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Název: 

Malba jako fyzická, gestická akce
Gesto a tělesnost ve výtvarném umění

Abstrakt:
Tato práce zkoumá gesto jako soubor vnitřních a vnějších procesů, kterými uchopujeme 
svět a jimiž do něj také zasahujeme. První část je věnována vymezení pojmů, které tvoří 
základní problematiku mé práce. Druhá část představuje procesy, kterými získáváme po-
znatky a zkušenosti, tedy vnímání a smyslové poznávání skutečnosti. Třetí část je věno-
vána myšlení jako neustále se obměňující dynamické struktuře, která integruje předchozí 
a nově získané poznatky na základě nichž vytváří obrazy (představy) a pojmy. Ke sdílení 
myšlenkových obrazů pak je zapotřebí určitého média. K volbě tohoto média slouží ges-
to, jemuž je v tomto smyslu věnována čtvrtá část práce. Didaktická část, koncipována 
jako výtvarný projekt zkoumá výraz a gesto jako spontánní prostředek k výtvarnému 
vyjádření. Výtvarná část poukazuje na využití gesta jako výtvarného prostředku.

Klíčová slova:
Exprese, sebereflexe, akce, psychika a fyzično  
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Title:

Painting as physical and gestic Action
Gesture and flesliness in fine art

Summary: 
This paper examines the gesture as a set of internal and external processes, which snaps 
into the world and which he also hit. The first part is devoted to definitions that make 
up the basic problems of my work. The second part presents the processes by which we 
gain knowledge and experience, a sensory perception and cognition of reality. The third 
part is devoted to thinking like an ever-permuting dynamic structure that integrates pre-
vious and newly acquired knowledge upon which creates images (ideas) and concepts. 
Thought to share the images should be a medium. The choice of this medium is a gestu-
re, which in this sense is given to the fourth part of the work. Didactic part, conceived 
as an art project exploring the expression and spontaneous gesture as a means of artistic 
expression. Art refers to the use of gestures as visual resource.

Keywords: 
Expression, self reflection, action, psyche, physical status.
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ÚVOD

Ve své diplomové práci zkoumám gesto jako sdělovací prvek formující materiálovou 
složku uměleckého díla. Zabývám se hledáním původu gesta – jeho vzniku a obsahu, ni-
koli však z hlediska jeho symbolického významu, s nímž se úzce pojí, zvláště v oblasti fi-
gurativního umění.

Malba, stejně jako veškeré další oblasti lidské tvorby (nejen umělecké), je vždy a za 
všech okolností, podmínek a ve všech etapách lidského tvoření fyzickým počinem, ak-
tem, akcí a procesem, který je realizován gesty. Kde, proč a jak tento proces vzniká, co 
a jak můžeme těmito gesty sdělit? To jsou otázky, které si kladu za cíl zodpovědět. 

Gesto má počátky v naší tělesnosti, ve způsobu, jakým jsme schopni vnímat skutečnost. 
Jak ji smyslově pojímáme, prožíváme a takto získané zkušenosti dále transformujeme pro-
střednictvím našeho myšlení. Na základě toho si tvoříme o skutečnosti určitý obraz. K jeho 
sdělení je zapotřebí najít takové médium, které nám umožní sdělit kromě poznatků získa-
ných smyslovým poznáváním, také prožitek, jenž toto poznání provází. Běžně používaný ja-
zyk k vyjadřování našich myšlenek se váže k pojmům, které jsme si na základě myšlení vy-
tvořili. Běžným pojmovým jazykem však lze označit pouze denotativní význam věcí. 
Médium, které dokáže sdělit komplexní prožitek věcí a jevů a váže se k emocionální strán-
ce je umění. A právě gesto je nosným prvkem této formy sdělení. Diplomová práce je čle-
něná do tří částí: teoretické, didaktické a výtvarné. Považuji za důležité podotknout, že vý-
tvarná část a její teoretické objasnění vznikla jako první a vychází z ní také didaktická 
transformace. Teoretické zpracování tématu vzniklo jako poslední. Teoretickou část diplo-
mové práce jsem rozdělila na čtyři okruhy. 

V prvním z nich 1.1. se věnuji vymezení pojmů, které se vyskytují v titulu mé práce 
a tvoří také její ústřední body, a které také utvářejí základní úhel pohledu na zvolenou pro-
blematiku. Ujasňuji je, a tím také uvádím v jakém významu a v souvislostech je budu na-
dále používat. 

V dalším okruhu 1.2. se zabývám procesy našeho poznávání (uchopování) světa pro-
střednictvím vnímání smyslového poznávání. Zamýšlím se zde mimo jiné nad schopnos-
tí asociace a nad fenoménem synestezie, které tvoří most mezi vnímáním s přihlédnutím 
k emocionální složce, jež má v procesu vnímání důležitou roli a váže se k temperamentu 
jedince. 

V následujícím okruhu 1.3. sleduji transformaci předchozích procesů poznávání sku-
tečnosti v rámci myšlení, uvnitř něhož dochází k utváření představ skutečnosti, skládají-
cích se z mentálních obrazů a pojmů, s přihlédnutím k nepojmovému prvku. Dále se vě-
nuji gestu jakožto reakci a sdělovacímu prvku v komunikaci. 

V okruhu 1.4. se na základě poznatků z předešlých kapitol věnuji oblasti uměleckého 
sdělování jako specifickému druhu reakce na vnější i vnitřní svět prostřednictvím našeho 
těla, a gest, jež se dají nalézt jak ve fyzických akcích v rámci akčního umění, tak jako pr-
vek umocňující sdělení výtvarnými prostředky v rámci procesu malby a odkazující k fy-
zické i k metafyzické zkušenosti s časem, prostorem a hmotou, které můžeme prostřed-
nictvím vnímání umění objevit.
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1. TEORETICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE

1.1 Vymezení pojmů (hledání zdrojů)
Pojmy fyzické a gestické a gesto a tělesnost tvoří nosný prvek mé práce. V prvé řadě 

bylo nutné tyto pojmy objasnit lexikálně a etymologicky z čehož vyplynulo, že pole jejich 
působení je natolik rozsáhlé, že se jimi lze zabývat z mnoha hledisek: anatomického, fy-
ziologického, filosofického, genetického, estetického a dalších. Bylo nutné vybrat a poté 
zúžit pole nahlížení na danou problematiku, která svým způsobem překračuje hranice dě-
jin umění. Každá věda nabízí jisté řešení určitého problému prostřednictvím vlastních vý-
zkumných metod a pohledů, a rozdíl lze shledat pouze ve volbě předmětu zkoumání a ve 
způsobu, jakým své poznatky sdělují. Mnohdy se tyto pohledy značně prolínají, často si 
i protiřečí. V zásadě však lze říci, že všechny vědní obory si kladou stejný cíl, a tím je po-
znávání skutečnosti tak, jak se člověku jeví v objektech a procesech živé i neživé přírody. Ve 
své práci jsem čerpala z literatury i dalších zdrojů, převážně z oblasti psychologie a filo-
sofie, avšak využívala jsem i poznatků ze sociologie, estetiky, sémiotiky a biologie.

1.1.1 Fyzické, tělesnost, tělo
„Malířovo malování je vidění „tělem“ prostřednictvím „očí“, jež se nacházejí všude na 

malířově těle.“1 Z tohoto hlediska můžeme tělo chápat jako hmotný element vykonávající 
určité pohyby, jehož prostřednictvím se vymezujeme vůči okolí, a jímž můžeme na své 
okolí působit. V odborné literatuře se setkáme například s pojmem „tělesná kultura“, což 
je pojem propojující disciplíny zabývající se pohybem člověka. Například sport, tělesná 
výchova a pohybová rekreace. „Tělesná kultura“ dále zahrnuje také vědecké poznatky 
z oblastí sportovních a tělovýchovných aktivit, literatury, hudby, umění atd. Pod tímto po-
jmem si můžeme představit vše, co se týká těla jako zdroje pohybových, sportovních ak-
tivit, které slouží k jeho rozvoji a vnějšímu i vnitřnímu zušlechťování.

Podíváme-li se jak pojmy fyzické, tělesnost a tělo vysvětlují odborné prameny, zjistí-
me, že adjektivum „fyzický“ pochází z řeckého slova fysis, což v překladu znamená „pří-
roda“2 „Fyzické“ v návaznosti na řeckou tradici označovalo to, co se týká hmotné a zku-
šenostní přírody. Naopak pro to, co nelze vymezit jako hmotné a zkušenostní, byl časem 
určen pojem „metafyzické“ (se nalézá za fyzickými projevy)3. Pojmem metafyzika může-
me vymezit něco s čím nemáme bezprostřední smyslovou zkušenost, něco abstraktního, 
jakýsi nekonkrétní pojem pro něco, co si můžeme představit pouze subjektivně a nebo 
zprostředkovaně, například prostřednictvím kultury. 

Výraz „fyzično“ bychom ve slovnících hledali těžko, a proto ho pro tuto chvíli nahraď-
me jeho synonymy „tělo“, „tělesný“, „hmotný“, smyslový a „tělesnost“ tak, jak s nimi 
operují převážně filosofické disciplíny. 

Spekulace o těle a tělesnosti lze najít v mnoha filosofických směrech, počínaje předkla-

1 Merleau-Ponty: Oko a duch. Praha 1971. s. 149 in HOGENOVA, Anna. Pohyb a tělo: výběr filosofických 
textů. Praha: Karolinum, 1998. 236 s. ISBN 80-7184-580-9. s. 77
2 NESVADBA, Petr. Slovník základních pojmů z filosofie. Praha: Fortuna, 1999. 152 s. ISBN 80-716-8627-1. 
s. 39– 40
3 „Metafyzické“ odvozeno z „metafyzika“ – nauka o nadsmyslných principech bytí. Tamtéž s. 39– 40
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sickým obdobím řecké filosofie. Úvahy rozvíjející tyto spekulace najdeme i v moderních 
filosofických směrech. „Podle Henryho Bergsona a Merleau Pontyho je tělo místem se-
tkání materiálního světa s mentální reprezentací tohoto světa.“4 Tělo můžeme chápat jako 
místo, v němž se slučuje smyslové poznávání skutečnosti s předchozí smyslovou zkuše-
ností, z čehož vznikají subjektivní obrazy vnější skutečnosti, které jsou dále prostřednic-
tvím těla (jeho reakce), pohybové neverbální (gest) a verbální (slovních znaků) dále sdě-
lovány (interpretovány). Forma sdělení pak záleží na mnoha okolnostech. Ale k tomuto 
tématu se ještě vrátíme v kapitole 1.3.2 Gesto jako reakce na svět.

Přes smyslové tělo se vymezujeme vůči světu a naším tělem ho také poznáváme. Pro-
střednictvím těla pozorujeme, vidíme, dotýkáme se předmětů a prostřednictvím těla na ně 
můžeme aktivně reagovat, anebo se od nich odvrátit. A to se již dotýkáme problematiky 
smyslového vnímání, kterému jsem věnovala celou kapitolu 1.2.2. Smyslové poznání. 
Tělo je stejně jako ostatní součásti hmoty podřízeno stejným fyzikálním zákonům. Táhne-
me-li ho, couvá, strčíme-li do něj, padá. Tyto pohyby jsou řízené mechanicky a jejich pří-
čina je vnější a snadno předvídatelná. Jsou tu ale ještě pohyby „volní“,5 které předvídat 
nemůžeme a jejichž příčina je uložena uvnitř těla. Tyto pohyby jsou jakousi syntézou 
předchozích pohybových zkušeností. A jsou promítány novým směrem na základě vědo-
mé síly, “jejímž úkolem je vnést něco nového do světa.“6 Záměrné pohyby, kterými rea-
gujeme na vnější a vnitřní podněty, mohou být řízeny naším vědomím a pohyby, podle 
Bergsona „volní“ řídí naše podvědomí. V tomto smyslu bychom mohli sloučit pojem pod-
vědomí s filosofickým pojmem duše. 

A hned na začátku se dostáváme na tenký led, neboť existence duše jakožto vzájemného 
vztahu mysli a těla a jejích projevů jsou jedním z nejobtížnějších vědeckých problémů vů-
bec. Zkoumání vztahu duše a těla je velká kapitola moderní filosofie, psychologie a dalších 
věd. Pokud se zamyslíme nad tím, že duše není na rozdíl od těla ohraničená v čase a v pro-
storu, a sídlí kdesi v naší mysli, neboť v rámci našeho myšlení se můžeme pohybovat v růz-
ných časových a prostorových rovinách, znamená to, že duše není časoprostorově zakotve-
ná. Jak tvrdí Anna Hogenová. „Rozdíl mezi duší a tělem je v časoprostorové zakotvenosti. 
Na rozdíl od těla, duše není časoprostorově zakotvená.“7

Podobnou definici, týkající se však vědomí, bychom nalezli u Henriho Bergsona: 
„…vědomí je rozlehlé a stojí před i za přítomností, neboť jsme schopni myslet o minulos-
ti, vzpomínat a vytvářet domněnky o budoucnosti. Vědomí není omezováno časem ani 
prostorem.“8 Ale i on posléze dochází k pojmu duše jako podvědomému určování těles-
ného pohybu. „…to je „duch“, neboť duch je právě silou, která může vyvážit ze sebe více 

4 Rabil, A.: Merleau – Ponty existentialist of the social world. London 1967, s. 24 in HOGENOVA, An-
na. Pohyb a tělo: výběr filosofických textů. Praha: Karolinum, 1998. 236 s. ISBN 80-7184-580-9. s. 76
5 BERGSON, Henri. Duše a tělo. Olomouc: Votobia, 1995. 87 s. ISBN 80-858-8568-9. s. 6
6 BERGSON, Henri. Duše a tělo. Olomouc: Votobia, 1995. 87 s. ISBN 80-858-8568-9. s. 8
7 HOGENOVA, Anna. Pohyb a tělo: výběr filosofických textů. Praha: Karolinum, 1998. 236 s. ISBN 80-
7184-580-9. s 77
8 BERGSON, Henri. Duše a tělo. Olomouc: Votobia, 1995. 87 s. ISBN 80-858-8568-9. s10
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než obsahuje, vrátit více než přijala, dát více než má.„9 Protože tělo je hmota a hmota je 
v přítomnu, minulost v ní pouze zanechává stopy. V oblasti vědomí jsou tyto stopy vzpo-
mínkami, čekajícími na vyvolání. A stačí slovo, zvuk, vůně či jiný vjem, aby tyto vzpo-
mínky vypluly na povrch vědomí. Tato úvaha by se dala podpořit opět myšlenkou Henri-
ho Bergsona, který tvrdí, že: „Dojmy způsobené v mozku předměty zůstávají v něm jako 
obrazy na zcitlivělé desce, nebo jako fonogramy na fonografických svitcích – stejně jako 
svitek opakuje melodii, když spustíme přístroj, rovněž tak mozek křísí vzpomínku.“10 
Dokonce nám může jedna kvalita předmětu, vyvolat v mysli kvalitu jinou (synestezie). 
O tomto fenoménu se zmiňuji v kapitole 1.2.4 Synestezie.

Aktuální chápání tělesnosti v rámci umění je pojetí těla jako tvořícího (tvůrčího) sub-
jektu, který na základě smyslového vnímání, zkušenosti, myšlení a vnitřního a vnějšího 
pohybu usiluje o uchopení a transformaci světa gestem do sdělitelné podoby prostřednic-
tvím média, například malby.

1.1.2 Gestické, gesto
Gesto můžeme vnímat jednak jako statický prvek v obrazu z hlediska jeho symbolické-

ho významu, ale také a v mé práci především jako určitý druh pohybu. Tak, jak jsem se 
o něm zmínila v předešlé kapitole. Pohybu, který je pokračováním těla, jež může být ve-
den jak našim vědomím, tak našim podvědomím a v obou rovinách slouží k uchopení 
sdělovacího média. Gesto lze pojímat jako výraz, vnější vyjádření vnitřního stavu, napří-
klad myšlenky či emoce. 

Hlavní problém při hledání vlastního významu substantiva gesto spočívá v jeho mno-
hoznačnosti, jež je založena v kořenech latinského jazyka. Pojem „gesto“ je odvozen z la-
tinského slovesa gerere, které v prvotním smyslu znamená jevit se. Avšak v dalších vý-
znamech může obsahovat také emoční vlastnosti, čímž se rozšiřuje rozšiřují významové 
pole na: gestíre veselit se, jásat; gestitáre nosívat; gestáre nosit. Z těchto základů pak vy-
chází substantivum gestus užívané ve smyslu držení, případně poloha (těla). České sub-
stantivum gesto, pak je pouze 1. os. j. č. slovesa gestáre.11

Zaměříme li se na etymologický výklad slova gesto, narazíme na výklady ve většině 
evropských jazyků velmi podobné. V angličtině znamená výraz gesticulate, gestikulovat, 
gesture, posunek (make gesture, gesture language – znaková řeč). Ve francouzštině: ges-
ticulation, gestes – gesto, pohyb. V italštině: gesticulazione, gesto – čin. Zástupně italšti-
na používá také spojení mimica corporea, neboli tělesná nápodoba, případně mimica fac-
ciale, obličejová mimika. I v němčině, která oproti románským jazykům nemá latinské 
základy, se užívají příbuzné tvary: gestikulieren – gestikulovat, die Geste – gesto (eine le-
ere Geste – dělat prázdné gesto).

Předchozí poznámky o potenciální možnosti libovolné interpretace slova gesto, mohou 
vypadat poněkud neopodstatněně, avšak uvádím je, abych naznačila složitě a pomalu se 

9 BERGSON, Henri. Duše a tělo. Olomouc: Votobia, 1995. 87 s. ISBN 80-858-8568-9. s. 10
10 BERGSON, Henri. Duše a tělo. Olomouc: Votobia, 1995. 87 s. ISBN 80-858-8568-9. s. 13
11 KÁBRT, Jan, Latinsko český slovník. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 483 s. 
ISBN 80-04-26000-4.
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formující význam tohoto termínu u nás. V českém jazyce, hovorovém i literárním, je nej-
běžnější frekvence výkladu: gesto – výraz pro posunek, pohyb (zejména ruky); slovní 
projev, postoj, čin příznivý ve vztahu k někomu nebo vypočítaný jen na vnější efekt. Ges-
tikulace je ženského rodu a značí pohyby paží a rukou při mluvení; posunky; dorozumí-
vací prostředek pro neslyšící12 ve zjednodušené formě znaková řeč pro mentálně postiže-
né13; gesto s pohyb rukou, posunek; přeneseně gesto– projev bez následujícího skutku; 
naoko učiněné prohlášení nebo čin.14 Přes poněkud kontroverzní charakter, jenž vyplývá 
z nevyjasněného statusu slova gesto, je patrné, že se zde může nabízet mnoho možností 
výkladu tohoto pojmu. 

Gesto můžeme chápat jako veškeré vnitřní a vnější pohnutky, to znamená pohnutky 
mysli a těla. Gesto působí i za hranicemi těla. V oblasti výtvarné tvorby je pak gesto ob-
saženo všude. Malba jakožto „fyzická a gestická“ akce obsahuje transformaci smyslo-
vých podnětů a zkušenostních a emocionálních. Gesto je soubor procesů, pomocí jichž 
nějak „bereme“ svět. Fyzické zkušenosti získané prostřednictvím těchto procesů se pak 
vědomě i podvědomě ukládají do našeho těla, aniž bychom o tom věděli, a dále pak ovliv-
ňují naše jednání. Touto problematikou se zabývá také filosofický směr fenomenologie. 
Fenomenologický pohled je však natolik složitý, že by vyžadoval další samostatné studium.

1.2 Uchopení světa
Termín uchopení jsem použila záměrně, neboť jak ukazuje jeho etymologický význam 

a jak uvedu vzápětí, tento pojem nás odkazuje k základní smyslové zkušenosti, jíž je 
hmat. Tato zkušenost pokračuje dále do našeho způsobu myšlení, které určitým způsobem 
transformuje. Jelikož se s termínem „uchopení“ v tomto významovém rámci setkáme 
mimo odborné texty jen zřídkakdy, považuji za podstatné zde zmínit jeho původ a vý-
znam, a pomocí definic předložit logické opodstatnění tohoto lingvistického obratu.

V etymologickém slovníku nalezneme staročeský termín: chopiti. Z něj pochází vý-
raz uchopiti, který nabývá významu porozumění něčemu (porozuměti).Ve staročeštině se 
význam slova formoval postupně od: kdo móž chopiti, chop, ve významu vzít do ruky, na-
příklad sáhnout po určité věci.15 Schopiti co, míti schop, dále chápáno jako býti schopný 

12 Znaková řeč pro neslyšící je znakový jazyk využívající různých pozic obou rukou a mimiky. Tato gesta jsou 
klasifikována jako gesta sémantická (významová) a jsou většinou dobře „přeložitelná“do artikulované řeči 
jedním či dvěma slovy s přesným významem. Za sémantické gesto pokládáme také specifický pohyb částí lid-
ského těla. KLEIN, Zdeněk. Atlas sémantických gest. Praha: HZ Editio, 1998. 201 s. ISBN 80-86009-21-1.
13 Znaková řeč je poměrně složitý systém znaků a jejich kombinací. V upravené a zjednodušené podobě se uží-
vá jako tzv. Makatonský slovník. Ten se využívá u dětí i dospělých s komunikačními problémy a osobami 
s mentálním postižením a artismem. LANGER, Jiří. Prezentace k předmětu Alternativní komunikační techni-
ky (KSP/MALC): Komunikace, členění AAK. In: Ústav speciálněpedagogických studií: Pedagogická fakulta 
Univerzita Palackého v Olomouci [online]. 2012 [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: www.uss.upol.cz/cz/clenove/
profil/langer/.../01-Komunikace.ppt
14 REJMAN, Ladislav. Slovník cizích slov. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 592 s. ISBN 14-
305-66. s. 155
15 MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 3. nezm. vyd. Praha: Academia, 1971. 868 s. 
ISBN 505-21-875.
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něčeho. Ale také chápati odtud chápavý atd.16 Mezi synonymy sloves uchopení a uchopit 
pak nalezneme výrazy „chytit“, „brát“, nebo například „stisknout“.

Z výše uvedených definic vyplývá, že proces uchopování světa si můžeme vyložit dvě-
ma způsoby. Jednak uchopení jako myšlenkový pohyb (vytváření pojmů a mentálních ob-
razů), ale také jako pohyb fyzický (reakce, jednání, gesto). Můžeme říci, že tyto pohyby 
vědomě či podvědomě vykonáváme za účelem pochopení, poznání skutečnosti, vůči 
ohromnému univerzu, jež se rozkládá okolo nás i v nás. To, co vše sjednocuje, je naše 
tělo. „Jen proto, že máme tělo, potřebujeme orientaci a jsme schopni se orientovat dokon-
ce i ve velmi složitých situacích, v nichž se jako živé bytosti ocitáme.“17

K tomu, abychom se mohli takto orientovat, ale nejprve potřebujeme získat určité zku-
šenosti s věcmi a jevy, které nás obklopují. Takové zkušenosti získáváme bezděčným i zá-
měrným učením. Nejedná se ale jen pouze o naše fyzické zkušenosti, ale i o zkušenosti 
předešlé nebo metafyzické, jež jsou uloženy v naší mysli, čekající na podnět k vyvolání. 

Naše poznávání světa probíhá komplexně. Na racionální i na emocionální úrovni, neboť 
v poznávání vycházíme z naší smyslové zkušenosti, která je však zasazena do rámce vě-
deckého, dobového, kulturního, sociálního a estetického. Poznatky a fakta, jež nám před-
kládá naše zkušenost, jsou různě analyzovány vědou. Vědní obory mají stejný cíl, a tím je 
poznání skutečnosti, jak jsem se již zmínila v kapitole 1.1 Vymezení pojmů(hledání zdro-
jů). Poznání, začínající bezprostřední smyslovou zkušeností. Smysly jsou ale v určitém 
pohledu nedokonalé a mnohdy vytvářejí iluze, z kterých se nás snaží vyvést věda, ale také 
umění . Prostřednictvím vědy si svět osvojujeme a přes umění si připomínáme svět tako-
vý jaký je, protože většina uměleckých směrů s námi komunikuje ve vizuální rovině, a ta 
je pro nás také nejsrozumitelnější. 

Jeden z cílů, který je ve vědách a v umění v posledních desetiletích společný, je snaha 
o posunování hranic a objevování „nového“. Dá se říci, že dochází ke vzájemné inspiraci. 
Rozdíl je hodnota, kterou jim připisujeme a způsob jakým s námi komunikují. Mezi zná-
mé formy patří nová média: video art, instalace, počítačové umění aj. V posledních letech 
však vznikají díla za přímé spolupráce umělce a vědce. Například v projektu portugalské 
umělkyně Marty de Menezes – Dekon, v kterém reprodukuje malby Pieta Mondriana tak, 
že obrazy vytváří pomocí zvětšených Petriho misek, obsahujících textilní barvivo, jež je 
postupně rozkládáno a znehodnocováno působením určitého druhu bakterie.18 Ale umění 
posunuje a překračuje hranice i v rámci výtvarných prvků.

V obdobích moderny a postmoderny se snaha umělce o znovuobjevení světa tak, jak jej 
uchopuje z vžité zkušenosti, se již nemůže řídit poučkami klasického umění. Například 
klasická malířská nauka založena na perspektivě, pomocí které se malíř v minulosti sna-

16 ODDĚLENÍ VÝVOJE JAZYKA ÚSTAVU PRO JAZYK ČESKÝ AV ČR, v. v. i. Vokabulář webový: We-
bové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny [online]. c2006-2012[cit. 2012-04-5]. Dostupné z: http://
vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx
17 PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepo-
kročilé. Praha: Herrmann, 2009. 201 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-87054-18-5.s. 31
18 TOMAIDES, Petr. Dekonstrukce. In: Port: spojení s vědou ze všech stran [online]. [cit. 2012-04-5]. Do-
stupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/270-dekonstrukce/video/
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žil převést krajinu na plátno. Převáděl předem rozvržený obraz toho co vidí. Na plochu 
plátna či papíru skládal jednotlivé předměty, stromy, pole tak, jak se rozkládaly před jeho 
zrakem. Pomocí umění perspektivy pak komponoval jednotlivé prvky obrazu. 

Určitou konvencí dává malíř předmětům „…danou velikost a vzhled, vycházející z po-
hledu upřeného na linii obzoru do nějakého úběžného bodu, k němuž pak směřují veške-
ré linie krajiny táhnoucí se od malíře k obzoru.“19 Ne však velikost, barvu a vzhled, které 
mají při přímém pohledu. Řekněme, že takto namalované obrazy, nejen krajinných námě-
tů působí na recipienta poklidným decentním dojmem. Recipient však není do těchto ob-
razů zatažen, naskýtá se mu pouze možnost pozorovat je z vnějšku. Není jejich účastní-
kem, je pouze divákem. 

Poznání bylo centrem sporu mezi zastánci racionálního a empiristického myšlení. Za-
tímco racionalisté tvrdili, že poznání bez zkušenosti je myslitelné, empiristé byly toho ná-
zoru, že zkušenost je to jediné, co skutečně existuje. Tento spor řeší Emanuel Kant v úvo-
du Kritiky čistého rozumu: „O tom, že veškeré naše poznání začíná zkušeností, není vůbec 
pochyb, neboť, čím by jinak měla být probuzena k činnosti poznávací mohutnost, kdyby 
se tak nedělo díky předmětům, které podněcují naše smysly a samy částečně vyvolávají 
představy, částečně uvádějí do pohybu činnost našeho rozvažování, aby tyto představy, 
částečně srovnávalo, spojovalo nebo rozdělovalo, a tak zpracovávalo hrubou látku smys-
lových dojmů v poznání předmětů, které nazýváme zkušeností?“20 Souhlasím s Kantem, 
neboť zkušenost je uchovávána pamětí a je živena smyslovým poznáváním. Stejně tak 
jako u ostatních živočichů. To, co nás však od nich odlišuje, je rozum a řeč, díky čemuž 
můžeme s jednotlivými poznatky mentálně operovat a sdělovat je.

1.2.1 Vnímání 
Svět poznáváme v prvé rovině vnímáním neboli prostřednictvím percepce. „Má-li jedi-

nec přežít, musí být schopen registrovat podněty z vnějšího i vnitřního prostředí. K tomu 
slouží lidské smysly, které reagují především na změny stimulace. Senzorické orgány 
shromažďují materiál k dalšímu poznávání i cítění. Jsou mostem mezi vnějším světem 
a lidskou psychikou.“21

Z biologického hlediska je vnímání ve své jednodušší formě čitím, tedy procesem, kte-
rý odráží objektivní realitu skrz činnost smyslových (senzorických) orgánů a vytváří po-
čitky. K tomu nám slouží zrakové, hmatové, sluchové, čichové a chuťové receptory. Tento 
nejjednodušší způsob poznávání máme společný se všemi ostatními živočichy, stejně jako 
schopnost si poznané zapamatovat. 

To, co nás od nich naopak odlišuje je fakt, že jsme tvorové hledající smysl (význam) věcí 
a jevů. A proto máme tendenci si chybějící informace doplňovat a dotvářet je naším myšle-
ním tak, aby pro nás byly nejen srozumitelné, ale také příjemné. Prostřednictvím našeho 
těla, smyslových orgánů, dostáváme z okolí informace, které putují dále do mozku, kde 

19 PONTY, Maurice Merleau. Svět vnímání. Praha: Oikoymenh, 2008. 79 s. oikúmené: malá řada, sv.6. 
ISBN 978-60-7298-287-5. s. 20
20 KANT, Immanuel. Kritika čistého rozumu. Praha: Oikoymenh, 2001. 567 s. ISBN 80-729-8035-1. s. 33
21 PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. 472 s. 06993/B. ISBN 978-
80-200-1499-3. s. 100
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v rámci našeho myšlení vědomě či podvědomě obohacují strukturu předchozích smyslo-
vých zkušeností a vytvářejí tak plnohodnotný vjem. 

Schopnost a intenzita smyslového vnímání je u každého jedince jiná. Každý jsme na 
smyslové podněty jinak citliví. V tomto směru nás ovlivňuje mnoho faktorů. Například 
osobnostní struktura, vrozené vlastnosti, psychické i fyzické dispozice, zkušenost, tempe-
rament, emoce a motivace, ale také sociální prostředí a kultura v nichž vyrůstáme. 

1.2.1.2 Motivace
S upřednostňováním vnímané skutečnosti úzce souvisí motivace. Ta je určována vnitř-

ními i vnějšími faktory. Vzájemný vztah motivace a percepce se pokoušelo objasnit něko-
lik psychologických výzkumů. Na základě jejich výsledků lze říci, že vnímání poměrně 
výrazně ovlivňují silné vnitřní pohnutky.22 Především jsou to pohnutky vznikající z naší 
fyziologické potřeby. Jdeme-li například po ulici a máme hlad, budeme zřejmě věnovat 
pozornost potravinám ve výlohách či v rukou kolemjdoucích. Podle Maslowovy hierar-
chie potřeb tvoří fyziologické potřeby nejnižší stupeň na žebříčku potřeb, které nás moti-
vují k určitému jednání. Vyšší stupně potřeb autor definuje jako: potřeby bezpečí, potřeby 
lásky a náklonnosti, potřeby uznání a potřeby seberealizace.23 V rámci potřeby sebereali-
zace se snažíme o určité sebepoznání a sebenaplnění, ale s každým uspokojením této po-
třeby se intenzita těchto potřeb zvyšuje. 

K vyhledávání a vnímání uměleckých děl nás motivuje mnoho faktorů. Mezi nimi je 
například touha po estetickém zážitku, touha po citových prožitcích, radost z intelektuál-
ní činnosti, snaha o duchovní obohacení, snaha o probuzení vzpomínek, asociací atd. 
Vznik estetického zaměření vede k tomu, že se například na věci kolem sebe nedíváme 
pouze z hlediska jejich praktické užitečnosti. Psychologické poznatky o vlivu motivace 
na percepci se hojně využívají například v psychologii reklamy. Například pokud na bill-
boardu k fotografii krásné ženy, která je podnětem přitahujícím mužskou pozornost, při-
dají tvůrci reklamy nový typ auta, zvyšuje se pravděpodobnost, že mužská populace bude 
reklamně věnovat náležitou pozornost. Vliv motivace na percepci je ale natolik obsáhlé 
téma, že se mu nelze v rámci mé práce více věnovat. 

1.2.2 Smyslové poznání
„Vnímání je přírodní proces, který umožňuje jednota těla a světa.“24 Z tohoto tvrzení 

vyplývá, že jednota našeho pojetí světa se ukazuje v jednotě myšlení a naší smyslové zku-
šenosti, kterou jsme schopni prožít právě vzhledem k naší fyzické a metafyzické podsta-
tě. Pokud se chceme dopátrat jednoty věcí a jevů přes vnímání, nelze od sebe jednotlivé 
kvality předmětů striktně oddělit, neboť vnímání je proces syntézy všech smyslových vje-
mů, probíhající v naší mysli. „Žádná z těchto kvalit není přísně izolována, naopak každá 

22 PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. 472 s. 06993/B. ISBN 978-
80-200-1499-3. s 154-155
23 PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. 472 s. 06993/B. ISBN 978-
80-200-1499-3. s. 371
24 PATOČKA, Jan . Tělo, společenství jazyk, svět. Z univerzitních přednášek 1936 - 1939. Praha : ISE, 1995. 203 s. 
ISBN 80-85241-90-0. s. 12
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s sebou nese afektivní význam, který ji propojuje s vjemy ostatních smyslů.“25 Ona afek-
ce, neboli emotivní uchopení, pak ovlivňuje náš výběr čím se obklopujeme, například jaký-
mi barvami, na co se rádi díváme nebo na která místa rádi chodíme. 

Své okolí vnímáme především vizuálně. Nicméně přesto, že na zrak spoléháme nejví-
ce, často nás klame. Představme si například vodu. Zrakem ji vnímáme jako plochu urči-
té barvy. Bez hmatové zkušenosti bychom si ji díky optickému klamu mohli splést s pev-
nou plochou. Z předchozí hmatové zkušenosti ale víme, že voda je tekutina, látka, která 
se mění na základě vnějších vlivů. Protéká mezi prsty, ale do dlaně, nebo do nádoby ji lze 
zachytit. Můžeme se v ní pohybovat když plaveme, ale pokud se přestaneme pohybovat, 
klesneme pod hladinu atd. Hmatem také zjistíme její teplotu a hustotu. Obohacujeme tak 
svoji zkušenost o měnící se podoby vody, například, když zmrzne nebo se vaří atd. Ve 
stejné situaci by nám posloužil i sluch, čich a chuť, čímž bychom vodu a její vlastnosti 
plně analyzovali. 

Naše komplexní smyslové poznání vody však obsahuje i naši subjektivní zkušenost 
s vodou, ať už z hlediska prožitku (vzpomínka jak jsme se topili nebo fyzický prožitek 
plavání), anebo z hlediska jednotlivých kvalit této látky (barva vody navozuje určité psy-
chofyzické rozpoložení, ponoření se do chladné vody v horku, zvuk tekoucí vody, čistá 
chuť vody atd.) Tyto fyzické zkušenosti vkládají do našeho poznávání i určitý emocionál-
ní význam. 

Pouhé vizuální vnímání k plnému poznání skutečnosti nestačí. A přesto nebo spíše právě 
proto jsou nám ve stále větší míře nabízeny informace převážně prostřednictvím pouhých 
obrazů. S nástupem technického pokroku a s ním spojeným rozvojem i přístupností moder-
ních sdělovacích technologií se pole vnímání světa pouze přes obrazy stále více rozšiřuje. 
„Ukazuje se, že ve způsobu, jímž se utváří náš vlastní obraz skutečnosti, hraje stále menší 
roli přímá zkušenost, a naopak stále větší role připadá „obrazům této skutečnosti“, jež nám 
zprostředkují různá média. Tyto obrazy jsou vždy nějakým způsobem formovány (připusť-
me, že i deformovány) právě charakterem daného média a způsobem, jakým se vztahuje ke 
skutečnosti a recipientovi.“26 

V posledních několika desítkách let jsme svědky postupně se rodící „vizuální generace“. 
U dnešních dětí není žádnou výjimkou fakt, že většina smyslových vjemů je utlačována ná-
růstem obrazového sdělování prostřednictvím internetu a televize. Dá se říci, že dnešní ge-
nerace vyrůstá „na obrázcích“ daleko více než generace předešlé. Jejich smyslová zkuše-
nost s reálným světem je velice omezená. Nabízí se jim svět umělý, virtuální/vizuální. Svět 
filmů, seriálů, videa a reklamy, v němž je dokonce i hudba převáděna do vizuálního světa 
hudebních klipů, které ale již se skutečnou hudební produkcí mají jen málo společného. 
Tento fakt se odráží i ve způsobech vizuálního vyjadřování mladých lidí, to má velký vliv 

25 PONTY, Maurice Merleau. Svět vnímání. Praha: Oikoymenh, 2008. 79 s. oikúmené: malá řada, sv. 6. 
ISBN 978-60-7298-287-5. s 26
26 WINTER, Astrid. Intermedialita a synestezie. In: SCHNEIDER, Jan a Lenka KRAUSOVÁ. Intermedia-
lita: slovo – obraz – zvuk. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 27-43. ISBN 978-80-244-
2054-7. Dostupné z: www.kb.upol.cz/soubory/Intermedialita.pdf s. 14
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i na jejich myšlení a jednání.27 Konkrétně pak na útlum představivosti či reflexe, což může 
mít dopad například na jejich morální vědomí. Všudy přítomnost obrazu, pojímaného 
jako nástroj informace, podporuje sklon dnešního člověka k pasivitě. U tohoto způsobů 
vnímání si opravdovost prezentovaných informací nemůžeme nijak ověřit, neboť tento 
způsob předávání zpráv neumožňuje a nebo potlačuje zapojení ostatních smyslů. 

Výjimku tvoří některé žánry masové kultury. Například rozhlasové hry vyžadují zapo-
jení recipientovi představivosti, a tím i vyvolání předchozích smyslových poznatků. Také 
v oblasti filmového průmyslu najdeme snímky, v nichž tvůrce filmu dává divákovi prostor 
pro zapojení fantazie. Například v hororovém filmu mu absencí stvůry dává prostor dosa-
dit si na její místo, to čeho se divák nejvíce obává.

Vraťme se ještě na chvíli ke poznání hmatem. Výše jsem se již zmínila o tom, že si do 
určité míry pomocí hmatu můžeme neustále ověřovat skutečnost, zda to není pouhý op-
tický klam.28 Svět v němž se nalézáme má prostor tvořený hmotnými věcmi, ty mají svo-
ji váhu, povrch, vnitřní i vnější strukturu (měkkost, tvrdost, hebkost, hrubost). Chceme-li 
se v něm pohybovat a reagovat na něj, je hmatové poznávání nezbytné.

Typický příklad lze nalézt u nevidomých lidí, kteří nemohou plnohodnotně získávat vi-
zuální informace ze svého okolí a využívají proto kompenzační smysly, především hmat 
a sluch, které jsou zesílené a mnohem citlivější, než u osob bez zrakového postižení. Do-
konce jsou na základě hmatových analogií schopni vnímat barvy. Horký předmět může 
symbolizovat teplou barvu, například červenou. Studený pak modrou nebo zelenou. 

V současné době probíhá velice zajímavá „Neviditelná výstava“.29 Koncepcí tohoto 
projektu není ukazování uměleckých děl (i když ani ta se v ní nedají plně vyloučit, záleží 
pouze na lidech, jak dokáží hapticky vnímat), ale snaží se zdravému divákovi zprostřed-
kovat svět takový jak ho vnímají nevidomí lidé.

Naše slyšení je podobně jako náš zrak poměrně nepřesné. Z našeho okolí se dostává 
k našemu sluchu pouze změť zvuků. Ale jak jsem se zmínila na začátku této kapitoly, ve 
věcech a jevech, které nás obklopují, hledáme smysl a význam a prostřednictvím našeho 
myšlení dotváříme přijímané poznatky tak, aby pro nás byly srozumitelné. Ve změti zvu-
ků si uvědomujeme ty zvuky, které v dané chvíli potřebujeme. Zvuk přijíždějící auta usly-
šíme dříve, než se dostane do našeho zorného pole. Ale jsou tu ještě zvuky k jejichž vní-
mání nás motivuje touha po estetickém prožitku. Například v hudbě jsme schopni vyčlenit 
melodii a pozadí. 

27 BEHOVÁ, Zuzana. Jaká je „vizuální generace“ a jak dalece jsme ovlivněni všichni?. Blog.iDnes.cz: Spo-
lečnost[online]. 2010[cit. 2012-04-5]. Dostupné z: http://behova.blog.idnes.cz/c/157428/Jaka-je-vizualni-
-generace-a-jak-dalece-jsme-ovlivneni-vsichni.html
28 Tyto tendence spoléhat se více na dotykové, tj. haptické a pocitové a méně na vizuální zkušenosti, jsou 
rozpoznatelné už v prvních výtvarných pokusech dětí. Dítě s velkým zaujetím pokrývá papír čárami. Dává 
průchod svému potěšení z pohybu, přičemž radost ze samotné vznikající stopy je mnohem větší, než zájem 
o konečný výsledek. Dítě připisuje své „čmáranici“ význam libovolně a často jej také mění. Kresba může 
symbolizovat „maminku“, „sestřičku“, nebo „pejska“. Pojmenovává ji tím, co zná a co je mu nejbližší. Cí-
lená snaha o znázornění viditelného světa, se projevuje až v pozdějším věku. Zde hrají velkou roli vědo-
mosti a zájem dítěte, ale středem zájmu nadále zůstává člověk, nebo prvky z blízkého okolí.
29 Neviditelná výstava: Když tě vedou smysly [online]. [cit. 2012-04-2]. Dostupné z: http://neviditelna.cz/
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Ani čichem se zdaleka nemůžeme vyrovnat detekčnímu systému našich příbuzných 
savců. Také náš zrak nedosahuje kvalit zraku šelem nebo některých ryb, které jsou schop-
ny vidět i za tmy. Stejné je to se sluchem a s chutí. Kromě toho u většiny živočichů najde-
me i smysly, které člověk nemá, pomocí kterých mohou vnímat například elektromagne-
tické vlnění či tepelné záření aj.

Informace získávané chutí a čichem jsou hůře definovatelné. „Jednoznačné vztahy mezi 
čichovými podněty a jejich mentálními reprezentacemi [...] je poměrně obtížné stanovit. 
Při popisu vůní a pachů se zpravidla uchylujeme k přirovnáním např. „připomíná to vůni 
jasmínu“.30 nebo „jak sladce to voní“, případně „smrdí to jak čert“. Na základě chuťových 
počitků pak narazíme i na metafory, které používané v běžném životě, jako například „ky-
selý úsměv“,nebo „hořká pravda“. 

V oblasti vizuální kultury se můžeme setkat s definicí nějakého obrazu jako „sladkého“ 
nebo takového, který je malován „jemnými barvami“. Je patrné, že naše slovní zásoba je 
v rámci popisu čichových a chuťových vjemů poměrně omezená Čichové vjemy jsou 
ve velké míře provázeny libými a nelibými pocity. Proto také snadno vyvolávají vzpomín-
ky na různé citově zabarvené zážitky.

1.2.3 Asociace:
Určitá vůně může člověku asociovat celou řadu vzpomínek na určité místo, osobu nebo 

zážitek. Stejně tak zvuk, barva či konkrétní hudba. Asociace se společně s projekcí vyu-
žívají v psychodiagnostické metodě Rorschachova testu, kdy jsou testované osobě ukazo-
vány na obrázcích inkoustové skvrny a ta má popisovat jejich barvu a tvar, na základě po-
pisu si psycholog vytváří diagnózu, týkající se osobnosti testovaného. Například, zda je 
emocionálního nebo racionálního založení. 

Asociaci považuji za velmi zajímavý a fenomén, jehož záměrným užíváním v pedago-
gice lze podpořit představivost, ale také komplexitu smyslového vnímání a poznávání. 
Proto jsem do didaktické části zařadila úkol Sbírání otisků – zanechání stopy.31 Bylo zají-
mavé sledovat, co která barva dětem připomíná. Například jedna žákyně prohlásila: 
„Mám ráda červenou, ale je, jako když někoho uhodíš“32 Její vidění barvy obsahovalo ci-
tovou stránku a osobní zkušenost, kterou dokázala využít v rámci úkolu. V rámci násle-
dujícího dialogu dívka uvedla, že vycházela ze zkušenosti častých potyček s bratrem 
a své vyprávění umocnila energickým gestem v malbě, které mělo údajně asociovat úder. 

Z tohoto příkladu je patrné, že barvy mají emotivní význam který je dán především je-
jich psychofyzickou povahou. Každá barva navozuje určitý pocit. Ale stejně tak každý 
zvuk či hmatový vjem.

1.2.4 Synestezie (souznění smyslů)
Synestezie v čisté podobě, kdy člověk slyší barvy (fotismus) a vidí tóny (fonismus) je 

relativně vzácná forma vnímání, která specifickým způsobem spojuje dvě smyslové ob-

30 PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. 472 s. 06993/B. ISBN 978-
80-200-1499-3 s. 120
31 Viz. Didaktická část – tematický celek gesto a smysly, úkol: „Sbírání otisků – zanechání stopy“
32 Viz. Přílohy – Interpretace.
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lasti. (Tímto nadáním byl obdařen například malíř Vasilij Kandinskij.) Toto spojení si 
uvědomujeme a pocitově ho dokážeme identifikovat, avšak jen stěží ho vyjádříme slovy.

V běžné formě má s tímto způsobem vnímání zkušenost většina z nás. Barvy oslovují 
hmatový, chuťový a čichový smysl, především jsou ale spojené se zvuky. Vidíme-li napří-
klad nějaký barevný odstín, může v naší mysli vyvolat asociaci, neboli vjem odlišné kva-
lity, například zvuk nebo vůni. A naopak hudba může v naší mysli vyvolávat barevný 
vjem nebo určitý obraz skutečnosti. Například při poslechu symfonické básně Vltava 
z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Samozřejmě, že cesta k tomuto způsobu vnímání 
jsou už názvy hudebních či výtvarných děl. Například Měsíční svit nebo Osudová Ludwi-
ga van Beethovena, anebo v malířství Brodwayské boogie woogie Pieta Mondriana. Pře-
neseně můžeme říci, že si malujeme v mysli vizuální zážitky. 

Ale v umění najdeme toto spojení i v praktické podobě. V nauce o harmonii se napří-
klad užívá analogie barev, tonů a intervalů. V oblasti výtvarného umění je synestezie zna-
kem uměleckého výrazu, který usiluje o určitou celistvost. „Vědecké zkoumání probíhalo 
obzvlášť výrazně v romantické a symbolistické praxi, stejně jako v avantgardistických 
směrech 20. století.“33

V období moderny a postmoderny se setkáme s pojmem intermediální umění, jehož 
konceptem je umělecké syntéza, která kombinací obrazu, zvuku, světla, barvy, pohybu 
a děje oslovuje současně různé smysly. Tento způsob sdělení lze v uměleckých oblastech 
najít například v umění happeningu, performance, divadla a tanečního umění, kdy se di-
vákovi nabízejí různé smyslové podněty v rámci jednoho uměleckého díla. A půjdeme-li 
ještě dál, dostaneme se k otázce, zda se mezi synestetické druhy umění dají zařadit také 
multimediální umělecké směry. Například kinetické audiovizuální sochy Zdeňka Pešán-
ka, které jsou konstruovány tak, aby je divák mohl vnímat všemi smysly.34

1.2.5 Emoce
Každý předmět a jev, který poznáváme, pro nás získává určitý emocionální význam. 

Smyslové poznávání, na rozdíl od jednoduššího procesu vnímání, obsahuje i emocionální 
stránku. Jelikož emoce tvoří podstatný prvek, nejen v rámci vnímání skutečnosti, ale také 
vnímání umění (zmíním se o nich i v dalších částech práce), považuji za vhodné jim vě-
novat samostatnou kapitolu. Přistupovat k něčemu „bez emocí“, jinak řečeno s „chlad-
ným rozumem“, není v plné míře možné.35 S tímto tvrzením musíme souhlasit, neboť 
víme, že již na úrovni počitků pociťujeme ve spojení s vnímanými předměty a jevy libost 
či nelibost. Ostré světlo, hlasitý zvuk, špičatý tvar nebo třeba příliš horký předmět za-
ujmou v naší zkušenosti pozice „nepříjemného“ či „nebezpečného“. Na druhou stranu, 
pohlazení, vůně nebo určitá barva v nás vyvolají pocity „příjemné“. Takto si s vnímaným 

33 WINTER, Astrid. Intermedialita a synestezie. In: SCHNEIDER, Jan a Lenka KRAUSOVÁ. Intermedia-
lita: slovo – obraz – zvuk. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 27-43. ISBN 978-80-244-
2054-7. Dostupné z: www.kb.upol.cz/soubory/Intermedialita.pdf s. 27
34 PEŠÁNEK Zdeněk. You Tube [online]. 2009 [cit. 2012- 3- 25]. Světlo proniká tmou. Režie Otakar Vávra. 
Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=SOAcNXnbEIo
35 ZUSKA, Vlastimil. Estetika: Úvod do současné disciplíny. Praha: Triton, 2001. 132 s. Filosofická setká-
vání, sv. 1. ISBN 80-7254-3. s. 101
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předmětem či situací na základě naší libosti nebo nelibosti spojujeme, většinou podvědo-
mě, určitý po(cit), jenž se spojil v naší mysli s našimi předešlými zkušenostmi. Každý lid-
ský prožitek nebo čin je pak provázen určitým citem. 

Emotivní složka vnímání skutečnosti je také úzce spojena s fyziologickými reakcemi 
našeho těla a změnou jeho aktivity. Z toho vyplývá, že emoce mohou být také zdrojem 
gest. Na situace reagujeme dvěma způsoby, o nichž se zmiňuje František Koukolník. Pod 
vlivem emocí je naše reakce rychlá a intuitivní a tvoří opak reakci, která vzniká jako racio-
nální kalkul. Když nás něco nebo někdo rozčílí, reagujeme většinou tzv. „bez přemýšlení“, 
spontánně.36 

V tomto místě je však nezbytné přihlédnout k více faktorům, jež ovlivňují naše reakce na 
podněty. Například k typologii osobnosti, životnímu postoji, introverzi a extroverzi, který je 
podle Jungovy teorie dvojího typu, v závislosti na tom, kam je obráceno naše libido a jaký 
máme temperament.

1.2.5.1 Temperament
Temperament představuje spojení mezi tělesnou a psychickou složkou člověka a ovliv-

ňuje fyziologické reakce organismu i různé psychické projevy. „Na temperamentu člově-
ka závisí emoční prožívání a jeho intenzita, stabilita a vyrovnanost a také celková reakti-
vita – intenzita reakcí, vyrovnanost chování, impulzivita, bezprostřednost reakcí a také 
osobní tempo.“37 

Psychologické teorie rozlišují čtyři základní temperamentové typy (sangvinik, chole-
rik, flegmatik a melancholik). Toto rozdělení má počátky již ve starověkém Řecku u Hip-
pokrata, který hledal původ rozdílnosti lidských povah ve čtyřech tělních šťávách (vlhkos-
tech). Naše vnímání a jednání je podmíněné tomu k jakému temperamentovému typu 
náležíme. Podle Zdeňka Neubauera lze původ tohoto rozlišení shledat ve čtyřech živlech, 
které tvoří prapůvodní představy a podoby, a současně jsou čtyřmi základními složkami 
z nichž je utvářena skutečnost světa. „Myslíme v příbězích a látkou příběhů jsou vjemy, 
tělesné zkušenosti, vzpomínky, podoby a představy.“38 

Přihlédneme-li k Jungovově teorii archetypů, pravzorů, které jsme si vytvořili na zákla-
dě našeho prvotního poznávání světa a jednoho z jeho archetypů jako nenázorných, pou-
ze formálních možností a potenciálů prožívání a chování39, můžeme vyvodit, že veškeré 
naše poznávání a pojímání světa je u každého jedince individuální, neboť se váže k celku 
jeho osobnosti, a ta předurčuje citlivost vnímání, cítění a intuice, a také určuje jakým způ-
sobem jsme schopni myslet.

36 Jádro: Mikroeseje Františka Koukolíka o vědě, světě a lidech. In: Česká televize [online]. 2007 [cit. 2012-
04-2]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121244562-jadro/207562235800035-citim-to-
-nekde-tady/
37 VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. V Praze: Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 80-246-0841-3. s. 217
38 NEUBAUER, Zdeněk a ŠKRDLANT Tomáš. Skrytá pravda Země: živly jako archetypy ekologického 
myšlení. Praha: Mladá fronta, 2005. 312 s. ISBN 80-204-1181-X. s. 142
39 MÜLLER, Anette a MÜLLER Lutz. Slovník analytické psychologie. Praha: Portál, 2006. 526 s. ISBN 
80-717-8863-5. s. 29
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1.3 Myšlení jako proces vytváření obrazů o vnímané skutečnosti
Myšlení, jak ho definuje psycholožka Alena Plháková: „...je zřejmě nejsložitější kogni-

tivní proces. Je to vnitřní mentální děj, který nelze přímo pozorovat. V širokém slova 
smyslu ho lze definovat jako „proces zpracování a využívání informací.“40 

Z této citace lze odvodit, že na základě smyslových vjemů si v mysli vytváříme men-
tální obraz, jenž může mít vizuální nebo verbální podobu, závisející na tom, který druh 
myšlení používáme.

V řadě učebnic a skript obecné psychologie se setkáváme s dělením myšlení na tři zá-
kladní druhy: konkrétní, názorné a abstraktní. Mentální obraz si zasazujeme do pojmů, 
můžeme ho verbálně popsat, ale zároveň je v něm i něco nepojmového, co popsat nemů-
žeme, co se při překladu do jiného média ztratí. „Svět, v němž žijeme, stejně jako život, 
který žijeme, má nějaký nesmírně složitý řád, nesmírně komplexní „tvar“, který nikdy ne-
dokážeme postihnout celý naráz, třebaže ho v určitých okamžicích vnímáme anebo cítí-
me; víme o něm, když tu a tam zpozorujeme různé projevy či stopy; právě toto vše jsme 
ale schopni skutečně nahlédnout (a myslet) právě v okamžiku, když tuto složitost vtělíme 
do obrazu.“41 Obrazy o světě, které si utváříme, nám pomáhají částečně pochopit skuteč-
nost ve které žijeme a která je pro nás v mnoha směrech stále velmi složitá. 

Jako jednoduchý příklad nám může posloužit Komenského Orbis pictus (Svět v obra-
zech). Toto didaktické dílo, v němž autor uplatňuje obrazovou ilustraci k pochopení před-
kládané učební látky, se muselo osvědčit, neboť vizuální vjem pomáhá utvářet myšlenko-
vý obraz, se kterým pak lze snáze mentálně operovat. „Obraz, zjednodušeně řečeno, je 
způsob, jímž si představujeme svět, to čemu říkáme skutečnost, a to, co vidíme, když ote-
vřeme oči.“42 Je to logické, neboť jak jsem se zmínila v kapitole „smyslové poznávání“, 
věci a jevy vnímáme v největší míře zrakem. Avšak zrakový vjem doprovází i vjemy zís-
kávané ostatními smysly. A nejen ty, také veškeré naše zkušenosti s vědou a uměním. 
Touto syntézou v naší mysli vzniká určitý obraz skutečnosti. Potom to, co neznáme, čemu 
nerozumíme a s čím nemáme zkušenost, o tom si nemůžeme udělat obraz. 

O skutečnosti si vytváříme určitou představu/obraz tím, že ji nějak pojímáme. Pojmy si 
tvoříme na základě našich smyslových poznatků a naší tělesné zkušenosti s věcmi 
a jevy okolo nás. „Myšlení je závislé na těle, to znamená, že struktury, které používáme 
při sestavování pojmových systémů, vyrůstají z našich tělesných zkušeností a dávají smysl 
v jejich kontextu.“43 Toto kategorizování nám usnadňuje chápat nejen svět kolem nás: 
Věci, jevy a jejich vlastnosti, ale také druhé lidi a sebe sama. Například zkušenostmi 

40 PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. 472 s. 06993/B. ISBN 978-
80-200-1499-3. s. 262
41 PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepo-
kročilé. Praha: Herrmann, 2009, 201 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-87054-18-5. s. 32
42 PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepo-
kročilé. Praha: Herrmann, 2009. 201 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-87054-18-5. s. 36
43 Lakoff s. 14 in PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením 
pro středně nepokročilé. Praha: Herrmann, 2009. 201 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-87054-18-5. s. 31
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se živly. „Vodní živel nám umožní v některém člověku vidět (také o něm sdělovat), že má 
šťávu, …je rozpustilý jako velká voda, utápí se v problémech…“44  

Pojmy lze z hlediska jazykovědy považovat za jazykové znaky, které nám pomáhají 
shromažďovat a koncentrovat význam toho co vidíme a mohou se stát pomocníky při dal-
ším vnímání a sdělování. Abstraktní pojmy, kterými označujeme například opakující se 
citové zážitky, jako hněv nebo láska nám pak umožňují překračovat hranice bezprostřed-
ní empirické zkušenosti. 

Nyní si ale představme, že popisujeme druhému člověku nějaké místo, na kterém jsme 
byli. Například les. Říkáme mu, že jsme viděli velké stromy, které měly zvláštní hnědou 
kůru, hrubou na dotek, že les voněl a sluneční světlo dopadající na zem skrz stromy vy-
tvářelo jemný opar. Svoji představu jsme druhému sdělili prostřednictvím pojmů, jejich 
verbální podobou. Les, strom, sluneční světlo atd. Avšak víme, že jeho představa stromu, 
lesa i celé situace bude odlišná. Ač používáme k dorozumívání stejné pojmy, každý jsme 
si je obohatili o své vlastní smyslové zkušenosti. A co teprve když řekneme, že to místo 
bylo magické, krásné, že na nás nějak působilo. Zde už jsme s verbálním a pojmovým 
sdělováním v koncích. Proto uzavřeme naše vyprávění jistou rezignací. „To ti nevysvět-
lím, to bys musel vidět.“ 

Kdybychom ale vyprávění přenechali například básníkovi, dokázal by prostřednictvím 
literárního, na obrazy tak bohatého jazyka doslova „vymalovat“ celou situaci tak, že by 
posluchač prožíval celou situaci stejně jako on. Skutečnost, tak jak ji vnímáme a uchopu-
jeme do naší mysli jako mnoho obrazů, opravdu nemůžeme vysvětlit běžnými pojmy.

Proto každé umění a každý umělec hledá takové médium, kterým lze obrazy světa sdě-
lit co nejpřesněji, tak, jak se jemu samému jeví.

1.3.1 Nepojmové…
„Umění vyrůstá ze vztahů mezi lidmi. A k nim se také – „oklikou přes vesmír“ – vždy 

znovu vrací, aby na ně působilo citlivěji a podnětněji, než jiné lidské aktivity. Umělecká 
tvorba člověku poskytuje prostor plný tajemství; vždyť pochází z těch stránek lidské duše, 
které jsou jen zdráhavě přístupné rozumovému poznání.“45 

Každá umělecká oblast má svůj sdělovací jazyk, své médium, prostřednictvím něhož 
autor podává zprávu o skutečnosti. „V pasti se můžeme ocitnout například tehdy, když se 
za každou cenu snažíme obrazy podřídit tomu, co říkají, jako by ukazování bylo totéž co 
vypovídání.“46 

Dalo by se říci, že obrazy myšlenkové, ale stejně tak obrazy ve smyslu uměleckých děl, 
nemůžeme převést do jiného média, například do textu. Obraz obsahuje i cosi, řekněme zprá-

44 NEUBAUER, Zdeněk a ŠKRDLANT Tomáš. Skrytá pravda Země: živly jako archetypy ekologického 
myšlení. Praha: Mladá fronta, 2005. 312 s. ISBN 80-204-1181-X. s. 142
45 SLAVÍK, Jan. Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky 1.díl. Praha: Univerzita Karlova, 
Pedagogická fakulta, 2001. 281 s. ISBN 80-729-0066-8. s. 9. Autor dále pokračuje: Avšak o to víc umělec-
ká díla lákají nejenom ke vzácným prožitkům, ale neméně i k soustředěnému přemýšlení, k výkladům a dis-
kuzím. Díky jim jsme schopni nahlížet hluboko do niterných duševních zdrojů, z nichž se rozvíjí historie 
lidské civilizace, a které člověku přináší umění…
46 PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepo-
kročilé. Praha: Herrmann, 2009. 201 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-87054-18-5 s. 8
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vu, kterou nelze pojmově uchopit a tím se této transformaci vymyká. Můžeme uvažovat i tak, 
že obrazy v obou významech vznikají z konceptů pojmových a nepojmových. A jelikož jsem 
už výše naznačila jak si utváříme pojmy, fyzickou zkušeností, můžeme vyvodit, že nepojmo-
vé pojetí naší fyzickou zkušenost přesahují. Jsou záležitosti zkušenosti metafyzické? 

Některé filosofické směry nám nabízejí teorie, překračování zdejšího, fyzicky uchopi-
telného světa a nabízejí nám zkušenost transcendentní, která přesahuje hranice empirické 
zkušenosti. Zde se dostáváme do oblasti archetypů. „Slovo „archetyp“ znamená doslovně 
to, „co bylo původně, prvotně vtištěno (do lidské duše).“47 Toto uvažování nám otevírá 
oblast ontologie. V rámci mé práce však není dostatečný prostor, abych se tímto tématem 
mohla zabývat hlouběji. 

Zajímavé však je, že pokud se podíváme do jiné vědní oblasti, konkrétně do analytické 
psychologie narazíme zde na pojem „kolektivní nevědomí“ a v rámci něj opět na pojem 
archetyp. Neboli „Společná psychická struktura, působící od prvopočátku ve fylogenetic-
kém a ontologickém vývoji, taktéž vylučuje přímou fyzickou zkušenost člověka s arche-
typy a symboly.“48 Znamenalo by to, že autor do uměleckého díla vkládá také to, s čím 
nemá přímou zkušenost, to nelze vyjádřit slovy, ani žádnými uměleckými prostředky.

A tento prvek je právě ta tenká nit, která spojuje podvědomí autora a podvědomí reci-
pienta díla, neboť je v rámci výše uvedených definic společným prvkem v naší psychické, 
duševní či transcendentální rovině vědomí. A jedinečná vlastnost umění je pak schopnost 
sdělení právě tohoto nepojmového prvku.

1.3.2 Gesto jako reakce na svět
Gesto je soubor procesů, pomocí nichž nějak uchopujeme svět. Fyzické zkušenosti získa-

né prostřednictvím těchto procesů se pak vědomě i podvědomě ukládají do našeho těla, aniž 
bychom o tom věděli, a dále pak ovlivňují naše jednání. Na základě toho můžeme gesto chá-
pat jako vnitřní pohnutku a také vnější reakci, což lze podpořit tvrzením, že „Naše gesta ne-
prozrazují jen základní pocity, jsou nositeli obecnějších a podstatnějších představ.“49 

Počátky těchto představ najdeme již u pravěkého člověka, který v naprosto neznámém 
světě, zakoušel skutečnost o to silněji, že většinu podnětů, které k němu přicházely si ne-
uměl vysvětlit. „Na tyto podněty a situace odpovídal osvojenou reakcí, pohotovou odpo-
vědí. Jelikož jazyk vznikl později, měla tato odpověď podobu reflexivního hnutí, gest, vý-
křiků, které vyjadřovaly určitou emoci. Strach, závist, znechucení, zvědavost, překvapení, 
obdiv.“50 To, co podněcovalo reakci pravěkého člověka, se u našich předků osvědčilo, je 
zahrnuto i v našem kolektivním nevědomí. 

Reakce na praobrazy a symboly, a také na výše uvedené podněty, jsou podobné dnes 
jako tenkrát. A jistou podobnost lze najít i v gestech, která tyto reakce doprovázejí, neboť 

47 FIALA, Jiří. Archetypy domova. Vesmír. 2000/79, č. 418. Dostupné z: http://www.vesmir.cz/clanek/ar-
chetypy-domova
48 MÜLLER, Anette a MÜLLER Lutz. Slovník analytické psychologie. Praha: Portál, 2006. 526 s. ISBN 
80-717-8863-5.s. 232
49 BENOIST, Luc. Znaky symboly a mýty. Praha: Victoria Publishing a.s., 1995. 122s. ISBN 80-85865-49-
1. s.18
50 BENOIST, Luc. Znaky symboly a mýty. Praha: Victoria Publishing a.s., 1995. 122s. ISBN 80-85865-49-
1. s.18
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jsou jejich nosným prvkem. Tato reakční gesta se postupem času svým opakováním stá-
vala institucionálními znaky, časem pak i ekvivalentem jazyka. „A tato gesta-znaky mu-
seli druzí okamžitě chápat a vzbuzovala v nich emoce stejné povahy, neboť člověk oprav-
du chápe jen to, co může sám opakovat.“51 

Jazykem se pokoušíme přesně pojmenovat skutečnost, ale zkušenost člověka je přes-
nější než její sdělení slovy. „Je samozřejmé, že jazyk přesnosti vypadá jinak než jazyk 
exaktní, jedinečné nemá jméno, ale lze je zachytit jako to, co ve slově uniká, a proto je 
lépe dát přednost gestu, které sděluje samým aktem vypovídání.“52

1.3.2.1 Gesto v komunikaci 
Gesta mají podstatnou funkci jak ve verbální, tak v nonverbální komunikaci, která je 

nejvýznamnější formou mezilidské komunikace, založené na znakovém systému a ode-
hrávající v čase a prostoru. 

V rámci verbálního sdělení, neboli sdělení slovními znaky, které nelze od sdělení ne-
verbálního nikdy odloučit, může gesto předcházet sdělení, doplňovat ho o emocionálně 
významovou složku, nebo ho může plně nahradit. 

Různá lidská společenství mají k dispozici široké repertoáry gest, kdy jedno gesto může mít 
velmi odlišný význam v různých kulturních kontextech. Například zdvižený ukazovák atp.
Gesto v komunikaci můžeme chápat jako podvědomé řazení slov a vět v gramatice. Je to 
typ gesta, kterým volíme nejvhodnější médium ke sdělení naší zkušenosti se světem. 
A tím i narážíme i na uměleckou oblast, která využívá verbálního či textového média. 
A tou je oblast literárního umění. Je patrné, že složka nonverbálního sdělování zahrnuje 
mnoho forem výrazových prostředků, které nejen, že v řeči doplňují slova, ale dokáží je 
i plně nahradit. Gesta, znaky, mimika obličeje a pohyby celého těla. Ale gesto ve smyslu 
reakce tyto prostředky zároveň zastřešuje, neboť se odvolává k naší fyzické i metafyzické 
podstatě, z níž tyto formy sdělování vyrůstají. 

Člověk pomocí gest vyjadřuje své duševní stavy. Tato forma sdělení může probíhat 
mimo vědomou kontrolu. Tzv. „řeč těla“ může být v rozporu s „mluvou slov“. Řeč těla je 
totiž starší a spontánnější než gesto, které z vyrůstá z naší tělesnosti, a je již samo určitým 
směřováním k něčemu. Proto věříme spíše nonverbálnímu sdělení, protože slovy se dá 
klamat, ale tělo naopak vyzradí i to, co nechceme. Těkavý pohled, klopení očí, zadrhává-
ní v řeči, stažení ramen, přikrčení se atp. Soustředíme-li se na to jak reaguje naše tělo, 
zjistíme, že míra jeho sdělnosti sahá dál, než kam dosáhne naše vědomí.

1.4 Umění jako reakce na svět
Provází nás od počátků lidské existence. Nalezneme ho v každé kultuře. „Smyslem, po-

sláním umění není jen a jen krásno. Smyslem bytí a vesmíru také není jen krásno, ale krá-
sa v nich obsažená nemůže být nikdy lidskou bytostí cele a konečně obsáhnuta.“53 

51 BENOIST, Luc. Znaky symboly a mýty. Praha: Victoria Publishing a.s., 1995. 122s. ISBN 80-85865-49-1. s.12
52 PETŘÍČEK, Miroslav. Skutečnost v obraze, obraz ve skutečnosti. s. 17 In: SRP, Karel a Vojtěch LAHO-
DA. České umění 1900 – 1990: ze sbírek Galerie hl. města Prahy / dům U zlatého prstenu. Praha: Galerie 
hl. města Prahy, 2000. 280 s. ISBN 80-7010-057-5.
53 ČAPEK, Josef. Psáno do mraků: 1936–1939. Praha: Pražská Edice, 1993. 352s. ISBN 80-90-1509-0-X. s. 44
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A přesto se od počátků naší existence snažíme všemi prostředky, vědou, technikou 
i prostřednictvím umění dosáhnou dál, výše nebo hlouběji. Snažíme se odhalit tajemství 
vesmíru i tajemství lidské duše. Jsme vrženi do světa, který byl, je a bude pro člověka stá-
le velkým tajemstvím, protože svět poznáváme pouze skrz sebe. A čím více se budeme 
chtít dozvědět o světě, tím více se budeme dozvídat sami o sobě. 

„Na jedné straně je zde to, co víme sami o sobě, o vlastním cítění a svém bytí, díky 
tomu, že si sami sebe uvědomujeme, což je podstatou našeho já. Na druhé straně na nás 
však doléhá jiná skutečnost, jejímiž prostředníky jsou naše tělo a smyslové pocity. Umě-
lecké dílo nám nabízí odlišnou třetí skutečnost, v níž však rozpoznáváme spjaté a prople-
tené prvky obojího druhu: to, co vnímáme z vnějšího světa a jeho jevů, ale i to, co cítíme, 
co zakoušejí naše nervy, naše srdce, náš duch“54 

Každé období umělecké tvorby reaguje na sociální a duchovní stav společnosti, koho 
oslavuje a koho oslovuje. Umělci moderní a postmoderní doby se potýkají se světem, kte-
rý se v mnoha podstatných rysech změnil. Tento svět je komplikovanější, nepřehlednější, 
a vzhledem k informačním technologiím poměrně zmanipulovaný. „Vzory a normy, které 
známe z minulosti, se zdají takřka nepoužitelné.“55 A pevné cíle a ideály, jimž by lidé 
mohli věřit, již neexistují. Také tradicím a normám, které se udržovaly dříve se již nevě-
nuje příliš pozornosti. Jsou vytlačovány globalizací a povrchností. Kulturní a sociální 
společnost umělcům tudíž nedodává žádný směr oproti dřívějším dobám, kdy události, 
odehrávající se ve světe, podněcovaly nejen jednotlivce, ale celou společnost k činu a re-
akci. 

Průmyslová revoluce, války, mír, ale i živelné katastrofy většinou stmelovaly národy 
i skupiny lidí, kteří zaujímaly stejné stanovisko, vytvářely tak určité předpoklady pro 
uměleckou reflexi. S vypuknutím druhé světové války končí klasická epocha moderního 
umění a připravovala se druhá moderna, vedoucí až do současnosti. Z různých částí světa 
přicházely nové tendence, které umožnily umělcům poznat a využít nové náměty i formy. 
Umění se roztříštilo na mnoho směrů a hnutí, které však částečně eliminují předávání pro-
žitku prostřednictvím uměleckého díla. Umění už není pouze konkrétní, figurativní, ale 
také abstraktní a multimediální. Zde nastupuje na scénu projekce recipienta, schopnost 
najít si úhel pohledu v závislosti na jeho předchozích zkušenostech s uměním.

1.4.1 Gesto v umění
Expresivita gesta se může uplatňovat jak ve figurativním motivu v rámci významové, 

symbolické struktury (obsahu, námětu) díla, ale také jako součást dynamického procesu 
vzniku díla. Předmětná i nepředmětná – abstraktní malba je specifickým sdělením. Sděle-
ním celé realistické skutečnosti, takové jak ji sám autor prožil. „V rukopisu této řeči se 
objevuje tělesnost toho, kdo vypovídá, je to gestický znak, sděluje tím, že mluvčí se do 
své řeči jakoby vtěluje a ukazuje k tomu, co neříká.“56

54 HUYGHE, René. Řeč obrazů ve světle psychologie umění. Praha : Odeon, 1973. 78s. ISBN 01-503-73. s. 16
55 GABLIKOVÁ, Suzi. Selhala moderna?. Olomouc : Votobia, 1995. 157 s. ISBN 80-85885-20-4. s. 6
56 PETŘÍČEK, Miroslav. Skutečnost v obraze, obraz ve skutečnosti. s. 17 In: SRP, Karel a Vojtěch LAHO-
DA. České umění 1900–1990: ze sbírek Galerie hl. města Prahy / dům U zlatého prstenu. Praha: Galerie hl. 
města Prahy, 2000. 280 s. ISBN 80-7010-057-5.
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V rámci umění a uměleckého sdělování můžeme definovat dva druhy gest, které se vzá-
jemně prostupují. Prvním z nich je gesto vnitřní, které tvoří člověka, proces jakým ucho-
pujeme svět a jak se k němu vztahujeme. Toto gesto obsahuje naši smyslovou zkušenost, 
naše emoce a způsob jakým myslíme. Z něj pak vychází gesto vnější, způsob jakým za-
sahujeme prostřednictvím našeho těla do okolního světa a zanecháváme v něm stopu. 
Naší chůzí a našimi pohyby, naší řečí a obecně naší činností. Gesto vkládá do veškerého 
vnějšího projevu výraz, expresi.

V oblasti uměleckého sdělování pak prostřednictvím syntézy těchto gest autor pracuje 
s uměleckými prostředky. V oblasti literárního umění tvoří básně a příběhy pomocí slov, 
v oblasti hudby komponuje hudební celky pomocí tónů, melodie a následně je interpretu-
je pomocí hudebního nástroje či vlastního hlasu, v sochařské oblasti zpracovává hmotu 
kamene nebo hlíny, v oblasti akčního umění pracuje autor s vlastním tělem a v oblasti 
malby komponuje výtvarné prostředky v různých obměnách na plátno atd.

Množství možných uchopení těchto prostředků úzce souvisí s autorovým prožitkem 
světa. Každý umělecký prvek obohacený tímto prožitkem v sobě nese komplexní sdělení 
skutečnosti tak, jak ji autor svými smysly, zkušenostmi, city a svým vědomím uchopil 
a prožil.

1.4.2 Tělo jako prostředek sdělení/sdílení
Každý projev nebo konkrétní čin člověka je úzce spjat s pohybem a gesty, které jsou 

v každodenním životě zprostředkovatelé verbální i nonverbální komunikace. Pohyb je vá-
zaný na tělo, které v naší zkušenosti hraje ústřední úlohu a jež nám zprostředkovává kon-
takt se světem. Vnímání vlastního těla je jednou z našich prvních životních zkušeností 
a zkušenost se svým okolím je opět zprostředkována tělem, což znamená, že „…skutečné 
je pouze to, co je vnímáno tělem“.57 A z tohoto tvrzení bychom mohli odvodit, že nejdů-
raznější sdělení této skutečnosti musí probíhat opět prostřednictvím těla, které někteří 
umělci pojali jako nástroj pravdivého spontánního sdělování, neboť kromě záměrných po-
hybů, vykonává také pohyby nepředvídatelné, protože jejich příčina je uložena někde 
uvnitř něj. 

Jsou druhy umění a není jich málo, v nichž je tělo samo o sobě hlavním sdělovacím 
prostředkem. Podotýkám, že hlavním, neboť většinou je jeho sdělování doprovázeno dal-
šími prostředky, vždyť tělo můžeme chápat jako omezený nástroj. Tanec a dramatické 
umění, nebo umění akce, happeningu a performance, jejichž forma sdělení je syntézou 
hmotných, časových a prostorových prvků, překračují statické působení obrazu a jejich 
ústředním prostředkem sdělení se stává tělo. Přes gesta, mimiku a celkový pohybový vý-
raz vysílají výzvu k jejich sdílení. Jako jeden z příkladů, kdy je tělo povýšeno na prostře-
dek sdělení, je akční umění.

Záměry akcí japonské skupiny Gutai („gu“ – prostředek, nástroj „tai“– tělo), založené 
v roce 1954, byly patrné již z názvu skupiny. Oprostit se od zažitých zobrazovacích kon-
vencí a povýšit své tělo na post jediného výrazového prostředku. Během prvních dvou let 
závisela působnost jejich tvorby hlavně na náhodě a nepředvídatelnosti. Vynalézavost 

57 KULKA, Jiří. Psychologie umění. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 435 s. ISBN 
978-80-247-2329-7 s. 281
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umělců se projevovala ve výběru materiálů a pracovních metod. Například člen skupiny 
Schigara se v rámci zahájení první výstavy skupiny položil do bahna, kde sebou polona-
hý škubal a zápasil tak s hmotou. Ten samý večer se jeho kolega s křikem „proboural“ řa-
dou šesti velkých papírových stěn a zanechal tak za sebou díry, které napadaly ikonu tra-
diční japonské interiérové architektury – papírovou dělící příčku.58 Oba autoři tak 
vytvořili určitou stopu svého těla v hmotě bahna a hmotě papíru. Myslím, že jejich akce 
nejlépe vystihuje tato věta: „Jakoby se uměním ve své nenasytné askezi omezili na jedné 
straně na hmotu v surovém stavu a na druhé straně na gesto.“59

Jako syntézu tance a divadelního umění bych ráda uvedla jeden ze specifických druhů 
moderního tance, jehož forma se pohybuje na pomezí tance a pohybového divadla Butó60 
(nebo také Butoh).

Tento typ projevu vznikl v šedesátých letech 20. století v Japonsku jako reakce na 
neschopnost zkostnatělých divadelních forem zaujmout a vyjádřit postoj k aktuálnímu 
dění ve světě, ve snaze vrátit scénickému umění rozměr ryzího vyjádření. Butó je za-
kořeněno v principech tradičního japonského divadelního umění, které však oprošťuje 
od ustálených forem a čerpá inspiraci z Evropského avantgardního hnutí 60. let. Butó 
pracuje s archetypy, podvědomím, individuálním a kolektivním vědomím, vztahy mi-
kro a makrokosmu. Záměrem aktérů je odkrýváním dosud neznámých končin vlastní-
ho nitra, čímž lze dospět nejen k rozšíření schopností vlastního projevu, ale i k vnitřní 
očistě, širší kolektivní katarzi a k prožitku těla jako subjektu s vlastním hlubokým vě-
domím a moudrostí. Butó pracuje s rozmanitostí univerza. Zkoumá různé kvality a as-
pekty lidského nitra (emoce, vzpomínky) i autentického prostředí (určité místo, příro-
da se vším, co ji utváří). Butó je cestou hledání a poznávání, kdy tanečník diváka bere 
s sebou a provází ho katarzí, kterou se sám nechává transformovat. Tanec Butó je vel-

58 FOSTER, Hal. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha: Slovart, 
2007. 704 s. ISBN 978-80-7209-952-8 s. 375
59 HUYGHE, René. Řeč obrazů ve světle psychologie umění. Praha: Odeon, 1973. 78 s. ISBN 01-503-73. s. 265
60 New York Butoh Festival 2007 Excerpts. In: You tube [online]. 2008 [cit. 2012-04-5]. Dostupné z: http://
www.youtube.com/watch?v=DGt8f1QoSLw&feature=related

1. SHIGARA Kazuo. Výzva bahna. [1955] 2. MURAKAMI Saburo. Protržení papíru. 
[1955]
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61 Butó: Japonský tanec v ČR. [online].c2010 [cit. 2012-04-5]. Dostupné z: http://buto.webnode.cz/
62 MATHIEU, Georges. You Tube [online]. 2008 [cit. 2012 – 4 – 2]. Vangelis exclusiv: Le film oublié de 
Rossiv!. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=lkJ0Ntnw1H8&feature=related
63 PICASSO Pablo. Vodpod [online]. 2011 [cit. 2012 -3 - 25]. Visite a Picasso. Režie Paul Haesaert. Do-
stupné z: http://vodpod.com/watch/5855817-pablo-picasso-visite-a-picasso-1950
64 LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů. Praha: Nakladatelství československých výtvarných 
umělců, 1968. 513 s. Orientace, sv 6. ISBN 80-207-0087-0. s. 384

mi originální především tím, že od tanečníka vyžaduje schopnost transformace vnitř-
ních obrazů a pocitů do fyzického pohybu a mimiky. „Nevyžaduje jakoukoliv formu 
jako klasický balet nebo moderní tanec, naopak projev a výsledek ponechává zcela na 
tanečníkovi. Existuje tolik způsobů Butó, kolik je tanečníků, a proto je možné Butó 
považovat za nepřetržitou snahu o hledání výrazu v tanci a hledání odpovědi na otáz-
ku, co to je “tanec”.61 

V tvorbě francouzského umělce Georgese Mathieua má plocha obrazu imanentní roli. 
Autor vychází z elementární dynamiky gesta jako pohybu, který utváří proces malby. Do 
svého malířského vyjádření zapojuje celé tělo. Improvizaci a rychlost staví před rozumo-
vé a intelektualistické pojetí umělecké tvorby. Pohyb se v Mathieových akcích stává ná-
mětem díla, kladení barev nebo samotný obrazec jsou pak jeho obsahem. Ten má diváka 
odkazovat zpět k procesu jeho vzniku, k pohybu. Umělec vrhal barvy na plátno za pří-
tomnosti diváků, ti se stávali svědky umělcovy dynamické projekce.62

Ráda bych se také zmínila o jedinečném záznamu procesu malby Pabla Picassa, který 
lze spatřit ve filmu „Visite a Piccaso“63 dokumentaristy Paula Haesaertse. Je zde zachyce-
na Picassova akce malby. Díky filmovému záznamu malby přes sklo se divák stává svěd-
kem procesu malby, pohybů a gest, kterými autor komponuje pomocí štětce a bílé barvy 
pro něj typické motivy květin, ptáků, figury býka a ženy.

1.4.3 Gesto v malbě
Každý prvek v obraze, každý odstín barvy nebo zakřivení linie, které autor komponuje 

vnitřními a vnějšími gesty, v sobě nese komplexní sdělení skutečnosti. Míra expresivity 
a rozpětí gest může být různá. Od filigránského dotýkání se štětcem po předimenzované 
gesto ruky, prodloužené například nějakým nástrojem. 

„Výtvarné dílo může mluvit jenom ke smyslům (tvarem a barvou) a jejich prostřednic-
tvím teprve k duchu.“64 Sdělení může obsahovat, ať už si toho je vědom či ne, také proži-
tek transcendentálna. Tajemství celého univerza, které je ukryto v každém člověku a stej-
ně tak ve věcech a jevech kolem něj. Protože všichni jsme jeho součástí. 

Gestická malba je název poměrně zavádějící, neboť za gestickou můžeme považovat 
veškerou uměleckou tvorbu, za jejímž vznikem stojí gesta autora, podle výše zmíněného. 
Stejně jako její další varianta vycházející z faktu, že malba probíhá jako fyzická akce. 

Gestická malba vychází částečně ze surrealistických tendencí automatismu, na které 
měly vliv i Fredovy a Jungovy psychoanalytické teorie. Jednání nekontrolované vůlí 
a vědomím, jehož zdroje jsou podvědomé představy a podoby, vážící se libidu a k ar-
chetypům. V záměru představitelů tohoto směru lze shledat tendence obratu pozornosti 
pouze k obrazu, nikoli ho považovat za sdělení skutečnosti, což potvrzuje tvrzení 
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Jana Mukařovského: „V malířství je snaha o absolutní malířství, o úplné vymícení sdě-
lovací funkce.“65

Avšak člověk – recipient není schopen přistupovat k věcem, aniž by jim nepřiřadil vý-
znam a funkci. Malíři si volí formu sdělení. Obraz skrz formu odkazuje k podstatě světa 
a věcí v něm. K času, prostoru a hmotě. Tyto odkazy jsme schopni v dílech spatřit, aniž 
by je do nich autor vědomě vložil, právě proto, že jejich nosným prvkem je gesto. „Jedná 
se stejně tak jako u vnímání věcí samých o to prohlížet si a vnímat obraz ve všech jeho 
němých poukazech, jež jsou skryty v tazích štětce zachycených na plátně, dokud se všech-
ny nespojí v přísně uspořádaný celek, z něhož zřetelně cítíme, že nic není nahodilé, byť to 
nedokážeme rozumně vysvětlit.“66

1.4.4 Čas, prostor, hmota
Jelikož v rámci této práce se nelze věnovat všem uměleckým dílům, autory, které zde 

vybírám, jsou jedni z mnoha možných příkladů.
Jackson Pollock používal po roce 1947 převážně čistou techniku drippingu, která vyža-

dovala odlišný přístup k ploše obrazu. Plátna vznikala položena podlaze a dávala autoro-
vi možnost volně se kolem nich pohybovat a využít tak poměrně volného pohybu celého 

65 MUKAŘOVSKÝ, Jan. Umělecké dílo jako znak: z univerzitních přednášek 1936-1939. Praha: Ústav pro 
českou literaturu AV ČR, 2008. 137 s. ISBN 978-80-85778-62-5. s. 23
66 PONTY MERLEAU, Maurice. Svět vnímání. Praha: Oikoymenh, 2008. 79 s. oikúmené: malá řada, sv. 6.  
ISBN 978-80-7298-287-5. s. 62

3. POLLOCK Jackson. Levandulová mlha č.1 [1950, olej a aluminium na plátně, 221 x 300 cm.]
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těla. Můžeme uvažovat, že právě proto, je gesto v nich obsažené obohacené o výtvarný 
rytmus kapající a stékající barvy, a takto vytvářená spleť barevných linií v obraze zpří-
tomňuje časovou složku. Pojem čas lze jen stěží uchopit a jak uvádí Miroslav Petříček: 
„Čas není něco, nemůžeme jej vidět, a proto se musíme spokojit s tím, že si jej alespoň 
zpřítomňujeme pomocí nejrůznějších obrazů.“67 

V malbách Marka Rothka se setkáme s gestem, kterým autor vytváří barevné plochy. 
Barvy které autor používá nejsou pouze jako fyzickým jevem, ale odpovídají určitému ci-
tovému ladění. Tady je třeba podotknout, že i barevná symbolika je podmíněna kulturně 
a společensky. Například černá barva je v naší kultuře symbolem smutku, smrti, zániku, 

67 PETŘÍČEK, Miroslav. Znaky každodennosti: čili krátké řeči téměř o ničem. Praha: Hermann, 1993. 94 s. s. 52

4. ROTHKO Mark. No. 10. [1950, olej na plátně, 230 x 150 cm.]
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neznáma. Do černé se oblékáme, když chceme uctít památku zemřelého. V Indii je to na-
opak, bílá barva symbolizuje smutek a oblékají se do ní truchlící lidé.

Z toho lze vyvodit, že vnímání obrazů z hlediska jejich barevnosti je opět podmíněno 
nejen kulturně a společensky, ale také osobnostně. V Rothkových obrazech vnímáme pro-
střednictvím barevných ploch určitý organický prostor.

Vertikální plátna jsou pokrývána většinou horizontálně situovanými barevnými plo-
chami, které nemají pevné ohraničení, jakoby vyvstávaly odněkud z hlouby obrazu na 
povrch. 

Francouzský malíř Jean Fautrier vyjadřoval ve svých malbách silné existenciální poci-
ty nejistoty, strachu, smutku. Jeho obrazy se nalézají na pomezí malby a sochy. Husté 
mnohdy monochromní barvy nanášené ve velkých vrstvách vytvářejí na obrazech hmot-
nou strukturu, do které se vrývají stopy člověka. Na první pohled není patrné co se autor 
snaží sdělit. Po přečtení názvů jednotlivých děl však recipient pochopí, jaké hrůzy se mu 
na obrazech předkládají. Ač pouhým náznakem, jakoby zastřeným pohledem, což je o to 
horší, neboť jakákoli zastřenost dává člověku možnost zapojit do vnímání ve větší míře 
svoji představivost. Hmota lidského těla, poškozená, mrtvá. Ve Fautrierových dílech jsme 
svědky toho nejhoršího. Nedobrovolné a násilné smrti.

5. FAUTRIER Jean. Země ze Španělska. [1956, olej na plátně, 22,4 x 27,4 cm.]
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2. DIDAKTICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE (projekt)

2.1 Úvod 

Didaktickou část jsem pojala jako menší projekt, který se skládá z pěti tématických cel-
ků pro tři věkové skupiny žáků. (7–11 let, 12–15 let a 15–19 let)

Projekt byl koncipován tak, aby ho bylo možné odučit jak na Základní škole, tak na Zá-
kladní umělecké škole, případně v rámci zájmového kroužku. Jednotlivé náměty na sebe 
můžou, ale nemusí přesně nenavazovat. Výjimku tvoří řada vytvořená pro skupinu žáků 
ve věku 15–19 let. Zde by bylo vhodné aby byly úkoly odučeny postupně tak jak jdou za 
sebou v tabulce až na  poslední úkol, který má katarzní ladění a měl by do poměrně tech-
nicky náročné řady vnést na závěr určitou imaginační složku. 

Část projektu (5 námětů) jsem realizovala v Domě dětí a mládeže ve výtvarném krouž-
ku a výtvarném ateliéru. Volba a pořadí konkrétních námětů, které byly odučeny závisela 
tedy na požadavcích školy a vyučujícího. Úkol „Můj pohyb“ byl odučen v rámci soukro-
mého vyučování. 

Projekt byl vytvořen předem, tedy dříve než jsem měla možnost se seznámit se skupi-
nami žáků se kterými jsem později pracovala. Při koncipování projektu jsem tedy vychá-
zela z předchozích zkušeností, z teorie (didaktiky výtvarné výchovy), ale také praxe 
z odučených hodin. V průběhu některých hodin pak bylo potřeba pozměnit, nebo přidat 
další zadání s přihlédnutím k dosavadním znalostem a zkušenostem žáků v oblasti vý-
tvarného vyjadřování a tvůrčího myšlení. Záměr projektu byl prostřednictvím dílčích 
úkolů poskytnout žákům jisté zkušenosti s jejich vlastním psychickým i fyzickým poten-
ciálem a ukázat jim možnosti jakým se dá přistupovat k běžným věcem a jevům okolo nás 
a toho dále využít ve výtvarné tvorbě. 

Tématické celky i jednotlivé úkoly didaktického projektu vychází z výtvarné části mé 
diplomové práce. V té se zaměřuji na vizuální a smyslové vnímání, to znamená fyzické 
pojímání reality které vyúsťuje v gestický záznam v malbě. Prostřednictvím projektu se 
pokouším žákům alespoň z části ukázat možnosti jak lze nahlížet na svět kolem sebe a jak 
ho uchopovat pomocí vlastního způsobu výtvarného vyjádření. S tím souvisí rozvíjení cit-
livosti, empatie a schopnosti vnímání své vlastní osoby jak po stránce duševních tak po 
stránce fyzických sil a uvědomování si vlastních reakcí na vnější i vnitřní podněty. 

2.2 Předpokládané cíle didaktického projektu (z hlediska tématických celků):

Stopa nástroje: Tématický celek by měl žákům v rámci možností a jejich dosavadních 
zkušeností přiblížit možnosti uvolněného a lehce experimentálního způsobu využití kla-
sických výtvarných prostředků (suchý pastel, tuš, akrylová barva ). Cílem tohoto celku je 
také uvědomění si svého vlastního těla a jeho vnitřního(emoce) a vnějšího(gesto) pohybu. 
Starší žáci (skupina 15–19 let) by se měly seznámit s možností využití vlastního,subjek-
tivního, fyzického potenciálu (gesta a jeho expresivity) k spontánnímu vyjádření v rámci 
své další  tvorby. 
Gesto a smysly: V rámci námětu bych žákům ráda ukázala možnost vědomého využití 
smyslového vnímání a asociací ve vlastní tvorbě. Žáci by si měly uvědomit komplexnost 
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a význam smyslového vnímání. Na základě smyslových vjemů, vzpomínek a asociací pak 
žáci mohou spontánně reagovat a čerpat podněty a poznatky ze svého individuálního vní-
mání světa. 
Dialog: Námět je postaven na dialogu s hmotou, barvou a objektem v okolí. Žáci by měli 
být schopni vést vedle verbálního dialogu, také dialog neverbální založený na odlišném 
znakovém systému a možnostech výtvarných výrazových prostředků. Kooperace ve sku-
pině je zde podstatná hlavně u mladších žáků. Žáci by se měli naučit vyjadřovat samostat-
ně i v konfrontaci s odlišnými způsoby vyjádření okolí a to jak verbálně tak výtvarně. 
Jinak: Tento celek by měl žákům ukázat, že „nic není takové jaké se na první pohled 
zdá“, a zbavit je tak strachu z daných konceptů, že to, či řešení námětu je „správné“, či 
„špatné“. 

Podstatná je zde složka akčního způsobu práce a uvolnění. Žáci by si měly vyzkoušet 
možnost využití „jiného úhlu pohledu“ na věci, které již znají a mají s nimi nějakou zku-
šenost. Ve skupině nejstarších žáků by si jednotlivci měli uvědomit možnosti individuál-
ního a tvůrčího přístupu k tématu v rámci počítačové grafiky s využitím vlastní kresby, 
malby a jiných prostředků. (Aby se tak předešlo pouhé „počítačové tvorbě“ a potlačení 
vlastní výtvarné iniciativy v rámci práce s novými médii.)
Krajina: V rámci tohoto námětu by se žáci měly seznámit s možností individuálního 
uchopení krajiny, jako obrazu světa který nás obklopuje. Pomocí již získaných znalostí 
a výtvarných dovedností by měly být schopni nahlížet na krajinu z několika úhlů. Jako na 
místo, které máme uchované v naší mysli a můžeme s ním dle libosti vědomě i podvědo-
mě operovat a těžit z něj nejen prožitky. Jako na místo které sice známe, ale které se nám 
může otevřít a ukázat v nové souvislosti a nové podobě. A nakonec jako na oblast, do kte-
ré si lze projektovat jak vědomé, tak i podvědomé obsahy. Jako námi zkonstruované mís-
to, kde lze nalézt duševní klid a bezpečí. 

2.3 Výtvarný projekt: 
Projekt prezentuji pro přehlednost nejdříve ve formě tabulky. Horizontálně řadím jed-

notlivé úkoly podle věkových skupin, vertikálně podle tématických celků. 
Realizované tituly jsou v tabulce uvedeny barevně a jejich další interpretace, reflexe a zá-
věry uvádím v příloze.
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7–11 let

1. Úkol: EMOCE A ČÁRY

Motivace: „ Jsou situace ve kterých se cítíme dobře, v jiných naopak špatně. Uvědomíme 
si, že se blíží prázdniny, sedíme v čekárně u doktora, dostaneme dárek, někdo nám rozbi-
je oblíbenou hračku. Jsme v pokoji večer ve tmě a nemůžeme spát, máme strach a najed-
nou otevřeme oči a je ráno, atd. Jak se tyto pocity odráží na našem těle? (Předvádění situ-
ací, nálad, pozornost věnovaná tělu – postavení končetin, shrbená záda, třas, bušení srdce, 
lechtání v břiše, atd.)“
Výtvarná technika: kresba na společný velký papír (tužka, uhel, pastel)
Výtvarný problém: expresivita a spontaneita projevu, linie a tvar v kresbě
Výtvarná kultura: expresionismus (Nolde), abstraktní expresionismus (Rothko), Mathieu
Přidaná hodnota: kooperace ve skupině, asociativní vnímání, projekce pocitu 
Reflektivní otázky: Vidíte barevně některá slova, lidi, věci, či situace? Jakou barvu máte? 
Jakou byste chtěli mít? Jakou mají lidé okolo vás?

2. Úkol: SBÍRÁNÍ OTISKŮ
Motivace: „Zahrajte si na detektivy a zapátrejte i v paměti, kde všude jste kdy nechali 
svůj otisk a jaký (ruka opřená o stůl, otisk prstu na zvonku, hraní na piano, na housle, vý-
loha obchodu, pohlazení po vlasech, klávesnice, plácnutí či podání ruky atd.)

Pokuste se shromáždit (interpretovat) tyto otisky na papír. Myslete na to, jaké pocity ve 
vás situace ve které otisk vznikl zanechala. Byla to příjemná činnost, byli jste naštva-
ní?Atd. Podle pocitu si vybírejte barvy kterými budete otisk komponovat na čtvrtku. Až 
budete mít otisky zaznamenány, všimněte si jejich tvaru a vyberte jeden, který vám něco 
připomíná. Pokuste se ho s tímto záměrem transformovat na další papír pomocí libovol-
ných výtvarných prostředků.“
Výtvarná technika: „malba“ rukama (tempera) na balicím papíru + libovoná technika
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Výtvarný problém: kompozice, barevné asociace
Výtvarná kultura: Zao Wou-ki, Kmentová, Yves Klein, paleolitické umění
Přidaná hodnota: dotýkání, rozvíjení imaginace, tvarové asociace, Porovnání výsledné 
asociační kresby a gestické kompozice otisků, psychologie (Rohrschachův test) 
Reflektivní otázky: Proč jste zvolili právě tyto barvy? Připomínají vám něco tvary, které 
vytvořili spolužáci?

 
  

3. Úkol: DIALOG V HLÍNĚ
Motivace: „Vezměte si libovolný kus hlíny a položte ho před sebe. Vzpomeňte si, kdy jste 
se naposledy ve vzteku s něčím bouchli. (Házet s předměty není vždycky ideální, mohou 
se rozbít, nebo můžete někoho zranit. Hlíně to ale vadit nebude. Proto zkuste vzít váš kus 
do ruky a bouchnou s ním párkrát o modelovací desku. Sledujte jak hlína mění tvar, jak 
se mění její hustota, atd. Nyní si vezměte na pomoc předmět (prkno, klacek, palice, pěst) 
a hlínu zpracovávejte. (2 minuty) Na desce Vám nyní vznikl objekt. Možná by se jeho fi-
nální podoba, dala ještě vylepšit. Vyzvěte nyní spolužáka ke společnému dotvoření. Spo-
lečně, pokud možno beze slov pomocí přidávání, odebírání hlíny, tvarujte objekt rukama 
a prsty.“
Výtvarný problém: komprese tvaru, kompozice, měkký-tvrdý tvar, gesto, stopa nástro-
je-ruky, spontánní kompozice
Výtvarná kultura: Cézar Baldacini (komprese), Zoubek, Brancussi, Fautrier, Dubuffet, 
Švankmajer
Přidaná hodnota: fyzické uvolnění, haptické sdělení, kooperace a sociální kontakt
Reflektivní otázky: Jak se vám hlína zpracovávala? Věděli jste předem, jak by váš objekt 
měl vypadat? Nebo vás to napadlo až při samotné práci? Jaké to bylo, když vám váš ob-
jekt dotvářel spolužák? Jste spokojeni s vaším kolektivním výtvorem?

4. Úkol: PTÁCI
Motivace: (Tématu předcházelo teoretické a praktické seznámení s výtvarným mediem – 
cvičné kresby, vlastnosti uhlu, přítlak, šrafura, malba plochou stranou uhlu, atd.) „Jaké 
znáte ptáky? Jak vypadají? Jaký je tvar a povrch povrch jejich těl? Čím to je že mohou lé-
tat? Má to něco společného s tím jak se pohybují ve vzduch a jak na zemi? Jaké to asi je 
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když pták letí? Jaká má křídla a jak s nimi mává? Pokuste se ho nakreslit bez obrysové li-
nie, zachyťte jeho tvar pouze šrafurou.“(případné dotvoření vodovými barvami)
Výtvarná technika: kresba uhlem (přírodní, umělý), malba vodovými barvami
Výtvarný problém: zachycení tvaru a pohybu šrafurou
Výtvarná kultura: Schumacher, Muhlbauer(šrafura), čínská malba, obrázky ptáků
Přidaná hodnota: uvolnění ruky, pohybové schéma
Reflektivní otázky: Jak by se dal ještě zachytit pohyb? Co kolo nás se hýbe a my to nevidíme?

5. Úkol: KRAJINA V MÉ MYSLI (IMAGINATIVNÍ KRAJINA)
Motivace: (lehká imaginace) „Pohodlně se usaďte a zavřete oči. Představte si krajinu ve 
Co vidíte? Co slyšíte?Co je okolo Vás? Stromy, louka, pod nohama vám šustí listí, nebo 
tráva. Hlavou zavadíte o větvičku stromu, překračujete bublající potok, cítíte vůni? atd... 
(doplněno o zvukovou kulisu: listí, tekoucí voda, šustění větviček, atd.) Najednou se před 
vámi cosi objevuje. Zatím je to v mlze, ale postupně rozeznáváte obrysy. Teď stojíte pří-
mo u té věci. Můžete na ni sáhnout? Můžete ji vzít do ruky? 

Tato krajina je jen vaše. Každý jste si ji vytvořil a můžete se do ní kdykoli vracet. Na-
posledy se rozhlédněte a vrátíme se zpátky do třídy. „Je to imaginativní snová krajina a té 
je často určitá část zastřená mlhou. Zkuste se na tento prvek zaměřit i v aplikaci barev – 
hustotu a intenzitu barev. Myslete také na to jakou velikost štětec volíte pro docílení po-
žadovaného výsledku.“
Výtvarná technika: čtvrtka (formát A2) kvašové barvy
Výtvarný problém: Barva, kompozice, celek a detail, horizontální/vertikální kompozice
Výtvarná kultura: Ukázky pojetí krajinomalby v různých obdobích
Přidaná hodnota: aktivní imaginace, úmyslná eliminace střetu s reálnou předlohou(reál-
nou krajinou) sebereflexe, kolektivní nevědomí, archetypy
Reflektivní otázky: Viděli jste celou dobu kudy jdete, nebo vám obrazy mizely, či pře-
skakovali? Bylo těžké udržet pozornost? Vzpomněli jste si na nějaké místo které znáte? 
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Která vzpomínka na výlet zůstala viditelná v naší mysli? Co onen předmět? Dalo se na 
něj sáhnout a vzít ho do ruky?

12–15 let
 
1. Úkol: NECHTE VĚCI OŽIVNOUT (etuda)

Motivace: „Čím můžeme kreslit a malovat kromě tužek, štětců, atd. a jakým způso-
bem? Co kdyby se na celém světě ztratily všechny nástroje ke kresbě a malbě? Podívejme 
se čím by se dala s pomocí barvy zanechat stopa. Vyzkoušejte si jak se který předmět pro-
jevuje a jak se sním dá kreslit? Vždy jste to vy, kdo ho s pomocí barvy oživuje, kdo mu 
dává sílu a směr, kterým se po papíru vydá.“ (úlomky hřebene, klacík, autíčko, kousek pa-
pírové krabičky, vlasy, chlupy psa, provázek, tráva, pírko, list, atd.) Zkuste udělat rychlý 
záznam a naopak táhněte předmět po papíře pomalu. Všímejte si změn, závisejících na 
rychlosti provedení, síle přítlaku, atd.“
Výtvarná technika: vytváření stop pomocí předmětů čtvrtka A2, černá, hnědá tuš
Výtvarný problém: experimenty s nástroji, otisk, stopa, linie, bod, tvarové kontrasty
Výtvarná kultura: Hartung, Twombly, kaligrafie 
Přidaná hodnota: spontaneita, prvek náhody a jeho uvědomění si ve výtvarném projevu
Reflektivní otázky: Který nástroj(předmět) nejlépe poslouchal vaši ruku? Který byl těž-
ko zkrotitelný? Připomínají vám vzniklé tvary a linie ještě něco jiného?
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2. Úkol: SBÍRÁNÍ ZVUKŮ 
Motivace: „Zavřete na chvíli oči. Co se změnilo ve vašem vnímání? Najednou se nám 
všechny zvuky zdají hlasitější a slyšíme jich mnohem víc.(zmínka o hendikepu nevido-
mých) Nasbírejte po škole a na školní zahradě co nejvíce zvuků a vytvořte si přímo na 
místě nálezu zvuků skici (náčrt, popis). 
Výtvarná technika: kresba uhlem (černý či bílý papír)
Výtvarný problém: linie, tvar, rytmus kresby, energie zvuku transformovaná pohybem 
ruky na plochu papíru
Výtvarná kultura: Hartung, Tobey, H. Frankenthaler
Přidaná hodnota: Transformace zvukových prvků do kresby, aktivace smyslů
Reflektivní otázky: Jak se vám sbíralo? Bylo těžké se soustředit na konkrétní zvuk? Máte 
pocit, že jste zvuky přenesly ze sluchové do vizuální podoby adekvátně? Můžeme zvuky 
i vidět? 
Mezipředmětové vazby: HV, Přírodopis, Environmentální výuka

3. Úkol: MOJE ÚZEMÍ VE SPOLEČNÉM SVĚTĚ
Motivace: „Shromážděte se u jednoho velkého papíru. Ten se nyní stane vaším společ-
ným světem. Každý z vás v něm má své místo, ale nesmíme zapomínat na ostatní jedince, 
kteří jsou okolo nás. Vyberte si svoji barvu a zkuste s její pomocí navázat spojení s oko-
lím. Pokud se vám to podaří, proč nezačít společný dialog? Pozor, komunikovat můžete 
jen barvou na papíře, nikoli slovy. Pokud chcete můžete se z papíru na chvíli vytratit a po 
té se do něj zase navrátit. Podaří se vám společně koexistovat v jednom světě? (Tento úkol 
byl malým experimentem, jeho druhá část nebyla předem plánována.)

Nyní si každý pomocí papíru (který můžete libovolně zpracovat a využít) označte svou 
oblast ve vašem společném světě. A pomocí papíru posléze také vytvořte mezi vašimi 
místy spojnice. (Mosty, schody, lávky, provazy, atd.) Nebo naopak hranice. Záleží na va-
šem rozhodnutí, zda chcete být s ostatními v kontaktu, či ne. Každý jste si vytvořil svůj 
vlastní legitimní svět. Pokud chcete, přeneste jeho podobu pomocí barev na další papír.“
Výtvarná technika: Malba (rukama, prsty) balicí papír (velký formát), kompozice z pa-
píru
Výtvarný problém: spontánní uchopení tématu, linie a barva, kompozice prvků
Výtvarná kultura: Kroča, W. De Kooning, K. Appel, abstraktní expresionismus
Přidaná hodnota: spontánní vyjádření a reakce, kooperace, vědomí vlastního prostoru
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Reflektivní otázky: Jaké byly na papíře vzájemné vztahy? Podařilo se vám navázat dia-
log s kým jste chtěli? Jaká to byla domluva beze slov? Jak vypadá vaše místo ve společ-
ném světě? Jste tam sami? Jak se tam cítíte? Jak je to v reálném světě s komunikací mezi 
lidmi? A jak mezi zeměmi? Dovedete si představit, že by se tato situace stala i ve skuteč-
ném světě?
Mezipředmětové vazby: zeměpis, občanská nauka, základy společenských věd

4. Úkol: PORTRÉT PO SLEPU
Motivace: „Na stůl před sebe umístěte bílou čtvrtku a paletu s dvěma barvami podle vaší 
volby. Stoupněte si nad stůl, zavřete oči a zkuste si na chvíli vyprázdnit mysl. Teď použij-
te pouze ruce a svůj „vnitřní zrak“. Pokuste se zorientovat a vymezit rozměry a rozložení 
čtvrtky a barev na stole. Zkuste si za zavřenýma očima představit její bílí prostor. Nyní 
začněte oběma rukama malovat. Své pohyby si ukládejte do paměti a pokoušejte se zapa-
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matovat si pohyby ruky a představit si co před vámi na papíře vzniká. Až otevřete oči, bu-
dete překvapeni. 

V druhé části úkolu budeme postupovat stejně. Jediný rozdíl bude v námětu. Opět za-
vřete oči ale jednu ruku (tu kterou nemalujete) použijte pro mapování vašeho obličeje. 
Zkoumejte pečlivě každý záhyb tváře, plochy, vyvýšeniny, prohlubně, linie úst, obočí, 
atd. Druhou rukou se pokuste zachytit svou podobu na papír před vámi.“
Výtvarná technika: čtvrtka, akrylové barvy
Výtvarný problém: imaginativní kompozice, struktura barevné hmoty, spontánní barev-
ná kompozice 
Výtvarná kultura: Šimotová, Rittstein, Pollock, W. De Kooning
Přidaná hodnota: Využití veškerého potenciálu dotyků, udržení mentálního obrazu, zku-
šenost práce s absencí zraku
Reflektivní otázky: Měli jste pocit, že víte kde se na papíře rukama nacházíte? Co bylo 
na práci nejtěžší? Poznáváte se v portrétu? 
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5. Úkol: KRAJINA V POHYBU
Motivace: Určitě se Vám to někdy přihodilo. Jedete autem, vlakem, tramvají, autobusem 
a podíváte se z okénka. Svět okolo utíká, míhá se, někdy ho vidíme jako pouhou barevnou 
šmouhu. Jak by se takový pohled dal namalovat? (Povídání o pohybu, začátek a konec 
v určitém čase, atd.) Pojďme si takovou situaci vytvořit. Vystřihněte si z papíru okénko, 
dívejte se do něj a pohybujte s ním... Po té ho přiložte ho na okno, nebo ho jednoduše 
opřete do prostoru. A dívejte se skrze něj, jako z okna jedoucího dopravního prostředku. 
Jak by to vypadalo, kdybyste jeli? A jak to zachytit do obrázku? Rychlá jízda jedině rych-
lým pohybem.“
Výtvarná technika: malba temperami, formát A2, velké štětce
Výtvarný problém: gestická malba, spontaneita, eliminace detailu
Výtvarná kultura: impresionismus, furutismus
Přidaná hodnota: změna úhlu pohledu na svět jako na statickou entitu
Reflektivní otázky: Mění se krajina nebo ji my vidíme jinak? Našli byste i jiné pohledy, 
kdy se nám svět mění před očima? Jiná místa ze kterých můžeme vidět naše okolí „ji-
nak“? Odkud se nejraději díváte vy? 

15–19 let

1. Úkol: MŮJ POHYB 
Motivace: „Stačí sebemenší pohyb a můžeme o něm uvažovat. Stoupněte si do kruhu. Je-
den z vás udělá gesto (pohyb) a ostatní ho v jeden po druhém zopakují. Všímejte si rozdí-
lů v provedení pohybu u každého z vás. Každý se vůči svému okolí vymezujeme v rámci 
pohybů jinak. Gestický projev někoho z nás je subtilnější, jiný zas neváhá probourat se 
zdí. Soustřeďte se na rozdíly a snažte si uvědomit. Po té se rozejděte po třídě, či škole 
a pokuste se najít si váš vlastní pohyb a vykonat ho. Měl by to být pohyb, který je vám blíz-
ký, takový který se vám provádí naprosto přirozeně.

Jakmile svůj pohyb naleznete, pohrajte si s ním, prozkoumejte všechny jeho polohy. 
Od nejmenšího možného provedení po předimenzovaný pohyb do kterého můžete zapojit 
celé tělo. Toto rozmezí vlastního pohybu se pokuste zaznamenat na papír. Nyní si zvolte 
jednu velikost a tu opět zaznamenejte na papír, znovu a znovu až se z gesta stane uvolně-
ná znak. (Záznam by měl být tvořen v konfrontaci s tím, jak gesto vznikalo a jak je kon-
cipované. Uvědomujte si rytmus, kde váš pohyb začíná a kde končí, kdy probíhá rychle 
a kdy zpomaluje. 

Velikost (rozsah) zobrazovaného gesta je individuální, proto i výběr velikosti papíru zá-
visí na vás.“ (Pokud by byla možnost být v úplné tmě, lze použít světla baterek a zkoušet 
vykreslovat pohyby světlem.) 
Výtvarná technika: skici vodovými barvami, či akrylovými barvami (závisí na výběru 
formátu papíru,) štětce maximální dostupné velikosti
Výtvarný problém: zvětšování tvaru, pohyb v malbě, kontrast linie a plochy
Výtvarná kultura: kaligrafie (Čína, Japonsko), Motherwell, Soulages 
Přidaná hodnota: gesto, fyzické vymezování vůči okolí, dimenze pohybu
Reflektivní otázky: Co lze vyjádřit gestem? Jaký rozdíl cítíte mezi provedením mini 
a maxi gesta? Jak byste se zpětně vyjádřili k celému procesu zjišťování vlastního gesta?



Diplomová práce                                                                               Pedagogická fakulta UK v Praze, KVV

43

2. Úkol: „JÁ“ JAKO TVAR
Motivace: „V minulém úkolu jsme hledali vlastní pohyb a zaznamenávali jsem ho gestic-
ky, na papír. Nyní se pokuste svůj fyzický pohyb přenést do jiného statického media, vy-
modelovat ho z hlíny. Pro zjednodušení použijte fotoaparát a nafoťte (si navzájem) svůj 
pohyb v rozfázovaném stavu.“
Výtvarná technika: (fotografie jako skica) modelování
Výtvarný problém: modelace tvaru podle subjektivního pohybu, objemu, stabilita ob-
jektu, tvarové specifikace 
– výrazové: měkký tvrdý, agresivní, hodný, expresívní, subtilní, 
– formotvorný: otevřený, zavřený, geometrický, organický, atd. 
Výtvarná kultura: Kricke, Arp, Brancussi, skupina Gutai (performance)
Přidaná hodnota: gesto jako pohyb a jeho transformace do hmoty, exprese pohybu
Reflektivní otázky: Zkuste a popsat a pojmenovat vámi vytvořený tvar. Bylo těžké ho 
transformovat z pohybu do pevného tvaru? Změnilo se na něm podle vás něco? Podařilo 
se vám realizovat tvar přesně podle vašich představ?
 
3. Úkol: KOMUNIKACE TVARU A OKOLÍ
Motivace: „Vaším úkolem je vymodelovaný objekt (tvar) umístit do prostoru školy, nebo 
jejího blízkého okolí. Předem si promyslete váš záměr umístění, aby jste jej později byli 
schopni odůvodnit. Po výběru a umístění zdokumentuje objekt v prostoru kresebně, po-
případě použijte ještě fotoaparát.“
Výtvarná technika: fotografie, skici, malby, textová dokumentace
Výtvarný problém: komunikační a vztahové vlastnosti objektu a jeho okolí, kompozice, 
záznam
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Výtvarná kultura: Calder, Moris, Moore, Christo
Přidaná hodnota: hledání souvislostí a kontrastů, využití digitální fotografie jako vý-
tvarného media (skica)
Reflektivní otázky: Jak se k sobě váš tvar a jeho okolí vztahují? Proč jste umístil objekt 
právě na toto místo? Vybrali byste si stejné místo na kterém byste chtěli stát vy sami?

4. Úkol: „JÁ“ JAKO KONCEPT (individuální pokračování – vlastní koncept) 
Motivace: „S nasbíraných materiálů (fotografie, skici, malby, text) vytvořte koncept. Jak 
by se dala vaše práce rozvinout dál? (Vytvoření plakátu, obalu na CD, vymyšlení příběhu 
a jeho ilustrace do knížky, atd.)“
Výtvarná technika: fotografie, konceptuální text, grafické zpracování(počítač)
Výtvarný problém: konceptuální rozvinutí tématu, propojení skici a počítačové grafiky
Výtvarná kultura: umělecká fotografie, konceptuální umění, propagační grafika
Přidaná hodnota: sebereflexe, uvědomění si konceptuální složky ve své práci
Reflektivní otázky: Zdá se vám, že je vhodné zachovat vlastní kresbu, či malbu v rámci 
počítačové tvorby? Nebo je vhodnější nahradit „reálné medium“ kreslicími programy 
v počítači? Jak vznikal váš koncept? Jaký byl myšlenkový postup? A jak jste postupovaly 
prakticky? 

5. Úkol: IMAGINATIVNÍ KRAJINA
Motivace: (lehká imaginace) „Zavřete oči, uvolněte tělo. Nacházíte se ve vaší imagina-
tivní krajině. Rozhlédněte se v ní. Kde má horizont. Jak je daleko? Co máte pod nohama? 
A co kolem sebe? Jaké má barvy? Jak voní? Je v ní teplo? Zima? Vnímejte vaše místo 
všemi smysly. 
Vzpomeňte si na tvar, kterým jsme se zabývali v předešlých hodinách. Mohl by mít ve 
vaší imaginativní krajině také své místo? Kde?....“
Výtvarná technika: skici-akvarel jak příprava pro malbu na velký formát, velké štětce
Výtvarný problém: malířské uchopení vlastní projekce krajiny, interpretace, obsah a forma
Výtvarná kultura: Šíma, Nolde, Turner (akvarely), Špaňhel
Přidaná hodnota: aktivní imaginace, sny, symboly, sebereflexe, archetyp krajiny
Reflektivní otázky: Jak vám ve vaší představě krajiny bylo? Odkud jste se dívaly? Byly 
jste tam sami? Jaký to byl pocit?

2.4 Závěr: 

Cíle práce dokumentuji pod každým úkolem výtvarnými výstupy žáků. Další možností 
by byla jejich analýza a s využitím transkriptů a odpovědí na reflektivní otázky. (Tran-
skripty jsem získala pouze v rámci jednoho úkolu a reflektivní otázky se z důvodu ne-
vhodné organizace času ukázaly jako nerealizovatelné). I přes to se pokusím vyhodnotit 
celkový přínos mého projektu alespoň v obecné rovině. 

Žáci se v mnoha úkolech i přes jejich častou sevřenost ve výtvarném projevu, dokázali 
uvolnit a tvořit spontánně. Projevila se i fantazie vlastní osobité a originální uchopení té-
matu. U několika žákyň jsem objevila silnou tendenci k reprodukování předloh, ta se čás-
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tečně vytratila při práci na úkolu „imaginativní krajina“, což mne utvrdilo v přesvědčení, 
že dostatečnou motivací a citlivým přístupem lze v žácích „probudit“ tvůrčí a myšlenko-
vý potenciál k vytvoření osobitého řešení zadaného úkolu. 

Na závěr bych zde ráda uvedla několik podstatných poznatků, které vyplynuly v závě-
ru projektu:

Zvláště u mladších žáků je potřeba věnovat se dostatečnou měrou motivaci a to jak ver-
bální(formou dialogu), tak jejímu doplnění vhodným obrazovým materiálem. Žáci pak 
k úkolu přistupují odvážněji, nebojí se vzniku nových vlastních výtvarných pojetí. A mnoh-
dy opouští zobrazovací koncepty přejaté z filmů, nebo knížek. Ve třídě jsem byla několikrát 
svědkem tohoto fenoménu. Mnoho žáků jakoby zapomínalo vnímat svět kolem sebe „vlast-
níma očima“ a poznatky jim nahrazuje televize, video, nebo počítač. Bohužel, tento fakt 
jsem si plně uvědomila příliš pozdě a v mnoha úkolech tak tato skutečnost zabránila lepší-
mu výsledku. 

Jako další chybu shledávám nevhodnou organizaci času, díky které ve většině případů 
nezbyl čas na závěrečné reflexe nad díly a vzájemné komentáře. 

Poslední negativní poznatek, který zde reflektuji (ale rozhodně není poslední z těch se 
kterými jsem se setkala) je ten, že ač jsem vždy předem zjišťovala úroveň ovládání výtvar-
ných technik (např. malba vodovými barvami, temperami, kresba, atd.) a žáci tvrdili opak, 
nebyli na školách dostatečně obeznámeni z těmito technikami a jejich možným využitím. 
Z toho vyplívalo, že během hodin jsem se kromě zadání úkolu musela věnovat i výkladu 
a ukázkám v této oblasti, což mne podstatně zdržovalo v další práci. 

Jsem si vědoma toho, že mnou vypracované úkoly nejsou koncipovány bez chyb a bě-
hem jejich tvorby i samotné didaktické aplikaci jsem mnohokrát narazila problémy v te-
oretické i praktické oblasti mého projektu. Domnívám se však a doufám, že díky praktic-
ké didaktické činnosti budu v budoucnu schopna koncipovat úkoly i celou výuku lépe. 
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3. VÝTVARNÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE

Uchopení krajiny pomocí gestické malby
(s odkazy na dílčí témata v didaktickém projektu) 

3.1 Úvod: 
Má výtvarná práce se skládá z pěti obrazů krajin z Dánska, Norska, Maroka, Čech. Své 

místo v nich zaujímá poslední imaginativní krajina, vytvořená na základě syntézy mých 
vizuálních a smyslových zkušeností s krajinou obecně. Během tří let jsem „zaznamenáva-
la“68 konkrétní místa v jednotlivých zemích, které jsem navštívila. 

Na základě těchto nasbíraných materiálů jsem se rozhodla vytvořit syntézu zážitků z cest 
v podobě obrazů krajin z jednotlivých zemí do uzavřeného celku maleb, jejichž formát a tech-
nika by měla pomoci zprostředkovat můj osobní prožitek z jednotlivých zemí také ostatním. 

Otázka, která mne napadla na začátku práce na obrazech byla: Jak zprostředkovat vý-
tvarné sdělení tak, aby korelovalo s mým bezprostředním prožitkem, ale aby nepostráda-
lo objektivní obrazovou sdělnost? 

Má výtvarná práce byla a stále je pouhý úsek z cesty na které hledám způsoby osobní-
ho sdělení, ale také hledání nových souvislostí mezi mnou a světem se kterým přicházím 
do styku. Výsledkem je pak interpretace prožitku prostřednictvím malby.

3.2. Vidění, smyslové vnímání a interpretace: 
Snažím se neustále přezkoumávat svůj způsob vidění i celkového vnímání reality a vy-

stoupit tak z konzervativního přístupu k nahlížení na své okolí. Svět, který mne obklopu-
je je pro mne stále z velké části utajený. Mohu ho zkoumat na povrchu, ale nahlížet do 
jeho podstaty je obtížné. Jsem jeho součástí a přesto se mi neustále vzdaluje, protože se 
každým okamžikem mění. Na to, abych alespoň z části „viděla“ nestačí mít pouze „ote-
vřené oči“ a vnímat vizuálně, ale také a v největší míře je třeba se vědomě soustředit také 
na ostatní smyslové prožitky. Odlišnost a jedinečnost míst na kterých se ocitám ve mně 
zanechávají stopy – dojmy a vzpomínky. Skrze ně se mi nabízí se mi určité perceptivní 
pole. A je otázkou soustředění a dostupných prostředků k záznamu, zda se mi podaří vy-
užít nabízející se podněty k výtvarnému záznamu.

Vidění, smyslové vnímání i interpretace lze v mé práci definovat jako procesy zachyco-
vání pozorované skutečnosti. Ale smyslový prožitek, který se pojí i s emotivní složkou 
a uchopení určitého úseku probíhající skutečnosti verbalizovat nemohu a proto jsem si 
vybrala médium malby. 
(viz str. 39–40: didaktická část – Sbírání zvuků, Po slepu)

3.3 Uchopení krajiny gestem 
Vědomé vnímání je jeden fakt o kterém se dá uvažovat. Ale není jednoduché uvažovat 

o procesu, který probíhá spontánně. Procházím krajinou, dívám se kolem sebe a hledám ur-
čitý úhel pohledu na konkrétní krajinu, ve které právě jsem. Čekám na okamžik, kdy se mi 

68 Úmyslně používám pojem záznam, jelikož obrazy vznikaly jako pouhé zachycení, či výtvarné pozna-
menání si jednotlivých míst, nikoli jako studie krajiny. 
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krajina otevře, nebo jinak řečeno na okamžik, kdy moje tělo a moje mysl do krajiny vstou-
pí. Někdy je to otázka chvíle, někdy delšího časového úseku. Tento okamžik mne ale vždy 
doslova trhá na kusy. Pohotově hledám způsob záznamu, jak malířsky uchopit tento stav, 
pohyb, okamžik „teď a tady“. Mé počínání je v té chvíli rychlé, cítím zvláštní pocit, kombi-
naci vzrušení i strachu, že mi tento okamžik unikne, že jej nestihnu zaznamenat.

Krajina je komplexní vnitřně diferenciovaná struktura, která se ale každou vteřinu 
mění, tak jako se každou vteřinu mění všechno i já sama. Proto se snažím vše zapamato-
vat, uchovat vzpomínku, mentální obraz, s veškerými prvky, které se k němu v dané chví-
li vážou. Proto je tento proces je z velké části provázen také emocemi.

Vstoupení do krajiny veškerý pohyb v ní je fyzická a psychická záležitost prožitek kte-
rý vyúsťuje ve vnější pohyb, který v malbě získává podobu dynamického gesta. (Proto vo-
lím na skicování nejraději techniku akvarelu a na závěrečnou malbu akryl.) Obě tato me-
dia vyžadují rychlost a provedení je definitivní, nevratné, stejně jako okamžik vstoupení 
do krajiny. 

Gestická malba je pro mne nejvhodnější forma uchování prchajícího okamžiku. Práce 
na obraze se vždy odvíjí v určitém čase, stejně tak jako se odvíjí v čase i mé počáteční po-
zorování a uchopování krajiny. 

Gesto je vyústění psychického a tedy i fyzického prožitku. Skrze něj transformuji vizuální, 
smyslový prožitek a prožitek času. Na plátně pak tímto způsobem vytvářím novou krajinu. 
(viz str. 42: didaktická část – Můj pohyb)

3.4 Sbírání materiálů – Fotografie a skici
Během cest jsem k záznamům využívala prostředky v závislosti na možnostech, které 

daná situace poskytovala. Mnohdy nebyl čas se zdržovat na jednom místě. Nejrychlejší 
způsob záznamu byl tedy pomocí fotoaparátu. Fotografií jsem později využila jako pro-
středků nesoucích reálný záznam o kompozici barev, světla, tvarů a všech ostatních kra-
jinných prvků. Toto medium mi později umožnilo vyvolat také smyslové prožitky z kon-
krétních míst a tak zkušenost prožít znovu. Také sám fyzický prožitek z malby mi 
umožnil si krajinu „zapamatovat“. K tomu jsem používala akvarelové skici. Pokud jsem 
nemohla pracovat přímo na místě, v nejbližší možné chvíli jsem se snažila krajinu skicou 
zpětně zachytit. Skica byla a je pro moji práci nezbytná. 

Jako další formu záznamu jsem používala psané poznámky. Každou krajinu jsem za-
znamenávala pomocí klíčových slov. Ta, měla společně s fotografiemi a skicami iniciační 
význam pro další tvorbu, neboť jednotlivé pojmy obsahovaly přímé sdělení v konkrétním 
čase a také naznačovaly určité transformace mých vjemů na základě momentálního emo-
cionálního naladění. 
(viz str. 43–44: didaktická část – Komunikace tvaru a okolí, „já“ jako koncept)

3.5 Realizace – velkoplošná malba
Mezi shromážděním potřebných materiálů a jejich realizací v konečné malbě jsem po-

třebovala zanechat určitý časový odstup. Ten byl nezbytný k syntéze a jasnému vymezení 
potřebných výtvarných prostředků k další práci. 

Pro velký formát pláten jsem se rozhodla z důvodu umocnění mého sdělení a chtěla 
jsem tak dát potencionálním recipientům možnost snáze vstoupit do obrazů a prožít je. 
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Podstatné také bylo zachování charakteru skici. Pokud bych téma krajin opětovně proved-
la na menším formátu, hrozilo by nebezpečí pouhého reprodukování již vzniklých maleb. 
Velký formát mi umožnil transformovat prožitek vyplývající ze smyslového uchopení re-
ality do fyzického pojetí malby. Ten sebou opět nese velké emoční vypětí a malba se tak 
pro mne stává také spontánním procesem záznamu pohybu jenž vzniká uvnitř a proniká 
ven mimo mně. 
(didaktická část – Tematický celek – Krajina)

3.6 Proces a technika malby 
Našepsovaná plátna jsem nenapínala na rámy, ale nechala jsem je volně ležet na podla-

ze. Pohyb ruky a štětce tak nebyl nijak omezován okrajem plátna a mohl plynule pokra-
čovat až za něj. Mým cílem bylo využít nejen velikost a stabilitu plátna, ale i jeho mate-
riál a strukturu. Ta je na plátnech cíleně přiznána v některých okrajových částech. 

Pro malbu jsem zvolila akrylátové barvy, které poměrně brzy zasychají a tím mi dovo-
lují pracovat rychle. Jejich odlišná krycí schopnost a tažnost mi umožnila zachovat v mal-
bě viditelné stopy štětce, jako informaci o fyzickém procesu malby. Obrazy, mají kromě 
vrstvy základního akrylátového podkladu, ještě lehkou podmalbu. Pro dosažení vzájem-
ných kontrastů klidné plochy nebe a zdůraznění živoucích prvků země jsem na podmalbu 
použila váleček a naředěnou akrylátovou barvu. 

Podstatná byla volba poměru velikosti štětce a plochy plátna. Chtěla jsem zachovat 
stejný poměr, jako při skicování akvarelem. Používala jsem několik plochých štětců. Se 
štětcem jsem pracovala tak, aby na plátnech zanechával čitelné tahy, nesoucí informaci 
o pohybu ruky a mé fyzické přítomnosti. 

Do malby jsem spontánně zasahovala i jinými nástroji. Pro stírání přebytečné barvy, 
nebo zesvětlení části obrazu jsem používala kusy plátna, případně jsem do mokré barvy 
zasáhla rukou, nohou nebo koncem násady štětců. 

Malba zahrnovala nejen rozsáhlé pohyby ruky se štětcem ale bylo nutné pohybovat se 
také okolo pláten, obcházet je a překračovat. Díky velikosti pláten a nutnosti pohybu byla 
fyzická práce na obrazech velmi intenzivní, ale též namáhavá a vyčerpávající. 
(didaktická část – Tematický celek – Stopa nástroje) 

3.7 Instalace 
Můj záměr není povyšovat malby na post klasicky prezentovaného uměleckého díla. 

Proto je pro mne je pro mne podstatná prezentace obrazů bez rámu, neboť jednotlivé mal-
by krajin by si měly i při instalaci zachovat charakter pouhého záznamu, velkoformátové 
skici. Pro instalaci jsem proto zvolila pouze lišty, které obrazy udržují vertikálně napnuté, 
ale ponechávám je před divákem skryté. Místo k instalaci je podstatné z hlediska přístupu 
k obrazům. Divák by měl mít možnost dostatečného odstupu, ale také naopak, měl by mít 
možnost se obraz podívat z bezprostřední blízkosti.
 

Poznámky (klíčová slova) k jednotlivým krajinám vznikaly v průběhu sbírání podkladů 
na cestách, proto považuji za vhodné je zde předložit. Myslím, že je vhodné prezentovat 
i syntézu písemných záznamů. (tyto texty mohou také sloužit pro dokreslení představy 
o krajině vedle obrazu s jejím tématem).
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Dánsko /2009/ akryl na plátně (150 x 110 cm)

 

Zima, vítr, tma, proměny vs. stálost charakteru krajiny. nízký horizont, touha po cestě za ob-
zor, melancholické dny, záblesk slunce znamená mnoho, hledání místa, hledání sebe.

Dánsko:
Dánsko je rozlehlá země. Daleké pláně, nekonečný, nízký horizont a střídmá architektu-

ra. Tato severská země určuje člověku zřetelné mantinely a ten se vůči ní vymezuje jen jako 
nepatrný prvek. Tato pokora ze strany lidí je cítit také na celkovém obhospodařování krajiny. 

Zima, nedostatek slunce, vítr a samota, neustálé změny počasí. To byly mé první do-
jmy. Poprvé v životě jsem zažila pocit naprostého odcizení. Nejen odcizení své rodné 
zemi, ale i odcizení sama sobě. Cítila jsem se sevřená, uzavřená ve studené budově. Za-
čala jsem utíkat ven, do prostoru, do krajiny.

Během prvních měsíců jsem se snažila najít si zde své místo, bod, ze kterého bych 
mohla tuto zemi sledovat a nějakým způsobem na ni reagovat a interpretovat ji. Tento bod 
jsem našla v malbě. Začala jsem do krajiny vstupovat hlouběji, sledovala jsem změny je-
jího charakteru když napadl sníh, v mlze, nebo v dešti. Krajina se neustále proměňovala 
a tyto změny vyžadovaly rychlý záznam. Prožívala jsem každou změnu jako vzrušující 
proces. 

Zdejší krajinu jsem postupem času začala vnímat jako prostor, který mne obklopuje, 
ale také jako prostor který se zvláštním způsobem začíná rozprostírat i uvnitř mne na zá-
kladě mých zkušeností s ním. Většinu volného času jsem tak strávila venku v přírodě 
a snažila jsem se znovu a znovu zaznamenávat tyto nové prožitky.
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Norsko /2009/ akryl na plátně (150 x 110 cm) 

Otevřený prostor, nekonečná příroda, skály a pláně, se překrývají, kontrast zemité zelené
a tyrkisu horských jezírek, horizontální i vertikální rozhled, pohybující se mapy světla 
na zemi, nebe se neustále mění, pokora, vzdálený horizont – nedefinovatelný.

Norsko: 
Na norské přírodě mě fascinuje její prostor. Ten je doslova poskládaný z diagonál, tvo-

řených rozlehlými loukami a gigantickými skalnatými masivy, které se táhnou do ohrom-
né dálky. Chladné odstíny pozadí vytvářejí v dálce sotva rozpoznatelný horizont.

Linie hor se navzájem překrývají a mezi zelenými pláněmi plnými kamenů září tyrky-
sová jezírka. V Norsku jsem se poprvé setkala s pohledy do kraje, ve kterém mnohdy ne-
byl ani náznak přítomnosti člověka. Je to těžko vizuálně uchopitelný prostor s neustále se 
měnícím světlem a barvou, formován převážně přírodními útvary. Horami, ledovci, jeze-
ry a kamenitými pláněmi. Každý kamínek je krajinou sám o sobě, porostlý několika dru-
hy lišejníku. Vzduch je naprosto průzračný a umožňuje velký rozhled do dálky. Rozléha-
jící se prostor dává člověku pocit jistoty a bezpečí. 
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Maroko /2009/ akryl na plátně (150 x 110 cm) 

Kontrast země a moře, ostrý kraj pevniny, opar, nehybnost vzduchu mezi jednotlivými 
poryvy větru, písek létající vzduchem, vůně koření přítomná i na moři, světlé barvy, sucho. 

Maroko:
Nejjižnější místo, které jsem navštívila, bylo Maroko. Zakoušení této země bylo dia-

metrálně odlišné, neboť nejpodstatnější prvek zde tvořil kontrast vyprahlé země a moře. 
Moře je pro mne jako pro středoevropana stále neuchopitelné. Je to dominantní prvek, 
který dává krajině specifický charakter. Nelze ho poznat, nelze ho uchopit, stále se mění 
a přitom je pořád na místě ve stejné formě. Je pro mne obtížné vymezit si vůči němu ja-
kýkoli vztah. Spíše mne fascinuje z hlediska své vnitřní i vnější struktury. Stejně tak kon-
trast jeho nekonečné plochy a vyprahlé monochromní pevniny, kterou tvoří plochy kame-
nitých políček, které narušují pouze zbytky zbořených zídek a ztrácející se cesty. Země se 
zde rozpíná se do nepředstavitelných dálek, podobně jako v Norsku a velice těžko se zde 
rozlišují vzdálenosti. Obloha tvoří souvislou plochu, která se až těsně nad mořem ztrácí 
svoji sytost díky oparu stoupajícímu z moře.

V Maroku jsem byla přímo zahlcena smyslovými vjemy. Pach ryb a koření z přístavu 
se nad mořem mísil s vůní slané vody. Oč fascinovanější jsem byla touto zemí, o to hůř se 
mi později její krajina interpretovala v malbě, neboť jsem nebyla schopna nahlížet na kra-
jinu jako celkovou strukturu, ale pouze jako na její jednotlivé části. 
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Čechy /2009/ akryl na plátně (150 x 110 cm )

Kontrast nebe a země, žlutá masa pole, světlé body rostlin, hmatatelná hlína – vím jaká 
je, cítím ji hapticky i smyslově, vím jakou má chuť, pocit známého, jistota.

Čechy:
V Čechách žiji celý život. Česká krajina se mi nabízí, neustále se proměňující, ve všech 

ročních obdobích. Vnímám ji jako prostor silně kultivovaný člověkem. To člověk zde již 
desítky let vytváří kontrastní obrazce polí a kovové spojnice cest, kterými si krajinu při-
způsobuje. Kupodivu však i tato narušování čisté přírody spoluutváří její estetickou hod-
notu. 

Nejmarkantněji na mne působí změny celkového vzezření krajiny před bouřkou. Oce-
lové mraky kontrastují se studeně zářícím řepkovým polem, vzduch je nehybný a je v něm 
cítit sluncem rozehřátou zemi, vlhkou trávu, vodu, hlínu, ostrou vůni rostlin… Zavřu-li 
oči, slyším jak vše utichá a je neznatelně slyšet pouze hmyz, který protrhává ticho jem-
ným, frenetickým bzučením. 
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Imaginativní krajina /2009/ akryl na plátně (150 x 110 cm )

Radost z volného prostoru, světlo, měkkost povrchu, ale pod ním pevnost země, radostná 
samota, čas, plocha, dálka, rozhled, separace.

Imaginativní krajina:  
Poslední malba, která vznikla v rámci projektu je moje imaginativní krajina. Definova-

la bych ji jako syntézu toho co z předchozích krajin zůstalo v mém vědomí a podvědomí. 
Tato krajina vznikla jako poslední z celé série. Zbyly ve mně útržky částí jednotlivých 
zemí a rozhodla jsem se zkusit, zda krajina která z nich vznikla v mém vědomí bude pře-
vedením do malby adekvátní vůči krajinám se kterými jsem měla osobní zkušenost. Ten-
tokrát jsem se tedy nedívala do vnější krajiny, ale snažila jsem se zachytit vnitřní krajinu 
ze vzpomínek a asociací. Tu krajinu, která se zformovala v mé mysli. Proces vzniku této 
krajiny byl naprosto spontánní, co se týče nápadu i provedení. 
(viz str. 37 a 44: didaktická část – Krajina v mé mysli a Imaginativní krajina)

3.8 Závěr 
Během mé práce mne překvapily nepopsatelné rozdíly vnímání jednotlivých zemí 

a míst. Některé prožitky a stavy se zkrátka popsat nedají. Doufala jsem, že je mohu pře-
dat alespoň pomocí malby. Díky této práci jsem si i přes veškeré touhy po poznávání svě-
ta uvědomila silný vztah s krajinou Čech. Zároveň mne ale překvapila moje neznalost této 
krajiny. Je to krajina mého domova, kde nemám problém s orientací a kde se cítím začle-
něna do vztahů se svým okolím. Dokážu sice definovat její proměny a cykly, ale i přes to 
se přede mnou rozprostírá jako velké tajemství, které vybízí k odhalení. Ráda bych obje-
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vila vnitřní principy této krajiny, její řád a podstatu. Je to místo neustálých podnětů, pro-
středí nabité energií, dramatičností, chvěním. Tyto procesy začínají u těch nejmenších or-
ganismů, v půdě, rostlinách, stromech a vodě, ale dynamika a síla se dá spatřit v živelných 
procesech, v bouřce, dešti a větru, či v chvění horkého vzduchu. Všechny tyto prvky se 
neustále proměňují. Proto bych se české krajině se ve svých malbách ráda věnovala dál. 

Díky vystavení této série maleb jsem měla možnost získat zpětnou vazbu od osob, kte-
ré mé obrazy sdílely. A právě obraz „Čechy“ podnítil v divácích asociace a nejhlubší pro-
žitek. Je tedy patrné, že vztahy s vlastní zemí vážící se na vizuální a smyslové zkušenosti 
jsou silné a podněcují v lidech touhu po nalezení jim známého celku. V závěru bych ráda 
uvedla na pravou míru i to, že můj cíl nebyl krajinu nějakým způsobem abtrahovat. 

„Doma se cítíme tam, kde nemáme potíže s orientací, kde jsme svým okolím začleněni 
do složitých vztahů světa tak samozřejmě, že si ty vztahy jdoucí mimo náš okamžitý úzký 
horizont vůbec nemusíme uvědomovat.“

Zdeněk Kratochvíl, topič a filozof, Filozofie živé přírody (1994)69

3.9 Téma krajiny v dílech vybraných umělců
Při hledání východisek a inspiračních zdrojů jsem narazila na práce českých i světo-

vých umělců u nichž jsem nalezla podobný způsob smyslového pojetí malby. Autoři se 
též vědomě obrací ke svému nitru. 

Uvažují nejen nad tématem vnitřní krajiny – imaginativní, krajiny jako symbolu, kraji-
ny vnější, anebo uměle konstruované, ale zabývají se také prožíváním světa, skrze vlastní 
tělo a mysl a vyústěním tohoto prožitku ve výtvarné sdělení. 

Michael Biberstein 
Téma práce švýcarského malíře Michaela Bibersteina (1948) je mi velice blízké. Nalé-

zám v něm jeden ze svých přístupů ke krajině, jako krajině vnitřní, jejímž zdrojem je pou-
ze má mysl, která ovšem podvědomě čerpá ze vzpomínek a zkušeností z vlastní tvorby, 
ale i ze setkávání s krajinomalbou, která se v různých formách objevuje v evropské obra-
zové tradici. 

Bibersteinova krajina je monochromní, tichá výpověď o světě, který se nám reálně jeví 
v mnoha podobách a stavech jako jedinečná a neuchopitelná entita. Oč méně výtvarných 
prostředků autor využívá o to naléhavěji nás informuje o vlastním prožitku malby. Potla-
čením barevnosti a definitivnosti tvarů se do popředí dostává výraz energie a hmoty 
v kombinaci s otevřeným prostorem. 

Obraz působí jako by se autor štětcem pouze dotýkal plochy papíru, stejně jako se myš-
lenkově pouze dotýká prvků reálné krajiny. Jemné a přitom energické tahy vytváří na ob-
raze dojem mlžného oparu, který se v několika okamžicích shlukuje, zhušťuje a naznaču-
je ostrůvky pevné hmoty země, aby se v další chvíli mohl opět rozplynout a ve své 
náznakovosti pokračovat dál. 

Každý nový pohled na tuto krajinu odkrývá další možné interpretace. A jako se náš po-
hled neustále pohybuje po okolí a v naší mysli formuje strukturu, která se ale každým no-

69 CÍLEK, Václav; MUDRA, Pavel; LOŽEK, Vojen. Vstoupit do krajiny [online]. c2004 [cit. 2011-11-23]. 
O přírodě a paměti středních Čech. Dostupné z WWW: <http://krajina.kr-stredocesky.cz/uvod.asp>.
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vým okamžikem, novým vjemem, přeměňuje ve strukturu jinou, tak se také Bibersteinův 
obraz jako neustále se měnící struktura náznaků přetváří v naší mysli na základě naší ima-
ginace. 

O Bibersteinových krajinách se někteří teoretici vyjadřují jako o metaforách krajiny. 
Monumentální díla jsou obrazem myšlení o krajině a skrze krajinu, nikoliv obrazem kra-
jiny, určitého krajinného výseku, povrchu.

Poměrně dlouho se autor pokoušel pomocí izolace jednotlivých obrazových elementů 
vytvořit a zformulovat podle vlastního vyjádření určitou „sémiotiku obrazu skrze obraz“. 
V pozdějších dílech zaměřuje svou pozornost k nekonečnému prostoru nad krajinou, 
k neuchopitelně proměnlivému proudění vzduchu, oblaků, mlhy a světla. Biberstein se 
touto cestou dotýká hlubších filosofických otázek vztahu člověka ke světu, k neuchopitel-
ně plynoucímu, nekonečně proměnlivému universu, jež je již mimo dosah lidské vůle. 
Současná tvorba spěje k nebývalé monumentalitě, podložená širokým intelektuálním zá-
běrem spojujícím evropské myšlení s dálněvýchodní tradicí.70

V rámci výstavy Do ticha, která probíhala v Galerii Rudolfinum v roce 2002 vznikl 
i projekt k edukačnímu programu Do ticha jehož autorkou je PhDr. Marie Fulková Ph.D. 
Jelikož jsem se tímto projektem z části inspirovala ve své didaktické části, ráda bych zde 
citovala pohled autorky projektu na Bibersteinovu tvorbu: 

6. BIBERSTEIN Michael. Bez názvu. [1993, kombinovaná technika na papíře, 56 x 78 cm.]

70 NEDOMA, Petr. Galerie Rudolfinum [online]. 2001 [cit. 2011-11-23]. O výstavě Michaela Bibersteina. 
Dostupné z WWW: <http://www.galerierudolfinum.cz/cs/exhibition/michael-biberstein-do-ticha#publikace>.  
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„Konceptuální stránka Bibersteinovy malby mohla pro některé diváky zůstat utajená– 
zvláště pokud neopustili historicky vžitou a učením posilovanou představu, že obraz je re-
prezentací reality a že i obraz krajiny představuje zarámovaný pohled na nějakou konkrétní 
krajinu, před níž malíř při tvorbě zobrazení stál. U Michaela Bibersteina šlo o interkulturní 
a časové přenosy ve vizuální doméně žánru krajinomalby, s nimiž malíř vědomě a s bravu-
rou zachází. 

Biberstein komponuje své „tiché krajiny“, „krajiny v mysli“, sahaje do vizuální paměti 
historicky vytvořených a kulturně kodifikovaných obrazů. Předpokládá u diváků percepč-
ní vzorce, jimiž vládneme jednak jako Evropané, jednak jako obyvatelé mnohem širšího 
kulturního prostoru.“71 

Josef Šíma 
Nejpodstatnější na díle Josefa Šímy (1891–1971) je pro mne jeho vyjádření prostoru 

v obrazu a horizontu v krajině. Ten se na první pohled ukazuje jako vzdálený a neuchopi-
telný, ale doputujeme li pohledem až za siluetu temné lodi k nejvzdálenějšímu bodu v ob-
raze, jsme okamžitě vrženi zpět na začátek cesty a s pocitem tísně zjišťujeme, že z tohoto 

7. ŠÍMA, Josef. Theseův návrat. [1933, tempera na plátně 129 x 161,5 cm.]

71 FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany: H&H Vyšehradská, 2008. s 214
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temného světa není úniku. Jakoby autor zlákal pohled zvědavého diváka a po té ho úmy-
slně uvěznil uvnitř díla. 

Těžká a temná mračna, která se podobají se masivním balvanům, „levitují“ těsně nad 
zemitou nehybnou plochou a tlačí nás k zemi, která by ale mohla být také mořskou hladi-
nou či vesmírným prostorem, kde už není zemská gravitace. (soudě dle plující lodi, nebo 
vznášející se mýtické postavy Bohyně Athény a tří dalších žen)

Další prvek, který se váže k mé tvorbě je iluze hmoty. Ač bychom tomuto výjevu chtě-
li přisoudit snovou postatu, je tu právě ona haptická zkušenost, která nás odkazuje k reál-
nému vnějšímu světu a smyslové zkušenosti – hmatu. Zatímco Šíma v předchozích eta-
pách tvorby odhmotňoval a rozpouštěl pevné tvary, takže působily jako shluky par, volně 
se pohybující v prostoru obrazu, v tomto díle dochází k opačnému extrému. Balvany svou 
velikostí a tíhou pomalu zavalují zemi, můžeme doslova cítit jejich děsivou váhu a struk-
turu, která vše zdrtí. 

Šímova tvorba je jedinečná. V jeho obrazech se pohybujeme na pomezí reálného vněj-
šího světa a světa snů a symbolů. Jakoby vše s čím se setkáváme v reálném životě nabylo 
nových snových vlastností. Svůj přístup k malování Šíma v polovině třicátých let osvětlil 
v Životě: 

„…Souvislost vnějšího světa je ověřitelná jen našimi smysly, mění se však podle jejich 
stavu. Vnější svět se tudíž stává funkcí mne samotného a vše se děje tak, jako bych jej 
z hloubi svého vědomí promítal navenek.“72

Šíma ve své tvorbě redukoval krajinu na základní souřadné znaky zastupující zemi, ve-
getaci, oblaka apod. Těmito prvky dál svobodně pracoval, obměňoval je tvarově i barevně 
a kladl je do různých vzájemných vztahů. V určité fázi své tvorby se snažil o odhmotnění 
svých obrazových vizí, ale zároveň se snažil o zachování jejich senzuální naléhavosti. 

„Šíma lpěl na věcnosti a zdůrazňoval ji i malířskými prostředky; ani nejjasněji rozezna-
telná věc přitom nemá v jeho obrazech znamenat jen samu sebe, ale stává se symbolem 
celého universa věcí. S tím souvisí také omezení repertoáru zobrazovaných předmětů na 
ty, které jsou schopny nést závažné obsahy a které se pak v jeho dílech vracejí v rozmani-
tých výtvarných i významových variacích.“73

Antonín Slavíček 
Vztah Antonína Slavíčka (1870–1910) k rodné zemi, který dokázal tak pregnantně vyjá-

dřit ve svých malbách mne utvrzuje v přesvědčení, že nejniternější tvorba vychází z hlubo-
kého vztahu k místům a situacím se kterými je člověk spjat od narození. Když stojím před 
některými Slavíčkovými díly přepadají mne stejné pocity melancholie a nostalgie, jako 
když sama stojím v krajině. 

Obraz červnový den stejně jako mnoho dalších děl tohoto autora, nejen zprostředkovává 
vizuální informaci o místě, v kterém autor tvořil, ale zároveň v ní autor sděluje také citový 

72 ŠÍMA, Josef, Dopis redaktoru Života. Život XIV, 1935–1936, s. 74 in LAHODA, Vojtěch. České umění 
1900–1990: ze sbírek Galerie hl. města Prahy / dům U zlatého prstenu. Praha: Galerie hl. města Prahy, 
2000. 280 s ISBN 80-7010-057-5. s. 63
73 Mukařovský: Josef Šíma, v: Studie s estetiky. Praha 1971, s. 426–438 in LAHODA, Vojtěch. České umění 
1900–1990: ze sbírek Galerie hl. města Prahy / dům U zlatého prstenu. Praha: Galerie hl. města Prahy, 
2000. 280 s ISBN 80-7010-057-5. s. 63
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prožitek a niterný vztah ke konkrétnímu místu v krajině. Vyprahlost krajiny v horkém let-
ním dni, závany větru v korunách stromů, nebo jemné bzučení hmyzu. 

Slavíčkova malířská sdělnost je obdivuhodná, jeho obrazy doslova útočí na smysly 
a emoce a asociuje vzpomínky a vlastní prožitky. 

Obraz ale netvoří prostřednictvím pevných forem a linií. Shlukem barevných tahů vytvá-
ří v obraze hmotu. Hmotu půdy a stromů, větru a slunce. Jako bychom stáli s autorem pří-
mo v místě jeho tvorby, nebo ještě jinak, jako bychom se nalézali přímo „v kůži malíře“. 

Na tvorbu Antonína Slavíčka měl velký vliv především jeho pražský původ a náboženská 
výchova. Poté, co se stává jedním z prvních žáků Mařákovy krajinářské školy, je schopen 
díky svým předpokladům a nadání využít spontánnost svého smyslového pojetí malby. Stá-
vá se malířskou osobností, které se podařilo spojit dědictví realistických malířů a impresio-
nistickou revoluci s českou tradicí smyslovosti a tělesnosti.74

8. SLAVÍČEK Antonín. Červnový den. [1898, tempera na lepence, 71 x 105,5 cm.]

74 Impresionismus.cz [online]. 2011. 07. 11. 2009 [cit. 2011-11-23]. Impresionismus v Čechách. Dostupné z 
WWW: <http://www.impresionismus.cz/2009/11/07/impresionismus-v-cechach-prichod-novych-maliru/>.
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ZÁVĚR

V závěru své práce bych nejdříve ráda uvedla, že obsah mé diplomové práce shrnuje ur-
čitým způsobem pouze malou část poznatků vzniklých na základě zkoumání daného pro-
blému. Veškeré získané poznatky nejen, že nelze zcela shrnout a ohraničit prostorem ně-
kolika desítek stran, ale nelze je ohraničit vůbec, neboť se mi i po dokončení diplomové 
práce otevírají stále další a další způsoby uvažování, a tím i možné přístupy nejen k vlast-
ní výtvarné tvorbě a pedagogické činnosti, ale také k vnímání umění a vlastně vnímání 
vůbec. 

Ráda bych ve stručnosti naznačila jak jsem postupovala v hledání vhodného uchopení 
tématu, neboť cesta, kterou jsem vykonala za cílem dokončit tuto práci byla dlouhá 
a komplikovaná. Můj původní záměr byl zabývat se gesty a gestickou akcí, jako prostřed-
ků sdělování v umění tance, divadla, performance a v gestické abstraktní malbě. Vzniklo 
několik koncepcí, v nichž jsem se gesty zabývala z pohledu jejich komunikačního aspek-
tu v běžné verbální a neverbální komunikaci a v umění, jako jedné z možností pohybu za 
určitým cílem, tedy porozumění v komunikaci a vytvoření obrazu ve výtvarném umění. 

Definice gesta, gestické akce, vzniku a původu gesta a gesta v umění získané ze slovníků 
a další odborné literatury však nebyly nikdy jednoznačné. Uvědomovala jsem si, že stále 
pouze popisuji pouze povrch věcí a dějů a že moje úvahy a poznatky nekorespondují s pod-
statou zadání práce. Rozhodla jsem se tedy pokusit k tématu přistoupit z pohledů mnou tak 
málo prozkoumaných vědeckých oblastí. Hlubší a rozsáhlejší studium literatury mne při-
vedlo až k oblasti psychologie, filosofie, sociologie a dalších vědeckých oborů, které mi na-
bízely nové možnosti, jak lze téma chápat. Zaměřila jsem se na hledání toho, co se nalézá 
pod povrchem věcí a jevů. Postupně jsem si kladla otázky a snažila jsem se na ně nalézt od-
povědi nejen v odborné literatuře, ale i sama v sobě a vlastních zkušenostech. Co je skuteč-
nost a jakým způsobem ji poznáváme? Jak vnímáme, jak myslíme a jakým způsobem sdě-
lujeme získané poznatky a zkušenosti druhým tak, aby jim porozuměli, a jaké je tajemství 
umění jako jedinečného způsobu sdělování a sdílení uměleckých děl? 

A tato cesta mne přivedla kromě jiného také k chápání gesta jako určitého druhu vnitř-
ního pohybu, jenž vzniká a formuje se v rámci naší fyzické i metafyzické zkušenosti svě-
ta, která se prostřednictvím naší mysli, těla a našich vnějších gest promítá do našeho jed-
nání a sdělování této zkušenosti jak v rámci mezilidského sdělování, tak v oblasti 
sdělování uměleckými díly, bezprostředně pak malbou. Protože malířský obraz je způsob 
sdělení korelující s obrazy skutečnosti, které si utváříme v naší mysli. A proto je také nej-
vhodnějším médiem, kterým lze skutečnost sdělovat. Další poznatek, který vyplynul 
z těchto úvah je, že v obrazech lze vnímat i to, co není přímo znázorněno, ale s čím máme 
všichni určitou zkušenost; tedy čas, prostor a hmotu. 

Ovšem postup, kterým jsem k tomuto zjištění dospěla a který naznačují výše uvedené 
otázky, mi umožnil objevit také jedinečnost procesu vnímání a smyslového poznávání 
skutečnosti, což lze chápat jako neustále probíhající syntézu vjemů, která nás odkazuje 
k samotné podstatě světa a umožňuje nám synestetické a asociativní poznávání. Přes je-
den smyslový vjem můžeme dospět ke komplexnímu poznání celé struktury skutečnosti, 
tedy i toho, co přesahuje hranice našeho vlastního tělesného poznání, protože i jeden vjem 
nás odkazuje ke kolektivnímu poznání celého lidstva. 
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V průběhu práce jsem si uvědomila podstatu a sílu fyzické zkušenosti a nezprostředko-
vaného vnímání, které je dnes silně potlačováno vnějšími a deformovanými obrazy, kte-
rými nás zahlcují masová média. Zdá se mi, jako bychom v záplavě těchto podnětů při-
cházejících a útočících na naše smysly, a tím i na náš způsob myšlení, zapomněli na 
skutečnost jako takovou. Jakoby naše vnímání zlenivělo, a tím zaostává i naše myšlení 
a naše reflexe. Uvědomila jsem si o to markantněji, jak je důležité umožnit žákům použí-
vat tuto nezprostředkovanou zkušenost s okolním světem, vést je k vlastnímu osobitému 
poznávání věcí a ukázat jim umělecké dílo jako cestu k poodhalení jednoho z tajemství 
vesmíru, a to tajemství tvorby a vytváření. Upozornit na to, jak tenká hranice vede mezi 
pravdivým sdělením a povrchností. Ukázat jim množství cest, které vedou k získání a vy-
užití vlastního potenciálu v životě i v tvorbě. 

Práci jsem strukturovala tak, aby korespondovala s mými myšlenkovými postupy a po-
dotýkám, že tyto postupy, jejichž podnětným prvkem byly odborné poznatky, jsem mohla 
použít pouze do té míry, jak mi to dovolily mé vlastní hranice myšlení.
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PŘÍLOHY

INTERPRETACE

Interpretace a Reflexe z výuky 1. skupina (7–9 let)
Téma: Sbírání otisků – zanechání stopy.
Během motivace jsem se snažila, aby komunikace probíhala ve formě dialogu. Povídání 
o způsobu a formě dotýkání asociovalo zážitky. Netrvalo to dlouho a žáci sami přicházeli 
s nápady a poznámkami. Od klávesnice počítače, přes hlazení zvířat, konkrétně rybiček, 
zvonění na zvonek až k hlazení maminek a tatínků, fackování se sourozenci a sahání do 
vody, bahna, či písku. Jakmile se řeč dostala na rodinné příslušníky, musela jsem dialog 
striktně směřovat zpět k tématu, neboť zde byly děti velice hovorné a začaly odbíhat od 
tématu. Všichni bez problémů pochopili zadání a motivace plynule přecházela v práci. 
Žáci pracovali přibližně stejně rychle. Upozornila jsem žáky na možnost barevného pro-
vedení jednotlivých otisků. Většina neměla problém se spojením barvy a typu stopy. Vý-
jimkou byla holčička, která si vybrala modrou barvu a používala pouze tu. Na moji otáz-
ku zda si nemyslí, že se dá každý druh dotyku vyjádřit jinou barvou, odpověděla, že ona 
používá jenom modrou, protože ji má ráda. Samozřejmě mne napadlo, zda bych neměla 
holčičku více usměrnit k mému záměru využití barev, ale neudělala jsem to. (Více v zá-
věru didaktické části.)
Bylo zajímavé sledovat, co a jak barvy dětem připomínají. Například jedna žákyně pro-
hlásila: „Mám ráda červenou, ale je, jako když někoho uhodíš…“
Míra spontánnosti byla u každého žáka jiná. Holčička, o které jsem se již zmínila v sou-
vislosti s modrou barvou, se nadšeně brodila rukama v barvě a spontánně ji kladla na pa-
pír. Jiná dívka byla opatrná a barvy kladla na papír velmi přesně a o každém gestu dlouho 
přemýšlela. 
V průběhu hodiny jsem se žáků ptala, co znázorňují jejich otisky, a snažila jsem se je vést 
k dalším asociacím. Po vyčerpání možností otisků následoval hromadný dialog o tom, co 
kdo znázornil a co nám tvary otisků připomínají. Fantazie žáků byla fascinující. Ač se na 
začátku zdálo, že někteří mají problém s nalezením známého tvaru, v průběhu další práce 
se ukázalo, že jsou všichni schopni asociace a následného převedení tvaru do známé 
věci. 
Všimla jsem si, že některé holčičky přejímaly ve svých kresbách prvky z televizních ani-
movaných postaviček. Převážně ve výtvarném provedení očí, či znázornění pohybu. (viz. 
Závěr) 
Bylo zřejmé, že čím více žáci pronikali do odlišného způsobu myšlení, tím více asociací 
nacházeli a projevovali více nadšení z výtvarné práce. Během konce hodiny jsem třídu 
obcházela a dotazovala jsem se na konkrétní věci na obrázku. Snažila jsem se děti vést 
k jednoduché reflexi nad vlastním výtvarným pojetím úkolu. 

Závěr:
I přesto, že jsem třídu neznala a byla nutná přítomnost, (ač neaktivního) vyučujícího, at-
mosféra byla velice příjemná, žáci komunikovali a spolupracovali. 
Můj původní záměr se během vyučovací jednotky částečně měnil. Například provedení 
výsledného tvaru mělo být v malbě. Žáci ale malbu striktně odmítli a sami nadšeně zača-
li kreslit pastelkami. Paní učitelka toto počínání obhájila tím, že se žáci zabývali malbou 
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v posledních několika týdnech, a cítili proto potřebu využít jiné techniky. Akceptovala 
jsem to, ač jsem věděla, že tím žáci ztrácejí možnost spontánního vyjádření. Nicméně 
i tak vznikala zajímavá díla a snad i individuální posuny u dětí. Například jeden chlapec, 
který má údajně problém s využíváním celého formátu papíru, nakreslil zvířata vycháze-
jící z tvarové asociace větší, čímž zaplnil plochu mnohem lépe než v předešlých pracích. 
Pokud to není bezpodmínečně nutné, myslím, že dětem by se v určitých mezích měla ne-
chat volnost vlastního spontánního vyjádření. Důležitý poznatek pro další praxi je ten, že 
nelze striktně trvat na vlastní představě výsledné podoby výtvarných prací. Jelikož byl 
tento úkol koncipován spíše jako etuda pro vyzkoušení vlastní imaginace ve výtvarném 
projevu, myslím, že výsledky jsou uspokojivé, a domnívám se, že žáci měli možnost ob-
jevit jiný způsob myšlení a hledání inspirace pro vlastní práci. 
Není možné úplně eliminovat ohromný vliv médií na vizuální vnímání dětí. Snažila jsem 
se je tedy způsobem dotazování alespoň částečně přiklonit k možnosti jiného výtvarného 
vyjádření. Obávám se ale, že jediná možnost, jak s dětmi v tomto případě pracovat, je vy-
tvořit vedle mediální kultury paralelní kulturu viděného světa a snažit se dětem zprostřed-
kovávat prožitky a přímou zkušenost s realitou, potažmo s viděným a smyslově vníma-
ným světem. 

Interpretace a reflexe z výuky 
Téma: Moje území ve společném světě (12–15 let)
Nejprve bych ráda zmínila, že jeden z žáků je chlapec s lehkým Dawnovým syndromem. 
(nevím, zda to tam budu dávat, byl by z toho samostatný výzkum) Na tuto skutečnost 
jsem byla upozorněná až těsně před začátkem hodiny. Ukázalo se ale, že je schopen po-
měrně dobře komunikovat i pracovat, a byly patrné i dobré vztahy se třídou.
Na začátek hodiny jsem zařadila malou etudu „dialog v papíru“. Zajímalo mne, zda bu-
dou žáci schopni pracovat beze slov a jak se dokáží rozdělit ve skupině. Všechny žáky 
jsem záměrně posadila k jednomu stolu proti sobě a do dvojic dostali papír. Ten znázor-
ňoval jejich svět. Každý si měl na své straně papíru vybudovat své vlastní místo. Trháním, 
perforováním, či jinými zásahy. Poté si žáci papír otočili a přetvářeli místo svého souse-
da. Úkol byl pracovat beze slov, a komu to nebylo nepříjemné, mohl mít zavřené oči. Po 
tomto rozehřívacím úkolu jsem se žáků zeptala jaké to bylo, když jim soused přetvářel je-
jich místo na papíře. Dostalo se mi zdrženlivých odpovědí, že to příjemné rozhodně ne-
bylo.
Zde jsem ihned navázala a na druhý úkol, v němž měli žáci opět beze slov komunikovat 
pomocí barev na velké ploše balicího papíru. Každý mohl mít jednu barvu, která ho za-
stupuje, ale pokud by se chtěl někdo vyjádřit a smysl této výpovědi podpořit jinou barvou, 
bylo to možné. Cílem bylo, aby se žáci v ideálním případě pokusili navázat dialog a po-
stupně ho rozvíjeli, či nechali zaniknout podle momentální nálady či vztahů s okolím. 
Zpočátku se žáci báli do papíru vstoupit, musela jsem začít a vlastním zásahem, a dát jim 
tak prvotní impulz. Poté se všichni nadšeně pustili do vytváření svých stop a na papíře 
vznikaly spleti čar a skvrn. Postupně docházelo mezi jednotlivými liniemi ke stále větším 
střetům a nakonec se v několika barevných plochách žáci spojili a vznikla jakási bitevní 
pole, kde spolu pomocí překrývání barevných vrstev bojovali. 
Bylo mi jasné, že zde úkol skončil, a začala jsem rychle uvažovat, co dál, jak úkol rozvést. 
Do konce vyučovací jednotky zbývala ještě hodina a na malou sebereflexivní vložku byli 
žáci příliš rozdivočení. Nechala jsem je tedy odstoupit od krajiny, která na papíře vznikla, 
a jejich úkolem bylo najít si v tomto světě, který si sami vytvořili a ve kterém panuje ur-
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čitá atmosféra, své vlastní místo a to označit útržkem papíru. A opět jsem zde nechala pro-
stor pro jejich nápad, že si místo ohraničí dalšími papírky. Když to udělali, následovalo 
vytvoření spojovacích cestiček mezi jednotlivými místy. 
V tuto chvíli mne napadlo,že by bylo možné plynule propojit tuto část úkolu s jiným úko-
lem z mého projektu, a zadala jsem poslední požadavek: aby žáci svoje vymezené místo 
zaznamenali pomocí malby na další papír. 
Vznikali různé světy, a ač se některé vizuálně dost vázaly k realitě, v pozdější krátké re-
flexi se ukázalo, že žáci opravdu vycházeli z jednotlivých prvků na společné malbě. Jed-
na žákyně vytvořila ohraničenou temnou plochu a uvnitř symbol lebky. Když jsem se na 
svět dívky D zeptala, odpověděla: „Svět okolo mne je barevnej a já jsem za hradbama, 
můj svět tady je ponurej.“ Zeptala jsem se tedy: „A líbí se ti v něm?“ D: „Nooo!“ odpo-
věděla nadšeně. 

Závěr:
I přesto, že jsem měla úkol přesně připravený, žáci pracovali nad očekávání rychle a dost 
subjektivně pojali řešení celého procesu hromadného výtvarného dialogu. Opět se zde 
ukázala potřeba spontánního vyjádření, vybití nahromaděné energie. Tento záměr napro-
sto převažoval nad záměrem zanechání individuální stopy. S přihlédnutím k tomu, že tuto 
skupinu žáků nemohu vést a plně sledovat její vývoj dlouhodobě, nesnažila jsem se o ná-
silné přerušování vzniklé situace, ale naopak jsem se z ní snažila vyjít dál. 
Bylo zajímavé pozorovat, jak žáci po celou dobu práce v různých obměnách neustále bo-
jovali o svůj vlastní osobní prostor na papíře, vymezovali ho a prezentovali velice speci-
ficky. 

Interpretace a reflexe z výuky 1. skupina (7–11 let)
Téma: Ptáci
Na začátku hodiny jsem žákům zprostředkovala kratší seznámení s médiem, aby s ním 
později byli schopni spontánně pracovat. Poté jsem se děti snažila motivovat pomocí dia-
logu o ptácích. Bohužel se mi to nepodařilo tak, jak jsem si představovala, neboť děti byly 
nesoustředěné. Přisuzuji to krásnému počasí a jejich touze trávit čas venku. 
Práce s uhlem byla pro mnohé žáky nová, ale dovolím si tvrdit, že ji zvládli nad očekává-
ní dobře. Každý pracoval trochu odlišně, bylo patrné, že až na výjimky děti nemají ten-
dence od sebe „opisovat“ styl kresby. Proto jsem měla možnost sledovat odlišnosti v je-
jich gestickém projevu, spontaneitě i nápaditosti a celkovému pojetí kresby. Jediný prvek, 
který se ve třídě párkrát opakoval, byla diagonální kompozice ptáka na papíře. Lze to ale 
přičítat i mému upozornění, že tělo ptáka má vyplňovat celou plochu papíru. 
Děti jsem na začátku i během hodiny několikrát ubezpečovala, že cílem úkolu není na-
kreslit perfektního ptáka, ale cílem je seznámení a hra s novým médiem(uhlem) a také 
s neobvyklým způsobem kresby. I tak se děti neustále ubezpečovaly, zda jejich kresba je 
„správně“.
Všechny děti pracovaly velmi spontánně a poměrně rychle. Vznikala velice zajímavá po-
jetí tématu. Bylo zajímavé vidět, jak děti chvílemi mírně pronikají do procesu spontánní-
ho vyjádření. Zvlášť zajímavý byl projev jednoho žáka, který se svým výtvarným proje-
vem velmi odlišuje od zbytku třídy.
Jak už jsem zmínila, žáci pracovali rychle. Zadala jsem tedy pokračování úkolu – doma-
lování prostředí, ve kterém se jejich ptáci pohybují. Nejdříve jsem se žáky vedla dialog 
o tom, kde mohou ptáci žít, co jedí, kde létají atd. Podle toho měly děti kompozice na 
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čtvrtce dokreslit barevným pastelem, či domalovat vodovkami. 

Závěr:
Po zkušenostech z této hodiny si myslím, že by bylo vhodné úkoly do jisté míry přizpů-
sobovat počasí a neoddělovat příliš razantně pracovní prostředí třídy a venkovních pro-
stor. Motivace by mohla probíhat i venku, kde by děti měly bližší kontakt s přírodou a kde 
by mohly ztvárňovaný objekt (v tomto případě ptáky) přímo pozorovat. 
Pokud jde o práci s médiem (uhlem), nejmladší žákyně nebyla schopná pracovat s uhlem 
podle mého záměru. Hned na začátku práce mi oznámila, že bude kreslit „jinak“. Necha-
la jsem ji pracovat v rámci jejích možností, i když jsem měla obavy, že ostatní děti budou 
následovat její zjednodušenou formu práce s uhlem, ale ukázalo se, že je to nijak neovliv-
nilo. 
Byla jsem velice potěšená, že se mezi pracemi dětí objevilo několik kreseb, které odpoví-
daly mému záměru. Zatímco některé děti jsou ve svém výtvarném projevu silně ovlivně-
ny médii, konkrétně animovanými postavami z filmů, seriálů a reklam, na jiných jedin-
cích je patrné, že jsou schopni oddělovat tyto dva světy od sebe a na jejich výtvarné 
vyjadřování nemají tato média patrný vliv. Tito žáci jsou schopni přemýšlet a prožívat. 

Interpretace a reflexe z výuky 1. skupina (7– 11let)
Téma: Krajina v mé mysli 
Na začátku hodiny jsem děti motivovala pomocí lehké imaginace. K dotvoření atmosféry 
jsem používala přírodniny a vytvářela s nimi zvukovou kulisu. Některé děti se soustředi-
ly, měly po celou dobu motivace zavřené oči, některým to činilo potíž. Během hodiny pra-
covali všichni až na jednu žákyni(u které jsem se ale již s problémy v soustředění setkala 
dříve) téma jim absolutně nečinilo potíže, čehož jsem se před zadáním úkolu trochu obá-
vala. 
Byla jsem příjemně překvapena nápaditostí a originalitou, se kterou se většina dětí ujala 
úkolu. Imaginativní krajiny, které vznikaly, byly skutečně každá jiná a děti do nich pro-
jektovaly své sny a představy. Ač jsem v motivaci využívala spíše představu podzimní 
krajiny, jedna z žákyň vytvořila na základě své imaginace krajinu zimní a zasněženou, 
které dominovaly hory a lední medvěd v popředí. Nenechala se tedy ovlivnit mou před-
stavou podzimní krajiny, ale vytvořila představu svou vlastní, naprosto autonomní, a moji 
motivaci evidentně využila pouze povrchově. Její vlastní způsob myšlení mne velice po-
těšil. Jiná žákyně se vyjádřila, že v její imaginativní krajině byl onen předmět formovaný 
tak, že ho nelze popsat a stěží půjde namalovat. Nakonec byla schopná sama najít asoci-
aci zobrazení její nezobrazitelné věci a použila náhodně objevený efekt. Konkrétně to 
byla plastová láhev, položená mezi její obrázek a okno. Světlo vytvářelo na papíře barev-
né skvrny, které se žákyně rozhodla zachytit v malbě. 
Jeden z žáků, který má problémy nejen s formátem a jeho „zaplněním“, ale také se sou-
středěním, pracoval naprosto soustředěně a poprvé (po konzultaci z pedagogem, který tří-
du vede obvykle) využil celou plochu papíru a obrázek dokončil!

Závěr: 
Na závěr lze říci, že mne výsledky práce žáků potěšily. U úkolu, který jsem koncipovala 
původně pro skupinu starších žáků v domnění, že vlastní imaginace je záležitostí starších 
dětí, jsem skutečně neočekávala takový úspěch také u mladších jedinců. Je to pro mne 
velká inspirace pro další pedagogickou činnost. V průběhu práce jsem věnovala pozor-
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nost také technice malby, která by měla korespondovat s představou krajiny vzniklou 
v představách žáků. 

Interpretace a reflexe z výuky 2. skupina (12–15 let)
Téma: Poslepu + portrét poslepu
Než jsem začala třídu motivovat, upozornila jsem žáky, že budeme malovat pouze s po-
mocí prstů a rukou. Žáci si vybírali každý dvě barvy. Upozornila jsem je, že kombinace 
barev závisí na nich, ale že je třeba si vybrat takové odstíny, které se od sebe dají snáze 
odlišit. 
Připravené barvy si umístili do blízkosti čtvrtky. Motivaci jsme začali uvolněním mysli 
a postupnou imaginací. Vyzvala jsem žáky, aby zavřeli oči (případně zavázali šátkem) 
a aby se pokusili hapticky zorientovat na papíře i v jeho okolí. Dalším postupem bylo vy-
tvořit si vizuální představu obou barev v blízkosti jejich plochy papíru. Poté jsem je vy-
zvala, aby se pokusili postupně umisťovat barvy na papír a neustále se soustředili na jejich 
vzájemný vztah. 
Bylo zajímavé sledovat, jak odlišně žáci pracují. Někteří si pečlivě hlídali odstup obou ru-
kou, tj. barev, a pracovali rozvážně a opatrně, jiní barvy navzájem mísili do sebe bez se-
bemenšího náznaku nejistoty. Snažila jsem se práci načasovat tak, abych mohla proces 
tvorby ukončit individuálně přesně ve chvíli, kdy se žák přestává soustředit. 
Po ukončení výtvarné akce jsem nechala žáky chvíli odpočinout a poté následovala práce 
na dalším úkolu, tentokrát se pokusit poslepu namalovat svůj autoportrét. Žáci měli jed-
nou rukou mapovat svůj obličej hapticky, druhou použít na malbu. To se kupodivu ukáza-
lo jako mnohdy obtížné. I přesto, že jsem žáky několikrát upozorňovala na to, že by měli 
k malbě využívat pouze jednu ruku, aby druhou mohli neustále kontrolovat tvar svého ob-
ličeje a hlavy, většina z nich se tohoto postupu dlouho nedržela. Tuto situaci přisuzuji 
tomu, že pro většinu lidí je obtížná koordinace obou rukou. Bohužel se tak začala ztrácet 
podstata celého úkolu. Po dokončení práce jsme se všichni sešli u hotových obrazů a pro-
bíhal vzájemný dialog a reflexe. Bylo fascinující, že žáci ve velké míře definovali své 
vlastní autoportréty jako„ošklivé“, ač si byli vědomi faktu, že malby vznikaly bez použití 
zraku. Ozývaly se výroky typu: „Ježiš, já tam mám děsný vlasy“, nebo „co to je za zrů-
du!“. 

Závěr:
Jedna žákyně cítila potřebu obraz po otevření očí dále dotvořit a do původně velmi zají-
mavé kompozice aplikovala dva nové tvary. Na otázku, proč, se vyjádřila ve smyslu, že jí 
to obraz připomínal. Je zde jasně průkazný prvek čtení tvarů jako prvků, které k něčemu 
odkazují a něco nám nutně musí připomínat. Pro žákyni bylo těžké nechat existovat tyto 
tvary, které byly produktem jejího intuitivního pohybu rukou, pouze jako samostatné for-
my. 

Interpretace a reflexe z výuky 2. skupina (12–15)
Téma: Sbírání zvuků 
Na začátku vyučovací hodiny jsem žákům dala na výběr, zda chtějí zvuky sbírat uvnitř 
školy, či venku na zahradě. Žáci si vybrali práci ve venkovním prostředí. Stanovila jsem 
tedy podmínky práce na zahradě a poté jsem již nechala žáky zpracovávat úkol samostat-
ně. Vše probíhalo v klidu a všichni žáci se plně účastnili. 
Během hodiny mi jednotliví žáci postupně přinášeli své záznamy, takže jsem měla dost 
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času na to, abych se mohla věnovat každému zvlášť a vyslechnout si reflexe dětí a jejich 
poznámky. 

Závěr: 
Až při sbírání výsledných kreseb jsem si uvědomila jeden nedostatek v mém zadání. Do 
kresby (záznamu) zvuku neměl být slovně interpretován původ zvuku. Někteří žáci totiž 
přinášeli nejen kresebný záznam zvuku, ale také jeho popis. Ze začátku jsem to považo-
vala za znevažující prvek v samotné kresbě. Poté se ale ukázalo, že tento prvek v kresbě 
má svoji podstatu. Jelikož jsem se snažila nechat žákům volné pole, jak zaznamenávání 
zvuků pojmou, začal se tím projevovat jejich vlastní záměr o přesnou srozumitelnost zá-
znamu. Bylo také velice zajímavé, že ač někteří nepracovali spolu, výsledné kresby (zá-
znamy) stejného zvuku byly podobné. 
Na základě osobních reflexí jsem zjistila pro mne podstatné informace o smyslovém vnímá-
ní, konkrétně vnímání sluchem. Někteří žáci byli schopni lépe sluchově vnímat pouze se za-
vřenýma očima. Jiným činilo problém se soustředit na jeden zvuk, proto ve svých kresbách 
zachytili zvuky z více zdrojů najednou. Jedna žákyně si stěžovala, že její spolužák sedící 
blízko ní vyluzoval svým uhlem při kreslení takový hluk, že musela zachytit právě ten. 
Závěrem bych ráda podotkla, že jsem byla celkově velice potěšena, že se žáci dokáží 
i v této vizuální době soustředit na pouhé sluchové vnímání a adekvátně s tímto vjemem 
pracovat. 

Interpretace a reflexe z výuky 3. skupina (15–19)
Téma: Můj pohyb
Na začátku hodiny jsem žáky seznámila s prvky čínské kaligrafie. Pak jsem jim vysvětli-
la zadání a nechala jsem je zhruba deset minut, aby si každý sám vyzkoušel, jaké pohybo-
vé možnosti má jeho tělo, v jakém rozmezí pohybů se dokáže pohybovat tak, aby mu to 
bylo příjemné, a jak se při nich cítí. Poté si každý žák začal hledat jemu vlastní pohyb. 
Zde se musím zmínit o tom, že má představa a vlastní zkušenost (tento úkol jsem prakti-
kovala nejdříve sama na sobě) se poněkud rozcházela s tím, čeho byli žáci v reálné hodi-
ně schopni. První problém nastal v hledání vlastního pohybu. Většina žáků měla s touto 
částí úkolu značný problém. Z určité míry to může značit jejich neznalost vlastního těla 
a mizivá zkušenost s řízeným, tj. vědomým užitím gesta. Z tohoto důvodu se první část 
hodiny značně prodlužovala, nicméně to mělo svůj účel, neboť žáci byli posléze schopni 
(podotýkám, že většina z nich) uvědomit si obtížnost spojitosti podvědomého záměru po-
hybu s jeho vykonáním. 
V další části hodiny žáci začali své pohyby transformovat do malby. Přesto bylo patrné, 
že se stále obávají složitějších transformací. Podstatné pro mne bylo, že je toto zkoumání 
vlastních pohybových schopností neodradilo, ale naopak, vnikaly nové a nové pokusy. 
Během práce byl dostatek času i na průběžné reflektování některých jednotlivců. Jiní pra-
covali velice soustředěně a byli zcela zabráni do svého hledání.

Závěr: 
I přes začáteční obtížnosti se ukázalo, že jsou všichni žáci schopni vlastní pohybové se-
bereflexe a nakonec i spontaneity. Vzniklé práce lze vnímat jako skici, které předchází 
dalším úkolům, ve kterých je spontánní gestické vyjadřování, ale také nutnost vědomého 
uvažování nad vlastním pohybem nezbytné.


