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Anotace 
Tato práce je celá postavena na cyklu olejomaleb velkého formátu 

na téma „Člověk v krajině". V praktické části jsou zdokumentovány mé 

obrazy a je v ní popsán jejich vznik a vývoj. Část praktická je opřena o 

čast teoretickou, v níž uvádím díla a autory, kteří jsou mé malbě blízcí, 

nebo jsem se jimi inspirovala. Diktická část obsahuje výtvarné náměty 

a ukázky dětských prací na téma Člověk v krajině. 

Abstract 
This work is built on the cycle of the large paintings on the theme 

A MAN IN LANDSCAPE. In the practical part my paintings are docu-

mented and their rise and making are described there. The practical 

part is based on the theoretical part, in which I mention works and 

authors, who are near upon my creation or I was inspired with them. 

Didactic part includes art motives and illustrations of children^ s works 

on the theme A MAN IN LANDSCAPE. 
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Úvod 

V teoretické části diplomové práce neusiluji o vytvoření historického 

přehledu vývoje krajinomalby, ale o zachycení autentického procesu 

vlastní tvorby, která je stěžejní částí mé diplomové práce. Jedná se o 

sérii olejomaleb na téma „Člověk v krajině". Ráda bych v tomto textu 

popsala a uchopila vznik této praktické části, která se během dvou let 

stále proměňovala a vyvíjela. Chci poukázat na určité vybrané autory 

či umělecké skupiny jež jsou „příbuzné" s mými výtvarnými pracemi a 

ke kterým jsem se během malby vymezovala, či z nich vycházela. Teo-

retická část mé diplomové práce se tak vztahuje spíše k části praktické 

(malířské). Ta postihuje mou vlastní tvorbu. 

V didaktické části uvádím konkrétní didaktické náměty čerpající z 

tématu „Člověk v krajině". Jedná se o pracovní listy s textovým, ob-

razovým a fotografickým motivačním materiálem. Snažila jsem se je 

vypracovat tak, aby fungovaly jako didaktický materiál, který postačí 

vždy na jednu vyučovací jednotku výtvarné výchovy. Část z nich jsem 

realizovala s dětmi nejprve během praxí v rámci studia na PedF, v po-

sledním půl roce již jako učitelka na ZUŠ. Fotodokumentaci dětských 

prací přikládám jako součást didaktické části. 



PRAKTICKÁ ČÁST 
MALBA 

Dana Plachá - Stará žena a kůň (detail) 





1. Vývoj tématu 

1.1. Orientace v tématu 

V začátcích práce na zvoleném tématu jsem si nebyla jistá, jakým 

směrem se bude má tvorba ubírat. Téma „Člověk v krajině" je ne-

smírně široké a nabízí celou řadu přístupů a námětů. Z tohoto důvodu 

jsem se rozhodla, že začnu pracovat spontánně a budu vycházet ze své 

vlastní práce. Nejdříve jsem si pro sebe analyzovala, jakými směry se 

vůbec mohu ubírat. Našla jsem si v podstatě 4 základní možnosti pojetí 

člověka v krajině1: 

• Krajina jako taková: krajinomalba jako výstup je jakýmsi dokladem 

o přítomnosti člověka (v tomto případě malíře) v krajině. Je výpovědí o 

pocitu z konkrétního místa a jeho zaznamenáním. Malíř je pod přímým 

vlivem zvoleného prostředí. V tomto přístupu ke krajině došlo k zásad-

nímu zvratu v 1.polovině 19.století. yByli to členové Barbizonské školy, 

kdo se začal soustředit na zachycení skutečné, všední, každodenní kra-

jiny, kterou se snažili vyjádřit co nejpřesněji - v barvě, osvětlení, vyjá-

dření atmosféry. Vyšli do přírody, kde vytvářeli skici k obrazům a podle 

1. Ch. F. Daubigny - Vesnice Portejoie na 

břehu Seiny, 1868 
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nich v ateliéru malovali. Později však „Barbizonci" začali dokončovat 

celý obraz přímo před krajinným motivem, aby se přiblížili skutečné 

barvě reality. Na rozdíl od předchozího malířství přestali mít zájem o 

zachycení přírodního materiálu, hmoty, ale snažili se hlavně o postižení 

skutečné barevnosti a světelných hodnot v krajině, vyjádřených přímo 

lokální barvou. Snažili se o co největší objektivitu vidění a o zachycení 

krajiny v různých denních dobách. Tím se zkrátila doba tvorby obrazu 

a uvolnil se malířský rukopis, který se stal vyjádřením atmosférického 

dění v přírodě. Jejich přístup později rozvinuli impresionisté v čele s 

Claudem Monetem."2 

v 

• Člověk v krajině jako stopa: otisk přítomnosti člověka. Člověk je 

do kultivované krajiny viditelně vepsán, i když v ní není přímo fyzicky 

přítomen. Vidíme kolem sebe kulturní krajinu, zcela proměněnou tisí-

ciletým působením lidské ruky. Vidíme telegrafní dráty ovinující zemi 

jako klubko nití, skládky odpadu, sítě silnic, města rozpínající se do 

volné krajiny víc a víc. Na procházce zcela opuštěným místem najed-

nou najdeme plastovou láhev, která nás upozorní na všudypřítomnost 

lidské civilizace. Další možností pojetí tématu „Člověk v krajině" je tedy 

i zachycení, nebo přímo vytvoření nějakého otisku lidské přítomnosti, 

(př. Kafka, Christo) Proto bych sem zařadila land-art, kterému jde o 

2. Ivan Kafka - Skutečnost a sen, 1990 
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záměrné zásahy do přírodního prostředí, o intervence. Ty mohou mít 

nenáročnou, elementární podobu. „Lidský zásah má být pouze přiro-

zenou lidskou stopou v nedotčené přírodě, již má zlidštit a proměnit v 

duchu přírodních zákonů, jimž podléhá jako přírodní bytost."3 

• Člověk (figura) v krajině: zachycení člověka v krajině fyzicky pří-

tomného, člověka při práci, odpočinku, všedním životě. Věnovali se mu 

mnozí umělci od pradávna až po současnost. Zmíním alespoň Milleta 

a jeho „Sběrače klásků" nebo Manetovu „Snídani v trávě". K tomuto 

pojetí jsem postupně dospěla ve své tvorbě i já, a proto je^zde nebudu 

dále rozvádět. Věnuji se mu podrobněji v teoretické části diplomové 

práce „Člověk v krajině" ve výtvarném umění. 

3. Édouard Manet - Snídaně v trávě, 

• Krajina v člověku: vnitřní krajina. Krajina vycházející ze skutečnos-

ti, která se ale v umělcově nitru transformuje do zcela nové podoby. 

Jeden příklad za všechny: Mark Rothko. „Na jeho obrazech se v přesně 

nedefinovatelných prostorech vznášejí pravoúhlé, na okrajích rozplý-

vající barevné pásy. Rothkův cit pro prostor vychází z konkrétní zku-

šenosti, z prožitku z nezastavěné, rozlehlé americké krajiny. Dálku a 

nekonečnost prostoru zažil malíř v Oregonu. Z vyvýšeného stanoviště 

přehlížel prázdnou, do bílé mlhy ponořenou krajinu. V mléčném závo-



ji, který se šířil nad prostorem, v této nicotě z půdy a páry, se vynořil 

drobný bod: auto. Rothka se zmocnil pocit vlastní nicotnosti. Na tento 

pohled a na svůj pocit nikdy nezapomněl. Jeho díla jsou variacemi na 

téma nekonečnosti."4 



1.2. Hledání 

Během své tvorby jsem se dotýkala víceméně všech výše zmiňova-

ných přístupů. Začala jsem širokým záběrem celého spektra uvedených 

možností a nebránila se žádnému ze jmenovaných pojetí. Nechala jsem 

práci volně plynout a „pouze sledovala", jakým směrem se bude defini-

tivně ubírat. Některé přístupy jsem opustila poměrně rychle a utvrdila 

jsem se, že pro mne nejsou adekvátní formou vyjádření. V následující 

kapitole se pokusím stručně popsat stěžejní momenty v procesu hledá-

ní tématu, které se nakonec stalo obsahem mé diplomové práce. 

Po počátečním „přešlapování" a úvahách, za který konec uchopit 

téma Člověk v krajině, jsem se rozhodla, že vyjdu ze skutečnosti. Za-

čala jsem tedy sérií kreseb a skic, které vznikaly buď přímo v plenéru, 

nebo jako vzpomínka na konkrétní místo. Kreslila jsem zjednodušené 

pohledy do krajin, hlavně mne zajímaly plochy podzimních polí (viz. 

ukázky 5.,6.), odlišované jemnými barevnými nuancemi podle zralosti 

klasů a podle druhu vysazované plodiny. Často šlo o pohled, který se 

mi „otisknul" do paměti třeba při jízdě autem. Soustředila jsem se na 

rozdělení horizontu, či svahu do různobarevných polí. 
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Jako vzpomínka na konkrétní místo vznikla série kreseb pastelem 

na téma sv. Jan pod Skalou. Šlo v podstatě o opakující motiv, který 

zaznamenával spíše než realitu, můj subjektivní pocit z onoho místa 

(viz.7.,8.). 

Zásadní zlom v mé práci nastal, i když jsem si to tehdy ještě neu-

vědomovala, při kurzu katedry VV v Českém Dubu. Poprvé jsem totiž 

nezpracovávala pouze krajinu, ale zaměřila jsem se na figuru v krajině. 

Ovlivnil mě zdánlivě drobný zážitek, který se mi ale i po měsících stále 

vracel. Seděla jsem v parku u Domova důchodců, když si na nedalekou 

lavičku přisedly tři staré ženy (viz.9.). Zaradovala jsem se nad nečeka-

ným výjevem a začala si je skicovat. Z útržkovitého rozhovoru, který 

ke mně doléhal, vyšlo najevo, že jsou obyvatelkami onoho domova dů-

chodců. Seděly pod urostlým stromem a povídaly si, nebo spíše vedly 

tři na sobě nezávislé monology. Časti jejich řeči ke mně doléhaly v bi-

zardní dadaistické koláži, ze které mrazilo v zádech. Pustila jsem se do 

horečného zapisování: „...a ta byla s dechem v nemocnici a umřela... 

hovězí vývar si dávám přidat...špatně slyší a špatně vidí...nerozezná 

člověka z dálky, až když je u ní... řek bych vám, nevím sám, hop a ská-

kal dále....v pondělí, v pondělí já vás pudu vzbudit, nebojte se, v pon-

dělí máme zpívánky, já znám 75 písniček...a ty co nemůžou, přivezou 



na vozejku a všichni zpíváme..." jedna z žen vstala. Nesmírně pomalu, 

opíraje se o hůl se vracela k domovu „...to mi akorát vyjde, ženský 

už taky jdou...na shledanou, hodně zdravíčka, hezkou noc, klidnou... 

mám tam pytlík s b rej lem a?., .vždyť tady nic nemáte, vždyť jste nepři-

nesla žádnej pytlík..." Stihla jsem ještě jednu skicu opuštěné dvojice 

(viz.11.), něž obě odešly. 

Tento zážitek, umocněný slyšeným rozhovorem, byl vlastně prvním 

impulzem k tomu, abych se intenzivněji začala zabývat stářím. Babič-

ky, které seděly v parku pod stromem, si nesmírně užívaly, že mají 

možnost posedět na lavičce ve stínu stromu, možnost k oné lavičce 

dojít a posadit se na ni, možnost popovídat si. Věděly, že tyto, pro mla-

dého člověka nepodstatné věci, nejsou žádnou samozřejmostí. Uměly 

si vychutnat příjemnou chvilku a z jejich hovoru bylo znát, že jejich 

život je složen právě z takových drobných radostí, jako je zpívání s 

ostatními obyvateli domova důchodců nebo oblíbené jídlo k obědu. Nic 

jiného jim v životě ani nezbylo. Jsou osamělé, nemají nikoho, kdo by 

je navštěvoval, jsou limitovány svým stářím. Sedí na lavičce pár metrů 

od domova důchodců, protože dál by ani dojít nemohly. Říkala jsem si, 

kolika krajinami za celý život asi prošly, kolik toho viděly a zažily. Kde 

by asi chtěly být, kdyby si mohly zvolit? Teď jsou ale šťastné za mož-



nost dojít ven do blízkého parku, protože je to jedno z mála potěšení, 

jež jim zatím zůstalo. 

Po návratu do Prahy už jsem se od tohoto tématu nemohla odpoutat. 

Uprostřed města plného lidí a shonu jsem si uvědomovala všudypří-

tomnost stáří, a tím, že jsem se na něj zaměřila, vnímala a prožívala 

jsem jej nesmírně osobně a intenzivně. Situace starých lidí ve městě 

je ještě tísnivnější, než situace oněch babiček z Českého Dubu. Jsou 

uzavřeni do svých bytů, protože žádný park není na blízku. Nemají ni-

koho, s kým by si mohli popovídat, protože blízký člověk bydlí na dru-

hém konci města, a to je pro ně nepřekonatelná vzdálenost. 



1.3. Nalezení-zacílení 

Zatímco babičky na lavičce v parku působily přirozeným dojmem, 

starý člověk ve městě vypadá poněkud nepatřičně. Město, které posky-

tuje zdravému člověku maximální komfort a nabídku širokých možností, 

se pro starého nebo nemohoucího člověka stává pastí plnou překážek. 

Jako by do společnosti mladých a schopných nepatřilo stáří a nemoci. 

Uprostřed autobusů, tramvají, eskalátorů a rychlého tempa města, 

jsem sledovala staré lidi o holích, kteří se pohybují zpomaleně v napro-

stém kontrastu k prostředí, jež je obklopuje. Bojují s krátkými intervaly 

na přechodech pro chodce, s proudem lidí valících se po chodnících, se 

schody, náledím, výkopy a dalšími překážkami velkoměsta. Při chůzi 

si vypomáhají holemi, jakýmsi podpěrným systémem, bez něhož není 

možné překonat ani minimální vzdálenost. Nákup v samoobsluze se pro 

těžce pohyblivého člověka stává obřadem, náročnou výpravou vyžadu-

jící velkou přípravu a nasazení veškerých sil. Cesta pro chleba se rovná 

pouti, zabírající velkou část dne, po které je nutno dlouho odpočívat a 

sbírat ztracené síly. Pro mne osobně jsou staří lidé chodícím apelem, 

apelem upozorňujícím na křehkost a konečnost mé vlastní existence. 

Jak píší Henriksen a Vetlesen v knize Blízké a vzdálené: „Hlavními 

dimenzemi naší existence jsou závislost, zranitelnost, křehkost a smr-
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telnost. Nezvolili jsme si je, proto je nemůžeme svou vůlí odstranit. 

Člověk není soběstačná bytost, jakkoli si to moderní lidé namlouvají 

(nebo jim to namlouvá kultura) - ovšem pouze do okamžiku, kdy krize 

nebo choroba postihne také ty, ano právě ty, kteří uvěřili ve svou nedo-

tknutelnost a nezávislost na ostatních. Pro toho, kdo usiluje o zvládnutí 

života v každém směru, udeří nemoc nebo připomínka vlastní smrtel-

nosti jako blesk z čistého nebe."5 

Téma závislosti, zranitelnosti, křehkosti a smrtelnosti se promítlo 

do mé tvorby i z osobního života. Během studií na vysoké škole jsem 

se musela vyrovnat se smrtí několika blízkých. Toto můj zájem o téma 

jistě také umocnilo. Malba pro mne byla možností, jak se se stářím, 

nemohoucností a smrtelností vyrovnat. To, že jsem se jimi zabývala 

hlouběji, mě nutilo uvědomovat si i vlastní pomíjivost a smiřovat se s 

ní. „Naše vlastní smrtelnost a především smrtelnost našich blízkých nás 

upamatovává na křehkost lidského bytí. I smrtelnost je danou dimenzí 

existence. Nemůžeme ji ani zvolit ani zamítnout, dává však smysl vol-

bě, kterou učinit můžeme, totiž ve stálém vědomí toho, že nežijeme 

věčně, že mnohé věci spěchají, zatímco jiné se ukazují jako nepod-

statné. Smrtelnost nás provází na celé naší životní pouti. Tato okol-

nost se projevuje velmi různě - abstraktně nebo konkrétně, jako něco 

neskutečného nebo akutního, v závislosti na tom, v jaké fázi se právě 



nacházíme. Třebaže naše vlastní smrtelnost ohraničuje horizont našich 

životních rozhodnutí i vše, čím jsme, čím jsme byli a čím budeme, je to 

smrtelnost těch druhých, jež nám zprostředkovává přímou zkušenost 

smrti. O vlastní smrti víme, cizí smrt prožíváme. Odchod druhého nás 

přivádí do blízkosti smrti - jen ten, kdo přežije smrt, ji zažívá a stává 

se svědkem přechodu ze života do smrti. Prožitek cizí smrti rozhodně 

není v našem životě druhořadým fenoménem. Spíše znamená vržení 

do hloubi vlastního bytí."6 



^ , • m Na lavičce - Dravá část, 120x90 cm, 

13. Na lavičce - levá část, 120x90 cm, 14. Na lavičce - střední část, 150x110 cm, olej £ 
olej na plátně, 2005 n a p l átně, 2005 °'e ] " " p , a t " e ' 

Na základě skic uvedených v kapitole 1.3. vznikl triptych obrazů „Na lavičce". Střední část triptychu za-

chycuje dvě staré ženy na lavičce. Pravá a levá část je tvořena menšími formáty s třetí postavou, která se z 

lavičky zvedla a odchází. Jedná se o stejný námět, ale boční obrazy byly namalovány s měsíčním časovým 

odstupem a každý z nich má jiný charakter. Nejdříve vznikl obraz vlevo, se kterým jsem nebyla spokojená a 

po vytvoření druhé varianty (vpravo), jsem se k němu vrátila a výrazně jej přemalovala. 
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1.4. Vlastní tvorba 



16. Noční dů-chodec - 120x90 cm, olej 

na plátně, 2006 

17. Stará žena a kůň - 120x90 cm, olej 

na plátně, 2005 

Postupně vznikaly další skici (str.24) zobrazující figuru „ztracenou" v městské krajině. Většinou šlo o me 

vlastní zážitky z Prahy, které se mi vryly do paměti jako stále se vynořující obrazy. Nejčastěji šlo o staré lid. 

o holích, překonávající překážky velkoměsta, nebo např. bezdomovce na lavičce. Místy inspirace byla Národní 

třída, Florenc, park na Karlově náměstí. Takto vznikl například obraz starého muže o holi, jež přechází setme-

lou ulici na Florenci a za ním svítí hodiny odměřující „náš čas" (obr. 16.), nebo obraz mladého bezdomovce 

se psem (obr.21.). Skrze konkrétní lidské osudy jsem se dostávala ke stáří a stárnutí obecně. V obrazech se 

to projevilo symboly, jež odkazují k tématu smrtelnosti. Postavou na obraze mohu být já nebo kterýkoli jiny 

člověk. Jde o zobrazení základního aspektu každého lidského života: pomíjivosti a smrtelnosti. ^ 



19. Na mostě II. - 120x90 cm, olej na 

plátně, 2006 

20. Na mostě I. - 120x90 cm, olej na 

plátně, 2005 

Další tři obrazy jsem namalovala po návštěvě Benátek v září 2005. Aniž bych se na to připravovala, vynořilo 

se mi tam stejné téma jako v Praze. Mezi obrovským množstvím turistů, jež se kochali krásou města, jsem 

najednou viděla staré lidi o holích, kteří zdolávali mosty a můstky přes početné kanály a prodírali se davy v 

uzounkých uličkách. Jako reakci na benátský zážitek jsem namalovala obrazy „V uličce" a „Na moste". 

K druhému ze jmenovaných obrazů vznikla po půl roce další varianta. 
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21. Muž se psem - 150x140 cm, olej na plátně, 2006 

Předlohou k obrazu „Muž se psem" byla skica (č.26.), která je v malířském podání lehká a má uvolněný 

rukopis. Původně jsem chtěla, aby obraz zcela odpovídal skice, ale vzhledem k velkému formátu plátna to 

nebylo možné. Zjistila jsem, že pouze „zvětšit" skicu nestačí. Několikrát jsem obraz přemalovala než získal 

finální podobu. Proti původnímu návrhu u něj došlo k výraznému posunu ve způsobu malby. 
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1.4.1. Skici k obrazům 





1.4.2. Proč olejomalba? 

Při definitivní realizaci tématu „Člověk v krajině" jsem vycházela z 

četných skic, vytvořených různými technikami: kresba tužkou i pas-

telem, malba temperou, akvarelem i olejovými barvami na kartonu a 

sololitu. Protože jsem od začátku byla rozhodnuta pro velké formáty 

(120x90cm, 150xl40cm, 150xl20cm), technika akvarelu by byla zcela 

nevyhovující. Váhala jsem mezi akrylovou a olejovou malbou a nako-

nec zvolila techniku olejové barvy na plátně. Pro plátno jsem se roz-

hodla i z praktických důvodů. Při velkých formátech by byly obrazy na 

sololitu příliš těžké. Plátno svou členitou strukturou pozitivně ovlivňuje 

celkové vyznění malby. Zvítězila tedy klasická technika malby olejem 

na plátno. 

Olejomalba je osvědčenou technikou, která má přesně stanovené 

postupy, jež JG nutné dodržet, abychom dosáhli požadovaného výsled-
ku. chtěla jsem si vyzkoušet celý proces, jež malbu olejem na plátno 

provází. Sama jsem stloukala rámy, napínala plátno, klížila, natírala 

Šepsem i imprimiturou. Je to zdlouhavý a náročný postup, ale je to 

zároveň jakýsi přípravný rituál k samotné malbě. Plátno jsem musela 

mnohokrát vzít do rukou a čekat, až jednotlivé podklady zaschnou. 



Tato doba mi umožňovala připravovat se na malbu, promýšlet si kom-

pozici obrazu a zároveň se těšit, až plátno bude definitivně připravené 

a budu moci konečně začít malovat. Vyčkávaní a těšení se ovlivnilo i 

mou chuť do práce. 

S čekáním je spojený i další důvod, proč jsem volila právě „olej". 

Velký formát neumožňuje malbu okamžitě dokončit tzv. „A la prima", 

a proto jsem musela dělat i několikatýdenní technologické přestávky a 

čekat na proschnutí vrstev. Technologické přestávky v práci jsou nut-

né. Pokud bych malovala na nedostatečně zaschnutou vrstvu, mohlo 

by mezi vrstvami dojít k pnutí a malba by zkrakelovala. Většina barev 

zasychá 14 dní, některé i déle. K úplnému proschnutí malby dochází až 

po půl roce. 

Díky nuceným přestávkám se do obrazů dostal rozměr časovosti. 

Vracela jsem se k nim s odstupem, který mi dovolil nové nahlédnutí 

obrazu, jež bylo impulzem k jeho dokončení či přemalování. U někte-

rých obrazů jsem po jejich dokončení měla úplně novou představu, jak 

by měly vypadat. Proto jsem některé náměty znovu opakovala. Jedná 

se o stejné téma a kompozici, ale dochází ke změně barevnosti nebo 

malířského zpracování. 



Technika oleje splňovala i moje požadavky na volnost malby, protože 

umožňuje jak jemné lazury, tak pastózní malbu. Tato rozmanitost mi 

pomáhala i v zápasu s poměrně velkými formáty, pro které jsem se 

rozhodla. 

V posledních měsících práce jsem narazila na nečekaný limit. Cítila 

jsem se omezená možnostmi malby štětcem, jako by mi svazoval ruce. 

Z tohoto důvodu jsem u posledních obrazů („Muž se psem", „Most 

II.".) experimentovala se stříkáním různě husté barvy, s malbou váleč-

kem nebo kusem hadru. Pomohlo mi to uvolnit se při malování velkých 

ploch, u kterých jsem předtím měla pocit, že čím déle na nich pracuji, 

tím jsou „mrtvější". Volný přístup k malbě mi nejdříve umožnil expre-

sivně rozpracovat velké plochy, které jsem potom dokončovala štětci. 

Štětec jsem používala k vytvoření detailů. 



TEORETICKÁ ČÁST 
„ČLOVĚK V KRAJINĚ" VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ 

Leonardo Cremonini 



v 

2. „Člověk v krajině" ve výtvarném umění 

V této části své diplomové práce se zaměřuji na umělce či umělecké 

skupiny, jež se vztahují k mému tématu. Jsou mi blízcí svou tvorbou 

nebo jsem z nich vycházela. Jak jsem se již zmínila v úvodu, nejde mi 

o ucelený historický výčet, ale o stručné postižení některých důležitých 

momentů v dějinách umění, které souvisí s tématem „Člověk v kraji-

ně", přičemž se záměrně věnuji umělcům 2.poloviny 20. stol. a někte-

rým současným autorům. Tento časový úsek jsem si vybrala záměrně, 

protože je to skutečnost, která je mi bližší. Umělci v tomto období žili 

a tvořili v podmínkách, které jsou podobné jako dnes. Tím pádem řešili 

ve svých dílech podobné „problémy" jako já. 

2.1. Skupina 42 - město jako inspirace 

Jako první impulz vzniku Skupiny 427 působilo zveřejnění textu 

Jindřicha Chalupeckého „Svět, ve kterém žijeme". Nejedná se přímo 

o program skupiny, ale o stať, která rozebírá postavení umělce v mo-

derním světě. Umělci se s tímto textem ztotožňovali a vyšli z něj při 

vytváření koncepce programu skupiny. Členové skupiny 42 se věnovali 



tématice města a jeho všední skutečnosti. Eva Petrová je toho názoru, 

že členové skupiny 42, která vznikla během 2.světové války, si v čase 

ohrožení uvědomovali hodnoty života i prostředí a těch nejobyčejnej-

ších věcí. Zdánlivá bezvýznamnost nabývala na významu a zároveň zů-

stávala sama sebou, bez symbolizace a literárního přizdobení. Jestliže 

se tito umělci zajímali o město a jeho civilizační atributy, nezáleželo na 

volbě témat, šlo o objevování, „uvidění", nalezení zázračnosti v prosté 

všednosti, o nový mýtus.8 

Na realitu všedního života odkazuje právě i stať „Svět, ve kterém 

žijeme". Nejde jen o to, všímat si všedních věcí, jenž nás obklopují, ale 

malba je zároveň možností, jak se s realitou moderního světa vyrov-

nat. Podle Jindřicha Chalupeckého umění umožňuje postavit se tváří v 

tvář tomuto světu, působícímu častokrát cize a nepříjemně. Nemůže-

me se mu vyhnout, ale můžeme jej malbou uchopit a polidštit. „Zatím 

co chabý a opatrný malíř a básník dnešní vyhledává pro své umění sku-

tečnost co nejnezávadnější, co nejvzdálenější, co nejméně jeho životní 

praxe se týkající, a prchá za ní kamsi daleko mimo sebe, vždy jindy 

se uměním člověk opíral o skutečnost co nejbližší, ať to byla zvěř, již 

lovil, hedvábné šaty žen, jež miloval, krajina, v níž žil. Skutečností mo-

derního malíře a básníka je prakticky město; jeho lidé, jeho dláždění, 

stojany jeho lamp, návěstí jeho krámů, jeho domy, schodiště, byty. 



tuto skutečnost zapírá, a zapírá ji, poněvadž se jí bojí, poněvadž je 

svět, v němž žije, a moderní člověk se bojí tohoto světa, poněvadž 

se v něm upamatoval na sebe -a on se sebe bojí."9 

Nebudu na tomto místě rozebírat tvorbu všech členů skupiny, pro-

tože je to téma na samostatnou práci. Poukáži jen na některé vybrané 

umělce a konkrétní díla, jež jsou nějakým způsobem blízká mé vlastní 

tvorbě. 

2.1.1. Noční chodec Hudeček (1909-1990) 

Téma Nočního chodce se objevilo v obrazech Františka Hudečka 

po nesmírně intenzivním zážitku při procházce prosincovou nocí plnou 

hvězd: „...hvězdy na nebi se nějak pomíchaly s těmi barevnými světly 

na zemi, na zlomek vteřiny jsem se cítil jako bez váhy, jako ve snu, že 

jsem se snad troškou své vůle mohl vznést. Několik dní mi ten zážitek 

nešel z mysli a tak, abych se ho zbavil, nakreslil a okoloroval jsem jej 

vlastně jen jako záznam."10 František Hudeček se od té chvíle k tématu 

Nočního chodce stále vracel. 

Na jeho díle je mi blízká právě soustředěná práce na jednom tématu, 

jež se snažil pojmout v celé šíři možností. Opakoval téma, ale stále stří-

21. František Hudeček - Noční chodec, 

1941 
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dal výraz „od teskné atmosféry, po vyloženě modernistické, kubistické 

tvarosloví, od postromantických scén po abstraktně lineární znaky."11 

Je to tentýž Noční chodec, ale pokaždé jinýma očima. 

Opuštěná postava uprostřed noci je blízká každému, kdo se někdy 

sám procházel nocí, díval se na hvězdné nebe a uvědomoval si vlastní 

nicotnost pod vesmírnou klenbou. Atmosféra okamžiku z jeho obrazu 

přímo čiší, je z nich cítit i chlad prosincové noci. Záře hvězd prozařuje 

i stojící postavu, která tak splývá s oblohou a stává se její součástí. 

Oním opuštěným chodcem přitom může být jak autor, tak náhodný 

chodec, nebo jakýkoli neznámý, osamělý člověk jdoucí ulicí. 

Pokud bych měla hledat společné znaky svých obrazů s Nočními 

chodci Františka Hudečka, byly by to následující prvky. Ústřední po-

stavou obrazů je figura, dominantní v celé kompozici. Zjednodušené 

město ustupuje do pozadí a má spíš formu znaku, jež nás má uvést do 

prostředí. Oběžníky zcela stačí k tomu, aby naznačily ulici jíž chodec 

prochází a kolem něhož se tyčí jednoduché „kulisy" budov. Pozornost 

diváka je tak soustředěna k figuře, která je jakoby sevřena architek-

turou města. I já jsem snažila ve své práci pozornost diváka upoutat 

hlavně ústředním motivem obrazu, jíž je figura. Pokud se v mých obra-

zech objevují nějaké znaky města, jsou okleštěné na minimum, a často 

22. František Hudeček - Noční chodec, 

1943 



je pozadím jenom „čistá" plocha bez architektury. To zároveň vyjadřuje 

samotu, opuštěnost, beznaděj a marnost hledání pomoci uprostřed ne-
€ 

osobního městě. 

2.1.2. Karel Souček v pasáži (1915-1982) 

Proti Františku Hudečkovi, z jehož Nočních chodců cítíme samotu jed-

notlivce a obrazy jsou vyjádřením intimního okamžiku v samotě noci, 

obrazy z „městských krajin" Karla Součka vyzařují ruch velkoměsta. 

Jsou na nich pasáže plné lidí, fronty před biografem, ve výlohách se 

odrážejí procházející se lidé. V obrazech Františka Hudečka celé město 

spí a chodec je opuštěný, u Karla Součka město žije, proudí, a nabízí 

svým obyvatelům všemožné radovánky. Na Součkových obrazech je 

slyšet klapání podpatků rozléhající se pasáží, je slyšet hovor chodců i 

hlas obchodníka nabízejícího své zboží. 

23. Karel Souček - Májový večer, 1952 
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2.2. Nová figurace 

„Myslím si, že umění je posedlost životem, a jelikož jsme konec-

konců lidské bytosti, naše největší posedlost se týká nás samých. Pak 

možná zvířat, a pak teprve krajin."12 

Francis Bacon 

Tato slova, která v roce 1966 vyřknul britský malíř Francis Bacon, 

jako by byla ozvěnou slov Jindřicha Chalupeckého z roku 1940 uvede-

ných ve stati Svět, ve kterém žijeme (viz.s.29.). Podobnost jejich slov 

naznačuje, proč jsem si jako inspiraci vybrala novou figuraci. Zpočátku 

mě nová figurace zaujala pouze intuitivně, ale slova těchto dvou autorů 

dokazují, že tyto dva zdánlivě rozdílné proudy mají podobná teoretická 

východiska. 

„Nová figurace byla proudem, jenž obecně odmítal dobové abs-

traktní (nefigurativní) umění, např. op-art, geometrické a expresivní 

abstraktní umění, ale též názory založené na antickém, renesančním 

a realistickém tvarosloví a principech jednoty času a místa, na klasic-

kém pojetí člověka, významu materiálu, techniky, kompozičních zásad 

apod. Vzdával se však stejně i obrazu reality, jak jej např. v moder-



ním umění podal věcný a k objektivní skutečnosti zaměřený kubismus 

(námět, souběžnost časově a místně rozličných dějů, pojetí tvaru). 

Cílem bylo podat nový obraz člověka, tendence však zrcadlila spíš jeho 

existenciální rozčarování, pochyby o hodnotách, tíživý pocit odcizení 

jedince a jeho lidskou situaci. Aktualizoval znovu realitu, člověka a 

předmětný svět."13 

Figurativní umění v širším slova smyslu reaguje na všechen konkrét-

ní svět, ale v užším smyslu jím rozumíme především to umění, které se 

konfrontuje s fenomenalitou člověka. 

2.2.1. Francis Bacon (1909-1992) 

Pro malíře nové figurace, jako byl například Bacon, nebyla abstraktní 

malba dostatečně přesvědčivým způsobem vyjádření: „Víte, já věřím, 

že umění něco zaznamenává; myslím, že přináší zprávy. A myslím, že 

v abstraktním umění o žádné zprávy nejde, není tam nic než estetika 

malíře a pár jeho pocitů. Není v tom žádné napětí."14 Baconovy obrazy 

často zachycují člověka stísněného v uzavřeném prostoru. Jeho figury 

a portréty jsou deformované, znetvořené, mají nejasné kontury a za-

stíněnou fyziognomii. Přestože jeho figury jsou umístěny do interiéru 

24. Francis Bacon - Postava v trávě, 

1952 
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architektury, cítím v jeho obrazech blízkost s tématem své práce. Já se 

soustředím na prostředí města a architekturu jako exteriér, ale v obou 

případech se jedná o člověkem uměle vytvořené prostředí, působící na 

něj samého jako určitá bariéra či past. 

Francis Bacon maloval opakovaně triptychy, či celé obrazové cykly. 

Obrazy si představoval v proměnách, v postupných sekvencích a malo-

val je potom v tématických cyklech. Jeden obraz ho inspiroval k druhé-

mu: „u cyklů se jeden obraz trvale odráží v druhém, a někdy jsou lepší 

v cyklu než jednotlivě, protože se mi bohužel ještě nepodařilo namalo-

vat obraz, který by byl souhrnem všech ostatních. Proto se mi zdá, že 

jeden obraz v postavení vůči druhému toho dokáže vypovědět víc."15 

V tomto ohledu byl postup mé práce podobný Baconovu. Některé 

náměty jsem namalovala několikrát, v různých variacích. Měla jsem 

představu, jak by se dalo prvotní pojetí obrazu rozpracovat a posunout. 

Nešlo o pokračování příběhu, ale o nový pohled na stejné téma. Obra-

zy, které vznikly tímto způsobem, jsou příbuzné, ale každý vypovídá 

o něčem jiném. Při instalaci obrazů vedle sebe se tak vytvářejí nové 

souvislosti. 

I 

25. Francis Bacon - Study for Šelf Port-

rait, 1982 
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2.2.2. Leonardo Cremonini (1925) 

K dalším představitelům nové figurace patří italský malíř Leonar-

do Cremonini. Jeho nejčastějším tématem jsou pláže, nábřeží a archi-

tektura letních letovisek. Architekturu malíř používá jako prostředek 

k rozčlenění obrazu a vytváří tak dramatickou kompozici. Člověk je 

na obrazech zastoupen někdy předměty upozorňujícími na jeho pří-

tomnost, někdy přímo lidskou figurou. Ta bývá často skryta a divák ji 

zpozoruje až na druhý pohled. Cremoniniho obrazy jsou namalovány 

teplými jasnými tóny a září specifickým světlem italské riviéry. Nad 

jeho plážemi se tetelí horký vzduch a lidé jsou rozpáleni sluncem. Dů-

ležitým momentem jeho obrazů je zvláštní ustrnutí, podobné najdeme 

ve Viscontiho filmu Smrt v Benátkách. Toto ustrnutí vytváří v obrazech 

podivnou melancholii. Podobný charakter nabyly i některé mé obrazy 

starých lidí (viz. „V uličce", „Noční dů-chodec", skica č.27.). 

26. Leonardo Cremonini 

27. Leonardo Cremonini 
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2.2.3. František Ronovský (1926-2006) 

Pokud bych měla mezi představiteli nové figurace hledat českého 

autora, který je mi tématicky blízký, byl by to František Ronovský. 

Narozdíl od výše zmiňovaných autorů, kteří jsou mi blízcí různými as-

pekty své práce, např. malířským přístupem, kompozicí atd., s Františ-

kem Ronovským sdílím přímo témata obrazů. „Ronovský bere témata k 

svým rozměrným a mistrovsky malovaným obrazům zprostředka své-

ho života. Někdy jsou to skutečné scény, jindy vzpomínky na blízké lidi 

z jeho života a mládí, na jejich prostředí a jejich osudy. Divák si však 

brzy uvědomí, že s tímhle realismem není něco v pořádku. Daleko to 

není popis; události se ocitly v jiném čase. Stanouce v obraze ty výjevy 

se stávají neskutečnými, tváří se zaměněny, scény přemístěny, ničím si 

tu nemůžeme být jisti. Leží na nich stín pomíjivosti a zároveň se v nich 

probírá jas něčeho, co je snad přece jen méně pomíjivé: naše paměť, 

která nedbá na čas. K tomu si vypracoval Ronovský zvláštní pojetí ob-

razového prostoru. Jakkoli jeho tvarosloví má blízko k barokním realis-

tům, jeho prostor je zcela nebarokní. Používá nejhlubšího, uzavřeného 

a neperspektivního prostoru, v kterém lidé a věci spíše plují, než by 

zaujímali určité místo. Jejich pohyb není ani dramaticky zachycený na 

vrcholu, ani ustrnutý, jako je tomu na vytrženém okénku z filmu, ale 

28. František Ronovský - Život mé rodiny, 

1979 (detail) 
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utkvívá v neskutečném. Je to snový realismus."16 

v / 

Nejvíce na mne zapůsobily obrazy z jeho rodiny, ať už jde o menši 

formáty, nebo se jedná o výjev, který je součástí většího celku (návr-

hy monumentálních obrazů). Ronovský zcela záměrně sleduje ty nej-

prostší události života - ve své rodině, u sousedů a přátel. Všechno, co 

kolem sebe vidí, chápe jako obecný lidský symbol. Ve svých kompo-

zicích se vyrovnává s existenciálními tématy zrození, stárnutí i smrti. 

Je smutnou shodou okolností, že František Ronovský zemřel právě ve 

dnech dokončování této diplomové práce. 



2.3. Vladimír Kokolia (1956) 

Dnes vnímáme Kokoliu hlavně díky novější fázi jeho tvorby, kdy 

„jako jeden z mála umělců pochopil význam východního ornamentu 

a dokázal jej originálně transformovat do evropského prostředí. K dí-

lům tohoto typu patří například obrazy: Cesta a dveře (1986), Mod-

litba (1987), Pochod (1988). Dekorativní vzorce se neomezují jen na 

smyslové působení. Ornament, ač namalován neiluzivně, prostupuje 

plátnem do hloubky a působí jako otevírající se prostor nejen v roli fy-

zikální iluze, ale i ve smyslu duchovní hloubky."17 

Možnost optického klamu a vytváření dalších hlubších prostor v 

obraze ho dovedla až ke dnešní tvorbě, ve které přes úspornost malíř-

ského podání nabízí obrazy divákovi hluboký prostor k „prokoukávání" 

či meditaci. „Pronikání „za" Kokolia naznačuje některými výtvarnými 

strategiemi. Ve spleti linií jsme rafinovaně vedeni od povrchu do hloub-

ky (a zase zpátky), prostor se otevírá do nekonečných zmnožování."18 

Já bych se v této práci chtěla věnovat tomu, co stálo na počátku Ko-

koliovy tvorby. Během jeho studií na pražské AVU vznikl cyklus obrazů 

„Městská masová doprava". Kokolia se v těchto obrazech představil 

jako expresivní malíř s existenciálním východiskem. Tématy obrazů 

jsou scény z přeplněných autobusů, tramvají nebo tlačenice před ná-

„Čtyři stojící muži ve vagónu metra, maloval 

isem dutinu prostoru a čtyři postavy, které, jak 

jsem si představoval, bičují sedící spolupasažé-

ry. Anebo naopak jen visí na tyčích. Je to zimní 

a ranní „krizová" barevnost, a k tomu estetika 

dělnických kabátů, asi jako se stylizovali úno-

roví revolucionáři a pomocníci VB."19 
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stupem do těchto dopravních prostředků. Plátna jsou nabitá obrovskou 

energií. Davy lidí namačkaných v dopravních prostředcích jsou nama-

lovány spíše jako přízračné stíny. Malíř používá pochmurnou šedavou 

barevnou škálu a neobvyklé úhly pohledu. Někdy se dívá z ptačí per-

spektivy, někdy z podhledu, jindy si divák připadá jako spolucestující v 

tramvaji. Tyto nevšední úhly pohledu dodávají kompozicím dynamiku a 

napětí. Obraz „Dělnický autobus" zachycuje figury dělníků jedoucí prv-

ním ranním spojem do práce. Za okny je ještě tma, postavy jsou opře-

né do sedaček, některé jsou nachýlené dopředu a spí. Figury působí 

jako masa těl vyplňující sbíhající se prostor autobusu. Na diváka téměř 

padá únava a ospalost, chtěl by se nechat ukolébat kodrcáním auto-

busu. Stejnému tématu jako obrazy se věnují i texty, které Vladimír 

Kokolia napsal pro skupinu s názvem E20, ve které zpíval. Jeden z textů 

„Absolutní trenažér" proto uvádím pro doplnění atmosféry obrazů. 

30. Vladimír Kokolia - Dělnický autobus, 

1980 

Absolutní Trenažér 

Nasedli a začli dřímat bez starosti a bez zájmu 

jestli jízda nemění svůj dosavadní směr 

motoru tlukot přinesl sen o tom že jsou schoulení zpět 

v bezpečí pod matčiným srdcem 

zbytky jejich lidských tváří rozsápaly tlapy světel 

jen kabáty se vynořují v tříšti ledových ker 

ztišeni tím že chytli místa svinuli se do sedadel 

a denní zlobu vypustili do pupečních šňůr 

zapomněli na řidiče na cíl cesty s probuzením 

na to že možná někdo z nich je černý pasažér 

Mysleli si že naslouchají harmonii sfér 

zdálo se jim že tíže zmizela z jejich těl 

zapomněli že je veze z ÚANu jako každodenně 

ABSOLUTNÍ TRENAŽÉR21 
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2.4. Edward Hopper (1882-1967) X Michal Pěchouček (1973) 

Možná se zdá být nelogickým časovým skokem narušujícím chro-

nologickou strukturu mé teoretické práce, že na tomto místě zmiňuji 

právě Ewarda Hoppera. Činím to však cela záměrně. Edward Hopper 

je podle mého názoru zcela nadčasovým autorem, který svou malbou 

ovlivňuje i současné tvůrce. Jeho díla jsou aktuální i dnes. 

„Hopper měl zvláštní schopnost vytvořit něco, pro co anglosaští 

kritici používají výraz ikonický. Byl schopen vytvořit dílo, které svou 

pádnou kompozicí, barvou, světlem, každým detailem působí dojmem 

symbolu, který je schopen sám o sobě a v ucelené míře charakterizovat 

celou epochu. Dílo, které může existovat nezávisle na kontextu tvorby 

autora nebo jeho současníků. Hopper je nepřekonatelný ve schopnosti 

zachytit na svých obrazech atmosféru. Ztvárňuje scénu, která v divá-

kovi vyvolává dojem, že se dívá na dramatický příběh, a podněcuje 

fantazii domýšlet, co se odehrálo a co se ještě odehraje. Sugestivním 

pojetím barvy a světla, rafinovaným použitím detailu a úhlu pohledu 

vytváří zvláštní melancholickou atmosféru."22 „Hopperovy obrazy osa-

mělosti velkoměstského člověka v barech, bistrech, ve vlacích, dokon-

ce v divadle, v kině na nádraží, u čerpací stanice nebo ve vlastní malo-

měšťácké neduživé předzahrádce, jeho domy stojící v otevřené krajině 

31. Edward Hopper - Sluneční světlo v ka-

várně, 1958 

32. Edward Hopper - Sluneční světlo v ka-

várně, 1958 (detail) 
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a předměstské scenérie nejsou jen znamenitě namalovány na zaklade 

důkladných francouzských studií. Vysoké koloristické kvality dosahuji 
v 

díky suverénnímu zvládnutí efektů světla a stínů. Téma izolace, opuš-

těnosti a prázdnoty života, příležitostně i malých, skromných radosti, 

se v nich stává působivou obrazovou šifrou, někdy i legendou." 

Příkladem současného českého autora, dle mého názoru zčásti ovliv-

něného Hopperovou tvorbou, je Michal Pěchouček. Tento mladý autor 

se stal v roce 2003 laureátem ceny Jindřicha Chalupeckého. Jedním z 

jeho posledních projektů je Kočárkárna (2004). Jedná se o rozsáhlý 

projekt sestávající z několika částí (Přízemí, Chodba, Pracovny a Ko-

čárkárna), jež jsou pojaty malbou, fotografií i videem. Zaměřím se na 

malířskou část projektu, a to konkrétně na rozměrnou malbu „Chod-

ba" (200x780cm). Divák se ocitá v typické prosklené panelákové hale. 

Před ohromným panelem s poštovními schránkami se jmény většinou 

navzájem si anonymních obyvatel stojí stejně anonymní mladý muž. 

Scéna je komponována do dvou kolmo k sobě přiložených pláten, tedy 

do pravého úhlu rohu zdi tak, že se děj rozbíhá na obě stěny. 

Vybrala jsem tento obraz úmyslně, protože některé aspekty obrazu 

„Chodba" a obrazu E.Hoppera „Sluneční světlo v kavárně" jsou podob-

né. Oba malíři řeší kompozici zachycující zároveň interiér a exteriér ulice 

3 3 . Michal Pěchouček - Přízemí, 2004 
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a pozici člověka v architektuře. Také má u obou obrazů důležitou funkci 

světlo. V něm však nacházím hlavní rozdíl jejich malířského přístupu. 

Zatímco u Hoppera je světelná situace, atmosféra i iluze prostoru bu-

dována pomocí světel a stínů, Pěchouček dociluje iluze prostoru spíše 

„dekorativními" barevnými plochami a instalací obrazu do rohu. Jeho 

malba je však ve srovnání s Hopperem plochá. Ačkoli Michal Pěchouček 

je vlastně mým vrstevníkem, musím se přiznat, že hlavní inspirací pro 

praktickou část mé diplomové práce byli spíše malíři „starších gene-

rací", kteří se ve své tvorbě zabývají klasickými problémy závěsného 

obrazu. 



DIDAKTICKÁ ČÁST 
„ČLOVĚK V KRAJINĚ" VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ 



3. „Člověk v krajině" ve výtvarné výchově 

V této poslední části diplomové práce se budu věnovat možnostem 

vVužití tématu „Člověk v krajině" při práci s dětmi. Nejprve stručně při-

blížím místo výtvarné výchovy v novém Rámcovém vzdělávacím pro-

gramu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) a zmíním některé její 

cíle. 

Dále se budu věnovat přímo konkrétním didaktickým námětům a 

Možnostem využití tématu „Člověk v krajině" ve výtvarné výchově. 

Vytvořila jsem pracovní listy, jež obsahují motivační materiál a zadaní 

ukolu na jednu vyučovací jednotku VV. 

3-X. Výtvarná výchova v RVP ZV24 

Kvp ZV je proti předchozím osnovám, které přesně předepisují, jaké 

Učjvo by si měl žák osvojit, vymezen pouze rámcově. Kromě obecněji 

ža tých základních klíčových kompetencí každého předmětu definuje 

1 ̂ kávané kompetence (výstupy), které by si měli žáci osvojit. Klade 

d u r az na mezipředmětové souvislosti. 



3.1.1. Charakteristika vzdělávací oblasti 

Výtvarná výchova se v RVP ZV nachází spolu s hudební výchovou ve 

vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ta umožňuje žákům jiné než pou-

ze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské 

existence - umění a kulturu. 

Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvo-

jování s estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa 

dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k 

uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu 

světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy 

umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních 

potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s 

vědomím osobní účasti. 

3.1.2. Cíle výtvarné výchovy 

V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na 

tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti 

umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, 



představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvar-

ná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale 

i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médi-

ích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním 

subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na expe-

rimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné 

pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu 

tvorby a komunikace. 

3.1.3. Očekávané kompetence (výstupy) na konci 2.stupně zá-

kladního vzdělávání 

Žák: 

• vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně ob-

razných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních 

zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků 

a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 

• užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkuše-

ností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů 

z představ a fantazie 



• užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vzta-

zích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvar-

ném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, 

animace 

• vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; 

porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užíva-

ných vizuálně obrazných vyjádření 

• rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového 

účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i 

symbolického obsahu 

• interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i mi-

nulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z 

osobních zkušeností a prožitků 

• porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně ob-

razného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, 

společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 

• ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně 

vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá 

vhodnou formu pro jejich prezentaci 



3.2. Výtvarná řada na téma „Člověk v krajině" 

Ve výtvarné řadě jsem se snažila různými úkoly rozvíjet očekávané 

kompetence žáků podle RVP ZV. Řadu jsem navrhovala pro žáky 6. a 7. 

třídy ZŠ. Jako motivaci jsem použila přílet mimozemšťana na planetu 

Zemi, proto s ním všechny uvedené náměty nějak souvisí. Důvodem 

byla jednak snaha najít pro děti zajímavé a tajuplné téma, ale také 

možnost, dívat se na svět úplně novýma, neznalýma očima. Děti se 

mohou jeho „okem" dívat na nezvyklé krajiny, nebo mohou známé věci 

vidět nově, objevněji, překvapeně a užasle. 

Stejně se vlastně na svět dívá i umělec, který si často všímá kouzel 

všedních věcí a své okolí vidí jinýma očima než ostatní lidé. Mimocho-

dem, také umělec někdy může lidem připadat jako návštěvník z cizí 

planety, kterému nerozumí a nechápou jeho počínání. 

V následující výtvarné řadě se střídají různorodé krajiny. Začína-

jí krajinou mimozemšťanovi/mateřské galaxie a pokračují zkoumáním 

různých pozemských krajin (pouští, podmořskou krajinou atd.). 



3.2.1. Vesmírná krajina 

aneb z jaké planety přilétl mimozemšťan? 

Motivace: 

Představte si, jak asi vypadá domov našeho mimozemšťana a ga-

laxie, ze které přilétl? Jak je barevná a kolik v ní je asi hvězd? Můžete 

se nechat inspirovat snímky z Hubblova dalekohledu, ale také pracemi 

některých malířů, například: Jeana Dubuffeta, Jacksona Pollocka, Mar-

ka Tobeyho, Anselma Kiefera a určitě byste našli i další. Některé je-

jich obrazy hvězdnou oblohu velmi připomínají. Zkuste si tedy vytvořit 

vlastní galaxii. 

Zadání: 

Na papír A2 vytvořte barvami svou vlastní představu galaxie, ze kte-

ré přilétl mimozemšťan. Zkoušejte si různé barevné stopy, barvy ne-

musíte nanášet pouze štětcem, můžete je na papír také cákat nebo lít. 

Pokaždé zanechají jinou stopu a strukturu. Můžete je nanášet náhodně 

nebo v určitém řádu a rytmu. Zkrátka vyzkoušejte si, jak asi při práci 

postupoval některý z uvedených autorů. 

Husté útvary prachu a plynu v ob-

lasti, kde se tvoří nové hvězdy, připo-

mínají větrem rozháněné oblaky, jaké 

nám mnohdy procházejí nad hlavami 

za hvězdné noci. 

Obraz Jeana Dubuffeta „Mechanis-

mus mizení stop" z cyklu Topografie. 

Olej na plátně 1957. 
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Snímek vypadá jako obraz dalšího ma-

líře, ale jedná se o záběr pořízený Hubb-

lovým dalekohledem a zobrazuje kulovou 

hvězdokupu. Dalekohled astronomům do-

voluje nahlédnout do středu této hvězdo-

kupy, která obsahuje nejstarší hvězdy v 

naší galaxii. Nedávno zde objevili planetu, 

jež se mohla utvořit před 12,7 miliardami 

let. Jde o nejstarší dosud známou planetu 

ve vesmíru. 

Krásná galaxie vznikla zcela náhodnými 

cákanci barvy a otěry štětce na pracovním 

oblečení malíře. Během práce se hvězdná 

obloha postupně proměňuje, zahušťuje a ne-

ustále se vyvíjí. 

Obraz vpravo nahoře namaloval Jackson 

Pollock, představitel takzvané akční malby. 

Víte, co tento pojem znamená? K nalezení 

odpovědi na tuto otázku vám může pomoci 

fotografie „akčního" malíře při práci (vpravo 

dole). Je to její další představitel Georges 

Mathieu. 

J. Pollock používal několik způsobů na-

nášení barvy na plátno: dripping, techniku 

„těžkého štětce" a lití barvy přes různé před-

měty. Co si pod jednotlivými názvy předsta-

vujete? 
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3.2.2. Mimozemšťanova planeta 

Motivace: 

Představte si, že náš mimozemšťan již nastoupil do rakety. Nastarto-

val a pomalu se vzdaluje od svého domova. Když se ohlédne a podívá 

se z okénka, vidí planetu, kterou opouští, vzdaluje se od ní a postupně 

se mu ztrácí z dohledu. Jak jeho planeta podle vašich představ vypa-

dá? Jakou má barvu? Má kolem sebe prstenec nebo kolem ní létají mě-

síce? A ještě dále, jaký má vlastně povch? Je hladká jako sklo nebo je 

zvrásněná horami a má strukturu jako stará popraskaná kůra? 

Zadání: 

Uvědomte si, jaké další povrchy a struktury znáte. Vyzkoušejte si 

frotáž rozličných struktur pomocí přírodního uhlu a rudky na různé dru-

hy papírů. Z pokreslených papírů vytvořte koláž planety (můžete sklá-

dat, trhat, muchlat...) a nalepte ji na papír formátu A2. Znáte nějaké 

autory, kteří se frotážemi zabývají? 
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Toto téma jsem realizovala s dětmi 7.a 8. třídy ZŠ Na Uhelném trhu. Jako motivační materiál jsem použila 

několikanásobně zvětšené xerokopie snímků z Marsu, Měsíce, Európy a různých pozemských krajin, které 

vypadají „nadpozemsky". Do třídy jsem k nahlédnutí přinesla knihu Vesmír a svět a několik čísel časopisu 

National Geographic s mnoha záběry z Hubblova vesmírného dalekohledu. Rozebírala jsem s žáky, co je na 

jednotlivých snímcích. Sdělila jsem jim, že právě pořízení takovýchto snímků bude jejich úkolem. Nejdříve 

měli zkoumat povrchy a struktury a vytvořit si vlastní vzorník (viz.nahoře). V závěru hodiny jsme společně 

vybírali nejvydařenější „záběry". 
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Úkolem na další hodinu bylo vytvořit (objevit) vlastní planetu. Měla mít charakteristické vlastnosti, aby si ji 

každý žák poznal mezi ostatními planetami ve vesmíru (v našem případě vesmír nahradila zadní stěna míst-

nosti, na kterou jsem planety nainstalovala). 

Nejdříve žáci testovali různé struktury a povrchy, a pak se rozhodli, jak bude jejich osobní planeta vypadat. 

Jestli bude skalnatá, pokrytá pískem, nebo třeba celá z krystalů. Části frotáží pak lepili na čtvrtku, na kterou 

si předkreslili tvar planety a na závěr ji vystřihli. 

Kdo chtěl, mohl vymyslet planetě jmé-

no. Vznikly názvy jako: Kočičí planeta, 

Třásnička, Deprese, Aron, Honzíkův ráj. 

Názvy vycházely z vlastností planety 

nebo do něj bylo zakomponováno jméno 

tvůrce. 
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3.2.3. Čekáme na přílet mimozemšťana 

Motivace: 

Už víme z jaké galaxie a z jaké planety mimozemšťan přiletí. Teď 

nám zbývá jenom připravit se na jeho přílet. Poletí z veliké dálky, takže 

navigace, kterou pro něj připravíme, musí být dostatečně velká, aby ji 

viděl z daleka (stejně jako je z kosmu vidět čínská zeď). Víte, co zna-

mená pojem land-art? Znáte některé jeho představitele? 

Zadání: 

Tento úkol je určen pro celou skupinu a realizuje se kolektivně. Nej-

dříve se dohodněte, jaký objekt budete společně vytvářet a připravte 

si návrh. K samotné práci pak využijte materiál dostupný v okolí ško-

ly. Mohou to být kameny, posekaná tráva, větve, cihly, papír, písek 

na školním hřišti, podzimní listí, zkrátka co bude k dispozici. Všichni 

dohromady vyskládejte obrazec, na kterém jste se dohodli. Ideální by 

bylo, kdyby realizace byla viditelná z vyšších pater školy, aby se dala 

fotograficky zdokumentovat, a také aby ji viděli ostatní studenti školy. 

El Giante, 86 metrů velký obrazec vy-

hloubený v zemi, který po sobě v Chile za-

nechali neznámí umělci z dob před několika 

tisíci lety. 

Robert Smithson: Spirálové molo, 1970 
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-....ni 1111 • i i lít. 

Christo, bývá někdy nazýván umělec-

kým baličem. Když si prohlédnete tyto 

dva obrázky, asi pochopíte proč. Nahoře 

zabalená budova Reichstagu, vlevo vidí-

me zabalené dokonce celé ostrovy. 

Jan Baleka: Land-art (angl.land-země, art-umění) 

V 60. a 70. letech 20. století v americkém a evropském umění směr, který své 

výtvarné a filosofické představy uskutečňoval ztvárněním přírody. Volil k tomu nej-

různěji! postupy, nahrnutí písku či země, nanesení a vršení kamenů, zorání, hloubení 

apod. Vytvářel jámy, příkopy, náspy, brázdy, hromady kamení, písku a hlíny. 

Cílem je ztvárnění přírody chápané jako její obměna: tato obměna, dosahovaná 

prostředky a materiálem, který je na místě, má vyjádřit základní přírodní zákon sou-

vislosti proměn, které uskutečňuje člověk. Jeho zásah má být pouze přirozenou sto-

pou v nedotčené přírodě, již má zlidštit a proměnit v duchu přírodních zákonů, jimž 

podléhá jako přírodní bytost. 



Zorka Ságlová: Pleny u Sudoměře 

Ivan Kafka: 7 kamenných hromad 
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3.2.4. Mimozemšťan krouží nad pouští 

Motivace: 

Představte si, že se mimozemská raketa pomalu blíží k Zemi, pro-

létne atmosférou a blíží se k zemskému povrchu. Mimozešťan oblétá 

zeměkouli a důkladně si ji prohlíží. Přelétá nad horami, městy, nad 

mořem a také nad pouští. Zaujme ho, jak je krásně nažloutlá, a tak 

slétne se svou raketou níž, kochá se tvary dun a různými odstíny žluté 

a okrové barvy. 

Zadání: 

Pokuste se vytvořit pouštní krajinu pomocí suchých pastelů na for-

mát A2. Může být písečná nebo s kamínky, může mít skalnaté výstupky 

nebo jenom duny, atd. Používejte žluté, okrové a hnědavé odstíny a 

uvidíte, kolik se vám podaří namíchat zajímavých tónů. 
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Tento obraz má název „Sluneční stůl". Cítíte 

jaké je na poušti horko a jak se vzduch přímo tetelí 

vedrem? Poznáte autora tohoto obrazu? 

Obrazy vpravo by mohly být inspirací, jak by vaše 

pouštní krajina mohla vypadat. Autorem obrazu 

nahoře je český malíř Michal Ranný, obraz pod ním 

namaloval Jean Dubuffet a jmenuje se „Podívaná 

- půda". Pomocí litografie se mu struktura a barev-

nost půdy podařila zachytit opravdu věrohodně, co 

myslíte? 





3.2.5. Pozemská krajina mimozemskýma očima 

Motivace: 

Mimozemšťan létá nad Zemí a prohlíží si, jak to u nás vypadá. Ale 

co když nevidí to samé co my? Co když má jiné „mimozemské" vidění? 

Jak si myslíte že vidí krajinu? Třeba ji vidí rozostřeně nebo vzhůru no-

hama. 

Zadání: 

Temperovými barvami namalujte krajinu tak, jak si myslíte, že by ji 

viděl mimozemšťan. Můžete vyjít z nějaké fotografie či leteckého sním-

ku. Poznáte, co je na fotografiích na této stránce? 
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František Jiroudek - Panika, 1965 Václav Špála - Na Otavě před bouřkou, 1929 

Ivan Ouhel - Vegetace, 1977 

Obrazy jsou od různých 

autorů. Každý z nich vidí a 

vnímá krajinu trochu jinak. 

Řekněte, jakou krajinu mys-

líte, že ten který obraz zná-

zorňuje, anebo jakou krajinu 

v nich vidíte vy sami? Vždyť 

každý si ze stejného zážit-

ku vezmeme a pamatujeme 

úplně něco jiného. Stejně tak 

krajinu si ve svých vzpomín-

kách vybavuje každý jinak. 

Michal Ranný - krajina, 1968 
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3.2.6. Po stopách člověka 

Motivace: 

Mimozemšťan už o nás získal spoustu informací. Ví, jak vypadají 

různé krajiny na Zemi a teďje zvědav na jednu jedinou věc: Jak jenom 

ten člověk, obyvatel Země vypadá? Kolik má končetin a kolik očí? Zvě-

davost je silnější než strach, a tak se vydal člověka hledat. Měl velké 

štěstí, byla zrovna zima a čerstvě napadaný sníh se lidskými stopami 

jenom hemžil. Vydal se tedy po stopách člověka. 

Zadání: 

Na souvislém pásu balicího papíru zanechávejte různé stopy pomocí 

otisků a frotáží. Využijte temperových barev i pastelů. Uvědomte si, 

jak stopy vypadají. Jsou malé, veliké, mají různý rytmus. Každý chodec 

má jiný krok a zanechává tak i jiné stopy. Jak to vypadá, když chodec 

vede kolo nebo psa, a nebo když projde starý pán s hůlkou? 

y a-
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3.2.7. Mapa pro mimozemšťana 

Motivace: 

Poté co mimozemšťan přistál na planetě Zemi, začal si všechno 

důkladně prohlížet. Vydal se po stopách člověka, a ty ho zavedly do 

města, kde zabloudil. Jak mu můžeme pomoci? Nakreslíme pro něj 

mapu okolí naší školy, aby k nám bez problémů trefil a mohl nás znovu 

navštívit. 

Zadání: 

Rozdělte se na skupinky po čtyřech žácích. Nejdříve si mapu na pa-

pír formátu AO jemně rozvrněte tužkou. Potom teprve začněte kreslit 

perem a tuší. Až kresba zaschne, kolorujte ji akvarelovými barvami. 

Co znamenají pojmy kolorovaná kresba a ptačí perspektiva? 
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Obrazy na této straně jsou od Friedensreicha Hundertwassera a Jeana Dubuffeta. Všimněte si, jak jsou 

odlišné od kresby Leonarda da Vinciho vpravo. Porovnejte rozdílnost jednotlivých děl a popište, v čem se od 

sebe liší a jakou perspektivu používají. Jaké typy perspektiv vlastně znáte? Podle které z uvedených map 

byste zaručeně trefili k cíli? 
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3.2.8. Na střeše 

Motivace: 

Představme si, že mimozemšťan v centru velkého města zabloudil 

a neví kudy kam. Po chvíli ho napadne, že by mohl vylézt na střechu 

nějakého vysokého domu a rozhlédnout se po okolí, aby se zorientoval. 

Vyšplhá tedy na jednu z vysokých budov a rozhlíží se kolem. Protože 

zabloudil v historickém jádru města, obklopují ho staré červené sedlo-

vé střechy, které se od sebe liší pouze různými odstíny tašek. Nemůže 

se na tu krásu vynadívat. 

Zadání: 

Na papír formátu A2 nakreslete pastely pohled na střechy domů. 

Využijte barevnou škálu červených, oranžových, okrových a hnědavých 

tónů. Zkoušejte si míchat všelijaké odstíny. Vždyť když se pořádně za-

díváte na české vesnické domy, zjistíte že nejen každá střecha, ale i 

jednotlivé tašky mají různý odstín. 

Takovéto střechy můžete najít v přístav-

ním městě Tavira na jihu Portugalska. Říká 

se jim střechy čtyř vod. Napadá vás proč asi 

dostaly tento tajemný název? 
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Porovnejte architektonické uspořádání i barevnost střech 

starého renesančního města Telče a střech v malém městeč-

ku na jihu Portugalska. Zkuste si namíchat jednotlivé odstíny 

barev. 



Egon Schiele 

Jindřich Průcha 
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3.2.9. Krajina v proměnách ročních dob 

Motivace: 

Návštěvník z jiné planety zkoumá Zemi opravdu důkladně. Má ulo-

ženou mapu města, má zaznamenány lidské stopy a mnoho dalších 

údajů. Jedna z věcí, které ho u nás opravdu překvapí je, že se na Zemi 

během roku neustále mění počasí i teplota. Udivuje ho, že nemáme 

jenom jedno roční období, ale hned čtyři. Namalujte mu na památku 

čtvero ročních období? 

Zadání: 

Temperovými barvami na dva papíry formátu A3 namalujte dvě 

stejné krajiny, ale ve dvou odlišných ročních dobách. Zaměřte se na 

vystižení barevnosti a atmosféry toho období, které budete malovat. 

Pro každou roční dobu jsou typické jiné barvy. Slunce po obloze během 

roku stále putuje, takže se mění i úhel a barva světla. Jaké barvy jsou 

podle vás typické pro jaro, léto, podzim a zimu? Víte, kdo složil Čtvero 

ročních období? 

Na fotografii vpravo nahoře vidíte tradiční japonskou zahradu. Bílé skvrny v trávě jsou opa-

dané sakurové květy. Obraz dole namaloval Claud Monet, který květiny miloval a všude kde 

bydlel, zakládal krásné zahrady. Shodou okolností měl ve své zahrádce i rostliny dovezené 

právě z Japonska. 
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Dva z uvedených 

obrazů maloval Clau-

de Monet, jeden Vin-

cent van Gogh a je-

den Pierre Bonnard. 

Která roční období 

podle vás jednotl i-

vé obrazy zachycují? 

Zkuste poznat autory 

jednotlivých obrazů. 
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3.2.10. Krajina je nemocná 

Takhle vypadá gabonský deštný prales, 

když v něm lidé začnou kácet stromy. 

Motivace: 

Mimozemšťan při svých toulkách narazil i na věci, které ho velice šo-

kovaly. Vůbec si nedovedl vysvětlit, jak se lidé mohou k planetě, která 

je jim domovem, chovat tak zle a nevděčně. Při svém putování objevil 

obrovské skládky odpadu, ropné skvrny, vykácené pralesy, viděl kraji-

nu zdevastovanou těžbou nerostů a mnoho dalších hrůz. 

Zadání: 

Technikou koláže vytvořte na formát A3 ze starých novin, kalendářů 

a časopisů obraz nemocné krajiny. Čím si myslíte, že je poraněná? Čím 

jí člověk nejvíce škodí? A čím si myslíte, že jí škodíte vy sami? Co mů-

žeme udělat proto, abychom byli k přírodě šetrnější? 
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3.2.11. Podmořská krajina očima potápěče 

Hvezoicc PL0SK02UBCC 

SCAHUS OIIUUBAN 

raoum sp. ihvezdicei 

FfíOMIA £P (HVC20IČEI Ct tOSCAHUS viunuit 

O:- ISr-
NAUDOA HOSCA (HVÍZWCII 

CAIl.CnA r.f Ilivt/Oicn (UUOUUHUS DLI I Kt II 

Motivace: 

Představte si, že jste se potopili do moře, a prohlížíte si korálové 

útesy. Jedná se vlastně také o krajinu, která je ukrytá pod hladinou. 

Stejně jako na suché zemi se i obyvatelé podmořského světa musí 

přizpůsobit prostředí, v němž žijí. Příroda jim vytvořila pestrou škálu 

ochranných zbarvení, aby jim dala šanci proti predátorům. 

Zadání: 

Na papír formátu A3 namalujte temperovými barvami rybu v pro-

středí, jež by jí mohlo sloužit jako úkryt. Soustředte se na její ochran-

né zbarvení. 

Způsoby jak přežít: pestré ploutve a falešné očí. Perutýn Dendrochirus zebra (vlevo), používá 
své ploutve k matení nepřítele i k nahánění kořisti. Hlaváč Signigobius biocellatus (vpravo) má 
na ploutích skvrny, které imitují velké oči. Tyto „oči" poměrně přesně velikostí a roztečí odpo-
vídají očím ryb, které se živí rybami, jež loví hlaváče. Drobný hlaváč tak barevnou lstí vyděsí 
možné predátory. 



Práce na této straně namalovali žáci ZUŠ Klecany. Věk 6 až 8 let. 



Stejné téma zpracované formou keramického reliéfu. Rozměry cca 35x25 cm. 
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Závěr 

Diplomová práce pro mne byla velkým přínosem. Nejen, že 

jsem v její praktické části měla příležitost vyzkoušet kýženou 

olejomalbu a pokusit se pracovat s jedním tématem delší dobu, 

ale v její teoretické části jsem mohla „své téma" prozkoumat z 

hlediska dějin umění. Uvědomila jsem si, jak je rozšířené, a jak 

jsou si zdánlivě vzdálení výtvarníci blízcí. Mohla jsem tak defino-

vat, kde pro mne leží těžiště výtvarné inspirace. Nejen pro diplo-

movou práci samotnou, ale i pro mou budoucí praxi. 

Klasické výtvarné techniky poslouží jako základ pro výtvarnou 

práci s dětmi, což jsem si vyzkoušela i ve výuce. Zatímco já jsem 

se při malbě volně a intuitivně vztahovala k dílu ostatních malířů, 

žákům takto posloužily obrazové a textové materiály, které jsem 

jim předložila. Uvědomila jsem si proto největší přínos diplomové 

práce, kterým jsou dva vztahy: umění-učitel a učitel-žák. Pokud 

se mi v průběhu pedagogické praxe bude dařit udržet si živý a 

otevřený vztah k umění, a to nejen výtvarnému, budu moci své 

žáky informovat a inspirovat daleko silněji, než kdybych tento 

vztah ztratila. 



Poznámky a citace: 

1 BALEKA, J. Výtvarné umění-Výkladový slovník. Praha 1997. 

Kraj inářstv í : Obor malířské nebo grafické tvorby zachycující volnou kra-

jinu, lidským zásahem nedotčenou, nebo krajinu, do níž zasáhl člověk; 

motiv krajiny je trvalou a organickou součástí i sochařské tvorby (reliéfy). 

V motivu krajiny se odrážejí podstatné procesy lidského bytí, kosmogo-

nické a kosmologické představy, umělecké přisvojování přírody v jejích 

smyslových, filozofických, sociálních aj. významech. Obrážejí se v napo-

dobivém, stylizovaném, reálném, imaginárním aj. výtvarném pojetí. Kraji-

na může být pozadím, tj. prostředím figurálního výjevu, může být i zcela 

samostatným motivem bez figur, avšak i v tomto případě se začleňuje 

společenské problematiky. Motiv krajiny podléhá vývojovým proměnám, 

podmíněným obecným vývojem společnosti, tradicemi a úrovní kulturní 

a národní sféry, vztahu člověka jako výrobce k přírodě, jež je podmínkou 

jeho bytí. Tyto vztahy vedly ke vstupu motivu krajiny do uměleckého 

vědomí zprvu jako reálná nebo symbolická součást figurálních motivů, 

později jako samostatný nositel významů, jejichž specifičnosti sdělení ne-

může převzít žádný jiný motiv. 
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