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1 Úvod 
Disertační práce navazuje na vícekrát opakovaný průřezový výzkum, který probíhá 

od r. 1987 a od počátku byl zaměřený tak, aby na základě studia empirických údajů 

přinášel podněty pro hlubší teoretické uvažování o problematice expresivní tvorby 

chápané jako způsob poznávání. Tento výzkum je zaměřen na analýzu 

nefigurativního výtvarného vyjádření pojmů emocí u dětí pátých ročníků ZŠ. Usiluje o 

propojení teoretické studie a empirického výzkumu. Vyhodnocení dat 

shromážděných empirickým výzkumem je provedeno smíšenou metodikou. Jednak 

kvalitativními přístupy (analýza fenoménu hodnocení ve výtvarné výchově) a jednak 

kvantitativními přístupy (kontingence a faktorová analýza hodnotících výroků). 

Předmětem výzkumu ve výše uvedeném širším ohledu jsou zjištění týkající se 

typických postojových, kognitivních a komunikačních operací, které doprovázejí 

výtvarné vyjádření a hodnocení ve výtvarné výchově. 

Hlavním cílem disertační práce je prohloubit profesní náhled na fenomén hodnocení 

v expresivně tvořivých úlohách ve výtvarné výchově a umožnit pojmenovávat, 

zdůvodňovat a obhajovat jeho specifika a podstatné rysy. Práce se snaží přispět 

k vytváření oborově didaktického metajazyka nad metodickými postupy, které jsou 

učiteli intuitivně uplatňovány v praxi. Ty jsou prostřednictvím metajazyka 

podrobovány srovnávání a analytickému rozboru. Text směřuje k lepšímu 

porozumění obecnějších vztahů, mezi „expertním“ fungováním výtvarného díla ve 

vizuální kultuře a jeho funkcemi v pedagogickém procesu výtvarné výchovy ve škole.  

Téma hodnocení je pro expresivní tvorbu jedno z klíčových, protože propojuje její 

intersubjektivní sémantickou (významotvornou) stránku se stránkou subjektivní – 

postojovou a zážitkovou. Proto je natolik komplexní, že nepovažuji za užitečné 

redukovat ho na jediné hledisko). Z těchto důvodů celá metodologická koncepce této 

disertační práce je vícerozměrná a používá několika různých hledisek k co možno 

všestrannému porozumění zkoumanému fenoménu. Obecně jde o smíšení hledisek 

kvalitativního a kvantitativního výzkumného designu. Hendl definuje smíšený výzkum 

jako: „obecný přístup, v němž se míchají kvantitativní a kvalitativní metody, techniky 

nebo paradigmata v rámci jedné studie“ (Hendl, 2005, s. 60).  

Výsledky empirických výzkumů zde nemají charakter výzkumné zprávy, ale slouží 

především k ilustraci teoretických konstruktů anebo jako heuristika pro uchopení 

určitého didaktického problému. V tomto smyslu má práce – v souladu s původní 
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koncepcí dlouhodobého projektu – charakter teoretické studie, avšak opírající se o 

fakta zjišťovaná v empirickém výzkumu. 

Text je strukturován od nejobecnějšího východiska založeného v rámci obecně nebo 

oborově didaktickém (chápaném též transdidakticky, tj. s ohledem na zobecnění nad 

rámec výtvarné výchovy), přes specifický charakter poznávání v expresivně tvůrčí 

učební úloze ve výtvarné výchově ke konkrétním empirickým zjištěním. Přitom se 

však jednotlivá výkladová hlediska a typy informací prolínají a navzájem doplňují. Při 

volbě této metody psaní jsem byl veden snahou o maximální srozumitelnost textu pro 

čtenáře, i když dopředu poznamenávám, že některé kapitoly jsou náročné na 

trpělivost při sledování informací, které se zdají být odbočkami od hlavní výkladové 

linie.    

 

2 Oborov ě didaktické východisko analýzy 
Základním východiskem předkládané analýzy je oborová didaktika výtvarné výchovy. 

Eisner (Eisner 1998, str. 35-36) upozorňuje na fakt, že oborové rámce jsou podobně 

důležitou komponentou výzkumné aktivity, jako badatelská citlivost umožňující vhled 

do jedinečné a neopakovatelné situace. Poskytují nástroje – pojmy, teoretické 

struktury, které utvářejí předporozumění sledovaného problému, ovlivňují naši 

pozornost při rozlišování podstatného od bezvýznamného, podmiňují naše uvažování 

o smyslu situace a do jisté míry předepisují způsoby její interpretace. Z tohoto 

důvodu považuji za užitečné se výslovně k tomuto východisku přihlásit a níže je 

podrobněji rozvést. Doufám, že tak předejdu případným nedorozuměním, která by 

mohla vzniknout, pokud by práce byla chápána například jako pokus o psychologicky 

zaměřenou diagnostiku výtvarného projevu, či studie způsobů vizuální manipulace 

diváka prostřednictvím obrazu, nebo pojednání o estetických kritériích. 

Oborovou didaktiku zde nechápu izolovaně, uzavřenou do sebe, ale v přesahu do 

obecně didaktické úrovně a jejím prostřednictvím i do dalších oborů, zejména 

pedagogiky, případně pedagogické psychologie. Vzhledem k tomu budu v práci 

používat termín „didaktika“ pro vystižení společného rámce výkladu založeného 

v oborové didaktice výtvarné výchovy, ale otevřeného do obecnější úrovně těchto 

abstraktnějších disciplín. Termíny oborová didaktika, případně obecná didaktika budu 

používat jenom tam, kde je důležité zdůrazňovat rozdíl mezi těmito dvěma úrovněmi. 
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2.1 Dvě hlediska v didaktice 
Pro potřeby této práce je důležité rozlišovat přinejmenším dvě hlediska, která 

ovlivňují způsob uchopení didaktické problematiky i její výklad. Mám tím na mysli na 

jedné straně chápání didaktiky jako tvorby a na straně druhé její chápání především 

jako reflexe toho, co je ve výuce nebo v kurikulu tvořeno (Kuřina 2005). 

V současné době je v souvislosti s probíhající reformou školství věnováno mnoho 

prostoru oborově metodické prezentaci tzv. „dobré praxe“1. Mnohdy jsou předkládány 

vzory edukačních instrumentů, postupů a aktivit, avšak bez kritické reflexe a 

zdůvodnění. Ve zdánlivém protikladu k tomuto přístupu budu ve svém textu rozebírat 

prototypické situace výuky a příklady žákovských výkonů, které nemusí být vždy 

považovány za zdařilé. Proto pokládám za důležité zdůraznit, že předkládaný text 

usiluje o logickou rekonstrukci vysvětlení zkoumaných aspektů výukové situace. 

Nepůjde v něm tolik o posuzování kvality výukové situace, nebo hledání jejích 

zlepšujících alterací, vedoucích ke zkvalitnění vzdělávání. Zaměřím se především na 

popis a interpretaci sledovaných prototypických situací výuky s cílem porozumět jim 

do větší hloubky. 

K rozlišení obou rozdílných přístupů, přičemž oba jsou v oblasti edukace důležité, je 

možné připomenout duální charakter didaktiky, na který upozorňují Vyskočilová a 

Dvořák a před nimi již Průcha v kontextu pedagogiky (Průcha 1997, s. 9 – 10; 

Vyskočilová; Dvořák, 2002, str. 34). Autoři uvádějí dvě rozdílná pojetí didaktiky: 

normativní a explanační. 

•••• Normativní pojetí didaktiky 

Normativní pojetí se zaměřuje na doporučování optimální podoby výchovné praxe. 

Jeho jazykem jsou výroky vyjadřující hodnotové postoje a poukazující k nějakému 

axiologickému ideálu. Normativní pojetí úzce zaostřuje pozornost na předem 

kategorizovaný ideální tvar edukační reality, porovnává s ním reálný stav věcí a tak 

vytváří prostor pro kritičnost a zlepšující akci. Zabývá se tedy optimálními parametry 

výukové situace, prezentuje „povedenou“ podobu praxe. Tento přístup se v této 

disertaci neuplatňuje.  

 

                                                
1 http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolskareforma/priklady-dobre-praxe  
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•••• Explana ční pojetí didaktiky 

Explanační pojetí didaktiky vychází z popisu edukační reality a orientuje se na její 

vysvětlování v širších souvislostech. K této koncepci se hlásí níže předkládané 

analýzy. Výroky, které vytváří diskurs této práce, jsou empiricky zakotvené 

v edukační realitě. Cílem je podrobně popsat vybrané jevy edukační reality a 

pochopit jejich komplexní zakotvení v širších socio-kulturních souvislostech.  

2.2 Didaktický metajazyk 
Z charakteru explanačního pojetí didaktiky vyplývá, že pro deskripci fenoménů 

edukační reality, jejich porozumění a zakotvení do širších sociálních a kulturních 

souvislostí, je potřeba disponovat terminologickým aparátem – didaktickým 

metajazykem. Slavík a Janík (2007) uvádějí, že je: „obecně přijímané a v praxi 

potvrzované mínění, že didakticky talentovaný expert „mateřského“ oboru dokáže 

intuitivně tvořit výrazové struktury, které jsou pro žáka významově blízké. Říká se, že 

takový expert „umí přístupně vykládat – přiblížit – látku“.“ 

Tento fakt je potvrzován zavedenou praxí v mnoha oborech lidského vzdělávání, 

zvláště v sekundárním a terciálním školství. Přitom se dá jistě konstatovat, že výuka 

řady expertů je z pohledu žáka kvalitní. Problém nastává v okamžiku, kdy je potřeba 

objasnit a vyložit principy takové kvality. Posun od didaktické intuice k porozumění 

vlastního pojetí výuky znamená zvládat didaktický metajazyk, jehož prostřednictvím 

se dá popsat a vysvětlit realizované kurikulum. Předmětem popisů a výkladů 

prostřednictvím didaktického metajazyka může být též hodnocení.  

Hodnocení jako jeden ze zdrojů poznatků estetické souzení a usuzování je ve výuce 

přítomno jako určitá dovednost, která je promítnutá do činnosti podnícené učební 

úlohou, ve velké míře však probíhá implicitně a není zjevnou ani systematicky 

rozvíjenou součástí didaktického diskurzu. Úlohou učitele je implicitní dovednost 

převést do vědomé stránky výuky a tak ze skrytého kurikula vytvořit kurikulum 

zjevné. Tím vzniká sémantický kanál didaktické transformace (expert a laik). Pro 

posuzování úspěšnosti didaktické transformace a její zdůvodňování, ať již uvnitř, či 

vně oboru, je nezbytné vytvářet pojmový aparát didaktického metajazyka. To je 

podstatným úkolem mojí práce. 
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obr. 1. Schéma zakotvení didaktického metajazyka v sémantickém prostoru 

rozpjatém mezi žákovskou a expertní zkušeností (převzato z článku Slavík, Janík 

2007) 

2.3 Zvolený p řístup k analýze v kontextu obecné didaktiky 
Předmětem analýzy bude zkoumání faktu učebního výkonu žáka ve vztahu k faktu 

didaktického jednání učitele a také k faktům umění. Takovéto vymezení situuje 

předkládanou didaktickou analýzu na pole studií ontogeneze oborového myšlení a 

edukačního procesu, podle klasifikace předložené Slavíkem a Janíkem (Slavík, 

Janík, 2006). Studium ontogeneze oborového myšlení vychází podle autorů ze dvou 

klíčových tezí: (1) žáci jsou predisponováni pro učení se příslušnému oboru, (2) 

vyučování a učení je natolik provázáno, že je nezbytné tyto procesy zkoumat 

společně jako jediný proces.  

Ve vztahu k první z výše uvedených tezí se analýza zaměří na ontogeneticky danou 

specifičnost výkonu jedenáctiletých žáků v rámci výrazových prostředků nefigurativní 

malby, interpretace a hodnocení žákovské tvorby. Bude tematizovat a reflektovat 

„sociální konstrukci pojmů a specifických dovedností v systému vztahů mezi 

osobními předpoklady žáka, charakterem kulturního artefaktu (učiva), kulturním 

kontextem a cíleným vzdělávacím vlivem.“ (Slavík, Janík, 2006) Konkrétně budu 

sledovat a snažit se vyložit důvody variability a invariance v oblasti žákovské tvorby, 

vybíraných námětech a vyjadřovaných prekonceptech, typičnost a neobvyklost 

v žákovské tvorbě a interpretaci v porovnání s prekoncepty expertů (učitelů nebo 

budoucích učitelů výtvarné výchovy). 

Ve vztahu k druhé z tezí je třeba zmínit specifičnost experimentální výuky, v níž je 

záměrně potlačen mediační vliv didaktického působení učitele. Proto se spíše než 

charakterem činnosti učitele budu zabývat ontodidaktickými konstantami 

experimentální učební úlohy. Jedná se o „víceméně stabilní poznatky a pravidla, 

která v daném kulturním a historickém kontextu platí v určitém oboru a tvoří základ 

žákovi vzdálená výrazová struktura  žákovi blízká výrazová struktura   

     Didaktický metajazyk   

        ŽÁK      EXPERT 

Kontext přirozené 
zkušenosti  

Kontext oboru 

proces  učení   

proces  výkladu   
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toho, co se žáci učí.“ (Janík, Slavík, 2009, s. 129 n.). V případě experimentální 

učební úlohy půjde o její expresivně tvořivý charakter, coby determinant lidského 

poznávání a jednání, který je příznačný také pro oblast expertní výtvarné tvorby. 

2.4 Zvolený p řístup k analýze v kontextu oborové didaktiky 
K oborové didaktice výtvarné výchovy existuje v současnosti více zásadních 

přístupů, které jsou rozpracovány do různých teoreticko-metodických úrovní (např. 

Roeselová 2003, Šamšula; Hazuková 2005, Babyrádová 2005, Vančát 2007, 

Dytrtová 2007, Fulková 2008). Protože se tyto přístupy navzájem logicky často 

podstatně liší, považuji za důležité upřesnit, že můj přístup k problému vychází z 

koncepce artefiletiky (Slavík 1997, Slavík 2001, Slavík; Wawrosz 2004). 

Etablovanost artefiletiky na poli oborových teorií, systematičnost a propracovanost 

její terminologie a metod výzkumu, poskytuje dostatečné záruky pro realizaci 

analýzy, formulaci závěrů a explikaci zkoumané problematiky.  

Mezi teoretická východiska artefiletického přístupu patří pedagogický 

konstruktivismus a analytický přístup k problematice přípravy, realizace a 

interpretace výukových situací. Tento fakt je důležitý ve vztahu k předmětu výzkumu. 

Pro porozumění transformaci obsahu, k níž za výše uvedených podmínek dochází na 

úrovních personální, sociální i kulturní, je v artefiletice vyžadován analytický pohled.  

2.5 Interdisciplinární kontext analýzy 
Interdisciplinární povaha oborové didaktiky (Vyskočilová; Dvořák, 2002, str.35) 

výtvarné výchovy ovšem nutně předpokládá využití informací i z jiných umělecko 

vědních oblastí. V případech, kdy je to nezbytné pro hlubší porozumění sledované 

problematice, studie čerpá z poznatků v oblastech kognitivní psychologie (kapitola 

4.6), psychologie emocí (kapitoly 4.3 a 4.4), estetiky (kapitoly 3.22 až 3.24), teorie 

fikčních světů v literárních vědách (kapitola 3.10), ad. 

 

3 Předmět analýzy – hodnocení ve výtvarné výchov ě 
Předmětem výzkumu jsou typické postojové, kognitivní a komunikační operace, které 

doprovázejí výtvarné vyjádření a hodnocení v expresivně tvořivých učebních úlohách 

ve výtvarné výchově. V této kapitole se budu podrobně zabývat historií hodnocení 

v oboru, specifickou strukturou charakteru expresivně tvořivé úlohy, zvláštním typem 
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zážitku, který je v jejím průběhu žákovi zprostředkován a typem soudů, které se 

vztahují k jeho reflexi. 

3.1 Historie problému hodnocení v oboru 
Ve své práci se hodlám věnovat analýze principů hodnotících procesů ve výtvarné 

výchově. Hodnocení a hodnoty, s nimiž byly spjaty cíle vzdělávání v oboru, se 

proměňovaly společně s jeho historickým vývojem a nově nastupujícími koncepcemi. 

V praxi oboru lze na rozdíl od jeho teorie sledovat jistou setrvačnost, díky níž se 

uplatňují některé starší přístupy do současnosti. Proto na tomto místě uvedu stručný 

nástin historie problému (kapitola je psána s oporou o text Problém hodnocení, 

estetické normy a „chyby“ ve školní výtvarné výchově, Lukavský 2006). 

Výtvarná výchova byla již v 18. a 19. století charakterizována tvořivou žákovskou 

činností. Význam, který jí byl přikládán, se v historickém kontextu samozřejmě měnil 

a s ním se měnil i přístup k hodnocení žákovského výtvarného projevu. Myšlenky J. 

Ruskina a W. Morrise, které kladly důraz spíše na proces tvoření s ohledem na 

originalitu a autentičnost dětského výtvarného projevu, položily základ pro vznik a 

rozvoj „spontánně-tvořivého“ pojetí výtvarné výchovy. V něm se značně rozšířily a 

uvolnily hranice estetické nebo výtvarné normy, jíž byla poměřována dětská výtvarná 

práce. Současně s tím postupně dochází k odklonu od důsledného hledání a 

vymezování estetické nebo výtvarné hodnoty. Přitom vytváření hodnot a vliv norem 

nevyhnutelně patří ke každému lidskému konání, a zejména v uměleckých oborech 

má zvláštní postavení (Kulka 2000, s. 23 - 26).  

Malá zřetelnost výtvarných norem a hodnot se dá vystopovat až do současnosti. 

Z podstatné části je důsledkem rozkolísání umělecké a estetické hodnoty 

uměleckých děl, k níž přispělo období moderny. Současná postmoderna, nebo 

postprodukce (Bourriaud 2004), v níž jsou otevírány otázky hranic umění, ať již ve 

vztahu k současnosti (k legislativě, k ekonomii, k politice apod.) nebo k minulosti 

(kopie, citace, resampling, apod.), orientaci na poli norem a hodnot ještě více 

ztěžuje. To má za důsledek jistou bezradnost učitelů, vedoucí ke snižování 

pozornosti zaměřené na školní hodnocení. Ve výzkumu, který ve školním roce 

1995/1996 uskutečnila Česká školní inspekce (Valeš 1997) učitelé výtvarné výchovy 

často uváděli, že by bylo třeba věnovat větší pozornost hodnotám a hodnocení, 

protože tato část jejich práce jim dělá největší starosti.  
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Přestože teoretický diskurz ve výtvarné výchově o normách mlčí anebo je přímo 

odmítá, v praxi je situace překvapivě odlišná.  Ze zveřejněných výsledků výzkumu 

(Slavík 1994, s. 125 - 127), který sledoval rozložení normativního či kreativního 

hodnocení mezi učiteli výtvarné výchovy, poměrně jasně převažovalo první z nich. 

Normativní hodnocení vychází z představy správného postupu a výsledku 

(splněného úkolu), tedy vzoru, jehož garantem je učitel. Ten také v průběhu tvořivého 

procesu žáka orientuje či naviguje pomocí korekcí ke kýženému cíli. Především 

proto, že učitel tento cíl „vidí“ v určité kvalitě, která je většinou žákovi, vzhledem k 

jeho menší zkušenosti i dovednostem, v představě nedostupná. Toto zjištění lze 

chápat přinejmenším jako signál, že „spontánní tvořivost“ žáků ve výuce výtvarné 

výchovy v praxi zdaleka nemusí být do takové míry volná a nezávislá na normách, 

jak by vyplývalo z programových vyhlášení spontánně-tvořivého pojetí.       

Umělecko-estetická norma se opět do ohniska zájmu dostává 

prostřednictvím reflektivně konstruktivistického pojetí, k jehož rozvoji u nás dochází 

na přelomu 20. a 21. století. „Reflektující přístup se v uměleckých oborech postupně 

šířeji prosazuje. Výchovné teorie v anglicky mluvících zemích jej obecně 

charakterizují jako rozvíjení tzv. myšlení vyššího řádu – higher order thinking. … 

v něm se uplatňují integrované myšlenkové procesy (interpretování, tvorba a 

ověřování hypotéz, argumentace v dialogu aj.), ale především jde o myšlení, které se 

učí rozumět svým vlastním postupům i jejich sociálním a kulturním souvislostem 

(souhrnně lze použít termínu metakognice).“ (Slavík 2005) 

Role učitele se přibližuje spíše roli moderátora sociokognitivního konfliktu (sporu 

žáků o „chybu“), který vede žáky k hlubšímu nebo širšímu poznání. Hodnocení by 

mělo být přirozenou součástí reflektivního dialogu a samo by mělo být předmětem 

reflexe („proč jsem hodnotil tak, jak jsem hodnotil…, a proč je to jiné, než tvoje 

hodnocení“). Žáci ozřejmují postupy, jichž sami používají, když hodnotí (poznávají, 

učí se) a umožňují uvědomované formování těchto postupů i u dalších účastníků 

hodnotícího dialogu. Tak je podporován rozvoj autonomního hodnocení, tedy 

hodnocení, které žák sám zvládá, jemuž do potřebné míry rozumí a které dokáže 

vysvětlovat nebo případně obhajovat. Důraz na interpretaci a komunikaci lze také 

doložit citací z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, v oddíle 

charakteristika vzdělávací oblasti umění a kultury, tedy dokumentu vycházejícího ze 

sémantického přístupu k oboru výtvarná výchova. „V etapě základního vzdělávání je 
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výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. 

… Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a 

ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k 

odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své 

odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.“ (RVP ZV 2007).  

3.2 Hodnocení v alosterickém a transaktivním modelu  
Vzhledem k výše uvedenému a ve shodě s již avizovaným artefiletickým přístupem 

bych rád upozornil na fakt, že aranžmá výukové situace v experimentální učební 

úloze se blíží alosterickému modelu, který popisuje Bertrand (Bertrand 1998, 71). 

Tento model obecně zapadá do okruhu tzv. nové kultury vyučování a učení, jak ji 

vykládají Knecht a kol. (2010). Podle těchto autorů (s odkazem na Weinerta) kultura 

vyučování a učení je časově ohraničená soustava specifických forem učení a 

vyučovacích stylů a s nimi souvisejících antropologických, psychologických, 

společenských a pedagogických orientací. Čas od času „nová“ kultura střídá „starou“. 

Současná „nová“ kultura vyučování a učení se hlásí ke koncepcím pedagogického a 

psychologického konstruktivismu (srov. Knecht a kol., 2010). Tomu odpovídá i 

Bertrandův alosterický model.  

Učitel v něm aranžuje výukovou situaci tak, aby se měl žák možnost nejprve 

autenticky a spontánně vyjádřit k nastolenému námětu. V další fázi je jeho vyjádření 

a s ním spojený zážitek vnímán v kontextu množiny ostatních žákovských 

reprezentací. Následující reflexe a interpretace shod, případně rozdílů má za cíl 

umožnit žákům dosažení distance od estetického zážitku, jeho obohacení, případně 

reorganizaci pochopení a poznání obsahové struktury zkušenosti. Dále je celá 

situace organizována takto: „… po fázi vyjadřování reprezentací měl učitel rozvinout 

poznatky, k jejichž zvládnutí žáky vede, a pak vyprovokovat konfrontaci 

s prekoncepty, aby žákům ukázal vzdálenost, která dělí jejich vědění od vědeckého 

poznání reality…“ (Bertrand 1998, 71).  

V artefiletice je pro tento typ vazby mezi žákovským vyjádřením a expertním vzorem 

používán termín vzdělávací motiv. Ten však není chápán výhradně jako podnět 

k nalezení vědecké (expertní) pravdy, protože ta v uměleckých oborech nikdy 

nemůže být stejného charakteru jako v oborech, které zacházejí s fyzikálními, nebo 

biologickými jevy, protože se nemůže vyhnout hledisku ontologie první osoby (Searle 
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2004). Proto konfrontace prekonceptů a vznik vzdělávacího motivu jsou chápány 

především jako podněty k dalšímu studiu. Tohoto problému se nyní všimnu 

podrobněji. 

Teorie konstruování poznání a tedy také analýza procesu hodnotících aktivit, které 

jsou aktivitami poznávacími, se musí vypořádat s paradoxem vztahu mezi 

subjektivním a objektivním poznáním. Přílišné zdůrazňování subjektu a tematizace 

jeho osobních prekonceptů je v situacích výuky a to i v případě expresivně tvůrčích 

oborů, do nichž výtvarná výchova bezesporu patří, napadáno jako planý 

psychologismus. Naopak zdůraznění „objektivity“ expertní obsahové struktury oboru 

a upozadění žákovské zkušenosti škrtá oborovou didaktiku a její teorii, protože 

nebere v úvahu nezbytnost přiblížení obsahu žákovi s jeho zkušenostmi, prožitky a 

motivacemi. Jako východisko ze slepé uličky nabízí již zmiňovaný E. Eisner (Eisner 

1998) obecnou koncepci transaktivního přístupu k realitě. Eisner přitom vychází 

z původní Deweyovy práce (1938) a zkušenost představuje pomocí triády pojmů: 

objektivní, subjektivní a transitivní.Vztahy mezi nimi jsou zachyceny na obr. 2.  

 

obr. 2 Transaktivní konstruování zkušenosti 

 

Eisner vysvětluje výhody tohoto modelu následujícím způsobem: „Zde je transaktivní 

představováno jako místo lidské zkušenosti. Je produktem interakce mezi dvěma 

stanovenými entitami: objektivnem a subjektivnem. Protože to, co můžeme vědět o 

světě, je vždy výsledkem bádání, je to zprostředkováno myslí. Protože je to 

zprostředkováno myslí, svět nemůže být poznán ve svém ontologicky objektivním 

stavu. Objektivní svět je postulován zároveň jak obecnými, tak konkrétními entitami. 

Protože to, co víme o světě, je produktem transakce našeho subjektivního života a 

postulovaného objektivního světa, nemohou být tyto dvě oblasti od sebe odděleny. 

Jejich oddělení by vyžadovalo využití mysli, a protože mysl by musela být 

zaměstnána vytvářením oddělení, všechno „oddělené“, coby výsledek jejího použití, 

by reflektovalo k mysli stejně jako to co bylo od ní „odděleno“. Proto to, čím 
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disponujeme, je zážitek – transakce, spíše, než nezávislé subjektivní a objektivní 

entity.“ (Eisner 1998, str. 52 – 53, překlad J. L.).  

Transaktivní model postuluje Eisner na úrovni gnoseologie pro obecné porozumění 

principu poznávání a zejména jako obhajobu kvalitativní komponenty konstruování 

naší zkušenosti se světem. Na úrovni estetiky tento model v zásadě 

odpovídá fenomenologickému přístupu R. Ingardena k estetickému zážitku, ke 

kterému se vrátím např. v kapitole 3.22. 

3.3 Hodnocení – nástroj u čitele a vzd ělávací úkol žáka 
Tvořivá expresivní činnost žáka nebo studenta je evidentně jedním z účinných typů 

poznávání, ale záleží na učiteli, aby její poznávací a vzdělávací rozměr pomohl 

žákům objevit a patřičně zužitkovat. Učitel musí pro své žáky otevírat oči a mysl pro 

transaktivní obsahovou strukturu jejich zkušenosti. Jednak ze zážitku z procesu 

tvorby, jednak ze zážitku z výsledku tvorby. Přitom propojení mezi tvořivou expresivní 

činností žáků a jejím poznávacím, resp. vzdělávacím uplatněním je jedním 

z nejobtížnějších úkolů pro učitele. Obecná didaktika využívá pro práci s obsahem ve 

výuce termín didaktická transformace obsahu. Ta je chápána jako proces výběru, 

úprav a přetváření určitých oborových obsahů do podoby zvladatelné pro žáky 

s ohledem na jejich ontogenetické a situační dispozice a s ohledem na plánované 

cíle – pozitivní rozvoj žákovské kompetence (Slavík, Wawrosz 2004). 

Zvládnout nelehký úkol, jakým je didaktická transformace obsahu, klade velké nároky 

na didaktickou znalost obsahu (DZO, PCK – pedagogical content knowledge) učitelů 

těch uměleckých oborů, které jsou postaveny na tvořivé expresi žáků. Didaktickou 

znalost obsahu charakterizuje s oporou o Shulmana  T. Janík (Janík a kol. 2008) 

jako:„… ty nejúčinnější analogie, ilustrace, příklady, vysvětlení, slovní demonstrace, 

způsoby znázorňování a formulování tématu, které jej učiní srozumitelným pro jiné“. 

DZO je možné odvozovat z pozorování nebo reflexe učitelovy (lektorovy) činnosti, při 

níž didakticky transformuje koncept oboru a předkládá jej v odpovídající učební úloze 

žákům. Průchod úlohou je činnost a hodnocení je její doprovodnou součástí. 

Hodnocení umožňuje porozumět procesu utváření oborového obsahu v učební úloze. 

Hodnocení samo je ovšem záležitostí obsahovou. Učitel využívá DZO pro 

heteronomní hodnocení. To pro žáka nabývá externí podoby obsahu, který ovlivňuje 

jeho činnost a klade na něj nějaké nároky. Formativní hodnocení upozorňující na 
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existenci jisté normy napomáhá žákově kultivaci. Ta se týká dvou oblastí: buď přímo 

činnosti samé (procesu tvorby), nebo i jeho vlastnímu hodnocení této činnosti. Tím 

se ukazuje problém kultivace a rozvíjení autonomního hodnocení. Shrnuto: cílem 

učitele a jeho uplatnění DZO je žáka naučit nejen lépe tvořit, ale ruku v ruce, lépe 

hodnotit vlastní tvorbu a tím přispět i k žákovu porozumění pro zlepšení jeho tvorby – 

bez externích incentivů. 

Hodnocení ve výtvarné výchově se tím podílí na dosažení vzdělávacích cílů. Cílová 

oblast je na všech úrovních cílů (cíl hodiny, očekávané výstupy, klíčové kompetence) 

charakterizována prostřednictvím požadavků na kvalitu žákovského zvládnutí 

určitých obsahů. Proto, aby se dalo uvažovat o úloze hodnocení, je třeba nejdříve 

promyslet, jaký je jeho vztah k práci s obsahem ve výuce. 

3.4 Hodnocení – komponenta obsahové struktury výuky  
Současné a progresivní pojetí modelu struktury obsahů výuky koncipují Janík, Slavík 

a Najvar (Janík, Slavík, Najvar 2011). Podle autorů lze chápat obsahovou strukturu 

výuky jako trojvrstvou architekturu dynamizovanou dvěma základními typy interakcí.  

První sféru tvoří tématická vrstva. V ní je možné empiricky pozorovat aktivity učitele, 

například při zadávání obsahové rámce výuky skrze námět, výtvarnou techniku a 

pravidla tvorby, a samozřejmě i žáků. Ti při abstrakční činnosti v reakci na zadání 

učební úlohy, tj. při interpretaci zadání, tvorbě a reflexi rozvíjejí obsahový potenciál, 

objevují a dotvářejí koncepty výuky.  

Konceptová vrstva výuky je vždy přítomna implicitně a odvozuje se z obsahových 

struktur oboru. Může být částečně objevována a tematizována přímo ve výuce. 

Vzhledem k tomu, že objasnění konceptové vrstvy vyžaduje zdůvodněnou 

argumentaci ve smyslu otázky „proč?“, se v časově limitované výukové situaci 

ukazuje spíše v náznaku. Zkoumání konceptové vrstvy přináší porozumění tomu, 

jaké oborové kompetence žáků realizovaná výuka rozvíjí.  

Poslední obsahovou vrstvou výuky je kompetenční vrstva. Cílem edukace není 

samozřejmě jen úzce profilovaný rozvoj oborového poznání, ale také utváření 

společensky hodnotných modelů jednání a osobnostních struktur. Ty jsou v 

současné pedagogické terminologii označovány jako klíčové kompetence. Operační 

přechod mezi oborovým poznáním a jeho společensko-kulturním zobecněním 

zajišťují generalizační činnosti. 
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3.5 Příklad obsahové struktury hodiny výtvarné výchovy 
Pro lepší porozumění obsahové struktuře učební úlohy ve výtvarné výchově uvádím 

konceptový diagram hodiny Expresivita a racionalita v malířství postimpresionismu 

analyzované na základě videozáznamu2. Diagram prezentovaný v obr. 2. a text 

tohoto odstavce byl otištěn v publikaci Kurikulární reforma na gymnáziích: od 

virtuálních hospitací k videostudiím (Slavík, Lukavský 2011, s. 137-138).  

 

obr. 3 Konceptový diagram zachycující obsahovou strukturu hodiny Expresivita a 

racionalita v malířství postimpresionismu 

  

                                                
2 Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/7529/VIRTUALNI-HOSPITACE---VYTVARNY-OBOR-
EXPRESIVITA-A-RACIONALITA-V-MALIRSTVI-POSTIMPRESIONISMU.html/#video_hospitace 
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Konceptový diagram ukazuje obecné souvislosti mezi úrovněmi didaktické 

transformace obsahu ve výuce. Při jeho zpracování se vychází z generalizace 

realizační fáze kurikula - konkrétních činností a artefaktů, resp. objektů, 

uspořádávaných podle zvolených hlavních témat výuky. Uspořádání objektů 

(artefaktů) do tříd nejenom v závislosti na volbě tématu (umělecká díla, vlastní 

žákovská díla), ale také s ohledem na činnost žáků, která se v rámci tématu 

odehrává a má vyústit do učení a poznávání ve směru zamýšlených cílů výuky. 

Didaktická souvislost mezi vzdělávacím tématem, objekty činnosti a činností žáků, 

která má ústit do učení, je zde znatelná zejména v propojení poznatků o tématu (styl 

malby, stylotvorné prvky malířského zobrazení) s vlastní tvořivě expresivní činností 

žáků. 

Na levé straně diagramu, kde se nachází výčet obsahových transformací žáků lze 

pozorovat, že sledovaná výuka poskytla žákům příležitost ke klasifikacím, hodnocení 

a k poučení se z chyb. Vedla žáky k usuzování, vysvětlování a odvozování závěrů 

opřených o základní poznatky. Tyto poznávací předpoklady žáci mohli prokázat 

v odpovídajících úkolových situacích tak, že si je aktivně vybavovali a mohli o nich 

kriticky diskutovat. Zde ji uvádím jako možný příklad hodnocení a poznávání ve 

výtvarné výchově. Zatím byly předestřené informace příliš obecné. Tvoří ale 

východisko, z něhož je možné směřovat ke konkrétnějším problémům. Tak například: 

Je obsahová struktura v učebních úlohách výtvarné výchovy něčím specifická? Jaký 

je vztah mezi tematickou a konceptovou vrstvou? Probíhá hodnocení v nějakém 

zvláštním interakčním rámci? Na tyto otázky se pokusím hledat odpovědi v dalších 

kapitolách. 

3.6 Obsahová transformace a u čební úloha 
Zásadní průmětnu oborových obsahů a transformačních aktů s nimi spojených tvoří 

v konceptovém diagramu, a samozřejmě ve výuce samotné, učební úlohy. Na jejich 

roli pro hodnocení ve výtvarné výchově se zaměřím v další části. Protože je ale 

termín učební úloha využíván společně všemi obory vzdělávání a to pro velmi 

rozdílné typy činností navrhovaných pro žáky, zdá se být potřebné porozumět tomu, 

jak rozumíme charakteru učební úlohy ve výtvarné výchově.  

Níže představíme vybranou učební úlohu z českého jazyka a učební úlohu 

z výtvarné výchovy. Ta byla jádrem experimentální výuky provedeného výzkumného 
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šetření. Dále se na ni budu odkazovat, což bych rád zdůraznil již nyní. Výběr je ryze 

účelový a vychází z předpokladu, že vzájemné porovnání úloh pomůže při hledání 

odpovědi na otázku, do jaké míry se výtvarná výchova v této věci shoduje nebo liší 

od jiných oborů.  

3.7 Učební úloha ve výtvarné výchov ě v kontextu dalších obor ů 
Všechny úlohy doprovází hodnocení, buď autonomní (žák hodnotí svůj výkon), nebo 

heteronomní (učitel zprostředkovává hodnocení jeho výkonu). Existují třídy úloh, 

které jsou typické pro výtvarnou výchovu nebo příbuzné obory? Na to se pokusím 

najít odpověď porovnáním uvedených příkladů. 

 

obr. 4. Zadání učební úlohy z Českého jazyka pro první stupeň – druhé období ZŠ 

(stáří žáků 10 – 12 let)3  

 

obr. 5. Zadání učební úlohy z Výtvarné výchovy pro první stupeň – druhé období ZŠ 

(stáří žáků 10 – 12 let) 

                                                
3 NOVOTNÝ, M. Faustův dům. Dostupné z http://dum.rvp.cz/materialy/stahnout.html?s=ozggzins  
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Úloha z českého jazyka byla vybrána z Metodického portálu RVP na základě 

výborného hodnocení týmu rvp.cz (5 hvězdiček) a pro své zaměření na obdobnou 

cílovou skupinu, jako experimentální úloha určená k analýze. 

V prvním případě (obr. 4.) je žákovi nejprve předložena expertní podoba obsahu4 a 

žák podle poměrně jasných pravidel větné syntaxe odhaluje „vetřelce“, slovo nebo 

slovní spojení, které neodpovídá intenci autorky textu. Identifikace chyby, nebo 

uplatnění pravidla nezávisí na subjektu – osobnosti žáka, nýbrž se odvozuje 

z pravidelnosti vazeb v obsahové struktuře oboru. Očekává se, že intersubjektivní 

shoda při hodnocení správnosti žákova výkonu, bude významně vysoká. 

Transaktivní podstata zkušenosti žáka – jeho poznání – bude mnohem těsněji 

přimknuta k objektivnímu pólu obsahové struktury oboru.  

Úlohu, která je založena na racionálním a podrobném plánování žákovské činnosti 

s ohledem ke stanoveným cílům vzdělávání a která rozvíjí především znalosti a 

intelektuální dovednosti, je možné zařadit jako představitelku zprostředkujícího pojetí 

kurikula (Slavík 1999, str. 81). V něm se úvaha nad designem učební úlohy začíná 

cílem (respektive očekávanými výstupy) a pro navržené transformační akty se vybírá 

vhodný (např. motivačně odpovídající) obsah – námět úkolu. Toto pojetí se typicky 

vyskytuje v tzv. „naukových“5 předmětech, respektive naukově založených výukových 

situacích. Učitel se nachází v roli „vědoucího“, mistra, který zprostředkovává žákům 

určité poznání. Ve výtvarné výchově se jedná například o výuku dějin umění, nebo o 

úkoly, jejichž jádrem je předávání technických nebo technologických postupů tvorby.6 

U žáků se jejich prostřednictvím trénují tzv. faktické rozhodovací mechanismy, které 

se týkají „nalezení pravdy“ (Goldberg 2004, str. 94). 

Ve druhém případě (obr. 5.) je, přes zdánlivou jednoduchost zadání učební úlohy, 

žákova činnost také svázána určitými pravidly. Výběr námětu obrázku je výběrem 

z množiny názvů emocí. Zadání obsahuje i další instrukce, které je možné 

parafrázovat následovně: 1) budeš malovat (nepůjde např. o koláž, grafiku, kresbu, 

atd.); 2) malba bude abstraktní (opak techniky trompe-l'œil, naopak ale vše v rozpětí 

od hard edge painting přes color field painting po abstraktní expresionismus); 3) 
                                                
4 DRIJVEROVÁ, M. České pověsti pro malé děti. 1. vydání. Praha: SiD&NERo, 2002. ISBN. 80-
85886-76-6. 
5 Předběžný návrh pojetí nových osnov výtvarné výchovy a evaluačních kritérií pro vzdělávací 
program Základní škola, 30.9.2003 0:16:22, Evžen Linaj, 
http://casopis.eduart.cz/articles.asp?idk=68&ida=42  
6 V této souvislosti lze odkázat na rozlišení interakčních žánrů výuky výtvarné výchovy (SLAVÍK 1997)  
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půjde ti o výstižnost obrázku, cílem je jeho dobrá rozpoznatelnost dalšími diváky 

(ostatní musí být pokud možno schopni rozpoznat autorskou intenci a přiřadit k sobě 

námět = pojem emoce a jeho obrazové vyjádření). Přes zadaná pravidla je 

hodnocení výsledku a procesu činnosti žáka spíše kulturním experimentem (viz 

kapitola 4.9), než normativním mechanismem. Intersubjektivní shoda hodnocení 

výkonu žáka nemusí být nijak vysoká. Hodnocení bude tvořeno kompozitem kritérií, 

která se vztahují ke všem aspektům stylu - kvalitě formy, výběru tématu, autorské 

expresi (Goodman 1996).  

Tím by se uvedená úloha zařadila k reprezentantkám vstřícného pojetí kurikula 

(Slavík 1999, str. 83). Učitel se při přípravě zabývá především zadáním výtvarného 

úkolu (námětem – co budou žáci zpracovávat, výtvarnou technikou – jak a čím budou 

pracovat) a motivací žáků. Následně je ponecháno poměrně široké a volné pole 

působnosti vlastní žákovské tvorbě. Zpravidla až v jejím závěru se řeší to, jak přivést 

žáky k reflexi zážitku z tvorby, jak ji hodnotit, a jak poukázat na cíle, které se díky 

vyjadřovaným obsahům objevují. U žáků jsou rozvíjena tzv. adaptivní egocentrická 

rozhodnutí, která se týkají zjištění „co je pro mne výhodné“ (Goldberg 2004, str. 94). 

Slavík uvádí, že tyto tzv. „tvůrčí neboli produktivní výtvarné“ činnosti tvoří cca 70 – 90 

% všech úkolových situací, kterými se žáci v hodinách výtvarné výchovy zabývají. 

3.8 Obecné rámce poznávání v expresivn ě tvo řivých úlohách 
Nyní se vrátím k výše položené otázce specifičnosti úloh ve výtvarné výchově. Třída 

úloh, které jsou zpravidla zadávány ve vstřícném pojetí kurikula, byla nazvána 

expresivně tvořivé úlohy. Charakter hodnocení, který doprovází expresivně tvořivé 

úlohy, je možné odvodit z celkové analýzy speciální povahy těchto úloh. Proto se 

nyní zaměřím na obecné rámce poznávání, které umožňují expresivně tvořivé 

činnosti žáků, poté popíši samotnou povahu expresivně tvořivých úloh a odvodím 

charakteristiky jejich hodnocení. 

•••• Aisthéta a noéta 

Model transitivního poznávání upozorňoval na objektivní a subjektivní póly 

poznávání. Již od dob Aristotela je však známa ještě další tradice tzv. dvojího 

poznávání. Na jedné straně je tím myšleno poznávání prostřednictvím kritického 

rozumu – noéta. Na straně druhé se jedná o poznávání založené na tvůrčím 
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uchopení celistvého dojmu či vhledu – aisthéta. Estetika A. G. Baumgartnera vychází 

právě z faktu, že aisthéta je poznávání specifické svou smyslovou povahou. 

N. Goodman (2007) prokázal, že hranice aisthéta a noéta neoddělují umění od vědy, 

ale procházejí napříč oběma doménami, aniž pomíjejí jejich svébytnost. Tím se 

otevírají šance pro hlubší porozumění obecným poznávacím souvislostem. Pro 

výtvarnou výchovu jako vzdělávací obor zde stojí za zvláštní pozornost Piagetovo 

(1972, s. 271 – 272) odlišení logické pojmové operace od infralogických operací 

vjemových či imaginativních (srov. Dytrtová; Lukavský; Slavík 2009). Piaget jejich 

rozdíl zdůvodňoval různým vztahem pojmů a vjemů ke strukturám činností. 

K některým Piagetovým zjištěním, které se týkají ontogeneze symbolické funkce, 

respektive vývoje reprezentace prostoru v žákově vyjadřovaní, se vrátím v kapitole 

4.6.  

Činnost s předměty je příznačná tím, že se dá popsat logicky jako příčina a následek, 

oproti tomu vjemy nebo představy uchopujeme víceméně naráz jako celek (gestalt). 

Ve vztahu k hodnocení ve výtvarné výchově můžeme k prvnímu typu přiřadit 

jakoukoliv techniku. V ní je potřeba racionálně zvažovat volbu nástrojů, způsob jejich 

použití a posloupnost procedur, s ohledem na výsledek. Představa a vjem jsou 

důležité pro korekci díla jako celku. Ve výrocích slavných umělců můžeme narazit na 

vyjádření, která se týkají prožitku úplnosti a hotovosti díla. Celek díla však 

prostřednictvím interpretace (ať již expresivní nebo verbální) rozčleňujeme, a tak 

reflektivně poznáváme po částech. G. Bateson (2006, str. 42) v této souvislosti mluví 

o dvou spolupracujících systémech lidské aktivity: soustavou výkonnou a soustavou 

percepční. Soustava výkonná je obrácena k manipulaci s věcmi, pracuje v čase 

především lineárně, krok za krokem, a proto vyžaduje zejména pojmový kritický 

rozum – noéta. Soustava percepční podporuje výkon v roli zpětné vazby, která má 

být komplexní a rychlá. K poznávání vyžaduje obsažný vhled a celkový dojem, tedy 

aisthéta. 

•••• Egocentrické adaptivní rozhodování 

Obsažný vhled a celkový dojem (imprese) vyžaduje od žáka úplně jiný typ reakcí a 

činností než neosobní rozhodnutí vyplývající například z kauzality určité předepsané 

výtvarné techniky. E. Goldberg (2004, str. 94 n.) razí v kognitivních neurovědách 

termín egocentrické adaptivní rozhodování právě pro typ rozhodování, které je 
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založeno na uplatnění osobních priorit vůči reálným možnostem poskytovaných 

člověku jeho sociálním anebo přírodním okolím. Egocentrické adaptivní rozhodování 

se uplatňuje v tvořivých úlohách založených na metaforické imaginaci, která je 

typická a nezbytná nejenom pro umění všech druhů a žánrů, ale současně pro 

valnou část sociálních aktivit. Tím vytváří doplněk deterministického, „neosobního“ 

rozhodování, které je podmiňováno přírodními zákony a společenskými nebo 

kulturními normami. 

Žák v tvorbě uplatňuje osobní postoje, vybírá určité postupy a jiné zavrhuje, všímá si 

určitých obsahů a jiné opomíjí. Přitom nutně používá hodnocení k tomu, aby odlišil 

to, co bude považovat za důležité nebo dobré od toho, co bude pokládat za 

nedůležité nebo špatné. Hodnocení doprovází činnost v učební úloze. Pokud úloha 

umožňuje určitý typ činnosti, tak hodnocení dává zpětnou vazbu, zda byl naplněn 

očekávaný charakter činnosti. Tzn., že kategorie, kterými popisujeme kvalitu tvořivé 

úlohy, zároveň slouží jako kritéria pro posuzování činnosti, která v ní probíhá, 

protože vymezují, co je pokládáno za žádoucí a co naopak je nežádoucí nebo 

lhostejné. Indikátory pro kvalitu učební úlohy zároveň slouží jako měřítka pro 

posuzování kvality jejího řešení, která buď může používat žák sám, nebo podle 

vzoru, který k němu přichází z venku. Zpravidla přitom dochází k prolínání autonomní 

a heteronomní stránky hodnocení. 

3.9 Výrazová hra – modus operandi v expresivn ě tvo řivých úlohách 
S ohledem na oborově didaktickou zakotvenost, bude předmětem analýzy specifický 

typ mezilidské interakce vyjádřitelný modelem obsahové struktury výuky. Pro lepší 

porozumění probírané problematice opět nejprve uvedu vybrané obecné informace o 

teoretických souvislostech výrazové hry a následně podrobněji charakterizuji 

strukturu výukového interakčního pole ve výtvarné výchově. 

Expresivně tvořivý charakter učebních úloh ve výtvarné výchově aktivizuje u žáků 

jejich egocentricko adaptivní mechanismy rozhodování při tvorbě. S ohledem na 

podstatnou roli imaginace, se žákovské aktivity pohybují v poněkud jiném modu, než 

v deterministickém - utilitárně manipulativním (Zuska 2001). V něm jsou artefakty 

vnímány jako tvrdá fakta a využívány jako předměty určené pro běžné 

zaobstarávání. V jakém modu vnímání a činností se tedy žáci nacházejí? Řešení 

tohoto problému nabízí do jisté míry koncepce fikčních světů a světa hry. 
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3.10 Fikční sv ět díla – pozvánka ke h ře 
Podle Peregrina se historie koncepce možného světa datuje již ve scholastice, avšak 

primát v systematickém uvažování o fenoménu možného světa je připisován G. 

Leibnizovi, jenž se pomocí úvahy o existenci dalších univerz pokusil odpovědět na 

otázku, proč Bůh dopouští tolik zjevného neštěstí7. V současné době nastal posun 

v přístupu k možným světům, a jak upozorňuje ve své práci Doležel, jejich trpné 

objevování v oblasti transcedence se přesunulo na tvůrčí pole aktivní lidské činnosti, 

jak myšlenkové, tak fyzické. S. Kripke tuto změnu pohledu vyjadřuje následovně: 

„Možné světy jsou navrhovány nikoliv objevovány mocnými dalekohledy“. 8  (Doležel 

2003, str. 28). 

Fikční světy jsou jednou variantou možných světů a nabývají ontologického statutu 

neaktualizovaných možností. Stávají se prostorem pro uplatnění naší fantazie, přání, 

a víry vyjádřených tvůrčí činností. Jako „… nástroj empirického teoretizování. … 

mohou být pro různé poznávací účely navrženy různé možné světy.“ Proto existují 

různé typy fikčních světů v podobě artefaktů vytvořených „…básnictvím a hudbou, 

mytologií a vypravěčstvím, malířstvím a sochařstvím, divadlem a baletem, filmem a 

televizí apod. Protože jsou tyto světy vytvořeny znakovými systémy – jazykem, 

barvami, tvary, tóny, herectvím a tak dále – jsme oprávněni nazývat je znakové 

předměty.“ (Doležel 2003, str. 29). 

Fikční svět díla je prostorem, kde platí jiná pravidla, než ve světě reálném, 

omezeném našimi biologickými či fyzikálními limity. S trochou nadsázky je možné za 

zastánce univerzální sady kritérií, která jsou platná jak pro svět reálný, tak pro svět 

uměleckých artefaktů, považovat příznivce estetického formalismu. Důsledky jejich 

přístupu lze sledovat ve vývodech C. Bella (Kulka 2004, str. 43): „…Na to abychom 

mohli ocenit umělecké dílo, si s sebou ze života nemusíme přinášet nic, žádné 

poznatky o jeho idejích a faktech, žádné poznatky o pocitech […]. K tomu, abychom 

ocenili umělecké dílo, nepotřebujeme nic kromě smyslu pro formu a barvy a 

třírozměrný prostor“. Tzv. „vnitřní“ vlastnosti uměleckého artefaktu je tedy možné 

popsat shodně s ostatními obsahy získanými smyslovým vnímáním. Kulka na 

                                                
7 Leibniz uvažoval existenci jiných možných světů, jež jsou kvalitativními entitami. Znamená to, že 
přestože ne všechny části našeho aktuálního světa jsou lepší, než části světů neaktualizovaných, ve 
svém celku se jedná o nejlepší možnou variantu. (Peregrin, Možné světy v logice, s. 1) 
8 Fořt uvádí poněkud jiné znění překladu tohoto výroku: „Možné světy jsou stanovovány, nikoli 
objevovány výkonnými teleskopy.“ (Fořt 2005, str. 18) 



23 
 

takovou argumentaci reaguje následovně: „Co k tomuto tvrzení říci? Figurativní 

obrazy nevnímáme jako abstraktní konfigurace barevných skvrn. Nehledě k tomu, že 

takto nevnímáme ani obrazy abstraktní.“(Kulka 2004, str. 43).  

Z toho lze vyvodit, že pro otázku hodnocení ve výtvarné výchově znamená posun ke 

koncepci fikčních světů předpoklad pro zkoumání soudů o umělecky 

zprostředkovaném obsahu. Mimo jiné tedy také o míře jejich expertnosti. Bez 

koncepce performativního prostoru fikčního světa by nebylo o díle možné říci nic 

jiného, než že existuje a popřípadě jej „změřit“ homologovanými nástroji. Přijmeme-li 

princip širokého pojetí výtvarných hodnot (Slavík 2001, s. 23), který rozšiřuje 

uznávanou a ověřenou oblast vrcholného uměleckého výkonu a přiřadíme k ní 

dětské výtvory, můžeme do oblasti diskurzu fikčních světů zahrnout také fikční světy 

dětských artefaktů. Široké pojetí se zdá být z pohledu výtvarné výchovy axiomatické. 

Díla nevnímáme jako tvrdou evidentní realitu defragmentovaných prvků. Může za to 

specifičnost modu, díky němuž je nám každé dílo zprostředkováno. Tímto modem je 

hra. 

3.11 Hra – prostor aktualizace obsah ů díla 
Proces interakce s uměleckým výtvorem není pouze diváckou doménou, ale začíná 

se již při samotném existenčním zakládání díla autorem a zdá se tedy být nezbytnou 

podmínkou jeho vzniku. „… ani při rozvíjení počáteční koncepce a propracovávání 

různých detailů díla se (autor pozn. J. L.) nechová výlučně tvořivě, ale v mnoha 

fázích na sebe bere podobu pozorovatele již vydobytých detailů fyzického základu i 

částí a rysů vlastního díla, které se objevují na jeho pozadí.“ Roman Ingarden takto 

vyjadřuje přesvědčení, že formování a tvorba díla není jen automatizovaným 

spontánním a plynulým aktem vycházejícím od tvůrce k jeho dílu a od něj pak 

totalitně k divákovi, ale „… dochází tu k jisté korelaci a vzájemné závislosti dvou 

probíhajících procesů: jednoho v prožívajícím subjektu a druhého v předmětu, který 

se vnímateli zjevuje a zároveň se tímto svým ukazováním uskutečňuje.“ (Ingarden, in 

Zuska 2003, str. 235). 

Tím je kladen důraz na dialogickou aktivní interakci mezi artefaktem a jeho 

recipientem za účelem plnohodnotného znovustvoření díla. V podobném duchu se 

vyjadřuje také Gadamer, který tento velice důležitý modus setkávání a 

rekonstruování umisťuje do speciální oblasti. Podle něj dochází k tomuto aktu 
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v dimenzi hry. „Umělecké dílo… vyžaduje, aby bylo dotvořováno divákem, kterému je 

prezentováno. Není to… něco, co bychom mohli jednoduše použít pro konkrétní účel, 

žádná materiální věc, z níž bychom mohli vyprodukovat nějakou věc jinou. Naopak, 

je to něco, co se manifestuje a projevuje pouze tehdy, když je to divákem tvořeno.“ 

(Graham 2004, str. 26).  

Myšlenku, v níž dimenze hry slouží jako prostor pro setkávání se s uměleckým 

artefaktem, místem jeho skutečného a autentického prožití, kdy je možné přijímat 

imaginární fikční entity jako reálně existující, dále rozvíjí Kendall L. Walton v 

koncepci modu „make-believe“ ve smyslu „předstírání, hra, fikce“.  

Červenka ji interpretuje jako: „…zaprvé označení neklamajícího klamu, například a 

především aserce nepravdivého stavu věcí, jež je však na základě obecně platné a 

známé dohody mezi umělci a publikem předem prozrazena a přiznána: vnímatel se 

vyzývá, aby na základě této dohody pro chvíli obcování s uměleckým dílem přijímal 

imaginární entity jako aktuálně existující. Tento obecný princip je dále (zadruhé) 

interpretován tak, že uvedená výzva je zároveň pozváním, aby se vnímatel stal 

účastníkem hry na „make-believe“, přičemž příslušný artefakt (v našem případě text 

románu) je nástrojem této hry – tak jako krabička, kterou dítě postrkuje po podlaze, 

se pro tu chvíli stane kočárem nebo vagonem metra.“ (Červenka 2003, str. 11). 

Červenka tedy zohledňuje aktivitu autora a vnímatele na přechodu mezi rovinou 

aktualizace obsahu díla a rovinou obecněji platných pravidel, která podmiňují právě 

tak existenci díla, jako způsobů hry s ním. Fikční svět díla je dosažitelný pouze skrze 

herní kanál, který umožňuje recipientovi (nezřídka autorovi samotnému) navštívit a 

znovu aktualizovat fikční svět díla.  

A jaký je podle Waltona hierarchický vztah mezi světem hry a světem díla?: „Druhý je 

obsažen v prvém“ (Červenka 2003, str. 12). Pokud přijmeme toto vysvětlení, lze se 

dobrat názoru, že k setkání člověka s „vnějším předmětem, který se od něho liší a je 

na něm prozatím nezávislý“ (Ingarden, in Zuska 2003, str. 235), v tomto případě tedy 

se světem výtvarného artefaktu, u něhož pomíjíme, zda byl jeho tvůrcem 

profesionální umělec nebo dětský autor, dochází ve zcela speciální dimenzi, kterou 

Gadamer nazývá hrou, Červenka světem hry a Walton modem make-believe. Vzniká 

prostor, do nějž vstupují fikční entity na jedné straně a na druhé straně entity 

aktuální. Toto interakční pole určené pro aktualizaci obsahů výtvarného díla je v 

terminologii artefiletiky nazýváno výrazová hra. 
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3.12 Výrazová hra – definice 
Jak vyplývá již z předešlých kapitol, užití pojmu „hra“ zde nemá za cíl zdůraznění 

relaxační, rehabilitační, nebo hedonistické funkce, s níž jsou v očích veřejnosti 

spojovány zpravidla pokleslé formy zájmových „výtvarných aktivit“, které slouží pro 

„zabavení“ dětí. Přisuzování takovéhoto významu herním aktivitám může nalézat 

oporu také ve výkladových slovnících. Pojem hra je například vykládán jako 

„činnost konaná pro zábavu nebo osvěžení9“.  

Vymezení výrazové hry je poměrně složitější, zakotvuje ji v oblasti edukace a 

upozorňuje na její závažné socio-kulturní kontexty: „imaginativní a kreativní 

symbolická výrazová aktivita, navozená v učební úloze námětem a více či méně 

vymezená pravidly, která aktérům umožňuje smyslově uchopit a/nebo umělecky 

vyjadřovat příslušnou verzi fikčního světa, zažívat ji jako působivou součást jejich 

fyzického bytí a posléze ji i reflektovat jako projev vlastní duševní reality v 

souvislostech lidské kultury.“ (Slavík 2004, str. 180).  

3.13 Charakter výrazové hry 
Charakteristika interakčního rámce výrazové hry je důležitým předpokladem při 

provádění konceptové analýzy zkoumané výukové situace. Níže rozeberu podrobněji 

kvality výrazové hry a vymezím, za jakých podmínek v ní může probíhat kreativní a 

expresivní činnost žáků.  

3.14 Kreativní charakter výrazové hry 
Vančát (Vančát 2007, str. 7) upozorňuje na fakt, že schopnost tvořivého jednání byla 

a je přisuzována jedincům obdařeným nevysvětlitelně získaným pověřením – 

talentem. V protikladu k takto chápanému privilegovanému postavení vybrané 

skupiny výjimečných jedinců postuluje pluralistické stanovisko, které „uznává 

předpoklady k tvořivosti u každého jednotlivce.“ (Vančát 2007, str. 9)  

Takovéto pojetí dispozic k tvořivosti je pro oblast edukace velmi lákavé z důvodu 

vstřícnosti a respektu vůči žákům. Příliš volně chápané pojetí tvořivosti s sebou 

ovšem přináší riziko přetržení vazeb tématické vrstvy výuky na konceptovou vrstvu 

představující hodnotné kulturní a umělecko estetické obsahové struktury tvorby a její 

interpretace. Potom hrozí nebezpečí vzniku přítmí pro samoúčelnou žákovskou 

                                                
9 Slovník spisovné češtiny str. 123, pojem hra. O principu „zábavnosti“ jako nepochopeném nároku na 
oblast umění viz také např. Graham 2004, str. 14 
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„tvořivost“, která je omezena pouze na svůj bezprostřední horizont. V minulosti se 

s podobným problémem potýkala koncepce tvořivosti: „Výtvarná výchova 

nenápadně, ale o to nebezpečněji ztrácela životadárné vazby na výtvarné umění a 

uzavírala se do začarovaného kruhu "obecné tvořivosti".“(Slavík a kol. 1998, str. 9). 

Abych předešel riziku spočívajícím v přílišné obecnosti chápání pojmu kreativita, 

vymezím její charakter pomocí dalších kvalit.  Podstata kreativní žákovské činnosti 

spočívá v její imaginativnosti, otevřenosti originálnímu řešení výtvarného problému a 

zároveň její hodnotnosti, tedy užitečnosti a přínosnosti pro konkrétní skupinu a 

kontext.  

• Imaginativnost 

Imaginativnost je předpokladem pro vytváření metaforické alternativy vůči reálnému 

světu a performaci fikčního světa. Imaginace nárokuje u žáka do jisté míry zvládat 

pohyb mezi fantazií a realitou. Tento akt není jen předpokladem tvořivého přístupu ke 

světu, je přímo podmínkou zdravého fungování psychiky jedince. Psychoanalytická 

teorie, resp. Winnicotova koncepce, situuje fantazijní prožívání do tzv. potenciálního 

prostoru. Nejedná se ovšem o prostor reálný, nýbrž hypotetický, oblast „hry, 

tvořivosti… a „kulturální“ zkušenosti.“ (Vavrda 2005, str. 96). Jedná se o oblast 

prožívání: „stojící mimo „testování realitou“, mimo svět, kde se ptáme, zda něco je či 

není pravda, oblasti, jež není zkoumána z hlediska příslušnosti k vnitřnímu či 

vnějšímu světu. Jestliže jedinec nemá možnost si tento prostor, respektive jeho 

zárodek, vytvořit, žije výhradně ve světě tvrdých faktů, kde neexistuje nic, co nemá 

oporu ve vnější realitě, kde není místa pro hru či fantazii.“ (Vavrda 2005, str. 97) 

Psychickou cirkulaci mezi fantazií a realitou nazývá Kendall L. Walton modem „make 

– believe“. Je pro něj charakteristická „aserce nepravdivého stavu věcí (…) vnímatel 

se vyzývá, aby (…) přijímal imaginární entity jako aktuálně existující.“ (Červenka 

2003, str. 11). Určitý artefakt, v našem případě zadání námětu žákovské tvorby se 

stává nástrojem hry: „tak jako krabička, kterou dítě postrkuje po podlaze, se pro tuto 

chvíli stane kočárem nebo vagonem metra.“ (Červenka 2003, str. 11) 

Výrazová hra, do níž vstupují žáci skrze imaginativní akt motivovaný učitelovým 

zadáním námětu, vytváří mnohovrstevnatý prostor. Námět sice zakládá obsahový 

rámec fantazijní činnosti, ale při autonomní žákovské aktivitě se od něj emancipuje a 

obsahově strukturuje díky vkladu každého dětského autora. Viewegh upozorňuje na 
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možnost sledovat a měřit rozvoj fantazie podle schopnosti zaujmout odstup od 

předkládaného podnětu. Rozlišuje tři základní úrovně postoje od popisu až po 

schopnost vysoké úrovně fantazie – metaforičnosti (Viewegh 1986, str. 79 – 81). Na 

stupeň rozvoje schopnosti imaginace u každého jedince je podle Viewegha možné 

ovšem usuzovat až na základě projevu sekundární funkce fantazie, kterou je 

vytvoření alternativního modelu skutečnosti (Viewegh 1986, str. 86).  Schopnost 

imaginace a tedy pohybu v potenciálním prostoru je předpokladem pro následnou 

strukturaci fikčního světa. „Mezi světem hry (svobodné kontemplace) a fikčním 

světem díla je hierarchický vztah, druhý je obsažen v prvém…“ (Červenka 2003, str. 

12).   

• Originalita 

Kulka s oporou o Sagoffa upozorňuje na fakt, že estetické soudy nejsou 

jednomístnými predikáty, ale mají relační povahu. Estetické pojmy vytvářejí relace 

mezi dílem a určitou referenční třídou. Sagoff považuje za takové referenční třídy 

kategorie uměleckých stylů v rámci daného žánru. „Estetické vlastnosti jsou tedy 

uměleckým dílům připisovány (a jejich estetická hodnota posuzována) v relaci k jiným 

dílům téhož stylu.“ (Kulka 2004, str. 71) 

Tvrdit, že je dílo originální znamená porovnávat jeho určité estetické kvality ve vztahu 

k třídě jemu předcházejících nebo s ním stylově se shodujících prací.  

Kulka ve své teorii estetického dualismu navrhuje pro hodnocení expertní umělecké 

tvorby kritérium umělecké hodnoty a postuluje požadavek, aby obrážela: „obecný 

význam inovace exemplifikované dílem pro „svět umění“ (Kulka 2004, str. 99). 

Žákovská tvorba v hodinách výtvarné výchovy a tedy logicky ani její hodnocení nemá 

ambice být zásadním přínosem pro svět umění10 jako takový. Inovativnost v oblasti 

dětské výtvarné produkce lze v hodinách výtvarné výchovy v zásadě sledovat ve 

dvojím smyslu. Jednak aplikovanou na hodnocení výkonu každého dítěte (v rámci 

individuální vztahové normy), jednak jako kvalitu v rámci skupiny obdobných prací 

(školní třídy, školy, atd.). V prvním případě se jedná o proces vývoje v rámci 

                                                
10 Nelze ovšem nezmínit nekritický obdiv moderny v první třetině 20. stol. k „dětskému umění“, díky 
jeho přirozeně expresivním kvalitám. Programově je vyjádřil např. Jean Dubuffet ve své koncepci tzv. 
art-brut. Jak ve svém článku píše J. David DAVIDOVÁ, V. (1987) Elementární tvar a moderní forma ve 
výtvarné výchově. In Estetická výchova, ročník 28, 1987, s. 99-101, vyjádřením snah o vyzdvižení 
dětské tvorby na umělecký Parnas bylo pořádání společných výstav dětí a předních světových 
umělců.  
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osobního stylu žáka, který objevuje inovativní varianty předchozích vyjádření. 

V druhém případě jde o porovnávání neotřelosti vyjádření uvnitř stylově se 

shodujících prací na škále od ověřeného a kulturou ustáleně užívaného percepčního 

schématu po jeho čerstvou alternativu. 

• Hodnotnost 

Hodnotnost výtvarných aktivit ve výrazové hře má dvojí charakter. Jednak je možné 

posuzovat úspěšnost žáků při osvojování zprostředkovaných osvědčených 

percepčních a stylizačních schémat, která jsou v kultuře již dostatečně etablovaná. 

V tom případě se jedná o posuzování estetických hodnot tvorby. Z tradice je možné 

rozlišit tři základní estetické hodnoty, které se uplatňují při hodnocení uměleckých děl 

a jsou tedy aplikovatelné také na expresivně tvořivou činnost žáků: integrita, 

komplexita a intenzita (srovnej Kulka 2000). Podstata expresivně tvůrčích činností 

ale nenárokuje pouze osvojování estetických kánonů, nýbrž také jejich tvořivé 

překračování a rozvíjení. Přitom všechny originální inovace nejsou stejně užitečné v 

kulturním a sociálním kontextu. Proto je nutné posuzovat jejich uměleckou hodnotu. 

V čem spočívá její podstata? Kulka jako druhý požadavek umělecké hodnoty 

stanovuje „potenciál této inovace pro její další esteticko-umělecké využití.“ (Kulka 

2004, str. 100). Vymezuje se tím vůči neobvyklosti, jejíž podstatou je spíše kuriozita, 

která sice přitahuje pozornost, ale pouze na úrovni netvůrčího voayerství. Podobných 

atrakcí, které jsou svými autory i komentátory situovány do oblasti umění, lze nalézt 

v současné době bezpočet. Namátkou snad stačí připomenout Pricassa11 nebo 

ruskou amatérku Valerii, která maluje svými ňadry12. Jejich tvorba má charakter 

rarity, která vzbudí jen chvilkovou pozornost. Podle Vančáta, společenské vědomí 

takovou akci, která „se postupně neprováže k ostatním informacím, samovolně 

postupně vyloučí, odsune do zapomnění.“ (Vančát 2007, str. 8). Počet návštěv webu 

prezentujících podobná „díla“ nevypovídá o jejich kvalitě. Jak upozorňuje Liessmann 

fascinace rankingem spočívá na záměně posuzování kvality za její vyjádření 

vztahem mezi jednotlivými kvantitami (Liessmann, 2008, str. 59). 

Kulka uzavírá: „Kdybychom postříkali plátno namátkou vybranými barvami a vzniklé 

skvrny všelijak rozmazali, vzniklo by dílo, jaké ještě nikdo před námi nevytvořil.“ 

                                                
11 http://www.pricasso.com/  
12 http://relax.lidovky.cz/ruska-maluje-obrazy-svymi-nadry-o-netradicni-vytvory-je-zajem-pbl-/ln-
zajimavosti.asp?c=A100803_131416_ln-zajimavosti_pks  
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(Kulka 2004, str. 100). Hodnotnost takového počinu by byla ovšem potvrzena až 

v případě, kdy by jej někdo další rozvedl, propracoval a zakotvil stylová pravidla 

tohoto typu tvorby. To znamená, že posouzení umělecké hodnoty vyžaduje jistý 

časový odstup a že hodnota inovace je potvrzena jejím přijetím a zabudováním do 

systému osvědčených percepčních a stylizačních schémat. Zkrátka se etabluje na 

poli estetických hodnot. 

3.15 Expresivní charakter výrazové hry 
Pojem expresivita se jeví podobně problematický jako pojem kreativita. Je to dáno 

jednak volností jeho použití, jednak tím, že je expresivita v obecném povědomí často 

chápána jako přímý účinek citu. Programové vyjádření takového přístupu zformuloval 

L. N. Tolstoj. Graham jej uvádí jako příklad naivního expresivismu: „Umělci jsou lidé 

inspirovaní zkušeností hlubokého citu a využívají svou dovednost… k tomu, aby 

ztělesnili tento cit v uměleckém díle. Úspěšné ztělesnění se vyznačuje tím, že 

vyvolává stejný cit i u publika.“ (Graham 2004, str. 38). Toto zjednodušující vysvětlení 

expresivity uměleckých děl následně Graham podrobuje kritice. První námitka se 

týká vágního a nejasného vymezení principu, jak a skrze co se vlastně uskutečňuje 

přenos citu mezi umělcem, dílem a publikem. Podle koncepce naivního expresivismu 

by mělo docházet ke klouzavému homogennímu přenosu emoce, například: zažitá 

zlost, vyjádřená zlost, vyvolaná zlost. Goodman ale upozorňuje, že mezi identitou 

vyjadřovaného citu, a toho, který zakouší divák, existuje rozdíl: „… vyvolané emoce 

jsou zřídkakdy ty, které jsou vyjádřeny. Zmučený výraz vzbuzuje spíše soucit než 

bolest a tělo vyjadřující nenávist a hněv vzbuzuje častěji odpor či strach.“ (Goodman 

2007, str. 52).  

Navíc expresivismem předpokládaný způsob přenosu emoce je spíše 

charakteristický pro davovou psychózu, které by jistě nikdo nepřikládal zvláštní 

kvality coby kultivované formě exprese. Graham rozlišuje „být expresí něčeho“ a 

„expresivně něco vyjadřovat“. „Například někdo může bolestí vykřiknout „au“. To je 

výraz, ale protože je z větší části neartikulovaný, není expresivní.“ (Graham 2004, str. 

52) 

Důležité v tomto ohledu se zdá být rozlišení mezi evokací a expresí, jak jej ve svém 

rozboru připomíná J. Slavík (Slavík 2009). Zatímco evokace je bezprostřední reakcí 

na pohnutku, exprese předpokládá kultivované a kulturně strukturované vyjádření.  
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Podstata exprese tedy nemůže být ve spontánním reagování, ale v rafinovanějším 

konstruování/re-konstruování výrazu. Exprese vyžaduje učinění objevu nějaké kvality 

a její reflektovanou a zušlechťující rekonstrukci prostřednictvím imaginace. Odtud 

tedy Ruyerův postřeh: „Trpí, když dokáže jen vykřiknout a nedovede se vyjádřit, to jest 

podat "polapenou krásu" a "zajatou pravdu".“ (Ruyer 1994, str. 205). 

Protože autorská exprese vyžaduje od subjektu schopnost distancovat se od nějaké 

kvality, kterou je třeba v díle objevit a zpravidla ústí do metaforického vyjádření, 

vrátím se k ní ještě v kapitole 3.23, v níž se zabývám Goodmanovskými typy 

zvýznamňování. 

Níže představím strukturní složky expresivity, které pomohou porozumět 

expresivnímu charakteru výrazové hry. Jedná se o autentičnost, projektivnost, 

typizaci a stylotvornost. 

• Autenticita 

Pojem „authentikós“ je v řečtině odvozen od slov „eautón“ a „theto“. První znamená 

sám a druhé je vztaženo k principu. Ferrara odvozuje, že autentický jedinec je ten: 

„který sám sebe postuluje, nebo klade sám sebe jako princip“ (Ferrara 1997, str. 

125).  

Dále Ferrara odlišuje autenticitu od autonomie. Zatímco pro autonomii je příznačná 

instrumentální, či strategická racionalita jednání, autenticita je spojena také s jádrem 

aktérovy osobnosti, jeho afektivní a hodnotovou komponentou. Autenticita se dále 

jeví jako intersubjektivně konstituovaný typ subjektivity. Pro autenticitu je důležité 

vědomí identity, které je utvářené intersubjektivně. Sebeuskutečnění předpokládá 

uznání, tedy potvrzení od druhého, a reflektující soudnost, která umožňuje 

porozumění jedinečnému případu autentičnosti skrze obecné pravidlo. Tím 

v kantovském smyslu získává intersubjektivní platnost, protože přesahuje sféru čistě 

subjektivního prožívání. (Ferrara 1997, str. 123) 

Také v psychologickém pojetí autenticita není jen záležitostí jedince, ale „vyjadřuje 

stupeň, jímž je člověk subjektivně "sám sebou" a zároveň do jaké míry je jeho projev 

vůči okolí ve shodě s touto charakteristikou.“ (Vymětal 2001). Bezrozpornost mezi 

projevem jedince vůči sobě samému a okolí a mezi jeho sebepojetím je označována 

jako kongruence autenticity. 
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Ve vztahu k charakteristice výrazové hry můžeme odvodit, že aktivita žáka v ní 

směřuje ke shodě mezi osobně žádoucím a uskutečněným projevem, je pociťována a 

okolím uznávána jako jeho hodnověrně „vlastní“ autorský projev. 

• Projektivnost 

Projektivnost aktivit ve výrazové hře je logickým důsledkem předchozího požadavku 

na autenticitu. Principem projekce je promítnutí osobních názorů, přání, prožitků, 

představ a potřeb do výtvarného vyjadřování v situačním kontextu výrazové hry. 

(srov. Kulka 2008, str. 46, Říčan 2007, str. 37). Volnost projektivnosti závisí na 

strukturovanosti podnětu, v našem případě zadání výtvarného úkolu. Při reflexi a 

tematizaci do díla projektovaných obsahů, se autor může dozvídat sám o sobě a je 

mu umožněno jeho sebepoznávání. 

• Typizace 

Typizace je zpravidla chápána jako proces vyjadřování obvyklých nebo výrazných 

vlastností nějakého jevu. Vzniklé dílo je potom považováno za typického zástupce 

zobrazované skutečnosti. Taková charakteristika typizace potom vede ke ztotožnění 

typizace s racionálně abstrahujícím způsobem vyjadřování. 

Například Vaněk ve svém rozboru rozdílů symbolového a typologického myšlení, 

přisuzuje typu následující vlastnosti: je shrnutím, katalogizací nějakého jevu, z toho 

vyplývá jeho popisnost, neodkazuje k existenciální kvalitě skrze morální apel, je 

pouze deskriptivně klasifikující a je přístupný převážně skrze diskurzivní myšlení 

(nevyžaduje intuici). (Vaněk 1994)13  

Přitom Graham upozorňuje, že dílo vždy funguje jako konkrétní zobrazení 

jednotliviny. „Obrazy, s nimiž jsme v umění konfrontováni, jsou vždy obrazy 

jednotlivostí. Abychom však mohli osvětlit zkušenost ostatních, vlastně kohokoliv a 

všech potřebujeme obecnost.“ (Graham 2004, str. 82) Způsob zobecnění, typizace, 

je tedy ve výtvarném vyjadřování záležitostí velmi podstatnou. Skrze dílo a jeho 

kvality se dozvídáme často něco konkrétního o světě, který nás obklopuje. Doležel 

propojení mezi fikční entitou díla a jejími dalšími výskyty v jiných světech (ať již 

                                                
13 E-LOGOS ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/94 ISSN 1211-0442 Doc. PhDr. Jiří 
Vaněk, CSc: Symbolové a typologické myšlení http://nb.vse.cz/kfil/elogos/epistemology/Vanek1-
94.htm  
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v jiných dílech, nebo v reálném světě) nazývá mezisvětovou totožností (Doležel 

2003, str. 31)  

Jak tedy rozumět problému, kdy nám dílo umožňuje osvětlit obecnou zkušenost? 

Graham nabízí následující řešení. Dílo není souhrnem, v němž je naše dosavadní 

zkušenost rekapitulována, ale je „… osvětlena, možná probuzena.“ (Graham 2004, 

str. 83) Typizace v našem pojetí tedy nezáleží na prostém výčtu deskripci a 

konstatování, ale na objevu a tvůrčím imaginativním aktu, který se odvíjí z díla ke 

světu. Ten dává možnost přiřadit vlastní nebo vlastní jméno entity nebo určité kvality 

na základě rozlišujících identifikačních znaků. Navíc do jisté míry zprostředkovává 

porozumění individuální zkušenosti svého autora. Umožňuje tak uhadovat do jisté 

míry stabilní a pravidelné rysy jeho pojetí tvorby – uvažovat o autorském stylu. 

• Stylotvornost 

Pojem styl je, jak upozorňuje Goodman (Goodman 1996), příčinou mnoha 

nedorozumění a předmětem mnoha výkladů. Přesto je tradičně využíván jak v oblasti 

dějin umění, tak v oblasti teorie umění. Z tohoto důvodu je podnětné a přínosné 

uvažovat pojem styl a stylotvornost také v oboru výtvarné výchovy.  

Zatímco typizace je víceméně omezená na jedno konkrétní dílo, je styl, byť je 

veličinou proměnlivou, přece jen záležitostí trvalejší. Rozpoznání stylu tvorby 

umožňuje porozumět a posuzovat tvorbu v delším horizontu a lépe si uvědomit zlomy 

v jejím vývoji. Sledování takových změn v souvislosti s mentálními procesy autora 

může být důležité například pro symptomatologii v arteterapeutické praxi (srovnej 

Lhotová 2009). Pro potřeby vzdělávání je ovšem podnětnější možnost hledání vazeb 

mezi žákovským stylem tvorby a jeho expertní analogií na poli umění, která může 

vést např. k úkolu, jehož principem je postupné přibližování formy a pojetí 

žákovského díla zvolenému uměleckému etalonu – ke stylové transformaci. (Slavík 

2006)14 

Jak lze tedy podle Goodmana styl charakterizovat? „V zásadě sestává styl z těch 

rysů symbolického fungování díla, které jsou zároveň charakteristickými rysy autora, 

období, oblasti nebo školy. ...styl není záležitostí onoho „jak“ na rozdíl od „co“, 

nezávisí ani na synonymních alternativách, ani na vědomé volbě mezi alternativami a 

                                                
14 http://www.artefiletika.cz/modules/articles/article.php?id=28  
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sestává pouze z aspektů (nikoli však všech) toho, co a jak dílo symbolizuje.“ 

(Goodman 199615) 

Z výše uvedeného můžeme usuzovat, že styl je charakterizován svým (1) námětem – 

co je zpracováno, (2) formou – jakým způsobem je obsah symbolizován, (3) projekcí 

autorského subjektu, která nemusí být totožná s jeho intencí, (4) místní nebo 

časovou sounáležitostí. Z posledního bodu vyplývá, že různé styly je možné určovat 

jak v rámci tvorby jediného autora, tak u skupin autorů, i v rámci historických období. 

Záleží vždy na rozsahu zvoleného měřítka. 

Stylovost a tedy také tvorba stylu – stylotvornost, nemusí být vždy záležitostí 

jednoduše rozpoznatelnou a rozlišitelnou, naopak vystižení jejich podstaty je 

záležitostí mnohdy velmi obtížnou. To ale není nikterak na škodu věci. Jak 

upozorňuje Goodman: „Samozřejmý styl, snadno rozpoznatelný podle povrchních 

ozdůbek, po právu odsuzujeme jako pouhý manýrismus.“ 

Styl není jednoduše rozložitelný na dílčí aspekty, které by samy o sobě byly 

postačující k jeho identifikaci. Goodman uzavírá: „Rozpoznání stylu je integrálním 

aspektem porozumění uměleckým dílům a světům, které prezentují.“ (Goodman 

1996) Důvod je zřejmý: styl je odvozen z třídy relevantních prací, k nimž se dílo 

vztahuje. A tato třída je zároveň kontextem, z něhož je dílu rozuměno – bez kontextu 

nelze dílo vykládat ani hodnotit. Proto styl, ve výše uvedeném obecném pojetí, nelze 

od existence díla oddělit.    

3.16 Výklad stylové transformace – didaktický metaj azyk 
V této kapitole vyjdu z parafráze poslední citované věty N. Goodmana, že styl je 

integrálním termínem pro porozumění uměleckému dílu. To znamená, že je velice 

důležitým při vzdělávání žáků. Na konkrétním příkladu z praxe ukáži, jak probíhá 

transformace obsahů na několika úrovních od expertní (umělecko-kritickou) přes 

didaktickou, jejímž cílem je iniciace žákovského poznávání.  

Rozebíraná aktivita se odehrála v Galerii města Plzně na výstavě Jiřího 

Kornatovského Kresba, kresba. Tři studentky z KVK FPE ji realizovali s patnácti 

jedenáctiletými žáky plzeňského gymnázia.  

                                                
15 http://www.fysis.cz/filosofiecz/texty/zuska/goodman/ww.htm  
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V jádru aktivity je skryta transformace přístupové pozice žáka k animovanému dílu. 

Žáci se nejprve ocitají před velkoformátovými, nadživotními kresbami J. 

Kornatovského plasticky zachycujícími oblé ostře vymezené tvary, vznášející se v 

nedefinovaném, dalo by se říci, nekonečném, prostoru. Následně se stávají „Bohy“, 

kteří mají celý svět ve „svých rukou“. Ostatně jen na nich záleží, jak dobře přečtou 

dvojrozměrnou kresbu a převedou ji do 3D modelu skrze keramickou hlínu.  Změna 

měřítka monumentálního uměleckého díla na miniaturní „bibelot“, které je součástí 

zadání učební úlohy, nakonec vede k výraznému zúžení obsahové transformace 

námětu. Poněkud se ze zřetele žáků ztrácí expresivita a symboličnost vystavených 

děl a naopak je zdůrazněno vnímání formy a konstruování výrazové struktury jejich 

parafráze. V následující aktivitě šlo o haptickou rekognoskaci předmětu, jehož 

autorem byl spolužák. Cílem byla imaginativní rekonstrukce představy tvaru a 

struktury předmětu, která zpětně umožní identifikovat model – zvolenou kresbu. 

Pro přiblížení průběhu a kontextů výuky, jsem vypracoval konceptovou mapu, jejíž 

náhled představuje obr. 7. Mapa je velmi komplexním obrazem pedagogické situace, 

přičemž pro záznam je použito několik úrovní kódování.  

Jednak zachycuje reálný průběh prostřednictvím postupně se odvíjejícího narativu. 

Na mapě je proces posloupnosti rozvoje díla a jeho obsahových struktur vyjádřen 

orientovanou úsečkou, jejíž počátek je umístěn na základnu mapy. Tento způsob 

záznamu je analogický modelu obsahových struktur výuky, o kterém referují 

Brückmannová a Janík (Brückmannová, Janík 2008). Výhodou je, že v krátkosti 

seznámí čtenáře s nejdůležitějšími obsahy výuky, strukturou úkolů a aktivit, a 

lineárním vývojem.  

Dále zachycuje obsahová jádra a způsoby jejich aktivizace. Kolem obecných jader 

učebních úloh, které jsou definovány námětem a výtvarnou technikou, jsou 

prostřednictvím podpojmů a transkripce komunikace zachyceny obsahy konkrétních 

činností učitele a žáků. 

Horní část mapy zprostředkovává umělecko kritickou interpretaci vystavených 

uměleckých děl, která tvoří referenční a animační rámec žákovské obsahové 

transformace. Tato část mapy bude představena podrobněji níže v souvislosti 

s uplatněním DZO autorkami aktivity. 
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Do mapy je vsazeno také schéma didaktického metajazyka, které ilustruje premisu, 

že každý fakt zaznamenaný na reálném nebo potenciálním průsečíku jednání učitele 

a žáka musí být interpretován v prvé řadě jako součást oborově relevantní 

komunikace a jako průnik dvou částečně se překrývajících kontextů: „světa“ 

přirozené zkušenosti a „světa“ oboru nebo odborné oblasti. (Slavík, Janík 2007). 

Učitel je konfrontován s řadou projevů expertnosti na mnoha úrovních. V prostředí 

výuky v galerii je toto tvrzení zvlášť patrné. Expertní pól tvoří vystavovaná tvorba, 

kunsthistorické nebo umělecko-kritické texty, apod., laický pól vyjadřované 

předporozumění žáků. Učitelovi prekoncepty se zpravidla nacházejí kdesi uprostřed. 

Proto je expertízu možné v didaktice chápat ve slabším a silnějším smyslu. V 

silnějším a formálnějším smyslu je expert sociálně legalizovaným nositelem poznání 

a představitelem oboru-instituce. V slabším smyslu a méně formálním jde o člověka 

sice omylného a hledajícího, ale přece jenom oproti žákovi s větší zkušeností a 

legitimitou v dané poznávací oblasti (včetně otázek svou povahou etických, 

estetických, sociálních, politických apod.), (Slavík, Janík 2007). 

 

obr. 7. Konceptová mapa výuky s aplikací schématu didaktického metajazyka 

„Kornatovského tvorbu charakterizuje úsporné hledání redukovaného lapidárního 

tvaru schopného stát se nositelem významu, emocionálního napjetí a symbolického 
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sdělení s výrazně spirituálním zaměřením. Velkoformátové kresby lze chápat ve 

smyslu vnitrní meditace o filozofii tvorby a vlastního poměru ke světu, jehož jsme 

součástí. Kornatovský tvoří uhlem a grafitem převážně černobílé a oblé tvary. 

Rytmickým nanášením a vrstvením jednotlivých linií a šrafur vznikají monumentální 

plovoucí plastické tvary, vytvářející svým silovým polem dojem meditativního 

sakrálního prostoru.“16 Text, který zpřístupňuje výstavu návštěvníkovi, je převzat ze 

stránek Galerie města Plzně. S ohledem na charakter použitých termínů, jej jistě lze 

nazvat expertním. Důležité koncepty identifikované v  dílech Kornatovského 

zachycuje obr. 8.    

 

obr. 8. Silná expertní interpretace tvorby Jiřího Kornatovského 

Jakým způsobem se k vystaveným dílům vztahovali žáci? Následující text byl pořízen 

jako transkripce autentické komunikace mezi učitelkou a žáky.  Ž: „Tam byla ňáká 

trubka na takovém platě.“; U: „Tak jaký to bylo pro vás převést tvar z toho obrázku do 

hliněného modelu?“; Ž.: „Docela směšný, hlavně když jsem dělal kouli a vona mi 

spadla.“; U: „Takže bylo nejtěžší vymodelovat kouli, jo? Počkejte kluci, budete mluvit 

po jednom.“; Ž.: „Že to vypadalo hrozně složitě, když si to představíte vymodelovat to 

z toho toho, ale když se pak do toho člověk dostal, tak to nebylo zas tak těžký.“; Ž: 

„Já si spíš zase naopak myslím, že je horší to podle tý kresby vymodelovat, že 

uvidíme to stínování, ale když někdo nemá větší představivost, že si to úplně 

nepředstaví.“; Ž4.: „No já si myslim, že podle toho co kreslíme nebo modelujeme. 

                                                
16 Dostupné z http://www.galerie-plzen.cz/index.php?list=2_1&php=1&vystava=66  
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Kdybych měl modelovat nějakej strom, jako i s větvema, tak ten bude lepší nakreslit, 

než jako se s tim to, zase naopak, kdybych maloval něco…“ 

Cílem konfrontace expertních a laických prekonceptů je žákovské učení se reflexi, 

interpretaci a hodnocení výrazové hry. Přitom vzniká pole pro hledání vzdělávacího 

motivu. Smyslem tedy není vystavit žáky expertní interpretaci, která by byla 

považována za nejkvalitnější a nejobjektivnější. Smyslem je transaktivní rozvoj jejich 

poznání a zkušenosti. Ostatně pouhá konfrontace žáků s umělecko-kritickou recenzí 

díla, není z pohledu didaktického působení učitele nejvhodnější, což lze 

demonstrovat na níže uvedeném příkladu. 

Učitelka ve fázi, kdy má žáky seznámit s expertním přístupem k dílu a posunout tak 

jejich horizont poznání, nejprve využívá expertní umělecko-kritickou interpretaci. 

Vzápětí si ale uvědomuje neúčinnost takovéto strategie a operativně se snaží o 

improvizované využití didaktické znalosti obsahu: „… emocionálního napětí 

symbolického významu s výrazně spirituálním zaměřením. Spirituální jestli víte, to je 

duchovní. Velkoformátové kresby lze chápat ve smyslu vnitřní meditace od filozofie k 

tvorbě a vlastního… Není rozumět. To by mělo znamenat, že autor s ní vyjadřuje svůj 

názor na svět. Nevím, jestli si to dokážete úplně představit, co si myslí, když nakreslí 

třeba tohle.“ - ukazuje na obraz, u něhož s dětmi sedí. „… převážně černobílé a oblé 

tvary. Rytmickým nanášením a vrstvením jednotlivých linií a šrafur vznikají 

monumentální plovoucí a plastické tvary, vytvářející svým silovým polem dojem 

sakrálního prostoru. Sakrální prostor je prostor třeba jako v kostele. Si dokážete 

určitě dobře představit, když ste byli tady v kostele, třeba… by na vás mělo mít 

podobný dojem. Tak takový krátký úvod.“ 

Učitelka se intuitivně pokouší zprostředkovat soudy o díle, které nejsou formální, 

nýbrž se týkají jejich estetických vlastností a estetického zážitku žáků z herní 

dimenze. Na tyto specifické typy soudů se podrobněji zaměříme v následující 

kapitole.  

3.17 Estetické soudy – sou část metajazyka stylové transformace 
Hodnocení je důležitým indikátorem nějaké proběhnuvší, či probíhající interakce. I ve 

svých nejjednodušších polohách nás informuje o zaujetí postoje, objevení kvality, či 

hodnoty přisuzované uměleckému dílu, které nás může iritovat nebo naopak 

vzbuzovat obdiv, nikdy by nás však nemělo nechávat zcela chladnými, má-li se 
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jednat o dílo umění (Slavík 2001, str. 20-21). Proto by se na pozadí hodnotících 

soudů měla zrcadlit také zvláštní zkušenost získaná v dimenzi hry. V následující části 

textu, v níž se pokusím demonstrovat odlišnost výroků týkajících se dimenze hry od 

výroků reagujících na fikční svět díla, se budu opírat především o článek F. Sibleyho, 

ve kterém se zabývá logickou strukturou estetických soudů.  

Na začátku uvažování F. Sibleyho se objevuje předpoklad, že je možné odlišit dva 

typy výroků vztahujících se k uměleckým dílům. První typ představuje následovně: 

„Říkáme, že román má velké množství postav a líčí život v průmyslovém městě, 

obraz používá světlých barev, převážně modrých a zelených, a jsou na něm klečící 

postavy v popředí, že téma ve fuze je v určitém okamžiku v inverzi a v závěru je 

těsna (stretta), že děj hry trvá jeden den a v pátém dějství je scéna smíření. 

Takovéto poznámky může mít a takové rysy ukázat kdokoli s normálníma očima, 

ušima či inteligencí.“ (Sibley 2003, str. 23). 

První typ výroků zahrnuje takové, které odkazují ke smyslově ověřitelným-evidentním 

vlastnostem uměleckých artefaktů a jejich světů. Předpokládá se, že ohledně jejich 

použití, bude mezi jednotlivými recipienty panovat vysoká míra shody.  

Druhou skupinu pojmů, při jejichž užívání je třeba použít vkusu nebo vnímavosti 

označuje autor článku jako estetické termíny. „Na druhé straně však říkáme, že 

báseň je sevřená nebo hluboce jímavá, že obraz postrádá vyváženost nebo má 

v sobě určitý jas a klid, že seskupení postav vyvolává silné napětí, že postavy 

románu nikdy reálně neobživnou, že určitá epizoda zní falešnou notou. S určitou 

mírou neutrality lze říci, že pronášení takových soudů vyžaduje uplatnění vkusu, 

vnímavosti neboli senzitivity, schopnosti estetického rozlišování či hodnocení; to by 

nikdo neřekl o mé první skupině.“ (Sibley 2003, str. 23).  

Druhá skupina soudů vyžaduje prozatím nespecifikovanou zvláštní senzitivitu pro 

odhalení kvality setkání kohosi s čímsi. Nejlépe vyniknou rozdíly mezi první a druhou 

skupinou při vzájemné konfrontaci, kterou dobře ilustruje následující případ. 

‚Tvrzení „toto jablko je chutné“ se navenek velice podobá tvrzení „toto jablko je 

červené“. Ve skutečnosti jsou to tvrzení zcela odlišného rázu. V druhém z nich se 

mluví o jablku; přisuzuje se mu v něm jistá vlastnost. Oproti tomu v prvním se mluví o 

mluvčím (o tom, kdo tvrzení pronáší) a o jablku a této dvojici se přisuzuje jistý vztah. 

Stane se to zjevným, když první z obou tvrzení vyjádříme jinými slovy: „mně toto 
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jablko chutná“. Zkoumáním jablka se dá objektivně zjistit, zda platí: „toto jablko je 

červené“. Mnozí mají dojem, že stejně objektivně se dá zkoumáním jazyka zjistit, zda 

platí: „toto jablko je chutné“. Podlehli šalbě jazyka, který dává oběma výrokům týž 

tvar. Kousnete-li si do jablka a řeknete: „Nechutná mi!“, budou říkat: „Jak to, vždyť 

ono přece je chutné!“.‛(Jauris, Zastávka 1992, str. 29) 

Zatímco první typy výroků vznikají analyzováním světa uměleckého artefaktu, jsou 

smyslově ověřitelné a mohou popisovat jeho vlastnosti, druhým typem je postihována 

určitá kvalita vztahu17. Druhý typ výroků sice souvisí s prvním, ale pro vnímání 

čehosi, jako estetického objektu, jsou zcela zásadní. R. Ingarden setkání 

s estetickým dílem postuluje jako vzájemnou závislosti dvou probíhajících procesů: 

„jednoho v prožívajícím subjektu a druhého v předmětu, který se vnímateli zjevuje a 

zároveň se tímto svým ukazováním uskutečňuje.“ (Ingarden, in Zuska 2003, str. 235). 

Estetické soudy, jsou tedy soudy z prostoru světa hry. V něm je nutná přímá 

angažovanost vnímatele.  

Zatímco červenost jablka nebo obrazu je měřitelná a evidovatelná mechanicky (např. 

pomocí histogramu), jeho chutnost (ať již doslovně nebo metaforicky) je záležitostí 

aktivního zapojení subjektivního rozhodování – adaptivně egocentrického modu. 

Estetický soud je potom jednak výpovědí o estetickém zážitku, jednak pozvánkou do 

výrazové hry za cílem obcování s dílem. Dispozice laika k formulování a interpretaci 

estetických soudů, je nicméně logicky omezená. Na tuto skutečnost jsem poukázal 

skrze příklady žákovského hodnocení tvorby J. Kornatovského v předcházející 

kapitole. Formulování a používání estetických soudů je zkrátka záležitostí 

kompetenční. Hodnocení v oblasti estetických soudů je možné kultivovat. Hodnocení 

ve výtvarné výchově se díky tomu stává jedním z hlavních úkolů učitelovy činnosti a 

předmětem jeho výukových strategií vyžadujících uplatnění DZO. 

3.18 Expertnost estetického soudu 
Elliot W. Eisner (Eisner 1998) nazývá umění posuzovat určité kvality života obecně 

znalectvím (connoisseurship) a upozorňuje na existenci jeho různých stupňů. 

Předpokládá, že je naše znalectví (poznání jistých kvalit světa) ze začátku spíše 

                                                
17 Na nutnost duality v přístupu k problematice fikčního světa, poukazuje Doležel: „ Souhlasím plně s 
Pavelem, když říká: „Fikce je jak pragmatický, tak sémantický pojem, protože organizace 
kosmologického prostoru se řídí pragmatickými důvody, zatímco jeho struktura je zřejmě sémantická“ 
(1986, s.143).“(Doležel 2003, s. 27) 
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intuitivní a hrubé, ale je možné jej prohlubovat. Pojem sám vysvětluje na profesi 

enologa (znalce vín). Víno lze hrubě rozlišit na „červené a bílé“. A je také jasné, že 

se na této hrubé a obecné úrovni naše schopnost teprve začíná, nikoliv končí. „Co to 

znamená být znalec vína?… Je to záležitostí všímání si a všímání si vyžaduje 

vnímavost. Vnímavost je schopnost rozlišit a zakusit vztahy mezi řekněme chuťovými 

kvalitami jednoho vína a těch ostatních. Podobně jako souhra tónů v partituře 

symfonie, poznávat víno znamená poznávat souhru kvalitativních vazeb.“ (Eisner 

1998, str. 63 – 64). 

Dále Eisner upozorňuje, že zažívání jemných a komplexních kvalit vína, nebo v 

našem případě obrazu je možné zaměřit dvěma možnými směry: a) na kvality 

podnětu samotného, b) na kvality podnětu ve vztahu k určité třídě. V prvním případě 

vnímáme chuť, vůni a vizuální kvality testovaného vzorku, ve druhém případě 

posuzujeme jeho dostatečnost ve vztahu např. k ostatním již dříve poznaným 

reprezentantů určité odrůdy, např. Frankovky. K tomuto rozlišení se ještě vrátím 

v kapitole 3.21, která rozlišuje ko-text – uspořádání vnitřních kvalit díla a kontext – 

jeho vnější souvislosti.  

Učitel je při zadávání učební úlohy v roli toho, kdo vychází z žákovy dosavadní 

oborové kompetence a klade před něj úkol, který ji posouvá ke vzdálenějšímu 

horizontu poznání. Zprostředkovává mu jistý typ znalectví. Podobně jako: „zkušený 

kritik je s to dopomoci … postřehnout všechny souvislosti a narážky, které může ta či 

ona metafora vyvolávat“ (Mácha, 2009, s. 143), také učitel by měl svým žákům 

pomáhat rekonstruovat procesy utváření díla, a tím objevovat jeho specifické 

hodnoty. 

Strategie, které jsou zpravidla zkušenými průvodci využívány, představuje F. Sibley 

(Sibley 2003, str. 40 – 41). Začíná přitom od těch nejjednodušších a pokračuje ke 

složitějším, které vyžadují u učitele expertnější úroveň znalectví a jeho 

zprostředkování. Nejprve upozorňuje na potřebu zpřítomnit kvality podnětu 

samotného. Nejjednodušší je popsat takové kvality výrazové struktury díla, které: „… 

může rozeznat každý, kdo má normální zrak, sluch, inteligenci…“, a které jsou 

důležité pro fungování v každodenním životě. Tato úroveň se týká faktů z oblasti 

světa reálných – fyzikálních kvalit díla a ještě neapelují na imaginativní aktivitu 

diváka. Ta se aktivizuje až při vnímání informací o metaforických kvalitách díla 



41 
 

vyžadujících intenzivnější angažovanost ve světě hry s dílem a propadem do jeho 

fikčního světa.  

Soudy je možné gradovat od konvenčních zavedených metaforických obratů typu: 

„chvějivá, jemná, nervózní linie…“, až po nově vytvářená přirovnání a metafory. 

Kvality díla lze také oceňovat v kontextu určitých tříd v podobě kontrastů, srovnání, 

reminiscencí. Nakonec je též velice důležitá kvalita samotného vyjadřování 

estetických soudů: její rytmizace – opakování, návrat (hermeneutický kruh) a úroveň 

expresivity projevu učitele, který dílo žákům zprostředkovává. 

•••• Hodnotovost estetického soudu 

Při hodnocení zážitku z výrazové hry s dílem není cílem dospět k deterministickým 

závěrům. Zároveň však stanovení a užívání kritérií hodnocení má být i v expresivní 

oblasti vystaveno intersubjektivnímu nároku na obecnou platnost a zdůvodnitelnost. 

Proto má hodnotitel výrazové rozumět obecněji platným složkám hodnocení. 

Východiskem k takovému porozumění je samotný pojem „kvalita“, od nějž se 

odvozují kritéria hodnocení. 

Pojem „kvalita“ může být chápán jednak deskriptivně, jako označení vlastnosti či 

charakteristiky, např. barva nebo tvar jsou určitými kvalitami věcí, jednak jako 

synonymum pro přisouzení hodnoty anebo vyjádření postoje, např. tento materiál je 

kvalitnější než ostatní (srov. Janík, 2012, str. 247). Nástrojem pro deskripci kvality je 

určování významu, nástrojem pro zjišťování kvality ve smyslu hodnoty je hodnocení.   

Rozdíl mezi oběma zmíněnými přístupy k pojmu „kvalita“ objasnil již Rickert (1921, 

str. 119 n.) prostřednictvím kategorie negace. Nejde-li o hodnotu, pak negace určité 

kvality nevede k protikladu. Např. negace „toto není červené“ nestanovuje protipól, 

ale otevírá výběrový prostor pro řadu alternativ. Oproti tomu hodnotová negace „toto 

není dobré“ stanovuje polaritu: je to špatné. Každé hodnocení kvality ve smyslu 

hodnoty tedy zavádí ordinální škálu mezi póly /nej/lepší – /nej/horší a určuje pozici 

hodnoceného předmětu na této škále. 

Aby bylo možné hodnocení zdůvodňovat, musí být ordinální škála vztažena k 

deskripci významu, tj. k hodnotově relevantní vlastnosti – k hodnotovému kritériu. V 

kritériu se směšují oba výše zmiňované přístupy ke kvalitě: kritéria mají deskriptivní i 

hodnotovou komponentu (Lüdekind, 2003, str. 208 – 209). Teprve v rámci 

deskriptivní komponenty dochází k vymezení hodnotové polarity a ordinální škály. 
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Např. v rámci kritéria barevnost lze na hodnoceném předmětu určit barvu, která 

podmiňuje jeho ohodnocení na škále lepší – horší. Z uvedeného plyne, že výběr 

kritérií a struktura jejich vztahů je východiskem pro takové hodnotící soudy, které 

mohou být předmětem racionální diskuse, protože lze udávat důvody opřené o výběr 

a charakter kritérií.  

Deskriptivní složka kritéria podporuje shody (např. v tom, že nějaká věc má určitou, a 

ne jinou, barvu). Obtížnější však je shodnout se ve výběru třídy kritérií vhodných k 

hodnocení (např. v tom, že barevnost nebo kompoziční integrita barev má být 

kritériem hodnocení).  A ještě nápadněji se mohou lišit aktuální soudy různých lidí o 

kvalitě hodnoceného předmětu (např. do jaké míry právě tato konkrétní barva 

přispívá k celkové hodnotě věci). 

Při hodnocení výrazové hry je situace komplikovaná tím, že její expresivně tvořivé 

kvality nezávisí na samotném výsledku činnosti, ale na jejím vzdělávacím důsledku 

pro žáka. Klasickým problémem je zkratkovité přiřazení izolovaného výsledku 

žákovské tvorby k expertnímu stylu, bez ohledu na to, zda je formální kvality schopen 

objevit, posoudit a zdůvodnit sám žák. Problematiku hodnocení jako nástroje stylové 

klasifikace žákovského a expertního projevu, proberu v následující kapitole.          

3.19 Hodnocení podobnosti stylu expertního a d ětského výkonu – 
vzdělávací motiv nebo krátký spoj? 

Kapitola je napsána s oporou v textu K otázce vizuální podobnosti ve výtvarné 

výchově (Lukavský 2007). V oboru výtvarná výchova se velice často setkáme 

s učebními úlohami, v nichž se pracuje s vizuální podobností expertních a dětských 

artefaktů. Jak již roku 1987 napsal J. David, je „zmíněná didaktická tendence někdy 

také důsledkem „krátkého spojení“, které vzniká, používáme-li jako měřítka některých 

charakterizujících nebo reprezentativních pojmů příliš absolutně nebo univerzálně, 

právě při srovnání dětského projevu a soudobého umění. Ke zdánlivé morfologické 

shodě dětského projevu a uměleckého díla může například svést fenomén 

primitivismu.“ (David 1987, str. 99).  

To, že je srovnávání dětského výtvoru a uměleckého díla mimořádně lákavé, a zdá 

se, že se nabízí „samo“, mohou dokumentovat níže uvedené příklady. Nejprve se 

pokusme jejich podobnost vnímat „jen“ intuitivně. 
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obr. 9.  Srovnání nefigurativních uměleckých děl a dětských výtvarných prací 

(zleva Karel Appel, Burned Face; Identifikátor 2.2, Štěstí; Antonio Tapies, Modrá 

v oblouku; Identifikátor 2.3, Smutek).18  

Pro porovnání formální struktury artefaktů, je možné využít například princip složené 

fotografie „compound photography“, kdy je obraz zprůhledněn a jedna vrstva 

obrazových bodů překrývá druhou. Prostřednictvím histogramu lze získat přesné 

vyjádření (graf) o tónovém rozsahu snímku. Porovnání dvou prvních obrazů v kanále 

R-červené umožňuje tvrdit, že jejich intuitivně rozpoznaná vizuální podoba byla 

generováním histogramu objektivizována (obr. 10).  

 

 

 

 

 

obr. 10.  Srovnání histogramů kanálu R-červené u reprodukovaných děl (vlevo 

dílo K. Appela, vpravo dětská práce) 

Přestože můžeme konstatovat poměrně vysokou úroveň vizuální podobnosti mezi 

dvojicemi představených artefaktů, intuitivně cítíme, že nemůžeme ztotožňovat 

vizuální podobnost mezi dvěma díly se shodou v jejich působení na recipienty.  

                                                
18 Dětští autoři jsou uváděni pod identifikačními čísly z důvodu zachování jejich anonymity. Práce 
pocházejí z výzkumné sondy (viz. SLAVÍK, J.; LUKAVSKÝ, J. Didaktická analýza nefigurativního 
výtvarného vyjádření pojmů emocí u jedenáctiletých dětí. In Současné metodologické přístupy a 
strategie pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 1-17. ISBN 80-7043-483-
X.). Identifikátory umožňují vyhledat autora práce, nebo hodnotícího dotazníku v databázi zařazené do 
přílohy práce na DVD mediu. 
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Ostatně výstrahu proti podobnému zjednodušení předestřel opět J. David v již 

zmiňovaném článku: „Shody – afinity, jaké nabízí srovnání mezi tvorbou přírodních 

národů, uměním a dětským projevem, bývají podivuhodné a v určitém smyslu 

svůdné. Nechtějme je však vidět ve výsledné formě.“ (David 1987, str. 101). Zavržení 

redukujícího přístupu k uměleckému dílu, upínajícímu se při hledání analogických 

obsahů (vzdělávacího motivu) mezi dětskou a expertní činností, zaznívá také 

z následující citace jednoho z českých strukturalistů, K. Chvatíka:  

„Nikoliv jednotlivé, izolovaně vzaté znaky vytvářejí specifický význam uměleckého 

díla, ani jejich mechanický součet, nýbrž právě způsob jejich spojování, vzájemných 

vztahů, způsob výstavby nového, integrovaného celku.“ (Chvatík 1994, str. 57).  

Při hledání podobnosti mezi dvěma výtvarnými díly není možné využít nástroje ani 

programy provádějící exaktní – „přírodovědnou“ – analýzu vizuálních vlastností 

obrazů.  Hodnocení kvality expresivní úlohy musí brát v úvahu nejméně dvě 

vzájemně provázané třídy, resp. typy kritérií: (a) ontodidaktická kritéria: kritéria kvality 

expresivního díla inspirovaného úlohou, (b) psychodidaktická kritéria: kritéria kvality 

žákovských dispozic rozvíjených úlohou (srov. Janík a Slavík, 2009).  

V rovině ontodidaktické by měl učitel respektovat aktuální stav kulturního kontextu a 

estetických soudů o uměleckých projevech nebo v sociálních skriptech expresivního 

vyjadřování. Žák musí být přiváděn k reflexi a porozumění aktuálním kulturním 

hodnotám. Analogicky se totéž dá říci o respektu k historickým hodnotám. K tomu 

přistupuje psychodidaktický požadavek na respektování osobnosti a osobitosti žáka 

nebo populace (věk, gender, kulturní příslušnost apod.). Příznačný v tomto směru byl 

vývoj didaktických postojů výtvarné výchovy (tehdejšího kreslení) v první polovině 20. 

stol. vůči tzv. „dětským chybám v kreslení“. Porozumění tomu, proč se žákovská 

tvorba „odchyluje“ od kánonů postulovaných např. klasicismem a realismem a 

naopak se přibližuje hodnotovému žebříčku např. expresionismu a art brut, pomohla 

prohloubit kognitivní psychologie, resp. dílo J. Piageta. 

Nyní představím dvě verze výrazové hry a skrze simulaci herní činnosti budu 

ilustrovat v kapitole výše uvedená teoretická východiska. 
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• Hra pexeso 

Následující hra se tak trochu podobá hře pexeso. Dostanete soubor šesti barevných 

karet uspořádaných do tří dvojic19. Každá dvojice je vždy pojednána jednou barvou: 

a) červenou, b) modrou, c) zelenou.  

První verze   

Pravidla hry v tomto případě zní: „Zamíchejte karty a rozložte je rubovou stranou 

nahoru. V každém tahu můžete obrátit právě dvě karty. Cílem je obrátit v jednom 

tahu dvě karty, které zobrazují stejnou barvu.“  

V této verzi hry by pro hráče mělo být jednoduché jednoznačně rozhodnout, zda 

otočená dvojice karet je vizuálně shodná, či nikoliv. Jedná se o klasickou hru pexeso 

určenou dětem od věku přibližně tří let. Při jejím hraní v zásadě mohou nastat jen 

dvě situace: 

Rozdíl 

 

 

 

Shoda 

 

  

 

 

V této verzi hry by problém nastal až v okamžiku, kdyby se obě karty od sebe, byť 

maličko lišily z důvodu tiskové chyby. Jedna karta by měla např. lehce odlišnou 

barevnost, nedotisk, nebo jinou drobnou tiskovou vadu. Zanedbání, nebo naopak 

zdůraznění tohoto faktu je ale spíše v první řadě otázkou kvality smyslové citlivosti 

hráče. Teprve v okamžiku, kdy registruji třeba i malý rozdíl, mohu začít zvažovat jeho 

důsledky na identitu karty, oprávněnost přiřazení – shody mezi dvěma herními prvky 

                                                
19 Při každém rozlišování, jakožto rozhodovacím procesu, je nejmenší možný počet prvků, které je 
nutné mít k dispozici, roven právě dvěma. (např. Vopěnka 2003, str. 74) 
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a vůbec nad smyslem hry. Morální – potažmo prožitkový rozměr, který se podílí na 

postulování herní situace jako expresivní, se dostává ke slovu, až jako nadstavba.  

Druhá verze   

Pravidla hry se pro tentokrát změní následovně: „Zamíchejte karty a rozložte je 

lícovou stranou nahoru. Dobře si je prohlédněte. Pokuste se vybrat dvě karty, které 

nejvýstižněji zobrazují Radost.“ 

V tomto případě vyžaduje zadání hry po hráči jiný typ rozhodnutí. Na rozdíl od první 

varianty nemusí být výsledek výběru u jednotlivých hráčů totožný. Podívejme se na 

dva možné případy: 

Hráč 1 

  

 

 

Hráč 2 

 

  

 

 

Dva zdánlivě triviální případy demonstrují zásadní rozdíl v přístupu k vizualitě a 

jejímu hodnocení. Zatímco v první verzi se předpokládá 100% pravděpodobnost, že 

se respondenti budou při výběru shodovat. Pokud tomu bude jinak, bude 

pravděpodobná příčina shledána buď v nekvalitě herních propriet, nebo 

v abnormalitě osobnosti hráče.  V první verzi jsou trénovány tzv. faktické rozhodovací 

mechanismy, které se týkají „nalezení pravdy“ (Goldberg 2004, str. 94). 

Druhá verze rozvíjí egocentrické adaptivní rozhodování, které tvoří doplněk 

deterministického, „neosobního“ rozhodování. Recipient při něm uplatňuje osobní 

postoje, vybírá určité postupy a jiné zavrhuje, všímá si určitých obsahů a jiné opomíjí. 

Přitom nutně používá hodnocení k tomu, aby odlišil to, co bude považovat za důležité 

nebo dobré od toho, co bude pokládat za nedůležité nebo špatné. Výsledkem není 
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nalezení obecné (sociálně, kulturně nebo univerzálně - „objektivně“ sdílené pravdy), 

ale správnosti ve vztahu k autenticitě autorské exprese.  

3.20 Vizuální kvalita a výtvarná hodnota 
Pro rozlišení obou herních verzí zavádím pojmy, které umožní odlišit příčinu volby - 

stav „věci samé“ (v našem případě vizuální podobu kartiček pexesa) od jejího 

„důsledku“ – rozdílná strategie rozhodování recipienta. Zatímco první verze zaměřuje 

pozornost recipienta na výrazovou strukturu kartičky, druhý typ zaměřuje jeho 

pozornost na strukturu herní aktivity s touto kartičkou. Na příkladu lze tedy 

demonstrovat rozdíl mezi světem díla a světem hry, který jsem probíral v kapitole 

3.7.1. První verze hry se zaměřuje na „vizuální kvalitu“ artefaktu, druhá na jeho 

„výtvarnou hodnotu“. Pojem vizuální kvalita odkazuje k evidenci a pojmenování 

smyslově uchopitelných částí díla, zatímco pojem výtvarná hodnota zdůrazňuje 

vazbu na psychické a sociální determinanty zařazení a pojmenování částí díla. 

Samotné pojmenování by mohlo být i jiné, ale jde mi o rozlišení duality v této rovině 

významu.   

V první verzi pexesa bylo rozhodování opravdu velmi „triviální“. Druhá verze ukázala, 

že v oblasti estetických soudů existuje skutečně dvojí typ třídění. Každá z kartiček, 

která je shledána červenou, bude členem množiny, jejíž členové jsou srovnatelní ve 

vizuální kvalitě – červená barva líce kartičky. Druhý typ ukázal, že do množiny 

Radost, je možné zařadit jak červené, tak modré kartičky. Přestože mají odlišné 

vizuální kvality, jsou srovnatelné v oblasti výtvarné hodnoty. 

V další části textu rozhodování o vizuální kvalitě a výtvarné hodnotě ještě 

zproblematizuji. S oporou o experiment představím tezi, že shodná vizuální kvalita 

vůbec nemusí znamenat shodnou výtvarnou hodnotu. Pro ilustraci tohoto tvrzení 

využiji zkrácenou verzi příkladu uváděného A. Dantem, který v celém rozsahu cituje 

Liessmann20: 

• Dantův experiment 

„Dva umělci J. a K. jsou pověřeni zpracováním jednoho tématu, kterým je první a třetí 

pohybový zákon z Newtonových principií. Práce na zakázce probíhá při maximálním 

utajení, takže nikdo nemá žádnou informaci o podobě obrazů.  

                                                
20 text v uvozovkách je volnou parafrází původního pramene Liessmann 2000, str. 149-151 
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V okamžiku odhalení se obecenstvu naskytne tento pohled: 

 

Dochází nevyhnutelně k žalobě a protižalobě za krádež a plagiát, ke sporu o to, kdo 

jako první měl tento geniální nápad atd. Vskutku se ale jedná o dvě individuální, 

nanejvýš rozdílná díla, jakkoliv se vizuálně nedají rozlišit… 

J. interpretuje své dílo takto: Na obraze je zachycen třetí Newtonův zákon, který 

praví, že každá akce vyvolává stejnou protikladnou reakci. Dílo zobrazuje dvě masy, 

které na sebe působí naprosto stejnou silou. 

K. se zabýval prvním Newtonovým principem, který říká, že těleso ve stavu klidu 

bude setrvávat stále v tom stavu, zatímco těleso jsoucí v pohybu se bude pohybovat 

rovnoměrně a přímočaře, dokud na něj působí síly. Na obraze namalovaná linie 

představuje částici v pohybu, její umístění na středu mezi okraji symbolizuje 

nepřítomnost sil a tedy klid. 

Jak by to bylo podivné, kdybychom po takových vysvětleních neodhalili rozlišitelnost 

děl! Ve výsledku je obraz K. obecně velice dobře přijat a hodnocen, zatímco dílo J. je 

považováno za prohru.“ 

Pokud je jakýkoliv objekt A (kartička, obraz) v oblasti vizuálních kvalit totožný 

s objektem B, jinak hodnocen (zařazen, posouzen, prožit, atd.), znamená to, že 

příčina, která to působí, není imanentní, ale uskutečňuje se až v procesu jeho 

recepce, zvýznamnění a prožívání. Nejde tedy o „samotný“ stav vnímaného 

předmětu, ale o proces, v němž je tento stav vnímán a poznáván – v němž jsou mu 

přisuzovány významy.  

Z poněkud jiného úhlu pohledu se opět dostáváme k rozdílu mezi světem díla 

(objektu) a světem hry s tímto dílem (objektem). V následující části se pokusím 

představit další informace určené k hlubšímu porozumění pro rekonstrukci artefaktu 

v průběhu herního zážitku. 

Obraz umělce J. Obraz umělce K. 
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3.21 Struktura sv ěta díla a sv ěta hry – ko-text a kontext  
„Dva předměty s rozdílnou výtvarnou hodnotou mohou mít shodnou vizuální kvalitu.“, 

nebo: „Dva předměty se shodnou výtvarnou hodnotou mohou mít rozdílnou vizuální 

kvalitu.“ Tak lze zrekapitulovat závěry vyplývající z výše uvedených aktivit: hry 

pexeso a Dantova experimentu, respektive k nim přináležejících obecných 

hodnotících soudů. Paradox vyplývající z jejich zdánlivé nesourodosti spočívá 

v předpokládané objektivitě při jejich posuzování, která zamlčuje performativní roli 

subjektu.  

Takovýto způsob uvažování je pro naši západní kulturu příznačný (Zuska 2001, str. 

33). Je výsledkem pozorování daného jevu, v našem případě karet nebo děl v 

dimenzi hry, z „perspektivy třetí osoby“ (third-person perspective). Při pozorování 

využíváme pohled „odnikud“ či „odkudkoliv“, podobně jako v případě přírodovědného 

zkoumání (Havel 2006, str. 168; Searle 2004, str. 83 - 85). Východisko fyzikálních, 

nebo biologických věd jsem odmítl již na začátku, neboť škrtá zapojení subjektu do 

aktu jednání. Neumožňuje sledovat proces setkání subjektu s uměleckým dílem, jeho 

reflexi a hodnocení. Předpis, který je klíčem ke „správné“ interpretaci „vizuální kvality“ 

předmětu je v podstatě automatismem. Pro přežití a fungování osoby v reálném 

světě je nezbytné snadno a rychle rozeznávat a zvýznamňovat linie, tvary, objemy, 

světlostní a barevné kvality, textury a určovat vztahy mezi nimi navzájem. Výsledkem 

rozpoznání určité kvality a zařazení do určité množiny vjemů (na základě 

srovnatelnost s dalšími prvky) je mnohdy v zásadě reflexivní akce. Červená na 

semaforu způsobí inhibici, červená na dvou kartičkách pexesa kompletaci dvojice a 

přičtení bodu pro hráče. Totéž ovšem může platit také pro složitější fikční světy 

uměleckých děl. Goodman například upozorňuje, že při čtení tzv. realistických 

obrazů, které vycházejí z renesanční koncepce perspektivy při budování obrazového 

prostoru, se praxí: „… symboly staly natolik transparentními, že si vůbec nejsme 

vědomi žádného úsilí, žádných alternativ, žádné interpretace.“ (Goodman 2007, str. 

43).  

Oproti tomu určení „výtvarné hodnoty“ objektu představuje problém. Pravidla 

interpretace nejsou v tomto případě zdaleka tak zřejmá a objevení cesty k nim 

vyžaduje často vyvinutí velkého úsilí. Navíc se zdá, že proces hledání pravidel a 

jejich aplikace při interpretaci je v mnohem větší míře ovlivněn historií subjektu, jeho 

jedinečností a autonomií. Jako prostředek pro hledání výtvarné hodnoty díla je ve 
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výtvarné výchově často využívána kopie, parafráze, modifikace, nebo transformace 

uměleckého díla21. Rozumí se jim jako pobídce k výrazové hře, v níž žák 

prostřednictvím vlastní tvorby směřuje k procesu poznání. Jedná se přitom o analogii 

aktivity z oblasti expertní umělecké tvorby: „Variace na dané téma jsou jeho 

interpretacemi, a Picassovy variace na Velasquezovy Dvorní dámy tak hrají roli 

zasvěceného eseje.“22 Ovšemže ne každá interpretace (ať již výtvarná, či verbální) o 

konkrétním objektu je stejně užitečná, důvěryhodná a legitimní (Hendl 2005, str. 336; 

dále např. Eco 2004). Přitom struktura světa díla, které slouží jako podnět, jeho 

vizuální kvalita, může zůstávat stále stejná. Podobně tomu bylo u dvou červených 

kartiček nebo obrazů v příkladech uvedených výše. Kopie nebo stylová kopie 

z pohledu výtvarné hodnoty ale nebudou nikdy srovnatelné s originálem. 

V nejobecnějších souvislostech upozorňuje Kulka (Kulka 2004) na příkladě 

uměleckého falza, že změna historických údajů o stylu, významně mění síť kritérií a 

hodnot, v nichž je dílo posuzováno.  

Pro rozlišení posuzování kvality uvnitř díla a hodnotového pozadí je možné využít 

rozlišení mezi ko-textem díla a jeho kontextem. U. Eco vymezuje  ko-text 

následovně: „ko-text je skutečné prostředí výrazu v průběhu aktuálního procesu 

komunikace“ (Eco 2004, str. 231).  Ko-text je tedy prostorem všech vnímatelných 

složek obrázku, které společně tvoří souvislost jeho interpretace jako figury 

(gestaltu). Ko-text označuje tzv. infralogickou úroveň díla, jeho situační percepční 

charakteristiku. Divák v zásadě intuitivně vybírá mezi různými možnostmi použití své 

zkušenosti z pozorování samotného díla, co z něj zvýrazní nebo naopak zanedbá. 

Dílo ovšem neposuzujeme jen jako strukturu. Vztah částí a celku je řešíme na mnoha 

úrovních. Nejbližším okolím díla je jeho rám, další spoluvystavené nebo jinak 

prezentované exponáty, prostor, v němž je dílo umístěno, doba, kdy jej sledujeme, 

autor, kterému je připisováno, atd. To, v jakých souvislostech k dílu přistupujeme, je 

otázkou abstraktního logického rámce – kontextu. Kontext díla – jeho zasazení do 

                                                
21 Leckdy se tak děje skrytě. Opět odkazuji na konceptovou analýzu hodiny s námětem „dekalk“. 
(Podlipský 2006) 
22 „Variations upon a work, whether in the same or a different medium - and still more, sets of  
variation - are interpretation of the work; the Picasso variations function as much in this way as does 
an illuminating essay on Las Meninas.“ (Goodman; Elgin 1988)  
Citovaný překlad pochází z předmluvy T. Kulky ke knize N. Goodmana, Jazyky umění. (Goodman 
2007, str. 13) 
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struktury souvislostí a referencí, je vždy velice důležitý. Kontext velice významně 

modifikuje svět hry, kterou hrajeme s fikčním dílem.  

Vezměme pro příklad stylovou kopii Vermeera od falzifikátora van Meegerena (Kulka 

2004). Estetické kvality díla (vizuální kvality) zůstávají shodné, mění se dobový 

kontext a spolu s ním i autor díla. To vede ke změně jeho umělecké (výtvarné) 

hodnoty. Osobnost autora – jeho identita a kredit osobnosti samé je pro posouzení 

díla mimořádně důležitá. Svědčí o tom i poslední kauzy, které se týkaly literátů 

(respektive morálních kvalit jejich osobností), u nichž byla kvalita děl v oblasti 

umělecko kritického hodnocení takřka nezpochybnitelná (např. Güntera Grasse23, 

nebo Milana Kundery24). Opačným příkladem jsou akvarely Adolfa Hitlera25, které se 

vyznačují nízkou estetickou i uměleckou kvalitou, vzhledem k osobnosti autora jsou 

ale chápány jako kuriozita.   

Pro predikci kvality sociální normy (tedy i školní hodnocení) je zkrátka osobnost 

autora, jeho biografická data, předchozí tvorba, morální kredit, osobnostně-

psychologická charakteristika, předpověď úspěchů při další činnosti, atd., mimořádně 

důležitá. Důkazem je polemika ohledně knihy Bílej kůň, žlutej drak26. Informace o 

autorovi jsou pro členy poroty udělující cenu Knižního klubu podstatné v okamžiku, 

kdy hraje roli věk autora a kontext díla. Stejně jako učitel ve škole musí zohlednit, 

zda se jedná o tvorbu žáka páté nebo deváté třídy, zda je autorem introvert, nebo 

extrovert, dívka, nebo chlapec, atd. Učitel při hodnocení nemůže setrvat v dimenzi 

první nebo třetí osoby. Hodnocení díla, je také otázkou setkání se prostřednictvím 

dialogu o díle vedeného s žákem tváří v tvář v perspektivě druhé osoby. Složitost 

interakčního prostoru mezi autorem a recipientem díla představuje M. Červenka 

(Červenka 2003, str. 40). Třebaže tak činí pro potřeby fikčního světa lyriky, je 

schéma zachycené na obr. 11. přenositelné na oblast herní aktivity s dílem také pro 

výtvarnou výchovu. 

 

 

                                                
23 srovnej např. http://tydlitatova.blog.idnes.cz/c/254960/Zivot-ve-lzi-az-do-konce-Gunther-Gra.html  
24 srovnej např. http://zpravy.idnes.cz/historici-i-literati-se-prou-zda-verit-dokumentu-o-kunderovi-ptp-
/domaci.aspx?c=A081014_220618_domaci_zra  
25 srovnej např. http://kultura.idnes.cz/hitlerovy-obrazy-vynesly-skoro-5-milionu-korun-f56-/vytvarne-
umeni.aspx?c=A060926_093425_show_aktual_kot  
26 srovnej např. http://www.kultura21.cz/literatura/1365-jak-jsme-se-nechali-napalit  
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obr. 11. Typy řečově aktivních subjektů v komunikaci lyrické básně (podle Červenka 

2003, str. 40). 

V situaci výuky dochází k setkání jak empirických (fyzického učitele a žáků), tak 

dalších subjektů v herní dimenzi. Červenka k tomu poznamenává: „… Wallton rozlišil 

fikční svět, konstituovaný dílem, a fikční svět hry samé, svět – hry, do níž původce 

díla, jeho implikovaný subjekt, zve svého vnímatele. Právě zde, v této přeludné 

doméně nikoli fikčního světa díla, ale zacházení s tímto světem, na hranici mezi 

vnětextovým a vnitrotextovým územím nacházíme místo pro subjekt díla jako 

hypotetického původce tvůrčích činností, které ke vzniku díla vedly. V této sféře hry a 

kontemplace, hravé kontemplace, kontemplované hry, je fikční svět díla včetně 

svého narátora, a tedy i lyrický subjekt, „ještě jednou“ pojednán, přehodnocen, 

konfrontován s významovými komplexy zakotvenými ve „volných“ (fikční svět 

nezakládajících) složkách. Teprve v této souhře se konstituuje to, co literární 

sémiotika nazvala estetickým objektem. Až takto vytvořené významové celistvosti 

konstituují aktivitu a dynamiku tvořivého gesta, které sjednocuje dílo a takto povstalý 

dynamický souhrn smyslu zaměřuje do dalších, na subjektech už nezávislých 

kontextů.“ (Červenka 2003, str. 43). 

Osobnost autora pro hodnocení ve výtvarné výchově je důležitá jako jedno 

z podstatných kritérií. V případě žákovského hodnocení z experimentální úlohy, které 

ukazuje obr. 12, se identita autora stala dokonce výlučným kritériem pro posouzení 

výtvarných prací spolužáků. Po ztvárnění jednoho ze sedmi pojmů emocí vybraného 

jako námět malby (zadání úlohy je uvedeno v kapitole 3.7) žáci do dotazníkového 

listu postupně zaznamenávali předpokládané náměty jednotlivých děl spolužáků, 

hodnotili každý z obrázků na škále 1 až 5 a nakonec měli možnost zdůvodnit svoji 

klasifikaci prostřednictvím slovního hodnocení. Zmiňovaný chlapec místo zdůvodnění 

takřka výlučně zmiňuje identitu spolužáků. Zdůrazňuje kontext díla, respektive 

osobnost autora a zřejmě své sympatie k němu a naopak upozaďuje dílo a jeho 

strukturu, ko-text. 

empirický 
autor 

subjekt 
díla 

lyrický 
subjekt 

[další mluvčí 
v lyric. dialogu] 

empirický 
čtenář 

[další vnímatelé 
prezentovaní v básni] 

implikovaný 
čtenář 

[adresát lyric. 
monologu] 
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obr. 12. Hodnocení prací spolužáků, 63/15, chlapec (první sloupec obsahuje údaj o 

předpokládaném námětu spolužáka, druhý klasifikaci díla a třetí zdůvodnění 

předchozího hodnocení). 

Je zřejmé, že kontext a ko-text se při pozorování obrázku doplňují. Aby totiž divák 

věděl, že vidí, musí se rozhodovat jak v závislosti na vnímaném ko-textu, tak s 

ohledem na abstraktní (vnímaný, myšlený anebo představovaný) kontext. Oscilace 

mezi oběma rovinami je provázena navázáním zvláštního vztahu ke sledovanému 

dílu – zaujetím estetického postoje. 

3.22 Fenomenologický p řístup k estetickému zážitku 
Výše uvedené hry, ať již pexeso, nebo Dantův experiment, předpokládají specifický 

interakční prostor, ve kterém se setkává ten, kdo hraje a to s čím se hraje.  

Ve hře je možné rozlišit dva základní prvky: jednak subjekt – hráče, který provádí 

akce podle pravidel dané hry a také uplatňuje svoji intenci, a dále objekty, které se 

stávají středem pozornosti (kartičky, obrazy, atd.).  

Pokud bychom se rozhodli, že jsou to především vlastnosti herních propriet, které 

diktují způsob, jak se k nim lidé vztahují, přibližovali bychom se pozici, kterou zaujímá 

tzv. objektivní estetika. Pokud bychom naopak usoudili, že jsou to svobodné a čistě 
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individuální duševní stavy a pochody člověka, které podmiňují charakter vztahu k 

dílu, tendovali bychom k přístupu tzv. subjektivní estetiky (Ingarden 2003, str. 225). 

Paradox objektivity versus subjektivity jsem vysvětloval již v kapitole věnované 

transaktivnímu přístupu E. Eisnera (kapitola 3.2). Nyní připomenu jen to, že první 

přístup bývá pranýřován za škrtnutí fikčního světa hry, druhý za zamlčení fikčního 

světa díla. O překonání polarity obou výše uvedených pojetí se pokouší 

fenomenologická estetika R. Ingardena, který na otázku „ co je základním faktem, 

jímž má estetika začínat svá bádání?“, odpověděl: „… setkání člověka s vnějším 

předmětem, který se od něho liší a je na něm prozatím nezávislý.“(Ingarden 2003, 

str. 235). 

Z této teze vyplývá, že stejná váha je přisouzena jak recipientovi, tak objektu v jejich 

vzájemném působení. Objekt je uvažován jako heteronomní, tedy takový, který 

k tomu, aby „byl“, vyžaduje ještě někoho dalšího. Tak jako „galerie plná obrazů, v níž 

není žádný divák, neobsahuje tedy žádný estetický objekt v pravém slova smyslu, 

pouze kandidáty na estetické objekty“ (Zuska 2001, str. 33), nemohly by v našem 

případě barevné kartičky fungovat jako herní figury, pokud by nebylo hráče. 

Interakce objektů-herních figur a hráčů-recipientů vytváří mnohovrstevnatý prostor, 

do kterého vstupuje na jedné straně původce (případný autor) objektu-hry, ona sama 

a z druhé strany recipient-uživatel. Na tomto poli se uskutečňuje do jisté míry 

autonomní aktivita – jednotící sémantická intence, kterou Mukařovský nazval 

sémantickým gestem: „… v průběhu svého trvání se sémantické gesto konkrétním 

obsahem naplňuje, aniž lze říci, že tento obsah přistupuje zvenčí: rodí se prostě 

v dosahu a oblasti sémantického gesta, které jej hned při zrodu 

formuje.“(Mukařovský 1966 /1943/, str. 100).  

3.23 Estetický postoj – podmínka hry 
Tato kapitola završuje konstruktivistický pohled na téma typické pro Artefiletiku 

soustředěním na problematiku utváření žákovských prekonceptů ve výtvarném nebo 

estetickém zážitku. Komunikace směřující k žákovu učení se v něm vyznačuje 

zvláštností, jež odlišuje výtvarnou výchovu od většiny ostatních tzv. naukových 

oborů. Záminkou komunikace se totiž nestává utilitárně-manipulativní funkce 

artefaktu (ta je charakteristická právě pro zkoumání předmětů v oblasti vědeckého 

poznání), ale jeho funkce estetická.  
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V čem spočívá odlišnost estetického objektu od objektu každodenního užití, nebo 

vědeckého zkoumání? Pokusme se estetický objekt nejprve charakterizovat obecně. 

Estetický objekt je objekt heteronomní, tzn., že ke své existenci potřebuje nějaký 

subjekt, jenž se spolupodílí na jeho konstituování. Predikát estetický tedy neoznačuje 

nějakou imanentní vlastnost předmětu, ale poukazuje na nutnost zaujetí specifického 

postoje určitým subjektem. 

Další vlastností estetického objektu je jeho časovost. Znamená to, že z pohledu jeho 

recipienta se estetický objekt objevuje a případně opět mizí. V časovém intervalu, 

kdy je generován, dochází k jeho postupnému poznávání. Po skončení estetické 

recepce se estetický objekt ztrácí a může začít fungovat jako znakový objekt 

náležející do jiného významového a výkladového rámce. To, že si v jistém okamžiku 

uvědomím, že na mne předmět působí jako estetický objekt, neznamená, že jej tak 

ztotožním pokaždé. Soška, stvořená primárně za účelem generování estetického 

objektu, může být použita jako pěstní klín. A naopak - matematická rovnice zdánlivě 

transparentně odkazující k abstraktní číselné reprezentaci se může stát za jistých 

podmínek předmětem estetické percepce27.  Pozici objektového pólu estetického 

objektu může obsadit i věc poměrně nepravděpodobná – například pisoár nebo 

sušák na lahve. 

Estetický postoj, který zaujímá konkrétní recipient, je charakterizován rozštěpem 

vnímání subjektu na reflektované a reflektující já. Tento fakt způsobuje odlišnost od 

stavu zažívaného v průměrné každodennosti. „V běžném, každodenním životě, při 

„obstarávání“ (termín existenciální filozofie), tvoří vědomí Já pozadí běžných činností 

a ego není ohniskem vědomí“ (Zuska 2001, str. 41). Znamená to, že činnost, která je 

ve vztahu ke konkrétnímu objektu realizována, je vykonávána bezprostředně, plynule 

a bez ohledu ke kvalitám a hodnotám jí samotné. Tím co nás zajímá při zatloukání 

hřebíku je účinnost a účel, respektive následek, nikoliv „zatloukání“ jako takové, tedy 

to, co při něm pociťujeme a jak jej zažíváme. Oproti tomu je při zaujetí estetického 

postoje podrobena reflexi interakce mezi Já a vnímaným objektem. Tuto reflexi 

                                                
27 „Obě delší stěny získaly slabě krémovou barvu, potom se rozjasnily, zbělely a nakonec se na nich 
objevily úhledně psané rovnice – tak malé, že se daly stěží přečíst…. Úhledné nápisy se ztenčily 
v jemné vlasové linie, sotva patrné černé kličky na perleťovém pozadí…. Gendibal sledoval, jak míjejí 
roky a jak se červené vlasové linie proplétají téměř fascinujícím způsobem. Sám vzorec samozřejmě 
nic neznamenal. Podstatné byly symboly, ze kterých byl složen.“ (ASIMOV, I. Nadace na hranicích. 
AG Kult: Praha, 1992. ISBN 80-901035-1-0, str. 85-86) 
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„obstarává“ reflektující estetické já. Hlavním předmětem reflexe se stávají 

významovost, kvality a hodnoty vztahového rámce a estetického objektu. 

 

obr. 11 schéma rozštěpu Já a estetické distance při estetickém zážitku (podle Zuska 

2001, str. 60) 

Vzdálenost mezi reflektujícím a reflektovaným Já se může měnit. Oscilace mezi 

hlubokým uvědoměním si své pozice vůči předmětu estetického zažívání a úplnou 

identifikací s fikčním subjektem – adresátem díla probíhá tzv. estetické distanci 

(Zuska 2001, str. 41, 51-62). Schéma estetické distance a rozštěpu v estetickém 

zážitku demonstruje obr. 11. 

Termín estetická distance je nosný pojem estetiky 20. století a pochází původně z 

oblasti psychologie (Zuska 2001, str. 51).  V oblasti psychoanalýzy bychom k němu 

nalezli analogii v konceptu potencionálního prostoru D. Winnicotta (Vavrda 2005, str. 

96). V obou případech se jedná o „oblast prožívání, ležící mezi fantazií a realitou“ 

(Vavrda 2005, str. 96). Ve výtvarné výchově se pak toto pole primárně stává dějištěm 

estetické recepce objektů, jevů a dějů, které se odehrávají v situacích výuky. Sama 

dovednost pohybu v estetické distanci by měla být předmětem učení. Schopnost 

zvládat interakci a reflektovat ji totiž podmiňuje samotnou kvalitu estetického zážitku. 

S oporou o text V. Zusky (Zuska 2001, str. 51-62) nyní vymezím několik základních 

pozic, které lze v rámci estetické distance zaujmout.  

Na příkladu jednoho vybraného žákovského díla představím typy pozic, které lze 

zaujmout v rámci estetické distance.   
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obr. 12. 62/10, dívka, Smutek 

Podnětový obrázek byl vytvořen v rámci experimentálně zadávané učební úlohy.  Na 

pozice, které jednotliví hodnotitelé zastávali v rámci estetického zážitku, usuzuji na 

základě vyhodnocení dotazníkových listů, které byly po skončení malby vyplněny ve 

sledované třídě. Každý z žáků do listu vypisoval předpokládané náměty spolužáků, 

hodnocení obrázku na škále 1 až 5 a nakonec zdůvodnění klasifikace. V další fázi 

testování byly výtvory žáků předloženy k hodnocení expertní skupině tvořené 

budoucími učiteli výtvarné výchovy.28 Pro malbu, kterou se nyní budu zabývat 

(představuje ji obr. 12.), byl zamýšleným námětem „Smutek“. Byla zde vybrána jako 

případ umožňující dobře ilustrovat rozložení estetických postojů hodnotitelů a 

zároveň extrémní rozdílnost v přístupu k hodnocenému dílu mezi žákovskými 

posuzovateli a expertní skupinou.  

Obecně se dá říci, že dílo bylo identifikováno oběma skupinami jako člen „negativní“ 

skupiny emocí. Podstatné rozdíly se ovšem týkaly interpretačního rozptylu a 

hodnocení kvality díla. 

Žákovské interpretace se velice nadprůměrně sjednocovaly na identifikaci námětu 

coby „Zlosti“ (14 voleb, tj. cca 87%), pouze dva recipienti jej vyhodnotili jako „Smutek“ 

(tj. cca 13%). Námět díla byl spolužáky autorky takřka nerozpoznán a navíc bylo dílo 

hodnoceno velmi negativně průměrnou známkou 3,94. Členové expertní skupiny 

nejčastěji tipovali za námět díla „Úzkost“ (3 volby, tj. cca 43%) a dále „Zlost“ (2 volby, 

                                                
28 Podrobnější informace o vyhodnocení experimentální učební úlohy obsahuje kapitola 5. V tomto 
okamžiku nejsou pro výklad podstatné. 
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tj. cca 29%), „Smutek“ a „Zoufalství“ obdržely jednu volbu (tj. cca 14%). Na rozdíl od 

žákovské skupiny ovšem hodnotili dílo velice kladně průměrnou známkou 1,43 

(šestkrát hodnocení 1, jednou hodnocení 4). 

Velmi zajímavé srovnání rozdílných přístupů také představují níže uváděné tabulky 

(tabulka č. 1 představuje žákovské hodnocení, tabulka č. 2 hodnocení expertní 

skupiny) obsahující vybrané hodnotící soudy. I z těchto několika ukázek je patrné, že 

hodnotící kritéria recipientů z obou skupin jsou velmi komplexní. Týkají se např. 

barevnosti: „černá barva, monochromní práce“; komplexity: „strohé“; kontrastu: 

„nevýrazné“ a dalších kvalit výrazové struktury díla. V následujícím textu zkusím 

s oporou o charakter estetického postoje vyložit fakt, že dílo obecně považované za 

vyjádření negativní emoce, experti hodnotí pozitivně, zatímco spolužáci záporně.  

 
 
 
 
 
 
 
 

tab. 1. Příklady žákovského hodnocení 

 
 

 

 

 

tab. 2. Příklady expertního hodnocení 

• Poddistancování 

Poddistancování nastane, pokud dojde ke zborcení napětí mezi reflektujícím a 

reflektovaným já a subjekt se dostává do dimenze rovnocenné a funkčně identické s 

estetickým objektem. K němu se potom vztahuje jako k něčemu „reálně“ 

zažívanému. Přestává být důležité rozlišení mezi fantazií a realitou, obojí je takřka 

stejně intenzivní. Příklady poddistancování: 132/2 „vyvolává smutný pocit, 

melancholii, dálku; jako když někomu někdo chybí, kdo je daleko“, 109/9 „barvy 

stylizovaného slunce a dalších "příjemných" tvarů jsou zde natolik pozměněné a 

znepokojující, že dostávám pocit jako, že na mě obraz útočí, nic mě neutěší“.  

Index  Známka  Identifikace  Hodnotící soud  
56/2 5 zlost neni to vono 
55/3 5 zlost nelíbí je tam moc černé barvy 
54/4 5 zlost pořád černé 
51/5 5 zlost je tam moc černé barvy 
59/6 5 zlost hnusný začmáraný a moc černý a nevýrazný 
53/7 5 zlost černá čtvrtka 
49/16 1 zlost je to strašidelné 

Index  Známka  Identifikace  Hodnotící soud  
157/55 1 zlost dobrá zlost, emotivní 
153/55 1 zlost + zaplnění papíru 
159/55 1 zoufalství ačkoli jde o monochromní práci, cítím prostor, 

příjemné 
156/55 4 úzkost strohé 
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• Zaujetí optimální distance 

Pro zaujetí optimální distance je na straně subjektu potřeba vyvinout určitou míru 

kulturního úsilí, při překonávání kvalit objektového pólu, které mohou být zpočátku 

pociťovány nebo tematizovány jako nepříjemné. Například při vnímání obrazu, který 

metaforicky vyjadřuje smutek a jeví se jako ohrožující, musí jedinec překonat reakce, 

které toto vyhodnocení zajišťují ne na „úrovni reflektovaného vědomí a prožívání, ale 

v základnějších (vývojově) vitálních vrstvách vědomí, neurofyziologicky v mozkovém 

kmeni a tzv. retikulárním aktivizačním systému.“ (Zuska 2001, str. 55). Příklady 

výroků ilustrujících pohyb autora v intencích optimální estetické distance: 138/12 

„Čím déle ho sleduji tím je pro mě zajímavější. Zejména rozdělení obrázku na 2 části. 

Lze na něm vidět určitý vývoj. Postupně mě nadchnul.“, 132/14 „pokud počítám s tím, 

že je to zlost, myslím si, že je tato emoce dobře vyjádřena agresivními tahy a 

zakalenou, temnou barvou ---> proto taky tak nepříjemně působí“.  

• Předistancování 

K předistancování a k vykročení z rámce estetického zážitku může nastat v případě, 

kdy dojde k přepětí kontaktu mezi reflektovaným já a estetickým objektem. K 

předistancování na rozdíl od poddistancování nedochází z intence subjektu, ale 

„záleží velkou měrou také na estetickém objektu a jeho bázi.“ (Zuska 2001, str. 54). 

Pokud je objekt příliš komplexní, a je vyžadováno nadměrné soustředění 

pozorovatele, nedojde k vytvoření estetického objektu. Příklady předistancování: 

35/24 „čmáranice“, 15/10 „pláskanice“.  

• Přechýlení 

Jestliže dojde, z nějakého důvodu k přemístění pozornosti reflektovaného já na jiný 

estetický objekt. K tomuto přechýlení zaměřenosti na jiný estetický objekt zpravidla 

dochází, pokud stávající estetický objekt evokuje vzpomínku na zážitek z osobního 

života a její výrazová struktura se stává hlavním předmětem zájmu subjektu. 

Vnímatel se již nezabývá strukturou původního objektu a předpisem, který generuje, 

ale zpracovává strukturu novou původním objektem asociovanou. V reálné situaci to 

zpravidla znamená hladký přesun pozornosti vnímatele a interpreta z uměleckého 

díla na osobní historii, přičemž se stává, že se interpretace vzdaluje z oblasti 

relativního sjednocování soudů do oblasti autonomních s velkým individuálním 
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rozptylem. Příklady přechýlení: 144/50 „--> příjemný zážitek z prázdnin, hezké 

vzpomínky“, 63/15 „Filip“. 

• Zborcení 

Posledním případem, který může nastat při pokusu o zaujetí estetické distance, je její 

zborcení. To může nastat, jestliže se objekt nabízející se pro estetické vnímání 

disponuje příliš chudým komplexem estetických kvalit, které nejsou s to vtáhnout 

subjekt do estetické distance po potřebný čas. Zborcení estetické distance nastává 

také v momentě, kdy objekt emituje vlastnosti, které do značné míry potlačují nebo 

přímo znemožňují nastolení estetické funkce. Mohou působit na úrovni fyziologie 

(například zprostředkovaný zážitek bolesti, s nímž pracuje body art), nebo v oblasti 

náboženských a sociálních tabu (zobrazení nepřijatelných témat, například díla z 

kontroverzní výstavy Decadence Now! v Galerii Rudolfinum). 

Co se týká rozpoznání námětu, vyjadřují se žáci překvapivě homogenně, ale 

identifikují námět coby zlost. Připomeňme v tomto okamžiku znovu N. Goodmana, 

který upozorňuje, že: „… vyvolané emoce jsou zřídkakdy ty, které jsou vyjádřeny. 

Zmučený výraz vzbuzuje spíše soucit než bolest a tělo vyjadřující nenávist a hněv 

vzbuzuje častěji odpor či strach.“ (Goodman 2007, str. 52). Zdá se, že u žáků nejprve 

dochází k přechýlení distance. Zlost, kterou pociťují nad smutným obrázkem, 

postupně zaujímá místo objektového pólu estetického zážitku. Metaforicky smutný 

obrázek, který překáží prožitku pohody, zkrátka rozčiluje. Známka 5, jenž v 

žákovském hodnocení převažuje (8 voleb) zároveň symbolicky vyjadřuje maximální 

možnou míru distance. Nelibost je potvrzena odstupem a dochází ke zborcení 

estetického zážitku. Pouze jediná žákyně si dokáže vychutnat „strašidelnost“ 

obrázku.  

Oproti tomu s metaforicky úzkostným, nebo depresivním vyzněním obrázku nemá 

expertní skupina problém (až na jedinou výjimku). Studenti učitelství jsou schopni 

udržet optimální distanci k podnětu zpočátku pociťovaného jako nepříjemný.  

V normální situaci výuky by se tento rozdíl měl stát předmětem sociokognitivního 

konfliktu a předmětem žákovského učení. Schopnost rozvoje dispozic ke vstupu do 

estetické distance je zásadním předpokladem plnohodnotného estetického zážitku. 

Přitom nejde jen o schopnost reflektování kvality objektu na úrovni reflektovaného já, 
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ale především o schopnost sebereflexe na úrovni reflektujícího já. Zpřístupnění právě 

takových typů obsahů by měl učitel pomoci svým žákům zajistit. 

3.24 Typy výpov ědí o estetickém zážitku 
Zaujetí estetického postoje modifikuje zážitek ze setkání s předmětem našeho 

zájmu. S oporou o příklad, který uvádí N. Goodman, se nyní pokusím popsat 

způsoby zvýznamňování kvalit transaktivního zážitku. Navážu přitom také na 

informace o estetických soudech, které jsem předložil v kapitole 3.17. Domnívám se, 

Goodmanovo rozlišení různých typů zvýznamňování pomůže hlouběji porozumět 

Sibleyho (Sibley 2003, str. 40 – 41) strategiím interpretace estetických kvalit díla, 

které využívají zkušení experti (ve slabším pojetí učitelé). Začínají přitom 

upozorněním na kvality podnětu samotného a přes konvenční zavedené metaforické 

obraty směřují nově vytvářeným metaforám. Goodman svůj výklad začíná 

následujícím myšlenkovým experimentem: 

„Mám před sebou obraz stromů a útesů u moře, namalovaný v tlumené šedi a 

vyjadřující bezmezný smutek. Tento popis poskytuje informace trojího druhu: říká 

něco o tom, (1) jaké věci obraz zobrazuje, (2) jaké vlastnosti má a (3) jaké pocity 

vyjadřuje. Logika příslušných vztahů je v prvních dvou případech jasná: obraz 

denotuje určitou krajinu a je konkrétním případem určitých odstínů šedi. Jaký je však 

logický charakter mezi obrazem a tím, co má vyjadřovat?“ (Goodman 2007, str. 54). 

• Denotace 

Denotace je zdánlivě nejjednodušším typem reference. Týká se vztahu mezi prvky 

mimojazykové nebo jazykové skutečnosti - predikáty, které označují nějakou 

skutečnost. Vztah označování je přitom jednosměrný. V našem případě by slovo 

„šedý“ denotovalo šedou barvu obrazu. „Objekt je šedý nebo je případem šedosti 

nebo vlastní šedost tehdy a jen tehdy, pokud se „šedý“ na objekt vztahuje. Tedy 

zatímco obraz denotuje to, co zobrazuje, a predikát denotuje to, co popisuje, jaké 

vlastnosti obraz nebo predikát má, závisí na tom, které predikáty jej denotují.“ 

(Goodman 2004, str. 55). 
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Verifikace denotace předpokládá, že ověřujeme rozsah určitého pojmu, respektive 

jeho hraniční případy. Je obraz skutečně šedý, nebo je spíše temný, anebo bychom 

jej mohli označit jako černý? 

obr. 13. I bez vyčerpávajícího výčtu všech variant stromů je tříleté dítě schopno 

takřka bez chyby určit, co patří a nepatří do kategorie „strom“. (podle Draaisma 2003, 

str. 232). 

Denotace předpokládá výborné zvládnutí jazyka jako nástroje kategorizace 

mimojazykové skutečnosti. Vzhledem k tomu, že tento úkon zvládají poměrně 

bravurně již tříleté děti, je velmi často považována za cosi primitivního. Draaisma na 

následujícím srovnání ukazuje, že tak jednoduché to ve skutečnosti není: „Děti sotva 

tříleté jsou schopny bezchybně rozlišit různé hodinové mechanismy – orloje, budíky, 

hodiny v automobilu, kapesní hodinky, pendlovky a popsat jejich projevy jako „tiktak“. 

(Draaisma 2003, str. 231).  Při zařazení konkrétních obrázků do určité třídy (stromů) 

a následného výběru predikátu, který prvky třídy denotuje, hraje důležitou roli 

percepční gestalt a infralogické operace. Počítače, jejichž rozpoznávací algoritmy 

musí obsahovat explicitní seznam definujících vlastností. I tak hrozí programu 

záměna, například telegrafního sloupu za strom, což je chyba, kterou tříleté dítě již 

neudělá (viz obr. 13.).  

• Exemplifikace 

Denotace je založena pouhou vazbou reference, která může být arbitrární, anebo se 

tak jevit. Pojem „šedý“ sám o sobě nenese žádné kvality, ze kterých bychom mohli 

usuzovat, že označuje šedé předměty.  
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„Exemplifikace je vlastnění vlastností plus reference…. Vzorek exemplifikuje pouze ty 

vlastnosti, které má a k nimž zároveň odkazuje.“ (Goodman 2004, str. 56). 

Denotace je referencí transparentní – predikát není nositelem žádných zvláštních 

kvalit, tedy alespoň takových, které by stály za povšimnutí. Exemplifikace oproti tomu 

vyžaduje matérii – v níž se exemplifikovaná vlastnost ukazuje.   

„Zdá se, že označování je jaksi svobodnější než exemplifikování. Červené předměty 

může denotovat cokoli, nemohu však z něčeho, co není samo červené, udělat vzorek 

červenosti. (Goodman 2004, str. 60). 

 

obr. 14. Font písma jako vzorek vlastnosti (podle Eisner 1998, str. 32) 

E. Eisner tento fakt ilustruje na příkladu zápisu podstatného jména kočka. Tematizuje 

rozdíly ve formě fontů a upozorňuje na měnící se způsob odkazování. „V první verzi 

funguje slovo kočka jako signál, jehož referenta si můžeme bez obtíží představit. 

Druhá verze představuje jiný stav věci. Písmena k-o-č-k-a jsou stále docela čitelná. Z 

doslovného hlediska zde není rozdíl mezi první a druhou verzí. Ale forma použitá pro 

označení kočky je dosti odlišná od první verze. Ve druhé verzi zažíváme něco z 

elegance a číčovitosti kočky. Tato verze slova kočka zobrazuje nebo vyjadřuje jeden 

z aspektů kočičí „kočkovitosti“. Slova, nebo přesněji forma zapsání písmen do slova, 

vypovídá stejně jako písmena nahlížená z perspektivy doslovnosti.“ (Eisner 1998, str. 

32) 

Pro expresivně tvořivé úkoly je exemplifikace velice podstatným a nenahraditelným 

způsobem reference. Exemplifikace je v zásadě alternativou jazykového odkazování, 

které doplňuje a v mnoha ohledech prohlubuje. 

„Učitel tělocviku na rozdíl od dirigenta exemplifikuje. Jeho předcvičování je příkladem 

vlastností cviků, které mají provádět jeho žáci, zatímco jeho ústní pokyny předepisují, 

ale neukazují, co se má udělat.“ (Goodman 2004, str. 63). 
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• Exprese 

V kapitole 3.15 jsem již předeslal, že exprese je spojena s imaginací a artikulovaným 

vyjádřením prožitku, resp. zkušenosti. N. Goodman zdůrazňuje u exprese ještě další 

její unikátnost coby metaforické reference. „Nejde o ty důvěrně známé rysy, na 

jejichž základě objekty a události sloužící jako symboly doslovně klasifikujeme, nýbrž 

o metaforický dovoz.“ (Goodman 2004, str. 78) metaforu potom považuje za: „... 

záměrný kategoriální omyl – nebo spíše za podařené druhé manželství, které je sice 

bigamní, ale šťastné.“ (Goodman 2004, str. 78) 

V případě uvedeném na začátku kapitoly shledává divák obraz stromů a útesů u 

moře, namalovaný v tlumené šedi, jako obraz vyjadřující bezmezný smutek. 

Znamená to tedy, že recipient obrazu k němu zaujímá estetický postoj a v určité 

optimální distanci si uvědomuje, že: obraz zachycuje jisté přírodniny – stromy a útes, 

převládající barvou obrazu je šedá. Celkové vyznění obrazu – jeho percepční gestalt 

vyvolává v divákovi pocit bezmezného smutku. Při zesílení psychické distance by 

bylo možné tento zážitek potlačit a pitvat kvality struktury obrazu, které pocit smutku 

způsobují (kompozici, barevnost, světelné kontrasty, akcent, apod.). V případě, že by 

naopak nastalo zeslabení estetické distance, mohl by se divák rozplakat. Plakat bude 

ovšem divák, nikoliv obraz. Obraz ponechá rozpoložení diváka vcelku netečným.  

Říci, že obraz je smutný, znamená tedy označit jej jako nositele metaforické 

vlastnosti. N. Goodman upozorňuje, že obraz má tento potenciál bez ohledu na 

diváka. „Podstatné není, zda někdo obraz smutným nazve, nýbrž zda obraz smutný 

je, zda se na něj označení „smutný“ skutečně vztahuje. „Smutný“ se může na obraz 

vztahovat, i když jej nikdy nikdo takto nepopsal. Tím, že obraz nazveme smutným, jej 

rozhodně smutným neučiníme.“ (Goodman 2004, str. 79). Já bych naopak zdůraznil, 

že v oblasti edukace na divákovi, jeho kompetenci vstupovat do estetického zážitku a 

také aktuálním rozpoložení záleží především. Označit obraz jako smutný znamená 

tuto kvalitu v něm objevit a zároveň udržet interakční pole v takové distanci, která 

umožní plnohodnotný zážitek. 

Závěrečná tabulka (tab. 3.) shrnuje předešlý text. V předposledním sloupci 

Předpoklady užití symbolické funkce jsou uvedeny kompetence, kterými musí být 

vybaven subjekt při každém způsobu zvýznamňování. V posledním sloupci se nalézá 
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ilustrace činností, které operacionalizují jednotlivé referenční typy. Předchozí text 

tedy ústí do didaktické interpretace způsobů utváření významu. 

Symbolická 
funkce 

Otázka Typ reference  Předpoklady užití 
symbolické funkce 

Operace  

denotace 
 

Jaké věci obraz 
zachycuje? 

Výraz označuje 
nějakou věc na 
obraze na 
základě 
arbitrárního, 
konvenčního 
vztahu. 

Subjekt zná pravidla 
schématu přiřazení 
mezi výrazem a věcí, 
kterou výraz 
odznačuje. 

Subjekt uvádí 
výrazy, které 
označují adekvátní 
obsah. 
Subjekt deklaruje: 
„Na obraze je strom.“ 
Je schopen označit 
další výskyty stromů 
ve svém okolí. 

exemplifikace 
Jaké vlastnosti 
obraz má? 

Výraz disponuje 
určitou vlastností, 
která je 
stejnorodá 
s vlastností 
obrazu. 

Subjekt rozpozná 
pravidlo přiřazení 
mezi vlastním 
výrazem a obrazem 
prostřednictvím 
zdůraznění určité 
vlastnosti.  Subjekt 
zná pravidla 
schématu přiřazení 
mezi výrazem a 
vlastností, kterou 
výraz odznačuje. 
 

Subjekt demonstruje 
výrazy, které 
odpovídají 
deklarované 
vlastnosti obsahu. 
Subjekt například 
vybírá z barevného 
vzorníku tóny šedí, 
které odpovídají 
barevnosti obrazu. 
Pomocí konfigurace 
vlastního těla 
předvádí tvar 
zobrazeného stromu. 

exprese 
Jaký zážitek 
obraz 
zprostředkovává? 

Výraz disponuje 
určitou 
metaforickou 
vlastností, která 
je stejnorodá 
s vlastností 
obrazu. 

Subjekt objeví 
pravidlo přiřazení 
mezi výrazem a 
obrazem 
prostřednictvím 
metafory.  Subjekt 
zná/nalezne schéma 
vyjádření metafory. 

Subjekt zaujme 
estetický postoj a na 
základě estetického 
zážitku vytváří 
metaforické 
označení určitých 
vlastností díla. 
Subjekt nazve obraz 
smutným nebo 
vytváří vizuální 
metaforu obrazu 
(např. technikou 
koláže). 

tab. 3. Didaktická interpretace způsobů utváření významu  

 

4 Experimentální u čební úloha 
V předchozí kapitole jsem podrobně představil obecnou charakteristiku interakčního 

rámce expresivně tvůrčích aktivit ve výtvarné výchově – výrazovou hru. Nyní znova 

připomenu konkrétní zadání experimentální výukové situace, identifikuji její pravidla 

(explicitně formulovaná i implicitně obsažená) a rozeberu do hloubky, důsledky 

těchto pravidel pro konceptovou vrstvu obsahů výuky a žákovskou činnost.  
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4.1 Rozbor zadání u čební úlohy 
„Na tabuli je napsáno 7 pojmů (slov), které se vztahují k emocím: smutek, úzkost, 

zoufalství, zlost, naděje, štěstí, radost. Vyberte si jedno slovo a pokuste se ho co 

nejvýstižněji a nejlépe vyjádřit malbou, namalovat. Jediným omezením je, že malba 

musí být nefigurativní. Námět vaší práce nesmíte nikomu prozradit, jinak zkazíte hru. 

Je potřeba uchovat tuto informaci jako tajemství. Aby se však neztratila, napište ji do 

dotazníkového listu, který je před Vámi položen na stole. Ten pak přeložte, nebo 

schovejte tak, aby do něj nemohl nikdo další nahlédnout.“ 

Po dokončení výtvarné činnosti, byl všem dětem ve třídě nejprve ukázán celý vzniklý 

soubor prací. V dalším kroku jim byly postupně ukazovány jednotlivé obrázky po 

přibližně stejných časových intervalech (2 až 3 minuty). Žáci ke každému z nich 

vyplňovali do záznamového listu následující údaje: a) předpokládaný námět práce (tj. 

jaký cit ze sedmi možných je asi zobrazen), b) hodnocení práce běžnou známkou ze 

stupnice 1 – 5, c) stručné slovní zdůvodnění dané známky. 

Obecný charakter úlohy jsem rozebíral v kapitole 3.7. Zde pouze připomínám, že 

typologicky se jedná o příklad realizace výuky ve vstřícném pojetí kurikula. Pozornost 

učitele se soustřeďuje na zadání výtvarného úkolu, tedy námět, výtvarné techniky a 

na motivaci žáků. V případě experimentální úlohy je ze strany zadávajícího omezen 

důraz na budování podnětné atmosféry. Žádný z účastníků experimentu ale neodmítl 

zapojit se do výuky. Naopak bylo možné pozorovat velký zájem žáků při procesu 

tvorby a následném vyhodnocování obrázků. Z tohoto faktu lze usuzovat, že 

primárně motivujícím je samotný námět, který se dovolává osobní prožitkové 

zkušenosti dětí. Jako doprovodná motivace může být vnímáno ztajení výběru emocí 

a následné „tipování“ autorské intence spolužáků.  

Konkrétní postupy a cíle výtvarného úkolu, třebaže vyplývají z jeho pravidel, nejsou 

stanoveny nijak konkrétně a dávají dostatečný prostor volnosti při žákovské 

expresivně tvůrčí činnosti. Podívejme se, jaká pravidla lze v zadání výrazové hry 

identifikovat. 

(1) Tematická rovina výuky pracuje s obsahy (náměty) sedmi emočních stavů 

zadaných žákům prostřednictvím jazykových výrazů. Předpokládá tedy schopnost 

žáků porozumět významům slov a vybrat si jedno z nich jako námět pro své dílo.  

(2) Výtvarná technika tvorby je limitována požadavkem na nefigurativní charakter.  
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(3) Dále by neměl autor prozradit námět svého díla svým spolužákům.  

(4) Zdůrazněna je výstižnost vyjádření námětu prostřednictvím malby. Výstižnost 

zpracování je předpokladem následné rozpoznatelnosti námětu.  

(5) Zároveň je kladen důraz na kvalitu tvorby samé, aby umožňovala plnohodnotný 

estetický zážitek.  

V následujících podkapitolách se budu podrobněji věnovat zadanému námětu a 

technice výrazové hry. Ostatní pravidla se týkají operačního rámce výuky, respektive 

následné reflektivní a hodnotící fáze. O tom, jak se dařilo žákům dodržet pravidla pro 

hodnocení, pojednám v kapitole 5, která přináší také analýzu dotazníků samotných. 

4.2 Námět výrazové hry 
Námět výrazové hry tvoří sedm pojmů označujících citové stavy člověka. Nejedná se 

tedy o námět, který by byl svojí podstatou prožitkově neutrální nebo alespoň v této 

oblasti málo aktivizující. Pro porozumění podstatě námětu, se obracím nejprve na 

poznatky z psychologie emocí. Podrobnější poznání expertních kontextů didakticky 

transformovaných obsahů (učiva) by mělo pomáhat při hledání odpovědí na otázky: „ 

co (budu dělat), jak (to budu dělat), proč (to mám dělat – čeho tím dosáhnu). První z 

nich je otázkou po obsahu, druhá se týká metody, třetí cílů.“ (Janík; Slavík; Najvar a 

kol. 2011, str. 145). Psychologie emocí, jejímž jedním z předmětů zkoumání city jsou, 

by měla poskytnout podrobnější a hlubší informace o tomto fenoménu, nutné pro 

zmapování konceptové roviny obsahů experimentální učební úlohy. Pomoci by měly 

především při hledání na otázky, co jako učitel dělám, když žákům zadávám emoce 

jako námět, a při zdůvodnění adekvátnosti učební úlohy. Bez reflexe a explikace této 

struktury by bylo jen stěží možné hodnotit a posuzovat smysluplnost a kvalitu 

žákovského úsilí. 

Podle teorie diskrétních emocí Carolla E. Izarda je cit chápán jako komplexní vztah 

mezi sadou neurálních procesů, eferentními procesy, které mohou, ale nemusejí vést 

k pozorovatelnému výrazu, a jedinečného vědomého prožívání. V rámci této teorie 

můžeme tedy rozeznat tři aspekty emoce: neurální, prožitkový a expresivní. 

(Stuchlíková 2002, str. 54) Nakonečný dále uvádí, že „prožívaná emoce a výrazová 

motorika vytvářejí funkční okruh s fyziologickým stavem na základě emočně 

působivého podnětu“ (Nakonečný 2000, str. 141). 
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Toto členění upozorňuje na fakt, že emoční obsahy jsou pro nás dostupné skrze 

kategorizující introspekci, která zpřístupňuje fyziologické pochody organismu a 

prožitkovou komponentu a také skrze pozorování výrazu emočního stavu u někoho 

druhého.  

Pro žákovskou činnost je tedy podstatné vybavení si autenticky prožívané emoce, 

případně vzpomínka na výraz emoce rozpoznaný u druhé osoby, nebo metaforické 

označení díla (například obrazu, coby smutného).  

Prožitkovou komponentu emocionálních stavů tvoří kompozitně následující modality: 

afektivní – emoce, pocity, prožívání; fyziologická – aktivita tělesných procesů; 

motorická – zvnějšku pozorovatelné projevy; kognitivní – poznávací procesy a 

myšlení (Bažantová 2007). 

Vzhledem k záměrné oproštěné expresivní složce zadání učební úlohy a 

transparentní znakovosti námětu (slova napsaná na tabuli), je značně eliminována 

vnější stimulace žáků. Pojem „smutek“ denotuje výše uvedené modality fenoménu 

smutek. Učitel (respektive zadavatel úlohy) nevyužívá pokročilé metaforické a 

expresivní strategie pro přiblížení námětu žákům. Nepředvádí jednotlivé emoce 

prostřednictvím mimického výrazu, nebo dramatické gestikulace rukou. Důraz je 

kladen na autonomní imaginativní aktivitu žáků. Zadání námětu pro ně představuje 

úkol propojit „vnitřní“ prožitkový a „vnější“ projevový aspekt zvolené emoce. Vnitřní 

aspekt je uchopitelný skrze introspekci a nárokuje schopnost imaginace, autentizace 

a projekce při práci s obsahem. Vnější aspekt je závislý na žákově schopnosti 

originální typizace, stylizace a dovolává se žákovy zkušenosti s etablovanými socio-

kulturními způsoby vyjadřování emocí. 

Přestože z pohledu některých teorií emocí neexistují „pozitivní“ a „negativní“ emoce a 

jedná se o neutrální prostředky zvládání určité situace (Bažantová 2007), z pohledu 

prožívajícího subjektu je přirozené rozlišování kladné a záporné emoce (Křivohlavý 

2007, str. 62). Proto lze předpokládat, že zatímco náměty: smutek, úzkost, zoufalství, 

zlost, lze obecně považovat za záporné, náměty: štěstí a radost, jsou interpretovány 

jako kladné. Naděje má díky svému charakteru propojujícímu pozitivní a negativní 

pól emočního spektra výsadní postavení kdesi uprostřed pomyslné škály. 
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4.3 Druhý jako zrcadlo emocí 
Diferenciaci citů se učíme především na základě pozorování výrazu druhého 

člověka. V raném dětství to zpravidla bývá matka, která identifikuje a zrcadlí 

(mirroring) afektivní projevy dítěte. Zprvu bezobsažný a náhodný shluk informací 

tento akt činí plnovýznamovým (Vavrda 2005, str. 76). Výzkum emočního výrazu u 

novorozenců a kojenců ukázal, že zájem, radost, smutek a hněv u nich představují 

více než 95% obličejového výrazu (Stuchlíková 2002, str. 96).  

Dále je třeba ještě zmínit, že konstruování emoce je také kulturně determinované 

(Stuchlíková 2002, str. 22). S tím souvisí i v kultuře zavedená schémata aranžování 

situací, nebo podnětů, které mají příslušnou emoci evokovat. Jako příklad kulturní 

podmíněného vyjádření emoce se například uvádí, že barvou smutku je v Evropě 

černá, v Číně bílá (Malina 2007, str. 492; Vondráček 1993, str. 64).  

4.4 Fenomenologie nám ětu 
Po obecném úvodu se nyní budu věnovat výkladu podrobnějších informací 

o jednotlivých emocích. Údaje pochází z oblastí psychologie emocí, filozofie, 

literatury a vizuální kultury. Výklad se soustřeďuje především na prožitkový a 

projevový aspekt emocí, respektive na fyziologický stav, výrazovou motoriku, 

popřípadě typy prožitků, prožívajících subjektů. Úryvky básní slouží jako příklady 

expresivní interpretace emoce. Za představitele vizuálních vyjádření emocí jsem 

zvolil emotikony. Lze předpokládat, že tento typ vyjádření žáci dobře znají. Funkci 

emotikonů v psané formě komunikace (e-mail, chat, atd.) shrnuje Vybíral 

následovně: „Smajlíky zasazují slova do přesnějšího vztahového rámce a aktuálního 

emočního kontextu. Mohou představovat substituci jak za neverbální sdělování, tak 

za metakomunikaci (komentování komunikovaného).“ (Vybíral 2005, str. 283) 

Připomínám, že smyslem zařazení následujícího textu je zhustit konceptovou vrstvu 

zadaného námětu. Agregát informací a různých způsobů jejich vyjádření má umožnit 

hledání vazeb směrem k žákovské tvorbě. Zorný úhel metajazyka se v této kapitole 

více konkretizuje a zároveň se tím demonstruje, jak do didaktické analýzy vstupují 

další obory, které učiteli poskytují poznávací rámec pro didaktickou transformaci 

určitého obsahu. Toto zjištění bylo podrobně rozpracováno M. Fulkovou v knize 

Diskurz umění a vzdělávání (Fulková 2008).  
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• Smutek 

Hrál smutně na hoboj. Vzduch zhluboka se chvěl 

pod písní váhavou a jemnou, mollovou… 

A od vod teskně zpět mu hoboj vlhkem zněl:  

jsou ohně marny, jsou, vždy zhasnou, uplovou.29 

 

Prožitek smutku je interpretován jako reakce na nějakou ztrátu (Nakonečný 2000, str. 

251). Projevovými aspekty smutku bývají často pláč a štkaní, hořekování a spínání 

rukou. V prožitkové sféře může být ale hluboký smutek charakterizován jako stav 

odevzdání, uzavření a ztišení, nostalgického melancholického rozjímání. Je tedy 

patrné, že se mohou vyskytovat jak dynamické, tak spíše statické formy projevových 

reakcí. (podle Nakonečný 2000, str. 251 – 254) 

• Úzkost 

Úzkost bývá charakterizována rozlišením od strachu tím, že nemá předmět. Týká se 

subjektu, zatímco strach bývá spojen s nějakým konkrétním objektem. Nakonečný ji 

dále popisuje jako: „… vágní, difuzní, nespecifickou…“ (Nakonečný 2000, str. 241). 

V prožitkové sféře je pociťována jako existenciální nejistota, nicotnost, 

bezdomovectví, bezmocnost, a funguje tedy jako iniciátor aktivizující snahu o vlastní 

překonání. Projevové reakce jsou registrovány jak na úrovni fyziologické: „Je to spíše 

pocit tělesný, srdeční, žaludeční, střevní. Svírá to hruď. Je neklid jako předtucha, že 

se něco stane, ale zcela neurčitá,…“ (Vondráček 1993, str. 64), tak na úrovni 

výrazové motoriky: pocení, neklid, úhybné reakce, napětí, skleslost, stísněnost 

(Nakonečný  2000, str. 242 – 244). 

 

 

                                                
29 Hrál kdosi na hoboj, Karel Hlaváček, Literatura II - Výbor textů, Scientia, Praha 2001, 2. vydání, s. 
260 
30 XIII Zaříkávání mužů, Karel Šiktanc, Klub přátel poezie. Výběrová řada sv. 39, Praha: 
Československý spisovatel, 1966 

Užuž si zdili dům. Nebýti Rosinant, 

zle zvracejících z dlouhatého stání. 

Úzkost, že umřou, 

chňapla, ledová, 

Kichotům 

po varlatech.30 

 

http://www.stockphotos.cz/image.php?img_id
=5770395&img_type=1 

http://www.zazzle.com/anxiety_postc
ard-239982136682368410  
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• Zoufalství 

(...) 

kteří si třikrát a vždycky bezúspěšné podřezali žíly na 

zápěstí, rezignovali a museli si otevřít starožitnické  

krámy, kde si mysleli, že zestárli a plakali…31 

 

 

Za podstatu zoufalství bývá považována ztráta smyslu existence a naděje na 

nalezení východiska. Pocitem zoufalství se velmi podrobně zabýval Kirkegaard. 

Shledává beznaděj v tom, že: „… chybí i ta poslední naděje, smrt… trýznivým 

rozpolcením.“ (Kierkegaard 1993, str. 127) Dalším charakteristickým prožitkovým 

rysem je pocit sklíčenosti a bezmoci, které jsou vyvolány pocitem nějaké ztráty. 

(Stuchlíková 2002, str. 152) Přitom je uvědomována jako fatální omezující 

konečnost, nebo prázdnota a bezmeznost nekonečna, rozpornost mezi nutností a 

možností. Tyto kvality jsou subjektem pociťovány jako nepřekonatelné a destruující. 

„Zoufalství je takové sebeužírání, ale užírání bezmocné, jež svého cíle nedosáhne.“ 

(Kierkegaard 2003, str. 128). Projevovou reakcí zoufalství je pasivita, útlum pohybů, 

rezignace, apatie, uzavření se do sebe, snížená mimika a gestika, nebo naopak 

zvýšená aktivita, která může vést až k agresivitě. (Přikrylová 2001) 

• Zlost 

Opouští své vlhké doupě 

Když jím zalomcuje hněv 

jednou aby rdousil poupě 

Aby vyssál jeho krev 

Jindy aby vytrh vztekle  

Něžný jazyk skřivana 

Černý družba bydlí v pekle 

Je to bratr satana32 

 

Vondráček rozlišuje u zlosti mezi hněvem, který je ušlechtilý a spravedlivý (atribut 

Hospodina), a vztekem, který zpravidla vede k násilnému jednání (Vondráček 1993, 

str. 64). Zlost je charakterizován jako vrozená reakce na překážku. Tou může být 

např. frustrace ego-vztažných potřeb (Nakonečný 2000, str. 262). Prožitkově je zlost 

pociťována jako nepříjemný stav vnitřního napětí, aktivizace a příval bolesti. 
                                                
31 Irwin Allen Ginsberg, Praha: Vyšehrad, překlad: Jan Zábrana, 1990, počet stran: 255, ISBN: 80-
207-0155-9, koupit 
32 Nezval Černý družba Pět minut za městem 

http://socialsymbols.com/myspace-
emoticons   

http://uncyclopedia.wikia.com/wiki/
UnNews:New_emoticons_keyboar
ds_help_users_put_on_a_happy_f

ace  
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Projevovými aspekty jsou například zčervenání a opuchnutí zvláště v obličeji a na 

čele, mračení se, rozšíření nosních dírek, vysouvání spodní čelisti, prudké křečovité 

pohyby, a přikrčení. Tyto reakce směřují ke zvýšení fyzické síly organismu jako 

příprava na boj. Zároveň při symbolickém uvolnění napětí má katarzní efekt a 

zamezuje agresi (podle Nakonečný 2000, str. 259 – 263). Popis projevů zlosti má 

v jazyce mnoho metaforických vyjádření. Je považována za „horkou“ emoci. 

Vondráček píše, že „bílá zlost“ je horší než „červená“ (Vondráček 1993, str. 64). 

Velmi detailně rozebírá metaforické obraty ve své případové studii hněvu Lakoff 

(Lakoff 2006). 

• Naděje 

Ó kalvárie má, kdy kříž se zazelená? 

Já budu jeho plod, já budu jeho štít, 

já budu jeho štít, já budu jeho žena, 

já budu paprsek, jejž smí tma zachytit.33 

 

 

Naděje je typická očekáváním, že bude něčeho významného dosaženo, nějakého 

životního cíle. Stává se tak „zdrojem vůle k životu“. Emoce naděje je sycena velmi 

komplexním souborem psychických jevů, souvisí s očekáváním, důvěrou, 

optimismem (Nakonečný 2009). Sv. Tomáš Akvinský postuluje naději jako jeden ze 

tří základních aspektů křesťanského náboženství spolu s vírou a láskou. V tomto 

kontextu poznamenává Halík (Halík 2009, str. 139), že: „naděje je skulinou, jíž 

budoucnost vrhá paprsek svého světla do přítomnosti a zároveň umožňuje vidět v 

jiném světle naši minulost.“ Prožitkově je naděje pociťována jako silný motivující 

činitel, posunuje imaginaci do budoucnosti, je hrou fantazie o dobru. Je spojená s 

diskursivním přemýšlením o možnostech a je jí vlastní také jakási vnitřní dynamika.  

(Nakonečný 2009). Výraz naděje je velmi obtížné definovat. Goodman cituje 

choreografku Doris Humprey, která uvádí, že: „… naděje nemá žádný tvar…“ 

(Goodman 2007, str. 53). Nesnadnost vyjádření naděje lze pozorovat také v případě 

výrazové konstrukce emotikonu. Zatímco ostatní emoce jsou zprostředkovány 

stylizací faciální části, u emotikonu pro naději připojil autor pro lepší srozumitelnost 

sepjaté ruce a nápis „přeji si“ v komixové bublině. 

 

                                                
33 Jiří Orten Báseň naděje 

http://zaazu.com/268-iwish-i-wish-wish-
hope-wordpress.html  
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• Štěstí 

Ani tisíce a tisíce let 

Nestačí 

Vypovědět 

Vteřinku věčnosti 

Kdy jsi mě políbila 

Kdy jsem Tě políbil 

Jednoho rána ve svítivé zimě 

V parku Montsouris v Paříži 

V Paříži 

Na zemi 

Na zemi, která je hvězdou.34 

 

Štěstí bývá charakterizováno jako nejsilnější forma radosti. Pocit štěstí souvisí 

s pocitem hluboké spokojenosti. Antika rozeznávala štěstí vyplývající z fyzického 

blaha – hédonismus a duchovního naplnění – eudaimonismus (podle Nakonečný 

2000, str. 247 – 250). Stuchlíková upozorňuje, že pro pocit štěstí je důležitý pocit 

spravedlnosti. Stavy pohlcení vykonávanou aktivitou, kdy vše ostatní ustupuje do 

pozadí, a subjekt má pocit optimálního prožívání nazývá Csikszentmihalyi „flow“. 

(Stuchlíková 2002, str. 129 - 132). Projevově lze výraz štěstí popsat jako spíše 

pasivní. Může mít povahu klidného, tichého přijímání, dojetí, při kterém mohou i 

stékat slzy z očí (Nakonečný 2000, str. 248).  

• Radost 

Tam, tam na konci větru kdes 

se tančí v trávě, žije v slávě, 

tam sen se na nebesa vznes 

a básník člověkem je hravě...35 

 

Radost je velmi příjemný pocit. Otevírá nás světu, podporuje sociální otevřenost a 

komunikaci. Vyjadřovaná radost má tendenci vyvolávat u ostatních stejnou emoci 

potvrzovanou opětovaným úsměvem. Prožitkově je radost vnímána jako pocit 

blahobytu, lehkosti a síly. Manifestuje se také v poměrně krátkém časovém úseku. 

Trvale radostný pocit je považován za nenormální a symptomatický pro mánii. 

„Radost je pocit chvilkového štěstí.“ (Vondráček 1993, str. 63).  Projevovými 

reakcemi jsou smích a lesknoucí se oči a často lze pozorovat zvýšenou motorickou 

                                                
34 Jacques Prévert, Slova 1946, Zahrada 
35 Josef Hora, Máchovské variace 1936 

http://www.zazzle.com/starwolf/stick
ers  

http://www.helpdesknotes.com/2007/09
/customer_service_skills_1_simp.html  
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aktivitu. Oproti štěstí, které má spíše kontemplativní charakter, je tedy možné radost 

považovat za dynamickou emoci. (podle Nakonečný 2000, str. 247 – 250).  

4.5 Výtvarná technika výrazové hry 
Neoddělitelnou součástí zadání úkolu pro žáky je výtvarná technika. Zatímco 

prostřednictvím námětu učitel zadává a vymezuje obsahovou strukturu výuky, 

výtvarná technika představuje soubor dílčích pravidel, která podmiňují způsob, jakým 

bude zadaný obsah aktivizován prostřednictvím žákovské tvorby. Pravidla, která jsou 

v každé výtvarné technice implicitně obsažena, lze klasifikovat do několika typů. 

První z nich se týkají instrumentality, tedy volby určitých nástrojů, jimiž je tvorba 

prováděna. Dále si technika „podrobuje“ subjekt skrze aplikaci těchto nástrojů, neboť 

způsoby jejich efektivního využití, nejsou nekonečné. Procedurální pravidla tvorby 

jsou v rámci techniky omezeny možnými technologickými postupy. Jejich aplikace 

umožňuje také jistou míru predikce výsledného vzhledu díla. (podle Slavík 2004, str. 

192). 

Zvláště pro začátečníky, kteří teprve vrůstají do oboru a učí se ovládat způsoby 

tvorby, představuje technika podstatný limitující faktor. Jejím prostřednictvím žák 

konstruuje výrazovou strukturu díla. Charakter výtvarné techniky se proto významně 

podílí na konstituci konceptové vrstvy učební úlohy. V této kapitole představím 

obecné informace o výrazových prostředcích malby a kontextech nefigurativnosti  

v oblasti umění.  

•••• Výrazové prost ředky malby  

Zadaná technika – malba – zahrnuje širokou škálu výrazových prostředků. Ve 

školních podmínkách se využívají zpravidla temperové nebo vodové barvy. Tak tomu 

bylo i v případě probírané experimentální úlohy. Tyto dílčí techniky umožňují tvorbu 

štětcem, špachtlí, prsty, případně dalšími nástroji. Nanášení barevné hmoty je možné 

realizovat lazurně (naředěním pigmentu vodou) nebo strukturálně (nanášením 

vysoké vrstvy barvy). Při prvním způsobu se spíše uplatní vlas štětce, pro druhý je 

klasické použití špachtle. Oba způsoby jsou ve školní praxi realizovány takřka bez 

výjimky metodou alla prima. To znamená, že zhotovení malby, je kontinuálním 

nepřerušovaným aktem. Jednotlivé barevné odstíny mohou být užity nespojitě a 

kladeny vedle sebe, nebo mohou být míseny, a to buď před nanášením na čtvrtku, 

nebo přímo na podkladový materiál. Struktura malby je ovlivněna obecně kompozicí, 
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a dále například jemností jednotlivých tahů, jejich vrstvením, velikostí a charakterem 

barevné skvrny, atd.  

Pro hodnocení malby lze využít estetická kritéria integrity, komplexity a intenzity.  

Integritou se rozumí obecně sladěnost, například jednotlivých prvků (barevných 

skvrn), nebo barevných tónů. Komplexitu neboli rozmanitost malby, je možné opět 

posuzovat na mnoha úrovních, například v otázce barevnosti, sytosti, světlosti, 

tvarové nápaditosti, atd. Intenzita neboli působivost výsledku, je dána převážně 

osobnostním nastavením autora-recipienta a jeho preferencemi. Ze všech tří 

obecných kritérií má nejblíže k hodnotovému soudu podle Rickerta „„toto je/není 

dobré“ probíranému v kapitole 3.18. Intenzita proto doplňuje posuzování estetických 

kvalit malby v takřka všech jejich podobách. Na závěr je možné konstatovat, že 

zvláště pro dětský věk jsou barvy považovány za jeden z nejvhodnějších prostředků 

k projektivnímu vyjadřování emoční stránky zážitku. (Slavík, Wawrosz, 2004, str. 63-

65) 

•••• Nefigurativní malba  

Nefigurativní malba je někdy také nazývána abstraktní, nekonkrétní, neobjektová, 

nebo nepředmětná. Jak upozorňuje Baleka, lze abstraktní umění rozdělit do dvou 

proudů.: „První postupuje při zobrazení skutečnosti metodicky od konkrétní, 

individuální jednotliviny ke tvarovému, barevnému, prostorovému aj. zjednodušení 

(láhev se blížící se válci, jablko kouli), záleží na míře výtvarné abstrakce, kolik shody 

se smyslovou zkušeností v díle uchová. Druhý postup abstraktního umění vychází ze 

základních prvků výtvarného umění, barvy, křivek, přímek, tvarů, prostoru, obrysu, 

rytmu, světla apod., které v zobrazení nejsou vázány na objekty předmětné 

skutečnosti.“ (Baleka 1997, str. 357) 

Zatímco Baleka zdůrazňuje ve své klasifikaci nefigurativního umění vztah tohoto 

vyjádření ke smyslové skutečnosti, Gawlik si všímá rozdílů mezi formálními kvalitami 

dílčích stylů nefigurativní tvorby. Rozděluje přístup organický, vycházející 

z expresionismu, geometrický, který má počátky v kubismu a nalézá odezvu 

v ruském konstruktivismu a nakonec dekorativní, jehož inspiračními zdroji byl 

dadaismus a surrealismus. (Gawlik, 2010, str. 66-67)  

Pro laiky, za něž lze bezesporu považovat také žáky řešící experimentální úlohu, 

bývá nefigurativní styl tvorby považován často za nesrozumitelný. Lyotard 
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upozorňuje na fakt, že abstraktní avantgarda se stává z pohledu veřejnosti cizincem, 

nepochopitelným a v artikulaci vyjádření nefunkčním: „Veřejnost… nechápe, proč 

někdo maluje bílý čtverec, a nic tedy nereprezentuje“ (Lyotard 2002, str. 58). Podle 

Lyotarda se abstraktní umění v západní kultuře objevuje v době, kdy se v důsledku 

historických událostí (světové války, vznik bipolárního světa, konstituce totalitních 

společensko - politických zřízení) zprofanovaly, zpochybnily, nebo upozadily 

univerzální příběhy a tedy univerzální symboly (Lyotard 2002, str. 63). Nefigurativní 

umění konstruuje nové selektivní obsahy, zasazuje obrazy do jiných relací a apeluje 

na odlišné způsoby vnímání, reflexe a interpretace.  

Nefigurativní malba je zkrátka velice důležitým kulturním fenoménem, který ovlivnil a 

poznamenal vývoj evropského umění ve 20. století a udržuje si svůj vliv až do 

současnosti. Nefigurativní tvorba je považována za velmi podstatnou součást 

kulturního kapitálu evropské civilizace, a jako taková se prostřednictvím 

ontodidaktické transformace prosazuje také v kurikulárních dokumentech jako 

učivo.36 Tato skutečnost na programové úrovni oboru zajišťuje legitimitu aranžmá 

experimentální učební úlohy. Mimo to typologicky odpovídá běžné školní praxi, kdy 

jsou analogické výtvarné aktivity zařazovány do výuky napříč jednotlivými stupni 

vzdělávání 37 

Na rozdíl od expertních uměleckých přístupů, kdy autoři programově zanedbávali 

nebo přímo zavrhovali obsažnost nefigurativních sdělení, jsou žáci instruováni, aby 

byl jejich námět vyjádřen pokud možno srozumitelně. Nejedná se o malbu s využitím 

náhody, tvůrčího přístupu využívaného například dadaisty. Technika malby na 

zvolený námět emoce vyžaduje od žáka zvládnutí specifických operací percepce, 

představy a vyjádření. Rozvoj těchto operací je podmíněn ontogeneticky. Žáci ve 

věku jedenáct let se z tohoto pohledu nachází ve zvláštním přechodovém stadiu 

vývoje.  

V následující kapitole představím vývoj reprezentace prostoru podle Piageta. 

Piagetovská stádia vývoje jsou charakterizována konkrétními operačními 

kategoriemi. Ty je možné aplikovat na činnost (např. malbu obrazu), kterou v daném 
                                                
36 Například v materiálu RVP G jsou jako učivo v oboru výtvarná výchova požadovány následující 
okruhy: povrch a konstrukce (syntetický kubismus, konstruktivismus, geometrická abstrakce); , 
figurace a nefigurace (neoklasicismus, lyrická abstrakce), atd. (RVP G, str. 53) 
37 Srovnej např. informace o úlohách dostupné z: http://www.zsolovi.cz/pokus-o-vyjadreni-pocitu-
malbou/, http://ceskasibir.cz/milicin/dok/d130.php, 
http://www.zsnalise.cz/index.php?Title=TALENTOV%C3%89%20ZKOU%C5%A0KY%202013&. 
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věku a za daných okolností člověk vykonává. Určit, kolik těchto kategorií žák ve svém 

věku a za situačního kontextu zvládne, zároveň znamená popsat, jak se vyvíjí jeho 

kompetence. Rozvoj kompetencí v oblasti percepce, představivosti a reprezentace 

prostoru podmiňuje rozvoj expresivně tvořivé kompetence. Poznání vývoje 

reprezentace prostoru je důležité pro rozvoj porozumění vztahům a rozdílům mezi 

expresivní kompetencí a činností žáka s obsahem.  

4.6 Vývoj reprezentace prostoru podle Piageta 
Data, která využívá Piaget pro svůj výzkum, jsou trojího typu: vjemové (přijímané 

skrze smysly), představové (mentální reprezentace) a projevové (kresba). Přechody 

mezi jednotlivými konstrukcemi (percepcí, představou a vyjádřením) neprobíhají 

odděleně, ale navzájem se ovlivňují. Přitom rozdílnost vývoje těchto aktivit 

zapříčiňuje využívání prvků již osvojených v jedné z oblastí pro doplňování akcí 

v oblastech ostatních. (Piaget, Inhelder 1971, str. 45)  

 

obr. 15. Schéma vývoje konstrukčního procesu v percepci a imaginaci 

Konstrukční proces v percepci a imaginaci se odvíjí podle stejného pořadí. Začíná 

topologickými vazbami, pokračuje přes metrické a projektivní vztahy a směřuje 

k euklidovské geometrii. (Piaget, Inhelder 1971, str. 44) Tento vývoj zachycuje 
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schéma na obr. 15. „Rozvoj topologických vazeb postupuje krok za krokem, zůstává 

spojen s každým tvarem považovaným za samostatnou entitu a nepřipojeným 

k ostatním tvarům. Na druhou stranu, projektivní vazby podmiňují a udržují 

opravdové vzájemné pozice figur, na rozdíl od smíšených pohledů, pseudorotací, 

apod., založených na předchozích stádiích. Konečně eukleidovské vazby podmiňují 

a udržují vztahy nebo koordinaci distancí mezi figurami.“ (Piaget, Inhelder 1971, str. 

52). Výše uvedené se týká i částí figur v jejich vzájemných vztazích, např. „paže na 

správném místě“. 

Tři fáze charakteristické pro dětské kreslení, které Piaget přejímá podle Luqueta jsou 

následující: syntetická nezpůsobilost, intelektuální realizmus, vizuální realizmus (v 

českém překladu je použito termínů „nepochopený realismus“, „intelektuální 

realismus“ a „realismus zrakový“ - Piaget, Inhelder 1997, str. 62). Nejdůležitější 

vazby v rámci topologické konstrukce kresby: a) blízkost, b) oddělení, c) pořádek 

(řazení), d) ohraničení (obklopení), e) sousednost (kontinuita), (Piaget, Inhelder 

1971, str. 48 - 49). 

V období intelektuálního realizmu jsou představy na úrovni topologie, přesto se 

začínají objevovat podobnosti s modelem. O nich Piaget tvrdí, že jsou syrovým 

typem „homeomorfismu“: „jinými slovy jedná se o soulad bodu s bodem, části s částí, 

přetrvávající čistě intuitivně a kvalitativně bez jakéhokoliv usměrňování projektivními 

nebo metrickými vztahy, ačkoliv ty začínají být oddělovány v rámci topologického 

komplexu.“ (Piaget, Inhelder 1971, str. 51).  

Věk žáků, kteří se účastní experimentálních učebních úloh, sice již odpovídá období 

vizuálního realismu (přibližně 7 až 12 let), kdy dochází k rozvoji projektivnosti a 

metriky, ale přesto se budu podrobněji věnovat charakteru topologických vazeb. 

Důvody předestřu po tomto výkladu. Dalo by se říci, že při aktivizaci topologických 

vazeb dochází k tematizaci hranic, toho co je uvnitř, co je vně, a toho co tvoří tuto 

hranici. Dochází přitom k vydělení předmětu od jeho okolí, přičemž další vlastnosti 

uvnitř okolí a uvnitř figury nejsou podstatné, a ani nejsou předmětem zájmu. 

Nejdůležitějšími vlastnostmi topologického vnímání a symbolizace prostoru jsou 

blízkost, oddělení, pořádek (řazení), ohraničení (obklopení), sousednost (kontinuita). 

Na této úrovni je přípustné „gumové“ natahování nebo smršťování symbolizovaných 

předmětů, v takové míře, aby nedošlo k jejich porušení (viz následující příklad).  
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„Nejprve jsme zjistili velmi obecnou skutečnost: grafická kopie třetího úkolu je u 

pětiletého dítěte asi o 13,5% kratší než její předloha (průměrně o 17,3 cm)…. 

K podhodnocení docházelo ve všech ostatních pokusech a lze je vysvětlit jediným 

způsobem: děti jsou zvyklé posuzovat délku přímky ordinálně, tzn. jako řadu 

následných bodů, ne metricky jako interval mezi dvěma krajními body předmětu (s 

výjimkou případu, kdy odhad provádějí vztyčenými ukazováčky), nechtějí překročit 

krajní bod předlohy. Není pro ně důležité, že kopie je kratší (protože i v tomto případě 

je částí délky modelu), podstatné je, aby nebyla příliš dlouhá…. Z toho je zřejmé, jak 

složitý je prostý tah tužkou, kterým se má napodobit délka předlohy. Vyžaduje úplný 

prováděcí plán, jehož zákony jsou bližší konceptualizaci než prostému vnímání.“ 

(Piaget, Inhelder 1997, str. 68 - 69) 

Samotný tvar figury nemusí v žádném ohledu vykazovat podobnost se 

zobrazovaným modelem, počet zobrazených tvarů, však odpovídá modelu. Postupně 

se podobnost např. v naznačeném pročleňování začíná objevovat. Není, ale 

výsledkem působení projektivní vazby, toho, že by byl brán v potaz úhel pozorování 

a vyjádření, ani působení metrických vztahů, tedy proporcí a měr. Mohlo by snad jít o 

výsledek tvárných deformací, tj. různých roztažení, stlačení nebo zprohýbání, za 

podmínky že nedochází k žádným roztržením nebo spojením různých částí tvaru 

(Ullman 1983). Výsledkem může být podobnost na úrovni syrového 

„homeomorfismu“. Je ovšem otázkou, do jaké míry se dá metrika v zobrazení zcela 

vynechat, protože každý tvar má kvantitativní vymezení, má rozměr a míru 

přípustnosti jeho variability.  

Dalšími vazbami, které se objevují při vývoji percepce, představivosti a vyjádření jsou 

vazby metrické a projektivní. V rámci nich je soustředěna pozornost na vnímání a 

vyjádření vnitřní struktury rozpoznané figury - tedy proporcí a přesného obrysu 

modelu a pozorovacího hlediska - tedy úhlu pohledu.  Konečně ve třetím stádiu, 

v němž se rozvíjí eukleidovské vazby, jsou tematizovány prostorové vztahy figury a 

pozadí, nebo dalších figur.   

Tento vývoj uchopování prostorových vztahů u dítěte, s důrazem na jeho postupné 

podmiňování systémem pravidel a kódů, které původně autonomní způsoby 

vyjadřování prostoru čím dál více navazují na sociálně uznávanou zobrazovací 

doktrínu, zmiňuje též Francastel: „Druhé stadium prostorového pojetí u dětí je 

charakterizováno rozlišenějším vnímáním světa, i když ještě bez stálého 
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abstraktnějšího měřítka. Počáteční obecné, proměnlivé a tvárné obrazy ustupují, aby 

na jejich místo nastoupily obrazy stálé, nezávislé zformované, tříditelné a schopné 

reprodukce. Dalo by se říci, že toto stádium odpovídá projektivnímu pojetí prostoru. 

Třetí stadium obsadila koncepce vztahů stálých veličin mezi objekty dokonce 

chybějícími, jakož i koncepce vztahů mezi izolovanými vlastnostmi věcí, to jest 

objevení čistě logických a asymetrických vztahů, zkrátka systém kódů spočívající na 

Eukleidových postulátech, který je základem vědy i imaginativního života západní 

civilizace po celé generace.“ (Francastel 2003, str. 30)  

 

obr. 16. Dva příklady topologie dětské nefigurativní malby 

Požadavek nefigurativní malby jako techniky vyjádření námětu výrazové hry 

v experimentální úloze zdůrazňuje topologickou kvalitu obrazu. Žáci řeší při 

komponování prostoru čtvrtky blízkost, oddělení, pořádek (řazení), ohraničení 

(obklopení), sousednost (kontinuitu) jednotlivých barevných tónů, respektive tvarů. 

Na obr. 16. jsou pro ilustraci představeny dva příklady dětské tvorby získané při 

prováděném výzkumu. Konfigurace barevných skvrn je vypovídající ve vztahu 

k námětu bez projektivních nebo eukleidovských kvalit. Projektivnost a metrika 

založené na elementárních početních a geometrických operacích by byly 

předstupněm logického notačního systému eukleidovské perspektivy. Tu ale není 

možné v technice nefigurativní malby využít. Její topologický charakter by tak 

nejspíše odpovídal gestaltistickému prostoru infralogických operací. 
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4.7 Logické versus infralogické operace 
„Existuje ale množina struktur zcela izomorfních s předchozími až na to, že se tyto 

struktury naopak týkají předmětů souvislých a že jsou založeny na sousednosti a 

oddělení. Tyto operace, které můžeme nazvat ”infralogické” (v tom smyslu, že se 

vztahují k jiné úrovni reality, a ne v tom smyslu, že by byly původnější), se konstruují 

souběžně a současně s logicko-aritmetickými operacemi. To platí zvláště o operacích 

prostorových (ovšem i o operacích časových, kinematických atd.).“ (Klusák, Slavík 

2005) 

 „Intelektuální operace jsou de facto dvojího druhu. Logicko-aritmetické operace 

spojují jeden objekt navzájem s druhým v rámci tříd, příbuznosti a čísel, podle 

vhodnosti „seskupení“ nebo „skupin“. Infralogické, nebo prostorovo-časové operace 

nespojují samotné objekty, ale prvky těchto objektů…. Ale na rozdíl od logicko-

aritmetických schémat, se tato schémata pojí k jednotlivým objektům a nikoliv 

k souborům objektů. Vztah mezi představami (vytvořenými akomodací objektů) a 

prostorovo-časovými operacemi je zcela odlišný od těch, které se vyskytují v případě 

operací zahrnujících třídy, logické vazby a čísla. Ve druhém případě je představa 

objektu pouze symbolem souboru objektů, symbolem, jenž si osobuje postavení 

náhradníka, nebo výjimečného zastupujícího vzorku na stupni prekonceptů nebo 

intuice, ale jenž je na úrovni operačního myšlení ponížen na postavení pouhého 

symbolu, nedostatečného ač někdy užitečného, jehož úlohou je být pouhým 

pomocníkem verbálního znaku. (Piaget 1972, str. 271-272) 
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obr. 16. Schéma rozvoje infralogických a logických operací 

V rámci infralogických operací jsou zahrnovány části do jednoho celku. Je tak 

vytvářena jeho jedinečná strukturace a konfigurace. Infralogické operace pomáhají 

konstruovat identitu objektu. Jak v různých okamžicích na jednom místě, tak, také 

v různých pozicích v jednom okamžiku. Nezbytným předpokladem pro tuto 

identifikaci je koncept sjednocujícího časoprostorového univerza. Infralogické vztahy 

se dotýkají jednotlivých částí, z nichž je objekt tvořen, nikoliv však jako znaků, které 

odkazují mimo něj, ale kvůli jejich schopnosti samotný objekt tvořit (Klusák, Slavík 

2005). Kvality objektu je úplně možné reprodukovat pouze jeho zopakováním 

(Doležel, 2003 str. 143-144). V případě reprodukce zobrazení nemusí být tento fakt 

problémem – je pořízena přesná kopie obrazu. V případě transpozice vjemu a 

obrazné představy do zobrazení však narážíme na problém „realismu“ zobrazení. 

Logické operace zajišťují „sjednocení odlišnosti a ekvivalence“ a tak „eliminaci kvalit“. 

Jejich vývoj směřuje ke konstituci poměrně konstantních a především 

intersubjektivně sdílených tříd objektů. Představa nebo zobrazení mají v logických 

operacích funkci průvodce, nebo nejlepšího reprezentanta umožňujícího 

exemplifikovat označovanou kvalitu.  
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Proto je podkladem pro logické operace nutný nějaký notační rámec (matematický, 

geometrický,…) kodifikující vyjadřování a zajišťující maximální sjednocování 

významu. Rozdíl mezi obrazcem, jehož zkopírování zdůrazňuje aktivizaci 

infralogických operací, a obrazcem, jehož kresebná reprodukce se dožaduje logiky a 

znalosti geometrické notace, lze ilustrovat například takovouto úlohou.  

Pokuste se na základě níže uvedeného textu kresebně rekonstruovat oba 

popisované obrazce: „(1) Velký nepravidelný tvar 4-5 cm dlouhý, s malým kruhem 2-

3 mm v průměru umístěný vně, ale blízko kontury (Fig. 2, č. 1)“; „(14) Kruh 4 cm 

v průměru s malým rovnostranným trojúhelníkem (a = 1,5 cm) umístěným na středu 

kruhu.“ (Piaget 1971, str. 53). První reakcí dětí na kreslené obrazce jsou vyjádření 

zachycující především topologické vazby. Přitom se v jejich kresbách objevuje 

rozlišení „pouze“ mezi otevřeností, nebo uzavřeností figur. Jejich aktivita je tedy 

zřejmě vedena snahou, aby nedocházelo k nepřípustnému roztržení nebo spojení 

figury. Výsledkem je pak kresba tvaru, která se nevyznačuje takřka žádnou 

pravidelností (notací), která by usnadňovala její reprodukci. Postupně jsou ale 

přidávána označení, která zprvu pouze naznačují další diferenciaci při rozlišování 

tvarů mezi sebou (čtyři čárky přetínající oblý tvar, nebo „zobáky“ naznačující úhly). U 

skupiny tvarů jsou poměrně dobře znázorňovány topologické vazby, přestože 

samotné tvary zůstávají amorfní - nerozlišené.  

Původní mnohost a nepravidelnost je postupně díky porozumění pravidlům 

sjednocována a utřiďována. Tento kognitivní rozvoj je pozorovatelný v oblasti 

verbálních sdělení, kresebná reprezentace úzce souvisí s pojmovou. Zpočátku 

neexistuje obecná třída, která by zahrnovala dva do jisté míry zaměnitelné jevy, a 

byla by jim nadřazena. Tento fakt ilustruje pozorování se „slimáky“: „OBS. 107. J. ve 

věku 2;6 (3): „Tohle není včela, to je čmelák. Je to zvíře? Ale také ve věku 2;6 

použila výraz „slimák“ pro slimáka lezoucího podél jisté cesty, na něž jsme se chodili 

dívat každý večer. Ve věku 2;7 (2) vykřikla: „Tady je!“ při pohledu na jednoho z nich, 

a když jsme uviděli jiného, po dalších deseti yardech prohlásila: „Tady je další 

slimák.“ Zeptal jsem se jí: „Ale není to jiný?“ J. se poté vrátila podívat se na prvního 

z nich. „Je to stejný? – Ano – jiný slimák? – Ano. – Jiný nebo stejný? -…“ Otázka pro 

J. zřejmě neměla smysl.“  (Piaget 1972, str. 225). Podobný vývoj lze pozorovat také u 

percepce a interpretace obrazové reprezentace. „OBS. 129. L. ve věku 2;5 (9)… 

Stejného dne jsme pozorovali, že L. prohlížející si obrázky se zachovala způsobem, 
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na nějž upozornil M. Luquet, a který jsme sami také studovali před mnoha lety. 

Ačkoliv rozpoznala charaktery opakovaně se vyskytující na různých obrázcích 

ilustrujících příběh, brala je jako několik rozdílných: „Co dělá tahle holčička?“ atd., 

jako kdyby to nebyla ta samá holčička, kterou právě viděla na předcházejícím 

obrázku.“ (Piaget 1972, str. 263).  Kromě toho, že může jít stejně jako v případě 

slimáků o problém neexistence třídy holčiček-zobrazení, do nichž by spadaly 

všechny případy ilustrací, nabízí se také možnost, že čtení ilustrace je činnost, pro 

niž je potřeba být vybaven znalostí jistých pravidel – vizuální kompetencí. Zatímco 

pro dospělého a ilustrací znalého dospělého člověka, je čtení obrázku 

automatismem, musí si dítě interpretační pravidla nejprve osvojit a získat k nim klíč.  

Zatímco infralogické operace umožňují koherentní konstruování objektů jako 

takových, a tedy prostoru a času, protože prostor a čas jsou základními 

ontologickými předpoklady každého objektu, umožňují logické operace abstrahování 

těchto objektů a jejich zastupování např. číselnou reprezentací. Otevírá se tak 

prostor pro mnohem rychlejší a efektivnější myšlenkové aktivity. Přitom je však nutná 

spolupráce typů operací: „To, co kolem sebe vnímáme, jsou vždy určité tvary, avšak 

tvary velice rozmanité; mnohost přírodních tvarů, jimiž jsme neustále obklopeni, je 

v zásadě nevyčerpatelná a nelze najít dva tvary absolutně stejné…. Pro praktické 

potřeby, pro zacházení s věcmi v našem běžném styku s nimi je však zapotřebí 

čehosi přesného a především identického, srovnatelného: technika, včetně té 

nejjednodušší, řemeslné, potřebuje nějaká měřítka, snadno identifikovatelné tvary: 

přesné měření vyžaduje přesně definovanou jednotku a míru, kterou lze srovnávat. 

Takto jsou již v antice jako reakce na nejelementárnější potřeby lidského života 

privilegovány a postupnou idealizací odvozeny základní, ideální tvary: přímé dráhy, 

trojúhelníky, kruhy apod.; tyto tvary jsou identické pro všechny a jsou definovatelné, 

protože jsou neměnné….  Příroda vcelku je převedena na univerzum matematicky 

formulovaných prvků a vztahů v kauzálních souvislostech a stejným způsobem je 

formalizován i pohyb (což znamená, že jediným se vlastně stává pohyb místní, 

zatímco antika chápala jako pohyb i změnu, přechod něčeho v něco jiné, růst nebo 

úbytek, tedy pohyb byl pro ni něco nekvantitativního).“ (Petříček 1997, str. 52-54)  

Díky představě světa, kterou umožňují logické operace, se sice svět stává 

přehlednějším, systematičtějším a sdělitelnějším, na druhou stranu se díky tomu, že 

představa (a její možné zobrazení) hrají v operaci pouze roli náhrady třídy objektů a 
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pomocníka pojmů, je redukována akceschopnost s konkrétními objekty světa. 

Zatímco v případě prostorovo-časových operací setrvává představa na úrovni 

operace, a jelikož operace se zabývá objektem samým, umožňují oproti tomu 

představy (a reprezentace světa) na úrovni infralogických operací poměrně elegantní 

fungování i na intuitivní úrovni. Na tento fakt upozorňuje Polanyi, jehož vydělení 

tacitní a explicitní znalosti snad reflektuje výše uvedené rozdíly mezi operacemi 

logickými a infralogickými: „Máme ještě jeden příklad, který pochází od Michaela 

Polanyiho a týká se jízdy na kole. Abychom udrželi stabilitu, musíme zabočit do 

směru, ve kterém padáme. Polanyi ukázal, že jednoduchý výpočet, založený na 

fyzikálních zákonech dá vzoreček, spojující úhel náklonu cyklisty s úhlem natočení 

předního kola. Nepřipadá ovšem vůbec v úvahu, že bychom se mohli tímto 

vzorečkem řídit při jízdě na kole. Podstatné je to, že celkový pohyb, vyplývající z 

přibližného sledování tohoto vzorečku je výsledkem zcela odlišné aktivity svalů, 

nervů a mozku. Je to aktivita extrémně složitá a jemná a nelze ji vůbec explicitně 

popsat. Polanyi to nazval znalostí tacitní – na rozdíl od znalosti explicitní.“ (Bohm 

1992, str. 24).  

Je možné, že činnost žáků při tvorbě nefigurativní malby emoce se spíše podobá 

jízdě na kole. Uplatňují se při ní infralogické operace. Topologický charakter 

nefigurativní malby, pokud má být respektován, v zásadě zatlačuje logické operace a 

notační typy projevů. Drtivá většina maleb je tvořena nepravidelnými barevnými 

skvrnami, liniemi nebo body. Jen výjimečně žáci využívají geometrické tvary. Často 

se jedná o případ, kdy je porušeno pravidlo nefigurativnosti malby ve prospěch 

uplatnění se grafického znaku. Příklad takové práce bude uveden v kapitole 5.  

• Kazuistika Nadia 

Následující rozbor dětského výtvarného projevu se týká kresleného obrázku a navíc 

se jedná o extrémní, nikoliv prototypický případ. Právě proto se domnívám, že coby 

kontrastní látka, poslouží pro vyjasnění vztahu mezi rozvojem expresivně tvůrčích 

činností a jejich hodnocením (pojmově – hodnotovým rámcem). 

„Porovnání některých Nadiiných kreseb s modely potvrzuje, že její obrazová paměť 

byla téměř dokonalá. Transformace těchto obrazů do odpovídajících pohybových 

sekvencí a rozmanité a neočekávané kombinace obrazů však do eidetické 

schopnosti nepatří. V grafickém vyjadřování byla Nadia tak přesná, že neměla 
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zapotřebí vykreslovat prvky popořadě. Mohla téměř libovolně přeskakovat od 

jednoho rohu kresby k druhému a být si přitom jistá, že výsledný obrázek bude mít 

správnou podobu. Nadiin talent byl bohužel vyvážen velkými nedostatky. Pojmové 

myšlení, místo aby odpovídalo úrovni kresby, se rozvíjelo minimálně. Selhávala i v 

tak jednoduchých úkolech, jako je třídění předmětů do kategorií. Při vlastním kreslení 

se o zobrazovaný objekt téměř nezajímala. Někdy opustila kresbu, aniž by dokončila 

čáru, jindy zase kreslila i mimo papír, jako by jen otrocky přepisovala formu, kterou 

měla v paměti. Nedokázala vytvořit jednodušší verzi obrázku, nebyla zřejmě schopna 

vynechat jediný detail.“ (Gardner 1999, str. 210).  

 

obr. 16. Jezdec, jak ho nakreslilo pětileté autistické děvčátko Nadia (podle Gardner 

1999, str. 210) 

Výsledná kresba je velmi „realistická“ a tím je její vypovídací hodnota o realitě 

zdánlivě nesporná. Nadia v průběhu své tvorby ale funguje na úrovni stroje – 

fotoaparátu. Není schopna nic vynechat, pozměnit kompoziční schéma nebo 

akcentovat důležitý detail. Zároveň pro ni brilantně zobrazené předměty a osoby 

nemají jiný význam, není schopna jejich třídění. Představa tu neplní svoji roli 

pomocného symbolu myšlení a logického utřiďování. Je zobrazením, a možná že 

velmi dobrým zopakováním, jedinečné konfigurace světa, respektive jeho percepce, 

ale nepomáhá k jeho porozumění.  
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Přestože Nadiina tvorba vypadá fotograficky, jako kdyby se jí netýkalo ovlivnění 

logickými-pojmovými strukturami mysli a ani představou - jako kdyby pocházela 

přímo ze zrakové zkušenosti, nejedná se o fotografii, ale o kresbu. Snad by se 

z pohledu Piageta mohlo jednat o velmi extrémní typ syrového „homeomorfismu“. 

Přitom má Nadia vážný handicap v oblasti pojmového uchopování vlastních kreseb – 

tedy v oblasti jejich hodnocení, coby nástroje zkvalitnění expresivně tvůrčí 

kompetence. Nemožnost navrhnout alternativu díla nebo jeho stylovou transformaci 

(například v oblasti proměny námětu na ose zoufalství → naděje), znamená ustrnutí 

vývoje v oblasti percepce, představivosti a reprezentace prostoru.  

Experimentální učební úloha z tohoto pohledu vystavuje žáky poměrně náročnému 

úkolu. Zadává námět, který by se jistě vzhledem k věku pokoušeli ztvárnit 

prostřednictvím figurace a využití eukleidovských vazeb, rozhodně projektivnosti a 

metriky, kterou mají osvojenou již na pokročilém stupni. Technika ale zdůrazňuje 

topologické vazby výtvarného výrazu (pro připomenutí: blízkost, oddělení, řazení, 

obklopení, sousednost). Důraz na výstižnost námětu zase znamená předjímat 

interpretaci a hodnocení posuzovatelů a uvažovat v abstraktních kategoriích. Obrazy 

smutků budou na úrovni denotace predikátem „smutek“ členy jedné třídy a z tohoto 

pohledu musí být synonymní. Musí být jako Smutek ztotožnitelné i někým Druhým. 

Jedinečnost tvorby je možná jen v určitých mezích. Postup v takovém případě je 

problematický a výsledek dopředu těžko odhadnutelný. Zpracování zadaného 

námětu technikou nefigurativní malby, nabývá povahy kulturního experimentu. 

4.8 Učební úloha jako kulturní experiment  
Žáci si prostřednictvím učební úlohy testují vlastní dovednosti, schopnosti a postoje 

v oblasti výtvarné tvorby a její reflexe. Porovnávání prekonceptů na různých úrovních 

expertní kvality zároveň zdůrazňuje dialogickou povahu učební úlohy. „Kulturní 

experiment je učební úloha zadaná prostřednictvím námětu pro tvořivý žákovský 

projev, která pedagogicky využívá reflektivního dialogu mezi žáky k socio-konstrukci 

poznání. Je didakticky založena na významové souvztažnosti mezi mikro-kulturní 

situací ve školní třídě a její analogií na makro-kulturní úrovni“ (Slavík; Zikmundová; 

Lukavský 2009, s. 144). Svým charakterem kulturní experiment spadá do tzv. 

vstřícného pojetí kurikula (Harbo 1991, Slavík 1999). Připomínám, že v tomto pojetí 

je při přípravě učebních úloh zdůrazňován námět a situační pojetí cílů nebo 
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kompetencí, které jsou vyvozovány především z přirozeného vývoje reflektivního 

dialogu. 

V předchozích kapitolách jsem provedl obecnou analýzu teoretického kontextu, coby 

podmínky existence kulturního experimentu ve školní praxi. Analýza výsledků 

experimentální učební úlohy (kulturního experimentu), o níž se pokusím v následující 

kapitole, nabídne, jak doufám, možnost lépe porozumět specifickému charakteru a 

vlivu činnostního učení ve školním vzdělávání.  

Zvlášť důležitý je fakt, že výtvarný projev byl v minulosti a je i v současnosti pokládán 

za příklad lidských aktivit, v nichž se uplatňuje v maximální míře tvořivost (je 

zahrnován do tzv. „creative industries“). Proto hraje podstatnou roli i při celkovém 

rozvoji tvořivosti ve vzdělávacím systému (Robinson a kol. 1999, str. 29 n.). Rozsah 

tvořivých potencialit výtvarného projevu vyplývá z toho, že autor obvykle musí pro 

aktuální situaci vytvořit inovovanou výrazovou strukturu. To znamená, že se nemůže 

spoléhat jenom na doposud osvojené vzory nebo algoritmy. Proto autorský projev 

reprezentuje nejenom kulturní vlivy, které na něj působily, ale je také originálním 

tvůrčím přesahem těchto vlivů.         

Modelové schéma kulturního experimentu je možné poměrně snadno variovat. 

Změna pravidel výrazové hry způsobuje proměnu obtížnosti aktivit pro žáka a 

lokalizaci sledovaných cílů. V případě experimentální úlohy znamená změna 

například v technice tvorby velmi významný posun v napětí mezi prostorem výtvarné 

hodnoty, vizuální kvality a rozpoznávaných obsahů práce (jejím zvýznamňováním). 

Pro ilustraci budu v následující kapitole porovnávat výsledky modelové učební úlohy 

s výsledky experimentu, který provedla Z. Proksová (Proksová 2008). Ta při své 

výzkumné sondě upravila zadání původní experimentální úlohy tak, aby se: „lišilo ve 

volnosti využití různých výrazových prostředků a znakových systémů.“ (Proksová 

2008, str. 44). Žáci namísto nefigurativní malby mohli totožné emoce vyjádřit 

jakýmkoliv způsobem a technikou. 

 

5 Analýza výsledk ů realizovaných experimentálních u čebních 
úloh 
Následující kapitola je zpracována podle článku Didaktická analýza nefigurativního 

výtvarného vyjádření pojmů emocí u jedenáctiletých dětí (Slavík; Lukavský 2006). 
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Pojednám v ní nejprve o statistické analýze hodnocení získaných z dotazníků. 

V dalších podkapitolách budou výsledky statistického vyhodnocení shromážděných 

dat dále explikovány kvalitativním rozborem děl samotných. 

Dotazníkové listy jednak po skončení experimentální úlohy vyplňovali žáci (kap. 4.1), 

jednak kontrolní expertní vzorek. Žákovskou skupinu tvořilo 83 dětí ze 4 pátých tříd 

základních škol (28,17, 21, 23). Expertní vzorek byl složen ze třiceti studentů KVK 

FPE ZČU v Plzni z různých ročníků a typů oborů magisterského studia učitelství 

výtvarné výchovy. Všechny údaje shromážděné z dotazníků jsou i s náhledy obrázků 

k dispozici v databázi přiložené na DVD. Databáze je zpracována v programu Acces 

a umožňuje uživatelům prohlížení všech formulářů a sestav.  

V některých případech jsou v této kapitole představeny také výsledky předchozích 

výzkumných iterací, které probíhaly opakovaně v několikaletých nepravidelných 

intervalech od r. 1987 porůznu v českých školách. Dílčí poznatky o výzkumu byly 

například publikovány v mezinárodním sborníku Emotion, Creativity and Art (Slavík; 

Fulková, 1997). Ve vybraných případech také porovnávám výsledky 

experimentálního úkolu s výsledky modifikované učební úlohy zadávané Z. 

Proksovou. V ní si mohli žáci zvolit libovolnou techniku a způsob pro svá vyjádření. 

Dotazníky byly získány po dokončení výtvarné činnosti, kdy byl všem dětem ve třídě 

nejprve ukázán celý vzniklý soubor prací a potom jim byly postupně v přibližně 

stejných časových intervalech ukazovány jednotlivé obrázky. Žáci ke každému z nich 

vyplňovali do záznamového listu následující údaje: a) předpokládaný námět práce (tj. 

jaký cit ze sedmi možných je asi zobrazen), b) hodnocení práce běžnou známkou ze 

stupnice 1 – 5, c) stručné slovní zdůvodnění dané známky. Expertní skupina 

postupovala při vyplňování dotazníku obdobným způsobem.  

Shromážděné údaje byly vyhodnoceny prostřednictvím kontingenčních tabulek, dále 

metodou analýzy kontingenční tabulky LINDA (lineární dekompoziční algoritmus, viz 

Řehák; Řeháková 1986, s. 203 – 212, 236 – 241) pro odhalení podstatných faktorů 

estetického hodnocení a nakonec bylo využito schematického grafického znázornění 

vztahů proměnných ve společném prostoru (po rotaci metodou VARIMAX). 

5.1 Rozpoznání autorské intence 
Na příkladu Dantova experimentu s identickými obrazy jsme mohli pozorovat, že 

hodnocení děl s totožnou vizuální kvalitou se liší podle kontextu, který vysvětluje 
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autorskou intenci. Osobnost autora a předpoklad jeho záměru je ve výtvarné výchově 

mimořádně podstatná. Rozpoznání námětu nebo jeho přisouzení dílu má často pro 

diváka fatální dopad na kvalitu psychické distance, kterou zaujímá v rámci 

estetického zážitku. Z tohoto důvodu je zájem o míru rozpoznatelnosti námětu 

prvořadý a výsledky výstižnosti maleb emocí vytvořených v rámci sledovaného 

souboru obrázků představím nejdříve. Pro posouzení výstižnosti zobrazovaného 

námětu se hodí porovnání autorského záměru s diváckým ohlasem. Nejjednodušším 

způsobem zachycení míry shody mezi pojmenováním zobrazovaného námětu a 

pojmenováním, které danému dílu přiřazovali jeho posuzovatelé, nabízí kontingenční 

tabulka. Pojmenování námětu díla je zároveň svým způsobem ta nejzákladnější 

rovina jeho interpretace (Eco 2004, str. 64). 

Hodnoty v kontingenční tabulce již na první pohled vypovídají o shodách, resp. 

odchylkách mezi autorskými záměry a prvotními diváckými interpretacemi (tab. 4.). 

 Smutek Úzkost Zoufalství Zlost Naděje Štěstí Radost 

Smutek 20 30 27 31 32 43 76 

Úzkost 12 9 11 16 20 14 23 

Zoufalství 26 21 14 20 39 34 60 

Zlost 11 7 8 22 15 15 26 

Naděje 24 18 13 23 36 34 44 

Štěstí 18 10 11 18 42 32 40 

Radost 90 58 65 73 122 150 298 

tab. 4 Kontingenční tabulka rozpoznávání malovaných emocí (v řádcích je vyjádřen 

autorský záměr, ve sloupcích rozložení četností jeho rozpoznávání diváky). 

Pokud není rozložení voleb zcela náhodné (což již na první pohled není), je možné 

v procesech volby námětu, jeho ztvárnění a jeho divácké interpretace rozlišit jisté 

pravidelnosti – faktory. K jejich zvýraznění byla použita metoda analýza kontingenční 

tabulky metodou LINDA. Míra kontingence v jednotlivých polích tabulky je zachycená 

v tab. 5. Ta obsahuje pole s vyznačenými významnými odchylkami od očekávaných 

četností. Kladná znaménka „+“ označují významnou kladnou odchylku, záporná „–„ 

označují významnou zápornou odchylku na úrovních P = 0,01, 0,001 a < 0,0001; 

Chí-sq = 65,04, df = 36, alfa = 0,00213. Z výsledků je zřejmá vysoká relativní 

úspěšnost při rozpoznávání emocí „zlost“ a „radost“, a záměny mezi „štěstí“ za 

„naději“. Naopak, „radost“ nebyla významně často zaměňována za „naději“ nebo 
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„zlost“, podobně jako „naděje“ za „radost“. V ostatních souvislostech nebyly shledány 

významně vysoké odchylky od náhodných četností. 

 Smutek Úzkost Zoufalství Zlost Naděje Štěstí Radost 

Smutek 1,61 2,25 1,67 0,72 -1,76 -0,16 -0,18 
Úzkost 0,20 0,20 1,03 1,56 0,85 -1,01 -1,83 
Zoufalství 0,80 1,01 -0,75 -0,67 0,90 -0,43 -0,51 
Zlost 0,00 -0,51 -0,06 3,56 

+++ 
-0,48 -0,70 -1,11 

Naděje 0,92 0,71 -0,58 0,62 1,06 0,30 2,21 
– 

Štěstí -0,02 -1,11 -0,72 -0,07 3,16 
++ 

0,65 -1,93 

Radost -0,08 -1,85 -0,36 -2,75 
– 

-1,98 
– – 

0,63 4,30 
+++ 

tab. 5. Tabulka míry kontingencí: experimentální úloha 

Zatímco v případě, kdy se v učební úloze musí žáci „podrobit“ technice nefigurativní 

malby lze shledat v šesti případech významné shody nebo rozdíly mezi autorskou 

intencí a diváckou interpretací, je situace v modifikované úloze zcela jiná. V tab. 6. 

jsou představeny výsledky výpočtu významných odchylek kontingence pro případ, 

kdy si žáci pro vyjádření zvoleného námětu, mohli zvolit jakýkoliv způsob. Z výsledku 

je patrné, že se oproti předchozímu výsledku při následné interpretaci v dotazníku, 

takřka nedopustili chyby v určení záměru spolužáka. 

 Smutek Úzkost Zoufalství Zlost Naděje Štěstí Radost 

Smutek 48,16 
+++ 

-2,44 
– 

-3,01 
– – 

-10,0 
– – – 

9,53 
– – – 

10,3 
– – – 

-12,1 
– – – 

Úzkost 1,26 30,66 
+++ 

6,98 
+++ 

-7,89 
– – – 

-7,61 
– – – 

-11,4 
– – – 

-13,1 
– – – 

Zoufalství -5,17 
– – – 

7,53 
+++ 

27,07 
+++ 

-2,22 
– 

-7,34 
– – – 

-10,3 
– – – 

-10,6 
– – – 

Zlost -10,0 
– – – 

-7,61 
– – – 

-3,03 
– – – 

55,98 
+++ 

-13,8 
– – – 

-13,2 
– – – 

-11,8 
– – – 

Naděje -5,69 
– – – 

-4,12 
– – – 

-4,03 
– – – 

-14,7 
– – – 

42,85 
+++ 

-6,46 
– – – 

-8,55 
– – – 

Štěstí -12,6 
– – – 

-11,2 
– – – 

-11,3 
– – – 

-14,3 
– – – 

-4,62 
– – – 

45,30 
+++ 

13,96 
+++ 

Radost -12,3 
– – – 

-11,8 
– – – 

-11,9 
– – – 

-9,64 
– – – 

-5,63 
– – – 

6,97 
+++ 

45,8 
+++ 

tab. 6. Tabulka míry kontingencí: modifikace úlohy Z. Proksovou 

Čím je tento fakt způsoben? Společně se změnou techniky se samozřejmě mění 

výrazové možnosti autora. Technika nefigurativní malby zdůrazňuje barevnost a 

topologické vazby, které je možné například akcentovat rytmizací. Barevnost je do 

značné míry kulturně podmíněna, takže je nepravděpodobné, že by někdo v našem 

kulturním kontextu mohl pestrý obrázek považovat např. za metaforicky smutný. 

Rytmizace kompozice je otázkou citu vůči dynamice zvoleného emočního habitu 
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námětu. Pokud nejsou žáci vázáni technikou (mohou např. kreslit, obtiskávat, 

komponovat z již hotových prvků koláž, apod.) škála výrazových prostředků se 

dramaticky mění. Navíc přestává platit pravidlo nefigurace. Ke slovu se tedy 

dostávají systémy komunikace, které sice stále zachovávají vizuální charakter, ale 

mohou být odvozeny mnohem více přinejmenším z konvenčních (zvyklostních) 

struktur, nebo dokonce z notačních systémů – eukleidovské geometrie a pojmově 

logického sémantického prostoru.  

 Použitý znakový systém  Úspěšnost rozpoznání nám ětu 
Atribut 12% 58,9% 
Čáranice 10% 46,6% 
Figura 10% 47,8% 
Graf 2% 24,4% 
Krajina 7% 52,4% 
Narativ 16% 49,4% 
Písmo 4% 62,8% 
Plocha 15% 41,2% 
Smajlík 10% 67,8% 
Symbol 10% 67,1% 
Zvíře 4% 38,2% 

tab. 7. Tabulka preference typů znakových systémů a rozpoznávání námětu v jejich 

rámci (podle Proksová 2008) 

V tab. 7. je představena kategorizace znakového systému, který žáci v experimentu 

Z. Proksové využili. V citovaném textu (a pokud je mi známo, ani nikde jinde) autorka 

sice nevymezuje kategorie nijak podrobně, ani je neilustruje prototypickými případy, 

ale z jejího popisu je možné usuzovat na charakter jednotlivých kategorií. Z tabulky 

lze vyčíst zajímavé informace, které objasňují vyhodnocení kontingenční tabulky 

výše (tab. 6.). Absolutně nejvyšší rozpoznatelnost zajišťuje pro náměty radostí 

smajlík, třebaže z pohledu autorů nepatří k nejpreferovanějším typům zobrazení. 

K nefigurativní malbě v původním znění experimentální úlohy by měly nejblíže 

kategorie Čáranice a Plocha. Extrémní příklady plošného využití barev (celý formát je 

pojednán výhradně jednou nepromalovávanou barvou) se však přechylují do pozice 

transparentního znaku. Například v našem kulturním prostředí je černá barva 

považována za vyjádření smutku (třebaže je v poslední době tento úzus erodován). 

Černá čtvrtka potom nefunguje na úrovni exemplifikace, nebo metaforické 

exemplifikace, nýbrž jako predikát. Denotuje množinu výrazů smutku. Při znalosti 

pravidla je snadné uhodnout význam. Zdá se, že žáci při samostatné práci intuitivně 
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volí tyto strategie na úkor složitější a náročnější výtvarné techniky, která pro pohyb 

v estetickém zážitku ztajuje prvovýznamovou otevřenost vyjádření. 

5.2 Faktory ovliv ňující rozpoznání autorské intence 
Výsledkem faktorové analýzy bylo rozlišení dvou faktorů, které dohromady z cca 74 

% (40 + 34) ovlivňují rozložení hodnot v tabulce. Jejich vzájemný vztah je nejlépe 

patrný ze schematického grafického znázornění vztahů proměnných ve společném 

prostoru (po rotaci metodou VARIMAX, obr. 17.). 

 

obr. 17. Grafické znázornění vztahů; společný prostor určený dvěma hlavními 

faktory. Verzálkami jsou značeny autorské soubory (co bylo malováno), malými 

písmeny jsou značeny volby diváků (co bylo rozpoznáváno). 

Z obrázku je patrné, že vliv prvního faktoru polarizuje mezi „zlostí“ a „radostí“. Děti-

diváci si obvykle nepletli zobrazení radosti a zlosti. Faktor 1 způsobuje to, že Zlost i 

Radost byly na jeho základě rozpoznávány relativně správně. Z tohoto zjištění lze 

vyvodit, že autoři ve svých malbách zřetelně rozlišují mezi oběma uvedenými 

emocemi. Zkrátka obrázek radosti je takřka nepředstavitelné namalovat stejně jako 

zlost a naopak. 

Vliv druhého faktoru stírá rozdíly mezi rozpoznáváním Smutku, Zoufalství a Úzkosti. 

Zároveň ale podporuje odlišování tohoto trsu tří zobrazovaných emocí od naděje. 

Druhý faktor se kromě toho uplatňuje v rozpoznávání námětu Naděje v pracích 

zamýšlených jako Štěstí. Jinak řečeno, pro soubor obrázků Štěstí je příznačné, že 

byly pod vlivem tohoto faktoru rozpoznávány jako Naděje. 

5.3 Radost – primus inter pares  
Při podrobnějším pohledu na získaná data se nedá přehlédnout výjimečné postavení 

radosti, a to jak při autorském výběru zobrazovaného tématu, tak při jeho diváckém 
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rozpoznávání. Radost se pro děti-autory v této fázi výzkumu stala námětem ve 42 %. 

Druhá nejčetněji zobrazovaná emoce – smutek – dosáhla pouze 15 % voleb, přičemž 

rozdíly v zastoupení dalších námětů nejsou nijak velké a kolísají mezi 11% a 6% (viz 

obr. 18.). V dlouhodobém sledování má Radost mezi všemi náměty emocí zdaleka 

největší zastoupení v autorském výběru, přestože ne tak význačné – cca 30 % 

(druhá nejčetněji zobrazovaná emoce v souhrnném pohledu je naděje s asi 20 %, za 

ní následují s malými odstupy emoce vybírané v rozmezí 12 až 8 procent: zlost, 

smutek a úzkost). 

 

Obr. 18 Graf rozložení četností autorského výběru námětů  

Radost byla nejenom nejčastěji vybírána autory jako námět, ale byla také nejlépe 

rozpoznávána dětskými recipienty – téměř polovina (45 %) diváckých odhadů byla 

v případě Radosti správná. Této hodnotě se přiblížila ještě Zlost s 37 % úspěšného 

rozpoznávání. Porovnání obou případů zachycuje obr. 19. Další zobrazené údaje 

výsečového grafu ukazují kolik procent interpretací obrázků Radosti nebo Zlosti bylo 

přisouzeno dalším možným námětům (z pohledu autorské intence se jedná o 

nesprávné volby). 
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Obr. 19. Graf rozložení četností úspěšného diváckého rozpoznávání námětů Radost 

a Zlost 

Co ale reálně způsobuje vysokou úspěšnost rozpoznávání námětu Radost? Při 

zodpovězení na tuto otázku si nelze vystačit jen se statistickým vyhodnocením a 

odvoláním se na vliv určitých obecných faktorů. Na vybraných kazuistikách (obr. 20.) 

se pokusím s oporou o konkrétní dětské obrázky a jejich estetické kvality uvažovat 

nad odpovědí. 

Všechny nejlépe rozpoznávané výtvarné práce se vyznačují pestrou barevností 

založenou na kombinacích relativně sytých a čistých základních barev – červené, 

žluté, modré – doplněných o živé odstíny zelení. Míra barevné komplexity případ od 

případu kolísá, v souhrnu je poměrně vysoká, přesto díky integritě barevné 

kompozice nepůsobí chaotickým dojmem. Integrita obrázků je podporována relativně 

nízkou mírou tvarové komplexity – tvary v každé jednotlivé práci mají jednotný ráz. 

Téměř všechny práce kromě některých doplňkových kontrastů (červená vs. zelená, 

modrá vs. oranžová) mají zřetelné světlostní kontrasty dané především sousedstvím 

svítivých žlutí s tmavšími tóny modré, příp. zelené. Tyto kontrasty ve spojení 

s vířivým či spirálovým uspořádáním tvarů působí značně dynamicky. 
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obr. 20.  Tabulka a ukázky pěti prací s nejvyšší shodou recipientů s autorovým 

záměrem. Grafy uvedené pod jednotlivými obrázky demonstrují rozložení voleb 

(legenda pro barvy grafů je uvedena vedle tabulky). 

Při uvážení námětů, které měly děti k dispozici, je opravdu těžké se splést. Všechny 

uvedené obrázky doslova navádějí k jednoznačnému určení. Od záporných emocí je 

zřetelně odlišuje barevnost, od Štěstí se dají rozlišit díky dynamice výtvarného 

vyjádření, od Naděje je odlišuje harmonická rovnoměrnost pojednání celého formátu, 

bez akcentu, který by se lišil v charakteru. 

Obrázky Radostí, které jsou zároveň díly s nejvyšší shodou recipientů s autorovým 

záměrem, se dá říci, že vizuálně výstižně charakterizují svůj námět. Znamená to 

tedy, že jejich struktura: barevnost, kompozice, atd. umožňují recipientům, aby u nich 

nastal takový typ estetického zážitku, v němž je při sémantickém gestu zpřítomněn 

jejich námět. Kvalita samotného zážitku ovšem může být různá. Pro experta, který ve 

své praxi procházel velké množství dětských maleb a je obeznámen s jejich 

typickými znaky, je určení námětu často výsledkem kritického soudu učiněného 

z velkého odstupu mimo induktivní účast v zážitku. Pro člověka velice citlivého vůči 

statickému barevnému obrazu může být moment setkání s dílem propadlem do 

fikčního světa. Dítě je ve třídě v  pozici empirického autora/diváka, který 

prostřednictvím svého díla vstupuje do interpretační a komunikační sítě. Při setkání 

Pořadí Třída Autor  Téma Pohlaví  % Smu Úzk Zou Zlo Nad Št ě Rad 

1. 3 13 Radost Dívka 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 80,00 

2. 1 8 Radost Chlapec 76,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,23 76,92 

3. 1 27 Radost Chlapec 76,92 0,00 0,00 3,85 0,00 11,54 7,69 76,92 

4. 3 1 Radost Dívka 75,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 20,00 75,00 

5. 1 20 Radost Chlapec 73,08 3,85 3,85 0,00 0,00 3,85 15,38 73,08 

č.1     3/13 č.2     1/8 č.3      1/27 č.4     3/1 č.5     1/20 
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s dílem (reflexi v tvorbě nebo po ní) se jeho kulturní pozice mění a posouvá na 

úroveň autorského subjektu.  

Všechny dříve uváděné poznatky vztahující se k fikčnímu světu, estetickému zážitku, 

kontextu a ko-textu díla mají samozřejmě své didaktické souvislosti. Dětská výtvarná 

práce i při zdánlivé jednoduchosti a spontaneitě zobrazení zapadá do řady složitých 

interpretačních a inferenčních pravidelností, které se uplatňují jak na úrovni myšlení 

a rozhodování dětského tvůrce, tak při komunikaci na úrovni skupiny. Učitel výtvarné 

výchovy musí brát v úvahu, že oscilace mezi jednotlivými perspektivami (první, 

druhou a třetí osobou), a angažovaností v díle od empirického autora k autorskému 

subjektu je uzlovým místem, ve kterém lze vytvořit pomyslnou spojnici mezi osobními 

prekoncepcemi světa a jejich obecnějšími kulturními přesahy. Tyto pravidelnosti si 

musí učitel uvědomovat, protože jsou v principu společné jak pro umělecké aktivity 

v rámci dětské skupiny, tak pro rozhodovací a komunikační procesy v umělecké a 

kulturní oblasti v celé společnosti. Teprve v tomto smyslu je školní třída adekvátním 

modelem společenského kulturního prostoru a učební úloha se stává kulturním 

experimentem. 

5.4 Estetické soudy: žáci a u čitelé 
Estetické soudy o díle jsou do značné míry ovlivněny estetickým zážitkem, zaujetím 

specifického postoje vůči dílu a samozřejmě schopností transaktivní zkušenost 

formulovat. 

V analýze experimentální učební úlohy byl postoj hodnotitelů sledován jednak 

prostřednictvím numerické stupnice, jednak slovním vyjádřením, které k ní bylo 

doplněno. Na obr. 21. je uvedeno srovnání nejlépe hodnocených prací dětmi a 

skupinou budoucích učitelů. Práce jsou seřazené z leva doprava, od nejlépe 

hodnocených k hůře hodnoceným. Při analýze výsledků hodnocení mne bude 

zajímat, zda a v čem je možné najít rozdíl mezi preferencemi dětí-žáků a dospělých-

učitelů, kteří jejich práce posuzují z pedagogického pohledu.  
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obr. 21. Nejlépe hodnocené práce. Vrchní řada: práce nejlépe hodnocené dětmi, 

spodní řada: práce nejlépe hodnocené skupinou budoucích učitelů. Práce jsou 

seřazené z leva doprava, od nejlépe hodnocených k hůře hodnoceným. 

Pokud se týká výběru námětu, děti a učitelé se od sebe prakticky neodlišují. Ve 

všech pěti případech obě skupiny vybíraly výhradně Radost nebo Štěstí. Přitom však 

pouze jedna práce (čís. 3/9, Radost) je společná ve výběru dětí i učitelů. U dětí 

skončila jako pátá, učitelé ji vybrali jako druhou z nejlepších. 

Při celkovém pohledu na výběr ze strany dětských posuzovatelů je ve srovnání 

s učiteli nápadný větší důraz na jednoduchost tvarů ve spojení s vyšší působivostí 

barevných ploch. S tím souvisí i poměrně vysoká míra významové jednoznačnosti, 

kterou forma práce umožňuje. Dvě z pěti dětmi vybraných prací (čís. 1/8, 1/20) 

známe již z obr. 7. jako představitele nejjednoznačněji rozpoznávaných Radostí, u 

ostatních prací sice docházelo k záměnám mezi Štěstím a Radostí, přesto však do 

velké míry sjednocovaly významové volby. 

Děti nejlépe hodnotily práce, které se vyznačují působivou, svítivou barevností 

vyplývající jednak z čistoty a sytosti barvy, jednak z velikosti barevných ploch a 

uplatněných kontrastů. Technika malby takřka nehraje roli. Příklady výroků: „Hodně 

barevný; hodně barev; krásné barvy; má tam hezké barvy; barevný a hodně žluté; 

výborně vybarvené…“. 

č.1     1/23 č.2     1/8 č.3     2/17 č.4     1/20 č.5     3/9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

č.1     3/13 č.2     3/9 č.3     3/14 č.4     2/2 č.5     3/1 
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Učitelská skupina, oproti dětem, nejlépe hodnotila díla s relativně vyšší tvarovou 

rozmanitostí a také s menšími plochami barev. Zachycený rozdíl se zdá naznačovat 

možné zdroje latentního sociokognitivního konfliktu. Budoucí učitelé hodnotí výše 

než „surovou expresivitu“ vyšší malířskou kultivovanost obrázku. Od tvůrce vyžadují 

kázeň při vedení štětce, složitější míchání barev, vyšší úroveň „rozmalovanosti“ a 

celkově i jemnější zásahy na úrovni psychomotorické. Přestože učitelé pochopitelně 

stejně jako děti věnují velkou pozornost barvám, jejich zájem přece jenom více 

směřuje k jejich rozpracování na formátu a při bezprostřední práci s barevnou 

hmotou. Vypovídá o tom často se opakující termín „kompozice“ a poukazy na 

„paletu“ nebo na lomení barev („pastelové barvy“): „Rozsáhlá paleta – odstíny 

teplých barev a studených barev; nápaditá kompozice…; příjemná barevná 

kompozice, pastelové barvy jsou vhodně zvolené k tématu; nápaditost, příjemná 

barevnost, rozmanitost prostředků (linie)…“.  

obr. 22. Nejhůře hodnocené práce. Vrchní řada práce nejhůře hodnocené dětmi, 

spodní řada práce nejhůře hodnocené skupinou budoucích učitelů. Práce jsou 

seřazené z leva doprava, od nejhůře hodnocených k lépe hodnoceným. 

Didakticky ještě zajímavější rozdíly ve výtvarných postojích mezi dětmi a učiteli se 

objevily u prací, které byly hodnoceny relativně nejhůře. Rozdíl mezi výběrem dětí a 

učitelů je v tomto případě mnohem nápadnější než u nejlépe posuzovaných prací. Na 

první pohled vyniká zejména odlišnost v barevnosti obou negativních výběrů (obr. 

č.1     3/18 č.2     1/14 č.3     2/10 č.4    1/7 č.5     3/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

č.1     1/2 č.2     1/11 č.3     1/21 č.4     1/1 č.5     3/1 
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22). 

Dětmi nejhůře posuzované práce se bez výjimky pohybují na škále temných 

barevných tónů, v nichž převažují odstíny černé, hnědé, nebo nafialovělé. Většina z 

nich se při svém záporném hodnocení nechala vést bezprostředním dojmem ze 

záporně působící barevnosti. Některé zdůrazňují pouze negativní pocit z tmavých 

barev, jiné prokazují větší zřetel k technice provedení a všímají si toho, že barevné 

hmoty v daných případech vznikly z většího počtu základních tónů: „Nelíbí, smíchané 

barvy; moc tmavé, nevírazné; umachané; olympiádu v malování bys určitě nevyhrál; 

málo barev; tmavé barvy; humus; přepatlané; strašně smutné barvy; hnusné barvy a 

čmáranice hrozné; ošklivé barvy; takový černý barvy…“.  

Jen výjimečně objevíme mezi dětskými posuzovateli ty, kteří při zaujetí estetického 

postoje vůči dílu ztvárňujícího negativní emoci, udrží pozici v optimální estetické 

distanci. Níže uvádím příklady dvou odlišných případů (identifikace negativní emoce 

a pozitivní hodnocení): „Vypadá to hrozně, ale na smutek dobré.“ (chlapec, který tuto 

práci hodnotil dvojkou); „Hezký, vypadá to jako smutek.“ (chlapec, který hodnotil 

jedničkou). 

Učitelé oproti tomu stejné výtvarné práce hodnotili mnohem lépe. Jejich argumentace 

pro lepší hodnocení se zakládá především na přiléhavosti zobrazovací formy vůči 

námětu, a také na kvalitách práce s barvou. Na rozdíl od dětí oceňují jemné 

odstupňování barevné škály, přestože se uskutečňuje v temnější části spektra: „Líbí 

se mi barevné provedení…, obrázek ke mně promlouvá; zajímavě pojednaná plocha, 

velmi úsporné…; koloristické! Expresivní, dynamické; taková akční malba…; přes 

chaos harmonické…“.  

V negativním výběru učitelů se neobjevuje ani jediné dílo s podobně tmavou 

barevností. Faktorem, který učitele vedl k negativní volbě, je mnohem spíše kvalita 

barevné kompozice, případně respekt práce vůči tématu, tzn. přiměřená 

jednoznačnost vyjadřovací a sdělovací formy. Zdůrazňují tedy překročení podmínek 

zadání směrem k figurativnosti nebo grafickému znaku. Vadí jim popisnost prací, 

které jsou spíše kreslené než malované. Dále je to nekvalitní zacházení s barvami, 

případně s barevnou kompozicí. U druhé a třetí z prací uvedených v tabulce obr. 23., 

které se vyznačují velkými barevnými plochami, učitelé také nejsou spokojeni 

s technikou, protože se v pravém smyslu nejedná o „rozmalování“ barvy, ale spíše o 
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její „natírání“. 

Rozdíly mezi učiteli a žáky a zvláště mezi žáky navzájem by bylo možné skvěle 

didakticky využít v reflektivním dialogu. Demonstrují totiž odlišnosti v kompetencích 

nutných pro vstup do estetického zážitku, estetické usuzování a kvalitu tvorby 

výtvarných prací. Komplexita obsahů reflexe ze zážitku v učební úloze je dobrým 

předpokladem pro hledání vzdělávacího motivu a k hlubšímu poznávání žáků. 

5.5 Zlost a smutek 
Volba námětu v expresivně tvořivé učební úloze se ovšem řídí také autorskou 

expresí. Typizaci zvoleného námětu, popřípadě jeho zpracování malbou podle 

určitých formálních stylových norem, předchází autentifikace a projekce obsahů 

s ním spojených. Následný dialog o díle, vyjednávání jeho pozice v sociálním a 

kulturním poli má proto i svůj intimní rozměr. Na tento fakt se pokusím poukázat 

prostřednictvím kazuistiky z diplomové práce J. Tolarové (Tolarová 2012), která 

pokračovala ve výzkumné sondě s experimentální úlohou, ale akcentovala 

(vzhledem k aprobaci autorky) spíše osobnostně sociální rozměr hodnocení. 

Na obr. 23. je zachycen obrázek, jehož námětem je Zlost. Spolužáky ve sledované 

třídě byl námět určen ve vysoké míře shody s autorovou intencí (jako druhý nejlépe 

rozpoznatelný). J. Tolarová píše: „Při prvním pohledu může dílo evokovat krví 

potřísněný asfalt. Není pochyb, že autorův záměr byl do důsledku naplněn. Potvrzují 

to i reakce spolužáků a expertů.“ (Tolarová 2012, str. 69).  

 

obr. 23. Zlost, chlapec (podle Tolarová 2012, str. 69) 
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Některá hodnocení spolužáků autora díla vybírám níže. V souladu s již výše 

uvedeným se dá tvrdit, že rozpoznání záporné emoce a výstižnost malířského 

podání má za následek na jednu stranu převážně obdivná slovní vyjádření, na 

druhou stranu negativní klasifikaci.  Některé z výroků spolužáků: „líbí se mi černá 

barva; líbí se mi barvy; pěkné barvy; vypadá to přesně jako zlost; ukazuje to opravdu 

zlost; dobře zkombinované barvy…“. 

Také členů expertní skupiny (opět studenti učitelství výtvarné výchovy z KVK FPE 

ZČU v Plzni) se mimořádně dotýká intenzita obrazu. Jsou schopni ji ovšem popsat 

květnatěji a věnovat pozornost také vizuálním kvalitám díla: „Bezvadně použité 

barvy. Depresivní černá plocha od kraje do kraje. Červená, naznačující krev a kříže 

symbolizující agresi.; Červené skvrny na černém pozadí vyvolávají pocit nenávisti- 

pocit umocňuje červený kříž.; Na první pohled je jasné, že jde o zápornou emoci, 

nejsem si však jistá, o jakou jde. Tahy jsou divoké a rudé kaňky také odpovídají 

spíše vzteku, odstín se však zabarvuje do tmavých temných barev a pozadí je také 

hodně tmavé. Naznačovalo by to spíše zoufalství nebo úzkost. Kompozice mi přijde 

poměrně zajímavá a vyvážená.“ 

Po tvorbě a vyplňování dotazníků následoval s odstupem jednoho týdne rozhovor 

vybraných autorů s diplomantkou. Ve vztahu k autentifikaci a projekci námětu přináší 

volná transkripce tohoto rozhovoru pro učitele nesmírně závažná sdělení: „Při 

rozhovoru, který po týdnu následoval, autor o svém díle a silné emoci s ním spojené 

začal na vyzvání horlivě hovořit. Mluvil o tom, že je mu ve třídě občas ubližováno a 

na ty, kteří ho poškozují, má zlost. Tuto emoci má spojenou zejména s negativními 

událostmi ve škole. Červená barva symbolizuje podle jeho naznačení krev, černá je 

pozadím. Krev patří, podle slov autora, spolužákovi, který ho občas slovně napadá. 

Při malbě myslel na tohoto spolužáka a na zlost, kterou vůči němu zažíval….  V 

poslední chvíli vedeného rozhovoru se nakonec svěřil, že by si nyní k malbě zřejmě 

zvolil emoci radost, protože je šťastný, že se frekvence ataků ze strany spolužáka 

snižuje.“ (Tolarová 2012, str. 70). 

Ukazuje se, že s ohledem na věk dětských autorů, jsou jejich díla velmi často 

odezvou na nějakou aktuální a intenzivní životní zkušenost. Přestože rozhovor o díle 

nebyl prováděn u všech žáků, ale pouze u dětí, jejichž práce byla vybrána po 

vyhodnocení dotazníků (např. velká/malá interpretační shoda při rozpoznávání 

námětu, velký rozptyl klasifikace, apod.), je možné konstatovat, že fakt reminiscence 
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autentické zkušenosti hraje významnou roli při volbě negativních emocí. Žák-autor 

sice následně často dodrží pravidla zadání nefigurativní malby, nicméně reflexe 

tvůrčího postupu má narativní, symbolický charakter. Tuto skutečnost lze ilustrovat 

na příkladu uvedeném níže: 

 

obr. 24. Smutek, chlapec 64/16 

U: „Proč zrovna jsi začal hnědou?“; Ž: „Protože mě to připomíná, mě umřela totiž 

babička a to, rakev tak různě mi to připomíná, tak jsem to začal a potom jsem měl 

černou, ta mi připomíná jako tmu, že už jí to to, no a zelenou, jako kolem toho trávu a 

modrou jako pláč.“ ;... U: „A proč se tam potom tedy objevuje několik barev dalších? 

Nebo ne několik, ale minimálně červená a potom je tam ještě světlejší hnědá?“; Ž: 

„Červená, ta mi zas dává jako krev, no a ta hnědá, ta je kolem toho hlína.“; ... Ž: „Mě 

napadlo třeba ten mohl jsem namalovat jako v barvách dům, ale já jsem chtěl ten 

jako když říkáte ten kopec, tak sem ho namaloval, a začal jsem tady, no a potom 

jsem eště chtěl namalovat modrou, tady kolem toho, aby tam byla jako ten pláč...“. 

Výše uvedené příklady žákovských prací, jejich reflexe a interpretace jsem zařadil 

s cílem demonstrovat fakt, o němž pojednává kapitola 3.21. Hodnocení v expresivně 

tvořivých učebních úlohách se netýká jen estetických kvalit díla samotného. Velice 

složité interakční struktury mnoha typů komunikujících subjektů nabízí řadu 

perspektiv, které může učitel aktivizovat. Opomenout přitom perspektivu druhé 

osoby, v níž se setkávají v dialogu tváří tvář autor, spolužáci a učitel, by znamenalo 

oslyšet osobností, postojový a etický rozměr pedagogické práce. Kromě 

zobecňujících teoretických rámců, které vyplývají do značné míry z antropologické 
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konstanty, společného kulturního a hodnotového rámce všech účastníků expresivně 

tvořivých úkolů, je nezbytné neustále vnímat jedinečný kvalitativní kontext výuky.  

 

6 Diskuse 
Původní design výzkumu (Slavík 1987) byl, co se týče svého charakteru, postaven 

na hypoteticko-deduktivním modelu. Vycházelo se v něm z obecných a dílčích 

hypotéz, které definovaly vztahy jednotlivých proměnných složitého interakčního pole 

výuky při hodnocení žákovských výtvarných činností a děl. Většina hypotéz měla 

obecný a deskriptivní charakter. Pokud to bylo možné, byly dílčí hypotézy 

formulovány explanačně. Cílem bylo dospět k empirickým generalizacím pro 

porozumění principům a zákonitostem v systému hodnocení expresivně tvořivých 

činností, a vytvářet kategorie, respektive terminologický aparát, který umožní výklad 

těchto zákonitostí v teoretickém rámci oboru výtvarná výchova. 

Takto založený robustní výzkumný design opřený o exaktně stanovené hypotézy a 

realizovaný spolehlivými a přesnými měřícími metodami, by se velmi pravděpodobně 

mohl stát paradigmatickým nástrojem oboru pro oblast poznávání fenoménu 

hodnocení. Myslím tím cyklickou využitelnost designu při jeho dalších realizacích. 

Předmětem mé disertační práce by v tom případě bylo zopakování výzkumných 

postupů a porovnání výsledků s dlouhodobě zjišťovanými údaji. Tento postup by 

nemusel být jen stereotypním potvrzením původních zjištění. Komplexita 

zkoumaného problému předpokládá velké množství intervencí do průběhu 

experimentu, které způsobují mediátorové a moderující proměnné. Na druhou stranu 

by úplné zopakování původního výzkumu mohlo upevnit a prohloubit poznání 

zásadních historicky invariantních faktorů.  

Takový model při realizaci výzkumného úkolu dizertační práce je možné nalézat 

v přírodovědných oborech. Tento přístup byl realizován ve výzkumné sondě v roce 

2006 (Slavík, Lukavský 2006), jejíž výsledky jsou součástí mé práce. 

Domnívám se ale, že výzkumný skript spočívající na „pouhém“ zopakování a ověření 

realizovaného výzkumu by byl pro potřeby oborově didaktické diskuse příliš triviální. 

Pokus o subtilnější strukturaci hypotéz by byl vzhledem k úrovni jejich propracování a 

syntetickému charakteru zkoumaného fenoménu také jen málo přínosný. Tento 

předpoklad jsem si ověřil například při svých pokusech navrhnout jemnější síť 
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kategorií, které by pomohly při vyhodnocení výroků z výzkumných dotazníků (viz tab. 

8.). Problémem bylo, že kódování sice umožňovalo subtilnějšímu poznávání rozdílů 

mezi učitelovým a žákovským hodnocením, ale neredukovalo datové pole. Spíše než 

možnosti tvorby nových spojení mezi kategoriemi se otevíralo velké množství dalších 

otázek ohledně jednotících způsobů výkladu. Předmět analýzy se díky tomu stával 

stále mlhavějším a nesnadněji uchopitelným. Bylo otázkou, zda je za těchto okolností 

smysluplné získávání dalších empirických dat při realizaci experimentálních učebních 

úloh. Ukázalo se také, že výzkum zaměřený tímto způsobem se postupně přiklání 

spíše jen k pedagogicko-psychologické, případně psychodidaktické stránce oborové 

didaktiky výtvarné výchovy, což u tak komplexního didaktického fenoménu jako 

hodnocení není dostatečně produktivní.    

 

tab. 8. návrh tabulky pro kategorizaci hodnotících výroků z dotazníků 

Jako východisko z výše uvedených problémů jsem nakonec zvolil kombinaci 

teoretického pojednání a explanaci dat z do té doby realizovaného výzkumu. 

Prostřednictvím teoretické studie jsem doufal dospět k lepšímu vymezení a 
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strukturaci výzkumného pole, které umožní syntetizovat fakta z empirického 

výzkumu. 

Zajímavým impulsem k tomuto kroku byl také stručný příspěvek Z. Proksové 

(Proksová 2008). Její návrh modifikace zadání experimentální učební úlohy, který 

logicky vedl k odlišným způsobům řešení a hodnocení zobrazených emocí, obrátil 

moji pozornost k obecnějším souvislostem problematiky hodnocení v expresivně 

tvůrčích činnostech. Otevřel totiž výhled do dvou dříve málo zřetelných směrů 

v oblasti ontodidaktiky: a) otázku kulturního kontextu hodnocení ve výtvarné výchově, 

které nutně bere v úvahu změny ve výtvarných preferencích navozené změnami 

výtvarné kultury a změnami v pojetí oborové didaktiky, b) otázku plurality hledisek pro 

určování kritérií i hodnot; tato otázka navazuje na první.    

Zatímco v době založení výzkumu byl požadavek na tvorbu technikou nefigurativní 

malby považován zcela za bezrozporný, modifikace úlohy ukazuje, že v současné 

době je prostor pro pojetí obsahové transformace ve výtvarné výchově otevřen pro 

daleko více způsobů vizuálního vyjádření. Na tento fakt jsem poukázal v kapitole 3.1. 

Zmíněný posun bude potřeba velmi pečlivě analyzovat. Rozšíření učiva výtvarné 

výchovy o oblast vizuální kultury se totiž netýká pouze samotné struktury obsahů 

výuky, ale také ústředních pojmů, které prozatím poskytovaly aparát pro vysvětlování 

oborových souvislostí a tedy i hodnotících aktivit. Mám na mysli např. termíny styl, 

exprese, tvořivost, estetický zážitek a další.  

Z tohoto pohledu je možné považovat moji práci za polemický příspěvek do oborové 

diskuze v situaci, kdy se obor na úrovni programu, metodiky a čím dál tím více také 

výukové praxe, přimyká k oblasti vizuality, vizuální gramotnosti, či vizuálním studiím, 

ale nepříliš systematicky řeší dopady tohoto kroku na úrovni oborově didaktické 

teorie. 

 

7 Závěr 
V úvodu jsem si jako hlavní cíl stanovil prohloubit náhled na fenomén hodnocení 

v expresivně tvořivých úlohách ve výtvarné výchově. Tento cíl spadá do oblasti teorie 

oborové didaktiky výtvarné výchovy. Je tedy zaměřen na analytické upřesňování a 

empirické zakotvení terminologie a odborné argumentace v oboru, má přispět ke 

zkvalitnění pojmenovávání, zdůvodňování a obhajobě jeho specifik a podstatných 
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rysů. Řečeno v širších souvislostech, práce měla obohatit oborově didaktický 

metajazyk, kterým je možné popisovat a vysvětlovat metodické postupy uplatňované 

v praxi.  

Charakter práce by bylo možné nazvat heuristickým: empirické poznatky jsou zde 

využity k podpoře teoretického náhledu na didaktickou problematiku výtvarné 

výchovy. Nejde tedy jen o obecné úvahy, které bývají v našem oboru pro teorii 

typické, ale o myšlenkové rozvinutí zkušenosti nabyté výzkumem, doplněné jejím 

dalším ověřováním v praxi. Empirické poznatky přitom mají buď potvrzovat navržená 

pojmová řešení, nebo je zpochybňovat a vyzývat k jejich revizi.  

Ve výkladu jsem se zaměřil se na předkládání takových poznatků, které umožňující 

propojovat praktickou zkušenost učitele z reflexe výuky s teoretickým zobecňováním 

v rámci oboru. Snažil jsem se projasňovat a z oborově didaktického hlediska 

operacionalizovat velmi komplexní zjištění z oblasti z estetiky, teorie umění a dalších 

disciplín. V těchto oborech je k dispozici velké množství cenných poznatků o 

hodnocení výtvarných projevů, které však praxe výtvarné výchovy stále ještě 

nevyužívá do potřebné hloubky i v potřebném rozsahu. Samozřejmou podmínkou 

toho je zpracování poznatků korektně ve vztahu k původnímu kontextu a zároveň 

srozumitelně. V jiném případě nelze očekávat zhodnocení textu jako podpory pro 

zkvalitnění učitelovi práce a její reflexe. Zde v závěrečné kapitole proto připomenu 

použité strategie výkladu teoretických poznatků a principy logického zřetězení 

jednotlivých kapitol. Doufám, že tím podpořím jasnost a zřetelnost celého textu. 

V první části práce se přihlašuji k didaktickému východisku (jak na obecné, tak na 

oborové úrovni). Toto vymezení snad dostatečně vysvětluje moji snahu představovat 

i abstraktnější teoretické problémy na příkladech učebních úkolů, nebo aktivit, které 

jsou blízké situacím ve výuce. Například v kapitole 3.19. si při rozlišení výtvarné 

hodnoty a vizuální kvality pomáhám příkladem hry pexeso a Dantovým 

experimentem s interpretací a hodnocením identických obrazů (Liessmann 2000). Je 

to zároveň možné chápat jako projev didaktické znalosti obsahu, kterou ostatně 

mnohdy prokazují sami autoři z jiných oborů, usilují-li o názorné ilustrace svých 

teoretických výkladů.    

Brilantní a zároveň velice složité pojednání N. Goodmana o denotaci, exemplifikaci a 

expresi jsem si dovolil vyložit v poněkud zjednodušující podobě a skrze návrhy 
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činností pro žáka didakticky aplikovat (kap. 3.24., tab. 3.). Návrhem kresebného 

experimentu se pokouším ilustrovat rozdíl mezi uplatněním infralogických operací 

umožňujících konstrukci struktury obrazce skrze jeho gestalt a operací logických 

vyžadujících uplatnění znalosti geometrické notace (kap. 4.7.). Doufám, že se mně 

přitom daří  zachovávat korektní vazbu k původním teoretickým koncepcím i 

v případech, kdy se jedná o transformaci poznatků mimořádně komplexních, přísně 

logických, nebo vysoce abstraktních. I tento aspekt pokládám za typický pro 

didaktickou transformaci  obsahu a pro uplatnění didaktické znalosti obsahu: přiblížit 

teoretický výklad, ale nezkreslit příliš jeho původní myšlenkovou konstrukci.    

Pro ilustraci uvedeného principu výkladu zařazuji zde na úplný závěr ještě jeden 

konkrétní příklad heuristiky vycházející z úvahy F. Sibleyho (Sibley 2003, str. 40 – 

41). Tabulka podrobněji rozvádí úvahy předestřené v kapitole 3.17 Estetické soudy – 

součást metajazyka stylové transformace. Návrh didaktické strategie pro interpretaci 

díla vychází z faktu, že zatímco tvůrce tvoří vizuální metafory intuitivně, pedagog 

anebo umělecký kritik musí metaforám rozumět. Jinak by k nim jen těžko mohl 

přivádět své žáky a didakticky je zpracovat, tj. stavět je jako námět, problém nebo cíl 

výuky, její reflexe a hodnocení.  

Název strategie  Popis a ukázka didaktické strategie interpretace  

Upozornění na 
vizuální kvality 

Upoutáním pozornosti k snadno rozeznatelným vizuálním 
kvalitám, ze kterých je dílo zkonstruováno, se nám často 
podaří přivést někoho k tomu, aby začal vnímat estetické 
vlastnosti, které jsou od nich odvozeny. Na této úrovni lze 
„pitvat“ dílo (např. nabízet jeho kompoziční rozbor). 
143/50: „Minimálně využitá plocha; omezeno na dvoubarevný 
pruh.“ 

Upozornění na 
estetické kvality 

Sdělit druhému jaké estetické kvality sami v díle rozeznáváme, 
často způsobí to, že ti, kteří je předtím neviděli, je nyní uvidí. 
Na této úrovni jsou často využívány „mrtvé“ metafory, i když je 
vyžadováno zaujetí estetického postoje. 
105/55: „Ostré hrany a ohraničenost“.  

Spojení estetických 
a vizuálních kvalit 

Upozorněním na vztah estetických a vizuálních kvalit se rozvíjí 
citlivost vůči struktuře a konstruování díla. Pozornost k detailu 
a vnímání jeho dopadu na kvalitu estetického zážitku pomáhá 
také tříbit uvědomování si důvodů působivosti díla. 
145/55: „Žlutou barvou krásně zobrazen pocit úzkosti, 
zajímavé pojetí prostoru.“; 109/55: „Nemyslím si, že barvy by 
dobře evokovali zlost. Jediné vodítko jsou pro mě objekty ve 
tvaru zubů.“ 

Přirovnání a 
metafora 

Z pohledu N. Goodmana je: „rozdíl mezi přirovnáním a 
metaforou je zanedbatelný.“ (Goodman 2004, str. 73). Nová 
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metafora mění schéma našeho porozumění a prožití určitého 
díla tím, že je propojuje s obsahovými strukturami, které se 
původně vázaly k úplně jiné sféře významů. Často bývá 
metaforické pojmenování vizuální metafory jedinou rozumnou 
strategií, jak si k dílu nalézt cestu. 136/55: „Ostré hrany; jako 
pes, který vrčí; sevřené čelisti, zuby.“; 122/55: „Nelíbí se moc 
bílé plochy, působí to na mě prázdně, ale žlutá v modré mi 
přijde jako elektrický výboj.“  

Kontrasty a 
reminiscence 
 

Rozpoznané vizuální i estetické kvality jsou vždy vyjádřitelné 
predikáty odkazujícími kromě díla samého také k určité třídě. 
Například originalita díla je dána kvalitou zbytku souboru do 
něhož jej řadíme.  
Jinou strategií může být přivolání kontextu biografické 
zkušenosti. Ať již sdílené s autorem, nebo s divákem – 
reminiscence nějakého zážitku. 
143/50: „Barevně působí příjemně, není jisté odkud pochází 
nápad (více stejných obrázků).“ 142/50: „Užívá netradiční 
techniku - rozpíjení barev.“ 150/55: „Letní koupání při 
červáncích.“ 

Opakování a návrat 

Tato strategie se dovolává hermeneutického principu 
interpretace. Je jisté, že se naše předporozumění mění již 
v průběhu výkladu, nebo expresivní tvorby inspirované dílem. 
Při návratu k dílu nebo k některé z jeho kvalit bychom 
v optimálním případě měli dospět k hlubšímu vhledu. 
140/50: „Chaotické, zmatené, dobře by vystihovalo název, na 
druhou stranu využití různých stylů malby, barev (přes chaos 
působí harmonicky).“ 

Expresivní 
interpretace 
 

Doprovázíme řeč přiměřeným tónem hlasu, výrazem, pohyby 
hlavou, pohledy a gesty. Kritik zmůže někdy více pohybem 
ruky než slovem. Přiměřené gesto nám může ozřejmit vášeň v 
obraze nebo charakter melodické linie.151/55: „Hezká 
stylizace! Pozor na názornost!“ 

tab. 9. Didaktické strategie interpretace (podle Sibley 2003, str. 40 – 41). Pro ilustraci 

jednotlivých typů interpretací jsou do tabulky zařazeny hodnotící soudy studentů 

z expertní výzkumné skupiny. 

V případech, kdy je možné probíranou problematiku ilustrovat záznamy vyučování 

samotného, využívám tuto metodu. Obsahová struktura výuky (kap. 3.5) je 

kupříkladu přiblížena na konceptovém diagramu zachycujícím hodinu Expresivita a 

racionalita v malířství postimpresionismu. Podobně také problematika didaktického 

metajazyka a uplatnění didaktické znalosti obsahu jsou ilustrovány záznamy aktivity, 

která se odehrála v Galerii města Plzně na výstavě Jiřího Kornatovského Kresba, 

kresba (kap. 3.16). V míře co nejvyšší jsou probírané informace doplňovány výsledky 

získanými z experimentální učební úlohy. V kapitole 3.21 je s oporou o příklad 

hodnocení z dotazníkového archu ilustrována struktura subjektů účastnících se 
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herních aktivit s dílem, konkrétně důležitost kontextu empirického autora. V kapitole 

3.23 je problematika zaujetí estetického postoje vyložena s oporou o kazuistiku 

malby Smutku a jeho hodnocení.  

Z několika předchozích odstavců je zřejmá přítomnost velkého množství rozmanitých 

poznatků z didaktiky, estetiky, teorie umění a dalších disciplín, které byly využity v 

práci. Taková komplexita klade vysoké nároky na čtenářovu trpělivost a pozornost, 

s nimiž je potřeba věnovat se hlavní výkladové linii. Fenomén hodnocení figuruje 

v textu někdy zcela jasně a otevřeně, někdy spíše skrytě, jako tušené pozadí. 

Každopádně tvoří ohnisko, svorník, všech expresivních aktivit. Důvodem pro toto 

zdánlivě nadnesené tvrzení je fakt, že metaforické exemplifikace se úzce týkají 

hodnotové a postojové stránky osobnosti. Metafora musí být působivá a vyžaduje 

spoluúčast interpreta, aby mohla být „živou“ metaforou – z toho důvodu má z principu 

hodnotový charakter (lepší vs. horší metafora) a vyzývá k postojům (působivá x 

nepůsobivá metafora). Proto vlastně nelze mluvit o bezhodnotovém umění anebo 

kvazi-uměleckém projevu, ani bezhodnotových estetických zážitcích.  

Práce je jako každý text řetězena lineárně, ale v případech, kdy je nutné 

připomenout, nebo naopak předznamenat informace, které ukotvují pozici ve 

výkladu, je čtenář na tento fakt upozorněn. Možná by bylo vhodnější zařadit 

následující stručnou reflexi logické výstavby textu do úvodu jako součást legendy. 

Struktura práce ale krystalizovala postupně a jedná se spíše o zpětné ohlédnutí, než 

o odtajnění rozvrhu. 

V nejobsáhlejší kapitole nazvané Předmět analýzy (kap. 3.) postupně probírám 

podstatné teoretické rámce, z nichž je možné k fenoménu hodnocení v expresivně 

tvůrčích učebních úlohách konstatovat něco přínosného. Po krátkém připomenutí 

historických souvislostí rozebírám v současnosti akcentované pojetí epistemologie a 

jeho aplikaci na didaktické koncepce v expresivně tvořivých oborech. 

Konstruktivistický přístup a jeho atributy – sociokognitivní konflikt, konfrontace 

žákovských a expertních prekonceptů, je signifikantní pro princip zadání, realizace a 

hodnocení učební úlohy experimentální výuky. Hodnocení a zaujetí určitého postoje 

se vždy vztahuje k nějakým obsahům, které si člověk může nakonec uvědomit. Je 

tedy pozorovatelné skrze obsahovou strukturu výuky.  
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Obecný model architektury výuky je koncipován stejnorodě pro všechny obory napříč 

vzdělávacími oblastmi. Zdá se však, že učební úlohy v expresivně tvořivých 

disciplínách mají specifický charakter. Výrazová hra – jejich podstatná součást, je 

zakládána převážně v tematické rovině, kde se odehrává velká část činnosti učitele a 

žáků. Konceptová rovina je buď v první fázi omezena, nebo může výrazové hře 

předcházet (například v podobě výkladu). Další variantou je oscilace abstrakční 

aktivit žáků mezi oběma rovinami v kratších intervalech. Pohyb mezi tematickou a 

konceptovou rovinou je dán pohybem po distanci mezi reálným světem, světem hry a 

světem výtvarného díla. Pro herní aktivitu je tedy příznačné a zároveň podmínečné 

zaujetí určitého typu postoje. Pro její hodnocení samozřejmě zase opuštění herní 

dimenze. Estetický postoj je charakterizován rozštěpem reflektovaného a 

reflektujícího já a specifickými operacemi při hodnocení zážitku s dílem. Artikulovat 

výpověď o zkušenosti z prostoru hry s výtvarným dílem znamená formulovat určitý 

typ soudu. Jejich charakter je podmíněn psychickou distancí. Ta může nabývat 

podob od nezájmu o dílo přes jeho chladný rozbor, po identifikování se s jeho 

světem.  

Ve čtvrté části práce pojednávám obecně o experimentální učební úloze. S oporou o 

další obory probírám fenomenologii a habitus námětu. Dále navazuje upozornění na 

souvislost kompetenčního rozvoje expresivně tvůrčí aktivity žáka s rozvojem jeho 

kompetencí v oblasti percepce, představivosti a reprezentace prostoru. Velmi stručně 

charakterizuji techniku malby a jako expertní referenční rámec připomínám informace 

o abstraktním umění. V této souvislosti zmiňuji kulturně experimentální charakter 

analyzované úlohy, který spočívá v možnosti hledání kontextů mezi mikro-kulturní 

situací ve školní třídě a její analogií na makro-kulturní úrovni. 

V poslední páté části textu představuji vybrané výsledky analýzy realizace 

experimentální učební úlohy a porovnávám je s hodnocením modifikované varianty 

zadání, které publikovala Z. Proksová.  

Na úplný závěr bych rád ve třech bodech shrnul informace o tom, co považuji za 

hlavní obecné přínosy své práce:  

• rozvinutí a upřesňování oborem komunikovaných poznatků o specifických i 

obecných charakteristikách estetického hodnocení ve vztahu k didaktické 

práci učitele; tento bod je doložen strukturou vzájemně provázaných pojmů, 
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které v práci rozebírám v teoretickém kontextu oboru a s oporou v empirickém 

ověřování   

• utřídění a strukturaci poznatků do takové podoby, která by podporovala reflexi 

a posuzování kvality, jednak výuky ve výtvarné výchově obecně, speciálně 

hodnotících činností, které v ní probíhají při komunikaci mezi učitelem a žáky, 

nebo mezi žáky navzájem; tento bod je doložen souborem hodnotících kritérií 

(kategorií) odvozených z teoretických pojmů (například tab. 8.) 

• hledání přístupu, který by měl umožnit pracovat s hodnocením ve výtvarné 

výchově nejenom jako s heteronomním nástrojem ovlivňování žákovské 

činnosti, ale také jako s cílem, tzn. směrem k podpoře a rozvíjení kompetence 

autonomního hodnocení žákem samotným; tento bod je podpořen pojetím 

výkladu i empirického zkoumání, které jsou zaměřeny především na proces 

hodnotící komunikace a vycházejí z předpokladu spojení výrazové hry 

s reflexí 
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