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Anotace:

Fejtová, I.: Existence versus hra /Diplomová práce/ Praha 2009 – Univerzita Karlova v 

Praze, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 63 s., (Přílohy: rozhovor 

s F.Skálou, rozhovor s P. Niklem, anotační email pro domov seniorů, článek Pátrání po 

významu hry v dospělosti, fotodokumentace výtvarné části, fotodokumentace didaktické 

části, zajímavosti)

Práce je teoreticko-didakticko výtvarná studie a zabývá se vztahem existence a hry. 

Cílem je především vyvrátit vylučovací poměr, který je uvedený v názvu. Vztah je v 

textu studován od obecného separování pojmů k detailnějšímu a přesnějšímu popisu 

jejich vzájemné závislosti.  Hra (ta která přináší nové zkušenosti) je prostředkem 

k poznání a rozvoji existence, a to nejen u dítěte, ale i u dospělého jedince. V těsném 

vztahu těchto dvou pojmů se vynořuje kreativní potenciál, který je vlastní oběma 

generacím a umožňuje vývoj celé společnosti. Kreativní potenciál se u dospělého 

jedince uplatňuje formou hravé existence a existenciální hry. 

Klíčová slova:

Existence, hra, prostředí, kreativita, experiment, zážitek, zkušenost, proměna, vliv, 

vývoj

Annotation:

This work is a theoretical didactic creative study and it is concerned with the relation of 

being and the game. The main goal is to rebut the privative proportion mentioned in the 

title. The relation is examined from common dissociation of notions to a more detailed 

and more defined description of their interdependence. This game (the one bringing new 

experiences) is the medium of knowledge and existence development, not only for 

children but also for adults. In the close relation of game and existence the creative 

potential appears and it is natural for both generations. It also allows the whole society 

development. The creative potential comes into effect by the form of playful existence 

and existencial game.
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Úvod

Jsou prázdniny a mně se blíží termín odevzdání návrhu na diplomovou práci. Nedávno 

jsem dočetla  knihu Valčík na rozloučenou od Milana Kundery a dnes se to stalo. Vliv 

této knihy uzrál a já najednou uviděla svou minulost a plány do budoucnosti úplně 

jasně. Byl to takový ten okamžik prozření, kdy dlouhodobě tušené, ale neuspořádané se 

najednou spojí v přehledný a logický celek. „No jasně!“. Prozření, které se dostavilo 

mělo překvapivě hlubší dosah, než jsem čekala. Hledala jsem pouze cestu, jak spojit 

mnoho inspirací v jednu práci a najednou jsem viděla i způsob, jakým se stavím 

k životu. Ještě pár dnů dozrávaly okrajové oblasti prozření, já už však mohla sepisovat 

koncepci. 

  Na začátku tedy byla existenciální tématika, převzatá již z předchozí seminární práce. 

V této době „zrání“ jsem se často setkávala s pojmem hravost, jenž se nepravidelně (za 

to četněji než kdykoliv před tím) užíval kdekoliv v mé přítomnosti. Další indicií byla 

zatím osobně nezpracovaná myšlenka, uplatňování nových médií ve výtvarné 

výchově. To vše byla směsice čekající na Kunderovu knihu, která přinesla pohled shora 

a urovnání. 

  Nejprve jsem nahlédla do Kunderova způsobu psaní (jedná se spíš o mou domněnku, 

jak asi autor přistupuje k práci). Četla jsem o poměrně dramatickém a svízelném životě, 

který byl podáván tak nějak lehce. Ne bezcitně nebo arogantně, spíš přirozeně. 

NETRAGICKY. V tomto slově spočívá rozdíl, který vnímám mezi Kunderovým 

ztvárněním existence a existence existencialistické. Jakýsi přístup realistického 

existencialismu - jestli je vůbec možné takové spojení použít. Člověk který 

nechápe těžkosti života tragicky, ale jako přirozenou výzvu.

  V té době jsem ještě netušila, jak přesně definovat slovo hravý, jak ho vnímám 

v poměru k existenci. Proto jsem se stále držela pojmů v základní – oddělené podobě. 

Zároveň jsem si uvědomovala, že tyto dva termíny, tedy HRA a EXISTENCE, nám 

mohou na první pohled připadat neslučitelné. Rozhodla jsem se tedy pro název 

Existence x hra, s poměrem vylučovacím, abych na závěr mohla vylučovací poměr 

vyloučit. 

Uplatňování nových médií bylo od začátku spíše určeno pro didaktickou část. Důvod je 

tentokrát praktický a racionální. V nových médiích totiž shledávám možnost zvýšit 

zájem o výtvarnou výchovu u dnešní generace žáků. Nová média mohou vnést do oboru 

výtvarné výchovy svěžest a obohacení. Na druhou stranu si nemyslím, že by se 
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pracovny výtvarné výchovy měly proměnit v počítačová studia. Je třeba zachovat 

zdravý poměr, tak aby média zůstala příležitostným a přínosným pomocníkem 

tvořivých procesů. 

Jakým způsobem se vztah existence a hry propojil, co jej ovlivňuje a jak souvisejí nová 

média s existenciálně hravým, pedagogickým procesem, to vše se pokusím objasnit 

v následujícím textu.
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1. Vymezení základních pojmů

Tuto kapitolu zařazuji, abych hned na začátku objasnila, z jakého hlediska, nebo 

s jakým myšlenkovým obsahem, budu v textu používat základní pojmy. Celou práci 

považuji za individuální proces poznávání, což s sebou nese i problematiku osobně 

zabarveného chápání a užívání pojmů. Je nutné je upřesnit.

„Teoretické práce jsou vždy poměrně subjektivní záležitostí, přestože své teorie opíráme 

o uznávané zdroje. Zabýváme-li se nějakým tématem, vybíráme si takové příklady a 

informace, jimiž svou teorii podpoříme1.“

Z toho plyne, že i výběr představuje náš subjektivní přístup k tématu2. 

Než začnu s objasňováním pojmů, je nutné vás informovat ještě o jedné záležitosti. Na 

základě studia pojmů hra a existence, jsem dospěla ke zjištění, že jejich vztah nelze řešit 

bez třetího faktoru, kterým je prostředí. Proto není uveden v názvu ani v úvodu. 

Hra 

„Hra je svobodné jednání či zaměstnání, v rámci určitého jasně vymezeného času a 

prostoru, které se koná podle svobodně přijatých, ale přitom bezpodmínečně závazných 

pravidel, má svůj cíl samo v sobě a nese sebou pocit napětí a radosti a zároveň vědomí 

odlišnosti od všedního života.“3

„… zaměstnání…“ – J. Huizinga mi tímto potvrdil, že hra nepatří jen do světa dětí, 

zároveň že dětské hraní je často náročnou činností fyzickou i psychickou.

„… odlišnosti od všedního života.“- zde zase nalézám potvrzení existenciální hry, tak 

jak ji popisuji níže. Především v tom, že nás vytrhuju ze stereotypů.

                                               
1 S.Holubec – přednáška Sociologie rodiny, konkrétně z diskuse o statistických údajích.
2 Je úkolem ostatních jedinců, poukazovat na náš jednosměrný úhel pohledu, naše teorie vyvracet, 
vyjadřovat se k nim. Tím se teorie rozvíjí, upevňuje nebo boří. Takový diskurs je nezbytný, vede 
k vylepšení teorie a nankonec i k rozvoji společnosti.
3 J. Huizinga, Homo ludens, Str.37
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„Herně-teoretické modely se pak snaží tyto konfliktní situace nejen analyzovat, ale 

sestavením matematického modelu daného konfliktu a pomocí výpočtů se snaží nalézt co 

nejlepší strategie pro konkrétní účastníky takových konfliktů.“4

„… konfliktní situace…“ – tím jsou myšleny okamžiky rozhodnutí.

„Křesťanská teologie spojuje s hrou svobodu člověka a Boha. Stvoření světa Bohem lze 

pojímat jako hru, neboť k tomuto „počínáním“ Bůh není ničím nucen a nepotřebuje jej, 

avšak přesto není beze smyslu a tvoří člověka svobodně.“5

„… neboť k tomuto „počínáním“ Bůh není ničím nucen…“ – důležitá charakteristika 

hry, o které mluví i ludologové. Je to základní odlišnost od běžného života, hra není 

povinnost, neznamená to však, že jí k životu nepotřebujeme.6

„Duch hry je jedním ze základních stimulů pro vznik vrcholných projevů kultury v rámci 

společnosti, pro mravní výchovu a intelektuální vývoj jedince.“7

„Duch hry…“ – osobně za ducha hry považuji kreativní potenciál.

Shrnutí:

 hra není povinnost  je odlišná od všedního života  obsahuje okamžiky rozhodnutí 

jejím jádrem je kreativní potenciál  je to zaměstnání (zaměstnává nás)

Protože do takového popisu nezapadají hry jako je například Člověče nezlob se8, nelze 

jej považovat za obecně platný. Jak J. Huizinga, tak i R. Caillois dělí hru na několik 

kategorií9 proto, aby zachytily celou širokou oblast herního pole, rozličných herních 

pravidel a vlastností. Je tedy nutné objasnit, že hovořím-li o hře, myslím tím jednu 

konkrétní kategorii z mnoha, a tou je:

                                               
4 Teorie her: http://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_her (Disciplína jako taková vznikla v roce 1944 vydáním 
publikace Theory of Games and Economic Behavior Johna von Neumanna a Oskara Morgensterna)
5 Hra v křesťanské teologii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hra
6 Hra rozvíjející vývoj dítěte; relaxační hra poskytující uvolnění a obnovu životního elánu atd.
7 Caillois, R.: Hry a lidé, Str.11
8 Chybí kreativní potenciál
9 Agón, Alea, Mimiknry, Ilinx – R. Cailois
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experimentální hra

Pro zjednodušení lze vysvětlení pojmu nahradit otázkou, „co se stane když…?“

Především usiluji o to, „představit hru jako oblast jež není ohraničena pouze dětstvím, 

soutěžením či oddechovou činností.“10

Posuneme-li se od hry k experimentální hře, můžeme snadněji pochopit proces, skrze 

který se dětská hra dostává do světa dospělých, jak se proměňuje a jakou podobu má 

v dospělosti. 

  Experimentální hra, je taková, která vede k novým poznatků či zkušenostem. Její 

funkcí je poznávání světa a rozvoj jedince11. Jako dítě si hrou neosvojujeme jen 

motorické, paměťové dovednosti a posilování psychické stránky, nýbrž i kreativní 

potenciál. Čím více dítě v dětství užívalo experimentální hry, tím více kreativního 

potenciálu získávalo pro svou budoucnost. V průběhu dospívání se mění pravidla, 

prostředí, způsoby her (poznávání), kreativita v nich však může pouze stagnovat, nebo 

narůstat. V důsledku již nabytých zkušeností se čím dál méně dostáváme do 

neobvyklých situací, kdy je možné uplatňovat experimentální hru v původní, 

podvědomé podobě. Začínáme si však experimentální hru uvědomovat jako nástroj  naší 

kreativity – schopnosti tvořit. Začínáme experimentální hru = kreativní potenciál  -

používat vědomě. 

kreativní potenciál

jedná se tedy o předpoklad tvořivosti vedoucí k novým objevům a závěrům ať se jedná 

o jakoukoliv oblast lidské činnosti. Jinými slovy jde o schopnost jednotlivce i skupiny 

vytvářet něco nového.

  V úvodu jsem se zmínila o hravosti, která byla zásadní pro vznik této práce. Naše 

společnost stále považuje hravého dospělého za někoho, kdo je trochu blázen a nedělá 

nic pořádného12. Nahradíme-li hravost kreativitou, vznikne kreativní dospělý, kterého 

hledají desítky inzerátů v denním tisku.

                                               
10

Fejtová, I.: Pátrání po významu hry v dospělosti, In: Výtvarná výchova, 2008

11 navíc může mít i široký společenský význam/dopad
12 „Proto hodně lidí nějak kreativních je přirovnáváno k nějakým bláznům, že něco není v pořádku“. P. 
Nikl, z přímého rozhovoru.
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existenciální hra

- jedná se o experimentální hru zasazenou do existenciálních situací. Přesněji řečeno 

uplatňování experimentální hry v přístupu k životu. Stejně jako v experimentální hře, 

platí pro existenciální hru stejná pravidla, a je možné pokládat si stejnou otázku: „Co se 

stane když…“. Způsob, kterým v takové hře postupujeme je specifický, jedná se o:

„zálibu v dobrovolných potížích“13.

Jedinec si je vědom komplikací, které nastanou, dobrovolně k nim přistupuje14 a 

vědomě zodpovídá za důsledky, které z jeho rozhodnutí a jednání vyplynou. To je 

důležitý faktor, kterým se existenciální hra liší od hry dětské, zároveň také mantinel, 

který udržuje existenciální hru v humánním rozměru. Bez vědomí vlastní zodpovědnosti 

by totiž existenciální hra mohla mít podobu katastrofy. 

Pro upřesnění uvedu příklad - Výlet za pět euro. 

Ráno se probudíte a zjistíte, že váš život už delší dobu běží v nevýrazném stereotypním 

řádu. Narušte ho. Zamyslete se nad tím, co se stane, když například vyrazíte do 

neznáma? Dojděte na nádraží, požádejte o jízdenku kamkoliv za sumu, kterou jste 

ochotni v tu chvíli postrádat. Na nádraží zjistíte, jestli je vůbec možné takový plán 

realizovat. Mně se to povedlo. V prodavačce jízdenek jsem našla spiklence svého plánu, 

prodala mi jízdenku za pět euro na nejbližší vlak a sdělila, kam za ní dojedu. Bylo to 

ohromně osvobozující a vzrušující, nevědět co vás čeká, kde se objevíte a co budete 

muset řešit.

Shrnutí (které lze chápat jako obecný popis experimentální hry, nejen existenciálně-experimentální):

 primárně se jedná o činnost individální15

 pravidla takového hraní nejsou předem známa

 pravidla jsou odhalována v průběhu hry, někdy až po jejím opakování

 závěry lze vyvodit až v delší časové linii

 vyžaduje zvídavost - „její podstatou je aktivní princip“16

 mívá charakter úkolu či výzvy; zadání si buď určujeme sami, nebo jej přijímáme     

dobrovolně z vnějších podnětů

                                               
13 R. Caillois, Hry a lidé, Str.48
14 každý jedinec volí takové komplikace, které je s překonáním prvotního napětí, schopen zvládnout
15 experimentální hra není společenskou záležitostí, pokud se nejedná o hru skupiny, jejímž skrytým 
účelem je poznání se jedinců navzájem
16 J. Huizinga, Homo Ludens, Str.9
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Existence

„Z latinského existentia < ex-sistere spočívat vně, vyskytovat se) je ontologický pojem, 

který popisuje, že něco skutečně je ve fyzickém světě. Pojem lze do češtiny přeložit též 

jako „výskyt“, „vnější projev“. Často se však slova existence užívá jen jako synonyma 

pojmu bytí.“17

„To co existuje, je, trvá. Povaha toho, co existuje.Charakteristika lidského pobytu. 

V existencialismu vztažená k absolutně individuální svobodě se sebevytvářením osobě, 

racionálnímu uchopení vymykající se předcházení esence. Živobytí,postavení. Člověk, 

osoba. Vztahující se k bytí v jeho souhrnu a jako takovému, nikoliv jen k prožívané 

existenci jednotlivého člověka.“18

„…dobírá se sebe-poznání a sebe-uskutečnění, volí si svými činy své bytí jako svobodu, 

protože člověk je takový, jakého sám sebe chce mít a jakým se činí“.19

Osobně existenci (život) vnímám jako souhrn několika faktorů. Individualitu 

zodpovědnou za své jednání, pole v němž je mnoho podnětů a důvodů ke zkoumání a 

objevování20, jako síť sociálních interakcí a rolí, jako výzvu.

Hravá existence

Tento termín označuje tvořivý a zvídavý přístup k životu. Podrobněji bude popsán 

v kapitole Existenciální hra, hravá existence ve srovnání P. Nikla a Fr. Skály a ve 

Výtvarné části na konkrétních příkladech.

Prostředí

„Hra se odehrává uvnitř určitých časových a prostorových hranic.“21

„… stojí mimo obyčejný život, ale které přesto může hráče plně zaujmout, k němuž se 

dále nepřipíná žádný materiální zájem a jímž se nedosahuje žádného užitku, které se 

                                               
17 www.wikipedie.cz
18 Buchtelová, L.; Confortiová, H.; Červená, V.; ad.: Akademický slovník cizích slov, Praha, 2000
19 http://cs.wikipedia.org/wiki/Existencialismus
20 tím je prostředí
21 Huizinga, J.: Homo Ludens, Str.16
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uskutečňuje ve zvlášť určeném čase a ve zvlášť určeném prostoru, které probíhá řádně 

podle určitých pravidel.“ 22

„Prostředí – obsah pojmu se autor od autora různí – někdo za prostředí považuje 

objektivní vlivy, který působí na formování člověka, či komplex různorodých vnějších 

vlivů působících na člověka zcela živelně; jiní zahrnují do prostředí vedle živelně 

působících faktorů i faktory záměrného, cílevědomého působení.“ 23

„systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek materiálního světa, jež jsou 

nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří 

přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich 

dalšího vývoje.“24

V tomto textu se jedná hlavně o místo (vymezený postor, pole), které člověku jako 

individualitě i skupině poskytuje oblastně specifické (jedinečné) podmínky k existenci 

(či hře), které je formuje a ovlivňuje jejich vznik i vývoj. 

Prostředí podmiňuje hru, existenci, jejich pravidla, vývoj i výsledky. Proto jej nelze od 

těchto termínů oddělovat. 

                                               
22 Huizinga, J.: Homo Ludens, Str.16
23 JŮVA, VL. Úvod do pedagogiky. Brno : Paido, 1995.
24 JŮVA, VL. Úvod do pedagogiky. Brno : Paido, 1995.
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2. Existence x hra

Už jsem mnohé o vztahu hry a existence prozradila v předchozí kapitole, když jsem 

popisovala jednotlivé pojmy. Začnu ale znovu od začátku, aby bylo možné snadněji 

sledovat vzájemné prolínání a závislosti obou pojmů, respektive tří pojmů. 

                                                           

V této tabulce znázorňuji počáteční vztah pojmů vůči sobě. Především je důležité si 

všimnout, že hra i existence se odehrávají na poli prostředí. To udává základní charakter 

obou „aktivit“. Uveďme si ale příklad pro objasnění. Existence a hra jsou kovové koule 

stojící proti sobě, vyčkávají na zahájení souboje. Souboj proběhne ve dvou odlišných 

prostředích. Nejprve na ledové ploše, kde se budou koule pohybovat velkou rychlostí a 

narážet do sebe velkou silou, odrážet se. Bude-li souboj probíhat v písku, celková 

situace se změní, zpomalí, protáhne. Tak by vypadal rovný boj, ve kterém prostředí 

ovlivňuje oba účastníky stejně. Prostředí však může vytvářet nerovné podmínky. Bude-li 

totiž jedna koule z ledu a druhá z písku, bude prostředí vždy jednostranně výhodné a 

jednostranně nevýhodné. Ledová koule bude v písku tát, písková koule bude na ledě 

drhnout. Z toho tedy plyne, že prostředí může být vůči oběma pojmům v pozitivním či 

negativním vztahu. Může podporovat, či narušovat.

„Nastanou-li ideální podmínky, aby se kreativní potenciál mohl svobodně projevit, 

funguje jako lavina.“25

                                               
25 Fejtová, I.: Pátrání po významu hry v dospělosti, In: Výtvarná výchova, 2008
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Je jasné, že hru a existenci nebude nikdy možné spojit natolik, aby platily jako 

synonyma. Experimentální hra není existence, je to pouze prostředek, jak získat 

zkušenosti a dovednosti k maximální existenci. Existence není experimentální hra. Jako 

jedinci přeci stále neexperimentujeme26 ale žijeme. Kreativní potenciál osvojený 

experimentální hrou udává směr a míru dalšího rozvoje naší existence. Kreativní 

potenciál tedy ovlivňuje existenci stejně jako experimentální hra, má však širší záběr. 

Kreativní potenciál má schopnost ovlivňovat nás, jako společnost. Experimentální hra 

může ovlivnit jen jedince, nebo malou skupinu jednotlivců.27

„Hra je nezbytná pro jednotlivce jako biologická funkce, je nezbytná i pro společnost 

vzhledem k smyslu, který je v ní obsažen, vzhledem k svému významu, své projevové 

hodnotě a duchovním a sociálním vazbám, které vytváří: zkrátka jako kulturní 

funkce.“28

Z tohoto hlediska by mohla být považována každá hra, která je nějak existenciálně 

přínosná, tedy i dětská hra se svým individuálním rozvojem, za hru existenciální. Nechci 

se ale vracet k obecnostem, které mají za důsledek zkreslené a jednostranné vnímání 

hry, proto raději zůstaňme u původní, konkrétní charakteristiky pojmu existenciální hra, 

určené především dospělému, zodpovědnému jedinci .

Vztah pojmů hra, existence, prostředí, znovu vyjadřuji obrázkem. Jedná se o vztah 

vzájemného ovlivňování. Prostředí ovlivňuje hru i existenci, hra ovlivňuje existenci, 

přičemž hra a existence se vzájemně prolínají. 

                                               
26 Rozdíl mezi experimentem a experimentální hrou je především v míře nadšením a fascinace viz. R. 
Caillois a náboj hry. Má-li experiment strhující náboj, stává se hrou, protože je zábavný – baví účastníka 
experimentu!

27 Hromadná experimentální hra povede k individuálně rozdílným zkušenostem.
28 Huizinga, J. Homo Ludens, Dauphin, 2000. ISBN: 80-7272-020-1
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Takové znázornění je důležité pro pochopení následující kapitoly. Vztah existence a hry 

může mít krajní podobu, ve které jsou pojmy jasně oddělené, zůstávají v kontrastu. 

Zajímavě se komplikuje vztah pojmů v místě, kde dochází k jejich míšení. Zde se 

objevují nové pojmové oblasti s dvojím obsahem v různém poměru - hravá existence a 

existenciální hra. Každá oblast je hravá i existenciální zároveň, jejich rozdíly se stávají 

méně viditelnými, přesto je jedna nepatrně více existenciální, druhá nepatrně více hravá.

Další, možná překvapivou, informací je zde vliv existence na prostředí.                                                       

Myšlenka, že existence ovlivňuje prostředí vychází z civilizačního vývoje. Člověk se 

skrze experimentální hru a kreativní potenciál vyvíjí, což ovlivňuje celou společnost. 

Vývojem jsme dosáhli toho, že jsme schopni do určité míry ovlivnit podmínky 

prostředí, za účelem jejich optimalizace.29 Tímto procesem se uzavírá kruh vzájemného 

ovlivňování, kdy existence skrze prostředí ovlivňuje hru. Například dětská hřiště, jsou 

uměle vytvořená prostředí pro hru. Otázkou je, jakou kvalitu hry, takové prostředí nabízí 

a jakým způsobem ovlivní kreativní potenciál.30

Ve vztahu hry a existence je tedy důležité brát na vědomí prostředí; podporovat dětskou 

hru, aby se v dospělosti mohla projevit v podobě kreativity; dále udržovat hravou 

existenci či realizovat existenciální hru, aby společnost nestagnovala a mohla se zdravě 

rozvíjet; a nakonec nepodceňovat hru v její schopnosti obohacovat existenci.

                                               
29 Na základě tohoto procesu se nabýzejí ekologické otázky, do jaké míry můžeme prostředí ovlivňovat.
30 Tímto výrokem vůbec nechci schazovat, dětská hřiště. Určitě je dobře že jsou, jejich smysl spíš vidím 
v tom, že děti mají v městském prostředí nějaké zázemí, prostor, který je určen jem jim a kde nebudou 
osočovány z překážení apod.. Spíš chci naznačit, že přirozené prostředí může více podněcovat fantazii a 
bohatěji přispívá k vývoji kreativity.
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2.1 existenciální hra                      hravá existence 

Petra Nikla                                   Františka Skály

„„Kreativní hravost je základem 

komunikace, pro mě je to smrtelně 

vážná věc (...). Infantilitu chápu jako 

oproštěnost od ješitných reakcí, které 

brání komunikaci. Při hře se mé ego 

rozpouští a otevřené pole možností 

lze nahlédnout alespoň na chvíli 

z bodu nula.“ 31

Za existenciálně hravého jsem Petra 

Nikla označila z důvodu převažující 

hry v jeho tvorbě. Je dokonalým 

představitelem „co se stane když…?“  

Především pro jeho performance. 

Sám rád pracuje s náhodou a 

překvapením.

„Žádný z těch tanců čí her nemá jiný 

motiv, než právě jen hru.

Je to zcela svobodná improvizace, 

počítající s aktivním divákem.“32

Existenciální hra staví člověka do 

nepředvídatelných situací, nutí ho ke 

spontánní reakci. Spontaneita je 

dalším z hlavních faktorů Niklovy 

tvorby.

                                               
31 HORANSKÝ, M.: Petr Nikl: Hravý 
kumpán zvířátek. In. Lidové noviny. 20. 2. 
2003. 26 s.
32

KROC, V.;HÁVOVÁ, N.: “Tvrdohlavý“ Petr 
Nikl. In: Český rozhlas 1 – Radiožurnál, 
21.2.2005

„Vzpomínám na oblíbené hry. Gauč 

se zábradlím vzadu, za které jsem si 

přivázal provaz a z hladké desky 

jsem se jako potápěč spouštěl do 

moře, na hlavě jsem měl igelitový 

pytlík, takže jsem se mohl udusit, 

nicméně nestalo se a silně jsem 

prožíval pocit zkoumání mořského 

dna pod stolem mezi židlemi.“33

V tvorbě Františka Skály převažuje 

existenciální podstata předmětů, se 

kterými pracuje. 

„Baví mě zachránit věci těsně před 

tím, než se propadnou do zapomnění, 

pozvednout je do jakési vyšší formy 

bytí. Vrátit je do života jako 

umění.“34

„Myslíte si, že věci mají duši?        

Já si to nemyslím, já to vím.“35

„Prostě se do míst, o nichž vím, že 

tam něco je, nekoukám. Záměrně se 

vyhnu kontejneru, protože cítím, že 

bych v něm našel nějakou kvalitu a 

musel bych s ní pak pracovat.“36

                                               
33

VOLF, P.: Porodní asistent. In: Reflex 
50/2004

34
http://www.jedinak.cz/stranky/txtskala.html

35
http://www.jedinak.cz/stranky/txtskala.html

36
VOLF, P.: Porodní asistent. In: Reflex 

50/2004



Pro úvod do této kapitoly jsem vybrala několik citací, které by měly objasnit mou volbu 

autorů. Jak Fr. Skála, tak i P. Nikl představují spojení tvořivé hry a existence. Poměr hry

a existence je u každého autora trochu jiný, jednoho označuji za více existenciálního, 

druhého za více hravého. Hranice tohoto rozdílu je velmi těsná a může působit 

matoucím dojmem. Záleží na úhlu pohledu a může se klidně stát, že se poměr hry a 

existence prohodí, budeme-li je zkoumat ve vztahu k divákovi.  Proto raději znovu 

představuji: Petra Nikla jako aktéra „co se stane  když…“; Františka Skálu jako hravě 

existenciálního, vzhledem k jeho „existenciálně-materiálovému“ přístupu.

  V dějinách umění jsem hledala umění, které mohlo být východiskem jejich vlastní 

práce. Petr Nikl uvádí jako svůj zdroj inspirace především tendenci „vnímat svět jako 

bych ho viděl poprvé, nechat se strhnout podnětem“37. Přesto lze nalézt některé 

podobnosti v umění starším. František Skála se odkazuje ke konkrétním osobám, ty se 

v průběhu vývoje mění a jejich inspirace se rozšiřuje.  

Petr Nikl                                                                  František Skála

                                               
37  Petr Nikl, z přímého rozhovoru.
37a - http://cs.wikipedia.org/wiki/Dadaismus

Za východisko Niklovy práce, nebo 

existenciální hry obecně, lze považovat 

happening. Snaha zažívat umění, nejen 

ho vnímat vizuálně v ploše či prostoru. 

Se záměrem šokovat nebo provokovat 

diváky a vtahovat je do akce. S tím 

souvisí i tendence narušit sterilní 

prostředí galerie a dostat do ní život, 

stejně tak dostat umění do reálného 

života. 

Počátky happeningu a performance lze 

vysledovat již v Dadaistickém Kabaretu 

Voltaire, v jeho absurdizujícím přístupu 

k existenciální problematice a propojení 

více uměleckých oborů v jednom celku. 

To je také snaha Petra Nikla, aby to co 

dělá, vnímal jedinec více smysly. 

U Františka Skály, je také možné 

sledovat  spojitosti s Dadaismem, a to 

především v myšlence „osvobození věcí 

z jejich obvyklých vztahů a následné 

položení věcí do nových, nečekaných a 

zcela nelogických vztahů.“37a

Frntišek Skála, Rodina, 1999
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Absurdita

Hugo Ball v Kabaretu Voltaire, 1917

Pert Nikl, v pořadu Osamělých písničkářů, 
2007

Happening

Allan Kaprow, 18 Happeninigs in 6 Parts, 1959

O něco zajímavější je návaznost na 

ještě starší dílo, na které se sám autor 

odkazuje:

Peter Brueghel starší, Vítězství smrti, 1562

V detailu obrazu „Vítězství smrti“ 

můžeme najít tvary, které nesporně 

práci Františka Skály připomínají.

Detail,
Peter Brueghel starší, Vítězství smrti, 1562

František Skála, Les, 1990



Petr Nikl, Orbis pictus, 2006

Mluvíme-li o happeningu 

v souvislosti s existenciální hrou, 

není možné vynechat happeningy, při 

kterých se autoři vystavovali 

skutečnému životnímu nebezpečí, 

pouštěli se do experimentů 

s vlastním tělem i existencí. 

Například : 

Josef Beuys, I like America and America 

likes me, 1974

Petr Štembera, Štěpování, 1975

Další Skálovou vědomou inspirací 

byl Surrealismus, jehož vliv lze 

sledovat u obou autorů.

Max Ernst, Paysage, 1963

Foto Fr. Skála, 2006

Existenciální tématika je v jeho práci 

zřejmá i z inspirace Alénem Divišem 

a Bohuslavem Reynkem.

Alén Diviš, Noemova Archa, 1945

František Skála, Archa, 2002
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Petr Nikl nezachází ve své práci do 

takových extrémů. Se svým tělem 

sice pracije jako s nástrojem 

poznávání, používá ho ale 

nedrastickým způsobem. Stejně pak 

přistupuje k divákům. Snaží se je 

zapojit do díla, aby se na díle mohli 

podílet, vnímat ho vícesmyslově. 

Petr Nikl, Orbis pictus, 2006

František Skála, Sad, 1994

František Skála se zaměřuje na 

předmět a práci s materiálem.
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V porovnávání těchto dvou autorů se objevuje ještě jeden zajímavý rozdíl, a to 

v přístupu k divákovi. Přístup Petra Nikla, by se dal označit za didaktický, pracuje 

především s aktivizací diváků. Je prostředníkem existenciální hry, snaží se diváky do 

hry vtáhnout, aby byli jejími aktéry, aby se podíleli na vzniku nevšední reality.38 Usiluje 

o divákovu spontaneitu a regeneraci vztahu člověka k umění. V té se znovu autoři 

shodují. František Skála však k divákovi přistupuje jinak. Nechává ho v klidu, 

nevyžaduje po něm fyzickou aktivitu. Nutí ho ale k zamyšlení skrze své objekty, skrze 

neobvyklá měřítka. Nabízí mu pohled na svět z jiného úhlu, ukazuje ho ze spodu, 

z pohledu nepatrné bytosti nebo naopak svrchu jakoby z jiné úrovně.39 Jedná se tedy o 

existenciální problematiku poměru jedince vůči světu a vesmír. Sama o sobě tato 

problematika je velmi závažná a „těžká“. Skála však užívá takovou formu, která diváka 

nezadusí a neodradí ho od dalšího umění. Krásně a vtipně se dotýká zásadních témat, 

kterých si je každý citlivý člověk vědom. Ten tato témata podvědomě vnímá, víc se 

však těší z práce člověka, který ho příjemně pobavil.

Petr Nikl 
Detail z interaktivní instalace 
Orbis pictu, 2006

František Skála
Série hlav z mořských řas kelp, 1992

                                               
38 Hnízda her 2000; Expo 2005; Orbis pictus 2006
39 Dobře čitelný byl tento přístup na výstavě v Rudolfinu 2006; je patrný i v jeho knihách.
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S oběma autory jsem vedla rozhovor na dané téma a položila jim stejné otázky. Na 

závěr rozhovoru jsem se vždy zeptala, zda-li by souhlasili s označením existenciálně 

hravý a hravě existenciální výtvarník. Vzhledem k obecnému vnímání pojmu hra ve 

společnosti spíše nesouhlasili. Nicméně během rozhovoru byli sami schopni hájit hru 

silnými argumenty. Uvedu jen pár zajímavých výroků.40

                                               
40 Celý rozhovor je k dispozici v příloze.
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Petr Nikl                                                                  František Skála

 „Hra, mě to vlastně štve, pokud se 

to spojuje se mnou, tak je to většinou 

myšleno, že jsem hračička, že si jen 

tak hraju, že nejsem zodpovědný. Je 

to něco zdrobnělýho, něco co je 

v dospělém věku nepatřičné. Takže 

dospělý, který si hraje se jeví jako 

blázen.  Je možné že v pubertě, že 

někdo tu spontánnost neztratí, že se 

zachová, nepodlehne materiálním 

věcem. Je důležité v tom dospělém 

věku zachovat tu spontánnost.“

 „Důležité je jestli zůstaneme 

otevření, nebo jestli se zablokujeme a 

začneme myslet omezeně.“

 „Hra je něco, co je napojeno na ty 

ostatní. Když to co jeden dělá je 

HRATELNÉ to znamená, že to 

umožňuje komunikaci k druhýmu, že 

to vede k něčemu, k nějakému 

dialogu.“

 „Mluvit otevřeně, přijmout ten 

protinázor, vtáhnout do hry vlastně, 

pak je to hledání.“

 „Lidé říkají, že nemají čas na hru, 

ale spíš se bojí nejistoty kterou 

přináší spontaneita. A čím jsou 

starší, tím spíš nechtějí zpochybňovat 

ten dosavadní princip jistot.“ 

 No já musím říct, že vlastně, že 

mám dost často problém s tím 

označováním hravý, vůbec s tím 

zařazováním, protože vím přesně jak 

to funguje.“

 „Hra, co to vůbec je? Já mám 

pocit, že to je v dospělém věku 

mnohdy myšleno pejorativně. Nebo 

že se  vždycky váže na dětství.“

„Takže zjednodušeně řečeno je to 

prostě otevřený přístup k jakékoliv 

práci a ta hra může být naprosto 

koncepční…“

 „Samozřejmě si myslím, že 

jakákoliv dětská hra je vlastně 

závažná a seriózní práce. Takže 

kategorizovat, že si dítě jen tak na 

něco hraje, že to není ta práce co 

děti dělají, to je prostě omyl. Proto 

tam potom vzniká ta propast, kdy lidi 

v dospělosti už nejsou vůbec nějak 

tvůrčí. No ale, když se to spojuje 

s existencí, tak člověk, který s tou 

hrou pracuje profesionálně má  život 

asi tak stonásobně pestřejší, než 

člověk, který to neumí.“

 „Já nemám pocit, že by někdy 

nastal nějaký milník, kde bych si řekl 

„tak teď jsem dospělý a už si 

přestávám hrát“. Tak jak mluvím o 

dětské hře, že je to seriózní vážná 

práce tak to jenom přešlo plynule do 
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 „Je to vážná věc ten život, to je 

jasné. Abychom ho uchopili, tak ho 

nemůžeme žít pateticky. Když se tomu 

nechá hravá forma, tak aby si to 

člověk objevil sám, tak je to 

podstatnější.“

těch schopností a možností, které 

člověk má v dospělosti a jakým 

způsobem to tam může uplatnit a jít 

dál. Spíš je podle mne důležité se 

zamyslet nad tím, že mnoho různých

současných jevů vlastně tu dětskou 

hru omezuje a likvidujou tuto 

schopnost. Zároveň je to na druhé 

straně  v dospělosti vyžadováno41.“

 „Hlavně si myslím, že čím má 

člověk menší prostředky v dětství k té 

hře, tím je ta hra zajímavější, protože 

víc používá fantazii k tomu aby si ty 

prostředky vyrobil sám,  nebo aby si 

to jenom představoval.“

 „Prostředí tu hru strašně ovlivňuje. 

Jsou třeba místa přímo stvořený ke 

hře a to souvisí zase s prostorem a 

s atmosférou, a s géniem loci toho 

místa. To znamená, děti jsou malé a 

když vlastně najdou nějaký takový 

svoje zmenšený prostředí, tak úplně 

už se ta duše tetelí tou hrou, už samo 

o sobě to stačí.“

 „Když se řekne existence, tak se mi 

vybaví slovo holá :-D to znamená, že 

opravdu jenom jako jsme… a taky 

podivná, jako od nějakýho souseda.“

                                               
41 Tím je myšlena hravost - kreativita



Posledním záležitostí, kterou se chci ve srovnání Fr. Skály a P. Nikla zabývat, jsou 

jejich práce jako inspirace pro další generaci. Existuje možnost, jak jejich tvořivý 

přístup a jedinečnou formu uplatnit v nových technologiích. U Petra Nikla 

vycházím z aktivizace diváka jeho spolupodílení se na díle, u Františka Skály je to 

hlavně cit pro materiál, detail a proměny měřítka prostředí vůči jedinci.

Petr Nikl                                                                  František Skála

Mnozí mladí umělci své umění 

přesouvají do internetové sítě, aby 

tak oslovili co nejvíce „diváků“. Co 

internet dokáže a jaké jsou jeho 

možnosti v oblasti umění 

performance, je možné najít na této 

stránce. 

http://www.visitorsstudio.org/live/42

Jedná se o interaktivní web, na jehož 

proměně a utváření se může 

spolupodílet každý návštěvník této 

stránky.43 Zároveň se zde v jednom

čase může setkat více účastníků 

najednou a ovlivňovat aktuálně práci 

těch ostatních. Jedná se o takzvané 

cyberformance, a existují internetové 

galerie, které podobné projekty 

shromažďují a podrobně popisují. 

http://upstage.org.nz/blog/?page_id=

2

                                               
42 K přihlášení není nutné se registrovat, stačí 
vyplnit políčko user name a vstoupit - enter 
43 U jiných, podobných stránek je nutné si 
stáhnout příslušný program, abyste mohli 
ovládat prvky na obrazovce.

Podobně, jako tvoří František Skála 

v reálném světě, tvoří designstudio 

Amanita design ve světě virtuálním. 

Pracují se zdokumentovanými 

předměty a materiály z reálného 

světa a používají je pro design 

internetových stránek, videoklipy a 

podobně. Jedná se tedy o velmi 

příjemnou kombinaci technických 

možností a výtvarných prvků. Toto 

studio se proslavilo především 

počítačovou hrou Samorost, která 

získala mnohá ocenění a to nejen 

v oblasti počítačových her, ale i

designu44.

http://samorost2.net/plantage/

                                               
44 Vystavena v Rudolfínu v rámci výstavy Imprese 
2006, autorem Jakub Dvorský a spol.

http://www.visitorsstudio.org/live/
http://upstage.org.nz/blog/?page_id=2
http://samorost2.net/plantage/
http://www.visitorsstudio.org/live/
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Tyto odkazy tedy představují možnosti, kudy by mohla směřovat tvorba inspirovaná 

Františkem Skálou a Petrem Niklem. Jakým způsobem by se mohla uplatnit 

v kombinaci s novými médii. Naše společnost je charakteristická rychlím technickým 

vývojem a  nové technologie se logicky dostávají do všech oblastí lidského konání, 

umění nevyjímaje. 

Jakub Dvorský, Samorost 1, Amanita Design, 200345

                                               
45 http://www.amanitadesign.com/
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3. TŘI

Pro výtvarnou část diplomové práce byly důležité tři faktory. Za prvé proces neustálé 

proměny při hledání nejlepší podoby finálního projektu (existence). Za druhé půlroční 

studijní pobyt ve Finském Rovaniemi (prostředí), za třetí definování existenciální hry a 

hravé existence (hra). 

Každá tato situace měla jiný přínos pro výslednou realizaci, proto bych se o nich ráda 

zmínila odděleně a tím i objasnila volbu finální podoby výtvarné části diplomové práce.

Proces proměny (existence)

instalace (pojímání prostoru, zážitek prostoru) 

zúčastněný divák (aktivní divák) 

nová media (nové technologie)

Tyto pojmy byly základními požadavky, které jsem si stanovila pro výtvarnou část 

diplomové práce. Instalaci - pro její schopnost přenést diváka DO díla, tedy skutečný

zážitek uvnitř díla, které vás obklopuje, kdy se stáváte jeho součástí46. Zúčastněného 

diváka, respektive nabídnout divákovi možnost dílo ovlivnit. Dílo bude dílem s jeho 

aktivní reakcí i bez ní, on sám se má rozhodnout, zda-li chce dílo nějak změnit47. 

Důležitá je možnost volby, sama o sobě nabízí zajímavé napětí (hrát? – nehrát?; co se 

stane když…?)atp..  Nakonec nová média. Tato volba souvisí s prostorem, se schopností 

ho vizuálně zaplnit (přičemž fyzicky zůstává prázdný), ale i s neobvyklostí této formy 

ve výtvarném jazyce48. Vlastně dost přesně představují vlastnosti – novost, lehkost, 

svěžest 49 – které jsem chtěla později ve finálním projektu uplatnit (ale o tom až 

později). 

                                               
46 Posiluje existenciální podstatu díla
47 Nejedná se o typ děl, které diváka nutí reagovat, která bez divákova přičinění nic nezobrazují, nic 
nevyjadřují.
48 Dnes už nová média nepovažuji za tak neobvyklou formu a nejspíš bych je ani do této části diplomové 
práce nezařadila. 
49 Vlastnosti reprezentující také hru
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Z prvních tří požadavků vznikly návrhy, z nichž každý jen výjimečně zahrnoval

všechny složky. Důvod, proč se jimi tedy zabývám je, že na základě srovnání návrhů 

s výslednou existenciální hrou/hravou existencí je jasné, co skutečně je dílem50

vyjadřující poměr hry a existence.

Návrh číslo1 – VEJCE

Obsahoval dvě varianty: z počátku se jednalo o obraz z vyfouknutých vajec, tedy o 

obraz, který mohl divák ovlivnit tím, že některá vejce rozbije. Obraz, jehož existence 

závisela na divákovi. Tomuto nápadu ale chyběla schopnost diváka obklopit, proto 

z něho vyšel návrh na instalaci vaječného koberce, po kterém by měl divák chodit. Tím 

se zdůraznil tlak na divákovo rozhodnutí, zda-li má zničit práci autora. Použití vaječné 

skořápky jako materiálu k destruování bylo za účelem zintenzivnění divákova prožitku 

v kontaktu s dílem. Pocit destrukce něčeho křehkého většině z nás nepřináší příjemné 

prožitky. I to je tlak na existenciální vědomí člověka. Jednalo se o instalaci, s aktivní 

účastí diváka, s důrazem na intenzitu prožitku51. 

                                               
50 viz. třetí část této kapitoly – existenciální hra/hravá existence
51 bez uplatnění médií
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Návrh číslo 2 – VODA

Primární myšlenkou tohoto návrhu bylo

uplatnění nových médií v prostoru, což 

přirozeně rovnou plní i podmínku, aby se 

divák ocitl uvnitř díla. Tentokrát na diváka 

není kladen žádný požadavek, pouze 

projde prostorem, který mu nabízí různé 

úhly pohledu. Ze spodu, nebo přesněji 

zevnitř díla, a svrchu, z nadhledu. 

V prostoru je světelná hladina, která tyto 

pohledy odděluje a zprostředkovává 

zážitek prostoupení z jedné strany na 

druhou.

Návrh číslo 3 –ČLOVĚČE NEZLOB SE

V tomto návrhu se poprvé objevuje skutečné 

hraní. Nejedná se přímo o hru člověče nezlob se, 

to je pouze pracovní název, avšak figurky, házení 

kostkou a postupování po políčkách mají tyto 

hry společné. Nejdůležitější byly v tomto návrhu 

hrací figury, které vyjadřovaly své emoce 

pomocí zabudované diody uvnitř těla. Vyjádření 

emocí, prožitky a napětí zastupuje existenciální 

podstatu této hry. Zde se tedy potkávají jak 

technologické prvky, tak i instalace a aktivní 

účast diváka. Divák se sice neocitá uvnitř díla 

fyzicky, je ale vtažen do hry (do díla), v případě 

že se rozhodne být aktivní.
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V průběhu studia tématu se vztah hry a existence víc a víc komplikoval a k původním 

třem podmínkám přibývaly stále nové. Vlastně jsem se vlivem potřeby dodržet původní 

podmínky oddálila od hry a existence, tak jak jí skutečně chápu - hru jako vážnou věc a 

existenci trochu s nadhledem. Sice jsem hravost i existenci v prvních návrzích nějak 

vnímala, ale nebyl to reálný vjem. Prostě jen tušený a nepřesvědčivý. K tomu abych 

byla s výsledkem spokojená jsem potřebovala jasnější argument než „to by mohlo 

být…“. Začala jsem tedy znovu návrhy a téma analyzovat. Racionální přístup přispěl 

sice k chvilkovému dojmu „osvícení“, že teď už to bude ono, ale jakmile jsem s novými 

fakty měla začít pracovat, opakovala se obsahová neúplnost. Tím spíš, že přibyly další 

obsahy, které jsem se do výsledného projektu snažila zapojit. Hravost a existence se 

objevovaly pouze jako odlesky jiných funkcí. Hravost jsem najednou chápala jako 

synonymum zúčastněného diváka, existenci v náročnosti, kterou vynaložím v realizaci 

návrhu. 

Tak vznikly návrhy číslo 4 a 5

Uměle vytvořené prostory, které může divák ovlivňovat dotykem. Jsou složené 

z malých dílů, jejichž pohyb je na sobě nepravidelně závislý. To znamená, že dotkne-li 

se divák na jednom místě, určitý počet dílů se začne hýbat, dotkne-li se jinde, vyvolá 

zase jiný pohyb. Zároveň je divák uvnitř veškerého dění, pohyb je všude okolo něj. 

V návrhu č.4 je materiálem dřevo, 

které celý prostor hermeticky uzavře a 

zatíží. Abych splnila požadavek na 

lehkost a vzdušnost (vlastnosti hry) 

nahradila jsem dřevo kovovými 

tyčkami, umožňující volný prostor 

mezi jednotlivými dílky a průhledy. 

Novým přínosem těchto návrhů je 

zvuk, který by oba objekty vydávaly 

při řetězové reakci. Zvuk umocňuje 

zážitek, jelikož zapojuje k zrakovému 

a hmatovému smyslu i sluch. Tím je 

posíleno jeho zapamatování.
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Po všech těchto racionálních přístupech a snaze obsáhnout veškeré požadavky jsem se 

vrátila na začátek, abych se oprostila od složitých konstrukcí. Existence, hra, prostředí. 

To je základ, diplomové práce. Všechny návrhy se tématu dotýkají, co je ale 

zajímavější, jsou práce, které vznikají v období, kdy řeším vztah existence a hry, ale 

jejich vznik a záměr je na tomto faktu nezávislý. Myslím tím práce které vznikají mimo 

rámec diplomové práce a přesto je v nich problematika existence a hry obsažena. 

Je to logické, protože již na začátku tohoto textu jsem uvedla, že s volbou tématu 

diplomové práce jsem si poprvé uvědomila svůj osobní přístup k práci. Proto se hravá 

existence skrývá v každém obsahu. 

Důležitým se tedy stává každé dílo, které vzniklo od zadání diplomové práce, jako 

dokument procesu a proměn. Hravá existence v nových médiích, hravá existence 

v instalaci, ale i  ve volné tvorbě, nebo v jiných zadaných úkolech.

Z tohoto nového poznatku vyplývá první představa, ztvárnit finální projekt v podobě 

dokumentu.

Dokument

Instalace artefaktů , které vznikly v průběhu studia tématu a které dokládají proměny 

vztahu existence, hry a prostředí. Vzniká zajímavá vztahová síť a široká škála poměrů 

jednotlivých pojmů vůči sobě. Tak jak je vztah existence a hry definován v kapitole 

Vymezení základních pojmů, jako vzájemně se ovlivňující prvky na poli prostředí 

s možností nejtěsnějších variant vztahů.
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Výtvarný projekt diplomové práce prošel dlouhým procesem vývoje, jenž je podmínkou 

existenciální hry. Bez vývoje a bez přínosu nového poznatku zůstává hra takovou, jak je 

zakořeněna v obecném vědomí. Něčím, co lidé nepotřebují (maximálně jako relaxaci). 

Proto jsem ráda, že samotná realizace tématu prošla dlouhým procesem, který odpovídá 

mému osobnímu chápání hry – regulérní práce mající smysl v individuálním i 

společenském uplatnění.

Dalším faktorem, který ovlivňoval vývoj diplomové práce je prostředí. To by se dalo 

považovat za samozřejmost, za něco co nás ovlivňuje neustále a přirozeně. V okamžiku, 

kdy z této samozřejmosti vystoupíme a začneme si všímat podmínek, kterými je 

definováno naše prostředí (přestaneme své prostředí přehlížet), můžeme najít mnoho 

odpovědí na otázku „proč?“. Prostředí ovlivňuje vše, z něho vycházíme. Proto má 

velbloud barvu pouště a polární medvěd je bílý. Prostředí ovlivňuje i naše jednání a 

zasahuje do oblasti sociokulturní. Jeho vliv na naší existenci vnímáme především, 

dojde-li k nějaké výrazné změně. Například ocitneme-li se na delší dobu v jiném 

prostředí52, jsem schopni si uvědomovat proměny, které v nás vyvolává a rozdíly, které 

toto prostředí definují. Změníme-li prostředí trvale, do určité míry se mu přizpůsobíme. 

Stejná změna ovlivnila tuto diplomovou práci, protože v době kdy vznikala jsem se na 

pět měsíců přestěhovala do nového  prostředí.

                                               
52 A tím nemyslím jen odjezd do zahraničí.



34

Laponsko (prostředí)

Co se stane když …? Přesně tato otázka zapříčinila, že jsem se ocitla ve Finském 

Rovaniemi na pětiměsíční studijní stáži. Tento pobyt výrazně ovlivnil celou diplomovou 

práci, i mé vlastní vnímání. Ocitla jsem se totiž v novém prostředí, které bylo výrazně 

odlišné od toho středoevropského. Už samotná změna způsobila zvýšenou citlivost na 

vnější podněty. 

Do Rovaniemi jsem přiletěla na začátku ledna, v době polární noci. Ocitla jsem se 

v zářivě bílé krajině, jejíž jednolitost narušovaly jedině fasády domů a horizontální linie 

lesů. Bělost a měkkost krajiny jsem si však mohla užívat jen pár hodin denně. Vlivem 

polární noci uběhl „den“ v průběhu čtyř hodin, navíc byla obloha buď šerá nebo 

červánková. Skutečné denní světlo, v takové jasné podobě, jakou máme u nás, se 

objevilo až v polovině března. Těžko se to představuje, také jsem nevěděla, co si pod 

pojmem polární noci mám představit, než jsem to skutečně zažila. Jednoduše to byla 

dvacetihodinová černá noc, přerušená čtyřmi hodinami červánků. Slunce vylezlo těsně 

nad obzor, nad horizont stromů a putovalo čtyři hodiny doprava. Vlastně jsem tedy 

nemohla vnímat bělost sněhu, protože se v něm neustále odrážela barva oblohy. Proto se 

také pozměnilo mé barevné vnímání. Najednou jsem byla mnohem citlivější na 

pastelové tóny zelené, růžové a fialové, což se odrazilo i v používání nových barev při 

malování. Nedostatek světla zároveň ovlivňoval mou fyzickou i psychickou kondici. 

Přestože jsem před odjezdem do Rovaniemi slyšela spoustu historek o tom, jak funguje 

nedostatek světla na člověka, byla jsem nakonec překvapená, že to skutečně funguje. 

Ono je to totiž něco, co nemůžeme změřit ani dokázat, proto tomu jen těžko věříme. 

V každém případě jsem část ledna prospala, ať už to bylo v důsledku polární noci nebo 

změnou prostředí. Nicméně světlo přibývalo relativně rychle a každý týden byl o 

několik minut světlejší53.

Novou barevnost způsobenou specifickým světlem bylo možné sledovat především na 

velkých sněhových plochách, tedy v krajině. Rozdíly krajinného rázu se odrazily i ve 

vnímání struktury krajiny. Možná zde zafungovaly osobní prekoncepty vázané na 

specifickou pastelovou barevnost připomínající krystaly a v nich se lomící světlo. 

Krajinu jsem začala sledovat očima, které vše rozkládají na drobné plošky.

                                               
53 Podrobné informace o průběhu našeho pobytu v Rovaniemi, tedy i informace o světle a počasí lze nalézt na 
www.smart-web.cz/laponsko/ - spoluautorky Z. Nápravová, K. Linhartová
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Jako reakce na nové prostředí vznikl soubor „krystalických“ maleb. Zachycuje 

specifickou krajinu v její struktuře a barevnosti.

Světlo v krajině

Světlo v krajině reprezentuje především jedinečnou barevnost a jemné odstíny

pastelových barev, které se objevovaly v rozsáhlých plochách sněhové pokrývky. 

Spirálovitá linie symbolizuje pohyb, víření vzduchu. Touto jedinečnou barevností jsem 

byla ovlivněna poměrně dlouho, projevovala se nejen v těchto malbách, ale i třeba při 

nákupu předmětů do domácnosti. Mému světu najednou vládly barvy, které jsem dříve 

nerespektovala.
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Materiál v krajině

Inspirací této malbě byly všudypřítomné břízy, na kterých se stejně jako na sněhu 

objevovaly pastelové odstíny. Byly to hlavně žluté, modrošedé a mnoho růžových. 

V materiálu stromů však nešlo jen o odraz barvy oblohy, ale o skutečné barvy kůry. 

Barvy březových kůr harmonizovaly s krajinou, jako jedna z mála věcí, udávaly krajině 

vertikální rytmus. 

Oproti lesům totiž břízy nikdy neutvářely husté 

porosty, které prostor uzavíraly. Mezi břízami 

zůstávaly průhledy a nepravidelnost v uspořádání 

březových porostů působila dramaticky i tajemně. 

Obecně byly finské lesy zajímavým místem 

s pohádkovou atmosférou. Mokřiny plné bříz se 

střídaly s hlubokým lesem a vysokým borůvčím. 

Právě uvnitř lesa bylo možné nacházet výrazné 

přírodní kontrasty.

. 
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Prostor v krajině

Výraznou linií finské krajiny je horizontála. Málokdy se setkáte s dynamickou skladbou 

kopců a nížin. Krajina je většinou rozložená do plochy a člověk je zasazen pod horizont, 

mezi lesy. Jako by byl prostor kolem vás obložen stěnami. Často to přirovnávám 

k poměru malého tvora v uzavřené velké krabici. Vidí na nebe, ale nikdy neuvidí za

okraj krabice. Tento pocit byl jedním z dalších zajímavých zjištění. Najednou se mi 

stýskalo po Českých kopcích, na které můžete ze zapadlých údolí vystoupat a 

rozhlédnout se. Chyběl mi přehledný, otevřený prostor. Postupem času se ukázalo, že je 

možné takové místo najít. Musíte ale hledat. V Čechách je to jednodušší, je stále 

přítomné54. Jedním takovým byly rozhledny na jediném kopci v okolí, druhý prostor se 

otevřel překvapivě v „nížině“. Byla jím v zimě zamrzlá řeka.55 Malba Prostor v krajině 

je tedy zachycením finské krajiny, v její nejtypičtější podobě.

Sociokulturní prostředí

                                               
54 Například Praha. Když se vás zeptám, kde najdu místo odkud uvidím Prahu z nadhledu, budete vědět 
hned a takových míst bude několik. Zeptejte se v Rovaniemi a pošlou vás na Ounasváru, na které je 
vybudováno pár rozhleden, abyste se dostali k výhledu přes špičky stromů. 
55 Ta se právě v zimním období stává zajímavým dějištěm. Sem chodí Finové na procházky, na běžky, se 
psem i na golf!
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Chtěla bych se jen krátce zmínit o kulturních rozdílech, které mohou přinášet mnoho 

zajímavých zjištění a poučení. V případě spolupráce se rozdílné kultury obohacují a dnešní svět

je těmto věcem otevřený. Existují různé názory, zda je globalizace přínosem nebo spíše 

potlačovatelem kulturní jedinečnosti. Z osobní zkušenosti mohu říci, že porovnávání s jinými 

kulturami bylo především inspirativní. V rámci studijního programu Erasmus k nim docházelo 

stále a pokaždé jsem ve vzájemném kulturním zkoumání využívali dva přístupy. 

Hledání podobností a zkoumání jedinečnosti.

Ve výsledku se tedy kulturní jedinečnost vyzdvihuje jako zdroj 

inspirace, je zachována a respektována v nedotčené podobě. Naopak 

hledání podobností umožňuje střetávání kultur. Každý individuální 

jedinec se svou specifickou historii vstupuje do společného nového díla. 

Zde se oba přístupy spojují a vytváří potenciál ke vzniku něčeho nového. 

Pro příklad uspořádejme imaginární setkání Laponců a Čechů u jednoho 

ohniště. Obě kultury si stále udržují poměrně silnou tradici pálení ohňů 

ve volné přírodě, jako příležitost ke společenskému setkání. Vyzvete-li 

Laponce, aby vám ukázal tradiční ohniště, budete nejspíš překvapeni. 

Zatím co my stavíme hromádky, Laponci rozdělají oheň ve kmeni. Není 

to ideální příklad, který by obsahoval velký potenciál ke vzniku něčeho 

nového, použijeme-li však jako příklad hudbu, bývá toto spojení 

kulturních jedinečností skutečně velmi často zdrojem nové tvorby.56  

Působení sociokulturního prostředí mi přineslo mnoho nových poznatků 

jak v osobním životě, tak i v oblasti výtvarné kultury. Proto bych zde 

ráda prezentovala několik příkladů finského umění57, které mě 

inspirovaly a dotýkají se existenciálně hravé problematiky. 

                                               
56 Skupina Bran – Irsko-bretaňsko-česká kapela hrající hudbu, která spojuje prvky 

všech těchto národností. Základním pojítkem je vliv Keltů, kteří působili na každém 
z těchto území. http://www.bran.eu.com/

57 Uvedené příklady však budou především z Laponské oblasti
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Na základě absolvování předmětu Art in the North jsem byla kvalitně informována o 

zdejším umění. Nejvýrazněji na mne zapůsobila obecná inklinace k environmentálnímu 

umění, nebo alespoň k práci s přírodními materiály. Finové mají k přírodě blízký vztah a 

je to patrné nejen v umění. Jsou schopni tvořit za každých podmínek a využít vše, co jim 

příroda nabízí.

Timo Jokela, Northern Traces, 1999-2009

Environmentální umění je hravě existenciální protože vystupuje ze stereotypního 

vnímání prostředí, obrací se k němu, ozvláštňuje ho. Pracuje s prostředím jako 

s artefaktem, zachovává mu však přirozenou podstatu. Pozměňuje a ozvláštňuje ho 

v něm samém skrze prostředky, které mu toto prostředí nabízí, nebo takové, které 

prostředí nezatěžují.

                                                Riitta Schildt, Reflexion

Environmentální umění tedy tvoří přímý vztah mezi existencí, prostředím a hrou.

                                                 Marja Hakala, Rename it
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Díky změně prostředí jsem existenciálně hravou problematiku mohla lépe realizovat a 

uvědomovat si její působení snadněji než v domácím prostředí. Získala jsem dostatek 

času k tomu, abych jí prověřovala a upevňovala. Ve Finsku tedy vznikla velká část mé 

diplomové práce a nebylo možné vliv této zkušenosti a prostředí vynechat.

Existenciální hra/ hravá existence (hra)

Jak jsem již uváděla ve srovnání Petra Nikla a Františka Skály, existenciální hra a hravá 

existence jsou téměř totožné. V jednom termínu se více uplatňuje hra, v druhém 

existence. Existenciální hra v sobě obsahuje záměr, něco udělat, něco změnit. Pracuje 

s člověkem (s jedincem či skupinou) jako s nástrojem poznávání. Staví člověka do 

situací, ve kterých musí spontánně reagovat. Vede především k sebe poznání a 

k poznávání světa skrze vědomí sebe. Zatímco existenciální hra proces tvorby do určité 

míry racionalizuje (přistupuje k tvorbě s racionálním záměrem), je hravá existence 

zástupcem iracionálního přístupu. Spontaneita je zde přirozeně uplatňována, bez

vědomého záměru. Jedná se o proces bezprostředního realizování v práci s „něčím 

druhým“58, kdežto existenciální hra je proces bezprostředního reagování, práce se sebou 

samým.

  Existenciální hra představuje jednotlivé, oddělené situace, hravá existence může 

zastupovat samotný přístup k životu.

Jak tedy vypadá   existenciální hra a hravá existence   v realizované podobě?

Skutečnou podobu finálního projektu jsem hledala dlouho, což už jsem zmínila a 

rozebrala v kapitole Proces proměny. 

Právě tyto dvě definice nakonec  přesně vyjadřují mé výtvarné uchopení tématu. 

Obsahují hru, existenci a prostředí, přičemž v základu uplatňují vztah hry a existence. 

To vše vzniklo naprosto přirozeně, bez předcházejícího stanovení racionálních 

podmínek. Jsou to tedy práce, které vznikly spontánně, mimo záměr použít je v 

diplomové práci.

                                               
58  S materiálem, s předměty, ale i s lidmi. Zde se objevuje složitost takto těsného vztahu, kdy 
existenciální hra a hravá existence se mohou prolínat a obsahovat jedna druhou v menším poměru. 
V existenciální hře se objevovují prvky hravé existence a v hravé existenci drobné existenciální hry. 
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Zajímavé je, že se v těchto pracích objevily zástupci jak hravé existence, tak i 

existenciální hry. 

Hravá existence                                                   Existenciální hra

Putující květina

Jedná se o soubor paparazzi 

fotografií, zachycující celebritu –

květinu  - v situacích, kdy se nemá 

pod kontrolou, kdy nepředpokládá, 

že jí někdo sleduje. Tímto způsobem 

se mi podařilo odhalit, že květina 

putuje. Putující květina však není jen 

jednoho druhu. Putovat může 

jakákoliv květina, je jen velmi těžké 

„přistihnout je při činu“. Zatím se mi 

podařilo odhalit jen dvě takové. 

Jednu v Podještědí, druhou v Římě.

Dahlia pinnata

Potvrzení žena

Co se stane když požádám o 

potvrzení svého ženství? Kde bych 

mohla takové potvrzení získat a jak 

postupovat? 

Dokument o absurditě v extrémní 

podobě genderové problematiky. 

Získání kompetence k určování 

ženské role. Jak získat  absurdní 

oficiální potvrzení. Popis celého 

procesu a absurdních prostředků, 

které bylo nutné vynaložit, abych 

toto potvrzení získala.
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Zantedeschia aethiopica

Pátrání po putující květině stále trvá 

a jsem si jistá, že se mi časem podaří 

nějaký další pikantní úlovek. Proto 

prosím všechny, aby mě, v případě 

podezření na výskyt putujících květin 

v blízkém okolí, kontaktovali 

urychleně na telefonní číslo: 731 462 

237 

Další hravou existencí je soubor 

grafických tisků:                Nalezenci

Čestné prohlášení

Doklad o zaplacení

Celý dokument je podrobně 

zpracován v příloze.

Výlet za pět euro

Popis této akce jsem použila jako 

příklad v kapitole Vymezení 

základních pojmů – existenciální hra.

Nechci se proto opakovat a jen 

stručně připomínám, že jsem se 
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které vznikly na základě nalézání 

odřezků z velkých měděných matric. 

Byl to zbytkový materiál, který se 

povaloval na zemi v grafické dílně. 

Malé kousky měděných destiček, na 

kterých zůstala nejasná část původní 

grafiky, nebo odřezky poškozeného 

materiálum. Každá destička tedy 

měla předem nějaký, víceméně 

abstraktní motiv.  Nejprve jsem si 

tento obraz vytiskla, a hledala v něm, 

co zobrazuje (co mi připomíná). 

Motiv jsem pak zvýraznila, nebo 

podpořila větší úpravou. Míra úpravy 

je ve výsledku rozdílná a 

individuální vůči každé destičce. 

Například minimální úpravou prošla 

grafička s názvem Lovec. 

O něco víc upravená je grafička 

Rybář, jejíž inspiračním zdrojem 

bylo poškození destičky v její dolní 

části, k níž vedla dlouhá linie.

       

vydala na výlet vlakem, tam kam mě 

dovezl za pět euro. Za eura, protože 

to bylo ve Finsku a za pět, protože 

tato cifra představovala kapitál, který 

jsem chtěla a mohla ten den 

investovat. 

Výlet dokumentují fotografie:
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Na závěr všech složitých konstrukcí, jak realizovat existenciálně hravou problematiku 

se ukázalo, že se skrývá především ve spontaneitě. Je skutečně těžké racionálně 

vybudovat existenciálně hravé či hravě existenciální dílo. Můžeme takto vybudovat 

přípravu k existenciální hře, její průběh však zůstává nepředvídatelný.

Vztah hry a existence v tvořivém procesu je tedy definován prostředím, spontaneitou, 

nepředvídatelností, zážitkem, získáváním nových poznatků a zkušeností.  
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4. Jak aplikovat myšlenku  existenciální hry   do  didaktického díla

Základní snahou této didaktické práce je, snížit poměr „pouhého procvičování“ a 

izolovanosti vzdělávacího procesu od mimoškolní reality. Znovu zasadit edukační 

proces do reálného prostředí, do sociálních situací, ze kterých přirozeně vychází.59

„Vyučovací proces pragmatická škola nechápe jako předávání systematicky 

uspořádaných vědomostí, ale jako rozvíjení dětské zkušenosti. Dítě proto má mít kontakt 

se společenskou i fyzickou zkušeností, má ji znát(…). Zkušenosti žáci získávají v osobní 

činnosti.“60

Podobným způsobem, jakým se dnes umělci snaží výtvarné dílo přiblížit divákům, 

vystoupit z izolovaného prostředí galerie, můžeme realizovat i dílo didaktické. 

Didaktické dílo je uměle vytvořenou situací, ve které jsou známy a určeny její cíle, jak 

tedy souvisí s existenciálně hravou problematikou, jestliže ji podmiňuje spontaneita? 

Je ukryta ve formě didaktického díla. To se přesouvá ze školního prostředí ven a 

vytrhuje se ze stereotypu (vlastnost existenciální hry). Bude-li proces probíhat v 

„pedagogicky nesterilním“61 prostředí, může mít pro žáka bohatší přínos. Takové 

prostředí s sebou přináší nečekané situace, které musí žák řešit aktuálně, zároveň se 

ocitá ve vztahu k jiným osobám62, jejichž postavení v dané situaci vychází z jiné 

podstaty (tzn. mohou být pouhými zprostředkovateli edukace, jejich cílem v tomto 

procesu není vzdělávání). 

Zkušenosti, informace nebo „produkty“ získané/vzniklé během tohoto procesu vyžadují 

speciální zpětnou vazbu. Reálné zhodnocení, další uplatnění získaných zkušeností či 

informací. Například natočí-li žáci v rámci informatiky dokument o provozu ve firmě na 

výrobu obuvi, je nutné, aby tento dokument byl veřejně prezentován, nebo prezentován 

za přítomnosti zástupců této firmy. Žáci tak získají zpětnou vazbu nezávislou na 

školním prostředí. V podstatě jde tedy o to, aby si žák uvědomoval uplatnění jeho 

vlastní činnosti.63

                                               
59 Podobně jako pragmatická pedagogika - experimentální škola, projektové a problémové vyučování.
60 Singule, F.: Americká pragmatická pedagogika: John Dewey a jeho američtí následovníci. Praha 1991
61 Škola je izolované prostředí, které poskytuje žákovi ideální podmínky k tomu, aby se soustředil jen na 
jednu (aktuálně probíhající), vzdělávací oblast. To je určitě dobře. V určitém věku si však žáci začínají 
uvědomovat, že se v některých edukačních procesech jedná o pouhé cvičení a rychle o ně ztrácejí zájem. 
Tím pádem se edukační proces stává neefektivním.
62 Odlišnosti věkové, společenské …
63 viz. Freinetova pedagogika otevřeného vyučování
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Nejdůležitějším výstupem existenciální hry je bezpochyby individuální zkušenost. Pro 

její posílení a následné předávání zkušenosti, je dobré ji zdokumentovat. Jelikož je 

existenciální hra především spontánním zážitkem, jsou nová média ideálním nástrojem 

k jejímu zaznamenání.

I současná společenská situace je pro nová média příznivá. Vzhledem ke generaci 

dnešních žáků, kteří mnohdy nové technologie ovládají lépe než jejich vyučující, 

zároveň vzhledem k současné výtvarné kultuře, jejímž prostředkem jsou z velké části 

právě nová média, je podle mého názoru nezbytné tyto technologie zařazovat i do výuky 

výtvarné výchovy. Používání nových technologií ve výtvarných činnostech se také 

může stát novým lákadlem a cestou k  obnovení zájmu o výtvarnou výchovu.

Vznik projektu

Za základní zdroj vzniku didaktického projektu považuji návštěvu Jičínského muzea 

hry. 

„Do Jičína jsem se vydala, abych se informovala, proč mají v názvu uvedenu hru a 

jakým způsobem ji využívají v muzejním rámci.“64

Zde jsem kontaktovala paní Mgr. Barboru Klipcovou, která mi velmi ochotně poskytla 

veškeré informace o muzeu a jeho aktivitách. Dále také vhodné publikace a muzejní 

materiály, ve kterých byly podrobně zdokumentovány projekty určené školám v Jičíně a 

blízkém okolí. 

Právě tyto projekty65 byly velkou inspirací pro mou vlastní práci. 

„Projekty jsou ojedinělé, protože z nich není cítit nádech „hry na…“ nebo „hry jako 

by…“.  Jsou „hrou“ vážnou a plnohodnotnou, jejich výsledkem jsou konkrétní

informace a data, která lze dále použít. Byly realizovány ve skutečném prostředí, ve 

světě dospělých, kde se vše odehrává „doopravdy“. Toto propojení má schopnost dávat 

věcem větší smysl, v tomto propojení je možné nalézt existenciální podstatu hry = 

Kreativní potenciál.“66

                                               
64 Fejtová, I.: Pátrání po významu hry v dospělosti, In: Výtvarná výchova, 2008
65 Cestička do školy (2004) http://www.muzeumhry.cz/projekty-cesticka-do-skoly.shtml ; Böhmen und 
Mähren a my (2005) http://www.muzeumhry.cz/projekty-prehled.shtml
66 Fejtová, I.: Pátrání po významu hry v dospělosti, In: Výtvarná výchova, 2008
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V projektech muzea jsem se především inspirovala spoluprácí žáků se staršími 

spoluobčany a dotazníkem jako zprostředkovatelem komunikace. 

Tyto prvky jsem se pokusila těsněji propojit s fotografií, jenž v mém projektu zastupuje 

nová média. V didaktické práci tedy představuji projekt, pracující s médiem fotografie.

Fotografie je  předmětem zkoumání i nástrojem, jímž bude projekt/existenciální hra 

zaznamenána. 

Podobným způsobem pracuje David Claerbout, který ve svém díle Mateřská škola 

Antonio Sant´Elia použil fotografii z roku 1932, kterou animoval a znovu prezentoval 

v podobě videozáznamu s minimálním záznamem pohybu. Fotografie byla inspirací i 

výsledkem projektu.

Následující projekt obsahuje několik forem výtvarného projevu najednou. Jedná se o: 

práci s konkrétním dílem (starou fotografií), performance-zážitek, fotografii – záznam, 

dokument. 
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Popis projektu

Projekt je zaměřen na mezigenerační spolupráci mezi žáky67 a seniory. Předmětem 

spolupráce je fotografie a digitální fotografie jako nové médium v mezigenerační 

komunikaci. Žáci tak získávají zkušenosti v oblasti komunikace, mezilidských vztahů a 

rozvíjejí kompetenci kooperace. Zároveň tímto způsobem získají možnost fotografovat 

starší občany, kteří se většinou fotografovat nechtějí. Jejich fotografie mají velkou 

výpovědní hodnotu a žáci tak mají bohatší zkušenosti s fotografováním portrétu. 

Tato spolupráce je podle mého názoru 

obohacující pro obě zúčastněné strany. 

Žákům přináší především zajímavé 

zkušenosti, seniorům rozptýlení a vytržení 

ze stereotypní každodennosti. Náplní 

projektu je dotazníkové šetření, 

fotografování digitálním fotoaparátem, 

videozáznam a prezentace. Vše je podrobně 

rozepsané v následující didaktické řadě.

                                                   Annie Leibovitz, Louise Bourgeois

Základní cíle projektu:

o Mezigenerační komunikace a kooperace
o „učení zprostředkovávané zážitkem a objevováním zapomenutého či neznámého

o prožití sebe samých jako pevné součásti místa, regionu, místní komunity

o dovednost zpracovávat získané údaje.“68

Struktura didaktické řady:

Pátrání po historii fotografie

                                                                               

společná příprava projektu                       realizace                  vyhodnocení a prezentace

                                               
67 možné použít pro druhý stupeň ZŠ, ve skutečnosti realizováno se žáky ve věku 10-11
68 http://www.muzeumhry.cz
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námět:                Pátrání po historii fotografie – společná příprava projektu

koncept: Vymyslet společně, jak bychom se mohli od svých prarodičů dozvědět, kdy se 

v Českých zemích objevila fotografie, jaká byla, jakým způsobem se fotografovalo 

apod. Zároveň přemýšlet nad tím, jak použít fotoaparát při práci s mým prarodičem.

motivace: Ukázka staré fotografie, poté následují otázky: Co vidíte? Jaká je ta 

fotografie? …Víte kdy vznikla fotografie? Víte 

jak vypadala? Víte jak se dříve fotografovalo, 

jak vypadaly fotoaparáty? Viděli jste někdy 

starou černobílou fotografii? U koho to bylo? 

Myslíte si, že by vaše babička nebo dědeček 

mohli něco vědět o starém způsobu 

fotografování a vzniku fotografie? Jak bychom 

od nich mohli získat takové informace, a jaké 

informace vlastně chceme získat?

zadání: Formulujme společně deset otázek, které by nám mohly získat co nejvíce 

informací o fotografování z doby našich babiček. Nehledáme faktické informace, jako 

například letopočet vzniku fotografie, ale osobní zkušenosti našich prarodičů. Sledujte 

při tom fotografii, kterou jsem vám ukázala a přemýšlejte, na co všechno by bylo možné 

se ptát. 

výtvarný problém: Dotazník v roli uměleckého díla. 

technika: diskuse, brainstorming, dotazování, formulování otázek.

přidaná hodnota:  jak správně a účelně formulovat otázku.

výtvarná kultura: umělecká skupina Rafani, Dotazník, 2002, http://artlist.cz/?id=674

jiné kontexty: porovnání historie fotografie s událostmi na českém území. Vyhledání 

fotografií ze zlomových událostí. Z fotografií je také možné vycházet v pátrání po 

rodokmenu a jeho následné výtvarné zpracování.

cíl osobnostně-sociální:  vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci , rozvíjet 

u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, 

pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a 

uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní 

životní a profesní orientaci.“ 69 Především tedy schopnost formulovat otázku a ptát se.

                                               
69 RVP pro ZŠ, VÚP Praha, 2007

http://artlist.cz/?id=674
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cíl vzdělávací:  „ motivovat pro celoživotní učení, podněcovat žáky k tvořivému 

myšlení.“ 70 Ve výtvarné výchově je možné na tomto úkolu ukázat rozmanité formy 

výtvarného projevu, a to i takové, které vycházejí z jiného oboru.

výstupy RVP: „Žák využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, 

ke komunikaci, k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci; Posuzuje tvůrčím způsobem 

aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů a informace.“71 Dotazník 

s deseti otázkami na téma fotografie. 

kompetence RVP:  „vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, 

propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

praktickém životě; 

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu; promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušenost; kriticky myslí, činí 

uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí; přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě 

celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, 

oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si 

druzí lidé myslí, říkají a dělají .“ 72 Žák by měl být kompetentní k utvoření vlastního 

dotazníku na jakékoliv téma. Měl by vědět, co vše tvorbě dotazníku předchází, co je 

nutné vědět předem a jaká zjištění dotazník sleduje. Také by měl pochopit, v jaké 

souvislosti lze dotazník považovat za součást uměleckého díla

mezipředmětové vazby: Informatika, Občanská výchova, Český jazyk (sloh), Dějiny 

umění, Dějepis

                                               
70 RVP pro ZŠ, VÚP Praha, 2007
71 www.rvp.cz
72 RVP pro ZŠ, VÚP Praha, 2007
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Pátráme po historii fotografie.                                                        
…………………………

Datum: ………..

Tento dotazník není určen k žádnému průzkumu veřejného 
mínění. Je to pouze součást fotografického kroužku a nás osm 
žáků, kteří tento kroužek navštěvujeme, se snažíme získat přehled 
o tom, kdy a jak se rozvíjela fotografie. Jdeme za vámi s několika 
dotazy proto, že nás zajímají více osobní zkušenosti, než fakta, 
která lze samozřejmě získat jiným způsobem.
Naše otázky jsou jednoduché, ale my budeme moc rádi, když se o 
vašich zkušenostech rozpovídáte.

1. Pro začátek vaše jméno, nebo stačí jen iniciály a věk –
pouze pokud tuto informaci chcete uvádět. (podpis na 
zvláštní papír, videozáznam)

2. Kdy jste se poprvé setkali s fotografií?
3. Kde to bylo?
4. Vlastnili jste sami, nebo někdo ve vašem okolí fotoaparát?
5. Víte jak se vyvolávala fotografie?
6. Máte zkušenosti s digitální fotografií?
7. Vlastníte digitální fotoaparát?
8. Je jeho obsluha jednoduchá?
9. Měli byste zájem, abychom vás o digitálním fotoaparátu 

něco naučili?

Výsledná podoba dotazníku, která vznikla během této hodiny. Stejný dotazník jsme 

použili pro práci s prarodiči. (Ke spolupráci se seniory byl, na základě konzultace 

s aktivizační pracovnicí z domova důchodců, vytvořen nový, přizpůsobený jejich 

možnostem)
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námět:                                                   Realizace – vlastní rozhovor s prarodičem

koncept: Na základě dotazníku, který vznikl v minulé hodině navázat rozhovor 

s prarodičem. Získat pokud možno co nejvíce informací o osobní zkušenosti s fotografií 

a portrét prarodiče, eventuelně získat záznam rozhovoru (písemný, zvukový, video). 

motivace: Vžijte se do role reportéra. Určitě jste si mnohokrát doma nebo s kamarády 

zkoušeli být reportér a pokládali někomu otázky. Nyní máte možnost být skutečný 

reportér, který se snaží z dotazovaných získat důležité informace. Nebojte se být 

reportér! Klidně ho pro tuto chvíli hrajte, vžijte se do role a co vás v průběhu rozhovoru 

napadne, na to se zeptejte. Jste-li nervózní, zkuste si to nejdříve s kamarádem.

zadání: Na základě dotazníku získejte a zaznamenejte co nejvíce informací, které vám 

prarodiče sdělí. Rozhovor je volný a dotazník pouze vodítkem k diskusi. Nechte 

prarodiče volně vyprávět a heslovitě na papír zaznamenávejte, co vám říkají. Napadnou-

li vás nějaké další otázky, ptejte se a také je zaznamenejte. Na závěr poproste prarodiče, 

zda-li byste si je mohli vyfotografovat. Dbejte při tom pravidel férového (zúčastněného) 

rozhovoru tzn.; neskákejte jim do řeči; vyčkejte až řeknou vše, co chtěli; buďte trpěliví 

a poslouchejte, co vám říkají (mohli byste také dotazovaného jednoduše ztratit, 

nebudete-li dávat pozor, co vám říká); nebudou-li na nějakou otázku chtít odpovědět, 

respektujte to; stejně tak respektujte, nebudou-li chtít zveřejnit své jméno a nechat se 

vyfotografovat). Jsou to pravidla, která vám dotazovaného udrží v zájmu a ochotného 

mluvit. V opačném případě by se mohl zarazit a žádné informace od něho už nezískáte.

výtvarný problém: Nové technologie (foto, video) jako umělecká forma. Dokumentární 

podoby umění. 

technika: zvukový záznam, zápis, video, fotografie

přidaná hodnota: seberealizace, důvěra ve vlastní schopnosti, překonání nejstoty

výtvarná kultura: dokumnetárně-sociální fotografie – Nan Goldin, Vojtěch V. Sláma, 

video art - http://www.youtube.com/watch?v=daEdniY8S18

jiné kontexty: komunitní spolupráce; sociologie rodiny a její porovnání ve vztahu 

dneška a minulosti; bylo by také možné navázat další, fotograficko výtvarnou aktivitou, 

například foto-animací ve spolupráci žáků a seniorů. Fotografie jako zprostředkovatel 

mezilidské komunikace, jako motiv k rozhovoru, jako nositel osobního významu.

cíl osobnostně-sociální: „podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a 

k řešení problémů ; rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a 

úspěchy vlastní i druhých; vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, 

jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 

http://www.youtube.com/watch?v=daEdniY8S18
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prostředí i k přírodě, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich 

kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.“73

Spolupracovat se svým prarodičem, zjistit a získat nepatrné množství z jeho bohatých 

zkušeností.

cíl vzdělávací: „vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, vytvářet u žáků 

potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; 

rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě; vést žáky k toleranci a 

ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně 

s ostatními lidmi.“ 74 Komunikace úděl uměleckého díla, nové technologie ve 

výtvarném projevu.  

výstupy RVP: „Žák ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT; orientuje se 

v možnostech uplatnění ICT v různých oblastech společenského poznání a praxe.“75

Schopnost využívat nová média k záznamu uměleckého zážitku.

kompetence RVP: „samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, 

kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnostivolí vhodné způsoby 

řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy; kriticky 

myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí; naslouchá promluvám druhých lidí, 

porozumí jim, vhodně na ně reaguje; využívá informační a komunikační prostředky a 

technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem; účinně spolupracuje 

ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na 

základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu 

společné práce; respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je 

schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si 

povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí; rozhoduje se zodpovědně 

podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc; používá bezpečně a 

účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a 

závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky.“76 Kompetence 

komunikovat prostřednictvím díla a užívat nové technologie.

mezipředmětové vazby: Občanská výchova, Český jazyk (sloh), Sociologie, Rodinná 

výchova

                                               
73 RVP pro ZŠ, VÚP Praha, 2007
74 RVP pro ZŠ, VÚP Praha, 2007
75 www.rvp.cz
76 RVP pro ZŠ, VÚP Praha, 2007
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námět:                                                                             Vyhodnocení a prezentace

koncept: Vyhodnotit získané informace a přichystat prezentaci toho, co jsme zjistili. Zvolit 

nejvhodnější formu prezentace, tak, aby se vyhodnocení dostalo k těm, kterých jsme se ptali. 

motivace: Diskuse o vlastních zkušenostech z rozhovoru, nejzajímavější odpovědi, 

neobyčejné zážitky… Otázky: Jaké to bylo vést s někým opravdový rozhovor?; Jak jste 

se při tom cítili? Narazili jste na nějaký problém? Překvapilo vás něco? Co vás zaujalo 

nebo pobavilo? Dozvěděli jste se nějakou kuriozitu?

zadání: Nyní je zapotřebí, abychom zpracovali, co jsem získali. Všechny informace 

spojíme dohromady a zkusíme z nich získat jasný přehled o tom, jak vypadala fotografie 

za dob našich prarodičů. Kuriozity a zvláštnosti zaznamenáme zvlášť, abychom je 

mohli použít pro obohacení prezentace. Prezentace je zveřejnění toho, co jste zjistili. 

Ukážeme tak výsledky vaší práce znovu těm, kterých jsme se ptali. Bude důležité, 

vymyslet jakým způsobem prezentaci realizovat. Jestli opět na základě individuálních 

rozhovorů, nebo jako společenskou událost, na kterou budou účastníci pozváni. 

výtvarný problém: Happening, akce, zážitek v uměleckém díle.

technika: akce

přidaná hodnota: zážitek společenského uplatnění, zpětná vazba veřejnosti.

výtvarná kultura: vernisáže, videoart, akce, happening

jiné kontexty: přispívá k upevnění vztahů v komunitě; obohacení kulturního života; 

pozitivní vliv kultury a tvořivého přístupu

cíl osobnostně-sociální:„ připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, 

svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti; 

rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých.“ 77 Zhodnocení vlastní práce a pozitivní vliv zpětné vazby.

cíl vzdělávací: „pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s 

reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci; rozvíjet u žáků schopnost 

spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.“ 78Prezentovat práci 

žáků veřejnosti, upozornit na jejich výkony a posun.

                                               
77 RVP pro ZŠ, VÚP Praha, 2007
78 RVP pro ZŠ, VÚP Praha, 2007
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výstupy RVP: „Žák zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých

funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu.“79 Pomocí 

nových technologií zveřejnit výtvarný záměr celého projektu.

kompetence RVP: „ formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, 

vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu; vytváří si 

pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 

rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a 

sebeúcty;  rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně 

užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o 

nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do 

společenského dění;  využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro 

kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem; účinně spolupracuje ve skupině, podílí 

se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo 

přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; přispívá 

k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s 

druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá 

hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají; respektuje, chrání 

a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k 

uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění 

a sportovních aktivit; používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 

dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo 

nové pracovní podmínky; přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska 

kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany 

svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a 

společenských hodnot.“ 80 Výtvarné vyjádření využívá mnoho forem, je nutné se v nich 

orientovat a být schopen je využívat i v kombinacích, jako je tomu u tohoto projektu.

mezipředmětové vazby: Informatika, Sociologie, Statistika

                                               
79 www.rvp.cz
80 RVP pro ZŠ, VÚP Praha, 2007
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Konkrétní realizace projektu

Konkrétní realizace projektu měla nakonec dvě podoby:

1) v domácím prostředí, s vlastními prarodiči

2) v novém prostředí, s neznámými seniory -  (podmíněno minimálně třemi návštěvami 

domova seniorů, kdy každá návštěva představuje dílčí část projektu – seznámení seniorů 

s projektem; realizace; prezentace) 

Na realizaci projektu se podíleli žáci ZŠ Nad přehradou v Praze 10, v rámci kroužku

digitálního fotografování. Dále pak dobrovolníci z domova seniorů z Prahy 10.

V domácím prostředí s vlastními prarodiči

K realizaci s vlastními prarodiči žáci získali v hodině instrukce a dotazník. Rozhovory 

byly pak vedeny individuálně podle možností žáků. Na zjištění informací dostali 

časovou lhůtu jednoho měsíce a během této doby si postupně předávali zkušenosti a 

nové instrukce. Ti odvážnější, kteří rozhovor vedli hned na začátku, přenesli své 

nadšení na ty ostatní a podpořili je tak v dalším postupu.
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Protože k našemu „výzkumu“ bylo nutné získat více respondentů, kontaktovala81 jsem  

několik domovů seniorů a klub seniorů v blízkém okolí na Praze 10.  Ozval se pan 

ředitel z Domova pro seniory Zahradní město, kterého návrh na společný program 

zaujal. Při první návštěvě domova jsem byla odkázána na aktivizační pracovnici paní 

Evu, se kterou jsem celý projekt konzultovala a s její pomocí upravovala specifickým 

podmínkám našich budoucích respondentů. Například jsme upravili dotazník, a to tak že 

jsme v dotazníku nahradili část s digitální fotografií za otázky na známé fotografy. 

Dále pak bylo nutné více připravit žáky ke komunikaci se seniory, na které nejsou 

zvyklí, kteří mohou reagovat a chápat věci jinak, než jako jejich vlastní prarodiče. 

Zároveň jsme s paní Evou vytipovaly seniory, kteří by byli pro projekt vhodní. 

V novém prostředí s neznámými seniory

Po přípravě žáků a seznámení seniorů s projektem, jsme tedy realizovali „výzkum“ i 

v domově seniorů. Jak žáci, tak senioři (klienti82), pracovali ve skupině. Dvojice žáků 

spolupracovala hned s dvojicí či trojicí seniorů. Po ukončení prvních rozhovorů, se 

objevovali další jednotliví dobrovolníci z řad seniorů, kteří chtěli poskytnout své 

informace. Během 45.minut, které jsme měli k rozhovoru určeny, bylo vyslechnuto 

devět klientů. 

Rozhovory byly vedeny žáky tak, aby byli vyslechnuti všichni klienti a měli dostatek 

prostoru říci vše, co je napadlo. Žáci se při rozhovorech střídali v pokládání otázek a 

fotografování, nebo po dohodě mezi sebou zůstávali v jedné roli. Rozhodnutí, kdo bude 

co dělat jsem nechala na žácích, aby sami zhodnotili a uvědomili si, co je jim bližší. 

Utvoření skupin a role žáků ve skupině byly rozhodnuty už v přípravné hodině. 

                                               
81 e-mailem – viz příloha.
82 Termín používaná v domově na místo seniorů
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Vyhodnocení

Po návštěvě domova jsme měli dostatek informací, ze kterých jsme mohli vycházet. 

Následovala tedy hodina vyhodnocení, ve které jsem s dotazníky v ruce a fotografiemi 

vzpomínali na zážitky a porovnávali zkušenosti mezi rozhovory s vlastními rodiči a 

klienty z domova seniorů. Žáci dostali za domácí úkol, promyslet a sepsat 

nejzajímavější příhodu z rozhovorů. Příští hodina byla opět vyhodnocovací, ve které 

však už nebyly reflektovány osobní zážitky, ale upravována skutečná fakta, které by 

bylo možné použít pro další prezentaci. Žáci porovnávali odpovědi, upravovali 

fotografie, video a vše se sami snažili připravit k prezentování. Měli mnoho přínosných 

nápadů, čím prezentaci doplnit a obohatit. Protože tato prezentace byla náročná na 

přípravu žáků, proběhla další hodina, ve které byly určeny role a sepsán drobný scénář, 

jak bude vše probíhat. 

Prezentace

Mým úmyslem bylo, aby prezentace byla zcela dílem žáků, byla to jejich práce a vše 

zpracovali sami. Žáci měli určeného mluvčího, který byl ochoten vést komentář, 

samotný se však takového údělu velmi obával. Proto jsem se stala spolu-komentátorkou. 

V této hodině žáci s nadšením a plní humoru nacvičovali, jak budou komentovat a 

pracovat na prezentaci. Při realizaci je přirozeně zarazila tréma.

K uskutečnění prezentace bylo nutné vše pořádně přichystat a vyzkoušet. V domově 

seniorů jsem se tedy sešli o hodinu dříve a připravovali techniku s pohoštěním. Už za 

příprav se malý koutek, ve kterém vše probíhalo začal plnit zvědavými klienty domova. 

Na prezentaci tedy přišlo víc seniorů, než na aktivitu s dotazníkem, což žáky uvádělo do 

rozpaků. Bylo nutné je v průběhu přípravy uklidňovat a udržovat jejich soustředění.  

V okamžiku, kdy začalo promítání všechna nervozita zmizela a žáci perfektně zvládli 

celý jeho průběh. Na závěr sklidili veliký potlesk a mnozí senioři jim osobně 

gratulovali. To jim bylo dostatečnou odměnou, za dlouhou a náročnou práci, někdy až 

nepříjemně důsledně prosazovanou paní učitelkou. 

Prezentace byla zatím uskutečněna jen v domově seniorů, protože bylo snadnější určit 

čas a místo, kde prezentace proběhne. Navíc jsme se s žáky dohodli, že do prezentace 

prarodičům zařadíme i další práci, kterou žáci udělali během roku. 
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Celý projekt byl realizován postupně během dvou měsíců, kdy jsme se s žáky scházeli 

někdy i dvakrát týdně. Ve čtvrtky83 na přípravu, v pondělky v domově seniorů84. Přístup 

žáků mě samotnou ohromoval. Konkrétní hodiny tedy probíhaly v tomto sledu:

 Vypracování dotazníku 

 Předání dotazníku a instrukce ke spolupráci s prarodiči (realizace a odevzdání 

záznamů z rozhovorů s prarodiči)

 (prezentaci projektu seniorům jsem nakonec musela vzhledem k časové tísni 

uskutečnit bez účasti žáků. Původně jsem chtěla i do této činnosti žáky zapojit.)

 Realizace rozhovorů

 První vyhodnocení (zážitkové a osobní)

 Druhé vyhodnocení (faktické a přípravné)

 Příprava prezentace

 Prezentace

Bez obětavého přístupu žáků a spolupráce celého domova seniorů by nebylo možné 

tento projekt realizovat. Na pedagoga je v takové práci z jedné strany kladena velká 

důvěra žáků, z druhé strany důvěra v pedagogovy schopnosti, že svou skupinu zná a je 

schopen ji zvládnout. Dále pak se jedná o situaci „dvojí pedagogiky“, směrem k žákům 

a směrem k seniorům. Bylo skutečně nezbytné projekt nejprve konzultovat a i nadále 

spolupracovat s pracovníkem, který v tomto vztahu představoval pedagoga na straně 

seniorů. Je totiž nutné předvídat schopnosti a reakce obou skupit, zkoordinovat je a do 

určité míry je přizpůsobit vzájemnému setkání. To bez spolupráce osob zastupující 

pedagogy není dost dobře možné85. Setkání skupiny žáků se skupinou seniorů je 

víceméně důvěrnou záležitostí, proto je nutné znát důvěrně i obě skupiny. 

                                               
83 v době, kdy oficiálně probíhá kroužek
84 Jiný den totiž nebylo nožné v domově realizovat naše plány
85 Nejedná-li se o setkání vnoučat a prarodičů
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Závěr

Jsem si vědoma, že spoustu myšlenek a domněnek, které jsem v této práci uvedla mohou být 

chápány jako samozřejmost, a že nemusejí sdělovat v zásadě neobvyklé informace. Pro mne 

samozřejmostí nebyly. Nahlížela jsem je z nového úhlu pohledu, staly se novým předmětem 

zájmu. Byly to individuální objevy, které mě fascinovaly a které jsem se snažila šířit i 

uplatňovat v celém svém okolí. 

Stejné individuální objevy poskytuje hravá existence a existenciální hra v jakémkoliv lidském 

konání, je možné se jimi řídit a uskutečňovat je v jakémkoliv oboru:

Hudba – Jan Burian (Dívčí válka 2006, Muži jsou křehcí 2007), Laptop Orchastra …

Literatura: Milan Kundera, Richard Bach …

Věda: Otto Wichterle, Oldřich Jirsák …

Pedagogika …

Uvedené příklady ve stručnosti dokládají, že existenciálně hravá problematika  není omezena 

jen na výtvarnou činnost. Vyznačuje se individuálním i společenským přínosem a je 

realizována skrze lidskou tvořivost, která je univerzální.

Existence a hra se vzájemně ovlivňují a prolínají. V jejich těsném vztahu se vynořuje 

existenciální hra a hravá existence, které podněcují, posilují kreativní potenciál, skrze něj 

podporují vývoj jedince i společnosti. Ve vztahu existence a hry se skrývá především poznání.

Je dobré alespoň příležitostně vystoupit díky hře ze samozřejmostí, ze stereotypu a vnímat 

svět, „jako bychom ho viděli poprvé“86. Tím získáme nové zážitky a zkušenosti, které zpětně 

obohatí naší existenci. Zavrhneme-li hru, zavrhnem zároveň přirozenou lidskou touhu po 

poznání a možnost nalézat nová řešení.

                                               
86 Petr Nikl z přímého rozhovoru
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