nimi Henri Laurense, 

Ossipa Zadkina, Jacquese Lipchitze a Alexandra Archipenka. 

V českém prostředí se zakladatelé moderního umění inspirovali 

zahraničními vzory a jejich inspiračními zdroji od Cézanna až po negerské 

plastiky a pohybový dynamismus futuristů, který pocházel od fascinace 

prehistorických maleb. I čeští tvůrci začali tíhnout k odpředmětnění malby a 

prosazování hodnot výrazových a stavebních. 
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Vrchol představují Kubišta a Slavíček. V obraze Kubišty Vodopád 

v Alpách je názorně vidět geometrizace smyslových vjemů a jejich přetváření 

ve znak, v tomto případě vody, pro vyjádření různých způsobů jejího 

proudění. 

Po Kubištovi je druhým případem osobitého vyrovnávání s Cézannem 

přístup Václava Špály. Vyznačovaly se typickou barevností jako odkaz na 

orfismus Delaunaye. Jeho tři pradleny mi zase silně připomínají Picassovy 

Slečny z Avignonu. Největší stylizace a minimalismu dosáhl ve svých 

linorytech. Jeho minimalistické grafické tisky se již přibližují zkratce 

piktogramů, značek, reklamních log. 

Odkaz pro změnu k Légerovi bychom mohli vystopovat u Josefa Čapka, 

který se jedním pólem svého díla již blíží myšlence obrazu jako ztělesnění 

geometrických představ v každém člověku a zachází se základními prvky 

obrazu jako s elementy zcela svébytnými. 

V. Spála, linoryt 
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F. Léger, Velká snídaně, 1921 J. Čapek, Námořník 1913 

J. Čapek, Děvče 1914 

Dalším umělcem této doby, který ; „...své vnitřní zření přetváří rázem to 

co spatřil očima v obraz, v tvary umělé, jež mívají tajemnost symbolu, křehkost 

objevu a vždy hlubokou něhu." /Jaromír Pečírka, Vesnice a města. Galerie 

československého spisovatele, 2. XII. 1957/ byl Oto Janeček. Janečka 

zaujala jako motiv krajina vesnic a měst, zobrazované oduševnělou křehkostí, 

jakoby oživlé, dojmově prchavé a s lidskými vlastnostmi, které se nám ve své 

zranitelnosti odhalují. „ Města jsou sice skutečná, vezmeš plán a chodíš z ulice 

do ulice, ale města jsou víc : vzpomínka, vidina, pomysl, touha. ..Jsou 

mnohotvárná, lze z nich složit obrazce, jež jsou jako z kamene a přece mají 

duši..." /Jaromír Pečírka, Vesnice a města. Galerie československého 

spisovatele, 2. XII. 1957/ 

Inspirace městem a způsobem ztvárnění dojmu z něj připomíná 

některé díla zakladatele neoplasticismu Pieta Mondriana. 
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Oto Janeček, Město v noci 1955 

3.1 Konstruktivismus, suprematismus 

Svět umění byl po otřesných zkušenostech z války postaven proti 

realitě, abstrakce se stala vyjádřením utopie lepšího světa. Aby bylo možné 

uskutečnit sen, přivést lidstvo prostřednictvím umění k harmonii a jednotě, 

musely být splněny dva základní předpoklady. Jednak umění samo muselo 

být harmonické, jasné a čisté. Idea abstrakce se začala uplatňovat i 

v architektuře a v designu výrobků, popřípadě vycházela z jejich 

funkcionalistického principu. 

Za skutečnou zemi zrodu konstruktivismu bylo Rusko, kde Vladimír 

Malevič vytvořil malířský koncept, který radikálně popíral veškerou 

zpodobitelnost a jeho Černý čtverec na bílém poli se stal ikonou abstrakce. 

Jako inspirační zdroj opět posloužila jednoduchost v primitivizujícím umění a 

jejich naivním realismem. Chtěl obrazné vyjadřování oprostit od všeho 

nadbytečného a komunikovat pomocí úzkého repertoáru jednoznačných 

znaků jak ve formě (základním tvarem je čtverec) tak barvě (používal pouze tři 

barvy - červená, černá, bílá, které jsou podle něho plné symbolických 

významů). Obraz Černý čtverec na bílém poli měl obsáhnout veškeré malířské 
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snažení o vyjádření se o světě kolem. Neboť černý čtverec obsáhl umělcův 

pocit, bílé pole značí nic kromě toho pocitu. 

V. Malevič, Černý čtverec na bílém pozadí, 1924 

Mimo jiné se V. Malevič může pokládat za zakladatele graffiti, neboť 

své žáky vodil do ulic, kde pracovali společně na skupinovém díle 

inspirovaném suprematismem. Například přemalovali zdi na bílo a na ně pak 

umisťovali zelené kruhy, oranžové čtverce a modré obdélníky. Jeden ze 

svědků oněch tvůrčí akcí prohlásil, že to jsou „suprematistické konfety", 

rozházené po ulicích města k překvapení jeho obyvatel...na mnoha zdech 

bylo napsáno Veřejná místa jsou naše planeta." I Kazimír Malevič, Největší 

malíři život, inspirace a dílo. R.2000, č.104, El/ Svědek už ovšem nedodává, 

jestli profesora Maleviče a jeho žáky též oni překvapení obyvatelé označili za 

jejich veřejné aktivity za vandaly, jak je tomu u jejich dnešních následovníků. 

Faktem však zůstává, že se jim podařilo překročit hranice malířství, veřejné 

místo se tak stává novým územím pro uměleckou tvorbu. Můžeme tedy říci, že 

celý streetart se může hlásit k jeho myšlenkám. 

V roce 1958 bylo Malevičovo dílo znovuobjeveno ve směru, který se 

nazýval Nový realismus a patřili sem taková jména jako Yves Klein či Jean 

Tinquely. 
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3.2 Streetart: dobrodružství velkoměsta 

Na dnešní Malevičovy následovníky ale příliš současných obyvatel 

měst, které graffiti umělci pojali jako nekonečné malířské plátno pro svou 

tvorbu, nepohlíží jako umělce ale vandaly, kteří nesmyslně hyzdí městské 

ulice. 

Graffiti - umění ulice začalo spontánně vznikat v USA, na přelomu 60. 

a 70. let ve Philadelfii. Těžko bychom se dopátrali skutečně toho prvního, kdo 

se nějakým způsoben poprvé veřejně projevil, ať už podpisem či drobnou 

malůvkou (snadno bychom mohli po této niti dojít až k prehistorickým 

malbám), za mediálně známého zakladatele tedy považujeme tzv. TAKIHO 

183, který svého času pokryl svým podpisem takřka celé newyorské metro. 

Nápad značkovat si své území brzy přebírají různé klany a gangy z Brooklynu 

a Bronxu, které si spolu v rámci soubojů o teritorium nebo o vážnost u svých 

kolegů dopisují tzv. tagováním ( tag = jednoduchý podpis sprejem nebo fixou) 

ve vagonech metra. 

Graffiti, Barcelona otisk ruky, prehistorické nás. malby 

Tento jednoduchý záměr pokrýt svým podpisem nebo označením své 

skupiny (tzv. crew) co největší plochu brzy přerostl v ambici další a to 

trumfování ostatních crew v technickém zpracování svých sdělení, které 

zaujme rovněž mírou umu svého autora. 
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Vzhledem k možnosti využít pro svá sdělení nejrozmanitější veřejné 

plochy, dokáže streetart oslovit neuvěřitelné množství nejrozmanitějších lidí, 

kteří jsou vystaveni jejich svědectví téměř na každém jejich kroku. 

Prostřednictvím svých textů promlouvá graffiti ze zdí, vlaků a nejrůznějších 

zákoutí. 

Graffiti, šablona, Barcelona Graffiti, Barcelona 

Již v průběhu 70. let začíná graffiti svým nepřehlédnutelným estetickým 

novátorstvím vzbuzovat pozornost galeristů a vznikají první výstavy 

v newyorské The Razor Gallery. Z původní alternativy se tak začíná vydělovat 

oficiální umělecký proud, jehož umělci jako Basquiat, kterého pomohl prosadit 

do galerií Andy Warhol, Keith Harring či writer Michael Stewart získají 

celosvětový věhlas. 
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Basquiat Basquiat 

K. Harring K. Harring 

<u>ooa M№fflss a® siaoc>s 

K. Harring 
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K Houwwq 
K. Harring 

Fenomén graffiti se tak stává obecně známým a ovlivňuje další sektory, 

jako oděvní průmysl, zábavní aj. Komercializace ovšem u „skalních" 

streetarterů příliš nadšení nebudí, tato forma pro ně ztrácí několik důležitých 

atributů, tedy nelegálnost, antikomerčnost a působení na veřejném prostoru. 

Tedy oslovení co největšího počtu potencionálních diváků. 

V českém prostředí se nejviditelněji v tomto směru nyní projevuje 

skupina Ztohoven. 

„Jestiže se vytratí láska a porozumění, jestliže lidstvo přestane vnímat 

významy sdělení těch, kteří jsou jejich součástí a bude zkoumat pouze formy a 

ne obsahy, zbudou jen otazníky, které se rozsvěcují spolu s diskursem o 

budoucnosti českého trůnu a směřování lidstva vůbec. Jsou vám tedy otazníky 

bližší než jistota tepajících srdcí?"/ Ztohoven/ 
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3. Praktická část 

Ve druhé části mé diplomové práce bych se chtěla věnovat úžeji 

vizuální komunikaci a to především ve spojitosti s alternativními 

komunikačními metodami využitelné u dětí s mentálním handicapem. 

Jak už jsem uvedla v samotném úvodu mé práce, samotnou praktickou 

část tvoří několik návrhů vizuálních, nebo spíše obrázkových pomůcek, které 

by měly usnadnit začlenění těchto dětí do běžného učebního procesu v rámci 

integračních programů na některých základních školách. Mohou být 

samozřejmě využity i na jiných typech škol, v tomto případě speciálních, 

výsledek by měl být týž, a to překonat komunikační bariéry, které jsou u těchto 

dětí způsobené jejich postižením. 

Mé výzkumy se opírají jednak o svou vlastní praxi s integrací, nyní 15ti 

leté holčičky s lehkou mentální retardací, na běžné ZŠ (v mém případě se 

jedná o ZŠ nám. Curieových) a jednak o srovnávací analýzu se systémem 

integrace v severských zemích, konkrétně Dánsku. 

Bohužel v České republice tento pojem není příliš znám a setkala jsem 

se pouze s jedinou organizací, která se na něj v určitých bodech odkazuje. 

Tento o tolik odlišný přístup k dané problematice souvisí se skutečností, že 

obecně pojem integrace zatím nahrazuje daleko výstižnější opozitum 

separace. Lidi s mentálním, či výrazným tělesným postižením, tak často okolo 

sebe, zvláště ve velkých městech, nevídáme a když náhodou ano, daný 

jedinec většinou vyvolá spíše rozpačité a nepříjemné pocity. Neartikulované 

projevy navíc spolehlivě odradí jakékoliv pokusy o komunikaci. Fakt, že se 

nedokáží vyjádřit tak, jak jsme na to navyklí pro mnohé z nás často znamená, 

že ani nemají co říci a nemá tedy smysl se pokoušet najít jinou společnou 

cestu. 

Na začátku mé práce se Sárou jsme stály před stejnou komunikační 

propastí, kterou jsem po nějaké době překlenula a stala se tak Sářinou 
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tlumočnicí pro ostatní učitele na škole. Jelikož základem integrace, jak se 

domnívám, je ale právě ono zapojování mezi ostatní se schopností 

sebeprosazení a sebevyjádření v kolektivu, bylo nutné hledat i jiné formy 

vyjadřování, vnímání a spolupráce. 

Současná zraková komunikace a vizuální gramotnost 

Mezilidské sdělování vnímatelné zrakem se přirozeně vyvíjelo v 

návaznosti na ostatní typy komunikace. Každý obor lidské činnosti užívá větší 

či menší subsystém vizuální komunikace, často s velmi zajímavou historií. 

Historický vývoj vizuálně vnímatelných znaků lze rozčlenit na tři etapy. 

Prvotní etapa obrázkového písma předcházela vzniku hláskového písma. Její 

znalost byla předpokladem pochopení obsahu nejstarších dokumentů různých 

kultur. Je následována etapou, zahrnující období od počátků písma 

hláskového až do prvních projevů globalizace ve dvacátém století. Potřeba 

spojovat různorodé kulturní a sociální okruhy celého světa klade vyšší nároky 

na funkčnost soudobé vizuální komunikace, jejíž konvence musí být 

systémovější. 

V dávné historii lidské kultury se „obrázkové písmo" vyvíjelo jedním z 

přirozených způsobů, které jsou aktuální také pro rozvoj soudobého 

zrakového sdělování. Pro zastoupení jevů se nejprve užívala běžná 

stylizovaná zobrazení, jejichž provedení v daných společenských 

komunikačních okruzích nabývalo postupně značné míry unifikace. Z asociací 

ke konkrétním předmětům pak vyplývalo symbolické zobrazování abstraktních 

jevů. Charakteristické principy zrakového vnímání vedly mnohé kultury ke 

spontánnímu zavádění prvních komunikačních pravidel a pomůcek, která 

zvyšovala funkčnost daného systému. Od figurativního zobrazení nesoucího 

pouze prvotní význam se specifickými způsoby odlišovaly formálně podobná 
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symbolická zobrazení nabízející významy druhotné. Vývojem stylizace pak 

mohlo docházet k postupné proměně obrázkového nehláskového „písma" ve 

hláskové znaky vzdáleně připomínající svůj obrázkový původ. 

Jako konkrétní příklad lze uvést egyptské hieroglyfy, které užívaly 

zvláštní doplňkové znaky - determinativy - rozlišující fonogramy od 

piktogramů. Svou autonomní gramatikou se řídí mj. i čínské obrázkové písmo, 

které je dodnes živým zrakovým sdělovacím prostředkem. 

Počátek novodobé vizuální komunikace podnítil vznik značek 

regulujících rychle se rozvíjející dopravu. Železnice v 19. století nejprve 

přejala systém barevných vlajek z lodní dopravy a posléze jej nahradila 

prvními světelnými návěstími konvenčně užívajícími signální barvy. Užití barev 

krystalizovalo do dnešní podoby obecného kódu postupně a často velmi 

náhodnými postupy, neboť bylo závislé na laických rozhodnutích. Psychologie 

vnímání se zásadnějším způsobem začala rozvíjet později a dlouho trvalo, než 

byla přizvána ke spolupráci (v mnoha oborech komunikace tomu tak není 

dodnes). 

Grafická sdělení doplňující barevnou soustavu byla vytvářena jak 

formou zcela nezávislých znaků, tak formou symbolů s částečnou vizuální 

vazbou k realitě. Většinou však nešlo o příliš systémové prvky, zásadnější 

logické vztahy fungovaly převážně jen ve dvojicích informací opačného typu. 

Informační soustavy se v jednotlivých zemích lišily, k jejich sjednocování 

docházelo postupně a dodnes není zcela dořešeno. 

Také rozvoj vědy a s ní i průmyslových technologií byl v prvních 

desetiletích 20. stol. impulzem ke vzniku a rozšiřování systémů vizuální 

komunikace mnoha technických oborů. Některé z prvků těchto profesních 

systémů sdělování pronikaly také do běžné laické komunikace a začaly jí 

ovlivňovat. Projevovalo se to zejména na ovladačích a manuálech elektrických 

a mechanických výrobků pro domácnosti. Významnější vliv na obecnou 

vizuální komunikaci ale získala tato oblast až ve druhé polovině 20. století. 
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K významným osobnostem historie vizuální komunikace patří zvláště 

Otto Neurath, Henry Dreyfuss, Charles Bliss a Otl Aichler. 

Podle vídeňského sociologa a neopozitivistického filozofa Otty 

Neuratha (1882-1945) neexistuje žádná oblast lidského poznání, která by 

nebyla vhodná pro vizualizaci. Svou metodu ISOTYPE (International System 

of Typographic Picture Education) považoval Neurath za prostředek zrakové 

výchovy. Pomocí ISOTYPE lze bez komentáře ukazovat vazby mezi fakty. 

Neurath ISOTYOPE s úspěchem využil zejména při vytváření statistik 

zachycujících sociální a ekonomické jevy. Neurath se zabýval také otázkami 

signálních barev. Svou činností významně působil na Ladislava Sutnara, 

českého grafického designéra a zakladatele marketingové komunikace. 

Pro mou výzkumnou část ohledně alternativní komunikace byl 

nejzajímavější Rakušan Charles Bliss, původním jménem Karl Blitz (1897-

1985), který vytvořil systém nového mezinárodního vizuálního jazyka. 

Přestože jeho principy publikoval v díle Semantography (1949), pro jazyk se 

uchytil název Blissymbolics. 

Jeho původní využití se totiž posunulo - jazyk pomáhá postiženým, 

kteří nemohou komunikovat obvyklým způsobem. Bliss se také snažil o 

prosazení nového způsobu silničního značení, ovšem nepříliš úspěšně, 

protože jeho znaky byly příliš stylizované a spojené zřetelně umělými vazbami. 

O jeho jazykovém systému se zmíním podrobněji v kapitole věnované 

alternativní komunikaci. 

Z hlediska přínosu českého prostředí pro rozvoj novodobého 

mezinárodního zrakového sdělování se mnohým odborníkům, nejen 

pedagogického zaměření jeví jako nejvýznamnější dílo filosofa a pedagoga 

Jana Amose Komenského jeho Orbis Sensualit. /Tomáš Fassati, O vývoji 

obecného zrakového sdělování. Bulletin informací o grafickém designu, 

listopad 2005, Bienále Brno/ 
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4.2 Komunikace jako prostředek presentace vlastního já 

Samotné slovo komunikace je latinského původu a znamená spojování 

či sdělování. Používá výrazových prostředků, které mohou být buď slovní 

(slovo mluvené či psané) nebo neslovní (posunky přirozené či umělé, gesta).. 

Mohli bychom tedy říci, že komunikace je lidská schopnost užívat takovýchto 

výrazových prostředů k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů. 

Člověk tak ostatním projevuje své myšlenky, city a svou vůli. 

K produkci řeči potřebujeme svalový aparát, hlasové ústrojí a proud 

vzduchu. U některých forem postižení jsou ovlivněny také svaly a jejich pohyb, 

tzn. I ty, které ovládají mluvidla. Důsledkem pak bývá ona natolik nejasná a 

zkreslená řeč, že se pro většinu lidí stává nesrozumitelná. Tyto obtíže mohou 

být přímým důsledkem postižení řečových svalů anebo se může jednat o 

sekundární projev, jako následek poškození jiných orgánů jako např. 

mechanická ztráta sluchu, mrtvice, těžké postižení vnímavosti a jiné mohou 

mít negativní vliv na samotný sluch, řeč nebo některé intelektové funkce, 

nezbytné při produkci řeči. 

Takto se komunikace postižených špatně, či minimálně mluvících dětí 

stejně jako jejich potřeba sdělování zůstávají podle okolností omezeny na 

několik málo zasvěcených, zatímco sami učitelé spíše odhadují, nežli rozumí, 

co dítě skutečně říká. Veškerá váha se tak v procesu integrace přesune na 

asistenta, který je s dítětem neustále, což vede k nebezpečí vytvoření 

samostatné jednotky uvnitř třídy, která se nezapojuje do jejích aktivit. 

Největším problémem v mých počátcích bylo právě ono přehlížení a ignorance 

ze stran učitelů, kteří byli k naší práci zcela lhostejní, nebo prostě jen nevěděli 

jak se Sárou pracovat, komunikovat, jak hodnotit, zda se snažit zapojovat ji do 

aktivit třídy či raději nikoliv. Nedá se ale říci, že by neměli snahu, pouze jen 

nevěděli jak na to a předchozí spolupráce s asistentem byla minimální. 

Důležité je však tuto rozpačitost prolomit vlastním aktivním přístupem. 

Jelikož Sáru zpočátku dost znejišťovalo, že se nedokáže vyjádřit a po pár 

pokusech to většinou vzdala, musela se neustále nutit k rozhovoru a zároveň ji 
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někde jiným způsobem dopomoci vyjádřit, co potřebuje a co opravdu ví. 

Takovým způsobem se pro mě stalo vizuální vyjádření pomocí obrázků. 

Děti postižené v celé komunikační oblasti nedostávají často možnost 

rozhodovat samy za sebe a tím i rozvíjet svoji vůli. Rozhodují za ně obvykle 

druzí, většinou bez ohledu na aktuální přání dítěte, což může vést kjeho 

postupné pasivitě se k věcem snažit vyjadřovat a tím i prosazovat svou vůli. 

Vždy jsem se proto snažila žádné sdělení nepřecházet, pokud jsem 

nerozuměla, ale naopak nutila Sáru, aby se vyjádřila tak abych pochopila, 

často s použitím gestikulace, mimiky, či ukazování a předvádění. Nutilo jí to 

tak hledat jiné možné cesty, jak se vyjádřit. 

4.3 Alternativní a augmentativní komunikace 

„Komunikace je klíč ke vstupu do společnosti, je to také síla, která 

lidstvo spojuje v kulturu."/Eugen T. MacDonald, 1980/ 

Dítě se učí vnímat, zpracovat, zapamatovat si a zpětně vybavovat 

informaci, kterou mu dává jeho okolí a zároveň signály vydávat. U dětí 

s postižením může tedy být tento proces narušen, čímž je negativně ovlivněn 

celý budoucí vývoj. Je tedy potřeba nalézt jiný způsob komunikace, protože 

děti komunikovat potřebují, aby mohly svobodně vyjadřovat své myšlenky o 

světě kolem sebe. 

Mezi jiné komunikace patří různé neverbální systémy, v zahraničí 

označované jako augmentativní. Způsoby náhradní komunikace mohou být 

buď statické, nebo dynamické. 

• Dynamické - prstová abeceda, znaková řeč a Makaton 

• Statické - symboly ve dvou či trojrozměrné formě jako např. 

Blissymbols a piktogramy 
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S alternativními formami komunikace jsem se setkala především při mé 

návštěvě v Dánském Horšenu, kde pracují s celými soubory grafických 

pomůcek jak při výuce na školách pro mladší děti, tak jako nápomoc při 

řešení každodenních situací, jako nákupy apod. Dospělí lidé s nějakým 

znevýhodněním nejsou izolováni pospolu v ústavním typu zařízení, ale 

jsou zapojeni do struktury městského života co nejvíce samostatně. Bydlí 

v malých domcích po skupinkách, kam na kontroly pravidelně dochází 

asistenti a pomáhají s běžnou agendou domácnosti. 

Výhody alternativní komunikace jsou především v : 

• povzbuzení dítěte k vyjadřování svých myšlenek a překonávání ostychu 

při nesrozumitelné artikulaci 

• lepším a efektivnějším zapojení dětí a pedagogů během vzdělávacích 

činností 

• svobodě těchto dětí v samostatném rozhodování 

• umožnění stát se pro každé dítě rovnoprávným a aktivním členem 

v konverzaci s okolím 

Vedle výhod mají tyto systémy samozřejmě i své nevýhody a to 

zejména jejich menší společenská využitelnost, tedy určité nebezpečí 

oddělení uživatele alternativního komunikačního systému od té části 

veřejnosti, která tyto systémy neovládá. 

V praxi se potvrzuje, že jakýkoliv náhradní komunikační systém, pro 

který se rozhodneme by neměl být založen pouze na jediném typu pomůcky, i 

když se nám třeba na začátku osvědčila při překlenutí nějakého konkrétního 

problému. V zahraničí se na toto téma objevuje pojem totální komunikace -

tedy celá kolekce technik, pomůcek, symbolů a strategií, které můžeme 

v jejich použití všemožně doplňovat a kombinovat. 

Je důležité si uvědomit, že znak není plnohodnotnou náhražkou řeči, 

ale pouze pomůcka k zapamatování a používání mluveného slova. Znak tak 
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samotnou řeč netlumí či neupozaďuje, ale naopak napomáhá jejímu vývoji. 

Časté obavy rodičů, že alternativní komunikační systémy mají tendence 

potlačovat přirozené řečové projevy dítěte jsou tedy plané. 

4.4 Seznámení s komunikačním systémem Bliss 

Tento systém se asi ze všech ostatních vizuálních alternativních 

systémů blíží struktuře jazyka, neboť prvotní ambice tohoto rakouského 

inženýra chemie bylo vytvoření univerzálního jazykového systému, který by 

překonal dorozumívací jazykové rozdíly jednotlivých kultur. K tomuto účelu se 

jeho rejstřík stylizovaných symbolů neujal, ale zaujal jako komunikační 

pomůcka pro nemluvící tělesně postižené osoby, které při pouhém používání 

posunků a málo srozumitelných hlásek mají jen malou možnost se dorozumět 

se svým okolím. Později se použití rozšířilo i na péči o osoby s mentálním 

postižením a osoby s řečovým postižením. 

K vývoji svého symbolového jazyka byl inspirován čínským písmem a 

měl mít jako systém vnitřní systémovou logiku, /ukázky v příloze č.1/ 

Symboly používané systémem Bliss byly nakonec v r. 1972 revidovány 

kanadským výzkumným týmem společně s Ch. Blissem a orientovány na 

potřeby nemluvících osob. 

Vždy je obtížné předpovědět, kolik symbolů Bliss dítě ovládne, protože 

na úspěch programu symbolů může mít vliv příliš velké množství činitelů. O 

úspěchu můžeme mluvit pouze tehdy, jestliže symbolový systém umožňuje 

zprostředkování přenosu myšlenek.. Skutečnost, že systém symbolů Bliss je 

zcela vyvinutý systém, který lze z hlediska vyjadřovacích možností natolik 

propracovat, že se může vyrovnat mateřskému jazyku, činí tento systém 

jedinečným. 

Když se dítě učí první slova, musí si zapamatovat abstraktní obraz 

písma, jehož jednotlivé prvky (písmena, slabiky) mají vždy vztah výlučně 
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k určitým hláskám. Dítě potom musí tyto jednotlivé prvky skládat dohromady 

tak, aby vzniklo smysluplné slovo, jehož napsaná podoba nemá žádný vztah 

k vlastnímu předmětu., jehož napsaná podoba nemá žádný vztah k vlastnímu 

předmětu. Symboly Bliss připomínají alespoň zpočátku dítěti obraz, jehož 

obrys má přímý vztah k představovanému předmětu.. Každý symbol též může 

vyjadřovat více než jedno psané slovo. /Libuše Kubová, Alternativní 

komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí. 1996, 

Praha, str.22 - 23/ 

Jednotlivé symboly se však musely ještě upravit a jejich výběr zúžit, 

protože je příliš rozsáhlý a jednotlivé kombinace symbolů tvořící složité 

syntaktické vazby ve větách jsou podle mého mínění velice složité pro 

pochopení a samostatné využívání. Ve své praxi jsem se pokusila několik 

stěžejních symbolů zapojit do výuky se Sárou, ale výsledek byl minimální. 

Hlavním důvodem je abstraktní podoba, která už ve většině nevyvolá onen 

odkaz k reálnému předmětu a jeho významu, tudíž naučení významu by trvalo 

velice dlouho. Vynaložené úsilí je pak dost nerentabilní, neboť nikdo jiný 

z jejího okolí řeč Blissymbolů neovládá a tím pádem by se komunikace opět 

oslabila. 

Komunikační systém s obrazovými symboly - piktogramy 

Jak už bylo uvedeno v kapitole o vizuální komunikaci, nejrozšířenějším 

druhem vizuální komunikace a mezinárodně nejsrozumitelnější je sdělení 

piktogramů. Jejich primární funkcí je umožnit lidem rychlou orientaci všude 

tam, kde by se slovní vyjádření stalo překážkou nebo brzdou při porozumění 

(doprava, varování, příkazy apod.) 
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piktogramy - sociální sféra 

Každý piktogram zastupuje jeden věcný význam a zpodobňuje ho bez 

vazby na řeč. Pro usnadnění orientace dětem s postižením v běžném životě je 

nutné děti s těmito společností uznávanými symboly seznámit, minimálně 

z důvodu bezpečného pohybu ve městě. 

Piktogramy jsou vhodné i při zastoupení v jiných oblastech, protože 

jsou dětmi snadno dekódovatelné a zapamatovatelné. Například při tvoření 

denního výukového plánu se Sárou jsem používala jednoduché piktogramy, 

značící jednotlivé předměty, což umožňovalo aktivního zapojení Sáry do 

celého procesu přípravy. Pro Sáru, podobně jako pro děti s podobným 

handicapem je velice důležitý určitý opakující se řád a jistota ve věcech 

příštích. Veškeré změny v programu či naopak neznalost, co se bude 

v příštích chvílích dít je velice znejišťují a komplikují pak hladký průběh výuky. 

Při psaní rozvrhu, by Sára nepřečetla název předmětů, zavedly jsme si proto 

soubor jednoduchých obrázků, které Sáře snadno vybavily onen konkrétní 

předmět a s pomocí systému na principu suchého zipu si mohla sama připravit 

rozvrh na další den a naopak ten den byl díky tomu přesně strukturovaný a jí 

pochopený. 

Používání piktogramů by mělo být vždy doplněno mluvenou řečí a by 

se neustále dítě stimulovalo k zlepšování mluveného projevu. Pokud tedy dítě 

má tendence v tomto ohledu pohodlnět a na konkrétní obrázky pouze 
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ukazovat, nutíme jej obrázek zároveň pojmenovat slovem. Na tomto principu 

tak stojí logopedická cvičení, kde se dítěti ukazují jednotlivé obrázky 

obsahující procvičované písmeno a ono seje pokouší pojmenovat. 

Při používání obrázkových znaků je též důležité komunikovat s rodiči, a 

systém sjednotit tak, aby dítě doma i ve škole používalo stejné obrázky pro 

stejné činnosti. Tento účel může dopomoci například duální systém tzv. 

denních kapsičkových rozvrhů na suchý zip, který jsem vyrobila a začala se 

Sárou používat. Jedná se o dva stejné látkové pásy (v našem případě jsou 

rozlišeny barevným kontrastem ) s našitými kapsami a suchým zipem pro 

upevňování informací na ten konkrétní den. Jeden pás používáme ve škole a 

jeden má Sára doma, kde se s jeho pomocí připravuje na výuku dalšího dne. 

Mezi důležitými „měnitelnými informacemi" nesmí nikdy chybět den, datum a 

měsíc pro neustálé situování dítěte do našich časových struktur, neboť mají 

s jejich pochopením veliký problém. Druhý pás má Sára u sebe doma a podle 

programu dalšího dne se spolu s rodiči připravuje do školy. 

Jednotlivé používané symboly je též dobré „redigovat" pro dítě 

souhrnně v podobě jednoduchých tabulek s označením typem užití či 

zalaminovat do kroužkových sešitů, pro snadnou orientaci, při vyhledávání 

jednotlivých symbolů. Pro mou práci se Sárou jsem zhotovila jakýsi základní 

přehled všech námi používaných obrázků a rozdělila podle činností ve kterých 

nám symboly pomáhají. Jednotlivé kategorie jsou například: 

• nakupování - výčet jednotlivých základních produktů a používaných 

peněz 

• volnočasové aktivity - aktivity vyplňující volný čas, jako hry, sport, 

obědy, večeře, procházky, výlety, aj. 

• škola - zaznamenány symboly jednotlivých předmětů 

Při používání souboru symbolů je možné probrané obrázky vybarvit či 

jinak barevně označit. Většina pracovníků v oblasti výchovy dětí s nějakým 

znevýhodněním se shodují vtom, že dětem napomáhá barva symbolu, při 
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jejich vyhledávání. V zahraničí dokonce používají celé soubory razítek, u nás 

zatím nebyla tato metoda použita. 

Mně se osvědčila základní barevná stupnice, zejména pro označení 

jednotlivých nákupních produktů, jako např. hnědá - pečivo, modrá - mléčné 

výrobky, zelená - zelenina atd. Symboly lze i velikostně upravovat pro využití 

při různých příležitostech. Myslím, že zpočátku výuky s jednotlivými novými 

symboly je dobré pracovat s většími rozměry pro lepší rozlišení a 

zapamatování symbolu. Je dobré též dokládat jednotlivé obrázky ze začátku 

konkrétními fotografiemi reálného předmětu, dítě si tak významovou vazbu 

obrázek - předmět rychleji osvojí. 

Manipulace s obrázky neslouží pouze k zapamatování symbolů, ale 

procvičuje se zároveň i koordinace ruka - oko, motorika, pozornost, 

soustředění a zlepšuje se i celková schopnost vizuálního rozlišování. 

K poslední jmenované dovednosti je dobré zapojovat do práce i symboly 

běžně používané např. na nejrůznějších návodech, v kuchařkách apod., pro 

jejich snadnější porozumění. Zavedla jsem do našich hodin například tzv. 

praktika, kdy jsme podle takto vyvedených návodů (u všech instančních 

výrobků je používání symbolů dnes zcela běžné) připravovali step by step 

jednoduchá jídla. 

4.6 Sociální čtení 

Sociální čtení je chápáno jako poznávání, interpretace a 

přiměřené reagování na znaková znamení a symboly, piktogramy, slova a 

skupiny slov, které se často objevují v okolním prostředí nebo v širším 

kontextu, aniž by byly využívány čtecí technické dovednosti. Sociální čtení 

chápeme tedy v tomto kontextu jako součást sociálního učení. 
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Nachází uplatnění především při rozvíjení rozumových schopností, 

orientačních dovedností a při zlepšení sociální komunikace dětí, u nichž 

vzdělávání za použití běžných metod nepřináší potřebný efekt. Zastánci tohoto 

způsobu vycházejí ze zkušenosti, že tzv. klasické učení a dovednosti nemusí 

být pro tyto děti v jejich praktickém životě využitelné a že i u těch dětí, kteří si 

osvojily tzv. běžné technické čtení se tato činnost mnohdy stává mechanickou 

záležitostí, která pro vlastní komunikaci přináší jen minimální efekt. 

/Kubová L., Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně 

postižených dětí. 1996, Praha, str.33-34/. 

Sociální čtení se proto soustředí na ty aspekty poznávání okolí, které 

jsou ihned využitelné. Při jeho aplikaci je vhodné využívat individuální zájmy a 

potřeby, např. obchod a nakupování, doprava, příroda, u dívek móda atd... 

Důležitá témata jsou především ta, která podporují rozvoj 

samostatnosti, například obchod a samostatné nakupování a placení. I pro 

dítě integrované, které má výuku spolu se třídou klasicky orientovanou, by 

mělo mít alespoň jednou týdně výuku tzv. sociálních dovedností. Může při ní 

zúročit např. poznatky z matematiky při samostatném nákupu a manipulaci 

s penězi i český jazyk při přípravě nákupního seznamu, vyhledávání 

jednotlivých produktů a komunikaci s prodavači. 

Velmi vhodným tématem sociálního čtení je časová orientace. Jsou to 

data, jména dní, měsíců, kresby a piktogramy zvláštních událostí jako roční 

období, narozeniny, symboly počasí, aj. 
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4. Závěr 

Požadavek umožnit dorozumění dětem i dospělým, kteří v důsledku 

svého zdravotního postižení nemohou komunikovat běžnou mluvenou řečí, je 

nesporný. Komunikační systémy využívající technické i netechnické pomůcky 

se v minulosti rozvíjely především v severských zemích a Spojených státech 

amerických. Předpokládám, že v nejbližších letech se tyto metody uplatní i u 

nás v plném rozsahu. 

Osoby, které se dorozumívají slovy, mají kdykoliv možnost navázat 

společenskou konverzaci s druhou osobou způsobem, které jsou oběma 

stranám srozumitelný.. Naproti tomu děti i dospělí s postižením řeči, kterým 

není umožněna kompenzace jejich postižení, nemohou aktivně vyjádřit své 

pocity, zážitky a přání, klást otázky a podávat zpětně odpovědi. V důsledku 

zdravotního postižení jim je mnohdy znemožněna nebo velmi znesnadněna i 

komunikace prostřednictvím gestikulace a mimiky. Je tedy nezbytné umožnit 

těmto znevýhodněným osobám jiné cesty k úspěšné komunikaci se svým 

okolím, aby se tak dokázaly zapojit do běžného života společnosti. 

I na lidech podílejících se na výchově je, aby děti v těchto pokusech 

podporovali a neustále je nutily své myšlenky vyjádřit. Je důležité umožnit 

dítěti získat větší vlastní rozhodovací prostor a současně snižovat pomoc, 

kterou mu poskytujeme. Ačkoliv je tento přístup samozřejmě náročný na čas, 

pozornost a trpělivost a nelze se občas vyhnout nedorozumění, má pro děti a 

jejich okolí velký význam. Vyjadřování vlastních požadavků, zejména 

prosazení vlastní vůle, je neodmyslitelné od zdravého psychického vývoje. 

Používání piktogramů, či jiných symbolů by mělo být začleňováno do 

různých každodenních situací, které jsou přiměřené zkušenostem a 

schopnostem dítěte. Zároveň s tím je nutné neustále dítě povzbuzovat i 

k řečovému vyjadřování, pokud je to jen trochu možné. Výsledkem pak bude 

zdravě sebevědomý jedinec, který se nebude bát zkoušet navazovat kontakty i 

s cizími lidmi a v různých životních situacích. 
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Anotace 

V této diplomové práci se zabývám alternativními způsoby komunikace 

při výuce žáků se specifickými edukativními problémy. První část práce 

obecně pojednává o procesu komunikace z hlediska znaku a procesu semiózy 

a znakovosti v rámci výtvarného díla. V praktické části ukazuji možnosti 

alternativní komunikace, zejména pak prostřednictvím vizuálního zobrazování. 



Klíčová slova 

Semióza 

Znak 

Symbol 

Komunikace 

Výtvarné dílo 

Znakovost 

Primitivní umění 

Abstrakce 

Vizuální komunikace 

Alternativní komunikace 

Piktogram 



Synopsis 

In this thesis I focus on some alternative ways of communication in the 

educational process of children with specific educational needs. First part of this 

writing is discussing communication from the sign, signing and semiotic point of view 

especially in craft works. In applied part of this work is expressed the way of 

alternative communication mainly through the visual mapping. 


