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Anotace

Disertační  práce  mapuje  transdisciplinární  prostředí  na rozhraní  mezi  výtvarnou  výchovou 

a environmentální  výchovou.  Popisuje  přístupy  k realizaci  cílů  environmentální  výchovy 

založené  na principech  výtvarné  výchovy.  Ukazuje  možnosti,  výhody  i úskalí  plynoucí 

z provazování  environmentální  a výtvarné  výchovy.  Vykresluje  terminologické  zázemí 

environmentální výchovy a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji realizované v rámci výtvarné 

výchovy.
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environmental  education.  It  describes  approaches  to  realization  of  goals  of  environmental 

education.  It  makes  known  the  possibilities,  benefits,  and  pitfalls  that  emerge  from  the 

combination of environmental and art  education. It  depicts the terminological background of 

environmental education and education for permanently sustainable development realized within 

the frame of art education. 
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Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy

1  Úvod 

Disertační  práce  se zabývá  ekologickými  kontexty  ve výtvarné  výchově.  Studuje 

transdiciplinární prostředí mezi výtvarnou a environmentální výchovou. 

Zkoumání dění na tomto poli ukazuje zajímavé a inspirativní tendence ovlivňující teorii a praxi 

výtvarné  výchovy.  Dále  je  významné  vzhledem k soudobé  snaze  o hledání  účinných  metod 

a postupů environmentální výchovy. 

Disertační  práce  navazuje  na diplomovou  práci  „Ekologické  kontexty  v teorii  a praxi  české 

výtvarné výchovy s ohledem na interdisciplinární vztahy“, kterou jsem v roce 2003 dokončila 

pod vedením PhDr. Marie Fulkové Ph.D.

Práce  představovala  průzkum současného chápání  kontextu  ekologického myšlení  a výtvarné 

výchovy. Ve stejném roce práce získala první místo v Soutěži o cenu děkana UK - Pedagogické 

fakulty v oboru ekologie a problematiky životního prostředí. 

Diplomová  práce  mi  zprostředkovala  hlubší  poznání  inspirativního prostředí  na hranici  mezi 

environmentální/ekologickou  výchovou  a výtvarnou  výchovou.  Z pohledu  disertační  práce 

splnila  roli  předvýzkumu  –  bližšího  seznámení  s následně  podrobněji  zkoumaným  polem. 

Umožnila  mi  sesbírat  první  terénní  poznámky,  zaznamenat  rozhovory,  prostudovat  odbornou 

literaturu vztahující se ke zkoumané problematice. Disertační práce tyto podněty uvádí do širších 

souvislostí.

Poznání daného transdisciplinárního prostředí jsem mohla dále prohlubovat ve své pedagogické 

praxi,  když  jsem  působila  na dvou  pražských  gymnáziích  jako  učitelka  výtvarné  výchovy 

a biologie. Mohla jsem tak nasbírat a zaznamenat množství postřehů přímo z vlastní pedagogické 

praxe.

Z hlediska  hlubšího  vhledu  do problematiky  pro  mě  byla  inspirativní  i spolupráce  s menším 

pražským nakladatelstvím, kde jsem se v pozici vedoucí autorského kolektivu podílela na vývoji 

nové řady učebnic přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ. To byla další významná zkušenost, která mi 

umožnila  hlubší  vhled  do možností  i limitů  obou  oborů  –  biologie  i výtvarné  výchovy  při 

realizaci cílů environmentální výchovy. 
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Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy

Tyto podněty byly zhodnoceny při  výzkumu,  jehož výsledky jsou shrnuty v disertační  práci. 

Práce  nabízí  výsledky  kvalitativního  výzkumu  typu  přehledu  (review)  a syntézy.  Výzkum 

mapuje možné funkční vztahy mezi environmentální výchovou a výtvarnou výchovou. Postihuje 

výhody  i problematická  místa,  jež  skýtá  provazování  environmentální  a výtvarné  výchovy. 

Záměrem výzkumu bylo zodpovědět tyto otázky:

Jaké  jsou  dosavadní  přístupy  k naplňování  cílů  environmentální  výchovy  v rámci  výtvarné 

výchovy ve školním i mimoškolním prostředí? 

Jaké  možnosti,  oboustranné  výhody  i úskalí  přináší  propojování  obsahů  environmentální 

výchovy a vzdělávacího oboru výtvarné výchovy? 

Jaké  existují  metody,  postupy  a formy  realizace  cílů  environmentální  a zároveň  výtvarné 

výchovy?  Cílem  práce  dále  bylo  zpřesnění  terminologického  zázemí  výchovy  a vzdělávání 

v oblasti  problematiky  životního  prostředí  na rozhraní  mezi  výtvarnou  výchovou 

a environmentální výchovou. 

Sebraná data byla analyzována prostřednictvím zdůvodněné/ zakotvené teorie (grounded theory) 

podle Strausse a Corbinové.
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Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy

2  Charakteristika výzkumu 

Výzkumná sonda shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu typu přehledu (review) a syntézy. 

Jedná  se o přehled  teorie  a praxe  environmentální  výchovy1 jako  možné  integrální  součásti 

vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu výtvarná výchova. 

Výzkumná sonda postihuje případná problematická místa, která z propojování environmentální 

a výtvarné výchovy vyplývají. Nabízí další doporučení pro praxi. V obecnější rovině rozšiřuje 

hranice diskursu výtvarné výchovy o oblast ekologie a environmentální výchovy. 

2.1  Sběr dat 

Mezi dokumenty, které byly během výzkumu analyzovány, patří:

● vzorky  pocházející  z odborných  článků  uveřejněných  v různých  typech  publikací 

(odborné časopisy, knihy, tématicky zaměřené webové stránky)

● výpovědi vztahující se k tématu práce z odborných i laických internetových diskusí 

● písemná  dokumentace  výtvarných  projektů,  dílen  a programů  různých  vzdělávacích 

institucí

● vizuální texty - např. fotografická dokumentace výtvarných projektů, dílen a programů 

● nahrávky  a transkripty  rozhovorů  s učiteli  výtvarné  výchovy  a dalšími  edukátory 

působícími na různých typech výchovně vzdělávacích zařízení

● zápisky z vlastní pedagogické praxe řešitelky

1  V textu dávám přednost termínu environmentální výchova před termínem ekologická výchova. Někdy tyto dva 

pojmy splývají. Užívají se jako synonyma. Pojem environmentální výchova nelze tak snadno zaměnit s výukou 

ekologie ve smyslu vědecké disciplíny zabývající se funkčními vztahy v přírodě.

U dalších slovních spojeních, jako je „ekologická etika“, tato záměna smyslu nehrozí, proto zůstávám u slova 

ekologický. 
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2.2  Analýza dat 

Sebraná data byla analyzována prostřednictvím zdůvodněné/ zakotvené teorie (grounded theory) 

podle Strausse a Corbinové. Jako elementární metodologické východisko byly využity postupy 

popsané  v publikaci  „Základy  kvalitativního  výzkumu“  jmenovaných  autorů.  Použitá 

terminologie odsud v základu taktéž vychází.

Na počátku výzkumu byly stanoveny tyto výzkumné otázky:

● Jaké  jsou  dosavadní  přístupy  k naplňování  cílů  environmentální  výchovy  v rámci 

výtvarné výchovy ve školním i mimoškolním prostředí?

● Jaké  možnosti,  oboustranné  výhody  i úskalí  přináší  propojování  environmentální 

výchovy a vzdělávacího oboru výtvarné výchovy?

● Jaké existují metody, postupy a formy realizace cílů environmentální a zároveň  výtvarné 

výchovy?

● Cílem práce je dále zpřesnění terminologického zázemí výchovy a vzdělávání v oblasti 

problematiky životního prostředí na hranici mezi výtvarnou výchovou a environmentální 

výchovou.

2.3  Fáze analýzy dokumentů

V rámci  metody  zakotvené  teorie  byly  dokumenty  analyzovány  prostřednictvím  tří  variant 

kódování: otevřeného kódování, axiálního kódování a selektivního kódování.

Obecně  lze  říci,  že všechny typy kódování  jsou  založeny na dvou analytických postupech – 

porovnávání a kladení otázek. Účel a zacílení postupů se proměňuje. 

M. Fulková k problematice kódování píše: „Kód lze obecně charakterizovat jako klíčové slovo,  

či  symbol,  který  přiřazujeme  k určitým  částem  textů  primárních  dokumentů  (včetně  obrazů  

a jiných  typů  „textů“.  Kódování  pomáhá  opakovaně  přečíst  primární  i sekundární  data 

(kódování  na různých  úrovních)  a umožňuje  tak  třídění,  seskupování,  přeskupování,  

pojmenovávání,  rekontextualizaci  atd.  textových  jednotek.  To  umožňuje  opakovaně  dostat  
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a přečíst  nová  data  –  paralelní  texty,  čili  další  verze  textů,  které  jsou  přeskupovány  a nově 

vytvářeny k dalšímu čtení z jiného úhlu pohledu.“ 2

A. Strauss  a J.  Corbinová jednotlivé typy kódování  užívané v zakotvené teorii  blíže popisují 

takto: 

Otevřené  kódování  je  proces  rozebírání,  prozkoumávání,  porovnávání,  konceptualizace 

a kategorizace údajů.

Axiální kódování představuje soubor postupů, pomocí nichž jsou údaje po otevřeném kódování 

znovu uspořádány novým způsobem, prostřednictvím vytváření spojení  mezi kategoriemi. To 

se činí  v duchu kódovacího paradigmatu,  které  zahrnuje  podmiňující  vlivy,  kontext,  strategie 

jednání a interakce a následky. 

Selektivní  kódování  označuje  proces,  kdy  se vybere  jedna  centrální  kategorie,  která  je  pak 

systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím. Tyto vztahy se dále ověřují a kategorie, 

u nichž je to třeba, se dále zdokonalují a rozvíjejí.3

Jednotlivé typy kódování nutně nemusí po sobě následovat jeden po druhém, tak jak jsou zde 

zaznamenány.  Proces  otevřeného  kódování  obyčejně  předchází  axiálnímu  a selektivnímu 

kódování, ale může se znovu dostat ke slovu i v pozdějších stádiích výzkumu, např. při dalším 

pořizování  vzorků  při  rozvíjení  kategorií.  Axiální  a selektivní  kódování  mohou  probíhat 

v podstatě  zároveň.  Výzkumník  může plynule  přecházet  od jednoho k druhému.  Podle  mých 

zkušeností tyto tři  varianty  kódování nemají přesně dané hranice, v praxi se prolínají  jeden 

do druhého. 

2.3.1  Otevřené kódování

V rámci otevřeného kódování byly pojmenovány jevy (označení jevů) a zformovány hypotézy 

popisující  vazby  mezi  jevy  (kategorizace  jevů).  Objevené  kategorie  byly  rozvíjeny 

prostřednictvím vlastností (tam, kde to bylo možné, i pomocí dimenzí zjištěných  vlastností.)4 

2 Fulková, 2007

3 Strauss; Corbinová, 1999 str:42,70,86 

4 Strauss; Corbinová, 1999 str:43-48
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Schéma 1 - Ukázka pracovní pojmové mapy

Ztráta kontaktu s přírodou

Poškozené životního prostředí (ŽP)

Ztráta citlivosti k přírodě

Média

Ekologická krize (EK)

Klimatické změny
Znečištění vody, vzduchu, půdy
Vyčerpání neobnovitelných zdrojů; Ropná krize
Ničení přírodních ekosystémů
Poškození ozónové vrstvy
Hromadění odpadu

Historický kontext
Kulturní kontext

Ideologie
Politika

Rostoucí lidská populace Konzumersimus

Přemrštěná spotřeba
Plýtvání
Nadprodukce

Nezájem o budoucnost

Výtvarná výchova (VV)

Strach o ztrátu autenticity oboru

Dobře vidět

Současné umění 
Environmentální umění- krajina a doteky lidské kultury
Eco art – zviditelnění ekologických problémů, hledání řešení EP

Obsazení niky

 Pozorování
Srovnávání, Uspořádávání, Klasifikace
Hledání souvislostí
Sdílení poznatků
Výrazový projev (Spilková, Slavík) + reflektivní dialog
;

Dobrovolná skromnost
Spotřebitelská uměřenost

Zájem o budoucnost

Trvale udržitelný rozvoj

rovina: hospodářská
sociální
přírodní
politicko-společenská

Environmentální výchova (EV)

Respektování didaktických zásad
Prostor pro prožívání přírody
Činnostní pojetí
Nepřeceňovat vědomostní složku
(neomezovat na popis problémů ŽP) 
Sdílení osobních zkušeností žáků
Hledání řešení EK
Prostor pro reflexi

Aktuální možnosti hodnocení EV :
Studentské portfolio
Umělecké výstupy (výstava, film)

Charakter průřezového tématu

Pedagogický konstruktivismus
Holistický přístup
Systémové učení
Prožitková pedagogika atd.

Interdisciplinarita
Tradice

Ekopedagog
Životní zkušenosti
Věk

Osobnost
Prostředí života
Vzdělání
Profesní historie   Typ vzdělávacího zařízení

Etická východiska
Sebepojetí

Rozvíjení:
smyslové citlivosti

vnímání přírodních jevů

prožívání přírodních jevů

pochopení přírodních jevů

osobních vazeb k přírodě

komunikování osobních 
přístupů k přírodě

snahy pozitivně jednat
 ve prospěch přírody
 i lidské společnosti

Nefunkční EV:
Strach z budoucnosti
Pocit viny; Hledání viníků
Bezmoc
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2.3.2  Axiální kódování

Během procesu axiálního kódování byly kategorie získané v otevřeném kódování dále rozvíjeny, 

byly uvedeny do vztahu se subkategoriemi.  Tam, kde to charakteristika  kategorií  dovolovala, 

byly  kategorie  a subkategorie  propojeny  podle  paradigmatického  modelu  rozlišujícího 

subkategorie  na:  příčinné  podmínky,  jev,  kontext,  intervenující  podmínky,  strategie  jednání 

a interakce,  následky.  Takto  získané  hypotetické  vztahy  byly  znovu  ověřeny  podle  údajů. 

Kategorie  a subkategorie  byly  dále  zpřesňovány,  rozvíjeny  a porovnávány.  Hledáním 

pravidelností ve vlastnostech kategorií byl vytvořen základ pro selektivní kódování.5

Schéma 2 - Ukázka pojmové mapy kategorie „Ztráta kontaktu s přírodou“

Život v člověkem negativně ovlivněném prostředí
Nedostupnost přírodního světa
Zrychlený životní styl
Konzumace televizní produkce, počítačových her, videoher

Nefunkční environmentální osvěta – negativní a bezvýchodná vize budoucnosti
Média + nevyvážená EV

Ztráta kontaktu s přírodou

Snížení citlivosti k mimolidské přírodě
Nezájem o její budoucnost 
Absence potřeby jednat ve prospěch přírody 

Znovunavázání vztahu k přírodě EV + VV
vnímání přírodního světa (rozvíjení smyslové citlivosti)
prožívání přírodního světa
reflektování a komunikování individuálních zkušeností
pochopení přírodních jevů 

Prohlubování ekologické krizeTrvale udržitelný rozvoj

5  Strauss; Corbinová, 1999 str:81
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2.3.3  Selektivní kódování

V rámci selektivního kódování byla vyložena kostra příběhu. Byla stanovena centrální kategorie 

EKOPEDAGOG VE VV a kategorie, které ji přímo rozvíjejí:

● EKOLOGICKÁ KRIZE

● TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

● ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

● EKOLOGICKÉ KONTEXTY VE VV

● DOBŘE VIDĚT

● ETICKÁ VÝCHODISKA

● SOUČASNÉ UMĚNÍ

● TYP VZDĚLÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ  

● METODY

Mezi další kategorie, které jsou podstatné pro přesné vykreslení příběhu patří zejména: 

● ZTRÁTA KONTAKTU S PŘÍRODOU

● KONZUMERISMUS

Soubor  vztahů  mezi  centrální  kategorií  a ostatními  kategoriemi  se stal  základem  pro 

„konceptualizaci  popisného  příběhu  o ústředním jevu  výzkumu.“  Došlo  k integraci  kategorií 

okolo centrálního pojmu. Byla utvořena analytická verze příběhu. 

Kategorie  se k centrálnímu  pojmu  vztahují  v rámci  paradigmatického  modelu  označujícího: 

podmínečné vlivy, kontext, strategie, následky.

Dále byly stanoveny vlastnosti centrální kategorie. V rámci centrální kategorie (Ekopedagog) byl 

identifikován proces (lépe uchopitelný pod názvem Formování ekopedagoga.)
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Kategorie byly uvedeny do vzájemných vztahů a tyto vztahy byly zpětně ověřeny podle údajů. 

Došlo k zakotvení teorie.  Na závěr byly kategorie doplněny a dále rozvíjeny tak, aby získaly 

pojmovou hutnost a určitost.6

6  Strauss; Corbinová, 1999 str:86-105
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Příběh

Ekopedagog  (ve VV)  je  centrální  kategorie  výzkumu.  Podmínkou  objevení  se ekopedagoga 

ve výtvarné  výchově  je  vzrůstající  pocit  ztráty  kontaktu  s přírodou  a zhoršující  se životní 

prostředí, které může vyvolat tušení blížící se nebo již probíhající ekologické krize (kontext). 

Základní příčinou zhoršujícího se životního prostředí jsou naše potřeby a nároky na ně, v horším 

případě  rozbujelé  do negativních  spotřebitelských  návyků  zde  pojmenovaných  jako 

konzumerimus. 

Ekopedagog ve své praxi  zohledňuje  cíle a obsahy environmentální  výchovy.  Nachází  styčné 

body mezi  cíli  a obsahy svého oboru a environmentální  výchovy.  Ekopedagog v rámci svého 

oboru   otevírá ekologické kontexty. Ekopedagog se vyvíjí. V praxi je ovlivňován mnoha vlivy. 

Významná jsou jeho (eko)etická východiska. Přizpůsobuje se typu vzdělávacího zařízení,  kde 

působí. Podle  podmínek volí různé metody, přístupy a formy (strategie) k naplnění cílů výtvarné 

i environmentální výchovy. Ekopedagog ve výtvarné výchově nachází pro svou práci inspiraci 

v současném umění. V případě výtvarné výchovy i environmentální výchovy je podstatné učit 

'dobře  vidět'.  Cílem  ekopedagoga  je  přispět  v rámci  specifických  možností  svého  oboru 

k výchově a vzdělávání k trvale udržitelnému rozvoji.
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Schéma 3 - Grafické vyjádření kostry příběhu 

Ztráta kontaktu s přírodou
 umocněná dalšími vlivy obavy z Ekologické krize

Rostoucí lidská populace a Konzumerismus

 Ekopedagog ve VV

zohledňuje cíle Environmentální výchovy (ENV)

otevírá Ekologické kontexty ve VV

volí různé Metody, formy a přístupy

přizpůsobuje se Typu vzdělávacího zařízení
a dalším podmínkám

(zastává různá (eko)Etická východiska
inspiruje se Současným uměním
ve snaze dosáhnout cílů VV i ENV 'učí' Dobře vidět atd.)

v rámci možností svého oboru
přispívá k výchově a vzdělávání
k Trvale udržitelnému rozvoji
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3  Kategorie výzkumu a jejich charakteristika

3.1  Ekologická krize

Potřeba  efektivní  environmentální  výchovy  pramení  ze snah  o zachování  životního  prostředí 

a obav z blížící se, popř. již probíhající, EKOLOGICKÉ KRIZE.7 

„Myslím  si,  že stav  přírody  a životního  prostředí  je  přinejmenším  alarmující.  Je  rozhodně  potřeba  zaměřit  
se na děti a jejich výchovu. 

Budoucnost  vidím spíše  optimisticky,  myslím si,  že se stavem životního prostředí  lze  něco dělat.  Výchova dětí  
ke zlepšení situace rozhodně povede.“

Z rozhovoru s M.N., začínající učitelkou na prvním stupni ZŠ

Termín EKOLOGICKÁ KRIZE představuje stav ekosystému, kdy hrozí jeho zhroucení a zánik.

K pocitu,  že žijeme  v období  ekologické  krize,  přispívají:  negativní  zkušenosti  ze života 

v člověkem dramaticky ovlivněném prostředí, ztráta přímého kontaktu s přírodou, nedostupnost 

přírodního  světa  a touha  po něm.  Významný  je  vliv  médií,  které  o životním prostředí  často 

informují podle poučky v Meilbyho příručce pro novináře: „Dobrou zprávou je obvykle špatná 

zpráva.“8

Bali v poločase. Dohoda o klimatu zatím v nedohlednu

9.12.14:57 | lem

USA trvají na svém, Kjóto prý brzdí ekonomiku. 

Asie na pokraji krize. Dochází pitná voda

10.12. 13:00 | aktualizováno | ntq, Reuters

Rozvojové země neřeší čištění a odtok vody. 

7 „Ekologii lze v jistém smyslu definovat jako nauku o neúprosně se blížící katastrofě. Sami ekologové by patrně 

s takovým vymezením své disciplíny nesouhlasili, to nás však nemusí mást. Stáčí si všimnout, že podstatné 

dělící čáry probíhající jak mezi ekology a neekology, tak také rozdělující ekology samotné, mají k otázce velké 

katastrofy velmi úzký vztah. Celá pestrá směsice velkého množství odstínů a odlesků zelené se klene mezi 

dvěma vyhraněnými póly, které mají na otázku ekologické katastrofy svůj specifický názor.“ Keller, 1994

8  Meilby in Lomborg, 2006, str. 64
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Jak šetřit přírodu i po své smrti? Zeleným pohřbem

9.12. 11:00 | man

Ve Spojených státech se rozmáhá ekologické pohřbívání.

Katastrofa postupuje, Korea vyhlásila stav ohrožení

8.12. 18:05 | aktualizováno | gaz, Reuters

S ropnou skvrnou bojuje 6000 dobrovolníků.

Švédsko: Chcete řidičák, musíte umět jezdit ekologicky

8.12. 17:37 | Pavel Baroch

Úsporná jízda může ušetřit tisícovky, zájem ale není.

Náhodně vybraná sekvence článků ze sekce Příroda serveru www. aktualne.cz

Pojem ekologické krize respondenti v konkrétní rovině spojují s problémem klimatických změn 

způsobených hromaděním skleníkových plynů v zemské atmosféře v důsledku lidské činnosti. 

Příčiny  zdůrazňování  právě  tohoto  fenoménu  mohou  mj.  spočívat  v intenzivní  medializaci 

„globálního  oteplování“  a velké  pozornosti,  které  se v posledních  letech  problému  dostalo 

od vědecké komunity i laické veřejnosti. 

Ačkoli  bagatelizace  fenoménu  jistě  není  na místě,  na jeho  nadhodnocování  a zveličování 

pesimistických odhadů dopadů upozorňuje více osobností ze světa přírodních věd.

„Biolog, filosof a historik biologie Stanislav Komárek  v rozhovoru pro společensko-ekologický časopis Sedmá 
generace na otázku Víta Kouřila: „Předloni jste v Hospodářských novinách napsal: „Ne že by snad skleníkový 
efekt nebyl možný a opatrnost na místě, ale celosvětový vzestup teploty o 0,7 stupně za sto let není věru mnoho 
a může se zřejmě dobře schovat do ,přirozených‘ kolísání klimatu — v historické době jich bylo dost a dost.“ Je 
pro vás přesvědčení o globálním oteplování stále spíše „věrovyznáním“, nebo jste po letošní zpřesňující zprávě 
IPCC názor přehodnotil?“, odpovídá: „.: Stojím si stále za tím, protože dobře vím, jak věda ráda vychází vstříc  
společenské objednávce. Tím nemá být řečeno, že něco jako globální oteplování být nemůže, ale vím velmi dobře,  
jak  věda  v minulosti  ráda  dodávala  důkazy  například  o méněcennosti  některých  ras  nebo  v Sovětském svazu 
o možnosti  přeměny druhů. Nemá to povahu zlovolného spiknutí,  ale kolik peněz by asi dostal meteorologický  
ústav, který by řekl, že data jsou nejednoznačná a pravděpodobně se nic neděje? Starost o Zemi jako celek se nutně 
nerovná  apokalyptičnosti.  To,  zdali  ke globálnímu  oteplování  dochází  a zda-li  lidským  přičiněním,  by  mělo 
vyplynout z dlouhodobého sledování....“9

Bjorn  Lomborg intenzivně poukazuje  na fakt,  že globální  oteplování  patří  mezi  velmi složité 

a komplexní  ekologické  problémy  a jeho  příčiny  a souvislosti  mohou  být  zjištěny  pouze 

9  Kouřil, 2007
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v dlouhodobém horizontu  a za vysokých  nákladů.10 Varuje  před  unáhlenými  závěry  a zásahy, 

které by si vyžádaly obrovské náklady, ale situaci by stejně nevyřešily.

Vedle klimatických změn je strach z ekologické krize spojován s dalšími ekologickými problémy 

jako jsou: znehodnocení zdrojů pitné vody, znečištění vzduchu a půdy, ropná krize, vyčerpání 

zdrojů  surovin,  ničení  přírodních  ekosystémů,  poškození  ozónové  vrstvy,  hromadění  tuhého 

odpadu, katastrofy a havárie poškozující životní prostředí.

Ke kategorii ekologická krize se vztahuje velké množství pojmů. Nejen pro větší průhlednost 

celého problému je  důležité  nezaměňovat  ekologické problémy s jejich příčinami a následky. 

Tato  myšlenková neuspořádanost  je  obecně  častým jevem.  Může  vést  k neúčelnému hledání 

„viníků“ zhoršeného stavu životního prostředí a blokuje možnost uvědomit si didakticky dobře 

využitelnou skutečnost,  že za ekologickými problémy stojí  především „běžné“ životní  nároky 

každého z nás. 

Následující schéma rozlišuje: základní ekologické problémy (ZÁTĚŽ) současného světa, jejich 

příčiny  (HNACÍ  SÍLA)  i důsledky  (DOPADY)  a naznačuje  komplexitu  celé  problematiky. 

Zvolená  míra  zjednodušení  schématu  je  výsledkem  snahy  o popsání  reality  na jedné  straně 

a zachování elementární přehlednosti na straně druhé. Názvy kategorií: zátěž, hnací síla, dopady 

jsem přejala od Bedřicha Moldana.11

10  Lomborg, 2006, str. 61

11  Moldan, 2001
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Schéma 4 -  Ekologické problémy s jejich příčinami a důsledky

LIDSKÉ NÁROKYZdroje sladké vody

Potrava

Bydlení

Teplo; světlo

Zdravý život

Spotřební zboží 

Zemědělství Průmysl
Energetika Doprava

Obnovitelné zdroje
(vítr, vlny, příliv, vodní E
sluneční E, E v biomase)

Neobnovitelné zdroje
(ropa, zemní plyn, uhlí, nerostné suroviny)

Znečištění vody

Znečištění ovzduší
smog, acidifikace prostředí

Změna klimatu

Poškození 
ozónové vrstvy

Katastrofy a havárie

Tuhé odpady

ZÁTĚŽ

Ubývání
 neobnovitelných

 zdrojů

Ohrožení zdraví

Ničení přírodních
 ekosystémů

Extrémní výkyvy
 počasí

povodně, sucha atd.

Vymírání druhů

DOPADY

HNACÍ
SÍLA
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3.2  Trvale udržitelný rozvoj

Pojem  trvale  udržitelný  rozvoj  je  v kontextu  environmentální  výchovy  hojně  využíván 

i nadužíván. Ve výpovědích nabývá významů, které se původnímu obsahu někdy pouze blíží, 

jindy se mu vzdalují docela. Objevují se zcela laické výklady termínu. U poučenějších uživatelů 

může pojem nabývat různorodých a subjektivních významů. Výklad pojmu bývá ovlivněných 

např. filosofickými a etickými názory konkrétních lidí . Termín má svou historii i obsah. Oboje 

by mělo být respektováno, aby zůstal pro výchovu a vzdělávání využitelný.

„Trvale udržitelný rozvoj to je stagnace.“

Z rozhovoru se středoškolskou učitelkou výtvarné výchovy a českého jazyka s pětiletou praxí J.R.

Trvale udržitelný rozvoj? Rozvoj za současného snižování spotřeby surovin. A jestli to není možné  pak to asi nemá 
smysl.

Z rozhovoru s T.V. 

“K trvale udržitelnému vývoji patří návrat k přírodě se vším co k tomu patří tzn. využívání přírodních materiálů  
včetně kožešin.“

Z internetové diskuse k tématu trvale udržitelného rozvoje; přezdívka autora: bigdragoon 

Idea TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (sustainable development) se objevuje na přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.

Z podnětu  Římského  klubu  byla  autorským  kolektivem  D.  Meadowsové.,  D.  Meadowse, 

J.Randerse a W.W. Behrense vypracována studie, jejíž výsledky byly široké veřejnosti popsány 

v knize Meze růstu (The limits to Growth) vydané v roce 1972. Práce poukazovala na nebezpečí 

překročení  únosné  kapacity  Země,  vyčerpání  zdrojů  a kolapsu  systému jako  celku v případě 

dalšího  hospodářského  růstu,  zvyšování  míry  znečištění  prostředí,  rabování  surovin, 

exponenciálního  růstu  lidské  populace.  Řešení,  které  autoři  knihy  nabídli,  znělo:  „Zastavit 

hospodářský růst.“ Práce vyprovokovala diskuse na vědecké úrovni i mezi laickou veřejností. 

Debatovalo se i na půdě parlamentů. 

Valné shromáždění OSN v roce 1983 ustanovilo Světovou komisi pro životní prostředí a rozvoj. 

Tato  komise pod vedením norské ministerské  předsedkyně Gro  Harlem Brundtlandové měla 
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za úkol  řešit  vztah  mezi  ekonomickým  růstem  a životním  prostředím.  V roce  1987  komise 

publikovala  zprávu  „Naše  společná  budoucnost“,  ve které  nabídla  řešení  ekologické  situace 

Země nikoli  zastavením dalšího  hospodářského  rozvoje,  ale  usměrněním růstu  tak,  aby  byl 

šetrný  a nepoškozoval  životní  prostředí,  neničil  přírodní  zdroje,  neprofitoval  na úkor  příštích 

generací. 

5.červen 1972 se stal  Světovým dnem životního prostředí.  Ve Stockholmu se konala důležitá 

konference OSN o životním prostředí pod heslem „Pouze jedna Země“. Řešily se zde otázky 

globální ekologické krize překračující hranice států. Lidé si uvědomili, že řešení krize takového 

rozsahu  může  být  úspěšné  pouze  v případě  celosvětové  spolupráce  a komplexního  přístupu 

k problému.  Zpráva  Brundtlandové „Naše  společná budoucnost“  z roku 1987 navázala  svým 

mottem „Od jedné Země k jednomu světu“ právě na odkaz této konference. 

Konkrétnější obrysy dostala koncepce trvale udržitelného rozvoje v roce 1992, kdy se v Riu de 

Janeiro konal Summit Země. Světová veřejnost zde oficiálně přijala principy trvalé udržitelnosti. 

Byl zde vytvořen rozsáhlý dokument Agenda 21, obsahující principy trvale udržitelného rozvoje, 

dotýkající se takřka všech sfér lidské činnosti. 

Už více než deset let světové společenství pracuje na rozvíjení a hlubším propracování koncepce 

trvale  udržitelného rozvoje.  Z podnětu  konference  v Riu  de  Janeiro  OSN zřídila  Komisi  pro 

udržitelný rozvoj, složenou ze zástupců 53 států zvolených na tříleté období, která se každoročně 

schází  a hodnotí  jak  se naplňují  cíle  zakotvené  v rozsáhlém dokumentu  z Ria  ,  Agendě  21. 

Udržitelný rozvoj si za svůj základní cíl určila Organizace pro hospodářskou spolupráci stejně 

jako Evropská  unie.  Ve Spojených  státech funguje  od roku 1993 Rada  pro  trvale  udržitelný 

rozvoj. 

Klasická  definice  trvale  udržitelného  rozvoje  vychází  ze zprávy  komise  OSN  pro  životní 

prostředí a rozvoj z roku 1987 nedávno nově formulované Evropským parlamentem. Zní takto: 

„Udržitelný  rozvoj  znamená  zlepšování  životní  úrovně  a blahobytu  lidí  v mezích  kapacity  

ekosystémů  při  zachování  přírodních  hodnot  a biologické  rozmanitosti  pro  současné  a příští  

generace.“

Tato definice zdůrazňuje především naši odpovědnost za kvalitu života příštích generací. 
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Definice  trvale  udržitelného  rozvoje,  která  podrobněji  vystihuje  vybalancování  principu 

udržitelnosti v jeho čtyřech základních dimenzích a která je proto také dobře uplatnitelná právě 

ve školství, říká: „Trvale udržitelný rozvoj je komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí  

ekonomických nástrojů a technologií uspokojovat sociální potřeby lidí, materiální i duchovní, při  

plném respektování environmentálních limitů. Aby to bylo v globálním měřítku  současného světa 

možné,  je  nutné  nově  redefinovat  na lokální,  regionální  i globální  úrovni  jejich  instituce 

a procesy.“12

Definice  postihuje  klíčové  roviny  trvale  udržitelného  rozvoje:  hospodářskou  včetně  vědy 

a technologií, sociální, přírodní a politicko-společenskou. Aby byl vývoj udržitelný, musí dojít 

k vybalancování principu udržitelnosti ve všech těchto oblastech.

V rámci ekonomiky a hospodářství se jedná především o trvale udržitelný hospodářský rozvoj 

založený na principu maximálního výnosu, rozvoj technologií šetrných k životnímu prostředí, 

produkce  kvalitních  výrobků,  snižování  množství  vznikajícího  odpadu.  Patří  sem přiměřené 

využívání zdrojů, postupné nahrazování neobnovitelných zdrojů obnovitelnými, snaha vyhnout 

se takové zátěži a znečištění prostředí, které by přivodilo jeho trvalé a nevratné změny. Přiznání 

hodnoty a ceny životnímu prostředí, přírodě a krajině.

Rozměr  přírodní  zahrnuje  otázky  dlouhodobého  uchování  statků  a služeb  poskytovaných 

přírodou,  jako je  ochranné působení  ozónové vrstvy,  služby ovzduší  a vodních ploch včetně 

samočisticí  schopnosti  hydrosféry  a atmosféry,  prostor  pro  život,  služby  úrodné  půdy, 

poskytování zdrojů surovin a energie, uchování biodiverzity. 

Společenský a kulturní  rozměr  se vztahuje  k růstu  lidské populace,  zdraví,  vzdělání,  přístupu 

k informacím,  dalšímu  rozvoji  lidské  osobnosti,  kultuře,  migraci,  odstranění  chudoby 

a kriminality.

Politicko -  společenská  oblast  se váže  k institucím a veřejné  politice  na úrovni  lokální  (např. 

zaměření  se na znovuvytváření  a rozvoj  místní  soběstačnosti)  i globální  (např.  vytvoření 

funkčních celosvětových organizací.)13

12 Rynda, <http://www.czp.cuni.cz/projekty/konf_hledani/Sbornik/Rynda.htm>, nedatováno

13 Podle: Rynda, <http://www.czp.cuni.cz/projekty/konf_hledani/Sbornik/Rynda.htm>, nedatováno
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Po dvaceti letech v roce 1991 autoři knihy Meze růstu vydali knihu Překročení mezí (Beyond the 

Limits).  V knize  nalezneme  svědectví,  že se během  oněch  dvaceti  let  možnosti  podmiňující 

udržitelnou  budoucnost  lidstva  zredukovaly.  Na  druhé  straně  nové  technologie,  zájem 

o ekologickou problematiku, rostoucí vliv ekologických organizací nám tyto ztráty do jisté míry 

kompenzují a dávají naději i možnosti dosáhnout udržitelné společnosti. 14

14 Kapitola obsahuje přepracované části textu uveřejněné v diplomové práci O. Vrškové (rozené Mašové) z roku 

2003
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3.3  Ztráta kontaktu s přírodou

„Tradiční  vědecké  přesvědčení  o objektivní  povaze  veškerého  jsoucna  degradovalo  lidskou 

subjektivitu  na cosi  neskutečného,  iluzorního  a vposledku  nejsoucího.  Po  celý  novověk  je  

západnímu člověku vštěpováno přesvědčení, že to, co je, je zcela odlišné povahy, než jak je sám 

sobě zkušenostně dán. Člověk tak byl metodicky a záměrně odcizen skutečnosti i sám sobě. Svět  

přestal  být  člověku  domovem  a člověk  se stal  cizincem,  bezdomovcem.  Podle  toho  se také 

ke světu choval: zpustošení světa je jen druhou stránkou odcizení.“15 (Neubauer, 1993)

ODCIZENÍ  přírodě  je  v euroamerickém kulturním kontextu  považováno  za jednu  z hlavních 

příčin ekologické krize současnosti. 

Odtržení  od přírodního  světa  způsobuje  ZTRÁTU  CITLIVOSTI  k mimolidské  přírodě, 

NEZÁJEM o její  současnost  i budoucnost.  Zdá  se,  že může být  i příčinou  ABSENCE lidské 

POTŘEBY JEDNAT ve prospěch životního prostředí a to i v situaci, kdy by se to zdálo navýsost 

vhodné.16

Pedagogové  a teoretici,  kteří  se ve výchovně  vzdělávacím  procesu  snaží  o nápravu  a  

znovunavázání vztahu k přírodě, kladou důraz na metody, které navozují intenzivní PROŽÍVÁNÍ 

třeba  i jen  zlomků  přírodního  světa.  Soustředí  se na zprostředkování  rozmanitých  osobních 

zkušeností s přírodou. Tyto prožitky nicméně nejsou a nemohou být výchovně vzdělávacími cíli. 

Prožitek by vždy měl mít statut prostředku. Měl by vést žáky/studenty ke vzájemnému sdílení 

a reflektování prožitého. Měl by je konfrontovat s jejich okolím, jinými lidskými prožitky stejné 

situace a různorodými názory. Takto může být prožitek cestou k  rozvoji člověka. 

Jak se na tomto poli prolínají cíle a možnosti výtvarné a environmentální výchovy?

Výtvarná  výchova  umožňuje  zapojení  osobitých  prožitků  žáků/  studentů  do rozsáhlejší 

mezilidské  zkušenosti  a jejich  sdílení  nejen  prostřednictvím  verbální  komunikace,  ale 

i mimoslovní  komunikace.  Výtvarná  výchova  umožňuje  zhodnocení,  další  prohloubení 

15 Neubauer, 1993   Holo, eko, trans – předpony nového věku. Souvislosti  4–5/1993

16 Na lidském jednání ve prospěch přírody není nic samozřejmého. Snaha o systematičtější ochranu přírody 

se objevuje až v době, kdy antropogenní (lidskou činností vzniklé) ekosystémy převážily nad ekosystémy 

přírodními a příroda se stala, na rozdíl od všemožných lidských produktů, vzácností. 
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a komunikování  těchto  prožitků  v rámci  vnímání,  interpretace   i tvorby  vizuálně  obrazných 

vyjádření. To představuje zcela jedinečný vklad do výchovy a vzdělávaní, který nemůže nahradit 

žádným jiný vzdělávací obor.
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3.4  Konzumerismus

„Reklama nám předestírá království boží, aniž bychom museli učinit něco víc než koupit. Slibuje  

nám ráj na úvěr. Nabízí nám každý den zjevení božských věcí. Sakralizuje každodenní a profánní  

svět, který proměňuje při slavnostním přijímání zázračných výrobků. Jako náboženství využívá  

hříšnosti  všech, kdo si nezaslouží vstoupit do království Vyvolenců spotřeby. Reklama je opak 

lásky. Slibuje všechno, ale nedává nic. Reklama je katechismem spotřeby. Jeho ubohým obrazem.  

Jeho vyznáním víry. Prodává nám blaženost...“(Toscani 1996)17

KONZUMERISMUS je negativní znak, který se v zásadě týká lidské společnosti univerzálně. 

Neodvozuje  se od konkrétní  civilizace,  místa  ani  historické  epochy.  Váže  se k němu  jediná 

podmínka EXISTENCE dostatečných a dostupných ZDROJŮ - musí být kde brát. 

Projevuje  se přemrštěnou  SPOTŘEBOU,  zbytečným  a neuváženým  PLÝTVÁNÍM, 

v současnosti i NADPRODUKCÍ nekvalitního zboží atd. 

Význačnost  fenoménu  je  demonstrovatelná  na úvodním  schématu,  které  objasňuje  příčiny 

zhoršujícího  se životního  prostředí.  Dala  by  se stručně  popsat  takto:  kombinace  stále 

ROSTOUCÍ LIDSKÉ POPULACE a zvyšujících se NÁROKŮ lidí  na život  vede k neúměrné 

ZÁTĚŽI  životního  prostředí  a stupňujícím  se negativním  DOPADŮM  na stav  globálního 

ekosystému.

Opakem  zbytnělé  potřeby  hromadit,  spotřebovávat  a mít  je  tzv.  DOBROVOLNÁ 

SKROMNOST. Tento životní postoj může ilustrovat např. známý výrok amerického spisovatele 

a filozofa poloviny 19. století Henryho Davida Thoreaua, který píše: „Bohatství člověka spočívá 

v tom, kolik věcí si může dovolit nemít.“18

Spotřebovávat  uměřeně  je  cíl  environmentální  výchovy,  který  v sobě  zahrnuje  rovinu 

vědomostní, hodnotovou i dovednostní. Je to cíl, jehož dosažení v rámci výchovy a vzdělávání 

mladého člověka je velmi komplikované.

17 Toscani,1996, str. 123 

18 Kuras, 2007
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„Brali jsme to ve škole...ale k čemu já mám šetřit energií (krom úlevě mé peněženky), když jsem se pak jednou 
rozhlídla v jednom obřím nákupním centru, kde je koberec žárovek na stropě a po celých zdech a vodopády visící  
dolů ...i když to není jen o žárovkách, tomuhle jsem se zasmála“

Z internetové diskuse k trvale udržitelnému rozvoji; přezdívka autorky: Amba_Jakshinia

Spotřebitelská  uměřenost  souvisí  s nastavením  hodnotového  žebříčku  a celkovým  životním 

stylem nejen  jednotlivých žáků/  studentů,  ale  i jejich  rodin  a celé  společnosti  -  s politickým 

a ekonomickým  systémem,  obchodem,  působením  médií,  reklamy  atd.)  Důležitou  roli  hrají 

i soukromé postoje a názory samotného učitele/ ekopedagoga.

Při vážně míněné snaze o dosažení výše jmenovaného cíle by ke slovu měly přijít propracované 

postupy  holistické,  antiautoritativní,  komunikativní  výchovy  a jiných  obdobně  laděných 

koncepcí.. Je nutné vycházet z faktu, že nenahraditelnou roli sehrají vzájemně sdílené specifické 

a neopakovatelné  zkušenosti  žáků/studentů.  Důležité  je  žákovo  sebepoznání  a výsledná 

autoregulace.19  

„Předat  zásady  uvědomělého  spotřebitele  není  nemožné.  Žáci  se mohou  účastnit  projektů,  zaměřených 
na odhadování skutečné hodnoty zboží. (Ta se nerovná pouze ceně zboží na trhu, ale započítávají se do ní i náklady 
odvozené od zátěže, kterou produkce a distribuce daného zboží zatěžkala životní prostředí. Významnou roli hraje  
např.  pochází  -li  zboží  z místních  nebo  vzdálených  zdrojů  (nároky  na dopravu),  kvalita  použitých  materiálů 
(nezávadnost/toxicita), recyklovatelnost, nadbytečné obaly, energetická náročnost např. u elektrických spotřebičů 
atd.) Opravdu obtížné je ovlivnit žáky natolik, aby se zásadami uvědomělého spotřebitele řídili i v běžném životě.“

Ze zápisků z pedagogické praxe O.V.

V současné  době  může  učitel  sáhnout  po kvalitně  propracovaných  postupech  a metodách 

kritického myšlení, globální výchovy, je možné uplatnit prvky tvořivé dramatiky apod.

Jedinečnou a málo doceňovanou roli může z vlastní svébytnosti oboru sehrát výtvarná výchova.  

Někteří  učitelé  výtvarné  výchovy  mnohé  z výše  jmenovaných  postupů  ve svých  hodinách 

za různými účely ( např. jako součást motivace, navození zážitku, vtažení do hry, mimoslovní 

interpretace zážitku atd.) dávno využívají

„V předmětu  aplikované  vědy,  který  jsem  taky  chvíli  učila,  a který  měl  být  v podstatě  něco  jako  pracovní  
vyučování, jsme vymysleli s dětmi ekologický projekt,  kde jsme se nejdřív zabývali recyklací,  sami se o ní něco 
dozvídali, potom jsme vymýšleli způsoby, jak důležité obsahy, které jsme odhalili, sdělit ostatním. Dospěli jsme  

19 více Slavík; Spilková1994, str.4 
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k závěru, že nejpůsobivější bude výtvarná forma. Udělali jsme nejdřív rozhlasový šot do školního rozhlasu, v jehož 
závěru jsme vyhlásili sbírku PET - lahví. Pak jsme ze sta PET-lahví udělali jednoho velkýho panáka (takový spíš  
strašidlo  hnusný  plastový.)  A pak  jsme  udělali  ze sto  sešlapanejch  PET-lahví  malýho  plastovýho  hnusáka.  
Nainstalovali  jsme  je  na chodbu  (každýho  na jednu  stranu.)  Doplnili  jsme  je  cedulkama,  který  tu  akci  
komentovaly...“

Z rozhovoru s KL, učitelkou VV na prvním i druhém stupni ZŠ.

Snahu  o vytváření  interdisciplinárních  projektů  na školách  a prolínání  obsahů  zdánlivě 

vzdálenějších vzdělávacích oborů někdy doprovázejí obavy, aby se výtvarná výchova nedostala 

do ROLE  POSLUHOVAČKY jiných  oborů.  Objevují  se obavy  o ZTRÁTU  AUTENTICITY 

předmětu, strach z PŘEMĚNY výtvarné výchovy V DÍLNU na výrobu nástěnek, posterů, popř. 

ručně vytvářených pomůcek pro jiné obory. (Více například v článku „Bude výtvarná výchova 

pouhou služkou?“ Petry Šobáňové20) Nic podobného by se nemělo stát, pokud se učitel výtvarné 

výchovy  nenechá  do popisované  role  zatlačit.  Vzdělávací  obsah  oboru  je  v platných 

kurikulárních  dokumentech  jasně  formulován.  Při  odborném  zpracování  ŠVP  by  nemělo 

k podobnému „mrzačení“oboru docházet.

20  Šobáňová, 2006.
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3.5  Dobře vidět

„Jste-li rodič, zkuste jedno: pozorujte své děti, jak se dívají na televizi. Možná vám přeběhne 

mráz po zádech, až uvidíte lehce pootevřená ústa a prázdný pohled, jež se po určité době objeví.  

Zcela jasně jsou ve „změněném stavu vědomí“- nikdy jindy, v žádné oblasti života, neuvidíte své 

děti tak pasivní a pohlcené.“21 (Biddulph, 1997)

Málokteré  dítě  euroamerické  kultury  se vyhne  intenzivní  formativní  zkušenosti  konzumace 

televizní produkce, počítačových her, videoher - pohyblivých a manipulovaných obrazů všeho 

druhu. Příroda našim očím předkládá spíše obrazy statického rázu. Dynamické jevy, které zde 

můžeme  zachytit,  bývají  pomalejší  nebo  naopak  mnohem  rychlejší  než  optimum.  Ne  vždy 

příroda  nabízí  snadno  dosažitelnou,  jednoduše  stravitelnou  vizuální  zkušenost.  Pro  mediální 

produkci  a počítačové  hry  je  základní  PŘITAŽLIVOST  dynamických  obrazů  a jejich 

DOSTUPNOST naopak klíčová. 

Percepce  přírodních  jevů  vyžaduje  ČAS,  ÚSILÍ,  ZKUŠENOST  s pozorováním  v přírodě, 

TRPĚLIVOST. Vlastní pozorování se málokdy může rovnat „pastvě pro oči“, kterou předkládají 

pečlivě sestříhané a do atraktivního celku upravené dokumentární filmy o přírodě (o další tvorbě 

televizního,  filmového  či  herního  průmyslu  nemluvě).  Pozorování  přírodních  jevů  může  být 

vnímáno jako PRACNÉ a NUDNÉ. Namísto radosti působí pozorujícímu pocity FRUSTRACE. 

Tato  zkušenost  získaná  v dětství  může  člověka  proměnit  a ovlivňovat  jeho  vztah  k přírodě 

i v dospělosti.

Kritik Jarry Mander píše:  „Jakmile se tento explodující, otáčející se, svištící svět vypne, je dítě  

zanecháno v reálném světě. Místnost nebo dům představuje mnohem pomalejší a nudnou realitu.  

Příroda je opravdu pomalá. Skoro se nehýbá. Pozorujete-li jevy v přírodě, je potřeba být v klidu.  

Soustředit se. Mám podezření, že produkujeme příliš zrychlenou generaci lidí, která je vzdálená 

rytmu přírody. Děti počítačové generace vyrůstají ve svém nervózním systému. Jsou naladěni  

na televizi,  videohry a počítače. Až dospějí, budou už příliš vzdálení rytmu přírodního života.  

Jednodušeji se začnou nudit. Pomalý a neefektivní svět je bude otravovat...“22 

21 Biddulph, 1997, str. 105

22  Mander in Boeckel, nedatováno. Volný překlad O.V.
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Výtvarná výchova a environmentální výchova mají více styčných ploch než by se při zběžném 

náhledu na problematiku ekologických kontextů ve výtvarné výchově mohlo zdát. 

Ladislav  Kesner  píše:  „Jedním  z dominantních  rysů  současné  doby  je  obecný  nedostatek  

trpělivosti,  neochota  snášet  odklad  uspokojení  a naplnění  potřeb.  Ze  strany  konzumentů 

kulturních  forem dominuje  požadavek  okamžitého  uspokojení  a pohodlí  (pohodlí  povýšeného 

na jeden z nejvyšších ideálů doby), které fragmentovaná média s rychlými střihy obrazu plně  

vyhovují a dále jej posilují. V mysli mnoha lidí se vytváří stále pevnější, implicitní ovšem mylné 

ztotožnění  konzumace  vizuálního   obrazu  s jeho  prožitkem.  Vnímání  a prožitek  komplexních 

symbolických systémů (ať obrazů, symfonie nebo veršů) ovšem vyžadují určitou námahu, někdy  

i fyzické nepohodlí, a především – mají-li přinést v nějakém ohledu výjimečný zážitek, je pro ně 

nezbytná mentální participace.“ 23

Naučit „dobře vidět“(ve smyslu dostatečně dlouze, pozorně, aktivně) je podle výsledků mého 

výzkumu  relevantním  cílem  výtvarné  i environmentální  výchovy.  Výtvarná  výchova  se ani 

v tomto bodě nestává služebnou environmentální výchovy. Tento cíl je jeden ze stěžejních. Je 

oboustranně výhodný pro obě oblasti vzdělávání a výchovy. Představuje další často opomíjený 

důvod, proč výtvarnou a environmentální výchovu vzájemně propojovat. 

O obohacení vizuální zkušenosti  obrazy ze světa mimo výtvarné umění píše Kesner na jiném 

místě své knihy:  „ pokud nebudeme  připraveni a schopni alespoň občas uvidět i v obrazech 

„tam venku“ vizuální zajímavost  a krásu, připravujeme se o možnost  plnějšího prožitku, když  

svět těchto zobrazení na chvíli opustíme a vstoupíme do muzea.“24

23 Kesner, 2000, Str. 133. Mohu  jen dodat, že vše vyřčené platí i o pozorování a prožívání přírodních jevů. 

24 Kesner, 2000, Str. 133

-26-

3.5  Dobře vidět



Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy

Schéma 5 - Subkategorie OPTIMÁLNÍ PROŽITEK a POTĚŠENÍ
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Nuda, odcizení, frustrace Nuda, odcizení, frustrace

Ve schématu se objevují subkategorie OPTIMÁLNÍ PROŽITEK a POTĚŠENÍ. Autorem termínu 

optimální prožitek25 je psycholog Mihaly Csikszentmihalyi. 

Ten jej blíže charakterizuje: „Optimální prožitek  se liší od pouhého potěšení, neboť dotyčnému 

poskytuje  uspokojení  z jeho  vlastní  aktivity.  Toto  uspokojení  je  charakterizováno  pocitem,  

25  Na pomezí psychologie, pedagogického využití a hlubší teoretické analýzy stojí teorie optimálního prožívání 

založená na pojmu plynutí (flow), kterou formuloval M. Csikszentmihalyi (1996). Ve stavu plynutí je člověk 

natolik zaměřen na vykonávanou činnost (na bezprostřední prožívání), že jí přiřazuje maximální důležitost. Mezi 

hlavní myšlenky této teorie se řadí postulování prožitku jakožto obsahu vědomí (proto jsem svoboden 

od vnějšího nátlaku – např. reklamy či okolí – na můj způsob prožívání), formulace autotelického prožívání, tj. 

Skutečnosti, že optimální zážitek je sám sobě cílem, či hodnocení stavu plynutí transformujícího naše já k větší 

komplexnosti, propracovanosti a ucelenosti.

Jirásek, 2004, str. 13
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že daný člověk má schopnosti a  dovednosti adekvátní požadavkům, které na něj daná činnost  

klade, a užívá jich v rámci jistého rámce, jenž má svá vnitřní pravidla. Taková aktivita má určitý  

cíl a systém a v rámci zpětné vazby poskytuje tomu, kdo se jí oddává, signály toho, jak dobře si  

počíná. Koncentrace  na zvolenou  činnost,  zaměření  psychické  energie  na interakci  –  ať  již  

s jiným člověkem, nebo s uměleckým dílem či předmětem hry, sportu, pracovního výkonu – ,je  

natolik intenzivní,  že vytěsňuje vědomí sebe sama a jiných problémů, a zároveň s tím se mění  

prožívání času.“26

26Csikszentmihalyi In Kesner, 2000, str. 88
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3.6  Environmentální výchova

V současné době je environmentální výchova zakotvena např. v RVP jako jedno z průřezových 

témat.  Školy  mají  povinnost  zapracovat  průřezová  témata  do svých  školních  vzdělávacích 

programů (ŠVP). 

Níže uvedené definice průřezového tématu jsou převzaté z RVP ZV, RVP G, RVP GSP:

● Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají  

se významnou  a nedílnou  součástí  vzdělávání.  Jsou  důležitým  formativním  prvkem 

vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou 

spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.

● Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují  

propojení vzdělávacích obsahů oborů.  Tím přispívají  ke komplexnosti  vzdělávání žáků 

a pozitivně  ovlivňují  proces  utváření  a rozvíjení  klíčových  kompetencí  žáků.  Žáci  

dostávají  možnost  utvářet  si  integrovaný  pohled  na danou  problematiku  a uplatňovat  

širší spektrum dovedností. 

● Průřezová témata tvoří povinnou součást vzdělávání. Průřezová témata je možné využít  

jako  integrativní  součást  vzdělávacího  obsahu  vyučovacího  předmětu  nebo  v podobě 

samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod.

● Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím obsahem 

konkrétních  vyučovacích  předmětů  a s obsahem  dalších  činností  žáků  realizovaných 

ve škole i mimo školu.27

Z výzkumu ekologických kontextů ve výtvarné výchově vyplývá, že dané pojetí environmentální 

výchovy jako průřezového tématu zachycené v teorii i praxi české výtvarné výchovy, zde má 

svou jedinečnou TRADICI. 

Ekologické kontexty se objevují  ve výtvarné výchově už ve druhé polovině 80. let  minulého 

století. V mnohém nabývají rysů průřezového tématu, které  korespondují s výkladem daného 

termínu v RVP .

27 Metodický portál RVP: www. rvp.cz
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Funkční  environmentální  výchova  je  zaměřena  na naplnění  kognitivních,  afektivních  i  

psychomotorických výchovně vzdělávacích cílů. 

Postihuje  životní  prostředí  jako  celek,  v ideálním  případě  upřednostňuje  HOLISTICKÝ 

PŘÍSTUP  k učení. Rozvíjí SYSTÉMOVÉ UČENÍ. Vede k poznání jednotlivých prvků systému, 

jejich vzájemných vazeb a zohledňuje  jejich proměnlivost.  Zároveň postihuje  strukturu celku 

a jeho metamorfózy. 

Pro hodnocení environmentální výchovy může učitel využít rozmanité nástroje. Učitel se může 

inspirovat škálou nástrojů užívanou v zahraničí:28

1. ústní zkoušky, 

2. písemné testy, 

3. eseje, 

4. výzkumné projekty, 

5. vědecké experimenty, 

6. debaty a filosofické disputace, 

7. umělecké výstupy (výstava, film), 

8. studentské portfolio29

9. písemné hodnocení 

Environmentální výchova může jen stěží dosáhnout svých výchovně vzdělávacích cílů, když:

● neodpovídá didaktickým zásadám30

● neposkytuje prostor pro prožitek přírody

● nenabízí místo pro činnosti žáků/studentů

28 Palmer & Neal in Jančaříková, 2007

29 Za pozornost stojí fakt, že studentské portfolio, které v současnosti nabývá velké popularity jako významný 

evaluační a autoevaluační nástroj nejen v environmentální výchově, má ve výtvarné výchově dlouhou tradici 

významně přesahující historii jeho využívání v jiných předmětech. 

30 Didaktickou zásadou ve shodě s J. Maňákem a A. Máchalem myslím „obecnou tezi (obecný požadavek), která 

vyplývá ze zákonitostí výchovně vzdělávacího procesu a vztahuje se na všechny jeho stránky.“ Patří sem tyto 

hlavní zásady: přiměřenost, uvědomělost, postupnost, soustavnost, cílevědomost, aktivnost, trvalost, názornost, 

spojení teorie s praxí, individuální přístup k žákům, zpětná vazba, vědeckost, komplexní působení na žáka - 

Maňák, In Máchal, 2000, str.58. 
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● se zaměřuje  přednostně  na popis  (objasňování)  problémů  životního  prostředí 

a zviditelňování probíhající/ blížící se  ekologické krize

● neumožňuje sdílení osobních zkušeností a názorů žáků/studentů

● nenabízí možnost hledání představitelných a jedinci dosažitelných řešení

● nedisponuje prostorem pro reflexi

Izolované  předměty  odvozené  od přírodovědných  vědeckých  oborů  mají  (zvláště  na vyšších  stupních  školy)  
relativně menší manévrovací prostor pro podstatné součásti „úspěšné“ environmentální výchovy, která je v zásadě 
činnostní,  poskytuje žákům/studentům dostatečné množství  osobních zkušeností a zážitků, umožňuje tyto zážitky  
dále komunikovat, sdílet, reflektovat. Předměty odvozené od přírodovědných vědeckých oborů mají také, oproti tzv.  
„výchovám“,  nezanedbatelně  chudší  tradici  v uplatňování  metod,  které  vedou,  k naplnění  kognitivních,  
afektivních i psychomotorických cílů. Je obtížné rozehrát pedagogické dílo v celé jeho šíři a vyhnout se přitom byť 
jemným výtkám, které se dají shrnout do prohlášení: „Aby vy jste si v té biologii jen nehráli  a nepovídali .“

Zápisky z pedagogické praxe O.V.

Environmentální  výchova   nadhodnocující  kognitivní  cíle  zaměřené  na poznávání  principů 

ekologických problémů, posilovaná katastrofickými zprávami v médiích probouzí spíše strach 

z budoucnosti  ,  pocit  viny,  bezmoc,  vzdálení,  hledání  (imaginárních)  viníků  (jako  jsou 

nadnárodní společnosti, rozvojové státy, USA apod.) a prohlubuje odcizení přírodě.

Přečti  si,  prosím, titulky náhodně vybrané řady pěti  článků uveřejněných v sekci „příroda“ na zpravodajském 
serveru „aktuálně.cz“ a řekni mi pět slov, které tě napadnou.

T.V.: průšvih, panika, velký oči, bezmoc, naivita

A dál?

T.V. Že tomu třeba debata o klimatu vůbec nepomůže

Co tomu pomůže?

T.V. Až dojde ropa

Můžeš to sám nějak ovlivnit?

T.V. Můžu to protahovat.

Z rozhovoru s T.V.
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3.7  Ekopedagog

Termín EKOPEDAGOG31 označuje plně pracovně a profesně kompetentního učitele libovolné 

vzdělávací  disciplíny.  Ekopedagog  může  působit  v různých  typech  výchovně  vzdělávacích 

institucí.  Ekopedagog  ve své  praxi  významně  zohledňuje  výchovně  vzdělávací  obsahy 

environmentální  výchovy.  Přímo  se podílí  na tvorbě  a vedení  projektů,  kurzů,  seminářů 

zaměřených na environmentální  výchovu,  popř.  vyučuje  samostatný předmět environmentální 

výchova.   Ekopedagog  na ZŠ,  SŠ,  VŠ  a dalších  typech  škol  propojuje  výchovně  vzdělávací 

obsahy předmětů s výchovně vzdělávacím obsahem environmentální výchovy. 

V environmentální  výchově  a vzdělávání  hraje  ekopedagog  klíčovou  roli.  Podstatné  je  jeho 

vzdělání,  profesní  historie,  osobnostní  rysy,  zážitky,  hodnoty  a životní  postoje.  Ty  jsou 

konfrontovány s postoji, názory a zkušenostmi žáků a studentů. V čase se vyvíjejí a modifikují. 

31 Záměrně jsem se vyhnula komplikovaným novotvarům  envipedagog či envigog, které se také nabízely. 

Předpona eko odvozená z řeckého „okois“  (dům) je zažitá a  funkční. Jednodušeji odkazuje k významům, které 

bylo nutné názvem kategorie vyjádřit.

Termín ekopedagog se také objevuje v práci Aleše Máchala Průvodce praktickou ekologickou výchovou 

(Máchal, 2000, str. 134 -135). Termín zde označuje pedagoga působícího ve středisku ekologické výchovy, který 

vytváří, organizuje a vede ekologické výukové programy určené žákům všech stupňů škol. Toto pojetí není 

v zásadě v rozporu s mým chápáním daného pojmu, které je ale významně širší.
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Schéma 6 - Proces  „Formování ekopedagoga“
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3.8  Etická východiska

„Moje ekologické a etické východisko?

Každý by měl vždy začínat u sebe, nedělat bezmyšlenkovité strojové úkony. Je třeba trochu přemýšlet o tom, co 
člověk dělá.“

Z rozhovoru s K.L., učitelkou VV na prvním i druhém stupni ZŠ

„Mé ekologické krédo spočívá v dodržování základních principů slušného chování k životnímu prostředí. Třídím 
odpad a děsím se nad produkcí hromad použitelných jednorázových plen... „

Z rozhovoru s MN, začínající učitelkou na prvním stupni ZŠ

Pro práci EKOPEDAGOGA jsou určující jeho etická a filosofická východiska. Ta mohou být 

více či  méně uvědomělá.  Mohou nabývat  různě sofistikovaných podob. V následujícím textu 

přibližuji základní pojmy, které se k problematice vztahují a uvádím vybrané proudy ekologické 

etiky a filosofe. Některé z nich významně ovlivnily teorii i praxi (nejen) české výtvarné výchovy. 

Následující schéma ilustruje základní směry ekologické etiky,  filosofie a jejich strukturaci.
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Schéma 7 - Ekologická etika 
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Ekologická etika je soubor myšlenek, zásad, postojů a norem chování, které překračují rámec 

výhradně mezilidských vztahů a upravují  nejen vazby mezi lidmi, ale i možné interakce mezi 

člověkem a mimolidskou přírodou.

Ekologická  etika  je   v zásadě  termín  neutrální  a patří  sem  všechny  přístupy  k  přírodě 

a mimolidskému  světu,  tedy  i ty  které  z úhlu  pohledu  současného  středoevropana/anky  lze 

hodnotit v různé míře negativně ( jako sobecké, dobyvačné, bezohledné, zotročující apod.)

Celkové  pojetí  ekologické  etiky  vždy  vychází  z konkrétní  místní,  historické,  ekonomické 

a kulturní situace daného lidského společenství a svým způsobem se bude lišit i podle situace 

jednotlivce. 

Do rámce ekologické etiky  patří zásady a postoje, které během života přejímáme, zaujímáme 

a získáváme  v různé  míře  uvědoměle,  i které  nabýváme  prostřednictvím  životních  zážitků, 

zkušeností a dalších různých „náhodných“ okolností.

Zodpovědný lidský přístup k ostatním živým organismům na této planetě (dokonce i k neživým 

složkám přírody) a celkově k akceptování odpovědnosti za budoucnost Země zákonitě nabývá 

zcela  odlišné  formy  v pojetí  např.  „přírodních  národů“  a např.  současných  obyvatel  střední 

Evropy.

Známý výrok teoretika novověké vědy,  empirika a sensualisty Francise  Bacona (1561-1626), 

který  zní:  „Napněme  přírodu,  tu  špinavou  děvku,  na skřipec,  a vyrvěme jí  její  tajemství...“32 

se zajisté  významně  liší  od současného  postoje  britské  vědy  k poznávání  přírodního  světa 

a k přírodě vůbec. Výrok byl dán specifickým kulturním kontextem dané doby a místa.

V rámci  ekologické  etiky  můžeme  vyčlenit  tzv.  arogantní  antropocentrickou  etiku 

reprezentovanou  například  výše  zmiňovaným výrokem Francise  Bacona  a ekologickou  etiku 

sensu stricto, která je základním etickým principem umožňujícím realizaci trvale udržitelného 

rozvoje  a představuje  soubor postojů vedoucích člověka k odpovědnému přístupu k ostatním 

živým organismům na této planetě,  i k těm ještě  nenarozeným, a k neživým složkám přírody. 

Vede k přijetí  odpovědnosti člověka  za život na této planetě a její budoucnost

32 Bacon in Komárek, 1997, str. 50
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Erazim Kohák dělí ekologickou etiku na etiku teocentrickou, antropocentrickou, biocentrickou, 

ekocentrickou a další směry.

Antropocentrická  etika  někdy  též  plytká  ekologická  etika,  reprezentuje  názory,  myšlenky 

a normy,  kde  člověk  a jeho  budoucnost  zůstává  středobodem  veškerého  ekologického 

(ochranářského) snažení. Tento přístup by se dal shrnout do prohlášení: „Chraňme přírodu pro 

lidstvo. Chraňme ji pro naše děti.“ Hodnota mimolidské přírody je měřena její prospěšností pro 

člověka. Lidstvo je ve vlastním zájmu nuceno chránit život na Zemi, neboť dopustí li jeho zánik, 

zničí tím především samo sebe. 

Typický příklad plytké ekologické etiky uvádí H. Librová v knize Pestří a zelení:“ ...hlavním 

argumentem  pro  zmírnění  utrpení  chovných  zvířat,  je  fakt,  že strádání  jatečného  dobytka 

znehodnocuje kvalitu masa pro lidskou spotřebu.“33

Biocentrická (biofilní) etika přiznává všem složkám přírody jejich vnitřní hodnotu. Člověk a jeho 

potřeby zde nejsou  měřítkem významu mimolidské přírody. 

3.8.1  Etika úcty k životu Alberta Schweitzera

 „Jsem život chtějící žít uprostřed života chtějícího žít.“

Základním  principem  etického  systému  protestantského  teologa,  filozofa  kultury,  varhaníka 

a lékaře Alberta Schweitzera (1875 - 1965)  je úcta k veškerému životu. Dobrý člověk je podle 

Schweitzera ten,  pro něhož je  jakýkoli  život  posvátný a který se snaží  veškerý život  aktivně 

chránit a podporovat. Etické je prokazovat jakémukoli životu stejnou úctu jako svému vlastnímu. 

Snažit  se všemi silami konat dobro bez ohledu na to,  zda je naděje,  že tyto činy změní svět. 

Nevyhýbat se odpovědnosti, být si vědom všech prohřešků, které člověk páchá na mimolidském 

světě. Postoje Alberta Schweitzera jsou blízké etickým principům indického myslitele a politika 

Mahátmy  Gándhího  (1869  –  1948),  zastávajícího  názor  radikálního  respektování 

nedotknutelnosti života.

33 Librová, 1994, str. 50.
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3.8.2  Etika Země Aldo Leopolda

Etika  Země  amerického  lesníka  a filosofa  Aldo  Leopolda  (1887  -   1948)  zformulovaná 

ve třicátých letech tohoto století, rozšířila myšlenku úcty k životu na úctu ke společenství všeho 

života.  Základním  imperativem  tohoto  etického  systému  je  princip  etické  ohleduplnosti  – 

sebeomezení  ve prospěch  ostatních,  jež  se přirozeně  nevztahuje  pouze  na členy  lidského 

společenství, ale i na vztah člověka k přírodě, k živým ekosystémům a především k životu jako 

celku.  Pro  Leopoldovu  etiku  se používá  také  pojem  ekocentrická  etika,  protože  základní 

hodnotou je zde rovnováha ekosystému, nikoli člověk ani jednotlivý život. Slavné Leopoldovo 

dílo  „A Sand  Country  Almanach“,  které  v českém překladu  vyšlo  v roce  1995  pod  názvem 

„Obrázky  z chatrče“.  Mimo  jiné  přineslo  obrat  „myslet  jako  hora“,  který  pro  ochranářské 

ekology znamená pečovat  především o rovnováhu života  v přírodě.  Zde se projevuje  myšlení 

a zkušenost  lesníka,  který  ví,  že udržení  biologické rovnováhy v ekosystému někdy znamená 

utrpení jednotlivých bytostí. 

3.8.3  Hluboká ekologie Arne Naesse 

Do  biocentrického  proudu  ekologické  etiky  nezastupitelně  patří  hluboká  ekologie  (deep 

ecology), kterou v sedmdesátých letech formuloval Arne Naess (1912 -) . 

V roce1973  vyšel  Naessův  článek  „The  Shallow  and  the  Deep,  Long-Range-Ecological 

Movement.“  Norský  myslitel  se zde  pokusil  definovat  příčiny  ekologické  krize  a důvody 

přeměny  člověka  ze součásti  přírodního  společenství  na dobyvatele  přírody.  Kořeny 

ekologických problémů Naess nachází v lidských postojích,  návycích a hodnotách, v lidských 

představách  o roli  člověka  na Zemi.  Arne  Naess  zdůrazňuje  propojenost  veškerého  života 

na Zemi.  Východisko  z ekologické  krize  spatřuje  ve sladění  lidských  potřeb  s možnostmi 

přírody.  Ačkoli  jsou  jeho  myšlenky  často  spojovány  s hlubinnou  ekologií,  Naessův  přistup 

hlubinný  není.  Erazim  Kohák  ve svých  kapitolách  z ekologické  etiky  píše:  „U Naesse 

se na rozdíl od některých jeho žáků nejedná o mystický stav, ale o pochopení zásadní souvislosti 

sebe s druhými a se vším světem.“ 34

34 Kohák, 1998, str.115
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Naess vidí východisko z ekologické krize ve změně lidských postojů a představ o přírodě, které 

vedou k jejímu bezohlednému ničení. Stejně jako A. Schweitzer zastává rovnoprávnost všeho 

živého  a požaduje  zásadní  změnu  celého  hodnotového  systému  člověka  a způsobu  jeho 

existence. Odmítá nadřazenost, váží si různorodosti a snahy o soužití. 

Své  teze  Arne  Naess  formuloval  v době,  kdy  ve společnosti  převažoval  názor,  že veškeré 

ekologické  problémy  jsou  způsobené  především  nedokonalými  technologiemi.  Podle  tohoto 

přístupu je systém konzumu a pokroku považován v zásadě za dobrý. Potřeba neustále stupňovat 

výrobu je chápána jako nezbytnost, protože výnosy z výroby mohou být využity pro zlepšení 

technologií  a posléze i odstranění ekologických škod. Tento přístup Naess označil za „mělký“ 

(shallow), protože přehlíží jádro ekologických problémů a zabývá se jen následky.

3.8.4  Hlubinná ekologie

Naessovy  myšlenky  jsou  zejména  v díle  jeho  následovatelů  propojovány  s jungovskou 

psychologií  a buddhistickou  teologií  a jsou  chápány  „hlubinně“.  Příčina  ekologické  krize  je 

spatřována  v odcizení  se lidstva  hloubce  života,  v přecenění  kritického  rozumu  a popření 

citlivosti.  Především někteří  Naessovi  žáci jako B. Devall,  G. Sessions,  J.Seed kladou důraz 

na hledání  kořenů  ekosofických  postojů  v hloubi  duše  a mimoevropském  myšlení.  Vědomí 

propojenosti  všeho  bytí,  jež  se objevuje  v taoismu,  zen-budhismu,  v myšlení  a rituálech 

amerických indiánů, pro ně představuje východisko ekologických snah. 

3.8.5  Ekofeminismus 

Feminismus a ekofeminismus jsou v podstatě blízké myšlenkové proudy. 

Usilují  nejen  o zrovnoprávnění  ženského  principu,  ale  i odstranění  samého  principu 

nerovnoprávnosti. Utiskování žen může být chápáno jako principiální jádro veškerého útlaku. 

Neschopnost cenit si rozmanitosti, snaha včlenit jakoukoli skutečnost do hierarchického systému 

jako nadřazenou či podřazenou, nikoli jako jinou a stejně hodnotnou, vytváří vhodnou půdu pro 

diskriminaci. Evropská kultura je vystavěna  na principu mužství, jež je spojováno s racionalitou, 

duchem,  kulturou,  nezávislostí,  asertivitou  a veřejnou  sférou.  Princip  ženství  je  oproti  tomu 

slučován s emocionalitou, tělesností, přírodou, vztahy, přístupností a soukromou sférou. Důležité 
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je, že tyto hodnoty nejsou reprodukovány jako rovnocenné součásti krásného a pestrého světa, 

ale jako dvě protichůdné tendence, z nichž jedna je hodnotnější a druhá méněcenná. Jakýkoli 

útlak v demokratické společnosti by měl být nemyslitelný, že tomu tak stále není je zřejmé.

Ekofeministky  a ekofeministé  se snaží  vymýtit  všechny  podoby  lidského  útlaku.  Bojují 

za zrovnoprávnění  žen stejně  jako za osvobození  přírody.  Vykořisťování  přírody chápou jako 

jeden z důsledků logiky útlaku.  Ekofeminismus zamítá  jakoukoli  nadřazenost  a hierarchizaci, 

oceňuje  rozdílnost  jako pozitivum nikoli  jako chybu.  Zdůrazňuje  hodnoty vzájemnosti,  péče 

a lásky proti dobývání a kořistění.

3.8.6  James Lovelock – teorie Gaia

V roce 1972 anglický vědec James Lovelock v krátké jednostránkové poznámce „Gaia viděná 

skrze atmosféru,“  uveřejněné v časopise Atmospheric  Environment,  formuluje svou hypotézu 

živé planety pojmenovanou podle řecké bohyně Země - Gaia. V roce 1979 vychází kniha Gaia: 

nový pohled na pozemský život. Lovelock popisuje planetu Zemi jako organismus vyššího řádu, 

obdařený schopností reagovat na podněty a udržovat prostředí vhodné k životu. Podle Lovelocka 

je prostředí Země aktivně regulováno pomocí živých bytostí. Za vědu vhodnou ke studiu Země 

považuje  geofyziologii.  Lovelock  si  všiml,  že Země  navzdory  druhému  termodynamickému 

zákonu udržuje rovnovážný stav, zachovává prostředí vhodné pro život. Domnívá se, že Země je 

schopná  regulovat  své  klima  a chemické  složení,  že vyrovnává  sklon  k nestálosti.  Podle 

Lovelocka Země pečuje o svou sebezáchovu, život na planetě přispívá k udržování homeostázy - 

za tímto účelem si jej Gaia vytvořila. Jakou roli v tomto systému má člověk? Autor hypotézy 

tvrdí, že naše kolektivní inteligence je součástí Gaiy. Možná jako druh tvoříme mozek, nervový 

systém Země. Lidé se svou vědou a technikou jsou schopni zabránit srážce s menším vesmírným 

tělesem nebo se vyhnout   jiné  katastrofě.  Prostřednictvím stále  dokonalejších komunikačních 

technologií vzrostl rozsah vnímání Gaiy. Bohužel se ale zdá, že se lidstvo vymklo kontrole Gaiy. 

Samo přispívá k porušení přírodní rovnováhy Země. Lidstvo je možná schopno Zemi ochromit 

natolik, že nebude schopna udržet prostředí vhodné k životu.

Za hrozbu Lovelock nepovažuje další rozvoj technologií, naopak je příznivcem dalšího rozvoje 

techniky.  Lovelock  není  zastáncem  ekologický  aktivistů,  považuje  je  za „bezohledné 

manipulátory“ Je příznivcem jaderné energetiky. Když už, tak hrozbu vidí spíše v přebujelém 
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spotřebním průmyslu,  než  v dalším  vývoji  technologií.  Ekologii  samu  Lovelock  nepovažuje 

za otázku  jednání,  spíše  se přiklání  k změnám v lidském nitru,  v přístupu  k přírodě  a k sobě. 

Autor hypotézy tvrdí, že není v moci člověka měnit vývoj Gaiy. Podle Lovelocka člověk zřejmě 

nedokáže odvrátit konečnou zkázu, ale neměl by ji urychlovat. Jedinec se může snažit ochránit 

část přírody, ale nedokáže stát v cestě rozvoji a je marné, aby se o to pokoušel.35

35 Kapitola obsahuje přepracované části textu uveřejněné v diplomové práci O. Vrškové (rozené Mašové) z roku 

2003
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3.9  Ekologické kontexty ve výtvarné výchově

3.9.1  Inspirace ze severu Evropy

„Často  pracuji  se starými  finskými  příběhy,  mýty  a pohádkami.  Odtud  je  možné  čerpat  zásady  ohleduplného 
chování k přírodě. Jsou to  zásady v pravém slova smyslu ekologické a přitom jednoduché, na příklad: „Budete-li  
brát  příliš  mnoho,  ztratíte  všechno.“ To je přece prosté.  I když o tom třeba nikdo tak nemluví,  je to i zásada 
ekologického chování.“

Z rozhovoru s Timo Jokelou.

Na  poli  environmentální  výchovy  založené  na principech  výchovy  uměním  (arts-based 

environmental education, podle Meri-Helga Mantere, 1992 36) působí finský pedagog a autor děl 

environmentálního umění Timo Jokela,  který představuje jednu z osobností  skupiny teoretiků 

výtvarné  výchovy,  jenž  v 90.  letech  minulého  století  našly  zajímavé,  účinné,  z principu 

interdisciplinární pojetí environmentální výchovy zakořeněné ve výchově uměním. 

Původním  impulsem  pro  hledání  nových  obsahů  výchovy  uměním  byla  snaha  sladit   je 

se soudobým děním na poli výtvarného umění. Nové náhledy, které přineslo konceptuální umění, 

environmentální umění, komunitní umění, iniciovaly bouřlivé změny v učivu, pojetí, metodách 

i cílech výchovy uměním.  

Ve  stejné  době  se objevily  „novinky“,  které  ovlivnily  i celou  školní  výuku.  Projevila 

se intenzivní potřeba otevřít školu okolnímu světu, provázat výuku s aktivitami odehrávajícími 

se mimo prostředí školy. 

Začaly  se formovat  nové  požadavky  na kompetence,  přípravu  i celý  systém  vzdělávání 

budoucích  učitelů  (včetně  učitelů  výtvarné  výchovy.)  U učitelů  se objevila  potřeba  nových 

dovedností,  jako je  interdisciplinární  myšlení  nebo kooperativní  dovednosti  (např.  schopnost 

navázat,  organizovat  a dlouhodobě  vést  spolupráci  s různými  partnery  a institucemi  mimo 

prostředí  školy.)  Role  učitelů  výtvarné  výchovy  se rozšířila  o statut  kulturně-osvětových 

pracovníků a zprostředkovatelů kulturních hodnot.

Timo Jokela působí na University of Lapland. Ve 2. polovině 90. let zde byl vytvořen inovativní 

vzdělávací  program,  jehož  stěžejní  metodou se stala  projektová  výuka  provazující  jednotlivé 

36 Mantere in Boeckel.: Forget  your botany, nedatováno
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univerzitní  obory a zapojující  do výuky i partnery  zvnějšku.  Byly zde  zformovány tzv.  ACE 

projekty  (Lately  Art,  Community  and  Environment  projects  ),  jejichž  východiskem se stalo 

environmentální  a komunitní  umění.  Studenti  prostřednictvím  projektů   zkoumají  a objevují 

život  na severu.  Na  realizaci  projektů  se podílejí  učitelé  výtvarné  výchovy,  výtvarníci, 

výzkumníci z různých oborů. Počítá se zapojením místních kulturních institucí a místních lidí 

různých  profesí  i zájmů.  Jedním  z cílů  projektů  je  probudit  zájem  místních  lidí  o jejich 

domovinu.  V ideálním  případě  projekty  komunitu  motivují  k další  práci  na zušlechťování 

a rozvíjení daného místa.

Lidé a prostředí, ve kterém žijí, jsou dvě neoddělitelné součásti jednoho celku. Timo Jokela píše: 

„Škola,  vesnice,  předměstí,  město,  stejně  jako  krajina  jsou  současně  životním  prostředím  

i formou lidského společenství. Neustále se proměňující vztah lidí a místa je základem existence 

člověka a   úrodnou půdou pro umění.“

Projekty  v sobě  kombinují  výzkumné  a pedagogické  cíle  s výtvarnou  tvorbou.  Aktivní  účast 

na projektech  studenty  vybavuje  znalostmi  a dovednostmi,  které  jim  v budoucnu  umožní 

podobné projekty plánovat, organizovat, vést, dokumentovat, analyzovat a prezentovat. Projekty 

jsou chápány jako specifická forma akčního výzkumu (tzv. artistic action research – výtvarný 

nebo umělecký akční výzkum.) 

„V porovnání  s jinými  státy  má  Finsko  dlouhou  tradici  v environmentální  výchově  zprostředkované  výchovou 
uměním. Zájem o životní prostředí můžete vystopovat ve finských metodikách pro učitele a učebnicích  výchovy 
uměním už někdy ve dvacátých letech. Tento přístup tu má opravdu dlouhou tradici.

Ve  Finsku  byl  tento  fenomén znovu oživen  na začátku  sedmdesátých let.  Tehdy se v Helsinkách konal  kongres 
INSEA.  Obecně to  byl  čas jakéhosi  ekologického probuzení  v mnoha zemích.  Kongres otevřel  širokou diskusi  
o ekologických problémech, jako je znečištění vody, vzduchu atd.“

Z rozhovoru s Timo Jokelou.

Timo Jokela  píše:„  Chceme-li  vědět,  jak inspirovat  jednotlivé členy společnosti,  musíme mít  

schopnosti potřebné k analýze sociokulturní reality, způsobů života, tradic, příběhů místa, zdrojů  

a možností  i případných  problémů  komunity.  Naše  projekty  začínají  analýzou  komunity,  

pokračují definováním problémů, budoucích vizí, plánováním aktivit a jejich realizací. Všichni  

víme,  že společenské  vědy,  environmentální  výzkum,  kulturní  historie  a antropologie  mohou 
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poskytnout vhodné metody pro tento způsob práce. Vždy bychom si měli uvědomovat, že samo 

umění je metodou, jak porozumět lidem i místům, kde žijí.“37

37 Jokela, 2005
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University of Lapland

Obr. 1- Forest of Experiences (Lately ArtCommunity and Environment project)

Studenti prvního ročníku se zúčastnili environmentálního projektu “Forest of Experience.”

Projekt byl součástí kurzu environmentálního umění, který se uskutečnil v září 2004 v Köngäs, 

Kittilä. 

Studenti  byli  rozděleni  do pěti  skupin.  Každá  skupina  si  zabrala  část  prostoru  lesa,  kde 

pracovala. Výsledná podoba díla korespondovala s konkrétní charakteristikou místa a vycházela 

z dostupného materiálu.

Všechna díla, jenž v rámci projektu vznikla, se vztahují ke starým pohádkám a příběhům o lese.38

Maarit Tuhkala; Eeva Halmila; Liisa Pöllänen;  
Priita Pohjanen; Saija Latvakoski; Ilkka 
Vuojala:

The Gate, 2004

foto: Tommi Lahdenperä

http://ace.ulapland.fi/Projects/lapland/elamys/pro4_
elamys.html

38 Úvodní text k projektu volně přeložila O.V. 

Text v původním znění naleznete na WWW adrese: 

http://ace.ulapland.fi/Projects/lapland/elamys/pro4_elamys.html
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Veera Soralahti; Piia Pontinen; Juss-Pekka 
Uusitelo; Hanna Makarainen; Mari  
Jannetyinen; Krista Murto: 

Ainoinen Tapio, 2004

foto: Tommi Lahdenperä

http://ace.ulapland.fi/Projects/lapland/elamys/pro4_
elamys.html

Tuula Karppinen; Ristomatti Myllylahti;  
Eva Mäkinen; Niina Piispa; Hilla Vierelä;  
Lotta Vähäsöyrinki: 

The Triangel, 2004

foto: Tommi Lahdenperä

http://ace.ulapland.fi/Projects/lapland/elamys/pro4_
elamys.html

Hertta Nilsson; Hanna Romppainen; Päivi  
Laine; Taru Karvinen; Markus Ylikoski:

The Ambush of the Goblins, 2004.

foto: Maria Huhmarniemi

http://ace.ulapland.fi/Projects/lapland/elamys/vaijy.p
df
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Timo Jokela se sám environmentálním uměním aktivně zabývá. Jeho tvorba vyrůstá z prostředí, 

ve kterém žije. Fascinuje ho vztah člověka a divoké neporušené přírody. Nezabývá se krajinou 

bez  lidí.  Svůj  zájem  vysvětluje  tak,  že ona  „divokost“  by,  jako  emocionální  prožitek  nebo 

kulturní význam, neexistovala, kdyby lidí nebylo. Je to vztah mezi krajinou a člověkem, který ho 

baví.

Tradiční způsob života seveřanů odpradávna představoval neustále se opakující dialog s přírodu. 

Přírodní podmínky utvářely rytmus lidských aktivit. Přírodní cykly ovlivňovaly veškeré lidské 

činnosti, které musely být realizovány konkrétním způsobem na určitém místě a v daném čase. 

Příroda lidskému konání vtiskla praktický význam a smysl. Spoluvytvářela to, čemu dnes říkáme 

lidská kultura  a tradice.39

Umění,  kterým se zabývám,  je  vždy  otevřeno dalším lidem,  kteří  by  se chtěli  připojit.  Zajímá mě živé  umění.  
Evropské  umění  a severské  umění  se odlišuje.  Skandinávské  umění  je  hodně  propojeno  s přírodou.  Hodně 
pracujeme s přírodou a prostředím. V jiných evropských zemích to není tolik časté. 

Máte pro to nějaké vysvětlení?

Je to námi, žijeme ve velmi úzkém spojení s přírodou a se součástmi přírody, jakou jsou lesy, voda, jezera. Krajina  
a příroda hraje významnou roli v našem myšlení. Pečujeme o místo, kde žijeme. Místo je součástí naší identity.  
Trochu se tím od ostatní Evropy odlišujeme.

Z rozhovoru s Timo Jokelou.

Timo Jokela například vytváří  v krajině kresby a křehké skulptury.  Pro jejich tvorbu využívá 

přírodních materiálů, jako je sníh nebo led. Životnost těchto jeho děl je omezena jen na pár chvil. 

Jakmile vysvitne letní slunce, zmizí beze stopy. Prchavost jejich význam neumenšuje. „ Neměly 

by opodstatnění a smysl, kdyby byly vytvořeny ve špatném čase nebo na nesprávném místě. Díla 

by postrádala účel, kdyby nepromlouvala ke krajině, kde byla vytvořena.“  Takto je to v pořádku. 

Ve chvíli kdy odcházejí, byl jejich smysl naplněn. 

Pomíjivost je přirozená.  „ Pravda je taková, že příště můžete začít znovu... za rok opět přijde  

čas, kdy můžete znovu tvořit, protože dílo stále nebylo dokončeno,“ říká o své efemerní tvorbě 

Timo Jokela. 4041

39 Napsáno podle sborníku Tuominen, M: Timo Jokela – Winter signs. Překlad citovaných pasáží O.V.

40 Napsáno podle sborníku Tuominen, M: Timo Jokela – Winter signs. Překlad citovaných pasáží O.V.

41 Část kapitoly byla v upravené formě prezentována v článku M. Fulkové, L.Arbanové, O. Vrškové: 

HORIZONTY 2007 v časopise Výtvarná výchova 2007, roč. 47, č. 3-4, s. 36-39.
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Obr. 2- Timo Jokela

Timo Jokela: 

Notandum - Meeting Place, instalace, 2001.  
Luleå, Sweden.

Foto: Timo Jokela

http://www.environmentalart.net/natur/index.htm

Timo Jokela: 

At FjordenVarangerfjorden, instalace 
(detail),1998. Northern Norway.

Foto: Timo Jokela

http://www.environmentalart.net/natur/index.htm 

Sinus Repromisiosis: 

The Promissed Shore, instalace, 1998.  
Varangerfjord, Arctic Ocean, Northern 
Norway.

Foto: Timo Jokela

http://www.environmentalart.net/natur/index.htm
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Obr. 3- Michal Sedlák: „Zajímají mě příběhy krajiny, a ty bývají různé.“

Michal Sedlák: 

Obelisk, 1994. Břeh rybníka na Žatecku

Obelisk byl vytvořen z vrbového proutí a hlíny

Dosahoval výšky 160 cm. Dílo bylo situováno 
u rybníka na Žatecku se záměrem pokračovat  
na objektu každý rok s ohledem na obrůstání.  
(První fotografie březen 1994; druhá fotografie  
duben 1994.)

Fotografie z archivu autora.
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Michal Sedlák: 

Danae, 2000. Královská obora, Praha.

V rámci projektu Evropské město kultury  
vytvořil Michal Sedlák v roce 2000 uprostřed 
parkové krajiny pražské Stromovky hliněnou 
dívku Danae. Její tělo bylo osázeno bíle  
kvetoucí polštářovitou bylinou úrazníkem 
(Sagina). Autor tak zhmotnil pověst o lásce 
nejmocnějšího z řeckých bohů ke krásné Danae.

Fotografie z archivu autora.
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3.9.2  Ekologické kontexty v teorii a praxi české výtvarné výchovy

Hlubinná/hluboká ekologie A. Naesse se stala jedním z klíčových výchovných a vzdělávacích 

východisek pro studijní program ZUŠ Duchovní a smyslové výchovy Marty Pohnerové.

Duchovní a smyslová výchova navazuje na fenomenologickou filosofii,  vychází z psychologie 

vizuálního  vnímání  a tvorby vizuálního  řádu  a z psychologie  nevědomí.  Významnou  součást 

tohoto studijního programu tvoří hlubinná ekologie a hlubinné pojetí Naessových myšlenek: 

1. Bytosti  lidské  i mimolidské  mají  svou  vlastní  vnitřní  hodnotu.  Hodnota  mimolidských  

bytostí nezávisí na jejich užitečnosti pro člověka.

2. Rozmanitost a diverzita životních forem přispívají k uplatnění těchto hodnot a jsou samy 

o sobě hodnotami. 

3. Lidé nemají právo snižovat tuto rozmanitost a diverzitu, s výjimkou případů, kdy uspokojí  

své nezbytné potřeby. 

4. Rozkvět lidského života, kultury a dalších forem žití si vyžaduje podstatné snížení lidské  

populace.

5. 5.V současnosti  je  zasahování  lidí  do mimolidského  světa  neúměrné.  tato  situace  

se rapidně zhoršuje.

6. 6.V duchu  předchozích  bodů potřebujeme  změnit  své  postoje,  což  ovlivní  ekonomiku,  

technologii a způsoby myšlení. Výsledný stav bude hluboce rozdílný od současného.

7. Změna  způsobu  myšlení  se týká  ocenění  kvality  života  spíše,  než  lpění  na vzrůstající  

životní úrovni.  Začneme si hluboce uvědomovat rozdíl mezi velkým a významným.

8. Ti, kdo přijali předcházející body za své, mají povinnost se pokoušet přímo nebo nepřímo 

uskutečňovat nezbytné změny. 42

Jiří David: „Základními principy této didaktiky jsou koncentrace, otevřenost, odhalující vnímání,  

pochopení sebe sama, individuální kontakt s přírodou a společností; to vše bezprostředně, skrze  

látku a tvar. Dále to znamená oživení vnějšího prostoru prostřednictvím ztotožnění s duchovním 

42 Naess in V. Roeselová, 1999, str. 179
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prostorem individuálního „já", kde se rodí tvar obdařený duchovním smyslem. To se uskutečňuje 

sjednocením povrchové a nevědomé senzibility. Znamená to oživení a strukturaci samotné látky 

jako je papír, dřevo, textil a podobně, i zdánlivě prázdného prostoru mezi jednotlivými objekty.  

Forma je sekundárním, ale logickým výsledkem tohoto úsilí.“43 

V devadesátých letech byl systém zkušebně uveden do praxe na pedagogické fakultě v Hradci 

Králové. Program byl aplikován na všech typech škol.  Duchovní a smyslová výchova se stala 

součástí  alternativních  učebních  osnov  výtvarného  oboru  základních  uměleckých  škol, 

schválených MŠMT ČR v roce 2000.

Některé principy a metody duchovní a smyslové výchovy M. Pohnerové jsou blízké metodice 

Osnov  výtvarné  výchovy  pro  individuální  práci  s žákem  vytvořené  E.  Linajem,  které  byly 

schváleny  MŠMT  ČR  v roce  2001  jako  Alternativa  C  alternativních  osnov  vzdělávacího 

programu Základní škola.

Zájem  o přírodu,  starost  o otázky  planetární  ekologie  a chápání  planety  Země  jako 

superorganismu  blízké  ekosofickému  systému   Jamese  Lovelocka  –  teorii  Gaia  ovlivnil 

vzdělávací program Karly Cikánové Linie,  barva, tvar a zajímavý námět. Ten se stal  součástí 

alternativních  učebních  osnov  výtvarného  oboru  základních  uměleckých  škol,  schválených 

MŠMT ČR v roce 2000.

Nedůvěra  ve vývoj  založený  na přeceňování  racionality  a na druhé  straně  ochuzený 

o emocionální  stránku  lidství.  Odmítnutí  poznání  rozškatulkovaného  do umělých,  realitě 

neodpovídajících  oborů.  Pocit,  že lidská  společnost  postrádá  kontinuitu,  že byla  vykořeněna 

z přirozených historických vazeb. Strach, že lidé ztratili vztah k přírodnímu světu. A na opačném 

pólu  snaha  předávat  celistvé  poznání  skutečnosti,  pěstovat  odpovědný  vztah  lidí  k přírodě 

a světu, to jsou základní snahy a východiska vzdělávacího programu ZUŠ Zdislavy Holomíčkové 

Poznávání, prožívání a hodnocení světa.

Naplňování cílů environmentální výchovy, zakořeněné v principech výtvarné výchovy, přirozeně 

umožňují  snad všechny vzdělávací  programy.  Hluboký zájem o přírodu je  výtvarné  výchově 

tradičně vlastní a je zde hluboce zakořeněn. Snad všechny kurikulární dokumenty umožňují, aby 

se  učitelé  v rámci  výtvarné  výchovy zaměřili  na dosažení  cílů  environmentální  výchovy.  Je 

43 David, 1992
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na místě jmenovat program V. Roeslové - Most mezi dětstvím a dospíváním,  stejně jako  starší 

dokumenty    -  tři  alternativní  osnovy  vzdělávacího  programu  Základní  škola  (především 

alternativa A zpracovaná T.  Komrskou, M.  Pastorovou a P.  Šamšulou)  i osnovy vzdělávacího 

programu Obecná škola atd. Systematičtěji se zájem o životní prostředí v dvouroli východiska 

edukační aktivity a zároveň jednoho z jejích cílů ale objevuje především ve výše  zmiňovaných 

vzdělávacích programech M. Pohnerové, K. Cikánové a Z. Holomíčkové.

V současné době je ve školní praxi uplatňován požadavek na  integraci  vzdělávacích oblastí 

a propojování  vzdělávacích  obsahů  oborů.   K tomuto  účelu  v RVP slouží  průřezová  témata. 

Otázky životního prostředí jsou zde zahrnuty v průřezovém tématu „environmentální výchova“, 

které prostupuje do ostatních vzdělávacích oblastí, výtvarnou výchovu nevyjímaje. 44

44 Kapitola obsahuje přepracované části textu uveřejněné v diplomové práci O. Vrškové (rozené Mašové) z roku 

2003.
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3.10  Současné umění

„Myslím  si,  že se blíží  velký  ekologický  problémy,  že už  se vlastně  spíš  přiblížily.  Všichni  se tak  trochu  tváří,  
že se nic neděje, jenom je teplejc a tak. Ale v umění už to nějakej čas probublává. A jako i dřív, umění má tu roli  
trochu lidi pošťuchovat. Nenechat je jenom čučet na zprávy o tom, kde koho přejelo auto a zapomínat tak na to, co 
se děje kolem nás.“

Z rozhovoru s K.L., učitelkou VV na prvním i druhém stupni ZŠ

Edukační aktivity, naplňující cíle environmentální a zároveň výtvarné výchovy, mohou účelně 

navázat na některé projevy současného umění. V rámci environmentálního umění, ekologického 

umění  /  eco-artu,  komunitního  umění  atd.  se objevuje  řada  zajímavých  podnětů  dobře 

využitelných ve vzdělávání a výchově uměním. Vybraná díla mohou  poskytovat  východiska 

k uchopení odlišných strategií poznávání, jenž se  váží k umění a vědě, a směřovat  k naplnění 

konkrétních  cílů  výtvarné  i environmentální  výchovy.  Tyto  projevy  současného  umění  jsou 

potenciálně dobře využitelné ve výchově uměním i environmentální výchově, ale zahrnují i řadu 

problematických míst, které je dobré znát. 

Ekologie a výtvarné umění

Eco-art (ekologické umění) se objevuje v 70. letech. Eco-art vychází z konceptuálního umění, 

land artu, body artu, minimal-artu, instalace atd. V současné době zahrnuje nepřeberné množství 

forem  a je  stěží  souhrnně  definovatelné.  Obecně  představuje  soubor  děl  přihlašujících 

se k výtvarnému umění, v nichž nad všemi myslitelnými funkcemi, které může umělecké dílo 

mít, dominuje funkce ekologická, a to ve smyslu ochrany přírody a životního prostředí.  

Eco-art  je  spíše  než  umělecký  směr  specifický  prostor,  ve kterém  se výtvarné  umění  může 

angažovat  pro  životní  prostředí.  Vedle  termínů  eco-art  se objevují  další  varianty  ekologicky 

orientovaného umění: junk-art, restoration art, ecovention (ecology + invention) atd. 

Dané skupiny uměleckých děl bývají řazeny mezi díla environmentálního umění (environmental 

art).  Pod  tento  pojem  jsou  zahrnována  díla  výtvarného  umění  vztahující  se k (životnímu) 

prostředí,  tedy i díla bez cíleně „ochranářského“ podtextu. 
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Schéma 8 - Ekologie ve výtvarném umění 45

Ekologie má ve výtvarném umění proměnlivou a neukotvenou roli. Charakteristická je otevřená 

diskuse o pojetí  i možnostech umění v oblasti péče o přírodu a životní prostředí, jenž probíhá 

na několika  internetových  portálech.  Za  všechny  jmenuji  webové  stránky  organizace 

Greenmuseum. 

(Forum dostupné zde: http://forum.greenmuseum.org/)

Příklad: Revival field 

Na vzniku díla spolupracovali: sochař Mel Chin a přírodovědec Dr. Rufus L. Chaney - vedoucí 

vědecký  pracovník  Ministerstva  zemědělství  USA.  Projekt  zaštítilo  Walker  Art  Center 

v Minneapolis.

Revival  field  navazuje  na tradici   amerického  land-artu  a konceptuálního umění.  Je  bytostně 

spjato s místem svého vzniku   Pig's Eye v St.  Paulu ve státě Minnesota - skládkou toxického 

odpadu.

Inspiraci k záměru očistit půdu od těžkých kovů (jako je kadmium, zinek nebo olovo) pomocí 

rostlin nalezl Mel Chin v literárním díle etnobiologa Terrence McKenna. 

Chin a Chaney využili  tzv.  hyperakumulátorů  -  rostlin,  které  aktivně koncentrují  těžké kovy 

v nadzemních  částech  těla.  Mezi  hyperakumulátory  patří  např.  silenka  nebo  kukuřice.  Ze 

45 (Diagram je zpracován podle: Bower, S: Environmental art. Dostupné na WWW: 

http://forum.greenmuseum.org/viewtopic.php?t=56 upraveno)
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sklizených   stonků  a listů  se chemickou  cestou  extrahují  těžké  kovy.  Autoři  předpokládali 

možnost částečného samofinancování projektu zpeněžením získaných látek. 

Dílo se měnilo v čase. Výsledkem je dílo výtvarného umění s minimálním vizuálním efektem. 

Kvalita je ověřována prostřednictvím vědeckých metod  - rozborem revitalizované půdy, popř. 

návratem původní biocenózy daného biotopu. Ekologickou kvalitu díla popisuje Mel Chin jako 

„neviditelnou estetiku díla.“46

Místo není veřejnosti volně přístupné. V současné době mohou být diváci s dílem konfrontováni 

především prostřednictvím druhotných  záznamů a materiálů,  jako jsou výzkumné protokoly, 

fotografická dokumentace projektu, videozáznamy atd. 

„Revival  field“  v Minnesotě  představuje  první  pokusnou  verzi  projektu.  Mel  Chin  plánuje 

pokračování projektu na dalších místech světa.

Zprávy,  texty  a další  materiály  k projektu  jsou  dostupné  např.  na internetové  adrese: 

http://www.haussite.net.

Při využití díla umění a vědy „Revival field“ ve vzdělávání a výchově je možné otevřít všechny 

čtyři  tématické  okruhy  průřezového  tématu  environmentální  výchovy  (ekosystémy,  základní 

podmínky  života,  lidské  aktivity  a problémy životního  prostředí,  vztah  člověka  k prostředí.) 

Záleží  na výběru  cílů  a vzdělávacích  záměrů  konkrétní  edukační  aktivity.  Současně  se zde 

otevírá prostor pro realizaci činností směřující k naplnění cílů výtvarné výchovy, které žákům 

umožní: „Podílet se na procesu umělecké tvorby, uvědomovat si, rozvíjet a uplatňovat schopnost  

osobitého vnímání a vyjadřování a účastnit se komunikačního procesu, odhalovat nezastupitelný 

význam umění při poznávání a chápání světa i sebe samých.“ 47 

46 Z rozhovoru s Mel Chinem uveřejněným na serveru  Art 21. http://www.pbs.org/art21/artists/chin/clip2.html

47  Pastorová, 2004
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Bez  nároku  na úplnost  předkládám seznam vybraných  děl  výtvarného  umění,  které  nápadně 

zviditelňují různé typy zátěže životního prostředí působené člověkem: 
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Obr. 4 - Voda - zdroje pitné vody, čistota vody, zachování vodních a mokřadních ekosystémů

Hans Haacke: 

Rhinewater Purification Plant, 1972.

http://www.imediata.com/sambaqui/Bill_Lundberg/dia
logospossiveis_port.html

Helen Mayer Harrison a Newton Harrison:

 The Lagoon Cycle (1972-1982)

http://www.feldmangallery.com/pages/pubs02.html

Patricia Johanson: 

The Leonhardt Lagoon, 1987 - 1997 

http://www.patriciajohanson.com/ecovention/

-58-

3.10  Současné umění

http://www.patriciajohanson.com/ecovention/


Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy

Betty Beaumont: 

Ocean Landmark, 1978 – 1980 

http://greenmuseum.org/content/wif_detail_view/img_i
d-315__prev_size-1__artist_id-37__work_id-75.html

Brandon Ballengée, 

The Ever Changing Tide, 2000-2002

http://greenmuseum.org/content/artist_index/artist_id-
19.html

Buster Simpson: 

Hudson Headwaters Purge 1990

http://greenmuseum.org/c/ecovention/sect5.html
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Obr. 5 - Ovzduší, znečištění vzduchu, smog, acidifikace prostředí

Kim Abeles: 

The Smog Collectors; Presidential  
Commemorative Smog Plates
(Ronald Reagan in 40 Days of Smog); 1992

http://www.cla.purdue.edu/WAAW/Ressler/Ressle
ressay5.html

Buster Simpson: 

Hudson Headwaters Purge 1990

 http://greenmuseum.org/c/ecovention/sect5.html

Betty Beaumont: 

Ocean Landmark , 1978 – 1980

http://greenmuseum.org/content/work_index/wor
k_id-75__artist_id-37.html
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Obr. 6 - Půda - znečištění a znehodnocení půdy, eroze, rekultivace

Mel Chin, 

Revival Field, 1990 – 1993

http://pruned.blogspot.com/2006_01_01_archive.html

Agne Denes: Wheatfield:

A Confrontation, 1981 – 1982

http://greenmuseum.org/c/aen/Images/Ecology/wheatfi
eld.php

Hans Haacke: 

Bowery Seeds, 1966

http://www.greenmuseum.org/c/ecovention/bowery.htm
l
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Obr. 7 - Tuhé odpady - konzumní společnost, hromadění odpadu, recyklace, rekultivace 

skládek

Mierle Laderman Ukeles: 

Touch Sanitation (1978-1984)

http://www.sculpture.org/documents/scmag98/phllps
/sm-phlps.shtml

Mierle Laderman Ukeles: 

Social Mirror, 1983 

http://www.artnet.com/artwork/424888236/373/mier
le-laderman-ukeles-the-social-mirror.html

Mierle Laderman Ukeles: 

Flow City,1983 

http://www.feldmangallery.com/pages/exhgroup/exh
withdraw.html
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Michal Sedlák: 

Zákusek, 2001 - 2002 

Převzato z archivu autora
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Obr. 8 - Vymírání druhů v důsledku působení člověka 

Brandon Ballengée, 

Species Reclamation, 2000.

http://greenmuseum.org/content/artist_index/artist_id-
19.html

Helen Mayer Harrison, Newton Harrison: 

Future Garden, Part 1: The Endangered Meadows 
of Europe, 1996 -1998

http://greenmuseum.org/content/artist_index/artist_id-
81.html
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Obr. 9 - Zásahy do genetické výbavy organismů

Brandon Ballengée, 

Malamp, 2002

http://greenmuseum.org/artist_index.php?artist_id=
19
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Ekologie ve výtvarném umění někdy vzbuzuje rozpaky. V českém kulturním prostředí je eco-art 

přijímán více než zdrženlivě. 

Na  zajímavé  vybalancování  strachu  ze zaprodání  umělecké  svobody i OBSAZENÍ  atraktivní 

NIKY ukazuje  bytí  ateliéru  Environment  –  Instalace  akademického malíře  Vladimíra  Merty, 

který  existuje  v rámci  akreditovaného  studijního  oboru  Konceptuální  tendence  na Fakultě 

výtvarných umění v Brně.

O ekologii  v umění  Vladimír  Merta  říká:  „V současnosti  se jedná  o módní  záležitost  a také 

o dobrý způsob,  jak si  „uměním“ vydělávat  na živobytí.“ Ze svých studentů chce především 

vychovávat tvořivé a citlivé osobnosti. V pohledu na propojování ekologických aktivit s uměním 

se ztotožňuje s názorem, že někdy je lepší jít ráno do lesa sbírat odpadky a odpoledne svobodně 

a nezávisle tvořit. 

Přinejmenším ambivalentní postoj k danému jevu naznačují následující tři ukázky z textů, které 

jsou přejaty z webových stránek Fakulty výtvarných umění. Jejich primárním účelem měla být 

prezentace ateliéru a dění v něm. Jejich sekundární účely (a tomu odpovídající styl) jsou různé.

Autor rozhovoru: Má akce nějaký ekologický podtext?

Marian Palla (doc. MgA. Marian Palla působí v ateliéru jako asistent – poznámka autorky): Absolutně žádnej. Já  
bych do žádný ekologický akce nikdy nešel.

Béďa Lukšík (zaměstnanec sběrných surovin – poznámka autorky): Proč používáš slovo ekologie, když mu vůbec 
nerozumíš? Ekologický sou akorát Číňani, který jedi jenom suchou rejži, kterou si sami vypěstujou, a když zrovna 
není sklizeň, tak scházejí z hor s baťohama, ve kterejch pak nahoru zase nosej hlínu na ty svoje políčka. Proto  
v Číně dochází k nejmenší korozi půdy.48 

Reflexe Dnů Umění ve sběrných surovinách

Cíle a úkoly:

Uplatnění  umělecké tvorby jako významného činitele při  řešení otázky životního prostředí a vybavení studentů 
účinnými znalostmi a schopnostmi pro uplatnění a praxi umělce v současném světě.  49

Prezentace ateliéru Environment - instalace:

48 Rozhovor, jehož autor je anonymní, je dostupný na webové adrese: http://www.favu.info/ooo/report02.html

49 Prezentace ateliéru je dostupná na webových stránkách http://environment.ffa.vutbr.cz/
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....Josef Daněk: Organizovali jsme to společně s Terezkou Petiškovou a podstata toho projektu spočívala v tom,  
že se umělci pokusili  vytvořit díla, která by byla pro zvířata nějakým způsobem konzumovatelná, sdělná. Další  
důležitá věc byla instalace. Věci byly umístěny v takové výšce, aby na ně zvířata viděla. V pravém slova smyslu to 
ale byla výstava určená především lidem - aby se přemýšlelo o komplikovaných vztazích, které jsou mezi člověkem 
a přírodou  (specíálně  zvířaty)  a mělo  to  otevírat  nové  pole  pro  uvažování.  Navzdory  režii  jsem  neočekával,  
že zvířata po té výstavě nějak zchytří. Co si myslím ale vážně: Nevím, jestli mají být na FaVU psi, ale měl by být  
na FaVU ateliér Ekologie ...

Marian Palla: Ale to jsme my! (Environment)

Josef Daněk: ... ekologie ve smyslu svobodného uvažování o všech možnostech.50 

Diskuze o psech na FaVU

50 Text je dostupný na webové adrese: http://www.favu.info/ooo/report01.html

(xx,J.Daněk,M.Palla,V.Stratil - 16.10.2002)
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Na otázku proč ekologie v umění někdy odstrašuje, nabízím tyto odpovědi:

Ekologické  myšlenky  prostupující  do prostoru  výtvarného  umění  mohou  být  vnímány  jako 

zneužití výtvarného umění ve prospěch určité ideologie – ekologismu. Termín ideologie popisuje 

Jandourek, jako uzavřený systém přesvědčení a pojmů, který ve společnosti slouží k prosazování  

a ospravedlňování mocenských zájmů.51

Ekologismus se rozvíjí v demokratických státech v šedesátých letech minulého století společně 

s dalšími  ideologiemi,  jako  je  feminismus  nebo  např.  humanitarismus.  Ústřední  myšlenky 

daných ideologií představují „konkrétní témata“ 52 obecně chápaná a pociťovaná jako aktuální a  

naléhavé  problémy  demokratické  společnosti.   Existence  těchto  ideologií  je  vlastní  určité 

historické  epoše  a je  umožněna  konkrétním  stavem  společnosti  a jejího  uspořádání. 

Charakteristická  je   kombinovatelnost  daných ideologií.  Jejich  ústřední  myšlenky se mohou 

navzájem doplňovat. Příkladem může být požadavek obecné rovnosti mimolidské přírody a lidí, 

mužů a žen, reprezentovaný v rámci ekofeminismu.

Není nezajímavé jakým způsobem myšlenky ekologismu vstupují  do dalších součástí kultury, 

např. politiky. Je dobré uvědomit si, jakou zde mohou mít roli, protože jejich funkce v dílech 

výtvarného  umění  nemusí  být  v mnohých  případech  o tolik  odlišná.  Souhlasím  s názorem, 

že konkrétní témata tohoto typu mohou např.  sloužit  jako  „kognitivní zkratky“ 53 umožňující 

méně náročnou orientaci ve volebních programech politických stran.  Mohou být  pro politické 

strany výhodná v jejich soutěži o voliče. 

V případě výtvarného umění může být okaté zapracování „ekologických myšlenek“ snadnější 

cestou  k úspěchu  díla.  V současné  době  nesmírné  popularity  „ochrany  přírody“,  může  být 

předpona „eko“ chápána jako spolehlivá obchodní značka. 

Díla  řadící  se k eco-artu  je  obtížné  interpretovat   jinak  než  právě  ekologicky.  Přihlášením 

se k eco-artu si díla na recipientech vynucují „ekologickou“ interpretaci. 

51 Jandourek, 2001, str. 105

52  Eibl, 2006

53  Eibl, 2006
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Estetická funkce bývá nezřídka transformována ve smyslu: esteticky hodnotné je  to, co prospívá 

životu a životnímu prostředí.  

Eco-art  nerozšiřuje ani nemění estetické normy. Ekologické umění zřídkakdy experimentuje. 

Díla  eco-artu  většinou  vystačí  se zásobou forem,  kterou  nabídla  postmoderna.  To  co  je  zde 

vnímáno jako zásadně nové, je proklamovaný vztah daného díla výtvarného umění k životnímu 

prostředí. 

Dílo umění se tu mění v médium ekologické informace.

S tím se pojí určitá problematičnost využití děl eco-artu ve výtvarné výchově. Nevědomky může 

být podporováno „transparentní vnímání díla“54,  kdy dílo samo ustupuje do pozadí a zůstane 

pouze  myšlenka,  kterou  ilustruje,  tj.  pozitivní  vztah  díla  (autora  díla)  k otázkám  životního 

prostředí.

Propojení výtvarného umění a ekologie může být zajímavou a inspirativní cestou. Domnívám se, 

že ekologická akce může vstoupit do dějin výtvarného umění a být identifikována jako umělecké 

dílo.  Nehledě  na rámec  teoretický,  historický  a institucionální  může  naplňovat  strukturu 

metafory, tak jak ji definuje americký filosof Arthur C. Danto, jako „odchylující se projev“.55 

Vybraná  díla  eco-artu  mohou  být  kvalitním východiskem pro  edukační   aktivity  propojující 

výtvarnou výchovu a přírodopis v rámci průřezového tématu „environmentální výchova“. Dílo 

Revival  field,  který  jsem  výše  uvedla  jako  ukázkový  příklad  díla  eco-artu,  v závislosti 

na stanovených  cílech  a výstupech,  umožňuje  otevřít  všechny  čtyři  tématické  okruhy 

environmentální výchovy,  a přitom respektovat  specifika výtvarné výchovy i přírodopisu jako 

autonomních vzdělávacích oborů s konkrétními obsahy a výchovně vzdělávacími cíli. Podstatné 

je,  aby  se na konstrukci  daných  edukačních  aktivit  podíleli  lidé  s odborným  vzděláním 

zahrnujícím oba obory.56

54 Kulka, 2000

55  Leissmann, 2000.

56 Část kapitoly byla v upravené formě prezentována na pracovním diskusním setkání doktorandů „Aktuální otázky 

zprostředkování umění“, které se uskutečnilo na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2007

-69-

3.10  Současné umění



Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy

3.11  Metody

Výčet popisovaných metod, které jsem v rámci výzkumu zaznamenala, jistě není (nemůže být) 

zcela vyčerpávající a neklade si nárok na úplnost. 

Metody,  postupy  a formy  jsou  v konkrétní  rovině  přizpůsobovány  věkovým  zvláštnostem 

žáků/studentů na jednotlivých stupních školské soustavy. Proměňují se i podle dalších specifik, 

daných například místem, možnostmi, zájmy, potřebami učitele, výchovně vzdělávacího zařízení, 

žáků/studentů  atd.  EKOPEDAGOG  ve výtvarné  výchově  přizpůsobuje  metody  tak,  aby 

respektoval základní pravidla chování v přírodě, řídil se zákony na ochranu přírody a zásadami 

bezpečnosti. 

Základem  realizace  cílů  výtvarné  výchovy  při  současném  zohlednění  cílů  environmentální 

výchovy je ČINNOSTNÍ PŘÍSTUP, který je výtvarné výchově vlastní, ale v jiných předmětech 

nebývá  tolik  samozřejmý.  Pro  environmentální  výchovu  je  činnostní  přístup  klíčový.  Další 

důležitou podmínkou je OSOBNÍ KONTAKT s prostředím. Jednotlivé metody, formy a postupy 

z těchto dvou podmínek vycházejí. 

Základem většiny aktivit je POZOROVÁNÍ– cílené zaměření pozornosti na okolní prostředí.

Při  činnostech  lze  vycházet  ze zrakové  zkušenosti,  ale  i z dalších  typů  smyslové  zkušenosti 

(hmatové, sluchové, čichové, v omezené míře i chuťové) s okolním prostředím. 

Mezi  postupy  prohlubující  orientaci  v daném  prostředí  patří  srovnávání,  uspořádávání 

a klasifikace.  Konkrétní  aktivity  vedou  k užšímu  kontaktu  se zkoumaným  místem,  k jeho 

intenzivnějšímu uchopení a rozvíjení citlivosti.

Jednotlivé  prvky,  které  tvoří  komplex  nazývaný  životní  prostředí,  lze  rozebírat  a studovat 

na základě  rozličných  a různě  strukturovaných  charakteristik.  Od  nejjednodušších  vlastností 

jednotlivých prvků, jako je: měkký, tvrdý, oblý, hranatý, příjemný, odpudivý, živý, neživý atd. 

přes  hlediska  objevených  procesů  a dalšího  zkoumání  vztahů  mezi  prvky  v prostředí,  míry 

ovlivnění člověkem jednotlivých složek prostředí a dalších modů. 
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Do této kategorie patří komplexnější činnosti, jako je dokumentace místa, systematické vytváření 

sbírek a mapování lokality různými nejen výtvarnými prostředky. Činnosti směřují k proměně 

ustálených způsobů vnímání okolního prostředí. 

Při aktivitách zaměřených na pozorování a další zkoumání přírodních procesů, jako je plynutí 

času,  střídání  dne  a noci,  proměny přírody v jednotlivých  ročních  období,  vznik,  růst,  zánik 

a degradace, pohyby, koloběh vody atd. bývají začleněny činnosti a akce, které s objevovanými 

procesy korespondují a umožňují jejich hlubší procítění a prožití. 

HLEDÁNÍ  SOUVISLOSTÍ  –  zahrnuje  činnosti  umožňující  zasazení  osobních  objevů 

a zkušeností  žáků  s daným prostředím  do širšího  především  znalostního  kontextu.  Patří  sem 

aktivní  vyhledávání,  uspořádávání  a     třídění  poznatků   z různých  vědních  oblastí  (historie, 

geologie,  geografie,  botanika,  zoologie  atd.)  o daném místě  s využitím různých informačních 

zdrojů (odborná literatura, internet, muzea, kroniky, pamětníci atd.), vzájemné sdílení poznatků 

v dané  skupině  žáků/studentů.  Prezentace nasbíraných  zkušeností  a poznatků  mimo  danou 

skupinu žáků/studentů.

Podstatná skupina aktivit se dá zahrnout pod termíny: UCHOPOVÁNÍ okolního i vnitřního světa 

v rámci  uměleckého  procesu  a KOMUNIKOVÁNÍ  osobních  prožitků  a poznatků 

prostřednictvím vizuálně obrazných vyjádření z perspektivy tvůrce i interpreta děl výtvarného 

umění.

Jednotlivé  přístupy v ideálním případě  reflektují  proměny na     poli  současného umění  .  Zvláště 

dobře je tato snaha postřehnutelná v projektech ,  dílnách a při  animacích vycházejících z děl 

výtvarného umění s postřehnutelnou vazbou na životní prostředí. Zde se objevuje i další možnost 

výtvarné  výchovy,  a to  je  cílené  a efektivní  ZVIDITELNĚNÍ  problémů  životního  prostředí 

pomocí vizuálně obrazných vyjádření.  Ta mohou v současné době  apelovat na naši pozornost 

vůči negativním změnám prostředí a dokonce nabízet možnosti nápravy. 
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3.12  Typ vzdělávacího zařízení

Z výchovně vzdělávacích institucí ČR, které umožňují propojování vzdělávacího oboru výtvarné 

výchovy s environmentální výchovou, je nutné zmínit především: 

● základní a střední školy

● základní umělecké školy

● galerie a muzea

● vysoké školy

● střediska ekologické výchovy

3.12.1  Základní a střední školy

Zesílení  mezipředmětových  vazeb  a možnost  zapojení  průřezových  témat  do výuky  vyplývá 

z platných kurikulárních dokumentů RVP ZV (RVP GV, RVP OV). 

Výsledná podoba začlenění environmentální výchovy do vzdělávacího oboru výtvarné výchovy 

musí vyplynout z konkrétní situace v dané škole. 

Široké  možnosti  nabízí  už  výuka  na prvním  stupni  ZŠ.  Charakter  vzdělávání  a výchovy 

na prvním stupni má integrační a komplexní charakter, daný tím, že většinu předmětů vyučuje 

jeden  učitel.  Otevírá  se zde  prostor  pro  propojování  témat  z různých  oblastí  lidských  zájmů 

a široké  využití  interdisciplinárních  vazeb  mezi  předměty.  Současně  takový  přístup  klade 

na učitele  řadu  nároků  a požadavků  na kompetence,  kterými  současný  systém  VŠ  přípravy 

učitelů prvního stupně své absolventy zřejmě nedokáže plně vybavit.  Mnoho práce v oblasti 

jejich sebevzdělávání zůstává v praxi na nich.

„V praxi  není  situace  na 1.  stupni  interdisciplinaritě  nijak  zvlášť  nakloněna.  Ve  vzdělávání  učitelů  chybí  
provázanost  mezi  obory,  všechny  obory  jsou  izolované.  Učitelé  nemusí  povinně  procházet  environmentální  
výchovou.  Vidím  to  jako  problém  celého  prvního  stupně,  obory  se spolu  nebaví,  jsou  izolované.  Veškeré  
mezioborové spoje si dělají učitelé sami. Pravda je, že mohou třeba využít nabídek různých mimoškolních institucí,  
např některých ekologických center.“

Z rozhovoru s MN, začínající učitelkou na prvním stupni ZŠ

-72-

3.12  Typ vzdělávacího zařízení



Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy

Pro účinnou environmentální výchovu (nejen v rámci výtvarné výchovy) je podstatné dodržení 

všech  didaktických  zásad.  Východiskem  zůstává  reflektované  prožívání  přírody,  které  vede 

k budování vztahu k místu, krajině a životnímu prostředí. Cílem je rozvíjení citlivosti a zájmu 

o okolní přírodu a pochopení základních jevů, které se v našem životním prostoru odehrávají. 

Nabízí  se řada  možností,  které  mohou  být  zpracovány  v rámci  výtvarné  i environmentální 

výchovy.

„Velmi mě zajímá téma zkoumání prostoru, ve kterém žiji: městského prostředí, příměstské krajiny atd. Využitelná 
jsou díla současného výtvarného umění. Zajímavé je i téma ochrany památek, staré umění. 

Děti toho vědí více, než bychom čekali, vždyť třeba fenomén chalupaření, vytváření zahrad, utváření domovů – to  
všechno je vlastně také eco-art. I s tím by se dalo pracovat.

U malých dětí je důležitý postup od blízkého ke vzdálenému, od známého k méně prozkoumanému.“

Z rozhovoru s MN, začínající učitelkou na prvním stupni ZŠ

Na  druhém  stupni  základních  škol  a středních  školách  se environmentální  výchova  může 

objevovat v rámci jednotlivých předmětů. Může navazovat na jejich obsah. Na druhém stupni ZŠ 

a středních školách by se také měly uplatňovat integrační tendence, které zprostředkují náhled 

na ekologickou  problematiku  v její  celistvosti.  Dobře  se mohou  uplatnit  interdisciplinární 

projekty,  na jejichž tvorbě  a realizaci  by se (v ideálním případě) měli  podílet  učitelé  různých 

vzdělávacích  oborů  i odborníci  z mimoškolního  prostředí.  Do  výuky  mohou  být  zařazeny 

samostatné kurzy, semináře nebo předměty zaměřené na ekologii.

Inspiraci  pro vlastní  práci  mohou učitelé  výtvarné výchovy najít  v některých již  existujících 

metodických  materiálech.  Karla  Cikánová  a Michal  Sedlák  z katedry  výtvarné  výchovy 

Pedagogické fakulty UK v Praze,  jako součást  projektu Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj 

v Praze, připravili metodiku pro 2. stupeň ZŠ a osmiletá gymnázia. Práce se jmenuje „Výtvarná 

výchova k projektu environmentálního vzdělávání“. 

Projekt  se zaměřuje  na vytváření  a hodnocení  programu  pro  vzdělávání  a výchovu 

k udržitelnému rozvoji v základních a středních školách hlavního města Prahy. Autoři nabízejí 

příklady výtvarných řad a námětů pro výtvarné činnosti navazující na témata environmentální 

výchovy.  Ta  jsou  členěna  do větších  celků  (Příroda,  Člověk  a lidská  společnost,  Interakce 

člověka a životního prostředí, Péče o životní prostředí) a dále hlouběji rozpracována. Učitelé zde 
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najdou námětové a myšlenkové mapy vybraných témat, odkazy na další využitelnou literaturu 

atd. Součástí projektu je rozsáhlá obrazová příloha.57

57 Cikánová; Sedlák,  2007 
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3.12.2  Základní umělecké školy

Ekologické  kontexty  mají  ve výuce  výtvarné  výchovy  v ZUŠ  své  pevné  místo.  Vybrané 

výchovně vzdělávací cíle ztotožnitelné s cíli environmentální výchovy jsou zakotveny v několika 

studijních  programech  ZUŠ,  jmenovitě  v Duchovní  a     smyslové  výchově  Marty  Pohnerové  , 

v programu  Linie,  barva,  tvar  a     zajímavý  námět  Karly  Cikánové   a programu  Poznávání, 

prožívání  a     hodnocení  světa  Zdislavy  Holomíčkové  ,  které  se staly  součástí  alternativních 

učebních osnov výtvarného oboru základních uměleckých škol schválených MŠMT ČR v roce 

2000. 

O oblibě výtvarných projektů s ekologickým vyzněním je možné přesvědčit se na Celostátních 

přehlídkách výtvarných prací, které se konají pravidelně každé dva roky. Přehlídku tvoří vybrané 

ukázky prací žáků základních uměleckých škol ze všech koutů republiky. Pravidelná akce tohoto 

typu skýtá jedinečnou možnost seznámit se s děním na tomto typu škol. 

Příklady z     praxe  :

Výtvarný projekt Stopy času – Pastviny 2001; ZUŠ Polabiny

Pardubická  ZUŠ pro  žáky ve věku  od 8  do15  let  připravila  týdenní  výtvarnické  soustředění 

v Orlických horách.

Ústředním tématem projektu se stala vesnice Pastviny, kterou ve třicátých letech minulého století 

zatopily vody přehradní nádrže. Děti skrze výtvarné úkoly, přednášky, výtvarné hry prozkoumaly 

místo, seznámily se s jeho historií i současností.

Pro děti byla připravena řada činností zaměřených na poznávání tamní přírody. Děti zkoumaly 

kolik  se jich  vejde  do dutiny  vykotlané  lípy,  měřily  kmen  provázkem,  malovaly  v plenéru, 

zúčastnily se přednášky o místní fauně a flóře, kreslily struktury vodní hladiny, pozorovaly noční 

oblohu, setkaly se s astronomem z pardubické hvězdárny, vyjely na exkurzi přehradní hráze. 

Ze starých fotek a při besedě s kronikářkou se děti seznámily s pohnutou historií zaniklé vesnice. 

Z výletu  do Klášterce  nad  Orlicí  a okolí  si  odnesly  představu,  jak  vypadaly  domy a stavení 

v Pastvinách.  V souladu  s podtitulem  projektu  „Poznávání  ztracených  míst  a času“,  se děti 
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vydaly proti proudu historie. Seznámily se s dávno zaniklou dobou, zapomenutými osudy lidí, 

vesnice i přírody.

Výtvarný projekt Návraty papíru; ZUŠ Palackého v Brně

Autorka projektu M. Brázdové se zaměřila na recyklaci papíru. 

Učitelka provedla své žáky šesti kroky návratu papíru. Jednotlivé části projektu pojmenovala: 

Věci z papíru; Co skrývá barevný potisk; Papírová kaše; Rozklad dřeva; Ožívání dřeva – stromu 

a Setkání papíru se dřevem. 

Cesta  začala  u hromady nejrůznějších  výrobků  z papíru,  které  byly  roztříděny podle  kvality 

a struktury.  Děti  z nich  vytvářely různé  skrumáže.  Následně  byly výrobky z papíru  postupně 

rozkládány,  smíšeny  s vodou  a rozmělněny  až na papírovou  kaši.  Vše  bylo  nainstalováno 

na tabuli z lepenky.

Děti si s učitelkou vyprávěly o výrobě papíru a popisovaly jednotlivé výchozí suroviny.

Děti vytvořily reliéfy popisující rozklad dřeva. 

Dlaněmi se dotýkaly vyschlých dřevěných polínek a hledaly v nich stopy života. Představovaly 

si procesy při nichž dřevo dýchá, přijímá vláhu, živiny, roste. Vytvářely papírové reliéfy jejichž 

námětem byla struktura živého dřeva, kůra stromů. Konstruovaly objekty z polínek a papíru.

Nakonec  se vrátily  do přírody,  kde  z nasbíraných  větví  stromů  a papíru  vyráběly  prostorové 

objekty.

Oba projekty byly byly prezentovány na 8.celostátní přehlídce výtvarných prací žáků ZUŠ v roce 

2002.
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3.12.3  Galerie a muzea

Některé  galerie  a muzea  poskytují  ke svým  výstavám  a sbírkám  doprovodné  programy 

a výchovně vzdělávací projekty, které významně rozšiřují edukační možnosti těchto institucí.

Galerijní  edukátoři  využívají  množství  aktivizačních  metod.  Konstruují  a organizují  řady 

činností  a aktivit,  v jiných případech vytvářejí  pro učitele  a jejich   žáky didaktické materiály 

(např. pracovní listy), které mohou učitelé využít pro práci se žáky/studenty přímo v galerii. Obě 

cesty vytvářejí prostor pro hlubší prožitek děl výtvarného umění, umožňují bližší interakci s nimi 

a vedou  k detailnímu  seznámení  s jazykem  výtvarného  umění.  Žákům/studentům  a dalším 

návštěvníkům všech  věkových kategorií  poskytují  možnost  aktivně  si  osvojit  řadu informací 

o vystavených dílech a kontextu jejich vzniku.

Vybrané galerie připravují výtvarné dílny na jejichž tvorbě a realizaci se podílejí nejen galerijní 

edukátoři, ale i přímo samotní autoři děl výtvarného umění.

Vzhledem k vývoji  současného  umění  jmenované programy,  projekty a dílny poskytují  další 

možnost propojování výchovy uměním s dalšími okruhy lidských zájmů, mezi které patří právě 

ekologie, vztah k přírodě a k životnímu prostředí.

Příklad z     praxe  : 

Ukázka z dílny NG S nohama v potoce a hlavou v oblacích s Milošem Šejnem

„Čtvrtý  ročník  týdenní  letní  výtvarné  krajinářské  dílny  konané  při  příležitosti  46.  ročníku  

Výtvarného Hlinecka, kterou pořádá Lektorské oddělení Sbírky umění 19. století Národní galerie  

v Praze ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Hlinsko. Uskutečnilo se v Herálci u Hlinska 

V Čechách 1.8 -7.8. 2005. Dílna byla určena studentům a dospělým se zájmem o výtvarné umění.

Dílna se zaměřením na jiné zobrazení krajiny než je klasická olejomalba.

„Název dílny - S nohama v potoce a hlavou v oblacích – nadneseně popisuje skutečnosti,  jež  

se pro  člověka  otvírají  vždy,  je-li  opravdu  hluboko  ponořen  do zvolené  krajiny,  nebo  sám 

do sebe. Jak však zachytit tyto své pocity  a jak je zachytit smysluplně, pravdivě a přitom bez 

naivity, dobově utvářeným výtvarným jazykem?
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Letošní ročník chci zaměřit právě na tyto otázky, proto se v průběhu sedmi dnů budeme zabývat  

chůzí krajinou i stáním na jednom místě, budeme pozorovat jednotlivé detaily a jejich autonomii  

i atmosféru celků. Ve sledování vlastních pocitů, a tím spíše při jejich vyjádření, budeme však  

ostražití,  opatrní  a až skoupí.   Historie  výtvarného či  literárního jazyka ve vztahu ke krajině 

a lidskému subjektu má totiž již mnoha set letou tradici ve smyslu kultivace řeči.  Ne všechno je  

z ní srozumitelné na první pokus, většina dokonce zapomínána, a je proto obtížné tyto historické 

vazby k současné skutečnosti navázat. Každý list stromu, stéblo trávy nebo čára letu ptáka je pro  

každého z nás něčím jiným a záleží na míře pravdivosti i na způsobu dorozumění, abychom je  

alespoň na okamžik mohli spatřit jakoby jedněma očima.

Každý den dílny bude rozdělen na dopoledne, odpoledne a večer. Rána a někdy i večery budou 

sdíleny  společně  při  cvičeních  nebo  lekcích,  odpoledne  budou  věnována  samostatné  práci  

a odpočinku.“ Miloš Šejn.

Pondělí 1.8.

● vzájemné poznávání; první obrazy

● úvod do dílny a vzájemné představení

● odpoledne samostatný program a před večeří diskuse nad vzniklými pracemi

● ohmatávání možností

Úterý 2.8.

● téma chůze: od kříže chůze pozadu, frekvence 2 minuty, po té krátká diskuse ve dvojicích 

krátké bloudění mokřinami a podrostem, změny rytmu chůze končící během do louky

padání

● okraj lesa – úvod do pomalých pohybů, jedna ruka v pěst, druhá otevřená – 10 minut

pomalý pohyb ze stoje do lehu a zpět

● louka  - stání v linii, zírání obzoru lesa při pomalém otáčení o 360 stupňů
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podobné, lidé opět volně rozmístěni po louce, opět scanování pohledem, ale všeho před 

sebou včetně podrostu, louky a nebe + vyrazit asi pět libovolných slov

krátká cesta k okraji lesa u chaty

● práce ve trojicích – jeden relaxovaný, zprvu si najde místo u stromu a pak zvolí pozici,  

ve které se uvolní,následují impulzy dvou dalších a to jak pohyby, tak zvuky a vůněmi,  

materiáliemi (větve,  tráva šišky),  intervence musí  být  vedeny především snahou vnést  

nové podněty manipulovanému

● kresba  na jeden  velký  papír  vždy  polovina  a polovina  lidí,  jedna  sleduje  událost,  

zaznamenat vše, co se událo během dne

● přednáška o krajinomalbě; od 22 – 24 svíčky kolem kruhového rybníku

Středa 3.8.

● Mistrovské předlohy přírody: ráno jdeme k lesu s potokem

po chvíli u potoka – každý si najde své místo a pozoruje

třikrát cesta všech v držení za ruku přes potok ze břehu na břeh pomalu, rozděleně do tří 

fází, ještě jednou velmi pomalu, procítit maximum detailů

● jdeme  dál  kolem  potoka,  vedu  řetěz  lidí  se zavřenýma  očima  smrkovou  houštinou,  

přecházíme na palouk, kde je pouštím – každý pak samostatná reakce

● vizuální mikrocesta 10 minut

● vertikální vizuální cesty po kmeni smrků v zauzlení či odbočkách větví 

●  zavěšujeme hlasitě vyslovovaná slova

● Tanakovo cvičení strom a vítr – dávání impulzů – dvojice výměna

● úvod do předloh, historie, Mánesova předloha a možnosti s ní pro odpolední práce

● velmi malé rozhovory

● přednáška Stibral o vývoji chápání krásna v krajině během času
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Čtvrtek 4.8.

● Camera obscura a řeč kontur

● chůze k rybníku, kolem rybníka, rozestupy asi deset metrů, nahlas vyslovená slova (cca 2-

5)

plynule pak přecházíme od kříže do lesní cesty chůzí pozadu, opět slova, krátké zastavení,  

boty dolů a přecházíme mokrou louku

● mikrocesty plynulým klouzáním po daném úseku terénu, zapojení hodinářské lupy jako 

elementu pozorování (připomenuté používaní dalekohledu u Máchy mikrocesta pohledu 

spojená s kresbou linie na papír A4 (položeném na zemi)

● protože  většina  má  problémy  odpoutat  se od detailních  reakcí  tvarování  viděného,  

zadávám velmi abstraktní cvičení: kresba tří seshora dolů tažených čar se zavřenýma 

očima, normálně, 1 minuta, nejpomaleji, jak dokážete, totéž aplikováno na téma kruhu

● objevujeme  přástevníka  medvědího  a prohlžíme  lupou  detaily  jeho  hlavy,  hnědé 

a oranžově červené pýří, variabilita kresby křídel

● scanování horizontu v rozmezí vidění od lesa do louky, spojeno s tažením linie na papíře 

a expresí slov – provedeno dvakrát

● krátká chůze a přechod k okraji lesa

● práce  ve dvou,kresba  viděné  krajiny  prstem  do zadní  části  hlavy  partnera,  jenž  má 

zavřené oči -  výměna stojící figura

● přesun  do chaty  a zde  úvod  do historie  vizuálních  pomůcek  pro  geometrizaci  viděné 

reality  –  vizíry,  rámy se sítí,  camera obscura,  odměřování,  stínové  figury,  fotografie,  

digitalizace

● večer vynikající přednáška o vývoji krajiny od čtvrtohor do současnosti – Radim Hédl

Pátek 5.8.
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● Dívání a vidění; botanická exkurze okolím s Radimem Hédlem; rostlinná společenstva,  

louka, les – pedologická sonda, okolí potoka – určování rostlin, souvislosti,  typy půd,  

geologický a historický vývoj krajiny

● cestou od potoka sběr přírodních materiálů pro následovné využití, po příchodu do chaty 

pokládají všichni své sběry na připravený papírový svitek, volnost, možnost manipulovat  

s předměty, připisovat textové komentáře, slova a sentence

● před  večeří  společné  čtení  textů,  pak  sejmutí  předmětů  a následné  pročítání   jako 

samostatné vrstvy

● večer první oheň

Sobota 6.8. 

● Stopy čar a barev; každý provede malou jakoukoli akci, max. Jedna minuta

úvod o propojení vědomých i nevědomých pohybů, doplnění ironizací, předvádím malou 

práci s jasanem – propojení, bičování a mátožný stav

● kresba cesty k rybníku za chůze, linie papír A4 na hrudi či v ruce, kreslení 

● zpět na jiný papír psaní jediného slova během chůze

● dvojice; chození, změny rytmu, kreslení,, řízené a neřízené pohyby a záznam – určuji mód 

a jeho  změny  (neřízené  pohyby  spojené  s neřízenou  chůzí  a tělovým pohybem  vůbec,  

zapomínáme na papír...)

● prší; židle ve dveřích stodoly rámují obraz krajiny, dvojice, kreslení a impulzy do hlavy 

partnera,  jenž  má zavřené oči  a papír  na klíně,  převádění  impulzů do kresby,  plynulé 

přechody do zrcadlových reakcí a reakcí náhodných

● papírový svitek na zvlněné podlaze krajiny, dvě skupiny, propojení řízených, ironizačních 

i neřízených impulzů do kresby poslepu, materiály volné

Neděle 7.8.
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● Prezentace vzniklých věcí, závěrečná rozprava, úklid a pak prezentace, kde každý dostává 

volnost provedení – místnost, propojení s trávou, loukou, krajinou, prostředím stodoly,  

instalací a videem“

Citovaný materiál pochází z archívu lektorského oddělení VP NG v Praze.
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Obr. 10 - Ukázky z dílny NG „S nohama v potoce a hlavou v oblacích“.(s Milošem Šejnem)

„Ohmatávání možností“

„Třikrát cesta všech v držení za ruku přes 
potok ze břehu na břeh pomalu, rozděleně 
do tří fází, ještě jednou velmi pomalu,  
procítit maximum detailů“
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„Cestou od potoka sběr přírodních 
materiálů pro následovné využití“

„Po příchodu do chaty pokládají všichni  
své sběry na připravený papírový svitek,  
volnost, možnost manipulovat s předměty,  
připisovat textové komentáře, slova 
a sentence“
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3.12.4  Vysoké školy

Environmentální vzdělávání by mělo mít své místo na všech typech a stupních škol. Ekologická 

gramotnost  patří  do všeobecného  přehledu.  Na  vyšší  úrovni  se znalosti  z oblasti  ekologie 

vztahují ke všem oborům a profesím.

Tento  obor  by  neměl  chybět  zvláště  na vysokých  školách,  které  se zaměřují  na vzdělávání 

budoucích učitelů. Učitelé by měli být vybaveni dostatečnými znalostmi a dovednostmi z této 

oblasti, aby jejich nedostatek nemuseli během své praxe složitě a neefektivně dohánět.

Profesi  učitele,  zde nezmiňuji  pouze vzhledem k tématu práce.  Ve fungujícím soukolí  celého 

systému environmentálního vzdělávaní musí být na všech stupních a formách škol především 

kompetentní  a vzdělaný  učitel.  Oklikou  se tedy  vracím  k základní  kategorii  výzkumu  - 

EKOPEDAGOG. 

Moc Tě nepotěším - nepamatuji si z peďáku na žádný předmět, který by se nějak dotýkal životního prostředí, fakt  
nic. Možná se této problematiky někdo dotkl, ale nic konkrétního si nepamatuju. Čili environmentální vzdělávání  
nijak hodnotit nemůžu, protože žádné nebylo. Povinné určitě ne, na nic takového nepovinného jsem nechodila,  
a tudíž jsem žádné znalosti ani dovednosti využitelné v praxi učitelky VV nezískala, v  češtině teprv ne.

Z rozhovoru se středoškolskou učitelkou výtvarné výchovy a českého jazyka s pětiletou praxí J.R.

Centrum pro otázky životního prostředí

Od roku 1992 v rámci Karlovy univerzity funguje jako tzv. jiné pracoviště58Centrum pro otázky 

životního  prostředí.  „Centrum  má  iniciovat  vznik  studijních  programů,  oborů  a předmětů,  

spolupracovat při jejich akreditaci a vyhledávat témata bakalářských, diplomových, rigorózních  

a disertačních  prací  a podle  potřeby  se podílet  na výukové  a další  pedagogické  činnosti  

jednotlivých fakult Univerzity. Centrum má samostatně rozvíjet vědeckou a výzkumnou činnost  

a v této věci  také spolupracovat  jak s jinými pracovišti  Univerzity,  tak i s dalšími  odbornými 

pracovišti  v České  republice  i v zahraničí.  Důležitým  úkolem  je  navazovat  kontakty  

se zahraničními institucemi i odborníky v příslušných oborech. Se svými výsledky má Centrum 

vhodnými publikačními formami včetně elektronické průběžně seznamovat širokou občanskou 

58 není fakultou, ale je podřízeno přímo rektorovi 
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i odbornou  veřejnost  a podle  kapacitních  možností  být  informační  základnou  pro  dotazy,  

konzultace a expertízy z oblasti životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.“ 59

Centrum zastřešuje  realizaci  řady projektů zahrnující  výzkumné projekty v oblasti   životního 

prostředí a trvale udržitelného rozvoje, vyvíjejí se zde nástroje a metodiky využitelné např. při 

hodnocení stavu životního prostředí, vznikají zde didaktické materiály atd. 

Centrum  zaštiťuje  dohodu  pražských  vysokých  škol  o spolupráci  na zavedení  a zajišťování 

studia udržitelného rozvoje a životního prostředí. V dohodě se ke vzájemné spolupráci zavázaly 

tyto školy:  České vysoké učení  technické v Praze,  Vysoká škola  ekonomická v Praze,Vysoká 

škola chemicko-technologická v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Karlova 

v Praze. 

V rámci  společného  interdisciplinárního  prostoru  pro  studium  si  studenti  mohou  vybrat 

a absolvovat  předměty  zaměřené  na životní  prostředí  a trvale  udržitelný  rozvoj  na libovolné 

ze zúčastněných škol.

Fakulta výtvarných umění v Brně, Ateliér Environment - Instalace

Uplatnění  umělecké  tvorby  jako  významného  činitele  při  řešení  otázek  životního  prostředí 

a vybavení  studentů  účinnými  znalostmi  a schopnostmi  pro  uplatnění  a praxi  umělce 

v současném  světě  si  za své  cíle  klade  ateliér  akademického  malíře  Vladimíra  Merty 

Environment - Instalace, který existuje v rámci akreditovaného studijního oboru konceptuální 

tendence na Fakultě výtvarných umění v Brně. 

Ateliér  v současné  době  nabízí  možnost  čtyřletého  bakalářského  a navazujícího  dvouletého 

magisterském studia. Absolventi jsou připravováni pro vlastní budoucí uměleckou tvorbu, počítá 

se i s jejich možnou pedagogickou dráhou na základních a středních školách uměleckého typu.

Ateliér  Environment  Instalace  FaVU  VUT  v Brně  vede  akademický  malíř  Vladimír  Merta 

společně s Marianem Pallou. Ateliér Environment - instalace studuje formy vstupu uměleckého 

díla do oblasti životního prostředí a vliv životního prostředí na jazyk výtvarného umění. Pojem 

59 Informace jsou převzaty z webových stránek Centra pro životní prostředí. Stránky jsou dostupné na: 

http://cozp.cuni.cz/COZP-5.html
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instalace  je  tady chápán  jako  forma,  ve které  se umělecké  dílo  definuje  vztahem k prostoru, 

místu, prostředí a uplatňuje technologie a media tradiční i nová.60 

Ateliér klade za jeden ze svých cílů uplatnění umělecké tvorby jako významného činitele při 

řešení  otázky  životního  prostředí,  přesto  se nejedná  o programovou  tvorbu  „ekologického 

umění“.  „Umění nemůže prvoplánově přejímat tuto funkci aniž by trpělo. Nemůže být takto 

směřováno k jednoznačnosti. Nesnese, když se má takto někam začlenit.“ říká Vladimír Merta.

„Mezi studenty ateliéru jsou lidé zaměření výrazněji  na problematiku životního prostředí,  ale 

i osobnosti  pohybující  se mimo  tyto  kategorie.  Ateliér  staví  na volnosti,  kterou  poskytuje 

množství  možných  výkladů  slova  environment.  Interpretaci  ve smyslu  životního  prostředí, 

chápeme pouze  jako jednu z nich.  Co se týká  termínu instalace,  v našem ateliéru  v podstatě 

provádíme výzkum, kam až se tento pojem může posunout.“říká Vladimír Merta. 

V ateliéru  vládne  svobodné  tvůrčí  prostředí.  Studenti  si  volí  vyjadřovací  prostředky  sami. 

V rámci semestrálních prací řeší tématické úkoly. Jak se jich zhostí, záleží především na nich. 

Vladimír  Merta  popisuje  své  studenty jako  velmi  rozdílné  a často  již  profilované  osobnosti. 

V rámci ateliéru se tito lidé mohou rozvíjet v tom, co jim je nejbližší. 

60 Podle informačních materiálů ateliéru

-87-

3.12  Typ vzdělávacího zařízení



Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy

Obr. 11 - Fakulta výtvarných umění v Brně, Ateliér Environment - Instalace - práce studentů 

Václav Skácel: 

z cyklu Okean, barevné fotografie, 1999

http://environment.ffa.vutbr.cz/vacska/vacska.html
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Hanka Oplatková, 

Zaplétané obilí, 2004

http://plant.ffa.vutbr.cz/~xvoplatkova/obili.html
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Zdeňka Řezbová: 

z cyklu Nemožné návraty,  2005

http://www.galeriemagda.cz/gmagda/zr.html

-90-

3.12  Typ vzdělávacího zařízení



Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy

Marie Polášková: 

z cyklu Budoucnosti, 2007

http://www.e-marie.cz/things/things_fr.htm
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3.12.5  Střediska ekologické výchovy

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Od  roku  1996  funguje  v České  republice  celostátní  síť  organizací  specializovaných 

na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu: Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Členská  střediska  poskytují  služby  v oblasti  ekologické  výchovy,  vzdělávání  a osvěty  dětí, 

mládeže a veřejnosti Nabízejí ekologické výukové programy pro mateřské, základní či střední 

školy, které probíhají jako součást výuky. Organizují vzdělávací akce (semináře, exkurze) pro 

pedagogické  pracovníky  nebo  studenty  učitelství.  Většina  středisek  organizuje  řadu  dalších 

činností, jako jsou různé kulturní akce - výstavy, koncerty a další akce pro volný čas, které jsou 

určené veřejnosti.  V rámci mimoškolní výchovy nabízejí mnohé organizace zájmové kroužky, 

kluby, oddíly, dále pořádají tábory a různé pobyty. Významná je i publikační činnost středisek. 

Sdružení Pavučina při realizaci ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty spolupracuje především 

s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Více informací je možné najít na webových stránkách. http://www.pavucina-sev.cz/

Toulcův dvůr

Jedním ze zakládajících členů Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina je Ekologické 

centrum  hlavního  města  Prahy  Toulcův  dvůr.  Ekologické  centrum  se nachází  v Praze  15 

Hostivaři v areálu Toulcova dvora, který je chráněnou sídlištní památku, evidovanou ve Státním 

seznamu  kulturních  památek.  V roce  1992  získala  statek  obec  Praha  s podmínkou,  že zde 

vznikne ekologické centrum.

Správcem a provozovatelem se stalo Zájmové sdružení Toulcův dvůr. Je složeno z nevládních 

neziskových organizací. Ekologické centrum se zde rozvíjí od konce roku 1994. 

Areál Toulcova dvora má rozlohu 8 ha. Prostor zahrnuje komplex památkově chráněných budov: 

gotický špýchar, barokní stáje. Dvůr disponuje množstvím zelených ploch obhospodařovaných 

člověkem. K nalezení je zde: sad, pole,  ekozahrada, školka lesních dřevin, hospodářský dvůr 

s huculskými koňmi, ovcemi, kozami a dalšími domácími zvířaty.
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Ekologické centrum spravuje  řadu přírodních lokalit: mokřad, lužní les, květnatou louku, olšiny, 

skalní výchoz, listnatý les. Tyto lokality jsou propojené přibližně kilometrovou naučnou stezkou 

seznamující  návštěvníky  s různými  formami  ochrany  přírody  a managementem  ochrany 

původních společenstev a kulturní krajiny vytvořené člověkem.

Do budoucna je  plánována výstavba kořenové čističky pod Toulcovým dvorem, kde se bude 

přirozeně čistit odpadní voda z areálu a zavlažovat dnes vysychající území mokřadu.

Toulcův dvůr nabízí programy pro školní kolektivy a pedagogy s ekologickou tématikou, pořádá 

semináře  pro  pedagogické  pracovníky,  studenty  pedagogiky  a vedoucí  dětských  oddílů. 

Organizuje akce pro volný čas určené veřejnosti, množství zájmových kroužků, programy pro 

rodiče s dětmi na mateřské dovolené, výstavy, koncerty a jiné kulturní akce.

Ekologické  centrum  se účastní  projektu  Místní  Agenda  21  na Praze  15.  V rámci  realizace 

Agendy 21  na místní  úrovni  byla  vybudována  výše  zmiňovaná  naučná  stezka  a vypracován 

projekt „Cesta ke chlebu“.61

Toulcův  dvůr  nabízí  širokou  škálu  výtvarných  kroužků  pro  všechny  věkové  kategorie. 

O výtvarné výchově v ekologickém centru jsem si povídala s vedoucí klubu Mateřídouška paní 

Zdenkou Hrubou,  která  vede  výtvarné  kroužky pro  maminky s dětmi  na mateřské  dovolené, 

pořádá programy pro předškolní děti a semináře pro pedagogy předškolních dětí MŠ a Prvních 

až třetích tříd ZŠ. Její kroužky jsou koncipovány jako prožitkové dílny. 

„Práci zakládám na citlivosti, přirozenosti, respektu k jedinečnosti. Stěžejním tématem a velkým 

inspiračním zdrojem mé práce je vztah k přírodě.“ říká paní Zdena Hrubá. 

„V přírodě je vidět neuvěřitelná logika, pestrost a přitom takový zvláštní soulad jednoho s druhým, myslím, že by 
se lidé od přírody mohli hodně naučit,  kdyby chtěli.  Tím, že se zavírají do svých vnitřních prostorů, jim mnoho 
podstatných věcí uniká. Ekologie pro mě znamená především respektování souvislostí...“

Z rozhovoru s paní Zdenou Hrubou, vedoucí klubu Mateřídouška v Toulcově dvoře

Výtvarné kroužky jsou postaveny na prožitcích a na aktivním získávání pozitivních zkušeností. 

O svém  způsobu  výchovy  prostřednictvím  pozitivních  prožitků  Z.  Hrubá  říká:  „Když  děti 

inspirujete, nabídnete jim pozitivní podněty, tak automaticky a bez omylů zahazují to ošklivé. To 

je  velmi  účinný  způsob  výchovy.  Děti  dostanou  krásný  podnět  a tak  jdou  za ním.  Člověk 

61 Zpracováno podle publikace: Toulcův dvůr . Praha: MŽP, 2000.
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se nezdržuje povídáním o tom, co všechno je špatné. To dobré si děti natolik získá, že za tím 

jdou samy.  Pokud člověk má možnost  prožívat  krásu,  harmonii,  řád,  když  dostává  v dětství 

hodně  pozitivních podnětů,  může si ušetřit velkou zacházku.“ 

„Kroužky slouží pro mnohé děti jako „vyrovnávací zkušenost“. Městské děti mají často mizivý 

kontakt  s přírodou  a často  pocházejí  z prostředí,  které  mnoho  pozitivních  zážitků  nenabízí. 

Hezké a harmonické prostředí je  pro vývoj dětí velmi důležité. Je potřeba, aby děti cítily už jako 

malé, že je dobře kolem sebe mít hezky, protože když kolem sebe hezky nemám, tak se to projeví 

ať už nemocí, problémem ve vztazích, anebo zhoršujícím se stavem životního prostředí,“ říká 

paní Z. Hrubá

Tereza - sdružení pro ekologickou výchovu

Na celostátní úrovni funguje nevládní, nezisková organizace Tereza - sdružení pro ekologickou 

výchovu.

Tato organizace se zabývá informační  a osvětovou činností,  přípravou ekologických akcí  pro 

školy  a veřejnost,  vytvářením  školních  projektů  včetně  seminářů  pro  učitele  zaměřených 

na ekologickou výchovu a projektové vyučování. Dále Tereza organizuje zájmové kroužky pro 

děti včetně kroužků výtvarných a kulturní akce pro veřejnost.

Organizace  Tereza  se také  účastní  různých  mezinárodních  programů,  např.  mezinárodního 

projektu Modré z nebe - zajímá tě, co dýcháš? Tento projekt se zaměřuje na monitoring kvality 

ovzduší. Jiný projekt, kterého se Tereza účastní, se nazývá GLOBE (The Global Learning and 

Observations  to  Benefit  the  Environment).  V rámci  tohoto  projektu  studenti,  podle  vědci 

vypracovaného systému průkazných a nenáročných měření, pozorují kvalitu životního prostředí. 

Výsledky pozorování  a výzkumů jsou zasílány do centra  NASA v Coloradu.  Studentská data 

využívají  vědci  různých  oborů.  Ti  na oplátku  nabízejí  studentům nejnovější  poznatky  svého 

bádání. 62

62 Kapitola obsahuje přepracované části textu uveřejněné v diplomové práci O. Vrškové (rozené Mašové) z roku 

2003
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4  Závěr

Disertační  práce  reflektuje  současnou  snahu  učitelů,  vzdělávacích  institucí  i celého  systému 

vzdělávání vyrovnat se s pocity ohrožení, které přinášejí obavy z blížící se ekologické krize. 

Popisuje  stále  vzrůstající  zájem  o environmentální  výchovu  a tendenci  vychovávat  k trvale 

udržitelnému rozvoji,  která  se intenzivně  prolíná  do vzdělávacích  oblastí,  v nichž  donedávna 

byla chápána spíše jako cizorodý prvek popř. zvláštnost. 

Zabývá  se výtvarnou  výchovou  -  oborem,  který  má  velký  potenciál  k realizaci  cílů 

environmentální výchovy, aniž by se přitom musel vzdát svých vlastních jedinečných cílů. 

Popisuje  styčné  plochy  mezi  environmentální  výchovou  a výtvarnou  výchovou.  Ukazuje, 

že zájem o životní  prostředí,  přírodu  a krajinu  není  v tradici  české  výtvarné  výchovy  až tak 

novým prvkem, a že je na co navazovat.

V rámci výzkumu byl objeven  termín ekopedagog. Práce jeho obsah blíže vysvětluje. Pojem 

shrnuje  jedinečnou  situaci  učitele  libovolné  vzdělávací  disciplíny,  který  uvnitř  svého  oboru 

významně zohledňuje výchovně vzdělávací obsahy environmentální výchovy. V práci je načrtnut 

proces, kterým se učitel výtvarné výchovy může stát ekopedagogem. Jsou zde popsány možnosti, 

jak v rámci této nové role úspěšně obstát.

Práce  není  metodikou,  přesto  má  ambici  poskytnout  základní  vodítko  pro  ekopedagogy 

ve výtvarné výchově. Naznačuje možnosti, jak environmentální problematiku v rámci výtvarné 

výchovy uchopit co nejobratněji. Nabízí drobné ukázky z praxe výtvarné výchovy realizované 

na různých typech výchovně vzdělávacích zařízení. Popisuje teoretické zázemí, které se k nim 

váže. Předkládá inspiraci z jiných evropských zemí, kde mají s prolínáním obou oborů bohaté 

a dlouhodobé zkušenosti. 

Z výzkumu vyplynula i některá úskalí, která se v českém kulturním kontextu pojí k neobratnému 

provazování daných oborů. I ta jsou v práci zahrnuta. 

Analýzou  dokumentů  byl  také  získán  základní  přehled  metod,  forem  a postupů,  které  jsou 

s úspěchem  uplatnitelné  na poli  environmentální  výchovy  založené  na principech  výtvarné 

výchovy. 
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Práce  zaznamenává  posuny  v pojetí  obsahů  termínů  vztahujících  se k environmentální 

problematice, které jsou ve výtvarné výchově nejčastěji užívány. 
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5  Conclusion

The dissertation thesis reflects upon the present endeavor of teachers, educational institutions, 

and the whole system to come to terms with feelings of threat following uneasiness over the 

forthcoming ecological crisis.

It describes the ever increasing interest in environmental education and tendency to educate with 

respect  to  permanently  sustainable  development  infiltrating  persistently  into  the  field  of 

education where until recently it has been viewed as an alien element or curiosity. 

It  focuses on art  education – subject  with a great potential to realize goals of environmental 

education without being forced to abandon its own unique goals.

It describes the common ground of environmental education and art education. It demonstrates 

the  fact  that  the  interest  in  environment,  nature,  and  landscape  is  not  a novelty  within  the 

tradition of Czech art education and that there is a tradition one may depart from.

As a part of the research, a new term „Eco-educator” has been discovered. The thesis explains its 

meaning  in  closer  detail.  The  term  summarizes  the  unique  position  of  a teacher  of  any 

educational  discipline  who,  within  the  scope  of  his/her  subject,  takes  into  account  the 

pedagogical-educational essence of environmental education. The work outlines a process on the 

basis of which a teacher of art education may become an eco-educator. Suggestions are made 

regarding the strategies to employ in order to succeed in this new role. 

Even though the thesis is not methodics, it hopes to serve as a basic guide for eco-educators to 

art education. It suggests possibilities how to work efficiently with environmental issues within 

the frame of  art  education while  making use of benefits that  education and training in both 

subject fields can offer. It provides the reader with examples of praxis; art education as it  is 

realized  in  various  types  of  educational-training  institutions.  It  describes  the  theoretical 

framework  that  is  related  to  it.  As  an  inspiration,  it  presents  examples  of  other  European 

countries  that  have  deep  and  long-term  experience  as  regards  the  combination  of  the  two 

subjects.  
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The  thesis  also  deals  with  the  pitfalls  resulting  from  the  research  which,  in  the  Czech 

environment, are related to an unskillful blending of the two subjects.

A basic overview of methods, forms and techniques gained by the analysis of documents can be 

applied with success within the field of environmental education based on the principles of art 

education. The thesis takes notice of the shift in understanding of meaning of terminology related 

to environmental issues that are most frequently used in art education. 
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6  Terminologický slovník:

Eco art/  ekologické umění -  soubor děl  výtvarného umění v nichž nad všemi myslitelnými 

funkcemi,  které  může  umělecké  dílo  mít,  dominuje  funkce  ekologická  ve smyslu  ochrany 

přírody a životního prostředí.

Ekologie  - odvozeno z řeckého: oikos – dům a  logos – věda; termín ekologie použil v roce 

1858  německý   zoolog  Ernst  Haeckel,  který  definoval  ekologii  jako  vědu  o vztazích  mezi 

organismy a jejich okolím (dnes prostředím) a mezi organismy navzájem. Ekologii můžeme též 

charakterizovat jako vědu o funkčních vztazích v přírodě.63

Ekologický, ekolog - původně byly výrazy odvozené od slova „ekologie“ používány výhradně 

ve vztahu k ekologii jako vědnímu oboru. V roce 1993 Centrum pro otázky životního prostředí 

při  Univerzitě  Karlově  v Praze  uspořádalo  seminář  ke sjednocení  terminologie  v oblasti 

životního prostředí.  Dohodlo se doporučení,  že je  možné používat  pojmy,   jako je:  ekologie, 

ekologický,  ekolog,  v širším  slova  smyslu  tedy  nejen  v souvislosti  s vědní  disciplínou 

a s označováním vědců, kteří  se jí  zabývají,  nýbrž i k popisování širší problematiky životního 

prostředí  (ekologie),  pojmenování  zastánců  životního  prostředí  (ekologové),  i ke všemu  co 

souvisí se životním prostředím (ekologický).

Nadále se nedoporučuje používat  slovní  spojení  ekologie ve smyslu životního prostředí  např. 

„ekologie Prahy“  či  „prostředky na ekologii“.  Vhodné je  použít  formulace „životní  prostředí 

Prahy“ a „prostředky na péči o životní prostředí“.64

Ekologie duše - pojem ekologie je někdy užíván v rámci metaforických spojení, která se tak také 

doporučují  chápat.  Tato  spojení  bývají  různorodá  a subjektivní.  Váží  se na jazykový  úzus 

uživatele.

Ekologická etika - soubor myšlenek, zásad, postojů a norem chování, které překračují rámec 

výhradně mezilidských vazeb. Upravují  nejen vztahy mezi lidmi,  ale i možné interakce mezi 

člověkem a mimolidskou přírodou.

63  Pivnička, Braniš,  1995 

64 Máchal, 1996
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Ekopedagog -  plně pracovně a profesně kompetentní  učitele  libovolné vzdělávací  disciplíny, 

který  může působit v různých typech výchovně vzdělávacích institucí. Ekopedagog ve své praxi 

významně zohledňuje výchovně vzdělávací obsahy environmentální výchovy.  Přímo se podílí 

na tvorbě  a vedení  projektů,  kurzů,  seminářů  zaměřených  na environmentální  výchovu,  popř. 

vyučuje samostatný předmět environmentální výchova.  Ekopedagog na ZŠ, SŠ, VŠ a dalších 

typech škol propojuje výchovně vzdělávací obsahy předmětů s výchovně vzdělávacím obsahem 

environmentální výchovy. 

Environmentální –  odvozeno  z anglického   environment  -  prostředí;  znamená  „  týkající 

se životního prostředí“

Environmentálního  umění (environmental  art)  -pod  tento  pojem  jsou  zahrnována  díla 

výtvarného umění vztahující se k (životnímu) prostředí,  tedy i díla bez cíleně „ochranářského“ 

podtextu. 

Environmentální/  ekologická  výchova, vzdělávání  a osvěta –  EVVO se provádějí  tak,  aby 

vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí 

odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu 

ve všech  jeho  formách  (zákon  č. 17/1992  Sb.  o životním  prostředí,  §  16  dostupné  na: 

http://www.cenia.cz/)

Ekologismus - ideologie, která se  objevuje se v 60. letech 20. století.

Hluboká  ekologie –  ekologická  filosofie,  kterou  v sedmdesátých  letech  formuloval  norský 

myslitel A. Naess.  Hluboká ekologie pátrá po kořenech ekologické krize v nitru člověka jako 

individua v jeho postojích, návycích a hodnotách. V souvislosti s dílem  A. Naesse se v českém 

jazyce vžil termín hlubinná ekologie. Pojem hlubinný je odborný pojem. Hlubinná psychologie 

je  taková,  jenž  se zabývá  nevědomými  či  potlačenými  představami  zejména  podle  S.Freuda 

a C.G. Junga. V angličtině se hlubinná psychologie řekne depth psychology. Naess v anglických 

verzích svých prací používá výraz „deep ecology“ nikoli „depth ecology“. Myšlení zabývající 

se skrytými příčinami a nikoli pouze jejich vnějšími projevy se označuje jako hluboké myšlení, 

deep  thought.  Zde  se nejedná  o odborný  termín,  ale  o vžitou  metaforu.  Hovořit  o hlubinné 

ekologii v souvislosti s dílem A. Naesse považuje E. Kohák za zavádějící a neoprávněné. Termín 
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hlubinná ekologie, lze ale dobře použít mluvíme-li o díle Naessových žáků a následovatelů, jako 

je J.Seed a další, protože tak lze odlišit Naessovo dílo od   prací jeho žáků.65 

Land art, earth art -  názvy užívané k označení odnože výtvarného umění, která se objevila 

na přelomu 50. a 60. let dvacátého století. 

Vznik směru souvisí se vzrůstajícím zájmem o otázky životního prostředí a vlnou návratu (nejen) 

světa výtvarného umění k přírodě. Cesta do přírody pro výtvarné umění dále znamenala objevení 

svobodného  prostoru,  možnost  úniku  ze stísněných  prostor  galerií  i příležitost,  aby  se umění 

oprostilo od obchodních vazeb, které jej tísnily. 

První  výstava byla  uspořádána v New Yorku v roce 1968 a byla  nazvána Earth-work.  Druhá 

pojmenovaná Earth-art se uskutečnila na univerzitě v Ithace (stát New York) v roce 1969. 

Termín land art bývá do češtiny překládán jako krajinné, přírodní, zemní umění nebo jako umění 

v krajině.  České  překlady  nejsou  příliš  zažité.  V češtině  se častěji  užívá  termín  v původní 

anglické podobě. 

Land  art  vykazuje  vazby  k minimalismu,  tělovému  umění,  konceptualismu,  tělnímu  umění, 

později k environmentálnímu umění, eco artu a dalším směrům.

Trvale udržitelný rozvoj - komplexní soubor strategií, které umožňují pomocí ekonomických 

nástrojů  a technologií  uspokojovat  sociální  potřeby  lidí,  materiální  i duchovní,  při  plném 

respektování  environmentálních  limitů.  Aby to  bylo  v globálním měřítku   současného  světa 

možné,  je  nutné  nově  redefinovat  na lokální,  regionální  i globální  úrovni  jejich  instituce 

a procesy.66

Životní prostředí – podle zákona o životním prostředí č 17/1992 Sb. je životním prostředím vše, 

co vytváří  přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich 

dalšího vývoje.

65  Kohák,1998

66 Rynda, Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání. Centrum pro otázky životního prostředí.[online]  Dostupné 

na WWW:  <http://www.czp.cuni.cz/projekty/konf_hledani/Sbornik/Rynda.htm> nedatováno
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