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Anotace 

KROBOVÁ, K. (2012). Veřejný prostor, jeho sociální parametry a nejen obrazové dimenze 

 Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 122 

stran. (Přílohy mimo knižní část diplomové práce: soubor fotografií a objekt-totem) 

Diplomová práce se zabývá tématem veřejného prostoru v jeho dimenzích vizuálních, 

architektonických, obrazových, sociálních i psychologických. Jak na nás tento prostor působí a jak 

jeho podobu ovlivňujeme. Tyto pohledy jsou vztaženy k věkové skupině dospívajících. Navazuji na 

svoji bakalářskou práci, která se zabývala touto kategorií v oblasti subkultury graffiti a streetartu, 

kterou zde používám v příkladech a možných vlivech na grafický design a ilustraci. Na teoretickou 

část navazuji doplňujícím dotazníkem a didaktickým projektem, částečně zrealizovaným v praxi. 

Práci doplňuji o dokumentaci obrazů ve veřejném prostoru, objekt a rituál v něm. 

Klíčová slova: VEŘEJNÝ PROSTOR, KOMUNIKACE, TVŮRCE, SUBKULTURY, VIZUALITA, KONTEXT, 

REKLAMA, GRAFFITI, STREET ART, UMĚNÍ, KULTURA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Abstract 

KROBOVÁ, K. (2012). Public space, its social parameters and not only pictorial dimensions. Praha: 

Charles University, Faculty of Education, Art department, 122 pages. (Attachment: set of 

photography and object-totem) 

This thesis is corcerned with public space in its dimensions of visual, architectonic, pictorial, social 

and psychological. How does the space impact us and how do we influence it. This kinds of view 

are hold out with people in age of adolescent. I follow up with my bachelor work which was 

concerned with this age group in course of study in subculture graffiti and street art which I use 

now for examples and possible influnces on graphic design and illustration. I continue with 

refilling questionnaire and didactics project, partly practically maked in practice, after theory. This 

work is topped up with documentary of pictures in public space, object of my own and ritual in 

space like this. 

Key words: PUBLIC SPACE, COMUNICATION, CREATOR, SUBCULTURES, VIZUALITY, CONTEXT, 

ADVERTISMENT, GRAFFITI, STREET ART, ART, CULTURE, ART EDUCATION 
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Úvod 

 Ve své bakalářské práci jsem se věnovala otázce graffiti a street artu jako fenoménu 

dnešní společnosti, jeho vzniku a načrtnutí osoby takového artisty, i smyslu a původu jeho konání. 

Domnívám se, že téma pro mě bylo zajímavé i díky mé přirozené vývojové potřebě věnovat se 

této subkultuře. Již při psaní výše uvedené práce se však nabízely další otázky zobecňující samotné 

téma mladého člověka, kterým jsem ještě já, moji vrstevníci, a zároveň věková kategorie těch, 

které bych měla vzdělávat na poli výtvarné výchovy ve svém oboru. Zajímá mne prožívání člověka 

a hledání smyslu jeho kroků, veřejný prostor ve smyslu místa pro život, jenž nám byl dán v jeho 

různých podobách dnes, a jeho působení na společnost a jedince a jeho prožívání. 

 Práci začínám tedy specifikem graffiti a street art tvůrce, jako východisko a vzorek pro 

následný obecnější pohled na mladé a dospívající lidi, k němuž moji zvídavost podpořil článek 

Obdivuhodné mozky (National Geographic, 2011) 

 Subkultury všeobecně jsou velmi atraktivním tématem, které nám ukazuje zajímavost 

diverzifikace společnosti i možnosti způsobu bytí k porovnání a zamyšlení, způsoby hledání se 

člověka v tom, co je mu vlastní a bytostné. Vnímám jednak ty subkultury v naší současné 

společnosti (a zdaleka jsem se nesetkala se všemi, jak o nich pojednávají publikace, z nichž 

čerpám), tak různé přírodní kmeny a národy. Jejich původní přírodní moudrost nám mnohdy může 

pomoci v bezradnosti situací našeho natolik jiného (?!), „chaotického“ života. Setkáváme se 

s tezemi o složitosti současného světa, každodenním stresu člověka a jeho honbou za 

povinnostmi, a absencí času na mnoho bytostně důležitého pro náš duševní život a pocit štěstí či 

pohody.  Se štěstím v životě souvisí naše zdraví, a fyzické zdraví úzce souvisí se stavem mysli.  

I těmto motivům bych se v práci ráda věnovala. Ta pravděpodobně nebude odpovědí na všechny 

bytostné otázky, ale může poskytnout zajímavé postřehy či úhly pohledu, které nás mohou 

inspirovat ve směřování správné cesty našeho života, neboť ten celý je o hledání odpovědí a 

sám/sama sebe. Je v něm období, které se jeví jako bouřlivější a komplikovanější, a sice konec 

dětství a stávání se dospělým - dospívání. Teenagery považuje společnost často za agresivní, 

náladové, vznětlivé, nesnesitelné – ale tyto vlastnosti mají svá opodstatnění a zároveň věřím, že 

jsou možnosti, jak je kompenzovat. 

 Předem bych chtěla říci, že nechci všem vnucovat myšlenku, že jsme všichni ztraceni a na 

slepé uličce v dnešním světě, který by se nutně řítil do záhuby.  Zajímají mě myšlenky podstatného 

a základního, z čeho můžeme čerpat duchovní bohatství, upřímné štěstí, sílu, radost a pocit 

smysluplné sounáležitosti, celistvosti sebe jako jednotlivce, i jako součásti systému přírody. 

  Babyrádová ve své knize o rituálu píše o filosofovi: „…musí být zcela otevřen všemu 

nezvyklému a cizímu, vše se může stát zdrojem intelektuální inspirace a příležitosti k výkladu. 
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Proto se zájmem sleduji vše nové a nepohrdám ani nejrůznějšími kulty, představami, rity  

a symboly vzdálených kultur, které ještě žijí v mýtickém světě. …každý obludný totem či naivní 

pověra totiž nějak vypovídají o jedinečném vztahu člověka k bytí, byť ještě živelně nereflektovaně. 

Národy, které ještě nepoznaly filosofii, umění a vědu, prožívají těmito způsoby svou původní 

zakotvenost v přirozeném světě, a mýtus, který jim vládne, představuje pro ně prostor jejich 

každodenního života.“1 Ne každý z nás je filosof a můžeme tedy říci, že jako tyto národy stále 

minimálně někteří z nás realitu zažívají. 

 Výzkumná otázka pro tuto práci zní: Jak se orientovat ve veřejném prostoru kolem nás, 

najít sám sebe a rozeznat ty pravé hodnoty? Jak nám k tomu může pomoci výtvarná tvorba?  

Vyvstávají pro tuto práci jistá omezení; a to věková skupina, jíž se budeme v práci zabývat; hledání 

cest sebepoznání skrze právě výtvarnou výchovu, a náměty a techniky v ní využitelné.

                                                           
1
 Neubauer, 1992, in Babyrádová, 2002, str. 192  
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1 Teoretická část: 

1.1 Co je graffiti a street art ve městě2 

 Jde o fenomén především velkých měst. Ve stručnosti připomeneme, jak vznikl, o co se 

jedná, a jaký je rozdíl mezi graffiti a street artem. 

 Graffiti se začíná stávat otevřenějším způsobem komunikace, veřejnost ho začíná přijímat 

a využívat jako zábavu a umělecký směr. Aktuálním důkazem může být současná výstava fotografií 

Marthy Cooper (i další takové akce a výstavy) v galerii Trafačka (vernisáž 26. dubna 2013), Names 

fest nebo soutěže kreslířů na připravenou zeď. 

 

1.1.1 Pojmy graffiti 

 Graffiti vzniklo v Americe (viz příloha, obr. 01), v 60. letech se začalo dostávat z okrajových 

částí do center měst a stalo se životním stylem, vlastní kulturou. K nám začalo pronikat na počátku 

90. let. Tito sprejeři se nejčastěji organizují do skupinek, říkajících si „crew“. Podle časopisu 

POLICISTA (5/2000) se počet těchto crew odhaduje na několik tisíc. I když se tímto fenoménem 

zabývá i řada jednotlivců. 

 Graffiti vytváří svoji vlastní subkulturu s pravidly a pojmy, ve kterých se členové pohybují, 

má svoji hierarchii a řád. Každý si projde cestou začátečníka, mladí ho často berou jako módní 

záležitost, vyzkouší si ho a záhy opouští. Když vydrží, mohou se pokoušet dosáhnout respektu  

a úcty druhých kvalitou i kvantitou práce. Mezi slovník této skupiny patří následující pojmy: 

Crew – skupina lidí, nejčastěji přátel, která tvoří pod jmeném své skupiny, mají společnou 

myšlenku pro věc, jak a proč malovat, často vzájemné vztahy berou velmi vážně, jako svoji rodinu. 

Jednotlivé crews jsou si vzájemně konkurencí a soupeři.  

Tag – jednoduchý jednobarevný podpis. Jde o tvarovou zajímavost znaků. Writer si ho trénuje ve 

skicácích, aby získal do ruky švih a jistotu, a potom ho šíří v terénu. Tag je základním projevem 

writerů, kteří si jím označují teritorium, podepisují se na místech, která navštíví, a dávají v rámci 

této komunity najevo, že jsou na scéně.  

Throw up – jde o malbu jednoduchých písmen ve dvou nebo třech barvách. Bývají to první pokusy 

graffiti.  

Piece – dílo graffiti, které je předem promyšlené jak bude vypadat, postup tvorby, která barva 

půjde jako první…, připravené ve skicách. Často je pak vytvořeno více lidmi v noci, kdy je klid na 

                                                           
2
 čerpáno z Krobová, 2010 
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práci a s větší pravděpodobností tvůrce nikdo nepřekvapí. Prestiž takového díla udává i odvážnost 

umístění.  

Bombing – akce, nejčastěji noční, kdy crew vyráží na místo, kde malují svůj předem promyšlený 

piece nebo chrom.  

Chrom – jméno crew či nápis vyvedený v metalické barvě spreje, nejčastěji stříbrný s černou 

konturou.  

Oneman Wholecar – jeden z cílů writera, pomalovat sám celý vůz vlaku. Je to adrenalin, stres  

a rychlost.  

Getting up – znamená být vidět.  

„nekrosit“ – znamená nepřemalovávat díla druhých, je to slušnost, pravidlo, jeho porušení může 

znamenat projev odporu a vyústit ve fyzické napadení mezi crews.  

All city – být vidět všude, všude mít alespoň svůj tag.  

Hall of fame – jsou legální plochy pro graffiti a street art.  

Fill in – výplň, barevné vybarvení písmen  

Toy – v překladu hračka, je to poněkud nepříjemné označení pro začátečníka.  

King – na vrcholu hierarchické pyramidy, je uznáván většinou ostatních za mistra:  

King of the Line/All city king – král, který má své podpisy všude, je nejčastěji vidět, i když jde jen  

o tags.  

King of Style – král, který je mistrem pro svůj styl, pro krásu a kvalitu provedení.  

King of Everything – má svá díla všude a ještě mají úroveň. 

1.1.2 Urban art: Graffiti a druhy street artu 

 Graffiti a street art je „druh uměleckého projevu ve veřejném prostoru“. Najdeme ho ve 

městech po celém světě. Většinou je anonymní, bez podpory a povolení úřadů i majitele 

podkladu. Specificky využívá městské prostředí. Zaměřím-li se na vizuální, grafické podoby, za 

graffiti označuje obrazy písmen, vytvořené barvami ve spreji na zdech či větších volných, 

veřejných plochách, případně kombinované s technikami jako je třeba škrábání do omítky nebo 

malování. Bývají to nápisy velkých rozměrů, více či méně čitelné. (viz příloha, obr. 02) Může 

využívat i techniku koláže, lepení různých materiálů jako je textil, stuhy, smirkový papír, různé 2D 

materiály se specifickými strukturami, ale to už jde o přechod a stírání hranic mezi street artem  

a graffiti (viz příloha, obr. 03). Autoři si pak říkají tagaři, writeři. „Jsou to čmáranice, jejichž význam 

je v textu samotném, co je v něm řečeno, vychází z konkrétní kultury a její znalosti, jde o jistý druh 

estetiky, improvizuje se na stejné téma znovu a znovu.“ Podstatný je tvar písmen, bezelstnost. 

Graffiti je univerzálním jazykem dětí, mládí, a dospělí mají strach z neznámého. Graffiti writeři 
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nejsou žádnými tunery, s nimiž tato kultura bývá spojována. Pro styly a psaní neexistuje žádný 

slovník, nemění se jen tvary, experimentuje se třeba i s materiály. Pár zásad je snad používání úhlů 

menších než 90 stupňů, rytmus, energie a výrazně vyhraněný postoj. Psaní tagů pak připomíná 

asijskou kaligrafii – každý tah je neodčinitelný, nesmí se váhat, je třeba mýt pod kontrolou každý 

pohyb. (viz Kaláb, 2008) 

 Street art můžeme rozdělit na šablony, stickers (nálepky) a objekty, prostorové instalace  

a reliéfy, pixel art, multimediální instalace, videoprojekce3 (viz příloha, obr.  04 - 09). Street artu 

jde o sdělení, využívá významy, značky a odkazy, je hravější a pro širokou veřejnost stravitelnější. 

Má různé podoby, od stříkání přes šablony, nalepování 3D objektů až třeba po nelegální 

vysazování stromků. Hranice jsou široké a rozdíly mezi uměním, street artem a graffiti se často 

stírají a navzájem prolínají (viz příloha, obr. 10), jak říká writer Key. Vše je o kreativitě. Je to rituál 

přechodu do dospělosti, a také způsob protestu. Graffiti dodává městu na autenticitě. Pohled na 

něj se hodně změnil s objevením street artu na scéně spolu s Banksym. Krása je subjektivní pojem, 

za vzhled našich měst je zodpovědný každý z nás (writer Lindblad in Kaláb, 2008). Ulice 

představuje ideální plátno, zdroj inspirace i permanentně naplněné hlediště v jednom. A graffiti  

a street art je hlavně radost. (Wohlmuth in Kaláb, 2008) 

 Graffiti i street art často používají motivy z komiksů a cartoons – pop kultury. Z řeči 

komiksu využívají vizualizaci metafory nebo přirovnání (vidět hvězdičky, mít radost v srdci, cítit, 

jak se točí hlava…) s pomocí elementární figurativní symboliky. Základním prvkem takovéto 

sémantiky je především dohodnutý, konvenční znak „obláčku“ a typologie charakterů založená na 

přesně koncipovaných stereotypech, typech postav, viz příloha, obr. 11. (Eco, 2006) O komunikaci 

skrze obrazy, vizuální komunikaci píšeme dále. Graffiti nejvíce používá symbol, slova a písmena, 

která kreslí ve svých piecech i v tazích, jsou jejich osobní „přezdívky“, které si vybrali, aby je  

v ulicích zastupovaly. Písmo, i většina slov jsou už sami o sobě symboly. Konkrétní tvar písmene 

byl vybrán pro konkrétní hlásku na základě jakési dohody určité společnosti, stejně tak slovo. Že si 

například pod pojmem pes představíme právě psa, funguje v důsledku toho, že žijeme ve 

společnosti, která je „domluvená“, že skupina znaků „pes“ znamená právě psa jako zvíře. A tak je  

i Banksyho krysa symbolem jeho osoby, takovým podpisem, identifikátorem. Zároveň je však 

ikonou, je stylizovaná, kreslená v situacích pro běžnou krysu nemožných, přesto nese znaky krysy. 

Stejným způsobem je symbolem a ikonou Pastova pasta. Ikony jsou nejčastějším projevem šablon, 

které nejčastěji zobrazují něčí tváře, předměty nebo zvířata. Barva je ve většině případů indexem, 

                                                           
3
 tyto pojmy jsem převzala z článků a diskusí týkajících se tohoto fenoménu a především z vlastní zkušenosti, s jakými 

podobami jsem se setkala 
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je použita pro svoji oblíbenost autorem, či pro záměrný barevný efekt a působení díla. I když může 

být i symbolická. Problematika symbolů, ikonů a indexů je charakterizováno níže. 

 Problematice nezákonnosti graffiti a street artu, stejně jako otázkám po uměleckosti 

vzniklých děl, jsem se věnovala již v bakalářské práci, k níž odkazuji. Hlubší rozepsání o důvodech, 

proč se lidé této činnosti věnují, najdeme tamtéž. 

 

1.1.3 Věková a genderová specifika takového artisty 

 Nastavení společnosti, jejích pravidel a norem, má dopad i na naše chování. Graffiti  

a hlavně street art jsou mladými fenomény ve městech. Souvisí to jednak s technologií, ale také 

s výraznější potřebou lidí se projevit, poukázat na sebe, vyjádřit se veřejně. Tím spíše, pokud nám 

všeobecně chybí jakési ukotvení, jistota našeho místa a role ve světě. 

Věk 

 Jak vyplývá z nejrůznějších zdrojů, diskusí a článků, v případě graffiti jde o lidi a umělce 

mladé, nejčastěji ve věkové hranici 15 – 25 let. Tento fenomén je dynamický, hravý, naplňuje 

potřeby adrenalinu. Je nelegální, což láká mnohé mladé nevybouřené lidi, kteří zkouší možnosti, 

kam až se dá zajít, umísťování nebo samotné sprejování je mnohdy fyzicky náročné.  

Street artem se zabývají lidé většinou ve věkové hranici 18 – 30 let.  

 Mladí umělci často hledají formy svého vyjádření, metody a atraktivní materiály, 

experimentují. Jde o spojení práce a hry. Ty méně příjemné faktory jsou, že ještě „pubertální“ 

mládež neví, co se sebou, má potřebu na sebe upozorňovat, šokovat nebo ohromovat okolí. Tady 

se dostávám k tomu, že věk je až na výjimky docela zřejmý, ale úroveň díla těchto tvůrců je 

extrémně odlišná, jsou to lidé na jedné straně vystudovaní v oblasti umění a na pólu druhém 

bohužel vandalové, kterým nejde o nějakou myšlenku, ale jen poškodit a ničit. Mezi nimi je pestrá 

škála tvůrců, kteří tvoří na různé úrovni a z různých pohnutek. Někteří se třeba časem vypracují  

z rozpačité tvorby k velkým dílům. Existenční zázemí a dosažené vzdělání nehraje roli. Mezi 

writery najdeme i profesionály, kteří malují pouze na zakázku, takových je ale málo. Bohužel 

většina sprejerů poškozuje jednoduchými podpisy (tags) cizí majetek, včetně kulturních památek. 

Ale kdo dělá graffiti jako takové, kvalitní, krásné a propracované, většinou dělá i tagy, obě podoby 

writerství k sobě patří v rámci dané subkultury. 

 Věková specifika (viz níže) a potřeby mladého člověka přirozeně mohou vyvěrat na povrch 

například skrze graffiti. „Člověk má hrůzu ze své samoty, ze svého omezení, jež touží překročit. 

Učinit se známým v co nejširším kruhu, otisknout se, zanechat stopu, být zvěčněn – toť touha 
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stejně silná jako pud sebezáchovy a seberozmnožování, všechno v podstatě pud jeden a tentýž.“4 

Gender 

Zajímavá je otázka genderu ve světě graffiti a street artu, neboť je jen málo žen, které se 

mu věnují. Nicméně již uvedením důvodů, které jeho autory k tvorbě vedou, najdeme možná 

řešení této otázky. I umělců v historii bylo známo povětšinou mužského pohlaví, i když tvořivost je 

společná oběma.  Pro mladé muže hovoří potřeby jako hledání adrenalinu (jejich touha je vede až 

na pokraj bezpečnosti), přitažlivost porušování zákona, potřeba prosazení se, předvedení se na 

veřejnosti, nebo vyjádření názoru, soutěživost a větší hravost. Graffiti je o spontánním, jistém 

projevu. Ve spojení s chlapeckým nadšením pro nové technologie může ke graffiti vézt také touha 

prezentovat se něčím na internetu, pokud ten konkrétní tvůrce má zároveň sklony se výtvarně 

vyjadřovat. O vyvíjející se technologii je i samotné sprejování, vytváření šablon, výroba objektů 

atp. Dívky bývají svědomitější, více ctí pravidla společnosti, jsou opatrnější o sebe a o svou pověst. 

V technologiích také většinou hlavní zálibu nenalézají. Je to vidět i v jejich tvorbě, která je více 

dekorativní, precizní a snaží se být estetická, zatímco kluci si dovedou více hrát bez zábran, že dílo 

nedopadne „krásně“, žijí více tím samotným aktem tvorby díla, jak píše Fulková (2007). Chlapci 

často tvoří skupinky pro to, aby se něčemu společnému věnovali, zatímco dívky mají činnost spíše 

za vedlejší produkt toho moci být součástí party. 

 Graffiti tvůrce je z pohledu legislativy pachatel, kriminálník.  Dobrodružnost takové role je 

už ze své podstaty spíše chlapeckou doménou. Renzetti na otázku, kdo a proč páchá trestné činy, 

odpovídá, že tradiční odpovědí je: mladý muž. Dívky více ctí zákony a nejsou-li v existenčních 

potížích, nemají potřebu zákon překračovat. V adolescenci je nejdůležitějším zdrojem prestiže  

a popularity výkon ve sportu, sebedůvěru jim přidává také schopnost obstát ve fyzickém  

a verbálním souboji, smysl pro humor a ochota podstupovat rizika a vzepření se pravidlům 

společenského chování. Také mají týmového ducha nejen ve sportovních aktivitách. U dívek je 

naopak důležitá tělesná přitažlivost, oblékání a líčení, a očekává se od nich jistá sexuální pasivita, 

neagresivita v chování, a také své schopnosti často podceňují. Vývojově k těmto charakteristikám 

obě skupiny dospívají a škole takové chování také podporuje. U dívek sledujeme také pokles 

sebevědomí a výkonnosti v průběhu dospívání, příčinou může být změna fyzické podoby dívky, 

s níž se potřebuje vyrovnat, ale také strach z neúspěchu, když podávají horší výkony, jsou-li ve 

společnosti nejen dívek, ale i chlapců. Podle Renzettiho (2003, str. 142) takové soutěžení mezi 

muži v nich vyvolává nepříjemné pocity, a možná podvědomě nepodávají maximální výkony, 

neboť se bojí, že budou působit málo žensky a budou společností zavrhovány. S čímž souvisí  

i výzkumy nastíněné v Renzettim (2003), kdy ženám a dívkám k podávání lepších výsledků 

                                                           
4
 viz Míčko, 2004, str. 82 
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prospívají dívčí školy, kde se mohou věnovat i oborům genderově vnímaným jako mužským 

(matematika, fyzika, ekonomie, počítače…), kde nejsou napadány úšklebky chlapců. I jejich 

osobnost se může vyvíjet jiným způsobem. U mužů však žádné takové pozitivum ve chlapeckých 

školách pozorováno není, a už jen z ekonomických a prostorových důvodů takto dělené školství 

dnes nemůže fungovat. 

 

1.2 Dospívající člověk 

 Člověk, na rozdíl od jiných živočichů, v sobě rozvinul schopnost přizpůsobovat se 

podmínkám novým a nezvyklým, díky učení a tvořivému myšlení. Místo instinktů vytváří systém  

a řád své kultury, civilizace a společnosti5.  

 Dospívajícím člověkem rozumím jedince, který prochází obdobím hledáním ve smyslu 

psychologického a fyzického dospívání. Období, kdy se začne hledat jako jedinec ve světě, v němž 

se postupně osamostatní od rodičů, najde vlastní směr ubírání se životem, svoji originalitu, 

osobnost. Je obtížné udat přesné číselné vymezení věku, neboť u každého toto období trvá jiný 

věkový úsek jeho života. Je to ovlivněno jeho samotným jedinečným nastavením osobnosti, ale 

také vnějšími okolnostmi. Pro konkrétní názvosloví a vymezení si pomůžeme literaturou a obory 

jako je sociologie, psychologie a antropologie. 

 Každý člověk vnímá svět kolem sebe, jedinečně, jeho pohled se však ještě v průběhu jeho 

vývoje mění. 

1.2.1 Mozek dospívajících 

 Proč jsou teenageři náladoví, vznětliví, nesnesitelní? Podle současných vědeckých 

výzkumů je právě toto období klíčem úspěšnému životu v dospělosti. 

 Závěry vědeckých výzkumů, publikované v roce 2008 (viz čsp. Science): Mozek 

dospívajících je jedinečný, odlišný od mozku dětí a dospělých. Objem mozku šestiletého dítěte 

odpovídá 90% objemu mozku dospělého a jeho růst končí v období dospělosti. Nejvíce šedé 

hmoty mají děti ve věku 7 – 11 let. Šedá mozková hmota je v tomto věku nejsilnější a má největší 

počet synapsí, zatímco bílé mozkové hmoty přibývá zhruba do věku 19 let. Mozek dospívajícího 

obsahuje více neuronů, než mozek dospělého – takový člověk se v chování projevuje větší 

aktivitou a energií. 

 V období dospívání začíná šedá hmota ubývat a svého největšího objemu už nikdy 

nedosáhne. Spolu s mizející šedou hmotou ubývá i aktivita synapsí. Dospívání znamená pro mozek 

rozhodující okamžik, v němž lze některá spojení zachovat, jiná nevyhnutelně mizí. Přežijí jen ty 

                                                           
5
 Helus, 2009 
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spoje, které jsou využívány. Neurony si navzájem konkurují ve vytváření sítí. Ty, které slouží více, 

přežijí. V období dospívání se výrazně zvyšuje rychlost přenosu nervových vzruchů, zhruba z 0,5 až 

na 120 m za sekundu. Změny mozku postupují od zadních částí k předním. (viz schéma mozku  

a umístění zrakového centra – přílohy, obr. 00) 

 Jako první se mění tzv. subortikální oblast, která má důležitou roli v reakcích na smyslové 

podněty, je důležitá pro prostorovou orientaci a rozvoj jazykových schopností. Jako poslední se 

s věkem mění prefrontální kortex, spojovaný s plánováním, uspořádáním hodnot, ovládáním 

impulzů a předvídavostí. Toto „generální ředitelství mozku“ se stává plně funkčním až kolem 

pětadvaceti let věku. Proto jsou dospívající často impulsivní, mají potíže s důležitým 

rozhodováním a často je mění, obtížně ovládají vlastní chování a emoce, těžko se koncentrují  

a často nepřiměřeně riskují. Riskují-li dospělí, zapojuje se do činnosti mozku mediofrontální 

kortex, díky němuž jsou schopni odhadnout možné ztráty a přínosy rizika. Toho nejsou dospívající 

většinou dostatečně schopni. Rozeznávají pouze přínos, ne však hrozící nebezpečí. Ve skupině se 

tyto vlastnosti posilují. Nedospělý prefrontální kortex bývá příčinou častých nedorozumění 

dospívajících se světem dospělých. Ukázalo se, že dospívající často špatně interpretují emoce 

druhých lidí. 

Schopnost nedostatečně kontrolovat emoce bývá důsledkem častého hraní počítačových her, 

které vytvářejí bariéru a propast mezi reflexy a citovým prožíváním. Následkem může být citové 

ochladnutí hráčů. 

             V dospívání se velmi rychle vyvíjí corpus callosum, část mozku, která spojuje obě hemisféry 

a je spojována s tvořivostí a náročnější myšlenkovou činností. Dospělost je stav, kdy jsou již 

nervové sítě dokončeny a nadbytečné neurony odstraněny. 

             Pokud se adolescent věnuje v dospívání hudbě, výtvarnému umění nebo sportovní 

činnosti, posiluje mozek příslušné spoje. Pokud se zabývá např. jen hraním počítačových her, 

odpovídá tomu i struktura jeho mozku. (viz čsp. Science, 2008; National Geographic, 2011) 

Zároveň je třeba rozvíjet se v rozmanitém řetězci životních prožitků. Umožníme-li jediné činnosti, 

aby zcela ovládla náš život, můžeme se cítit poraženi a ne dost dobří, když nám ten sport či 

aktivita nepřinesou úspěch nebo štěstí. Můžeme pak upadnout do deprese. V tomto životním 

období je tedy vhodné dát šanci svým rozmanitým vlohám a zájmům, prožívat mnoho věcí, díky 

nimž se můžeme cítit dobře a zároveň tříbit svůj mozek v různorodých směrech. (viz Johnsonová, 

2011, str. 217) 

Na rozdíl od dříve tradovaných tvrzení o tom, že se neurony jako jediné buňky v těle člověka 

neobnovují, je mozek schopen vytvářet mozkové buňky a sítě i v pokročilém věku. (pokud ovšem 

mozek aktivně používáme)(viz čsp. Science, 2008; National Geographic, 2011) 
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1.2.2 Mládež 

„Zatímco tradiční rituály byly jakýmisi předěly mezi dětstvím, dospíváním a dospělostí, ve kterých 

byl jedinec vystaven nátlaku okolí přijmout kulturní vzorce chování skupiny následujícího 

věkového stupně (vstup do této skupiny byl stvrzován iniciací), jsou rituály současných teenagerů 

spíše metaforami různých forem chování, přímo s věkovými předěly nesouvisející, protože věková 

hranice vstupu do dospělosti se posunuje stále výše, až se stává zcela nezřetelnou.“6 

 Dospívání je označováno za jedno z krizových vývojových období, kdy se jedinec vymaňuje 

z dosavadní úzké vázanosti na rodiče, zaujímá vůči nim podrážděně kritický stav, jímž je provokuje, 

a současně mu záleží na jejich lásce. (viz Helus, 2009, str. 199)  

 Mládež charakterizována podle Smolíka (2010) a Máchovy starší typologie: je iniciativní, 

snaží se překonávat překážky, má sebedůvěru, ctižádost, snaží se o sebeuplatnění, je schopna 

vidět nově to, co starší generace nechápe, chová se kontrastně ke stylu života starší generace, má 

odpor proti předsudkům, přežitkům, tuposti a dogmatismu, je romantická a zaměřená do 

budoucnosti. Podle modernějších charakteristik se zaměřuje na život pro daný okamžik, má zájem 

o krátkodobou módu, styl, image a určitý druh hudby. Baví ji atraktivní vzhled (účesy, obuv…), 

snaží se omezit jakékoliv zasahování dospělých, prevenci nebo pedagogizaci. Za horní věkovou 

hranici mládeže najdeme v pramenech i 32. rok. Již Mácha mládež vnímal jako společenský faktor, 

který se objevuje v každé společnosti a nabývá pravidelných odlišností od dospělých 

společenských vrstev, a také od věku dětství. Trvá přechodně a tvoří základ pro další etapu 

dospělosti. Věkově mládež Průcha, Walterová a Mareš vymezují 15 – 25 lety.  

 Její další vymezení popisuje Smolík zaprvé jako období přechodu mezi dětskou závislostí  

a relativní nezávislostí a svébytností dospělého, období individuálního vývoje, v němž dochází 

k dotváření předpokladů jedince pro jeho reprodukci. Zadruhé pak jako soubor subkulturních 

znaků příznačných pro mladé lidi. Mladý člověk se osamostatňuje ze závislosti na rodině, 

připravuje se na profesi, volí si povolání a stabilizuje se v něm. Žije specifickým způsobem života, 

často se účastní aktivit ve vrstevnických skupinách (party) a věnuje se především zábavným 

činnostem (sport, diskotéky, PC hry…). Typický je radikalismus postojů, zvýšená kritičnost  

a morální citlivost. Hledisek pro možnou klasifikaci mládeže je mnoho a liší se podle oboru, který ji 

zkoumá. Nás zajímá především sociálně psychologické hledisko, a můžeme tak hovořit  

o kategoriích pubescence a adolescence. Na počátku je plná reprodukční zralost, v průběhu se 

ukončuje tělesný růst. Konec tohoto období znamená dosažení osobní autonomie, přijetí role 

dospělého, ukončení vzdělávání a získání profesní kvalifikace. 

                                                           
6
 Babyrádová, 2002, str. 72 
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 Důležité jsou vrstevnické skupiny, jejich dynamika je zásadním výchovným činitelem 

v procesu sekundární socializace. Jsou dobrovolné, bez přímé kontroly rodičů a dospělých vůbec, 

kontrolované jsou vrstevníky a většinou se orientují na volnočasové aktivity. Část jich se pak může 

identifikovat se subkulturami mládeže. Člověk se tak učí samostatnosti, osvojení pravidel chování, 

souborů názorů, hodnot a postojů za vzájemné pomoci vrstevníků. Samotná socializace ale 

s věkem mládeže nezačíná ani nekončí. Člověk-individualita se stává bytostí vždy společenskou, 

přijímá sociální roli. Principy reality se vštěpují člověku spíše mimo rodinu. (viz Marcuse in Smolík, 

2010) Nad formulací hodnot a norem skupiny se mladý člověk může již sám podílet oproti 

příkazům a zákazům rodičů. Přirozeně je pak obhajuje a chrání, a ve skupině se cítí být svobodný. 

Při jejich tvorbě mezi vrstevníky dochází k sociokognitivním konfliktům, a tedy k ověřování  

a utváření vlastních názorů. Vrstevnické skupiny testují toleranci dospělých svým provokativním 

chováním, jímž utvářejí generační solidaritu. Kolem 30. roku věku se subkulturní party většinou 

rozpadají. Taková skupina nahrazuje členům rodinu, poskytuje emoční, sociální i materiální 

podporu a vyspělý člověk si pak vytváří tyto hodnoty v osobním životě sám, či s partnerem. 

Interakci a vztahy mládeže mezi sebou zkoumá sociologie mládeže.  

 Vrstevnické vztahy pozorujeme ve skupinách, kde se interagující členové znají, dodržují 

své skupinové normy, jejich role jsou propojené a mají společné vědomí „my“. Vrstevnický vztah 

umožňuje vzájemné poskytování názorů, pocitů a vzorců chování, „zkoušení“ bez větších závazků, 

mezi rovnými partnery. S tzv. vnitřními skupinami se člověk identifikuje, s vnějšími nikoliv. Mladý 

člověk rád napodobuje i je rád napodobován. Dynamicky se proměňují role soupeře a spoluhráče. 

Pro sebevědomí dospívajícího je příjemné cítit, že je vrstevníky viděn, slyšen a oceňován. V této 

skupině si jedinec rozšiřuje pole příležitostí, a podílí se na formování hodnotového systému. 

 Motivace pro vstup do určité subkultury mohou být různé, například být něčím zajímavý, 

obliba hudebního či módního stylu, pocit výjimečnosti. (o typech subkultur hovoříme dále) 

Identifikace se skupinou poskytuje dospívajícímu dočasný azyl v době jeho vnitřního hledání se. 

Mezi sobě rovnými hledá a zkouší konfrontovat své hodnoty, postoje a vztahy k okolnímu světu,  

i k sobě samotnému. V partě jde o přijetí jedince, jeho statusu a role, která může být odlišná od 

jeho role profesní. 

 Dříve byl mladý člověk v poměrně v útlém věku vystaven existenčním starostem a na 

zábavu mu nezbývalo mnoho času, dnes je tomu naopak. Dostává se do situace, kdy se sám 

rozhoduje, jak naložit s volným časem. Často volí cestu životního stylu odporující konzumu 

současného světa a komercionalizaci hodnot střední vrstvy. Proti pseudokultuře kapitalismu 

vznikají subkultury už od padesátých let jako hippies, punk, skinheads atp. 
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1.2.2.1 Současná mládež  

 Akce umělce Pavla Humhala: „Tak tohle jsem vždycky chtěla zažít (Lída a Vendy): …pro dvě 

holky v pubertálním věku 12ti let jsem vystrojil „sladkou slavnost“. Nakoupil spoustu dortů, 

šlehačky a sladkého pití. Vše po sobě neuvěřitelné dvě hodiny házely a přitom ještě stačily 

vyprávět sprosté a dementní vtipy a komentovaly nejrůznější situace, které zažily nebo o nich 

slyšely. Tak vznikla přesná studie a komentář pubertálního světa.“ (viz Humhal, 2008, str. 111.) 

 Zdeněk Helus (2009) shrnuje, že současné dětství je oproti dřívějším studiím 

medializované, konzumní, scholarizované, proplánované, emocionálně přetížené a agresivnější. 

Média představují obohacení života, druhý konec světa máme „na dosah“. Vnímáme věci 

v globálních souvislostech atp. Ale také se snadno stáváme pasivními příjemci, média mohou 

posilovat nežádoucí sklony a postoje. V médiích a jejich obrazech a informacích je třeba se 

kompetentně orientovat, a tomu se učit. 

 Vychováváme osobnosti, osobnostní kvality jsou tvořeny7: základními vlastnostmi, 

zaměřeností, začleněností, genderem, potencionalitami8, sebepojetím, autoregulací, přesahem 

(cíle a smysl konání), integrovanou celistvostí individua, životní cestou. Vlastnosti znamenají to, co 

jedinec dokáže, jakých schopností (jejichž předpokladem jsou vlohy) je schopen. Dále prožívání 

jedince, jak je citově/afektivně laděn, jakou má životní energii – temperament. Mezi vlastnosti 

patří také morální výbava, principy a zásady, které mladistvý uznává a řídí se jimi, hodnoty, o které 

usiluje a na nichž mu záleží - jeho charakter. Charakter není vrozený, jen jeho předpoklady, je 

osvojen zvnitřňováním požadavků okolí, které jedinec přijímá za své a ztotožňuje se s nimi. 

 Stres je pro nás dnes jedním z faktorů nebezpečí, někteří jedinci jsou proti němu 

odolnější, jiní mu podléhají. Helus hovoří v této souvislosti o resilientních a vulnerabilních 

vlastnostech, přičemž ty první posilují odolnost vůči zátěži, napomáhají zdraví, i léčení nemoci, 

navozují životní pohodu a optimistické ladění. Vulnerabilní vlastnosti naopak nahrávají nebezpečí 

podlehnutí stresu. Hnací silou našeho života, dávající cíl a směr, je zaměřenost. Vychází z potřeb  

a zájmů, perspektivní a hodnotové orientace. Osobnost, která má svůj cíl, méně podléhá stresu. 

 Při pohledu na inteligenci, jako důležitý prvek osobnosti, zmiňuji Gardnerovu9 teorii 

rozmanitých druhů inteligencí, přičemž v dnešním světě je kladen důraz na rozvoj především jen 

na některé z nich, zatímco jiné bývají opomíjené. Gardner hovoří minimálně o šesti druzích 

inteligence: jazykové, hudební, logicko-matematické, prostorové, tělesně pohybové a personální. 

                                                           
7
 Osobnostní desatero podle Heluse, 2009 

8
 Potencionalita – jaký by člověk mohl být a co by mohl dokázat, pokud vyvine dostatek úsilí v patřičných podmínkách. 

Mladý člověk si je vědom svých potencionalit a zápasí o jejich realizaci; tak obohacuje sebe, ale také je inspirací pro své 
okolí. viz Helus, 2009 
9
 Gardner in Helus, 2009 
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1.2.2.2 Gender 

 Pod pojmem gender rozumíme, co se s člověkem daného pohlaví stane (jak se vyvine, jaké 

bude mít vlastnosti atd.) působením kulturně-sociálních vlivů. Mládež je do svého genderu 

vpravována od raného dětství formováním a manipulací, systematickým zaměřováním pozornosti, 

verbálním pojmenováváním a aktivizací (dívky mají pomáhat uklízet, kluci opravovat auta…  

viz Helus 2009, str. 169), nejprve rodinou, později širší společností. Ženy i muži se dostávají do sítě 

konvenčních představ o jejich rolích, možnostech a povinnostech, naopak o nevhodném chování…  

1.2.3 Podle vývojové psychologie10 

 Budeme se tedy zabývat etapami v životě člověka přechodu z dětství do dospělosti, 

pubertou a adolescencí.  

 Puberta je vymezována věkem 11 až 15 let. Je to období nejdynamičtější, komplexní 

proměny v životě jedince, která se dotýká všech složek osobnosti. Podle Anny Freudové má člověk 

zájem o různé teorie, umění a filosofické otázky a baví ho debatovat. Je to období hledání vlastní 

identity v interakci s okolím (viz Erikson), a také zásadní biologické přeměny. Důležitým 

přechodem je ukončení základní školní docházky a výběr povolání. Člověk se osamostatňuje od 

rodiny, ztrácí tak řadu jistot a má potřebu nové stabilizace, akceptaci své pozice ve společnosti. 

Změna přichází znejistěním v oblasti emoční a tlakem na novou orientaci v kognitivní oblasti.  

             Tělesná změna je součástí identity a může stimulovat pocit ohrožení integrity vlastního já  

a vézt tak ke ztrátě sebejistoty. Může mít subjektivně různý význam, neboť představa přiblížení se 

atraktivitě dospělejšího zevnějšku může naopak zapůsobit i pozitivně. Záleží také na okolnostech, 

roli hraje rovnováha mezi tělesným a psychickým zráním. U chlapců i dívek jsou změny různé,  

i jejich rychlost se projevuje v dřívějším dospívání dívek, u nich je pak nebezpečí poruch (např. 

příjmu potravy), aby změny potlačily. Subjektivní význam zevnějšku vzrůstá také v sociálním 

měřítku, součástí identity se tak stává i oblečení. Tělesná atraktivita má svoji sociální hodnotu,  

a pocitem nespokojenosti s ní trpí více dívky. Emoční ladění a labilita, nepřiměřené reakce na 

běžné podněty, větší míra úzkostnosti a napětí a nevyrovnanost vyplývá z proměny prožívání 

pubescenta. On sám je těmito změnami prožívání nepříjemně překvapen a jeho sebeovládání 

ještě není dost zralé, ve svých pocitech nemá jasno a stává se citově introvertnějším. Jako 

obranné mechanismy se objevují regrese na nižší vývojové stádium a fantazie. Potřebu jistoty 

hledá sdílením společných zážitků mezi vrstevníky. Rytmus jednoduché hudby a světel diskoték 

rovněž fungují jako relaxace. 

 

                                                           
10

 Vágnerová, 1996 
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 V poznávacích procesech začíná pubescent uvažovat hypoteticky, nezávisle na obsahu, 

časovém i prostorovém určení problému, Piaget toto období nazývá stadiem formálních logických 

operací, a dochází k němu interakcí zrání a učení. Dospívající je schopen uvažovat o tom, jak by 

měly nebo mohly věci být, uvažovat o možnostech, o budoucnosti. Projevuje se zvýšenou 

kritičností, systematickým uvažováním a pocitem, že vše lze snadno vyřešit, ale také tvořivostí. 

Jistá naivita v pocitu své výjimečnosti je také ochranou před uvědomováním si dalších nejistot. 

Pubescent je radikální, nechce kompromisy ani korekce, které znamenají nejistotu. 

 Období, jímž se zabýváme, se váže k fázi hledání a vytváření vlastní identity, jak 

zdůrazňoval E. Erikson. Rozumíme jí proces, v němž jedinec rozvíjí svoji představu o tom, kým by 

chtěl být a snaží se ji realizovat v podobě, k jaké by chtěl dospět. Přemýšlí o hypotetických 

možnostech a zároveň je okolnostmi manipulován ke změně představy o sobě samém. Zároveň se 

musí sám akceptovat i přes proměnlivost a nehotovost své nové podoby, což bývá problematické. 

Zabývá se sám sebou více než v jiných etapách, prohlíží se v zrcadle, zkoumá své prožívání, svoji 

existenci už nevnímá jako samozřejmou a nezajímavou, je naopak více sebekritický. Poznání sebe 

samého je cestou k vybudování nové identity, a introspekce11 je nový úhel dívání se na sebe. 

 Zatím si pubescent připadá se svými pocity jedinečný a není ještě schopen empatie. Ale 

k sebepoznání potřebuje vymezit se ve svém okolí, které poznává, srovnává, identifikuje se s ním 

nebo se odlišuje. Sebeúcta (komplex sebedůvěry a respektu k sobě samému) je labilní  

a zranitelná. Sociální role procházejí proměnou, dospívající odmítá podřízenou roli (diskutuje  

a hledá svá řešení), je netolerantní k dospělým, chce rovnoprávnost. Vliv a význam vrstevnické 

skupiny roste, tak jako role v ní. Jedinec si vytváří postkonvenční morálku (viz Kohlberg) 

z principů, kterým sám věří a o jejich hodnotě je přesvědčen. Důležité normy udává právě 

vrstevnická skupina, kterou si vybral a pomáhá mu v osamostatňování od role dítěte. 

 Mladí si vytvářejí mezi sebou typický způsob komunikace, vzorce, obraty, preferenci 

některých slov, teatrálně výrazných. Spolu s oblečením, hodnotami a zájmy vytváří skupinovou 

identitu. Hlučnost jejich projevu je výrazem pubertálního egocentrismu. Obliba počítačů spočívá 

v předvídatelnosti komunikace s ním, je trpělivý a dělá, co po něm uživatel chce. Chová se podle 

řádu a příkazů, tak jak dospívajícímu vyhovuje, když dojde k chybě, je logická a dá se odstranit. 

Komunikace s lidmi jasná a pevná pravidla nemá. Stranění se ale lidské komunikaci může vézt  

k nejistotě a nefunkční sociální dovednosti. 

 Obsah školní role akceptuje pubescent jako nevýznamnou nutnost, má tendenci příliš se 

nenamáhat, pokud to není nezbytně nutné, aby se nedostal do potíží. Chce se jen vyhnout 

nepříjemnostem. Nepochopená látka žáky dráždí. Úspěšnost ve škole má vazbu k osobní 
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perspektivě, není cílem, ale prostředkem. Názory a rozhodnutí učitele bude žák akceptovat až po 

vlastní úvaze o nich. U učitele oceňují dobrou náladu, smysl pro humor, pochopení pro žáky  

a ochotu vyslechnout jejich názor, když nezdůrazňují nerovnost jejich rolí, je stabilní v emocích  

i pravidlech a spravedlivý. 

 V rodině dochází k proměně citové vazby v rámci emancipace, nikoli však k jejímu zrušení. 

Infantilní závislost je nahrazována zralejším a vyrovnanějším citovým vztahem. Pocit jistoty  

a bezpečí se transformuje do symbolické roviny. Dospívající chce být individuálně specifický, 

individuace začíná ve vztahu odlišení se od rodičů. Nahrazuje ji vázaností na vrstevníky  

a experimentováním. Rodiče často své děti nechtějí „pustit“, a tak jim přiznávají více povinností, 

ale práva ne (zde vnímám jistou případnou absenci jakéhosi rituálního přechodu, definitivního 

nebo postupné, ale jasně znatelné, uznání z obou stran samostatnosti jedince, a zviditelnit  

a vědomě uklidnit chaos toho období). Vrstevnická skupina nabývá na významu, skupinová 

identita znamená ochranu a zázemí, oporu individuální identitě. Snižuje individuální 

zodpovědnost. Zpočátku jsou tyto skupiny složeny z jedinců jednoho pohlaví, postupně se zvětšují 

a pohlaví se míchají, pomalu vznikají první lásky jako experimentování se sexuální rolí. Jedinci mají 

své hodnoty a normy. Jeden napodobuje druhého, hvězdu skupiny, vzájemně porovnávají své 

zkušenosti. Ideál, vzor má v tomto období velký význam, jedinci se často především zevnějškem, 

snaží svému ideálu přiblížit. 

 Potřeba akceptace a získání sociální role s uspokojivým statutem je celoživotní. Ve 

vrstevnické skupině si jedinec může zkoušet různé role pro budoucí život, i s vyšší prestiží, než by 

kdy mohl v rodině. Se třídou se žák postupně identifikuje, potřebuje být její funkční součástí. 

Oceňuje se inteligence a vzdělanost, ne však „šprtání“, oblíbenost je vázána na kamarádské 

chování, pozitivní a solidární ladění, podle amerických autorů také na sebevědomí a atraktivitu. 

Skrze splnění úkolu ve skupině se jedinec dále osamostatňuje, rozvíjí svoji samostatnou identitu, 

ke třídě je více kritický. Potřeba přátelství je však v tomto období života stále nejintenzivnější, a to 

v podobě sdílení pocitů, porozumění a důvěry, tedy rozvíjející se schopnosti empatie. 

 Adolescence je charakterizována obdobím od 15 do 20 let v oblasti psychosociální 

s možnou individuální variabilitou. Vstup do této fáze je ohraničen pohlavním dozráním. Sociálně 

je toto období vymezeno ukončením povinné školní docházky a dovršením přípravného 

profesního období. Preferovány jsou intenzivní prožitky, dosahování extrémů, tak jako úsilí  

o absolutní řešení. S touto vyhraněností se pojí ještě potřeba neodkladného uspokojení.  

U Eriksona se setkáváme s termínem psychosociální moratorium12, adolescenti si vytvářejí vlastní 
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 Moratorium – potřeba něco zastavit, odmítání dospělosti, kult nezralosti. 
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kulturu, demonstrují potřebu volnosti a experimentování, mají odpor k definitivnímu řešení 

vlastní situace, nechtějí být omezeni nebo ochuzeni. Rodičovský styl života ignorují. Toto stádium 

vzniklo z nutnosti a faktu toho, že dnes je role dospělého mnohem obtížnější, než tomu bylo kdy 

dříve. Nenabízí prestiž ani jednoznačnou identitu. „V primitivních společnostech je přechod 

k dospělosti zjednodušen, protože je ritualizován. Doba rituálu přesně určí, odkdy je jedinec 

považován za dospělého a jakou bude mít nyní roli, stejně tak i její status.“ (viz Vágnerová, 1996, 

str. 297) Identita dospělého je tak jasně vymezena, není o čem pochybovat, tradice to tak udává, 

společnost nového dospělého jasným impulzem bere v jeho nové fázi života, určenou vnějšími 

faktory. 

 V dnešní společnosti se adolescent cítí ve vztahu k rolím svobodný, a tak je často odkládá, 

s nechutí volit definitivní možnost, nebo čeká na vhodný impuls pro tu vybranou. Nechtějí být 

ještě samostatnými a zodpovědnými, i když už toho psychosociálně jsou schopni a rodiče to po 

nich vyžadují. Oni však potřebují čas a možnost dosáhnout všech těch mnoha předpokladů stát se 

dospělým, jak to současná společnost vyžaduje, čímž logicky dochází k napětí mezi oběma 

stranami. Hranicí je schopnost výdělku, ekonomická samostatnost, a tedy u vysokoškoláků často 

trvá nejdéle jí dosáhnout. 

 S adolescentní identitou souvisí tělesná složka, neboť tělo se již mnoho nemění, ale je ve 

fázi ideální, plně funkční a krásné, jedinci si ji uvědomují jako kult těla a často se svým tělem 

zaobírají, upevňuje se tělesná identita. Názor a hodnocení okolí je pro ně důležitý, jako současný 

ideál krásy. To vše je podporou sebevědomí. Tělesné znaky adolescenti podtrhují stylizací 

oblečení. Zevnějšek je cílem i prostředkem, adolescent se potřebuje líbit a média toho hojně 

využívají a vnucují nám uniformní jediné možné podoby krásy; ta je jistá, naproti snahám  

o originalitu a individualitu, které se mohou setkat s posměchem. V pozdější fázi adolescence se 

zralost, inteligence a vyrovnanost projevují odstupem od vlny mainstreamu a jedinci nacházejí 

vlastní styl. Výška adolescentů znamená uspokojení z postupného vyrovnávání pozic vztahů 

s autoritou a posiluje jejich sebevědomí. Chlapcům činí radost ještě nabytá fyzická síla, zdatnost  

a obratnost, zvlášť pokud jedinec není úspěšný jinak. Dnes se přidává kompetence počítačových 

schopností. 

 Myšlení na úrovni formálních operací adolescent zdokonaluje, rozvoj jeho inteligence  

a pružnosti myšlení dosahuje maxima. Jedinec je flexibilní a užívá nové způsoby řešení, často 

radikální, zbrklá a necitlivá, ale vedoucí k jistotě, zároveň ale také emocionálně ovlivněná. Zároveň 

se snaží vyhnout komplikacím a udržet si standart ve škole, kde pro něj hodnocení nemá větší 

význam. Pokud pro něj nějaká činnost (sport, umění…) má subjektivní význam, umí se adolescent 

nadchnout a pracovat. Stále má neomezenou možnost seberealizace a již je schopen odložit 
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uspokojení. Bývá zbrklý a dělá chyby, ale má energii je překonávat. Cizí zkušenosti nepřijímá, stále 

iracionálně předpokládá, že „jemu se něco takového stát nemůže“, a riskuje. Chyby mají pro něho 

korektivní funkci a vytváří osobní strategie. 

 V utváření identity13 dochází nejprve k uklidnění ve vztahu k rodičům, jedinec už je 

dostatečně separován a nemusí už se tak výrazně o tuto pozici projevovat. Dochází k úplnému 

vytvoření identity, která je přijímána stejně jejím nositelem i jeho okolím ve své jedinečnosti  

a autonomii. Adolescentní egocentrismus se projevuje v názoru, že jakékoliv omezování je 

nesmysl, vše je třeba zkusit a užít. Většina dospívajících začne být sexuálně aktivní, což se projeví 

v diferenciaci identity podle pohlaví. Dívky dozrávají i psychicky rychleji a projevuje se to 

v mezilidských vztazích a kooperaci, chlapci spíše soupeří. Dívky méně experimentují, je u nich 

očekávána dříve stabilní a zralá identita, která je známkou dospělosti, kdy jsme pak schopni ji 

sdílet s jiným člověkem. Jedině tak můžeme tolerovat ztrátu části své identity pro její sdílení 

s druhým, nezralost má za následek rozchody adolescentů, kteří neunesou tuto zátěž, cítí ohrožení 

a úzkost.  Identitu mnoho adolescentů vytváří nápodobou vzorů. Přijímají svobodu, ale  

o zodpovědnost ještě nestojí. Období snahy oddálit zodpovědnost a omezení dospělosti je 

adolescentním moratoriem. Jedinec stále experimentuje a zkouší role, sbírá zkušenosti, ale velké 

množství těchto možností vytváří zátěž a chaos a on se může ztratit sám v sobě (difúzní identita), 

nebo odmítat všechny nabízené možnosti rolí. Jedinec se tak v rámci obrany ega může uchýlit ke 

skupině, která má vnější znaky a svoje chování a rituály, a v nich se „najde“ (např. skinheads). 

 Identita je taková, jaké jsou kompetence jedince. Skupiny se v adolescenci tvoří a jedinec 

v nich je více či méně identifikován. Podporují ho a zároveň ochuzují. Škola může rozvíjet  

a směřovat adolescenty. Znaky adolescentní identity se projevují i v zájmech, hodnotách, 

symbolech a potřebách dané věkové kategorie, např. rocková hudba, graffiti, víra. Základem 

identity je sebepoznání, zdroj má v reakcích okolí, ve zkušenosti s vlastními emocemi, ve vztazích 

s druhými lidmi. O normách a hodnotách společnosti adolescenti uvažují, sami si je vybírají a volí, 

a těm pak dovedou být věrní. Jsou schopni pochopit a přijmout vyšší morální principy, na základě 

jich se musí sami rozhodovat, jednat v rámci postkonvenční morálky, což ale neplatí u všech 

životních situací. 

 Zmatek a nejistota adolescentů vyplývá často z množství hodnot společnosti a jejich 

nekoordinovanosti. Problémem měnící se společnosti je nejasnost jejího hodnotového systému, 

zatímco mladiství potřebují jisté stabilní hodnoty. V komunikaci jim lidé začínají vykat, což berou 
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 Identita – osobnost z psychologického pohledu znamená individualitu ve vývoji v oblastech základních vlastností, 

zaměřenosti, začleněnosti, genderu, potencionality, sebepojetí, autoregulace, přesahu (transcendence), integrované 
celistvosti individua a životní cesty. (viz Helus, 2009) 
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jako zadostiučinění a potvrzení statutu dospělého, oni sami touží dospělým tykat, a dokázat si tím 

tak svou rovnocennost. Postupně mizí hlučnost, teatrálnost v komunikaci. Rozdílné role 

adolescentů, studentů/učňů/pracujících, jako určité životní situace vedou k rozdílnému rozvoji 

identity. Učni rezignují nebo odmítají další intelektuální rozvoj, zvolili si jednodušší a kratší cestu 

k dospělosti. Jejich identita může být dost prázdná nebo stereotypní a její základ tvoří založení 

rodiny. Z bezpečného soukromého prostoru domova u rodičů dříve odchází ve veřejném prostoru 

hledat své soukromé, a tímto zásadním impulsem ukončí etapu adolescence. 

 Adolescentní neofilie, termín K. Lorenze jako potřeba nového, znamená odmítání 

dosavadních hodnot a strategií chování, které by mladého člověka mohly blokovat 

v experimentování. Odtud pramení i jeho kritika ke stylu života rodičů jako vzoru, k němuž by sami 

měli dospět, ale v podobě svého vysněného ideálu. Tato kritika není negací, ale formou hledání 

kompromisů, polemizování. 

 Adolescenti potřebují veřejný prostor pro experimentování, poznávání a vymezování se,  

a tím k utváření své identity. K tomu potřebují své vrstevníky subjektivně více než kdy jindy 

v životě, porovnávají své chování. Hudba a tanec na diskotékách působí jako ventil napětí  

a tělesné energie, relaxační mechanismus, stejně tak sport, společné cestování. U vrstevníků pak 

nacházejí nový zdroj jistoty a bezpečí. Osamělost je nepřijatelná a neúspěšnému jedinci se tak 

může stát, že je nakonec ochoten akceptovat kohokoliv, kdo bude akceptovat jeho. Nicméně 

adolescent potřebuje někoho, s kým by sdílel hodnoty, zájmy a problémy, někoho podobného, 

k němuž by získal důvěru. Postupně tak dospívá k naplnění sexuální role, k potřebě s úrovní 

psychickou, sociální i tělesnou, k potřebě poznání, sebepoznání z jiného pohledu, potřebě citové 

jistoty. Roli zde hraje především fáze zamilovanosti, kdy do druhého promítáme své ideály. Vztah 

je často prostředkem k získání prestiže, sebejistoty…, a ne cílem. Sexualita je stále důležitější, 

první sexuální zkušenost dovršená pohlavním stykem je velmi významným mezníkem biologicky, 

ale také psychosociálně. Lásky jsou v této době spíš experimentováním, pro trvalý vztah není 

adolescent ještě zralý. 

 Nástup do zaměstnání s sebou nese mnoho nového, ekonomickou i sociální svobodu, ale 

také nové role v zaměstnání, které na počátku nebývají jednoduché pro sebejistotu jedince, mívají 

nízký sociální status a znamenají nové povinnosti. 

1.2.4 Dospívající a výtvarný projev 

 S pubescenty a adolescenty se setkáváme na druhém stupni základní školy i na středních 

školách. Spontánní výtvarný projev jako projev této potřeby v jedincích je stále přítomen. Stále 

potřebují ventilovat prožívané gestem, pohyby, stopou v čase a prostoru. Spontánní výtvarný 
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projev dospívajícího se odehrává i mimo organizovanou školní výuku a zrcadlí specifika tohoto 

vývojového období – formování „já“, orientace na sebe, na skupinu, vymezování se v okolním 

světě, identifikace se skupinou, vrstevnická výchova. Stačí se podívat na pokreslené lavice.  

Výtvarná i jiná činnost tak může být individuální, ale také právě skupinová (graffiti a crew).  

Dospívající dávají najevo svoji existenci, pracují s tématem „horror vacui“ viditelnými zásahy do 

okolí, značí si teritorium, specificky tak komunikují. Výzvou jsou pro ně tabu, zakázané prostory  

a překračování těchto hranic.  

 Ve výtvarné výchově se setkáváme s pojmem „krize dětského výtvarného projevu“ (viz 

Roeselová), který je charakterizován jako stagnace výtvarné činnosti, odpor výtvarně se 

vyjadřovat a vyvíjet. Souvisí s formováním „jáství“ a měnícím se pohledem na realitu ve srovnání 

s nedůvěrou ve vlastní schopnosti. Jedinec je přehnaně sebestředný a perfekcionistický. Chce mít 

vše dokonalé nebo radši nic. Když nedokáže ztvárnit realitu tak jak ji vidí, radši nebude tvořit 

vůbec. Prostředí jedince, kritika a podnětnost okolí jistě hraje svoji roli také. Dospívající, který je 

schopen dále se výtvarně vyjadřovat a rozvíjet, obohacuje sám sebe a svůj vnitřní svět. Intelektová 

a emotivní složka jeho osobnosti se pak lépe harmonicky vyvíjejí. Jedinec se pak také lépe 

orientuje v dnešní době obrazů a multimédií, zároveň však zachování si samostatné výtvarné 

činnosti pomáhá člověku v dospělosti vyrovnávat se s náročnými situacemi především po 

psychické stránce. 

1.3 Veřejný prostor - společnost a zájmy 

 Veřejný prostor (z angličtiny „public space“) chápeme jako místo pro život nás všech, a to 

nejen lidských bytostí, v němž máme ve většině nějaký více či méně soukromý a osobní, intimní 

prostor. Nejsme ovšem nikdy izolováni ani zde od prostoru veřejného, ten nás ovlivňuje  

a utváří po celý život. Za počátky veřejných prostorů můžeme považovat vznik prvních sídel, volný 

prostor chráněného sídla, který nemá dosud zcela jasnou formu, smysl a účel, ale je důležitý již 

svou existencí. Je to volný prostor pro shromažďování před chýší náčelníka či šamana, pro směnu 

zboží, nebo jde o prostory kultovní. Často v nich probíhali společenské akty jako zpěv, hudba  

a tanec.  

 Takové public spaces jsou vymezeny nejčastěji zástavbou, vysokou zelení, terénem  

a ostatními prostorotvornými prvky. (viz Legemzová, 2011) Euroamerická města se silně vymezují 

vůči svému přirozenému okolí, které je tvořeno zvláště organickými materiály a tvary (kámen, 

hlína, voda, dřevo) a jež podléhá živému procesu přeměny a formuje se do velké míry bez 

přičinění člověka. Městský prostor je přísně organizován, je sestaven z lidmi zpracovaných, 

neživých materiálů (kámen, beton, sklo, umělé hmoty).  
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 V této práci tedy chápeme veřejný prostor zmíněných měst, ale i přirozeného okolí. 

Zaměříme-li se na města jako prostory, které si vytváříme jako lidské bytosti, tak ona pak dál 

utvářejí zpětně nás. Naše města slouží především k praktickým, ekonomickým a sociálním cílům. 

Je zde velká koncentrace obyvatel, kterým město nabízí přístřeší, práci, zábavu, bezpečí a pohodlí, 

prostor k socializaci, a také možnosti cestování do jiných cílů. Zabezpečuje je tedy po stránce 

sociální, ekonomické, a nabízí jim uspokojování elementárních lidských potřeb. (viz Eisfeld in 

Rybníkářová, 2008) Veřejný prostor není pasivní, spoluurčuje charakter například umění ulice. 

Pojem "veřejný prostor" má své kořeny v 18. století, kdy se úzce vztahoval k formování měšťanské 

společnosti, vznikaly kavárny a literárních kroužky, které skýtaly příležitost sebeprezentace na 

veřejnosti a protipól k privátní sféře. Od těch dob se význam slova pozměňoval a byl předmětem 

mnoha vědeckých diskuzí. Můžeme jej charakterizovat například následovně: 

"Jde o statický prostor, v němž se zrcadlí vztah individua a společnosti. Projevuje se zde 

urbanistická mentalita, charakteristická distancem a rezervovaností, ale také mnohovrstevnatostí 

vztahů a situací." (viz Breitner in Rybníkářová, 2008)  

 Městskému prostoru dominují budovy s reprezentační funkcí, které jsou tradičně 

spojovány se státní mocí (radnice, úřady), kulturními hodnotami (muzea, galerie), jsou zde 

zastoupeny prostory spojované s komercí (obchody, reklamní plochy), průmyslem (továrny, haly), 

volným časem (hřiště, parky). A vedle nich budovy a domy k běžnému obývání. Nedílnou součástí 

většiny větších měst jsou také periferní či vybydlené části. Města se proměňují, dochází k bojům  

o moc a prostor, mění se v industriální nebo konzumní, často bez ohledu na zájmy samotných 

obyvatel. Pro velkoměsta je typická snaha o maximální a co nejpraktičtější využití prostoru. 

Nedostatek místa souvisí s efektivním zastavováním všech ploch (podzemní garáže) a s volením 

spíše vertikálního typu staveb, než horizontálního (výškové budovy, panelová sídliště). Města jsou 

do velké míry tvořena stavbami s betonovými, ocelovými a skleněnými komponenty, pro něž jsou 

charakteristické jednoduché a přísné linie, strohé tvary oživované občas jednoduchými 

architektonickými doplňky. Ty však nejsou na úkor maximální funkčnosti, praktičnosti, 

ekonomičnosti staveb. Podoba veřejného prostoru je spoluvytvářena také charakterem volného 

prostoru, jehož řád, velikost a tvar je strukturován okolními budovami. Na shrnutí formální 

podoby měst a jeho materiálů vidíme zásadní kontrast proti podobě veřejného prostoru 

přírodního, který města obklopuje. Tento rozdíl naše vnímání nutně musí nějak ovlivňovat, jak? 

 Se strukturou, vizuální podobou a funkčností města souvisí možnosti a potřeby lidí zde 

žijících. Podoba veřejného prostoru se velkou měrou promítá do vnímání a pocitů lidí, a toto jejich 

vnímání je ještě ke všemu subjektivní. Pro mnoho lidí je město šedivým, nepřístupným, někdy až 

nepřátelským místem. Ulice jsou plné hluku, pravidel a příkazů, což je stresující. V některých 



28 

 

lidech například vyvolává funkcionalistická architektura pocit bezútěšnosti a odosobnění. Pro 

někoho jiného představuje město barevný živel plný podnětů.  

Právě za účelem minimalizace dopadu městského prostředí na lidskou psychiku se města 

snaží o estetizaci veřejného prostoru například barevnými nátěry zdí, umísťováním užitých 

uměleckých děl a výtvarných prací na veřejná prostranství. Nicméně prostory města bývají stále 

přetvářeny pod vlivem tradičních klišé a stereotypů. Zpříjemňování městského prostředí je 

opravdu náročný úkol a má-li být úspěšně splněn, nárokuje si cit pro estetiku, atmosféru místa  

a znalost lidské psychiky.  

Dalším činitelem, který významně spoluurčuje charakter euroamerických měst po  

vizuální stránce, je reklama. Tvoří pevnou součást moderní estetiky veřejného prostoru. Lidé, kteří 

jsou neustálým terčem reklamních kampaní, mají pocit, že jsou vnímáni jen jako pracovní a kupní 

síla. Chybí jim dojem, že jsou bráni také jako individua, jako lidské bytosti. Konzumní prostředí 

neuspokojuje estetické nároky lidí a přemíra reklamy v městském prostoru útočí na lidskou 

potřebu duševní harmonie. Místo pro běžnou spontánní komunikaci, například na tržišti, už 

chybí. Takový veřejný volný prostor již dnes neexistuje. Ve městech je tedy potlačována možnost 

spontánní mezilidské komunikace, městům dominuje princip funkčnosti, praktičnosti, řádu  

a komerčnosti, a naopak zde chybí prvky, jako jsou hravost, kreativita a přirozená inovace. 

Zosobněním těchto aspektů je právě výtvarné umění či tvoření. A takový je tedy smysl umění, 

pokud bychom se po něm ptali. Tímto způsobem můžeme vysvětlit i pohnutky lidí vytvářet graffiti. 

              Veřejný prostor je plný aktérů a diváků zároveň, měl by plnit společensko-sociální funkci, 

být přístupný všem jedincům a umožňovat jim sociální konfrontaci, komunikaci a realizaci 

sociálních vztahů s ostatními členy společnosti. Zároveň nám umožňuje anonymní existenci  

v mase. Je tedy dobré se v něm v rámci možností orientovat a vnímat, jakým způsobem tyto 

procesy probíhají. Ne vždy se tomu děje na první pohled viditelně a čitelně, mnohdy musíme být 

ostražití a vnímavý k rozpoznání znaků a náznaků, symbolů a manipulací. Veřejný prostor je velmi 

aktuální téma. Dotýká se nás fyzicky, psychologicky, symbolicky, společensky, a také esteticky, 

utváří nás a naše vnímání, a my bychom ho měli zvládat hodnotit. Neboť je součástí kultury  

a odráží se v něm kvality a způsob života lidí, ty pak podle něho můžeme posuzovat a hodnotit. 

Nabízí se otázka, zda může mít veřejný prostor (v podobě měst) zdravou funkci – měl by mít. 

Zkusme se tedy zamyslet, co ho tvoří. Skládá se z prostoru, objektů a míst. Dále z funkčního 

propojeného systému urbanismu, dopravy, zeleně a kulturních prvků. Záměrem by mělo být 

vytváření přívětivých míst, která budou člověku blízká, která budou spontánně fungovat jako 

socializační prvek a budou nenásilně vybízet ke komunikaci a hře.  
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              Zde se nabízí problematika funkce umění ve veřejném prostoru, autora těchto objektů  

a jeho záměrů. Často nejde jen o zkrášlení prostoru, ale také o záznam události, moment 

k zamyšlení, proměnu kontextů. Mluvíme o dílech člověka, a současná otázka veřejného prostoru 

se také nejčastěji týká míst člověkem obývaných a přetvářených, tedy měst. Ta jsou většinou 

výsledkem dlouhodobého procesu růstu a proměn. Veřejný prostor v nich je místem pro 

společenské aktivity.  

 Společenské požadavky se mění a vyvíjejí, a s nimi i nároky na veřejné vybavení  

a uspořádání. Ve starých městech vznikají opuštěné čtvrtě, které chátrají a hyzdí podobu města, 

někdo je přehlíží, někdo má potřebu na ně reagovat. Na druhé straně vznikají nové 

reprezentativní stavby poplatné své době. Město tvoří hierarchizovaný systém, usnadňující 

orientaci a pohyb v něm. Najdeme zde frekventované a rušné zóny, a také ty klidové, bytové. 

Mnohá města se v dnešní době regenerují ve smyslu znovuutváření životního systému v nich, 

který se mnohými přestavbami vytratil. Lidé jsou dnes více zainteresováni v podobě svého 

životního prostředí jako jedné ze zásadních hodnot a podmínek plnohodnotného života, a to je 

jedině dobře. 

 Pojem veřejný prostor se do obecného povědomí dostal z urbanismu, který se zabývá 

výhradně zastavěným prostorem, tedy městem. Nicméně pro tuto práci jsem ho rozšířila na 

prostor veškerý, jenž nám je k dispozici na Zemi, tedy nejen naše sídla, ale také krajinu. Člověk je 

rozpínavý a vedle vlastnosti shlukovat zdroje svých potřeb na jednom blízkém místě ve 

společenství se snaží přivlastnit si a zmapovat terén, kam se mu jen podaří dostat. Periferně vnímá 

a ovlivňují ho i místa, kam se mu dostat zatím nepodařilo. Veřejný prostor je volný, otevřený  

a přístupný všem občanům – nezávisle na jejich pohlaví, rase, etnicitě, věku nebo 

socioekonomické úrovni. Veřejné prostory se nacházejí na veřejném pozemku, prostranství  

a slouží nebo jsou k dispozici veřejnosti. Hovoříme o cestách (ulice), místa určená ke shlukování se 

(náměstí), volných plochách (les), zástavbách (blok domů, průmyslové zóny) atp.  

 Většina výzev dnešního urbanismu se týká oblasti územního plánování, i když to navzdory 

rozšířené představě zdaleka není jediný nástroj, jak vytvářet kvalitní obytný prostor a jak 

usměrňovat a iniciovat rozvoj měst a obcí. Přinejmenším stejně důležitá je soustavná a drobná 

práce ve veřejném prostoru města – od dílčích urbanistických studií (a také realizací) pro 

jednotlivé čtvrti, náměstí či ulice přes mobiliář, až po každodenní péči a úklid. Je potřeba se vrátit 

k samé podstatě urbanismu, kterou lze definovat jako tvorbu a ochranu prostředí. V případě 

územního plánování je výslednou fází spíše vyvážené fungování než konkrétní realizace – cílem 

není do detailu nakreslit budoucí podobu města, není to možné ani žádoucí. Demokratické město 

není umělá struktura, ale mnohem spíš živý organismus. (Jirkalová, 2010) 
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              Kvalita veřejného prostoru je důkazem své doby, která je prověřována časem. Z období 

normalizace zůstalo mnoho nekvalitních budov. Veřejný prostor, který Hannah Arendtová 

považovala za základ demokratické společnosti, jeho přítomnost, artikulace a kvalita je jedním ze 

základních charakteristik města. V současnosti je veřejný prostor atakován hned z několika stran – 

dochází k jeho plíživé privatizaci (k ní lze v extrémním případě počítat i parkování) a bývá 

nahrazován tzv. soukromými prostory s veřejným přístupem (převážně obchodní a zábavní centra) 

- „antiparky“14. Ta však skutečný veřejný prostor nahradit nemohou, mají svůj provozní režim, 

který zdaleka není otevřený všem aktivitám. S nimi je vázána i otázka sociální dimenze/atmosféry, 

která je zde často uměle tvořená za účelem navození dojmu luxusu, který člověk jakoby musí mít, 

a nabídky služeb, než lidsky komunikovat. Komplexy, které ve svém interiéru imitují sami v sobě 

město a vytvářejí vlastní svět, který nezajímá multikulturní a funkční komunikace, ale pouze 

spotřeba a zisk, na nás působí ze všech stran na všechny smysly jako jiná realita.  

               Specifickým fenoménem jsou dnes budovy stavěné v rámci firemní image, které doslova 

ignorují biografii místa (Lidl apod.). Jejich stavby jsou stejné na různých místech, potlačují identitu 

místa. 

               Plnohodnotného architektonicky artikulovaného veřejného prostoru přibývá jen velmi 

pomalu oproti množství lidí, které ho chce využívat. Kvalita a podoba prostředí naše chování 

ovlivňuje. Za příklad si vezměme například starověké Řecko a agoru. Šlo o prostor s jasnou 

prostorovou funkční podobou ve formě náměstí, které záměrně podněcuje společenské  

a obchodní aktivity obyvatel, volnou komunikaci. Pomníky se stávají orientačními body ve městě. 

Většina dnešních měst je založena principu členění těch středověkých, která byla obchodně 

orientována. V pozdějších dobách by takové základy vypadaly podle tehdejšího duchovního 

myšlení pravděpodobně hodně jinak. Zajímavá je myšlenka četnosti zeleně ve městech a jejich 

působení na člověka, jemuž je příroda bytostným zdrojem. Jedním z nejdůležitějších úkolů 

dnešních architektů a urbanistů je udržet v městském prostoru lidské měřítko v budování nových 

prostorů pro jeho pohyb a život (funkcionalistické teorie). To znamená funkci města 

v průchodnosti a bezpečí. 

 Veřejný prostor by měl být místem setkávání a přirozené komunikace, zdroj zážitků, 

inspirace, fórum pro prezentaci, místo sociálního učení a výměny informací a názorů, místo 

sociální inkluze a místo pro toleranci. Spojitost s graffiti a street artem je zde zřejmá. Dříve se okna 

                                                           
14 „průmyslové parky, kancelářské parky, nákupní parky a centra – jedná se o prostory u budov, které jsou obklopeny 

trávníky, případně stromy, ale nejsou určená k odpočinku a rekreaci ani pro používání širokou veřejností. Jejich 

provedení spíše odrazuje od zastavení se. Jsou spíše jako obrazy v muzeu, na které se můžeme dívat, ale nesmíme se 

jich dotknout.“ viz Legemzová, 2011, str. 10 
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domů umísťovala do silnice, aby lidé mohli komunikovat s okolo procházejícími, dnes naopak, 

doprava na silnicích je rušivá a okna soustřeďujeme do přírody a volného tichého prostoru. 

Doprava znamená hluk a chaos, který brání přirozenému náhodnému setkávání. Pobyt v místě, 

kde jsme, by nás měl těšit. Měli bychom se mít kde zastavit, setkávat se, dělat věci nás obohacující 

a měla by nám tato místa dodávat energii. Pak bychom neměli možná potřebu tolik cestovat, 

unikat.  

 Dalším z úkolů, na nichž se dnes architekti v podstatě shodnou, je omezit šíření měst do 

krajiny a soustředit se na prostor uvnitř jejich hranic. To zároveň znamená pokusit se tyto hranice 

vymezit. Slovy architekta Pavla Hniličky, nové suburbie jsou neúnosnou zátěží dopravní, 

infrastrukturní, energetickou i sociální – v podstatě parazitují na městě, aniž by mu cokoli 

přinášely. Nově vznikajících soubory staveb by se měly začlenit do organismu města, navazovat na 

stávající uliční síť, vytvářet nové veřejné prostory, umožnit prostupnost. „Architekti by měli 

vystoupit ze zárodečného obalu svého oboru a více komunikovat s veřejností.“ (viz Jirkalová, 

2010) Podle architekta Michala Kohouta je město smysluplný, obytný a srozumitelný útvar – jeho 

tvorba pak není jen úkol pro architekty a urbanisty, ale také pro politiky a pro nás pro všechny. 

1.3.1 Tvar a prostor veřejného prostředí 

 Jak jsme výše uvedli, veřejný prostor je všude kolem nás. Charakteristický je pro něj třetí 

rozměr, hloubka. Do něho vstupuje tvar, a v civilizaci většinou jde o tvar lidského díla (umělecké 

dílo, architektura…). Měníme cestu, které se dotýkáme nohama, ale také vzdálenou linku 

horizontu. Stavby uzavírají, mění, a také svazují místa. Prostor má svoji energii, v něm žijeme na 

místech.  

 Místa jsou formálně nebo neformálně ohraničená a mají svou identitu, tzv. genia loci. 

Jejich vlastnosti na nás mají vliv (feng-shui15), na naši psychiku, a nejen jejím prostřednictvím i na 

fyzickou stránku. Stále je třeba vnímat přírodu a původní krajinu, neboť ta je vždy základem pro 

dotváření prostředí (organická architektura, Kaplický). Ona sama dokáže vytvářet propojené celky, 

a tím bychom se měli inspirovat. Nevytváří strom, ale celý systém podmínek, aby mohl vyrůst  

a zpětně tyto podmínky podpořit. Příroda nepotřebuje koncepty pro jednotlivé děje a věci, roste  

a vyvíjí se celá a funkčně. Člověk dokáže abstraktně myslet a analyzovat, ale funkční prostor 

vyžaduje i zpětně dokonalou syntézu. A když už se pustíme do vytváření nového prostoru, byť je 

funkční pro jednoho, nemusí vyhovovat druhému. Máme v sobě pořádek a klid, a také energii  

                                                           
15

 Feng šuej - Feng Shui znamenalo ve staré Číně umění udržovat ve správné rovnováze vodu (shui) a vítr (feng). Voda je 
důležitý zdroj zemské energie pro život lidí, rostlin a zvířat, vítr je zdroj energie z nebes. Oba tyto elementy  
v harmonické rovnováze lidem pomáhají, ale dokáží člověku i škodit (povodně, divoká voda, vichřice). Feng shui 
umožňuje nastolit harmonii energií, zlepšit naši životní situaci, zdraví a mezilidské vztahy. Energiím se říká čhi. 
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a chaos, každý v jiném poměru. Naše tělo má organické, pružné křivky, neměl by takový být  

i vytvářený prostor pro něj?  

               Veřejný prostor dělíme na vnitřní a vnější. Vnitřní veřejný prostor je třeba školní třída, 

knihovna, obchod atp. Vnější prostor může být otevřený nebo uzavřený (náměstí). Opakem 

k veřejnému je soukromý prostor, který můžeme vnímat jako jeho podmnožinu, nebo existuje 

vedle něj, podle úhlu pohledu a subjektivního vnímání. Veřejné prostory od sebe dělí jejich 

architektonická dispozice, funkce, a s ní spojený charakter činnosti, kterou v nich vykonáváme (co 

tam děláme, jak se chováme, jak se pohybujeme, co máme na sobě, naše očekávání, pravidla…)  

a jejich vizuální podoby. Společnost, která se v nich pohybuje a žije je všeobecně nazývána 

veřejnost. Na ni se orientuje reklamní a propagační aktivita, která podle charakteru veřejného 

prostoru je v něm na veřejnost namířena. 

 Prostory obsahují energii, mají hranice. Tvar a linie jsou lidské koncepty, v přírodě 

neexistují, příroda je systémem všeho se vším propojeným. Linie jen oddělují tvary, které my jako 

lidé nazýváme a vnímáme jednotlivě.  Naše tělo je uspořádáno podél os, ale zformováno pružně, 

navrhujeme v přímkách a pravých úhlech, ale v přírodě je nenajdeme. Naše racionalita se střetává 

s formami přírody, je to polarita řádu a života. 

 S prostory a tvary souvisí také materiál, který spoluutváří podobu i dojem, reflektuje okolí. 

S ním spojené pojmy jako struktura, textura, faktura pracují i s prostorem jako takovým. Materiál 

spoluutváří prostor, patří k němu a jeho charakteristikám, nebo ho přetváří. 

 Prostor si uvědomujeme především pomocí zraku jako vztahy mezi tělesy zaujímající 

určité místo v hloubce. Pohybem a hmatem si tento prožitek ověřujeme. Dále ho vnímáme 

sluchem a rovnováhou. Dotýkáme se ho svou tělesností. Moholy-Nagy mluví o prožitku prostoru 

jako o základním předpokladu psychické pohody obyvatel a architektura by měla prostor v tomto 

duchu formovat, být organickou součástí samotného života. A to nejen z pohledu interiéru bytu, 

ale i vnějškově v budování veřejných prostorů jako harmonických celků. 

 Jak chápeme a vnímáme prostor, můžeme popsat třeba jako: zaprvé senzomotoricky 

zvládnutí bezprostřední okolí zde a nyní, nebo zadruhé habituální soustavu míst a cest, tedy 

možných způsobů, jak se dostat z místa jednoho do druhého16. Podle Havela a Mitášové17 prostor 

vidíme i nevidíme. Vidíme ho v přeneseném smyslu jako něco, o čem víme; nevidíme ho, protože 

je dokonale průhledný. 

 Prostor vnímáme skrze naši tělesnost, skrze ni nám pohyb umožňuje prožívaný prostor 

pojmout, tělo se proplétá prostorem, spojuje ho s tělem, okem a duchem. Skrze naše tělo prvotně 

                                                           
16

 Moural in Prostor a jeho člověk, 2004 
17

 Prostor a jeho člověk, 2004 
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a základně rozlišujeme „nahoře-dole“, „vpravo-vlevo“, vpředu-vzadu“; potom vnímáme teprve 

směry v prostoru. V něm dále jednáme, rozhlížíme se a prohlížíme skrz něj. Toto jednání je 

spojeno s napětím mezi svobodou a nutností, prostor tedy znamená vedle volnosti pohybu také 

jeho omezení. (tamtéž) 

 Slovo „prostor“ má také metaforické významy – ve smyslu otevřených možností, nejen 

jako varieta míst. Vnímáme ho, jednáme v něm, geometricky prostor popisujeme; pohybujeme se 

v něm, setkáváme, prodléváme v něm, bydlíme v něm, hrajeme si a vnímáme místa. Člověk 

konkretizuje svět tím, že schraňuje a uchovává zažité významy, shromažďuje; to vše činí 

vizualizací, doplněním a symbolizací (viz Norberg-Schulz in Prostor a jeho člověk). 

1.3.2 Místo 

 Místo je pak termínem subjektivním, je to prostor, který si uvědomujeme a vnímáme 

všemi smysly. Ne zcela ale vědomě. Místo nás utváří, svým hlukem, tvary, které ho tvoří, vůněmi. 

Má vliv i na podobě našich vztahů v něm. Tvrdé, pevné a hranaté prostředí stimuluje jasnost 

intelektu, a může v našich pocitech vyvolat škálu účinků, od asketické vyrovnanosti k odmítání. 

Měkké a poddajné prostředí může být jak přívětivé, tak nepříjemně uzavírat. Další polarita 

existuje mezi uspořádanou strohostí a chaotickou hojností věcí. Asketické prostředí podporuje 

vnitřní bytí, zatímco bohaté zařízení vnějšího života dodává místům dojem zabydlenosti.“18 

Archetypy fungují i zde, hrady a zámky už dnes nehrají roli jako v době svého vzniku, ale jako 

ztělesněný archetyp formy moci působí i dnes. 

              Demokratické instituce jsou často v budovách s prvky renesanční architektury.  Fyzická 

podoba prostředí působí na naše chování, aniž si to mnohdy uvědomujeme. U kulatého stolu 

(symbolika rytířů kulatého stolu) hovoří společnost jako celek a všichni jsou si rovni, u hranatého 

stolu se komunikace rozdělí do několika skupinek. Naše okolí si uvědomujeme jen zřídka, ale 

podvědomě ho vnímáme všemi smysly a ono nás ovlivňuje. Naši každodenní stejnou cestu tvoří 

například mapa specifických vůní, které v nás rezonují. Kdyby jedna zmizela, můžeme se cítit nesví 

a jen těžko přijdeme na to, proč. Tyto vjemy okolí mohou být konfrontační, anebo harmonické,  

a mohou tak ovlivňovat naši pohodu či stres. Rodíme se s předpoklady vnímat, okolí a směřování 

vzdělávání nás v některých oblastech rozvíjí a některé nechává zakrňovat. Hodnoty společnosti 

bereme za své, učíme se jim, považujeme je za pravdu a ony nás utvářejí do jisté podoby. 

Současné vzdělávání stále upřednostňuje intelektuální vývoj před smyslovým rozvíjením. A tím se 

také snižuje naše schopnost vnímat jemné nuance působení prostředí na nás, naše nálady, cíle 

atp.  

                                                           
18

 viz Legemzová, 2011, str. 21 
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 Nemůžeme donutit lidi, aby spolu komunikovali, ale můžeme vytvořit takové podmínky, 

například takové okolí jejich domovů, které bude k vzájemné komunikaci vybízet. Je dobré tyto 

podmínky kombinovat, blízký park, trafika, chodníky, závětrné slunečné místo, neformální 

příležitosti k sezení, design tohoto itineráře…  Kompozice prostoru je třeba vytvářet citlivě, vnímat 

biografii místa, jeho kontexty, opět měřítko člověka, aby se mohl uvolnit, svobodně vydechnout, 

být sám sebou, být spojen s rytmem dne, ročního období, místa. 

 Místa jsou částečně definována hranicemi, ale hlavně vnitřní energií - polem. I člověk si 

vytváří jisté teritorium, boj o území je v naší přirozenosti, oplocujeme svůj pozemek, označujeme 

si nálepkami anonymní skříňky ve škole… Zároveň potřebujeme, aby energie mohly proudit. 

 Tvar budovy i našeho postoje může vytvářet atmosféru a energii vstřícnou nebo 

odmítavou. Harmoničtěji působí křivky než přímky. Kruhová uspořádání jsou společenská. 

Asymetrie oživuje. Prostor vytváří elementární formy energie, pevné, tekuté, plynné a jejich 

interakce. Teprve v místě s identitou můžeme očekávat osobní identitu člověka.19 

Společnost tvoří lidé v jisté kultuře a tedy lidé jako jednotlivci, se svými touhami a zájmy, 

které pramení z podstaty člověka, který touží po jednouchém - být šťastný. Cesty za štěstím 

mohou být různé, slyšíme, jak je naše společnost komplikovaná a stresující. Dost možná právě 

proto, že člověk v moderní civilizaci ztrácí kontakt s přírodou a nemá čas v kultuře pro všechno 

„důležité“ na to zásadní pro člověka jako duchovní bytosti. Sem patří pocit celistvosti, 

sounáležitosti, čas na sebe po duchovní stránce, otevřená komunikace, rytmus, rituál, dech, sny  

a touhy a příběhy.  

 Žít znamená tvořit. Tvořivost není vyhrazena jen některým lidem či profesím, je to spíš 

způsob, jak přistupujeme k životu. Tvořivost se projevuje v tolika podobách, kolik je na světě lidí. 

Tvořiví můžeme být ve všem, co děláme, je to „přístup“, který nám dodává sílu. Je to citlivost ve 

vnímání všemi smysly. K tomu nás může inspirovat rituál a jeho propojení tělesnosti, zážitku, 

emocí a tvořivého aktu. Může probudit naše vědomé vnímání všemi smysly, někdy stačí si jen 

uvědomit rituály našeho rutinního konání a prožít je. Vnímat své emoce, tak jako primitivní 

národy, které máme tendence prvoplánově mnohdy považovat za méněcenné, ti prožívají svět 

svobodně skrze své emoce a mýtické myšlení20, dokáží se dívat nezaujatým pohledem. Netrápí se 

tím, že nerozumí všemu na světě, ale perfektně znají, co potřebují k životu v prostoru, který 

používají. Není tohle to, po čem uvnitř sebe toužíme? 

                                                           
19

 Norberg-Schulz in Prostor a jeho člověk, 2004, str. 260 
20

 Claude Lévi – Strauss, 1993 
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 Dříve se svět dělil na místa dostupná chůzí, dnes jsou i adresy a telefony nezávislé na 

místě. 

1.3.3 Kultura 

 Kultura je součástí a produktem tvořivosti člověka, lidská aktivita v nejširším možném 

chápání. Fenoménem dnešních dnů je fakt, že umění se stále více inspiruje v kulturách, které jsou 

označovány jako undergroundové, neoficiální (subkultury21) anebo primitivní, neboť právě v nich 

nalézáme takové výtvarné prostředky, které jsou blízké podstatě lidství a dokumentují 

antropologické základy existence člověka. Kulturní jazyk byl původně jazykem symbolů 

vycházejících z přírody a lidského těla, „všesmyslový jazyk“, dnes je zprostředkovaný médii  

a odkázaný na obraznost. Naše informovanost o dění ve světě je široká, ale naše zkušenost 

s jednotlivými obsahy tohoto dění je velmi malá. Komunikace se zrychluje, ale stává se více a více 

zprostředkovanou a fragmentalizovanou. A sdělnost klesá. Fragmentalizovaná informovanost, 

kterou vytváří dnešní reklama, je znakem nepravé ritualizace. Člověk ztrácí v komunikaci šanci 

k tvoření celků, tak se zbavuje možnosti symbolického dorozumívání, symbol v komunikaci vždy 

znamená odkazování k celku (řec. symbollon – úlomek z celkového). Místo přirozeně vnímaných 

celků se k němu dostávají útokem „pseudocelky“, které jsou mu vsugerovány. Dnešní 

antropologie je toho názoru, že všichni lidé jsou stejně kulturní, ale ti, kteří používají jednodušší 

technologie, mají intuitivní pochopení pro přírodní procesy, protože „žijí blíže k přírodě“. Zatímco 

my moderní lidí jsme se přírodě vzdálili tím, že jsme mezi sebe a ji vložili tlustou vrstvu odcizujících 

filtrů v podobě počítačů, betonových budov, dálnic a knih. Antropologicky vidíme dva typy pojetí 

přírody – vnější příroda jako ekosystém a vnitřní příroda jako lidská přirozenost, oba jsou opakem 

kultury, a přesto s ní vnitřně spjaté, příroda je tak protivníkem i zdrojem. Kultura s sebou nese 

transformaci a někdy popření přirozeného. „Člověk jako biologický druh je součástí ekosystému  

a mění jej; jako kulturní bytost rozvíjí představy o svém prostředí a staví se mimo toto prostředí.“ 

(viz Eriksen, 2008, str. 65) 

 Kulturní vědomí a dispozice k symbolizaci jsou specificky lidské fenomény. Jedinec pak 

v průběhu života skrze zkušenosti prochází socializací a začleňuje se do společnosti, takové, jaká 

je. Zde zmíním závěr Léviho – Strausse (1993), že všechny kultury lidí spojuje společná, stejná 

mysl. Nás i primitivní národy (které rozumíme v jeho chápání jako kultury, jež zkrátka na rozdíl od 

nás nemají písmo), rozdíl je jen v tom, že žijeme v různém prostředí a tomu se naše tělo i mysl 

                                                           
21

 Subkultura – je přímým odrazem estetického cítění a soudů jednotlivých skupin, vzniká spontánně a odráží určité 

sociologické procesy odehrávající se uvnitř skupin, a také způsoby vyjadřování těchto skupin navenek. Pro mládež je 
toto téma velmi přitažlivé jako subkultury samotné. Odkazování se k nim utváří její hodnotové orientace.  Subkultura si 
vytváří vlastní vzorce chování, estetická kritéria pro vytváření a hodnocení předmětného světa. Nejsou součástí hlavní 
kultury, ale vymezují se v ní a vůči ní. (viz Babyrádová, 2002) 
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přizpůsobuje. Takže některé kultury jsou schopny vidět Venuši za denního světla, protože to 

potřebují pro orientaci, my umíme řídit auta. Tato rozdílnost je pozoruhodná a fascinující, nikoliv 

však škodlivá nebo podřazující nějakou kulturu. Diverzita je prospěšným a přirozeným jevem. 

Rozdíly vedou k pokroku. Naše kultura snad jen trpí překomunikovaností ve smyslu tendence chtít 

vědět, co se děje ve všech částech světa. Aby byla kultura sama sebou a kreativní, je třeba, aby 

byla přesvědčena sama o sobě a svém původu. Jinak nám hrozí, že se staneme pouhými 

konzumenty a na originalitu nebude čas.  

 Jak napsal římský císař Marcus Aurelius: „Ke šťastnému životu stačí velice málo. Všechno 

závisí na tobě, na tvém způsobu myšlení.“ Tvořivý přístup vyžaduje: věřit v sebe sama, otevřít se 

vlastní intuici, umět se přizpůsobit sobě i ostatním a dokázat vytrvat. (viz Johnsonová, 2011,  

str. 54) Zde se objevují i současné trendy v pedagogice učit žáky samostatnosti, otevřenosti, 

komunikaci a toleranci ve svých názorech (přijetí sama sebe tady a teď pozitivně) i k názorům 

druhých. Člověk, který užívá tvořivou energii, se cítí velkorysejší, radostnější, jistější a živější – jde 

si za svým, věří v sebe a svou intuici, a úspěch se dostaví. 

 Se slovem společnost souvisí neodmyslitelně slovo kultura. „Kultura nebo civilizace 

v nejširším etnografickém smyslu slova je komplexní celek, který zahrnuje vědění, víru, umění, 

mravy, obyčeje a všechny další schopnosti a zvyklosti, které si člověk osvojí jako příslušník 

společnosti.“ (viz Tylor in Eriksen, 2008) Uznávaná definice, která přivádí k zamyšlení ve spojitosti 

s myšlenkou, zní, že všichni lidé různých kultur uvažují stejným způsobem (viz Lévi-Strauss – 

strukturalismus), i když se liší v přístupu k taxonomiím a terminologii svého jazyka. Struktura 

jazyka, který reprezentuje a determinuje způsob myšlení, nás pak následně činí rozdílnými ve 

způsobu myšlení. Ale základní hodnoty přesto zůstávají. Toto jen dokládá opodstatnění moudrostí 

primitivních národů a civilizací celého světa, které nám mají co říci o smyslu našich životů i tady ve 

středu Evropy. Spolu s komplikovaností naší doby se šíření těchto rad a moudrostí stává až jakýmsi 

populárním trendem, ale s funkční schopností kritického myšlení máme šanci se z nich mnohému 

přiučit a prohlédnout jistý možný chaos nabízených hodnot všude kolem nás. 

 Nechceme se zde rozepisovat o ekologii a moralizovat zde v tomto duchu, k tomu jsou 

napsány jiné publikace, např. Zelená svatozář Erazima Koháka o ekologické etice. Pokud 

používáme slovo příroda, chápeme ho ve smyslu této práce především v kontextu zdroje všeho 

lidského, kulturního a společenského. Zdroje, který je naší součástí stále, jakkoli jsme obklopeni 

naší civilizací. 

 Člověk jako lidská bytost má myšlenky a záliby, které mají původ v kódování řeči, jako jeho 

systému pro komunikaci o světě s druhými, v hodnotách a potřebách, které jsou pro všechny lidi 
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zhruba stejné. Originalita každé kultury pak tkví v jejím zvláštním způsobu řešení určitých 

problémů a rozvrhování hodnot. Neboť všichni lidé bez výjimky mají řeč, techniky, umění, nějaké 

pozitivní vědomosti, náboženská přesvědčení, společenské a politické uspořádání. Hovoříme 

podle Strausse o kulturním relativismu. „Každá kultura, má-li být svébytná a udržovat vůči jiným 

kulturám odchylky, které jim umožňují vzájemně se obohacovat, je sama sobě povinována 

věrností, za niž je třeba zaplatit jistou hluchotou vůči odlišným hodnotám, k nimž zůstane zcela 

nebo částečně lhostejná. (viz Strauss, 2012, str. 78) 

 Veřejný prostor vnímáme. Rudolf Arnheim prosazuje názor, že vnímání nelze oddělovat od 

myšlení, vidění je primárním médiem myšlení. Jak si tedy vytváříme své kulturní prostředí, tak nás 

ono zpětně formuje v našich dalších myšlenkách. Chceme-li, aby děti byly otevřené vnímání všemi 

smysly, aby byly kreativní, musíme jim i ve škole vytvořit takové prostředí, které tyto jejich 

možnosti bude podporovat. 

 Adolescenti jsou charakterizováni mimo jiné tím, že se snaží vymanit z masy, hledají svoji 

hudbu, svůj styl a vzor, ideál atp. Nicméně oblast hledání je stále dána kulturou, v níž se pohybují, 

a kterou dokážou ve svém zorném poli obsáhnout. Mladí žijí v přesvědčení, že si své vzory vybírají 

sami na základě vlastního postoje. Neuvědomují si, že jejich individuální postoje se formují pod 

trvalým nátlakem modelů společnosti, která nabízí určitou škálu vzorů, které vytvořila a mezi 

nimiž si mládež může vybírat. 

1.3.4 Znaky 

              Žijeme v realitě přeplněné znaky, se zjevnými i skrytými významy. Celý svět je „zachycen“ 

a „označen“ určitými dohodnutými znaky do systému, v němž se můžeme vzájemně dorozumívat, 

známe-li systém jeho kódování.  Neustále probíhá odkrývání nových souvislostí, vytváření nových 

znaků a jejich zařazování do nových systémů. Existuje mnoho definic pojmu znak. Liší se i různé 

klasifikace, v běžném hovoru používáme jiné dělení i terminologii než ve vědě. Studiem 

prostředků a znakových systémů sloužících ke komunikaci se zabývá sémiotika. (viz Cenková, 

2010, str. 13) Velmi zajímavý je průzkum Léviho-Strausse u domorodých národů, jakým způsobem 

věci kolem sebe pojmenovávají, co vůbec pojmenovávají a proč, funkční taxonomie. Zároveň tyto 

znaky využívá často i vizuální kultura, proto se jí také dále dotkneme. 

 Znak je smyslově vnímatelný předmět, slovo nebo jev, grafické označení, který zastupuje, 

prezentuje, „značí“ jiné předměty či jevy. Je to popis ztotožněný s věcí. Ukazuje mimo sebe na 

něco, co označuje, ukazuje na vztahy a vlastnosti objektivní skutečnosti nebo vědomí. Znak je na 

rozdíl od symbolu jednoznačný. Srozumitelnost je podstatná pro jeho rychlou „dešifraci“. Rychlost 

takové bezchybné interakce a komunikace je obzvláště důležitá v dnešním světě. Jako problém 
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této doby považuje Babyrádová rostoucí tendenci k vytváření znaků ryze obrazových, které 

ztrácejí vazbu k tělesnosti a předmětnosti. Přičemž za základní podmínku existence znaku 

považuje sdělnost a interpretovatelnost, ta je podmíněna možností vztažení znaku k celku. 

Fragmentarizace toto znemožňuje. 

 Rituál umožňuje „přímé dotýkání se věcí“, náš současný život naopak - přijímáme rychle se 

střídající obrazy a nemáme čas na jejich fixaci, natož pak třídění a vyhodnocování. Obrazové 

zprávy na nás útočí každý den, je to neustálý pohyb, střídání obrazových fragmentů ale zabraňující 

vnímat okolní svět jako celek. Uvrhuje nás do pasivního sledování věcí takových, jaké jsou, bez 

vůle je hodnotit či měnit. 

 Slovo jako znak označuje, nikoliv jen symbolizuje. Řeč znaky produkuje za předpokladu 

konsensu. Okolní svět má pro lidi reálnou existenci, jestliže je jejich jazyk schopen pojmenovat ty 

všechny smysly zachytitelné aspekty v něm. Věcem je jedno, jestli jsou pojmenovány nebo ne. Ale 

pro lidi je toto potřeba. Citujme příklad, který použil Hagége (1998) z fikce Alenka v říši divů22:  

„Slyší hmyz na jména?“ Ptá se ovád. Alenka na to: „Nevím o tom.“ „K čemu je dobré,“ odpovídá 

ovád, „mít jména, když na ně nikdo neslyší?“ Na to zase Alenka: „Hmyzu to není k ničemu, ale 

myslím, že pro lidi, kteří mu ta jména dávají, jeto užitečné. Proč by jinak věci měly jména?“  

 Pojmenovávat znamená zařazovat, a způsob zařazování záleží na jazyce, který se vzájemně 

ovlivňuje s jeho uživateli a tvůrci. Jazyky tak vypovídají o světě a zároveň ho znovu vymýšlejí, 

vynalézají uspořádáním podle svých vlastních pojmových kategorií. Navíc má jazyk schopnost 

pojmenovávat i to, co neexistuje (jednorožec), nebo jím můžeme vyslovit nemožné („zemřel 

zítra“). Hagége z tohoto vyvozuje, že jazyky nejsou nástroji k poznávání pravdy a již ze své 

podstaty tedy umožňují lež. 

 Přejdeme-li k oblasti prostoru a věcí v něm, význam objektu – uměleckého díla, jiného 

artefaktu nebo zobrazení - podle Barthese závisí na jeho vztahu k okolí a osobnosti a zkušenosti 

diváka. Význam tedy není daný nebo trvalý, ale naopak dokonce nahodilý. V této proměnlivosti 

vzniká i nová podoba veřejného prostoru. Stavby a jejich podoby se otvírají nekonečnému počtu 

interpretací veřejnosti. Význam architektury je demokratický, otevřený a mnohočetný. Zájem  

o architekturu jako symbol otevřel cestu novým možnostem, stále se ale předpokládá tradiční 

vztah diváka a objektu. (viz Williams in Filipová, Rampley, 2007, str. 59) Přístup k architektuře 

stále pracuje se vztahem ke zkušenosti městského prostředí, vztahem prostoru a společnosti.  

 Městské prostorové podmínky a možnosti mohou mít vliv na lidské chování23. Simmel 

uvádí, že metropole na rozdíl od malých měst vyvolává u svých obyvatel stav „chtěného 

                                                           
22

 L. Carroll, 1865 
23

 Tomuto tématu se věnoval např. G. Simmel v eseji Metropole a duševní život. Viz Filipová, Rampley, 2007) 
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umrtvení/narkózy“, který způsobuje otupělý městský život a je nevyhnutelný. Je způsoben 

přítomností příliš mnoha vjemů tohoto prostoru, které fyzicky i psychicky nemůžeme nikdy 

pojmout a přijmout, aniž bychom ztratili kontrolu nad tím, co vnímáme. A tak je obyvatel města 

nucen svou zkušenost omezit. 

 Městský prostor je architektonickým dílem, ale hlavně dílem společenským. Architekti 

tvoří tvary a prostory, materiální jevy, ale s citem a zkušeností člověka v diskursu tvoření 

funkčního prostoru. 

1.3.4.1 Svět vizuální kultury – potřeba vizuální gramotnosti 

              Vedle verbální komunikace se dorozumíváme také neverbálně a to nejen pohyby těla, 

mimikou a gesty. Neverbální komunikace zahrnuje veškeré způsoby dorozumívání, v nichž není 

zprostředkujícím článkem slovní znak. Nabízí se obraz, a současnou kulturu ovládá právě ten  

a všeobecně vizuální vjemy. Denně se na nás valí neustálý tok těchto podnětů, ovlivňují nás  

i nevědomky a ani při vší své vůli je nemůžeme všechny vnímat natolik, abychom je zhodnotily  

a utřídily ve své mysli. Reklama je všudypřítomná, skrze náznaky a symboly nám vnucuje myšlenku 

jediného možného štěstí skrze ni, vnucuje se nám svou líbivostí. Týká se produktů, emocí i lidských 

vztahů. Reklama i produkce záměrně pracuje s archetypy a hodnotami společnosti, skrze pozitivní 

symboly zabalené v designu se nás snaží dostat na svoji stranu a používá k tomu vizuálního jazyka. 

 Palek píše, že jazyk je sociálním systémem znaků, zprostředkovávajících reakce členů 

společnosti navzájem a na jejich okolí. Porozumět jazyku znamená používat jen těch znakových 

kombinací a transformací, jejich užívání je v dané společenské skupině přípustné, denotovat 

objekty a situace tak, jak to činí členové této skupiny, očekávat při užití jistého znakového vehikula 

to, co jiní členové této skupiny, a vyjadřovat své stavy stejně jako ostatní. Rozumět jazyku  

a správně ho užívat znamená řídit se pravidly jeho užívání běžnými v daném společenství.  

 Žijeme ve světě pohybu a proměny funkce znaku. Tento pohyb je vyvolávám především 

umělými zdroji (médii) a zrychluje se. Rodíme se do světa nikoliv přirozeného, ale dávno již 

pulsujícího kulturou znaků. Smyslem socializace je dosažení souladu individuálního rytmu 

vlastního já s rytmem světa vnějšího. K jeho dosažení můžeme skrze výtvarnou výchovu využít 

právě (přechodového) rituálu, který sehrává důležitou roli zejména v určitých obdobích 

ontogeneze člověka. V rituálu se zpředmětňují symboly ve vztahu k vlastnímu já, tak i vazby ke 

společenství a místu. Člověk je vystaven setkáním s přirozenými zákonitostmi tohoto světa, ale 

zároveň i s „uměle“ vytvořenými pravidly fungování společnosti. Jeho život se stává 

plnohodnotným souladem jeho nitra s vnějším světem, jaký je. Proces tohoto vyrovnávání je těžký 
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a kolektivní obřady (iniciace24) v něm dítěti pomáhají. Součástí nás je také touha odlišit se od 

druhých a být jedinečný, a zároveň sklon vytvářet situace, kde jsou hodnoty naopak sdíleny 

s jinými společně. Ke štěstí nás může dovézt jedině rovnováha těchto dvou směrů. Slavík těchto 

dvou směrů užívá ve výtvarné výchově jako „expresi“ a „reflexi“ v uměleckém projevu. 

 Znaky také můžeme dělit na ikon, index a symbol. Ikon je druh znaku, který je  

s předmětem, jehož zastupuje, svázán skrze vnější (tvarovou, vizuální) podobnost. Typickým 

příkladem je piktogram. Ikon je v podstatě stylizovaný "obrázek“ myšleného. Index je se 

zastupujícím předmětem svázán zákonem příčinné podmíněnosti. Jde o vztah, souvislost, směr, 

přímý odkaz na něco. Např. kouř na obzoru je znakem (indexem) ohně, protože mezi kouřem  

a ohněm existuje kauzální souvislost – kde je kouř, musí být i oheň. Symbol dovoluje přiřadit k 

jednomu znaku jeden i více abstraktních významů. Souvislost mezi symbolem a zastupovanou 

skutečností je dána konvencí, zvykem, dohodou; je to ustálený kód, na němž jsme se v rámci 

nějaké kultury "dohodli". Např. v naší kultuře je symbolickou barvou smrti černá, v Indii bílá. Kříž 

může podle způsobu provedení symbolizovat křesťanství, ale i nemocnici atd. 

 Symbolické poznání používáme tam, kde se v chápání kontextů života uplatňuje 

obrazotvornost a fantazie, například v mytologii, v náboženství. V takových oblastech se klade 

význam na spoluprožívání, porozumění archetypům. „Symboly umožňují prožitkové aktivity, tedy 

kladení nových významů, a silně povzbuzují imaginaci.“ (viz Mucha in Cenková, 2010, str. 21) 

Interpretace těchto symbolů je, lidsky, individuální, podle svého „čtenáře“. Jde o sociální 

determinaci individuálních obsahů vědomí. 

 Obrazy a lidská obraznost jsou podněty a příjemci v myšlení dnešní doby. Obraz, který 

působí na naši obraznost, působí v kontextu, kontextu řeči – jazyka – znaků. Tyto kontexty si 

uvědomíme, když se promění v čase a my nerozumíme obrazům minulosti, kdy byly „čteny“ 

přirozeně. Další příčinou jejich nesrozumitelnosti je odlišnost subjektivní pozice v sociální 

struktuře. Diferencovaný sociální kontext způsobuje diferenci samotného zobrazení, příkladem je 

graffiti, které je pro jednu skupinu society smyslem života, pro jinou vandalstvím. (viz Vančát, 

2000, str. 111) 

1.3.4.2 Vidění 

„Vidění je porozumění.“ Semir Zeki25 

 Jak se člověk vlastně dívá na svět kolem sebe? Kvalita prožitku z vnímání závisí na 

                                                           
24

 Iniciační obřad – zasvěcení, obřad uvedení dítěte do dospělosti, bývá spojen s rituály, kterým předchází doba 

věnovaná plnění zkušebních úkolů. V moderní společnosti je řada obřadů nebo událostí, které plní některé funkce 
obřadu iniciačního – maturita, vojenská služba, nástup do zaměstnání… 
25

 in Kesner, 2000, str. 136 
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divákově vizuální aktivitě. Dokonalé vidění je fikcí. Naopak naše vidění je vždy nekompletní  

a neúplné, nicméně právě tak může být účelné nebo efektní. Nepodstatné je potlačeno a zásadní 

vnímáme o to detailněji. Podle Kesnera znamená dobře vidět vidět dostatečně dlouze, pozorně  

a aktivně, vézt s pozorovaným dialog. U každodenních obrazů však uplatňujeme nám běžný spíš 

fragmentární, těkavý způsob. Abychom mohli „vidět“ kvalitní hodnoty, musíme se znovu učit 

schopnosti prožívat vizuální vjemy. 

 Fyziologicky vidíme, mozek dále extrahuje z neustále se měnícího vizuálního prostředí 

relativně neměnné a konstantní rysy objektů, a porovnává je s těmi uloženými v dlouhodobé 

paměti – a my rozpoznáváme. Ještě výše se vizuálně získaná informace asociuje se vzpomínkami, 

pocity a dalšími obsahy mysli, a my interpretujeme.  

 Pokud objekt vnímáme, oko je v klidu jen po dobu nepatrných okamžiků, přijímá informaci 

pomocí mikropohybů – sakád. Osahává si viděné. Percepce se tady skládá ze série krátkých 

momentek, kdy oko soustavně přejíždí vnímanou plochu – scannuje ji. Porozumění pak probíhá na 

podvědomé neurofyziologické úrovni skládáním obrazu v mozku, a také v chápání. Pohyblivý 

obraz vnímáme intenzivně, ale pasivněji než statický. Médium pohyblivého obrazu tak poskytuje 

menší prostor pro reflexivní, aktivní vidění, a to v lidech možná zakrňuje při vystavení dnešního 

množství televizních a počítačových pohyblivých obrazů, her a klipů. Nejsou pak schopni se 

soustředit třeba na díla v galerii, a taková místa pak lidé vůbec přestávají navštěvovat, neboť jim 

v jejich pasivním nastavení připadají nudná. Odborníci považují neschopnost či nemožnost 

soustředěné vizuální pozornosti26 za jednu z nejzávažnějších překážek vidění, které by mělo vézt k 

zážitku. K estetickému prožitku je nejdůležitějším předpokladem právě zaměření pozornosti. To 

vede ke stavu hlubokého zaujetí statickým obrazem, který je útěkem z reálného světa do jiné 

reality, jednou z funkcí umění.  

 Jak vnímáme obrazy, přibližuje Vančát (2000). Říká, že realistické obrazy mají větší míru 

komunikativnosti, jejich obsah můžeme poměrně přesně popsat podle známých životních situací 

podepřených naší osobní skutečností. Určitá část diváků považuje za důležité jen takovéto 

zobrazení a nerealistické obrazy ignoruje. Nevidí důvod vnímat nerealistická díla a nic v nich 

smysluplného nevidí. Ano, nerealistické obrazy jsou spornější v procesu komunikace, jejich 

poselství je pak ale přesvědčivé a osobní, subjektivní; přesný obsah je obtížně ověřitelný. 

 Schopnost vizuálně vnímat nám není dána najednou a v celistvosti. Vytváří se postupně 

v procesu a podmínkách. Zde se vracíme k fyziologii a ontogenetickému pohledu na člověka. Je 

prokázáno u některých přírodních národů, že ve svých podmínkách jsou schopni vidět více odstínů 

                                                           
26

 Pozornost – subjektivní mentální stav, který odfiltrován jevy a děje, na něž se v daném okamžiku nezaměřujeme. 
…klíčová součást vnímání. (Kesner, 2000, str. 144) 
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jedné, v jejich životě důležité, barvy. (barva bílá u Eskymáků, barvy okru u pouštních civilizací…  

viz Vančát, 200, str. 61) To, že se nerodíme připraveni vizuálně vnímat, znamená flexibilitu tohoto 

smyslu, kterou můžeme nazvat schopností „konkrétní kalibrace orgánů vizuálního vnímání podle 

variabilních konkrétních životních podmínek“ (viz Vančát, 2000, str. 62). Skrze vidění (ale nejen to, 

i skrze další smysly) si tak budujeme koncepty, představu o celistvosti světa, senzomotoricky  

a asimilací, ve fyzikálním a zároveň společenském prostředí (viz Piaget in Vančát, 2000). 

 Vizuální vnímání je do značné míry podmíněno řečí a schopností viděné pojmenovat, a tak 

zapamatovat a sdílet.  

1.3.4.3 Umění je symbol 

 Otázce „Jaké jsou hranice umění, kdy ještě je umění a kdy už ne?“ jsem se věnovala 

v bakalářské práci (2010). Zde doplním v duchu Jazyků umění N. Goodmana (2007), že tato otázka 

je dost možná kladena špatně, a proto jsem se v ní nejen já nedobrala definitivní odpovědi. 

Goodman ji pokládá jinak: Kdy je umění? Za jakých okolností, v jakém kontextu, jakém prostředí…  

Tato teorie pak osvětluje proč (kdy, v jakém kontextu) je Duchampova fontána umění – plní 

symbolickou funkci. Dovoluji si doplnit, že hodnocení umění, na dobré a řekněme nezajímavé, je 

také velmi subjektivní, individuální. 

 Goodman odděluje umění a dobré umění, dále říká, že umění je symbol a jeho podmínkou 

je jeho symbolická funkce. Symbol užívá v obecném, neutrálním smyslu, zahrnující písmena, 

slova, texty, obrazy, diagramy, mapy, modely atp. Symbolizace a poznání jsou nepotlačitelnou 

lidskou potřebou a účelem symbolizace je komunikace. Umění podle něho slouží k posilování 

intelektuálních svalů, pomáhá nám přežít, činí nás citlivějšími a vnímavějšími. Estetický prožitek je 

prožitkem kognitivním a dynamickým. Zahrnuje jemné rozlišování a rozeznávání jemných vztahů, 

identifikování symbolických systémů a interpretaci. Dochází k poznání i emocím – pociťovanými 

díky emotivnímu obsahu v díle. 

 „Není náhoda, že stále častěji výtvarníci uvažují o komunikaci jako hlavním cíli svého 

záměru.“ (viz Humhal 2008, str. 4) Komunikace se jeví jako neukončený proces a možná se 

někomu může zdát jako cíl umění nedostatečný, ale ona je cestou, kusem naší cesty za našimi cíli, 

a tak umění může být tímto kusem cesty také. 

1.3.5 Postmoderní společnost – v Evropě od padesátých let – současná společnost 

„Náš zvyk ignorovat přítomnou chvíli v zájmu toho, co teprve má přijít, vede přímo k fatálnímu 

nedostatku uvědomování si pavučiny života, do níž jsme vpleteni.“ (viz Kabat-Zin, J. in Johnsonová, 

2011, str. 170) 
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„…krize subjektivity a osobnosti, jež trpí fragmentárností a mechanizovaností, jako důsledek 

převažujícího trendu dnešní globální civilizace.“ (viz David in Babyrádová, str. 15) 

 

 Společnost jako sociální systém vyžaduje existenci pravidel – norem, ty jsou spojeny se 

sankcemi (pozitivní -  odměny, negativní - tresty). Tento systém tvoří společenskou kontrolu, 

základní hodnoty a způsoby myšlení a chování příslušníků. Normy nedodržují úplně všichni nikdy, 

ale ony vymezují hranice společensky přijatelného chování. S vývojem se i tato pravidla mění, 

některá mizí a objevují se podle potřeby nová. Demokracie, společenské uvolnění a svoboda 

vedou k porušování norem. Současná společnost si zrušila všechna tabu. Původní významy se 

mění, vznikají nové kontexty a vztahy, a tedy struktura se stává složitější. Být gramotný se v ní 

v celé šíři orientovat se stává snad nemožným. Logickou cestou, možností, je najít si v této síti 

vybraný proud, v něm najít svoji identitu a skrze něj potom vnímat další prvky kultury. Můžeme 

svět nahlížet z vyprofilovaného pohledu skrze své zaměstnání, styl života, zájmy… V takovéto 

společnosti pak lidé logicky vytvářejí skupinky podobně smýšlejících jedinců – subkultury. Člověk 

potřebuje ke svému životu jistý řád, svou pojmenovanou identitu. 

 Dnešní civilizace, architektura, design vytváří módní trendy. Pohybujeme se ve stylech, 

vytváříme je. Styl je vedené vědomí, týká se individualismu, ale je zároveň společenský a pomíjivý. 

Vytvářejí ho osobnosti, důležití lidé. Například v oblékání bývá až manipulativní, nahrává 

konzumnímu nastavení společnosti, kde je třeba vyrábět a prodávat, a lidé tedy musí být donuceni 

kupovat. V architektuře vévodí elegantní formy, velkorysé prosvětlené prostory. Mezi materiály 

vede nerezová ocel, hliník, beton, plasty a sklo. Silikonové spoje ale mají omezenou životnost, ta 

je také znakem současnosti. Podporu mají nápady vedené egem, ne funkcí. Dnešní doba není 

vedena nutností, nýbrž hledáním příležitostí. Přes rostoucí svobodu dvacátého století uniformita 

masově vyráběných produktů a sociální anonymita stírá vnější znaky individuální identity. Je třeba 

naplňovat faktory podporující společnost ve veřejném prostoru. 

 Naslouchat celistvostem situací, to vyžaduje vnitřní klid a individuální obětavost. 

Naslouchat vnitřním podnětům spíš než reagovat na vnější je naším cílem, neboť naše kultura 

oddělila myšlení od citů, odtrhla od sebe tělo a život. A přitom ve studiu biologie se každý 

organismus stále studuje jako celek ve svém prostředí. Jako o celcích přemýšlejme o všech našich 

činech, jednejme zodpovědně. Jsme ve věku myšlení.  Myšlenka patří městu a budoucnosti, 

životní energie přírodě poháněnou minulostí, v této polaritě a neoddělitelnosti žijeme. 

 Je zřejmé, že vývoj naší civilizace se dostal někam, kde ho musíme v jistých směrech 

změnit, abychom na Zemi přežili. Dělat věci jako za dob minulých (pěstovat si potraviny, chodit 

pěšky kam potřebujeme…) ale nemůžeme, nemáme už ty dovednosti, nechceme přijmout 
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překonané nedostatky, jsme již odlišní. Příčiny a následky jsou už příliš vzdálené. Tehdejší 

pravdivost a strádání dnes nahradilo zdání a stres. 

 

 Podle Vančáta (2000) je postmoderní doba subjektivní, dochází k pluralitnímu vnímání ve 

struktuře světa. Hledejme ale strukturní komplexy nového současného světa médií a obrazů, 

hledejme systém a směr, kudy se ubírat. Denisa Kera27 pokládá otázku: „Je důraz na „lidské“  

a „přirozené“ jedinou alternativou myšlení a vývoje?“ Odpověď nám může dát možná umění. Když 

se nám skutečnost vzdaluje, potřebujeme ji nahradit její obdobou. (Skutečný dopis je nahrazen  

e-mailem bez pachu, haptického zážitku…) Nicméně jako chaos na stole může mít svůj skrytý řád, 

tak ho může mít i zdánlivě chaotický svět. 

1.3.5.1 Náboženství 

 Tento řád člověku dávalo dříve náboženství, dnes už nemá takovou sílu a mnoho lidí je 

nevěřících. Každá známá společnost/kultura měla nebo má nějakou formu náboženství. Vyznání, 

sekt a kultů je mnoho, ale u všech můžeme pozorovat společné znaky, které by mohli být zkrátka 

pro člověka bytostně potřebné a bez nich nenachází klidu. Je jedno jestli věříme v Boha nebo cosi 

jako sílu přírody, ale tendence k nějaké víře v sobě člověk obsažené má a může-li je naplnit, 

pomáhají mu vypořádat se s nesnadnými situacemi. Náboženství je kulturní universum. Odpovídá 

určité lidské potřebě porozumět účelu své existence, událostem kolem svého života a dává smysl 

a klid v životních nejistotách. K náboženství patří také pocit sounáležitosti, neboť jeho 

praktikování neprobíhá většinou o samotě. Také propůjčuje ten potřebný řád a pravidla (normy, 

příkazy a zákazy, rituály), často pro muže a ženy rozdílné. V dnešním světě figurují tři hlavní 

náboženské tradice -  judaismus, křesťanství a islám. Tak jako naše společnost i tato náboženství 

jsou patriarchální, genderově vnímáme nižší postavení žen a autoritu mužů v komunikaci  

i postaveních. Podle výzkumů (viz Renzetti, 2003) jsou ženy religióznější než muži, snad to souvisí 

s větší poctivostí, poslušností, jistou pasivitou a submisivitou žen obecně. Otázkou je, jestli tyto 

vlastnosti jsou u žen vrozené nebo naučené výchovou. A také je pravdou, že muži těchto vlastností 

jsou ve víře více zainteresováni také. Zdá se, že záleží na povaze a vlastnostech jedince, jak moc 

duchovno a řád s ním spojený ve svém životě potřebuje nebo ne. 

 Podle feministek je problematická část patriarchálního náboženství v jeho dualistickém 

pojetí světa: oddělují Boha a svět, posvátné a profánní, ducha a tělo (přírodu), což způsobuje 

napětí v člověku mezi těmito polaritami. Ony ho nazývají modelem nadvlády, neboť dělí 

skutečnost do dvou rovin, nadřazené a podřízené. Feministky naopak zdůrazňují jednotu ducha  
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a přírody, kde zkušenost (socializační procesy, důležité mezníky života) je zdrojem spirituality. 

V sedmdesátých letech tak vznikl proud ekofeminismu28.  

1.3.5.2 Co naše dnešní já potřebuje? 

 Když se řekne: „Potřebuji jít do přírody.“ Je psáno „… jak myslíme, takovými se i staneme.“ 

(viz Dhammapadam in Johnsonová, 2011, str. 171) Když čteme v rozhovorech/slyšíme osobnosti 

mluvit o životě, slyšíme věty jako „Největší štěstí v životě bylo potkat mojí manželku, skvělou 

bytost, šikovnou a pracovitou, krásnou a laskavou.“, co to o nás vypovídá? Ačkoliv mohou takové 

věty znít jako klišé, fráze, opakované naivní věty, jsem přesvědčena, že řečeny upřímně, nejsou. 

 Pro život dnes potřebujeme asertivitu, sebevědomí, fyzickou, ale především psychickou 

sílu a odolnost, samostatnost… dokonalost, profesionalitu a výdrž tvrdě pracovat. Média nás stále 

intenzivněji „masírují“ reklamami, v nichž nás těmi šťastnými učiní jedině dokonalé moderní 

technická zařízení, luxusní zboží, vymodelovaná těla k dokonalosti podle opět představovaných 

idolů současné krásy. Kapitalistický svět je vytvořen na až nadměrné výrobě produktů, které je 

třeba vnutit-prodat spotřebiteli, aby ekonomika byla v běhu a funkční. Uvědomme si však, že toto 

nastavení světa jsme my lidé vytvořili, ale je umělé, je to systém, v němž žijeme a máme velmi 

zažitý jako přirozený, daný. Ale možná takový vůbec není a mnohým dochází, že se z něho 

potřebují vymanit nebo ho nějak nadhlédnout, neboť pochopí, že štěstí leží jinde, než kam nás 

směřují média, která nás často nenechají svým bombardováním ani vydechnout, abychom 

k tomuto poznání mohli dojít. Cesta k němu je vlastně jednoduchá, ale je obtížné prohlédnout 

clonu tohoto systému, nenechat ho na sebe pršet, ale uvidět pravé hodnoty lidskosti a přírody, 

neboť každý z nás je její součástí, i dnes a nemůže tomu být jinak.  

               Při objevování primitivních29 národů o staletí zpět byl názor na ně často pohrdavý, 

společnost je považovala za méněcenné až zvířecí. Dnes jim mnohdy můžeme spíše závidět jejich 

svobodu a jednoduché a hluboké štěstí jejich životů.  K podobným závěrům se dostává i mnoho 

filosofů a myslitelů dnešní doby. Stern uvádí, že zřejmě nepropagovanější ideologie v naší kultuře 

je láska. Tato velmi specifická ideologie má kořeny někde v trubadúrské písni, na počátku moderní 

éry se jako odštěpek romantismu začala vnucovat do femininní mentality díky červené knihovně, 

aby s nástupem moderních komunikačních médií brutálně kolonizovala „archiv diskursu“ lásky 

v naší kultuře, řečeno Michelem Foucaultem. Přivedla s sebou neurotické pojmy jako zrada, oběť, 

žár, vášeň a skryla alternativní a potencionální pojmy jako solidarita, kreativita, přátelství, 

                                                           
28

 Ekofeminismus je hnutí feministické spirituality založené na vztahu k zemi, vyzdvihuje těsné spojení žen s přírodou, 

ctí za hodnoty vrozené osobní rysy žen (zájem o druhé, péči, jemnost, těsné spojení s přírodou), blíží se symbolice a 
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(viz Renzetti, 2003) 
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 slovo primitivní užívám dle významu Lévi-Strausse, Myšlení přírodních národů 
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kooperace atp. A tak v dnešní kultuře najdeme lásku „spalující a pohlcující, pro niž se trpí (?!), 

lásku čistou a svatou, lásku vykoupení, lásku víry, lásku bůh a bůžek – jinak řečeno lásku jako 

identifikaci s ideálem jáství.“ (viz Stern, 2006, str. 170) Tak je nám vtloukána do hlavy zcela 

samozřejmá a nezpochybnitelná definice lásky. A zde hrozí nebezpečí záměny s významem pojmu 

„cit“ v naší kultuře. Jak Jung popsal, ten je však především významem míry, jako protipól rozumu. 

„Citlivý člověk byl ten, kdo znal míru věcí, kdo dokázal sjednocovat protiklady. V naší kultuře se 

však citlivost a citovost proměnila v inverzi tohoto původního významu – citlivý je dnes ten, kdo 

míru ztratil, kdo nenalezl míru mezi emocemi a rozumem, kdo emocím propadá a je jimi vláčen, 

citlivost a citovost je jinak řečeno v evropské ideologii zaměněna za hysterii. Na tomto podloží 

vyrostla i „evropská láska“, láska jakožto identifikace s ideálem jáství, láska narcistická, hysterická, 

infantilní, neurotická, řečeno s Kunderou: láska lyrická, čili totalitní.“ (viz Stern, 2006, str. 171)  

              Babyrádová píše, že člověk je bytost společenská, společenství se vyznačuje vztahem  

Já – ti druzí. Jako negativum postmoderní společnosti se objevuje pozvolné ztrácení zájmu  

o identitu „jiného“. Stáváme se hráči, soupeři. Ale rozlišujme „hru“ jako jeden z nevhodnějších 

výchovných prostředků, a „hráčství“, jež je zautomatizovanou činností, která má nedobrý vliv na 

socializaci jedince. Tento hráč má za cíl svůj vlastní prospěch za minimalizace rizika své prohry, 

nikoliv motivaci zlepšování svých vlastních kvalit a dovedností. Hledá nejsnazší cestu k pokoření 

protivníka.  Struktury chování jedinců v postmoderní době jsou typizovány podle nově vznikajících 

norem, ne už podle přirozených zákonů. 

 Narcistická postmoderna – epocha pregenitální fragmentace. Jiří Tyl hovoří o jakési 

regredaci lidstva o stupeň níže, kde není problémem narušení hranic já, ale deklarativní zrušení 

všech hranic (tedy i hranice já), což přináší sice zvláštní druh prainfantilní svobody, ale zároveň 

úzkost z fluktuace a neintegrity já, kterému nezbývá při rušení hranic mezi sebou a světem než 

následovat svět, měnit se spolu s ním, být nesen bezmocně na vlně neuchopitelného dění. Takto 

Tyl dodává psychoanalytické pozadí Kunderovu ohlášení nastoupení imagologie na trůn po 

odcházející ideologii, neboť v proměnách negenitálního já mají nutně klíčovou roli obrazy, nikoli 

slova. Takové já je potom Narcisův obraz v zrcadle (viz Stern, 2006, str. 168). Také Tomáš Fassati 

(2001) říká, že dnes, v době postmoderní, se dorozumíváme pomocí grafických figur, znaků  

a symbolů. Ukazuje se tedy potřeba nepodceňovat sílu vizuálních obrazů kultury a porozumět 

principům takové zákeřné manipulace, kterou si člověk zvyklý na sílu slova plně neuvědomuje. 

Stern uvádí Judith Williamson, která mapuje, jak reklama používá náš zrcadlový obraz k tomu, aby 

vstoupila přímo do našeho vědomí a proměňovala ho. 

 Názor, že modernita ztroskotala, hovoří ve smyslu roztříštění celistvosti života do 

navzájem nezávislé speciální oblasti přenechané úzké kompetenci odborníků, zatímco konkrétní 
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jedinec tápe. Postmoderno je pak částí moderna a modernost se rozvíjí v oddálení od reálna. Idea 

modernity souvisí úzce s principem, že je možné a nezbytné skoncovat s tradicí!! (dnes se ale 

ukazuje nutná potřeba tradice v životě zdravého člověka, už jsme tedy modernitu v jistém slova 

smyslu překonali, když jsme schopni kritického náhledu) a zavézt naprosto nový způsob života  

a myšlení. Pod slovem postmodernost můžeme najít různé, i nejprotichůdnější perspektivy, ona 

sama přináší možnost plurality pohledů na svět. Dochází k odtržení kultury od života, na kterou lék 

hledá Wellner (in Lyotard, str. 18) v proměně estetické zkušenosti vztažením k problémům 

existence.  Umění a zkušenost má vytvářet most překlenující tuto propast. Lyotard píše o rysech 

současné doby: regulační i reprodukční funkce jsou stále více odnímány úředníkům a svěřovány 

automatům, hlavní záležitostí je disponování s informacemi. Životní cíl je něco, o co se musí každý 

postarat sám, každý jednotlivec je odkázán na své vlastní já, které ale v kontextu společnosti 

mnoho neznamená, ačkoliv je zapředeno do sítě širokých vztahů.  

               Princip obecného pokroku lidstva je pojem, v nějž dnes zanikla důvěra západního člověka, 

kterou choval v posledních dvou stoletích. Už nevěříme v jeho prospěch lidstvu v jeho celku. 

Lyotard nazývá vědotechnikou to, co se dnes rozvíjí. Ta se vpřed pohybuje sama od sebe, vlastní 

silou, která je na nás nezávislá. Neodpovídá požadavkům vycházejícím z potřeb člověka. Narativní 

funkce ztrácí svoje zbraně, velkého hrdinu, nebezpečí, putování myšlenky a velký cíl.  Rozmělňuje 

se na shluky jazykových prvků. Žijeme pak na jejich křižovatce, nevytváříme řečové kombinace 

s nutnou stabilností a vlastnosti těch, které vytváříme, nejsou nutně sdělitelné. Ti, kdo nás řídí, 

směřují k zmnožování moci. Náš život se stává legitimním, když přispívá k optimální účinnosti 

systému – k výkonnosti. Zároveň je zapotřebí méně práce, aby se snížily náklady, a proti tomu 

hodně práce, aby se snížila sociální zátěž představovaná neaktivní populací. Tato teorie zavání 

rozporem a bezvýchodností, jak naznačoval již Marx (in Lyotard, 1993). Peníze jsou život, tato 

„jistota“ nám zůstala. Peníze jsou znakem postavení každého člověka a cestou k němu. Moc 

utrácet peníze je dnes moc žít. Reklama nám vnucuje myšlenku, že ti, kdo mají tuto moc utrácet, 

jsou hodni lásky. 

 Znaky ideálu ztratily svoji zřetelnost. Ideje se zdůvodňují argumenty a argumenty 

přesvědčují. Rozum je něčím univerzálně sdíleným. Umění zrcadlí společnost a stává se svědkem30. 

Umění lichotí zmatenosti, která vládne vkusu dnešního člověka, který poslouchá reggae, na oběd 

jde do fastfoodu, obléká se do retro módy, z Asie si nechává posílat francouzské parfémy. 

Realismus čehokoliv je realismem peněz, které vládnou smyslu našeho současného systému. „Při 

neexistenci estetických kritérií je nadále možné a užitečné poměřovat hodnotu děl ziskem, který 

přinášejí.“ (viz Lyotard, 1993, str. 23) Umění najde zalíbení ve směsici směrů, tak jako kapitalismu 
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jsou vhod všechny „potřeby“, pokud mají kupní sílu. Každá věc a každý čin jsou přijatelné, pokud 

mohou vstoupit do ekonomické směny. Což zní trochu soudnému člověku minimálně smutně. 

Znepokojivá je také myšlenka, že princip vědění, který je neodlučitelný od výchovy ducha, výchovy 

osobnosti, se stává a bude stále více stávat přežitkem. Vědění bude produkováno, aby bylo 

prodáváno, konzumováno, aby bylo zhodnoceno, přestává být samo sobě vlastním účelem. 

S tímto problémem se setkáváme a boj o zachování původního principu zatím má stále svoji sílu. 

 Současná společnost se od osmdesátých let vyznačuje zájmem o dostupnost zdravotní 

péče, o složení stravy a zájmem na vlivu životního stylu na naše zdraví. Tak vzniklo i téma pro vznik 

současných trendů a zájmů lidí v cíleném sportování, otázce kouření, alkoholu, a také zdravém 

jídle. Zároveň se však ukázalo, že některé skupiny lidí nemají podmínky pro zlepšení svého stavu 

z důvodů ekonomických, etnických, věkových i genderových. Zdraví chápeme jako stav naprosté 

tělesné, duševní a společenské pohody.  V současných průmyslově vyspělých společenstvech je 

faktem, že se ženy dožívají vyššího věku než muži, a dáno je to částečně geneticky, i hormonálně,  

i když ženy bývají za život vícekrát nemocné. Což ale může souviset s tím, že častěji navštěvují 

zdravotní péči než muži podle tradičních genderových norem: ženy jsou křehké a potřebují 

pomoc, muži jsou silní a vyrovnaní. V ekonomicky nerozvinutých zemích na délku života mají  

i místní zvyky a obyčeje (v rodině mají na více jídla nárok muž a syn, dcera má tak menší šanci 

zdravě dospět apod.) Stres z různých důvodů pohodu-zdraví narušuje v jejich i v našem světě. 

Muži v manželství se dožívají vyššího věku než ti svobodní.  

              Od roku 1981 se v Americe sleduje výskyt AIDS a možnosti jeho definitivní léčby stále 

nejsou. Zajímavé je pojetí léčby, kdy se u nás konečně prosazuje psychosomatická léčba jako 

rovna dosud základní léčbě fyzického těla bez přihlížení k psychickému stavu pacienta. Současná 

móda je pro ženský zdravotní stav v mnohém příznivá oproti minulosti sešněrovaného ženského 

těla v absurdních korzetech. Některé zdravotní zásahy se dnes pomalu ukazují jako zbytečné  

a péče přehnaná na úkor zdraví pacienta. Jde o racionálnější pohled na zdravotnictví a možnosti, 

jak si přírodními způsoby můžeme pomoci také sami.  

             Deprese a úzkostlivost se staly probíranými fenomény, se kterými je třeba pracovat, ale 

jsou vlastně běžné (?!), a u žen se vyskytují více (může to být způsobeno výchovou k pasivitě žen, 

které se pak nedokážou problému postavit a řešit ho, vysvobodit se z nepříjemné situace), často 

jsou spojeny se vztahovými problémy anebo ekonomickou situací. Psychické problémy, zejména  

u žen mohou být způsobeny nízkým sebevědomím. Ženy jsou posuzovány často více podle toho, 

jak vypadají, než co dělají, a vzhledem k tomu, jak vypadá současný ideál krásy, hubená modelka 

věčně mladistvého vzhledu, se mu mohou jen těžko vyrovnat. Váha a vzhled se tak stává kulturní  

a osobní posedlostí. Renzetti uvádí, že současné standarty krásy jsou genderově podmíněné  



49 

 

a ženský ideál má vzhled ženy-dítěte, mladé, infantilní, dráždivé, která ale nepředstavuje 

ohrožení. Je štíhlá s velkými ňadry. Stírá se hranice mezi roztomilostí a smyslností, dostáváme se 

k nerealistickému standardu a nevyhnutelnému uvržení žen do nespokojenosti a úzkosti.   

1.3.5.3 Antropologická úvaha 

 Jak se na současný moderní svět dívá antropologie? Již po dvě staletí se západní civilizace 

ustanovila jako ta pokroková, k níž ty ostatní vzhlíží. K čemuž pomáhalo přesvědčení, že věda  

a technika budou stále zdokonalovat naše světy, že láska k pravdě, dobru a kráse ovládne celou 

zemi, tyto předpovědi však byly vyvráceny ve 20. století. Pokrok nám dal nad přírodou moc a ta se 

proti nám obrací, díky medicíně počet lidských bytostí narůstá do té míry, že není možní všem 

poskytnout ani nejnutnější potřeby, ani pracovních míst není dost, a to i přesto, že se vyrábí 

přebytky, produkce si žádá konzumaci, ale ani tu již nestíháme. Oprávněně se nabízí otázka, zda se 

naše společnost nestane neovladatelnou. Při zkoumání funkčních struktur jiných i naší kultury, je 

třeba nejprve pozorovat rozdíly, abychom objevili charakteristické vlastnosti slovy Rousseaua  

(viz Lévi – Strauss, 2012, str. 16), od analýzy k syntéze… Strauss vypozoroval, že na celém světě 

neexistuje národ, který by se nesnažil být originální nějakým pravidlem, čím se asi odlišujeme my? 

Například kuchyní (vepřové maso, omáčky apod.). Tyto rozdílnosti stmelují národy uvnitř a lidé  

v nich cítí sounáležitost a pocit skupinové-národní identity, opět se tedy diverzita ukazuje jako 

přínosná. Evropská unie ve smyslu sjednocení států zrušením jeho hranic vypadá jako přínosná 

myšlenka, cítíme, že propojování kulturních výjimečností se obohacujeme, ale také přicházíme  

o pocit identity jedincem uchopitelné ohraničenosti jeho kmene, národa, země. Přirozeným 

mechanismem je pak vytváření specifických kompaktnějších menších subkultur uvnitř příliš velké 

kultury. Antropologie nese myšlenku, že způsob, jakým žijeme, naše hodnoty, nejsou jediné 

možné, existují i jiné typy života a hodnotové systémy, které různým lidským společenstvím 

umožňovaly a umožňují dosáhnout štěstí. Skrze zpochybňování sama sebe můžeme nahlédnout 

škálu možností, dosáhnout jakési optimální míry různorodosti, která nás udržuje životaschopné.  

               Veřejný volný prostor se zmenšuje, interakce mezi námi je častější a nevyhnutelnější. 

Pravidla naší společnosti jsou často vzdálená pravidlům přírodnímu výběru a možná, že tady 

bychom mohli hledat příčiny jisté nesrovnalosti udržitelnosti naší moderní kultury na Zemi. 

Kultury se vyvíjejí, jedinci v nich se jim přizpůsobují, ale základ, na němž stavíme, je stále tentýž. 

My jsme možná limitováni určitou mírou oddálení se od něj, nacházíme se blízko této hranice a ta 

některé z nás nutí přemýšlet o původních hodnotách. Anebo se nabízí antropologická teorie dvou 

typů kultur. První primitivních národů, které Strauss připodobňuje k mechanickému stroji, která 

zachovává základní způsoby obživy jako je lov a sběr, zbývá volný čas pro jedince a nikam se 
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nevyvíjí. Druhý typ, do něhož patříme i my, je připodobňován k parnímu hrnci, kde energie vzniká 

teprve teplem na základě úsilí, ale výsledný efekt je větší a umožňuje rozvoj. Zároveň také pohyb  

a posun ve společnosti přináší jedincům neustálé hledání se v něm, ale nepoměrně větší efektivita 

tohoto systému může působit jako chaos. 

  Veřejný prostor a jeho podoba, jak ho chápeme jako lidské bytosti dnes kolem sebe, je 

dána mírou našeho vlivu na něj. Pravidla a zvyky primitivních kultur většinou přispívají přírodnímu 

výběru. Naše kultura se snaží zachránit každý život pod jménem lidskosti a pokroku. Náš současný 

prostor vedle přírodní determinace je ovlivněn sociálními a hygienickými pravidly chování  

a jednání, jeho podoba souvisí i s rasou jeho obyvatel, a zpětně příroda nás podporuje dědičností 

některých návyků a schopností, které se vyvíjejí s podmínkami obývaného prostoru.  

 Je třeba smířit se s pohybem a diverzitou jako přirozenými jevy. „…člověk neuskutečňuje 

svou přirozenost v abstraktním lidství, ale uvnitř tradičních kultur, jež se mezi sebou liší podle míst 

a období.“ (viz Strauss, 2012, str. 67) Jiné kultury nejsou „barbarské“, a ta naše není jedinou 

možnou správnou cestou. Hodnotíme současné stupně vývoje, naši životní úroveň a styl, ale 

k jakému cíli a hodnotě se vlastně vztahujeme? Jsme přesvědčeni, že naše myšlenky a záliby 

směřují vpřed, zatímco se ve skutečnosti často jen točí v kruhu. Odkazy a objevy starých kultur nás 

pak překvapují jejich pokročilými myšlenkovými pochody a schopnostmi, zatímco ony jsou v lidech 

tehdy i dnes stále, jen mění svoji formu v závislosti na podobě a charakteru prostředí.  

1.3.6 Zájmy a volný čas 

 Slovy Petra Saka31 kvalitním trávením volného času mládeže se urychlí rozvoj obecných  

i specifických schopností mladé generace a potlačí rozvoj negativních sociálních rysů. Ve sféře 

volného času se rozhoduje o rozvoji talentu mladého jedince a naplnění jeho potřeb a zájmů, a na 

druhé straně se tlumí tendence k negativnímu sociálnímu zrání. A volný čas může také 

kompenzovat případné nedostatky školského systému, způsob jeho naplňování představuje 

duchovní bohatství společnosti, je daný nastavením společnosti, co se týká hodnot, vzorců 

chování a sociálních mechanismů. Např. kultura se komercionalizuje, často chybí peníze pro státní 

dotace na trávení volného času mládeže. Volný čas je ve svém rozsahu a obsahu systémově 

provázán se soudobým typem společnosti, kterému odpovídají konkrétní hodnoty, instituce  

a vzorce chování, sociální mechanismy spojené s naplňováním volného času. Ten je objektivizací 

vnitřního života a duchovního úsilí jedinců i skupin, podle sociologických kritérií je to čas, v němž 

se jedinec svobodně rozhoduje pro činnost na základě svých zájmů, nálad a pocitů.  

  

                                                           
31

 Petr Sak, Proměny české mládeže, 2000 
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             Pro jedince má funkci relaxační, rekreační a rozvojovou, ale zároveň zárodečnou pro 

společnost (např. ve hře s novými technologiemi). Pro mládež je tento čas významný ve smyslu 

utváření hodnotového systému a životního stylu. Právě v období dospívání je typické nejširší 

spektrum zájmových aktivit, teprve postupně se zredukuje na prohlubování určitého zájmu. 

V tomto období se zakládá aktivní životní pozice člověka a obsahové naplnění jeho volného času. 

Zvolené aktivity jsou výrazem subjektivní stránky člověka, jeho potřeb a zájmů. Zároveň navazují 

na hodnotovou orientaci, kulturu a způsob života jeho rodiny, která je součástí nějak nastavené 

společnosti. Život člověka funguje ve struktuře biologického a sociálního rytmu sebe sama, 

střídání dne a noci, spánku a bdění, odpočinku a aktivity, sociální charakter má týdenní rytmus  

(z judaismu a křesťanství) členěný na práci a odpočinek, kdy by se měl člověk věnovat duchovním 

otázkám. 

              Zároveň se zájmy s věkem vyvíjejí, jak se posunuje hodnotová orientace, jak dosavadní 

zájmy stimulují sociální, mentální a psychické zrání. Biologické zrání má za následek erotické 

potřeby dospívajících. Naopak studium ve volném čase poměrně rapidně s věkem klesá u většiny 

mladistvých, tak jako klesá i mnoho tvůrčích aktivit. Nejvíce volného času a možností k aktivnímu 

životu ve volném čase máme ve věku kolem 17 let. Jedinec má více práv a ještě málo povinností, 

baví se a začíná hledat partnera. 

 I díky medicíně se sport stal doménou žen tak jako mužů, mýty o tom, že by jim mohl 

škodit, byly vyvráceny. Naopak dnes sport a pohyb patří ke zdravému životnímu stylu a vhodnému 

trávení volného času, které navíc zvyšuje sebevědomí. Média fenomén prosazují s příslibem 

mladosti, štíhlosti, sex-appealu, a přínosy jako zdraví, dobrý pocit a hbitost jako by neměly váhu. 

Vytváří se tak další sportovní ideál krásy, který nás běžné postavy psychicky stresuje a můžeme si 

v honbě za ním i fyzicky ublížit. Nicméně sport a pohyb je přirozenou aktivitou člověka, která se 

vyvíjí spolu s novými poznatky, technologiemi a módou.  

 Jinou skupinou zájmů jsou ty kulturně orientované jako návštěvy divadel, výstav, 

koncertů hudby (především vážné, ale nejen), mimoškolní vzdělávání, četba knih a výtvarná 

činnost. Nastíněním současné situace na tomto poli se budeme věnovat ještě v dotazníku dále. 

Patří sem aktivity náročnější a také celkově méně frekventované, receptivního i tvořivého 

charakteru. Podle Saka jde o kulturní elitu aktivních jedinců mezi mládeží, která se této oblasti 

věnuje. Tak jako sport i tato oblast je součástí vymezené části veřejného prostoru, v tomto 

případě se odehrává v kulturních a vzdělávacích institucích, knihovnách, obchodech s výtvarnými 

potřebami a materiály, na internetu, a v soukromých či veřejných prostorech, kde se kreativní 

činnost sama vytváří. Tento prostor se prolíná s jinými podle osobnosti a dalšího zaměření jedince, 

může být orientován směrem k vzájemné inspiraci s hudbou, s přírodou, se sociálními vztahy atp.  



52 

 

 

               Módní hudba je pro děti a mládež zdrojem norem chování a hodnot, a konkrétních vzorů 

a idolů. Mnozí se oblékají jako jejich oblíbený zpěvák, a tak hudba proniká i do dalších oblastí 

zájmu mladého a podle hudebních žánrů se tvoří celé subkultury (viz. dále). Pro tvorbu identity  

a možnost získání rozmanitých zkušeností je skvělou příležitostí cestování. Nejprve většina dětí 

cestuje s rodiči, vzdálená škola je postupně naučí cestovat samostatně nebo s kamarády,  

a nakonec dospívající cestuje s partnerem/partnerkou. Dnes díky vyššímu školství a programům 

jako je Erasmus mají možnost dospívající poznat zahraničí i z dlouhodobějšího pohledu a výuka 

jazyků se pro ně stává dalším smysluplným zájmem. 

 Mládež ve věku 15 – 18 let se méně aktivně věnuje sportu a chodí do přírody, příčinou je 

třeba komercionalizace sportu, a mladí odkázáni na rodiče nemají na takové sportování peníze. 

Dalším faktorem je medializace mládeže, která vyrůstá pod tlakem masové kultury a stává se pro 

ni normální, že je bavena bez vynaložení námahy. U výtvarné činnosti je pokles aktivit zapříčiněn 

také malou sebedůvěrou ve své schopnosti tvořit dostatečně dobré věci podle svém představy, jak 

by měly vypadat. Hudebně dramatické aktivity, návštěvy výstav, galerií a muzeí, koncerty vážné 

hudby se vytrácejí z života mladých, neboť vyžadují příliš mnoho duševní aktivity, a také opět 

komercionalizací kultury, na níž mladí finančně nedosáhnou. Četba knih také klesá, i když 

v posledních letech tento trend obrací především žánr sci-fi a fantasy literatury. Sak shrnul 

porovnání proměny aktivit volného času mládeže k roku 1996 nepozitivním směřováním 

k pasivnosti, konzumnosti a nenáročnosti. I když u zájmů hovoříme o objektivizaci subjektivních 

stránek osobnosti jedince, on sám si za ně tak úplně nemůže, on interiorizuje podněty ze svého 

životního prostředí, soukromého života v rodině, i z veřejného prostoru mimo ni. Výběr a realizace 

těchto aktivit je složitý, psychicky náročný proces.  

 Zájmové aktivity nahlížíme z mnoha stran. Sociální aspekt znamená, že činnost s sebou 

nese jisté normy a vzorce chování, své hodnoty a vztahy v dané oblasti, některé aktivity vyžadují 

materiální vybavení nemalé hodnoty a některé rodiny na ně pak finančně nemusí dosáhnout. 

Dovednosti (dispozice, schopnosti a talent) jsou často podmíněné zázemím, jaké k aktivitě dítě 

má. Tak jako znalosti a informace, které každá aktivita vyžaduje. Dítě by mělo mít o aktivitu 

zájem, potřebu se v ní rozvíjet, na což má vliv často samotná aktivita, kulturní život a životní styl 

celé rodiny. Postupně s věkem a vývojem vlastní identity závislost mezi aktivitou dítěte a rodiče 

logicky klesá. 
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1.3.7 Subkultury32 v dnešním městě 

„Všichni lidé jsou za všech okolností společenskými zvířaty, a proto dokážou žít sami se sebou, jen 

když zároveň žijí i s druhými. Máme v sobě potřebu podílet se na různých podnicích, být součástí 

čehosi většího, co by ospravedlňovalo naši existenci, co by povznášelo naše přízemní usilování  

a chránilo nás před pocitem, že jsme vlastně osamělí. Chybějící pocit sounáležitosti proto musí být 

nějak nahrazen, ale čímsi jiným než dříve, bez přechodu do vyššího či zodpovědnějšího stavu. 

Proto vznikají nové podoby „účastnění se“. Na rozdíl od škol, skautských oddílů, církví  

a dobročinných spolků však nevyžadují zapojení se do aktivit daného spolku, a pokud ano, pak 

nenáročně a nejasně, že na ty, kteří se pro ně rozhodnou, neklade žádné nároky a nevyžaduje po 

nich žádnou disciplínu.“ (viz Scruton, 2003, str. 141) 

Jaká je naše společnost můžeme vidět na různých jevech v ní, například v módě. „Symboly 

a znaky (normy) v oblékání označují příslušnost k určité skupině, vytvářejí zřetelné hranice mezi 

těmi, kteří k dané skupině patří a ostatními. Taková „komunikace“ patří k prastarým  

a univerzálním kulturním tradicím.“ (viz Skarlantová in Cenková, 2010, str. 22) Móda se zmocňuje 

všech symbolů kultury, které dříve měly své specifické a omezené uplatnění, odhaluje všechny 

tabu, kombinuje vše se vším a vytváří koktejl neomezených možností z často povrchně líbivých 

prvků minulosti. Tyto symboly vytrhává ze smysluplných kontextů a vztahů. Tím a přílišným 

opakováním symbolů se jejich význam vyprazdňuje. Naopak mohou vznikat symboly nové  

a definovat příslušníky současných proudů. 

 Slovy Scrutona si mládí vytváří novou vlastní identitu, všechno, co patří k dospělosti je 

temné, zakázané a zrádné. Formuje si svůj totem a idol – věčně mladý, porušující pravidla  

a šokující. Něco ale chybí, tato identita nepovznáší výš, ale nechává takovéto mládí na okraji 

společnosti, kde si užívá svobody, která je ale prázdná, nemá žádný budoucí cíl. Současný svět je 

plný podivných předsudků, pomíjivých kultů, představ a zálib, pramenících z nedostatku sdílené 

kultury, zničené obrovitostí moderní společnosti. Populární kultura chce poskytovat tolerantní 

formu společenské soudržnosti bez náročných obřadů přechodu z mládí do dospělosti, které 

přináší mravní a emocionální uvědomění. Reklama nahrazuje estetický objekt, kýč nahrazuje cit, 

představa představivost. Vzniká propast mezi populární a vysokou kulturou. A také 

nesrozumitelnost a neuchopitelnost tohoto světa. 

 

                                                           
32

 Subkultura – dílčí skupina, která se více nebo méně odlišuje od převládající, většinové a „oficiální“ kultury – 

mainstreamu. Příslušníci skupiny se mohou odlišovat sociálním postavením, věkem, povoláním nebo regionem. Nikdy 
není od dominantní kultury zcela izolovaná. Pojem subkultura se používá např. při zkoumání životního stylu skupin 
mládeže, určitých sociálních a etnických vrstev, protestních hnutí, hodnotových představ delikventů. (viz Jandourek, 
2001) 
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 Subkultury jsou utvářeny slučováním jednotlivých skupin mládeže na základě zájmů, 

aktivit, vědomí společné identity, módy, společných hodnot, ideálů, ale i pod vlivem médií  

a hudebního průmyslu33.  Adolescenti k nim inklinují (k ustáleným zvyklostem, hodnotám, 

symbolům a rituálům), neboť podporují jejich potřebu jinakosti jich samých, jejich party, posilují 

vzájemnou blízkost členů. Je těžší pro druhé proniknout do ní také. Jedinec chce obstát v očích 

kamarádů, vydobýt si pozici v partě, jejíž vliv převládá nad vlivem rodičů. 

Tattoo – tradice moderního tetování odkazuje do Polynésie 18. století, k námořníkům. Postupně si 

tetování vysloužilo různé negativní asociace (kriminál, nevěstinec atp.). Dnes jde o dílčí kulturu 

mezi subkulturami a nejčastěji je chápáno jako trend, móda, ozdoba, individualita, svoboda, 

názor, postoj nebo revolta. Dříve bylo na autora pohlíženo jako na řemeslníka, dnes jako na 

umělce, u něhož se cení jeho rukopis, originalita. Nejstarším pražským studiem je Uzi z roku 1992. 

Graffiti – viz výše. Podpis – stvrzení, uvědomění si vlastní existence v toku času. Typografie, 

kaligrafie, adrenalin a sprej.  „Duch bezohlednosti, anarchie a zároveň vášnivé lásky k písmu  

a pokrývání všech dostupných – pohyblivých i nepohyblivých ploch stále ovládá mnohá světová 

velkoměsta.“ (viz Kmeny, 2011, str. 38) Graffiti, to jsou také knihy, časopisy a internet pro jeho 

sdílení. S příchodem street artu se z něho stala módní „in“záležitost. 

Punk – dělat si věci po svém. Nestačí, jak funguje dnešní svět. Vznikl v Anglii roku 1976. 

V socialistickém Československu byl rizikovým stylem a koexistoval tak s undergroundem. Lidé se 

potkávali na ilegálních akcích spojených s hudbou zakázaných kapel. Dnes stále známá je kapela 

Visací zámek. Vizuálním znakem je účes (číro), placky a nášivky, celková vizáž. Po uvolnění 

sametové revoluce se u nás punk zasloužil o vznik rockových klubů a první festivaly, ale sám se 

začal štěpit na různé party. 

Meatheads – kulturisté, bodybuilders. Cílem je napumpovat svaly krví, překonat bolest. Svaly se 

musejí totálně vyčerpat, aby rostly. Kulturistou může být jen ten, kdo má už předem vhodnou 

stavbu těla, dál přichází speciální výživa. Před soutěží nesolí a pijí minimum vody. Cvičí 

v nátělnících, halenách a kalhotách (značka Uncle Sam), často se celí holí a opalují v soláriích. 

Největší popularity dosáhl tento „styl“ v osmdesátých a devadesátých letech. Lifteři používají 

svaly, aby překonali co největší váhy, a pilují techniky svých třech zdvihů. Funkční trénink má 

smysl v kondici, výdrži, obratnosti a výbušnosti. Všichni jsou spojeni touhou se vyvíjet ve své jedné 

viditelné identitě. 

Hackeři – si hrají se stroji všech druhů v tričkách s podivnými slogany. Svůj domov mají 

v mytickém kyberprostoru. U nás bychom je našli od osmdesátých let. Hacker je člověk, který je 
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 viz Smolík, 2010, str. 24 
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schopen vzít nějakou věc, skutečnou nebo virtuální, a použít ji tak, jak se obvykle nepoužívá. Jsou 

to kreativní inovátoři, experimentátoři. V hackerspace BRMlab v Praze se scházejí a tvoří v různých 

oborech. 

MMORPG – jedna hra, až miliony připojených, každý má svého avatara, svůj druhý život, kde je 

herní zážitek prožíván jako sociální, lidé se scházejí ve virtuálním světě a věnují se rozvoji 

mezilidských vztahů skrz něj. Fantasy světy jsou nejpopulárnějšími, účastník zkoumá, objevuje, 

soupeří, zažívá dobrodružství. Hra kopíruje principy běžného života, jen je bezpečná. 

Hardcore – vedle punku s jasným politickým postojem. Vytváří komunitu, útočiště pro vytváření 

něčeho jiného než jaký je svět, který je štve. Změnit sebe a tím změnit svět. Do it yourself. 

Důležité je, co děláš. 

Hip hop – je o rapové hudbě jako jeho fragmentu. Obsah slova od devadesátých let prošel velikou 

evolucí a dnes se naplňuje vším možným, vymkl se kontrole. Rap je drzost, sebejistota a energie, 

intenzivní vztah k životu. Hip hop sdružuje také DJs, graffiti, hudebníky. Chce beze zbytku 

rozhodovat o vlastní produkci a projevu. A nepřímo z funkce vytváří i styl oblékání. 

Otaku/Cosplay – komunita fanoušků japonských seriálů, filmů, komiksů (manga) a počítačových 

her (Final Fantasy), u nás vzniklá na konci tisíciletí. Původně byl vztah k technologiím podmínkou 

vstupu do komunity. S anime otaku spojuje individualistické odcizení vůči okolí spojené s pocitem 

výlučnosti, touha po symbióze se strojem a posedlost daty a informacemi. Cosplay spočívá 

v převlékání se do kostýmů z oblíbených filmů, seriálů a her – více dívčí aktivita. 

Emo – je o hudbě a emocích. Mnoho kapel pak vychází z hardcore. Boom na konci devadesátých 

let – hudební společnosti smlouvy s kapelami – naprosté zkomercializování. Emo dnes: Burtonovy 

děti, teenageři klopící zrak, vizuální trend, anebo výprodejový artikl, kýčovitá lákadla, považovaná 

za něco zženštilého.  

Skinheads – Anglie, první polovina šedesátých let. Styl založený na hudbě „skinhead reggae“, 

soulu a ska. Po útlumu se vrací spolu s punkem na konci sedmdesátých let a objevují se nové 

prvky jako fotbalové chuligánství, nárůst agresivního chování, polovojenský vzhled. Od 

osmdesátých let se dělí na rasistické a protirasistické skupiny. 

Sneakers – posedlost, styl, sběratelství… tenisek. Americká subkultura má své kořeny v hudbě 

(rapu) a vizuálním stylu (bot) hvězd, populární hudby nebo sportu. Zlatým věkem jsou léta 1960  

– 1987. Výběr je téměř neomezený, chtíč sběratelů po kvantitě i typech velký. Čeští sběratelé  

(u nás v několika posledních letech) mají web sneakers.cz, kde se chlubí novými modely. 

Freetekno – louka je stvořená pro svobodný mejdan a tu tvrdou, hravou a sebeironicky, kolážově 

dělanou elektronickou muziku. …“dunící a blikající peklo zkřížený s nějakou hodně vzdálenou 
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planetou.“34  Fight for your right to party! Společné zážitky a zkušenosti nejen ze společného 

kalení tlupy lidí.  

Hippies - vzpoura proti společnosti, mír, láska, přátelství, svoboda, volná láska (free love), 

halucinogenní drogy. Počátky najdeme již na konci 19. století. V chování se projevuje životní styl 

odporující mainstreamu společnosti, spontánní chování, užívání si života. Neženou se za penězi 

ani kariérou. Ovlivnil je mysticismus, východní náboženství, filosofie, ekologie, vegetariánství  

a alternativní kultury. 

Neohippies – souvisí s oživením hypotézy o bohyni Gaie, pramatce Zemi, ve Spojených státech. 

Příběhy starých národů celého světa vnímají přírodu jako jedinečný superorganismus se 

schopností samoregulace. Vznikají komunity lidí nespokojených s konzumním životním stylem, 

hledají alternativu. Od roku 1983 probíhá v Evropě každý rok setkání Rainbow family. Je to pokus 

o vytvoření utopie lepší, spravedlivější společnosti založené na duchovní obnově, spolupráci  

a sdílení, lásce a harmonii. 

Cirkus – od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let mutuje cirkus ve Francii do podoby 

svébytného žánru a senzace, tyto dovednosti se stávají znakem, metaforou a obrazem. Vyvolává 

emoce úžasu z dovednosti a pohybu, strachu, uvolnění, závrati, smíchu, dojetí… nový cirkus 

přichází s hudební a výtvarnou estetikou, divadlem, křehkostí, fantazijní představivostí diváka. 

Atraktivita cirkusového pohybu se dostává jako disciplína i do škol a mezi mladé lidi, a stává se tak 

streetovou aktivitou jako například street dance nebo skateboarding. 

Skate – u nás silná komunita mladých kluků, pohodlné oblečení, zázemí skateparků. Je to 

především sport, a také byznys na značkách oblečení (1. skate boty Nike, 1997), ale také 

underground od sedmdesátých let, obě roviny se prolínají. Kultura skate, hip hop a graffiti jsou 

v úzkém kontaktu. 

Virtual – systém virtuálního světa byl spuštěn roku 2002 čechem Tomášem Kulhánkem.  Světy 

jako Damokles (2D) nebo Second life (3D) spojují lidi v komunitu blízkou si jako běžná reálná 

rodina. Na rozdíl od hry jde skutečně o vztahy mezi lidmi. A možnost vyzkoušet si obtížné věci 

„offline“ života zde lze samozřejmě také. 

Motorkáři – jako image a zájmová aktivita vznikl motorismus po druhé světové válce. 

Motorkářský klub má pevný řád, jde v něm o bratrství a podporu. Jejich filosofie je drsnější  

a přímočará, členy spojuje potřeba pocitu svobody z jízdy, sebevědomí a rovnostářství. Šíří se 

povědomí o nutnosti zlepšovat své jezdecké schopnosti a návrat ke gentlemanské morálce. 

Hooligans – fotbaloví fanoušci - rváči. K nám tento fenomén dorazil po pádu železné opony.  

Spojuje je hrdost, hájení svých barev, kamarádství. Jejich střety bývají domluvené před zápasem, 

                                                           
34

 Pat&Mat, Kmeny, 2011 
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místo čas, počty, choreografie, pravidla… S bandážemi pak jdou na zápas samotný. 

Metal – počátek najdeme u kapely Black Sabbath a jejich zvláštní image (dlouhé vlasy, džínové, 

kožené, černé oblečení, podmalované oči, nápisy na oblečení, kožené doplňky, těžké boty… lebky 

a další symboly smrti a zkázy), na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Podle hudebního 

stylu se tato subkultura dále dělí. 

Black – hudba žánru black metal má zálibu v temnotě a zhudebňuje ji. Vyčleňuje se z metalové 

subkultury. Je spojen s vizualitou a pohlcuje své členy do své reality. Je spjat s osobními zážitky  

a solitérstvím, temnou image.  

Tuning – koncem sedmdesátých let se stalo stylem v USA vylaďování svých aut. Levná japonská 

auta se pár úpravami mohla výkonem rovnat dražším domácím. Dnes se jedná spíš o zálibu  

a předhánění se v možnostech na setkáních a závodech, která je doménou především mužů. 

Ska – hudební žánr, který vznikl před čtyřiceti lety. Jde o nejednotný kmen, jedni si užívají veselou, 

bezstarostnou hudbu k tanci, jiní ho chápou v souvislostech historické jamajské oslavy nezávislosti 

a britským a americkým punkem. Popularita ska hudby vynesla na všeobecné povědomí třeba 

hudbu kapely Sto Zvířat nebo Tleskač a dnes oblíbený festival Mighty sounds. 

Queer – je otázka vlastní identifikace, i na úkor toho, že budeme považováni za podivné, zvláštní, 

homosexuální, podezřelé… je to vymezování se proti mainstreamu, osvobozování se a otevřenosti. 

Queer je o různorodosti, a to i v genderu, sexualitě, vztazích a lásce. Týká se sexuálních menšin, 

alternativních přístupů ke vztahům mezi lidmi. 

Goths – tvrdě elektronická hudební scéna, hudba The Cure a Joy Division, i úplně jiné hudební 

chutě, gotický román, film, prožitek atmosféry, gotici měli našlápnuto na začátku devadesátých let 

i u nás. Milují výrazné oblečení. Spojují je koncerty, pikniky, módní přehlídky, bály a večírky. 

Straight edge – vychází z punkové subkultury, staví na názoru zachyceném ve skladbě od Minor 

Thread z roku 1981 – za každou cenu, za každé situace mít čistý pohled na svět, žádné drogy, 

alkohol ani tabák. Bavit se přirozeně. Což je paradoxně v této podobě proti proudu nastavení 

společnosti. Základy DIY (Do it Yourself) kultury. Je to vnitřní disciplína, osobní věc každého z nás  

– idea vnitřního osvobození vychází i z východních filosofií, a zdá se být funkční cestou. 

Hipsteři – možná je hipsterství v každém z nás, je to ukázka fenoménu dnešní doby, brát věci po 

povrchu v nezměrné šíři toho všeho, co je nám nabízeno. Společnost už módu nediktuje, každý si 

nosí, jak to cítí, a šíře možností je neomezená. Evidentním hipsterům se jejich takovéto 

označování nelíbí. Nejsou tedy subkulturou sami o sobě, ale spíše společnost vytváří jejich 

škatulkováním podle znaků. Termín  hipster vznikal od poloviny padesátých let mezi novináři, kteří 

tak popisovali bělochy vyžívající se v prvcích černošské kultury. V názvu cítíme negaci od samého 

počátku vzniku pojmu. Faktem je, že užíváním znaků živých subkultur bez chápání jejich významu 
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dochází k vyprazdňování těchto znaků, zplošťování a vytváření hybridů. Nosíme retro oblečení, 

kombinujeme značky a styly, a tím jsme in, cool, současní jako celá současná doba mixující vše se 

vším, jsme hipstery v různé míře ovlivnění tímto fenoménem. 

  „Technaři“ – jak o nich psal Jan Keller „dělají jen ve velké zkratce to, na čem je založená 

většinová společnost a díky čemu funguje právě tak, jak funguje. S celou společností jsou až 

důvěrně propojeni prioritou konzumu a zábavy. … Možná část veřejnosti nesnáší technaře právě 

proto, že jim něco nepříjemně připomínají. …“ (viz Stern, 2006, str. 168) Většina subkultur se 

vyhraňuje proti mainstreamu konkrétními znaky (hudebním stylem, barvami a symboly na 

oblečení, stylem chování, vybranými činnostmi, postoji…) Vybírá si z možností společnosti 

konkrétní možnosti a vytváří si svůj řád. Hipsterství je v tomto pohledu opačným jevem, zrcadlí 

současný všeobecný stav chaosu a povrchnosti, příliš velké množství vjemů, jež jsou nabízeny,  

a zároveň je nám znemožněno se ve všech do hloubky vyznat a orientovat, ačkoliv jsme nějakým 

způsobem nuceni je vnímat a nechat se jimi ovlivňovat.  

 Některé subkultury si přímo nebo nepřímo pohrávají i s hranicemi vizuální symboliky 

reprezentující naši sexuální orientaci, což bývá také příčinou pohoršení ostatní společnosti, je cítit, 

že genderová problematika je atraktivní pro každého z nás, ale každému jeho osobní morálka 

determinuje jiné reagování. Všichni sdílíme univerzální sémiotickou krajinu, mapu kolektivního 

nevědomí, která je tvořena archetypy, např. archetypem Matky, ale zároveň dominy, otroka, 

lolity či transvestity. „Specifické způsoby výchovy v různých kulturách některé tyto“perverzní 

archetypy“ aktivují, vnášejí do kulturní hry, jiné je přenechávají plně dětství, případně rituálu. 

Přesto jde o univerzální kód.“ (viz Stern, 2006, str. 165) S ním souvisí i pojem Waltera Lippmana 

sociálně psychologický koncept stereotypu, kdy existuje jakási mapa kolektivního vědomí 

(strukturalismus), která má své uzlové body – stereotypy, fenomény psychické povahy, kterým 

můžeme rozumět v rovině znakové jako Barthesovým mýtům. Autor (i vizuální) básně nám chce 

něco sdělit, kromě toho si tento text můžeme vyložit po svém (což nám také soudobí básníci 

doporučují – co jim také jiného zbývá, když sami už nemají co říct), přesto cítíme, že tu existuje 

něco jako „stereotyp básně“. 

1.3.8 Identita člověka 

 Podle Jandourka (2001, str. 414) jde o jednotu vnitřního psychického života a jednání, 

autentické bytí. V psychologii je vědomí identity součástí normality, ve vývojové psychologii se 

setkáme s hledáním identity jako podstatným znakem adolescence, a s ní spojenou socializací do 

společnosti, jež probíhá celý život. Je spojena s řadou otázek „Čím vlastně jsem?“, „Jsem už  
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dospělý/á?“ atp., a také se zkoušením různých masek na cestě za svým osobním životním smyslem 

– způsobem seberealizace. Identita je zdravá míra jáství a rolí člověka v životě.  

 Socializace je proces, během něhož se jedinec stává plně kompetentním členem 

společnosti, získává znalosti a schopnosti nutné pro jeho existenci v dané společnosti. Učí se řeč, 

jazyk, vizuální komunikaci atp. v interakci, a také kdy a jak je používat. Kulturní prostředí utváří 

osobnosti z vrozeného a naučeného, skrze interiorizaci norem. Identita se mění v čase, spolu 

s vývojem osobnosti, svoji roli hraje třída, gender, věk a etnická příslušnost. Čas je spojen 

s přirozenými životními obdobími věku, s nimi se pojí práva a povinnosti, a tato období jsou 

společností vymezena určitým věkem nebo dosažením konkrétní kompetence, s čímž jsou spojeny 

přechodové rituály. Pro ně je typické dočasné utrpení, zkoušky a strádání (zkouška odolnosti, kdy 

uchazeč dokazuje, že je hoden povinností a práv dospělého) - maturitní zkouška, svatba atp. Pro 

současné společnosti typické prodloužené období adolescence lze považovat za dlouhý 

přechodový rituál, rituál k samostatnosti jednotlivé identity, zdravě sebevědomého jednice, 

člověka spokojeného se sebou. 

 Identita je souhra mezi jedincem a společností, člověk je bytost společenská, a tak i lidský 

charakter není výlučně individuální. Veškeré chování má sociální původ. Všichni jsme biologicky 

daní, a k tomu se váží sociální a kulturní zvyklosti spojená s konkrétními tabu. 

 Já v evropské společnosti je obvykle vnímáno jako celistvá, svrchovaná a integrovaná 

jednotka, nezávislý činitel. Zatímco v mnoha západních společnostech je vnímáno spíš za součet 

sociálních vztahů jedince. Toto vnímání souvisí s chápáním pojmů veřejné a soukromé já.  

1.3.9 Komunikace35 ve veřejném prostoru 

 Ve veřejném prostoru spolu komunikujeme v jazyce (kódech) v interakci s lidmi, nebo 

jsme komunikováni - médii, v rolích a situacích. Děje se tak verbálně i neverbálně, věcně  

i symbolicky, přímo i podvědomě. Komunikací si potvrzujeme své názory a mínění, ale také nám 

dává odpovědi, posouvá nás v situaci dál a ovlivňuje nás a naše jednání. Média toho mohou 

využívat i zneužívat (reklama). Především je společnost komunikujících tvořena lidmi dvojího 

pohlaví. Zaměřme se tedy na gender v komunikaci. Začneme u jazyka a slova jako jeho 

prostředku.  

             Slovo je symbol nesoucí význam; označuje, popisuje, hodnotí svět kolem nás. Jazyk je tak 

systémem kódů kultury, jejíž příslušníci tyto významy a hodnocení sdílejí. Je prostředkem 

                                                           
35

 Komunikace je přenos informace, masová komunikace znamená přenos, rozšiřování, sdělování informací a 
symbolických obsahů určených veřejnosti pomocí masmédií (rozhlas, televize, tisk, film). Komunikace neverbální je 
mimoslovní komunikací (kinetika, proxemika, paralingvistika, kom. zvukem, tancem, …) jako doplňující komunikaci 
verbální - slovní. (viz Jandourek, 1996) 
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socializace a najdeme v něm maskulina (mistr) a feminina (švadlena), generická maskulina (jeden 

výraz zahrnující muže i ženy - „pracovníci“). Maskulina většinou konotují moc, autoritu, pozitivní 

hodnocení. Feminina mívají sexuální nebo hanlivé konotace, ty však často získala až s vývojem 

společnosti a vnímání těchto slov. Také se většinou umísťují až za maskulinum, jako podřadnější 

(sémantická derogace). V jazyce se tak odráží a dále posiluje společenské smýšlení o postavení 

ženy – jako méněcenné, které nazýváme jazykovým sexismem. Muže oslovujeme slovem „pán“  

a nijak tím neinformujeme o jeho stavu k ženám, zatímco ženy oslovujeme „paní“ nebo „slečno“, 

jako bychom slečny vydávali všanc mužům, kteří jsou součástí komunikace. Podle lingvistky 

Tannen (in Renzetti, 2003) mají navíc ženy a muži rozdílný styl i cíle komunikace, a tento jazyk pak 

také slyší v projevu i opačného pohlaví. Ženy komunikují jazykem vztahů a důvěrnosti, muži 

jazykem postavení a nezávislosti. A proto dochází k nedorozumění. V genderově smíšené 

společnosti více hovoří muži, ti také častěji skáčou ženám do řeči a mění téma rozhovoru, aby 

vyhovovalo jejich zájmům. Mluvčímu-muži je věnováno také více pozornosti než ženě. Na 

neverbální komunikaci můžeme také pozorovat větší dominanci mužů.  

 Média zdánlivě zrcadlí chování, hodnoty, vztahy, očekávání, přání a normy skutečnosti, ale 

celou kulturu, jak tvrdí analytici médií, ještě aktivně formují a vytvářejí. Například večerní 

zpravodajství v televizi bereme jako sdělení nejdůležitějších událostí dne, ale ty vysílané jsou 

vybírány štábem, který se rozhoduje, co pustí a co ne podle nějakých svých hodnot, a tímto 

výběrem nás utvářejí.  Dále způsob podání zprávy může změnit její původní obsah. Existují diváci, 

kteří nekriticky přijímají mediální obsah za skutečnost. Podání obrazu žen a mužů je však často 

médii omezeno prezentovanými stereotypy chování, vzhledu i vztahů. Ženské časopisy jsou 

především o kráse, módě, lásce, sexu z pohledu vztahů, o zdraví a v malém množství o kariéře. 

Mužské naopak o obchodu, financích, technologiích, o sportu a zálibách a sexu. Vévodí jim 

pohodlný životní styl luxusu, ale články o vztazích chybí, naopak, čtenář-muž časopisů je svobodný 

dobrodruh. I témata reklam se liší, zatímco v dámských periodikách najdeme kosmetiku, módu  

a parfémy, v mužských alkohol, cigarety, sluneční brýle, sportovní náčiní a technologie. 

 Nejvýznamnějším mediálním socializačním činitelem je televize, je snadno dostupná, 

nevyžaduje žádnou zvláštní gramotnost, podává všem stejně vizuální a verbální poselství. Žen je 

v ní k vidění méně než mužů a když, tak ve specifických podobách a rolích (žena mladá  

a atraktivní, starší a neúspěšná…, a v situacích spíše řešících milostné vztahy, pláčou a sváděním 

dosahují svých cílů, zatímco muži jsou často zobrazování v zaměstnání a jak užívají svých fyzických 

sil). Vedle genderových stereotypů vidíme v televizi také rasové a etnické. Příslušníky těchto 

skupin vidíme v pořadech jen velmi zřídka (tak jako téma postižených), a když, tak často 

v bělošském podání chování a rasové problémy jsou tak přehlíženy. 
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 Z druhé strany na adolescenty působí medializace dvojím způsobem, v pozitivním smyslu 

jde o obohacení života, i druhý konec světa máme na dosah. Lidstvo je propojené, vnímáme 

celosvětové souvislosti. Na druhou stranu ale informační a komunikační technologie posilují 

nežádoucí sklony a postoje. Hrozí nebezpečí navázání prapodivných kontaktů, vznikají závislosti, 

omezuje se schopnost vnímání a citlivosti v kontaktu reálného života. Televize, DVD a počítače 

masivně ovlivňují skladbu dne mládeže, jejich zájmy a vzory k napodobování, způsoby chování, 

názory, hodnoty a postoje. Je tedy důležité, aby se v médiích orientovali, a mediální výchova se 

jeví jako nezbytná. Internet je atraktivní, nabízí svět bez zábran a je zdánlivě anonymní, a tím vším 

nebezpečný. 

 S médii souvisí problematika konzumu posilovaná neustále reklamou, která nás svádí 

k začarovanému kruhu závislosti člověka na ustavičném pořizování nových věcí a účelů, bez konce, 

bez uklidňujícího uspokojení, bez vymanění pro otázky vyšších cílů a hlubšího smyslu.  

(viz Helus, 2000) 

1.3.10 Mýtus dnes 

 Formálně je mýtus systémem komunikace, sdělením, promluvou a spadá pod sémiologii36. 

Vytváří se na historickém základě, nikoliv z přirozenosti věcí. Využívá znaků a symbolů. Je sdělován 

orálně, ale také písmem nebo zobrazením (fotografie, film, reportáž, sport, divadlo, reklama), 

zobrazení vnucuje navíc signifikaci naráz, rovnou k přijetí. Funkcí mýtu je, že označuje a dává na 

vědomí, vede k pochopení a cosi vnucuje. Nic neskrývá, „jen“ deformuje, vyprazdňuje skutečnost. 

(viz Barthes, 2004) 

 Reklama (viz dále) nám předkládá mýty jako skutečnost, informaci o nových poznatcích  

a nabízí skrze ně svoje jedinečná inovativní řešení. Barthes uvádí mýtus o hloubce (v kosmetice  

a vyživování hluboko dovnitř, vnímáme ji jako podivná označení pro bakterie, které jsou nově 

přidávána do potravin, a ty zajistí správnou funkci našeho zažívání do hloubky, ty v potravinách ale 

původně sami byly apod.) Skrze příběhy i dnes ozřejmuje mýtus naše možné otázky a řešení 

problémů, které v naší společnosti vyvstávají, a jsou jím třeba i uměle vytvářeny. 

 K dešifrování mýtů je třeba určit jejich koncepty. Ty se proměňují a k jejich rozpoznávání 

je třeba pracovat s neologismy, a tedy se orientovat v okolnostech dějin kolem mýtu. Mýtus 

přeměňuje dějiny na přirozenost. Využívá jazyka, slov, je zlodějem řeči. O věcech mluví, očišťuje 

je, činí je nevinnými. Vztah lidí k mýtu není vztahem pravdy, ale vztahem užitným! Mýtus tak 

rozostřuje a vytváří nechtěné významy, eliminuje bohatost původního jazykového dění a nabízí 

významovou redukci, je tak vytvářen líbivý ornament. 

                                                           
36

 Sémiologie – věda o formách, o signifikacích nezávisle na jejich obsahu, viz Barthes, 2004 
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1.4 Faktory, které ovlivňují naše duchovní vnímání světa 

 Psychologie i sociologie nás informují o jevech, které se ve společnosti a kultuře objevují, 

ovlivňují naše chápání světa, emoce, dorozumívání se mezi sebou, působí na prožívání  

a vymezování člověka sebe samého v kolektivu. Cítit se dobře, být zdravě sebevědomí je  

o harmonii, o vyvažování, o vnitřní morálce versus vnějších pravidlech. Je o vlastní vůli a svědomí. 

Vizuální kultura sem patří také, ale vydělili jsme ji jako samostatnou kapitolu. Obrazy dnešní doby 

dále používají jevy nastíněné zde, rituál, tradici, archetyp; také koncepty a znaky (zmíněné výše). 

1.4.1 Rituál, symbol a tradice 

 Poukazujeme k jednotě, celistvosti, integritě a identitě jako k podmínkám existence  

a tvorby. V dnešní době nás tyto pojmy v kontextu výtvarné tvorby již nepřekvapí. Harmonická 

identita je jedním z cílů i výtvarné výchovy, která k jejímu dosažení používá různých svých nástrojů 

a možností. Rituál byl a je chápán různými způsoby a obory, vybíráme myšlenky, jenž by nám 

mohly pomoci pochopit lidské chápání své identity v systému a řádu světa. Skrze Hanu 

Babyrádovou37 se zde odkazujeme k duchovnímu chápání kultury a výtvarně estetické výchovy 

v odkazu k Jungovi a jeho způsobu pojímání světa. Myšlení není jen o polaritě ano/ne, ideje jsou 

tvořeny barevněji, myšlení vyžaduje čas pro zpracování škály myšlenek, zdrojů, symbolických 

systémů a obsahů. Co vlastně dává našemu životu smysl? Jsou to hodnoty, dědictví minulých 

tvorba nových? Jaká je úloha víry v životě člověka? Je to pomoc pro člověka, jak se smířit se 

světem? Zájmy kultury se dnes točí kolem ekonomiky a politických nástrojů, lidé jsou pak 

zaměstnáni hospodářskými cíli než zájmem o vytváření a pěstování kulturní tradice. Symbolem 

dneška jsou peníze, boj o ekonomickou moc. Duchovní hodnoty jsou kdesi zapomenuty. „Inklinace 

k technologickému ovládání chodu světa vede také ke zpřetrhání přirozených vazeb člověka 

k přírodě. Rozvíjení těchto vazeb bylo a je odedávna jednou z nejzákladnějších starostí kultury.“ 

(viz Babyrádová, 2002, str. 28) 

 Je-li pravdivý výrok, že člověk je kulturní do té míry, jaký postoj zaujímá k přírodě, pak 

kultura vychází z přírody, vždy bude a je zdrojem našich potřeb. Současným zájmem společnosti je 

pohyb a prolínání kultur, možnosti zachování jejich identit, případně vznik nových, neboť příroda  

i kultura jsou neustále v pohybu. Tento pohyb probíhá v tom nejveřejnějším prostoru, jaký si 

můžeme představit. “Tvůrčí činnost mysli“ je o pohybu kultury a také o smyslu našeho konání. 

Akční umění pak tímto způsobem asi nejprogresivněji komunikuje s divákem. 

                                                           
37

 Hana Babyrádová (*1959) – od počátku osmdesátých let se zabývá zkoumáním dětského výtvarného projevu, 

otázkami jeho souvislosti s výtvarným projevem a se socio-kulturními proměnami soudobé společnosti.  
„Tvůrčí orientace Hany Babyradové se odehrává ve znamení trvalého zpřítomňování a hledání skryté jednoty, v níž od 
nepaměti plynul a vzlínal spodní proud východní iniciační tradice, která živila ezoterické tendence jak v primární  
a přirozené religiozitě, tak i v umění a vědě civilizovaného světa a jeho kultur.“ Jiří Havlíček, 2009 
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 Symbol je jedním z přirozených prostředků komunikace umožňující socializaci. Člověk si ho 

postupně vytváří a v určitém stupni vývoje ho přijímá jako určitý tvar, který se vyskytuje v řeči, 

v grafické nebo performativní podobě. Symbol bývá založený na archetypu. Tyto používané 

symboly tvoří složitější strukturované, komplexní celky, například typy chování.  Specificky lidskou 

tendencí symbolizace se zabýval také Howard Gardner38. S jeho teorií proudů a vln v symbolizaci 

odkazuje k psychologii inteligence, neurofyziologii mozku, práci s energií, s níž pracuje i rituál, 

který je účinným prostředkem, k propojení různých inteligencí. Sám rituál spojuje různé činnosti, 

různé inteligence, druhy vnímání a vyjadřování se jsou zapojovány. Je o člověku samém ve vztahu 

k okolí, nacházíme tedy význam sama sebe v celku, rituál poskytuje příležitost ke sjednocení 

individuace a socializaci jedince. Tvoří komplexní celek, prožitek předpokladů pro vhled do 

nějakého problému, který pak má svůj smysl.  

              Rituál znamená prostor pro věcnost, tělesnost, místo, čas a pohyb. V něm je usměrňována 

energie. Symbolicky utvářená fyzická gesta, pohyby a zvuky jsou zaměřeny na spoluprožívání  

a vnímání přenosů energie. Propojuje se zde náš individuální vnitřní prostor s prostorem vnějším, 

existence živého těla ve skutečném prostoru. Umělecké performance pak často parametry rituálu 

splňují, aniž to bylo původně záměrem, potřeba toho ritu je zde patrná. Někdy i ticho nebo 

omezení používání některých slov může být symbolem rituální chvíle. Jako u Tiwiů, kteří mají 

zakázáno používat vlastních jmen při iniciaci a u žen v době porodu. Narození je pro ně věcí 

tajuplnou, věří, že těhotná žena je v důvěrných vztazích se světem duchů, kmen se chová, jako by 

byla mrtvá. Výsledkem spojení s duchy je dítě a pro ni nový bytostný stav.  

(viz Levi – Strauss39, 1996) 

 Rituál je jednou ze základních forem lidského chování, člověku přináší zvláštní, jinak 

nenahraditelný druh přímé zkušenosti. Je příležitostí k naplňování potřeby pocitu sounáležitosti  

– identity. Nejzásadnější funkce rituálu je symbolizace překročení prahového prostoru. Materiálně 

tak dochází k fyzickému pohybu těla (například skrz bránu). V civilizovaném prostoru se tyto 

prahy, hranice vytrácí, dochází k automatickému nebo neuvědomovanému překračování těchto 

prahů. Pohyby a fáze vývoje člověka se tak propojují, ztrácí své významy a proměňují se 

v superstruktury. Rituální umělecké akce připomínají, že reálně existující prostor, místo, čas  

a tělesnost dávají přechodu smysl. A naše osobnosti pro úspěšný vývoj tyto přechody potřebují.  

                                                           
38

 Vývojový psycholog 20. století. Proslul svojí teorií o různých druzích inteligence. 
39

 Claude Lévi – Strauss je slavný francouzský antropolog, zakladatel strukturální antropologie. V brazilském vnitrozemí 
zahájil rozsáhlý terénní výzkum mezi domorodci. Ve strukturální antropologii stírá rozdíl mezi divošstvím a civilizací, 
dokazuje jednotu lidstva bez ohledu na dosaženou civilizační vyspělost. Ovlivnil nejen antropology a etnology, ale  
i některé historiky, psychology, sociology, literární vědce i řadu filozofů. Věnuje prostor hudbě v prvé řadě pro svou 
strukturální analýzu mýtu. „Velký básník ztraceného času a jeden z nejmelancholičtějších myslitelů moderní doby.“  
(viz Josef Fulka in Strauss, 2012, str. 89) 
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              Další možností je, že se podoby těchto bran proměňují a vznikají tak rituály jiné, současné, 

stejně platné a funkční. Rituální akt provozovaný jako fyzický obsahuje řadu metaforických 

náznaků, umožňuje tak individuální symbolizaci, která musí zůstat v abstraktní poloze. Rituál nás 

propojuje také s kosmem, jenž je taktéž konkrétně neuchopitelný. Přechod z jednoho prostoru do 

druhého je v rituálu naopak znesnadněn, zdůrazněn konaným aktem, který symbolicky připravuje 

jedince pro překonávání nástrah v tom novém prostoru, etapě života. Prahové prostory měly 

v životě člověka vždy nezastupitelný význam. Pobyt v prostoru je naplňován technikami jako je 

tanec, zpěv, meditace… je třeba se koncentrovat v činnostech symbolizujících budoucí roli 

účastníka. Tento pobyt v prostoru je učením za doprovodu hlubokých emocí, prostor je vnímán 

jako vakuum, prázdno připravené na změnu. Pobyt v prázdnu, jak o něm hovoří již Aristoteles, 

revitalizuje vědomí o neomezeném rozsahu naší mysli, můžeme zde znovuobjevovat svoji 

tělesnost a její vztah k reálnému světu. Jak píše Babyrádová, smysl prázdna je předmětem zájmu 

buddhistů. Když si chceme „vyčistit hlavu“, pomůže nám k tomu úklid. S prázdnem souvisí i strach 

z něho, „horror vacui“, jemuž je člověk záměrně v rituálu vystaven, aby ho zakusil ve své intimitě. 

S představivostí a silnou vůlí je tak uzavřen ve své vnitřní prázdnotě, která má svůj osobitý tvar,  

a zakouší ji. 

 Symbolická řeč rituálu spojuje řeč „image“ (obraznosti) a „fyzis“ (tělesnosti)40 v jednom 

aktu, při němž člověk zažívá svoji osobní zkušenost s obecnými principy. V tomto modu fungoval 

v původním umění performativní akt v rituálním charakteru, mezi uměním a náboženstvím 

(duchovnem) nebyla žádná hranice. Umění, náboženství a reálný život byly propojeny ve funkční 

systém. Dnes připravujeme psychologizující hry na třídnické hodiny, kdy chceme řešit třeba nějaký 

problém, který se týká vztahů v kolektivu, s výskytem problému zpětně propojujeme zkušenosti ze 

zážitku v prožitku hry (tělesnost, pohyb, obraznost…) s pravidly společnosti do reálného života. 

Samo nás toto odkazuje k rituálním praktikám, anebo naopak pro tyto účely můžeme pracovat 

s funkční strukturou rituálu rovnou. Varujeme zde před manipulativním „nepravým rituálem“  

(viz Babyrádová, 2002). Pozor však na nebezpečí eklekticismu41 při přemýšlení o rituálech a jejich 

vytváření. 

 Rituál je podoben mýtu tím, že skrz něj poznáváme obecné systémy a řády světa. Není 

možné poznat vše na světě do detailu. Svět dělíme na oblasti poznání různými způsoby, poznatky 

se tříští a hlavní myšlenky nám unikají příliš konkrétním zaměřením. Rituál může sám mýtus  

i symbolicky předvést, zpřítomnit a nechat prožít. Ne vše se dá popsat slovy, některé skutečnosti 

                                                           
40

 viz Babyrádová, 2002, str. 46 
41

 Eklekticismus – nesourodost systémů, bez společného základu a vůdčí myšlenky. Způsob, metoda vytváření nových 

myšlenkových celků nebo systémů na základě spojování různorodých prvků a podnětů atd. v nový celek, někdy bez 
vyloučení logických a věcných rozporů. 
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je třeba zažít, skrze fyzickou činnost, či zhlédnutím uměleckého díla, poslech hudby atp., a tato 

zažitá esence je dostačující. Jak řekl T. W. Adorno, umělecké dílo je „monádou“, realita se v něm 

zrcadlí vždy jako celek, jeho vlastností je sdílení určitých hodnot. Takové poznávání světa (skrz 

umělecká díla, výchovu) nazýváme epistémé – způsob poznání věcí v náhledu v nejhlubších 

souvislostech. Přijímá různé úhly pohledu poznání nabytého v nejrůznějších oblastech lidské 

činnosti a snaží se tyto různé přístupy k poznání sjednotit v jistou filosofii výkladu věcí dané 

epochy. Dnešní poznávání je spojeno s imaginací, drobným příběhem předávaným za pomoci 

představivosti, performativnosti a dialogu v určité skupině lidí. Zde hraje svoji roli i osobní rituál. 

 Skupinový rituál, tak jako interpretace uměleckého díla (také performance minimálně 

mezi dvěma aktéry), má význam ve zpřítomnění spoluprožívání místa a času. Umělecký počin či 

estetickou činnost jako obraz i sebe sama v tu chvíli prožíváme. Propojuje se individuální 

s kolektivním, nacházíme své místo ve světě. Vedle jazyka je umění nejpřirozenějším prostředkem 

dorozumívání se mezi lidmi. Umělecké dílo je příběh, nikoliv jednotlivá data a informace, je to 

celek, svět jako celek, k němuž je poukazováno. Chaos ve světě je pak způsobován právě 

fragmentací informací v oblasti vědění. Rituál není jedinou možnou cestou ke stavu propojení 

jednotlivce s kolektivem, nicméně je jednou z úspěšných cest ke sbližování, jak prokázala tisíciletá 

zkušenost napříč různými kulturami až dodnes. Poznat sebe neznamená vidět se jako střed světa, 

nýbrž pochopit svůj úkol, svoje „poslání služby“ (Patočka) a starat se o bytí druhých. Otevřít se 

skutečnosti v rituálu pak nacházíme v motivech otevírání brány, vcházení, překračování prahu. 

Poznat sebe sama není o narcistním prosazování se a svého ega na úkor druhých, jak je dnes často 

nesprávně chápáno.  

             Rituál je nástrojem k realizaci rovnováhy mezi rozumem a zkušeností, subjektivitou. Akt, 

kdy si uvědomujeme bytostné otázky, například rozdíl mezi tím, jak se člověk podílí na živoucí 

kultuře42 a kdy pouze konzumuje kulturní hodnoty vytvořené v minulosti. (viz Babyrádová, 2002, 

str. 65) Setkávání přítomnosti a minulosti, skrze kulturní paměť jsme schopni na rozdíl od zvířat 

zúročit jednou zažité a reflektované v situacích dalších. Umění nám pomáhá revitalizovat právě 

smyslové prožitky a propojovat vnímání i všech pěti smyslů s intelektuálním. Fyzické propojujeme 

s duchovním. Pěstuje se přímý vztah jedince ke kultuře, kterou chápe v žité přítomnosti. Propojení 

sebe s aktuálním veřejným prostorem. 

 

                                                           
42

 Kultura (lat. colo – pěstovat) je souhrn životních forem, hodnotových představ a životních podmínek obyvatel na 
časově a prostorově omezeném úseku. Civilizace jako synonymum dává najevo, že lidé nežijí pouze podle pravidel 
daných přírodními zákonitostmi. K. znamená souhrn postojů v dané společnosti, které jsou zprostředkovány symboly, 
nástroji a výrobky, lidé si je uvědomují ve svých představách a idejích. Je to souhrn vzorců chování, souhrn symbolických 
systémů a obsahů (náboženství, umění a vědění). V psychologii souhrn sociálně přípustných forem uspokojování pudů. 
(viz Jandourek, 2001) 



66 

 

 Pravý rituál je člověku vlastní, přirozený. Modernizace způsobila, že tradice a zvyky byly ze 

života vymýceny jako přežitek a brzda života, nicméně možná nenápadně, vznikly a vznikají nové, 

v souladu s duchem doby. S těmi původními byly spojené rituály, které zanikly taktéž, ale opět si 

vytváříme nové, ritualita je součástí naší podstaty. Také skrze umění se dnes vracejí, umělci často 

revitalizují ty staré, zapomenuté rituály. V umění jmenujme akční umění v Čechách 

reprezentované Petrem Štemberou a Janem Mlčochem, kteří zvýznamňovali tělo v akcích 

obsahujících rituální prvky, které symbolizují propojení lidského s kosmickým, tělo vnímají jako 

hranici vnitřního a vnějšího. Umění akce stírá hranice mezi lidským konáním a uměleckým dílem, 

prožitek, soustředění, tělesnost, místo a čas jsou součástí celé akce. 

 Rituál používá nástrojů těla a přirozeného prostředí, autentického (máme možnost 

elementárního smyslového vnímání, cítit vědomí k příslušnosti k tomu místu), ne simulovaného 

(problém odcizení v městském prostředí). Vztah člověka a prostoru je dán lidskou zabydleností 

v místě a čase. Čas můžeme vnímat v jeho cyklickém opakování (můžeme očekávat opakování 

klíčových životních situací a připravit se na ně), nebo v jeho lineárním toku a toto vnímání 

ovlivňuje i naši psychiku. Svým způsobem je rituál prostředkem performativního sdělení a to je 

bezprostřednější, expresivnější, výrazově bohatší než např. obrazové nebo verbální, využívá často 

metafor. Jeho prostředky jsou dále hlas, gesto, tělesná poloha, výraz obličeje, situovanost těla 

v určitém místě a pohyb těla, někdy také dotek. Rituál tedy sjednocuje fragmentarizované 

informace a vjemy a umožňuje další fungování kódů jako takových.  

              Jiří David43 hovoří o potřebě taktilního vnímání, které můžeme pochopit jako stmelování 

funkce smyslů. Mediálně šířené, převážně vizuální znakové informace způsobují oslabení našich 

schopností takto vnímat, v krajním případě může dojít ke ztrátě autentické taktilní orientace 

v prostoru a k nekritickému přijímání hotových vzorců myšlení a chování. Rituály nám tedy mohou 

znovu pomoci, například revitalizovat přirozené lidské síly, pomoci s přijetím své tělesnosti  

a přijmout svět jako své vlastní prodloužení apod. Rituály dříve měly svou posloupnost a řád, 

rytmus, byly spojeny se zvyky a tradicemi, a byli přirozenou součástí celého života člověka. A dnes 

možná jen potřebujeme chvíli, v níž si uvědomíme, jaké jsou ty současné, které třeba nevědomky 

vykonáváme, a budeme je více prožívat (specifické šněrování tkaniček od bot, nedělní oběd 

s rodinou, témata hovoru, obřady a akty spojené se změnou školy, přestup do zaměstnání…). 

 Podle antropologů44 je rituál náboženstvím v praxi, je jejím sociálním aspektem, který 

existenciální otázky dramatizuje a vyjadřuje (přímo je neřeší). Je veřejnou událostí svázanou 
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 David, 1996, in Babyrádová, 2002, str. 128 
44

 Antropologové zkoumali rituál hodně ve 20. století. Dospěli k definicím, že jde o projev společnosti, která uctívá sama 

sebe a má integrující funkci. Také, že r. legitimizují moc, jsou nositelem ideologie a poskytují silné emoční prožitky. 
Dávají prostor přemítat o společnosti a svém postavením v ní. Jako současný rituál byly zkoumány třeba Olympijské hry. 
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pravidly, které tematizují vztah mezi pozemským a duchovním světem. Rituál je syntézou několika 

důležitých úrovní společenské reality: symbolické a sociální, individuální a kolektivní. Odkrývá  

a snaží se řešit rozpory ve společnosti na symbolické úrovni. (viz Eriksen,2008, str. 263) Tato 

úroveň znamená silný emocionální prožitek pro aktéry a nahlížení na problém skrze hru s ním  

– jiná pravidla, než za normálních okolností. Rituál může pomáhat udržovat ekosystém45 v rámci 

vedlejší funkce. Tento konkrétní případ souvisí s rituály, které fungovaly jako funkční v rámci 

celoročních oslav a tradic (Masopust před velikonočním půstem) spojených s přirozeným životem 

v sepětí s přírodními rytmy. Řada antropologů se ve svých výzkumech shodla, že rituál je nepřímý 

způsob vyjádření složitých výroků o společnosti se silným ideologickým nábojem. Leach pak 

přichází s možná překvapivým názorem, že mýty a ideologie, a také tedy rituály dramatizující 

mýtus a používající symboly k vyjádření, svým nejednoznačným výkladem nepřispívají ke stabilitě 

společnosti, naopak. Studie symbolů se zaměřuje na jejich vzájemný vztah a význam. Tak se 

projeví konkrétní výklad mnohoznačného symbolu v konkrétním významu, anebo se neprojeví  

a více lidí se na něm shodne, protože ho každý vnímá v jiném významu, ale v tu chvíli se to 

neprojeví (tak fungují třeba státní vlajky – nejednoznačnost symbolu spojuje symbolickým poutem 

rozdílné lidi pod jedno kolektivní státní jednání). Dalším rysem rituálu může být vyjádření 

protikladů, muže a ženy, požehnáním a násilím (obřízky). Bloch uvádí, že rituály jsou události, 

které kombinují vlastnosti tvrzení a činů. Spojují zábavu divadla a výsledky a víru samotného ritu. 

1.4.1.1 Rituál 

 Shrňme tedy, jak takový rituál funguje. Ten původní byl vždy spojen se shromažďováním 

většího počtu lidí na vybraném místě. K naladění účastníků patří slavnostní atributy, jako bývaly  

a jsou masky, oltáře, sochy, totemy… Rituál je pak představován opakovaným a kolektivně 

sdíleným děním, v určitém čase a na určitém místě - uskutečněním. Estetika v něm hraje velkou 

roli v prvcích jako je vybrané místo pro slavnostní akt, které je nějakým způsobem ozvláštněno 

(výtvarně, hudebně, fyzicky – tanečně – zabydleno), také v pohybu. Estetika fyzického gesta je 

dalším prvkem, jako i samotný hlavní akt ritu. Významnou roli má médium (prostředek 

zprostředkování symbolické interakce, sdělování a interakce), může jím být například strom, často 

je médium spjato s přírodou, dále také tělo a s ním spojené zdobení – oděv. Cílem je dosažení 

stavu souladu těla a duše, smyslové počitky různých druhů (zrak, sluch, čich, chuť, hmat a šestý 

smysl – vnitřní orientace) pomáhají vytvořit duchovní zážitek, emocionální prožitek.  

                Jinými slovy otvíráním naší smyslové citlivosti dospíváme k hlubším celostním zážitkům. 

Smysly jsou probouzeny do stavu bdělosti. Dochází k simultánnímu smyslovému vnímání. Tato 
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 Eriksen, 2008, str. 264 – Rappaportova studie, slavnost obětování vepřů při jejich přemnožení 
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synkretická funkce vnímání a estetického vyjadřování je člověku vrozena, a cílem výchovy uměním 

je její obnovení. Vedle vlivu výchovných institucí vznikají mezi mládeží v adolescentním věku 

živelně rituály spojené se stylem života určitých sociálních skupin. Vnímáme je jako prostředky 

k překonání krizových situací, a zpravidla mají tři stupně. V prvním je jedinec odloučený od 

společnosti a samostatně prochází očištěním, plněním úkolu, zkoušky, meditací, získává rady  

a vědomosti v ústraní. Následuje veřejný rituál, kde prokazuje veřejně svoji způsobilost (maturitní 

zkouška). Třetí fáze symbolizuje jeho přijetí do nového společenského postavení (koupě prvního 

vlastního automobilu). 

               Vše je symbolizováno jako smrt starého a zrození nového. Původní rituály byly vždy  

o prožívání něčeho odlišného, než je běžný provoz všedního dne, liší se tedy ozvláštněním od 

každodennosti. A naší přirozenou potřebou je zažívat takovéto momenty (např. u společné sdílení 

stolu s rodinou v určitý čas dne). I u novodobých, mezi mládeží spontánně vznikajících rituálních 

aktivit je důležité, aby jejich praktikování bylo stále zahaleno výjimečností a zvláštností, na rozdíl 

od běžného života. Rituál je obřad, kdy esteticky formalizujeme gesto nebo jednání v opakování  

a kolektivní účasti. Je připravován a inscenován, opakuje se, nebo je možné, aby se opakoval. 

K rituálu patří adorace – uctívání, vyjádřené pokorou před autoritou. Má expresivní charakter, je 

svým způsobem divadelní. 

 Rituály moderní doby jsou méně náboženské, a více světské, jsou spojené se sociální 

identitou, a tak je najdeme např. ve spojení s hudebními koncerty, subkulturami, a především se 

sportem – samotnou hrou i jeho sledováním, dnes mnohdy v globálním charakteru. 

1.4.1.2 Symbolizace v rituálu 

 Symbolizace v rituálu je spojena s přechodovými situacemi, s pronikáním do jiných 

existenčních polí, časových a místních. Symboly představují průniky osobního a kolektivního, 

různé sféry a energie46 života, které nejsou navrstvené nebo oddělené, ale vzájemně pronikající,  

a symboly nám pomáhají si je představit. Jako uzavřený tvar vynořující se z chaosu a nesoucí 

poselství rozeznáváme ve filosofii a sociologii umění „symbolickou figuru“, systém s uzavřenými 

významy. Ta se objevuje v lidské mysli odnepaměti a lidé ji nazývají přírodním zákonem, 

božstvem… Symboly nám zpřístupňují dimenze přesahující předmětný svět do transcendentna, 

součástí jehož jsou také sny. Rituál skrze symboly má dorozumívací funkci, ve fyzické a psychické 

rovině, i když jsou prováděny třeba o samotě. 

                                                           
46

 Energie souvisí s teosofickým názorem na svět, založeném na víře, že předmětný svět je prostoupen energií, s níž je 

možno pracovat a uvádět ji v pohyb. Harmonické cirkulace této energie je podmínkou vyváženosti života. S energiemi 
pracuje také filosofie feng-shui nebo Waldorfská pedagogika. 
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 Maska47 je převlek, přeměna tváře. Souvisí také s našimi rolemi v životě a jejich zvládáním, 

v rituálu s významem druhého Já. Jako taková je provázena symbolikou zrození „nového člověka“. 

Člověk do ní převlečený přebírá její energii, symbolizující síly, jichž se obává. Maska dovoluje 

ztvárnit to, čeho se bojíme, nebo tento strach může symbolicky zobrazovat a my s ním můžeme 

pracovat. Maska je také prostředkem pro kontakt s jinými světy. Například v karnevalech nás 

schová, a my se můžeme nevázaně bavit s kýmkoli o čemkoli a jakkoli, aniž by to mělo dopad na 

naše „civilní já“. Je tedy prostředkem k uvolnění mysli. Anebo k lepšímu přijetí role a chování s ní 

spojeným. Tak se setkáváme s maskami, převleky a kostýmy i v dnešní společnosti ve formě 

dresskódů a uniforem, většinou spojených s profesí nebo postavením. Taková maska nás 

opravňuje se chovat určitým způsobem, můžeme vcházet do určitých prostorů a pomáhá vžít se 

do s ní související role. 

 Role jazyka v rituálu je dvojí, jeho identita jazyka skutečného a symbolického. Zvuk je 

prostředkem šíření původní materiální esence předmětu, slovy Babyrádové, a „primitivní“ myšlení 

není tak primitivní, jak se může zdát. Ve výtvarné výchově se také učíme výtvarnému jazyku 

(barvy, linie, rytmus…), neboť ten lingvistický není schopen předat vždy vše v té konkrétní esenci, 

kterou chceme či potřebujeme sdělit, vyjádřit, nebo „přečíst“. Další řečí je pohyb, tanec, spojený 

s tělesností a haptikou. Člověk tak přichází k intuitivnímu poznání a stavu poznání v zážitku přímo. 

1.4.2 Archetyp48 Hrdiny (celebrita, idol) 

 Tento archetyp máme v sobě všichni, má několik podob, v období dospívání jistě hraje 

svoji roli především tzv. „rebela bez příčiny“, hrdiny experimentální závrati. (viz Stern, 2006,  

str. 157 – 158) Kulturní formy nalezneme v extrémních životních stylech „in the edge“ – extrémní 

sporty, konfrontace extrémní rychlosti, nebezpečí, divoká zvířata, závrať, nekontrolovatelná 

transcendence drogové zkušenosti – konfrontace s extrémem a smrtí, vyplavování adrenalinu. 

Cítíme zde archetypální konfrontaci s touhou, s tajemnou dychtivou energií ženoucí člověka 

k obrovským výkonům, která je však zároveň tím, co člověka nakonec pohltí, zničí, zotročí. 

 Hrdina podle Oddysea se inkarnuje spíš do umělých „virtuálních“ kulturních postav 

(počítačové hry), neboť barvitost a dobrodružnost jeho putování může ve skutečnosti realizovat 
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 Maska – it. maschera – čarodějka, označuje něco spojeného s kouzly, něco neurčitého, z čeho máme strach a je velmi 

přitažlivé, podněcuje lidskou fantazii. Dříve byla spojena hlavně se šamanstvím a převtělováním (animismem). 
- lat. persona, osoba ve smyslu role, která ovlivňuje naši osobnost. 
48

 Archetyp – praobraz. Předem dané obsahy kolektivního nevědomí pocházející již z archaických dob a vznikající 

dlouhodobou kondenzací lidských zkušeností. Pojem hlubinné psychologie C. G. Junga, patří sem a. starce, velké matky 
atp. Objevují se v mýtech, náboženství, uměleckých dílech a snech. (viz Jandourek, 2001) „Archetyp je prázdný, formální 
prvek, který je jen jakási facultas praeformandi, jakási a priori daná možnost formy představy. Nedědí se představy, 
nýbrž formy, které v tomto ohledu přesně odpovídají rovněž formálně určeným instinktům.“ 
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jen málokdo. Svět rozbagrovaný turistickými dálnicemi už dávno není k takovému typu hrdinských 

dobrodružství vybaven. (viz Stern, 2006, str. 158) 

1.4.3 Duch místa 

“okouzlení Prahou pramení především z naléhavého pocitu tajemna“ Norberg-Schulz (1994), které 

je odrazem daného přírodního prostředí. 

 Země je živel, proměňuje se a pohybuje.  Mluvíme o ní, ale málo ji vnímáme, Připomeňme 

Smithsonovu teorii „site“ (to, o čem mluvíme, když jsme u toho přítomni, tam kde to patří)  

a „non-site“ (mluvíme o věci -kameni, který je tam někde venku).  Jeho spirála se proměňuje, jak 

na ni okolní prostředí působí. Tak je land-art „site“ přítomen právě v místě a prostoru, na něž 

reaguje, přímo. Činnost člověka v prostoru je umělecká nebo není podle našeho úmyslu, aktivní 

myšlenkovou činností. Živel v prostoru je materiálem, původním elementem. Do přírodního místa 

vstupuje člověk se svými posvátnými stavbami tam, kde vycítil energetická centra. V krajině 

(přírodních místech) vytváří sídla (veřejné prostory – vytvořená umělá místa).  

 Genius loci. Člověk potřebuje symboly (umělecká díla, která reprezentují životní situace). 

Pojem Norberga-Schulze existenciální prostor znamená vztahy mezi člověkem jeho prostředím, 

které souvisí s jeho orientací a identifikací49. Bydlení pak znamená být v míru na chráněném 

místě. (Heidegger) Prostory v něm jsou místy50. Ta jsou přírodní, anebo člověkem vytvořená. 

Bydlení předpokládá identifikaci s prostorem orientaci v něm. „Osobní identita člověka 

předpokládá identitu místa.“51 Svoboda předpokládá někam patřit, člověk je nedílnou součástí 

prostředí, a dobývání a expanze vede k jeho odcizení. Vývoj individuální a sociální identity, 

pomalého procesu, se nemůže odehrávat v prostředí, které se stále mění ve své identitě, 

nerespektuje ji. K jejímu zachování je potřeba živá tradice a tvořivá účast. 

 Vytvořit místo znamená vyjádřit podstatu bytí a prostředí, ve struktuře a s významy. 

Znamená konkretizaci přírodních sil, linií, ornamentem či věcmi lidskou rukou uměle vytvořenými. 

Tak jako egyptské pyramidy byly postaveny jako umělé hory (vertikální osa spojující nebe se zemí 

a přijímající slunce). Gender se projevuje v symbolice a tvarosloví míst, jeskyně a vnitřní prostory 

symbolizovaly ženství, zatímco třeba obelisk mužství. Na venkově je duch umělého místa úzce 

spjat s duchem přírodního místa, ve městě je tento vztah oslaben, nebo vůbec není. Genius loci 

určuje to, co je vizualizováno, doplňováno, symbolizováno; konstruují ho významy, které místo 

shromažďuje. Umělá místa mají své hranice, oddělenou rozlohu; dále také centra/ohniska a cesty, 
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 Orientace – být součástí své přirozenosti. Identifikace – pocit člověka, že někam přináleží. 
50

 Místo – prostor s jasně určeným sobě vlastním charakterem (viz Zelenka a kol., 2008, str. 134) Místa jsou označována 

podstatnými jmény a pokládána za věci, které existují (les, háj, zahrada…) 
51

 Zelenka a kol., 2008, str. 138 
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vertikalitu a horizontalitu, směr a rytmus. Tyto prvky tvoří principy otevřenosti a uzavřenosti míst. 

Norberg-Schulz hovoří o archetypech přírodních míst, prostředí. Skrze psychickou distanci 

vnímáme emoce a estetickou podobu místa. 

 Dnes se setkáme s pojmem „krize prostředí“ ve smyslu znesnadněné orientace člověka, 

například na městských sídlištích. Ta vyvolává emoční nejistotu a úzkost ze zeslabené lidské 

představivosti. S krizí prostředí tak souvisí i krize člověka. Dnes jdou finance především na 

soukromou sféru, a na veřejnou se zapomíná. Lidé pak přebíhají z jednoho soukromého do 

druhého, a neužívají si cestu.  Ale upřímná interakce je základem spokojeného společenského 

života v celém veřejném prostoru. Pravdivost se týká i použitých materiálů, detailů v prostředí. 

Dotek pravého dřeva nenahradí povrchová úprava textury plastu. Čím blíže jsou věci, materiály 

blíže ke svému zdroji, tím víme lépe, co znamenají. Pomáhají nám se stabilizovat. Pravda  

a upřímnost je základem lidského zdraví. 

1.4.4 Energie a emoce 

 Na různých místech se chováme různě. Ta, která nás respektují jako jedince a jsou 

upřímná, v nás probouzejí ty lepší stránky. Prostředí může uzdravovat i ubližovat. (viz Day, 2004) 

Umělé prostředí plné náhražek nás učiní nedůvěryhodnými a pokřivenými jako je ono samo. 

V roce 1984 dokázal R. Ulrich, že pacienti na lůžkách s atraktivním výhledem se uzdravují rychleji. 

Estetické funkce prostoru mají dopad na naše prožívání. Psychický stav dále ovlivňuje hormonální 

rovnováhu, a ta imunitu těla. 

 Některá místa nám dodávají energii, někde se můžeme cítit nemocní. Třeba pocit 

vyčerpání může způsobit materiální příčina jako je hluk nebo špatné světlo. Oživující místo může 

být otevřený prostor, průhled, zhoupnutí os v prostoru nebo jiné organické křivky. Obdélníky 

naopak spoutávají a dusí vnitřní energii. Naopak klenutý strop jinak kvádrového interiérů tyto 

energie uvolní. Život se váže na čas a ten se projevuje v rytmu, vývojových cyklech nebo třeba 

v dýchání. Čas nám umožňuje orientaci v místě. Proto kasina nemají okna ani hodiny, aby se 

člověk ztratil v jeho vlastním světě. Prostředí vhodné pro život odráží jeho vlastnosti, energie  

a pochody. 

 Město nás nutí k nedobrovolné pozornosti v rámci naší bezpečnosti, my pak potřebujeme 

kompenzaci v podobě parků jako místa oddechu. Příroda působí terapeuticky a zpětně je pro 

společnost ekonomicky přínosná v podobě naší větší produktivity na základě odpočinku v ní.  

 Barvy ovlivňují naše pocity, a proto i jejich přítomnosti v prostoru je třeba přihlížet, ve 

městech, kde chybí barvy, jsou lidé apatičtí, otrávení, anebo mají potřebu barvu do prostoru 

dostat – graffiti, fasáda vlastního domu.... Světlo je zdrojem energie, pouštíme si to denní i do 
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interiéru, a jeho přítomnost ve veřejném prostoru nás ovlivňuje také. Zvuk a sluchové prostředí 

má vliv na naši povahu a chování, s eurytmií pracuje waldorfská pedagogika. Pachy mají své místo 

ve smyslové mapě prostředí. Teplo a chlad ovlivňují naše pocity a energie. 

1.5 Vizuální kultura - vliv na současnou společnost; ilustraci a design 

 Masová média mají v moderních společnostech zásadní a stále vzrůstající význam, 

získáváme zábavu i informace, ty nesou ve svém sdělení hodnoty a normy. Reflektují strukturu  

a znaky společnosti a zároveň ji tak utvářejí. Nejeden autor či autorka navíc dodávají, že média 

mají tu ohromnou moc zároveň onu strukturu narušovat, pozměňovat a utvářet. Jak jsme již 

uvedli výše, současná kultura je více o moci obrazu než slova. Ze všech smyslů je zrak tím 

nejsilnějším, kterým vnímáme většinu podnětů. Reklamě se dnešní člověk nevyhne, bereme ji jako 

nutnou a samozřejmou součást života. Snaží se nám radit, přesvědčit nás o své pravdě. 

Manipulovat s námi. Zaměřuje se cíleně co nejkonkrétněji na nás, a to například genderovým 

způsobem. Vizuální kultura s námi komunikuje, ale v jejím případě cítíme, že jde o velmi specifický 

druh komunikace. 

              F. Kůst52 ji nazývá digitální vizuální kulturou, kulturou bezhloubkového obrazu, érou 

simulace a věkem označujícího. Dominantními prvky jsou smyslová potěšení s přímým vztahem 

k iluzi, trikům a speciálním efektům. Estetická tradice si libuje v senzaci. 

 Komunikace – například podle Laswellovy formulace komunikačních aktů je o: „kdo říká  

– co – jakými prostředky – komu – s jakým účinkem“. Přidat můžeme „proč“ nebo „s jakým 

záměrem“ (viz Vybíral in Břeňová, 2009). V případě reklamní komunikace nás zajímá ještě „jak“. 

Napadne nás také, že vysílá svou informaci a očekává naši konkrétní předem jí připravenou reakci 

– odpověď. 

 S vizuální kulturou je nezbytné pracovat s vizuální gramotností. S tímto pojmem první 

pracoval John L. Debes v roce 1966 (obrázkové magazíny a příchod televize) jako visual 

languaging. Koncept vizuální gramotnosti je zaveden proto, že právě děti byly považovány  

(a v mnoha ohledech stále i dnes jsou) za pasivní a nechráněné příjemce „laviny obrazů“. 

Zajímavostí je, že za vývojem vizuální gramotnosti byl Kodak magazín Visuals Are a Language, ten 

měl vliv na uvažování učitelů o vlivu, dopadu a významu vizuálních vjemů ve vzdělávání. Debes 

vyvinul 4H photography instruction program, a pracoval v Kodaku na vizuálních sekvencích, které 

mohly být použity jako vizuální slovník (ze sémantického hlediska). V roce 1970 vzniklo centrum 

pro vizuální gramotnost na univerzitě v Rochesteru. Definice vizuálního gramotnosti podle Debese 

(1969, tak byla přijata také jako koncepce Výtvarné výchovy – Visual Art Education) zní: skupina 
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vizuálních kompetencí, které člověk může rozvíjet viděním a ve stejnou dobu mít a integrovat jiné 

smyslové zkušenosti/vjemy. Rozvoj těchto kompetencí je fundamentální pro normální lidské učení. 

Když se vyvinou, umožní člověku odlišit a interpretovat viditelné actions, objekty, symboly, 

přírodní nebo člověkem tvořené, se kterými se setkává ve svém okolí. Skrze tvůrčí zacházení 

s těmito kompetencemi dokáže nebo může komunikovat s druhými. A vnímavým užíváním těchto 

kompetencí bude schopen rozumět a užít si „masterworks“ vizuální komunikace. Arnheim (Toward 

a psychology of Art, 1967) píše, že se ve vzdělávání přeceňuje význam řeči a podceňuje význam 

vizuálního jazyka pro kreativitu a učení se. Chomsky (Language and Mind) uvádí, že obrazy jsou 

strukturovány jako jazyk znaků se specifickou gramatikou… tyto prvky podle Hernándeze jsou 

patrné dodnes ve všech osnovách výtvarné výchovy. Další vlna a proměna v pojetí vizuální 

gramotnosti přišla s příchodem mobilních telefonů, internetu, videoher, kabelové televize  

a rozšířenému používání ICT a „poststrukturalistické tsunami“. 

 Socio-kulturní přístup – vizuálně kulturní gramotnost – má základní koncepty ve 

významu, interpretaci, relativismu, narativitě, subjektivitě a jinakosti.  

Tento přístup se dělí na dva proudy: 

- první se zaměřuje na socio-kulturní funkce obrazů, co se týká hodnot a identit vytvářené obrazy 

a ovlivněné médii 

- druhý je blíže k dějinám umění a estetiky, zaměřuje se na design, formu a technické stránky 

produkce obrazů, z hlediska pojmů jako světlo, optika, vizuální zařízení a zkušenost, oko, atd. 

 Jinou změnou v přístupu k vizuální gramotnosti byl přechod od lingvistického pojetí 

k socio-kulturní perspektivě, a můžeme ho charakterizovat v bodech (viz Lancksheaer a Knobel  

in Hérnandéz, 2003): 

- číst a psát je sociální praxí 

- funkční gramotnost se stala klíčovým pojmem v postindustriálních společnostech 

- gramotnost je chápána také jako záležitost sociální praxe, je spojená se sociálními, 

institucionálními a kulturními vztahy, a je možné jí rozumět pouze v jejich kontextu. Je vždy 

propojená se sociálními identitami a gramotnost je vždy vtělená do diskursu. 

- socio-kultuní perspektiva je postavená na třech konceptech: provozní, kulturní a kritická, spojená 

s jazykem, významem a kontextem. 

- vzrůstající význam kritické gramotnosti – ta je založená na konceptu mnohonásobné, 

mnohočetné gramotnosti: což znamená, že studenti potřebují být schopní analyzovat, hodnotit  

a vytvářet význam ve vizuálních, orálních a číselných formách komunikace, přičemž vytváření 

významu je závislé na mnoha faktorech, jako je gender, třída, rasa, etnicita, věk a kultura. 
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V důsledku to znamená, že být gramotný představuje mnohem více, než jen jednoduše vědět jak 

zacházet s operačním jazykovým systémem. (viz překlad Hajdušková, Hernández, 2008) 

 VCAE (visual culture art education) je vzdělávací obor, který vznikl na těchto základech 

zhruba na přelomu 20. a 21. století. Hernández VCAE vysvětluje jako „sbírku intelektuálních 

artikulací vytvářených kolem vizuální praxe současného života“. Tavin (2000) píše, že výtvarná 

výchova informována ve vizuální kultuře představuje každodenní život. Vizuální kultura zkoumá tři 

oblasti: a) různé myšlenky a jejich role, smysl a vliv na náš život, b) objekty, události, místa  

a zkušenosti a c) kurikulum zaměřené na způsoby, kterými tyto obsahy mohou být učeny, 

interpretovány a vyučovány (viz Tavin, 2003). Obrazy obsahují více, než jsme schopni přečíst 

z jejich povrchu, jsou to zprostředkované reprezentace sociálních diskursů a způsobů vytváření 

osobní identity. VCAE zkoumá, jak sociální diskursy zprostředkované obrazy, vizuálním uměním  

a školní praxí vytvářejí narativy o sociálním světě a přispívají k tvorbě reprezentací světa  

a sebepojetí. Dále zkoumá, jak obrazy reprezentují témata a myšlenky spojené s jinakostí  

a jednáním v určité situaci (rasismus, etnicita, gender, zneužití znalosti a způsoby dívaní se). 

Přehodnocuje roli vzdělávacího procesu, který už není brán jako potřeba trhu, ale jako učení 

studentů k jejich vlastním názorům. (viz Hernández, 2008) 

 „Dospělý Američan je každý den atakován šesti stovkami reklam, které se na něho valí ze 

všech možných i nemožných reklamních médií“ (viz Zeman in Břeňová, 2009, str. 12). 

 Nová média jsou součástí současného života a změn v něm, v „globální vesnici“53, 

postmoderní informační společnosti, jejíž součástí je technokultura, a kde digitální technologie 

radikálně proměnily sféru výroby a konzumace zboží.  Změnil se i způsob komunikace a percepce 

mediálního sdělení. Identifikace strukturálních proměn společnosti vizuální kultury je obtížnější. 

Vizuální kulturu tvoří komunikační strategie, estetika, vizuální jazyk kultury a proměny 

realističnosti statických a pohyblivých obrazů. Nová média zvýrazňují a identifikují tyto proměny, 

dnes jsou základním kamenem vizuální kultury. 

 Cenově dostupný počítač znamenal v polovině osmdesátých let radikální zlom. Dostatečná 

paměť počítače umožnila manipulaci s obrazem. Tento nový druh obrazu a zobrazení 

transformuje podstatu kulturního vidění (schopnost správně vidět a dekódovat informace 

v obrazech). Nová média znamenají pohyblivý obraz a multimédia (text, obraz, zvuk, aktivita 

najednou), hovoří se o digitální estetice. Noříme se do virtuálních prostorů a efektů. Forma je úzce 

spojena s obsahem, a přitom obsahy ve formě konceptů nabývají na významu, neboť forma je 

citována, opakována a vsazována do jiných kontextů. Tyto široké dějící se možnosti s sebou nesou 

ohrožení jistoty člověka. 
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1.5.1 Vizuální prostředí 

 Prostředí pro dívání se, spontánního dívání se ve veřejném prostoru, který se na tuto svoji 

vlastnost dnes zaměřuje a ovlivňuje nás, aniž bychom o to často stáli anebo věděli. Prostředí, 

které užíváme proto, abychom se dívali, vnímali a nechávali se ovlivnit záměrně, např. muzea. Ta 

vytvářejí archiv specifických způsobů vidění historických kultur, avšak v jeho fragmentech 

vyňatých z kontextů. Vidění je smyslovou schopností, ale také sociální a kulturní praxí. Vidíme 

v rámci kulturou nám poskytnutého souboru možností. (viz Crary in Kesner, 2000) Možnosti 

počítačové manipulace digitální revoluce nás obklopují svým fiktivním světem, který je po vizuální 

stránce dokonalý a přesvědčivý.  

 Již od počátku dvacátého století v proměňujícím se urbánním prostředí sehrál vznik  

a rozmach reklamních obrazů, plakátů a billboardů, výkladních ploch jako symbolu moderního 

způsobu prodeje. Tím byl spojen pohled s touhou. Získali jsme nový druh optické zkušenosti díky 

rozvoji fotografie. A přidal se také pohyblivý obraz. Walter Benjamin jako klíčové rysy modernity 

spatřuje příval dojmů, vizuální přesycenost, zhroucení klasické estetické kontemplace vytlačené 

fragmentárním vnímáním, permanentním rozptylováním mnoha vjemy, vytváříme „snové 

prostory“, jako jsou třeba obchodní pasáže. Člověk se již instinktivně brání cokoli přijímat, jeden 

dojem v rychlosti vymazává druhý. A naše schopnosti hlouběji vstřebávat zakrňují. (viz Nietzsche 

in Kesner, 2000, str. 100) Přizpůsobujeme se vyvíjejícímu se současnému prostředí, kterému 

vládne fotografie, film a televize. „Průměrný městský obyvatel vyspělého státu je dnes 

konfrontován nejen s nebývalým množstvím zobrazení, ale také s mnoha řády a modalitami 

vizuální zkušenosti a percepčních vzorců, jež různé formy obrazů přinášejí a vyžadují.“ (viz Kesner, 

2000, str. 101)  

               Naše reakce bývají úzkostné a nepřátelské. Současná vizualita ale může mít i pozitivní 

dopad, velká část současného umění z ní čerpá: z tiskovin, typografie, plakátů, reklamních  

a mediálních snímků, fotografie, pohyblivého obrazu a animace. Zároveň se tak vizuálně stírají 

hranice mezi obory reklamy, grafiky a uměním. Populární kultura, objekt i jeho design se stávají 

předmětem umění. Komiks a graffiti pronikají do oblasti ilustrace, interiér designu i uměleckých 

artefaktů (viz příloha, obr. 13, Warhol, 14, Toy box). Hudba má dnes svůj vizuální styl, corporate 

identitu, který se promítá do vizáže aktérů, show i jejich propagačních materiálů (viz příloha,  

obr. 15, plakát Toxique). Graffiti a street art, který považujeme za příklad jistých jevů v této práci, 

se objevuje jako symbol vizuálního stylu mladých, jako charakteristika jejich povahy ve vizuální 

podobě materiálů určených takové věkové skupině (viz příloha, obr. 16, obálka knihy). Prastaré 

symboly se stále objevují na zdech veřejného prostoru, i v designu (viz příloha, obr. 17, osobní 

logo). 
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 Většina dnešních obrazů, které vznikají a mění svět kolem nás, jsou zpracované stroji, jsou 

syntetické, vytvořené animací. Jejich svět je virtuální, umělý, (čistý, dokonalý, jednoduchý), 

smyšlený, nikoli reálný. My jim však přivykáme a přestáváme si uvědomovat tu hranici mezi 

skutečným a virtuálním, a stáváme se nešťastnými ve svých skutečných domovech a životech 

v konfrontaci těchto světů. Psychobiologická dimenze otevírá otázku, jak virtualizace reálného 

světa a jeho prožívání proměňuje vzorce lidského chování a vnímání? Otázky po vlivu agrese 

počítačových her a filmů na prožívání a rozhodování jejich spotřebitelů se ve společnosti objevují 

již dlouho. Trojdimenzionální filmy nám umožní téměř skutečný prožitek příběhu filmu, ale 

dokážeme stále odlišit reálné od nepřiměřeného, možného „jen“ ve fikčním prostředí? To je 

otázka, kterou bychom si měli pokládat a řešit ji v konfrontaci s vjemy v dnešním veřejném 

prostoru. 

 Kesner uvádí termín IPM (image per minute) zábavního průmyslu v souvislosti s přetlakem 

vizuálních vjemů a obrazů. Obyvatel dnešního velkého města může v jediném dni spatřit více 

obrazů než středověký člověk za celý život. Vnímaní (interakce nejen zrakem) se tedy musí nějak 

přizpůsobit takovému náporu, stává se fragmentárním a méně kreativním, méně soustředěným,  

a tedy ochuzeným. Stává se konzumováním a nikoli prožíváním (prožitek znamená určitou 

námahu, aktivní mentální participaci, někdy i za cenu jistého nepohodlí).  

 Jestliže hodnota IPM stále narůstá a má na nás uvedený vliv od raného dětství, nemůžeme 

se divit, že další mladá generace je skutečně energičtější, impulsivnější, těžko zvladatelná, méně 

soustředěná apod., jak ji často právem přívlastkujeme. Ovšem tyto vlastnosti jsou výsledkem 

prostoru, v němž vyrůstá a přirozeně se mu přizpůsobuje. 

 Funkce obrazů ve veřejném prostoru jsou poskytování přímého užitku (přenos informací, 

vizualizace objektů a dějů) a vyvolání emocí. 

 Dnes vynikají asertivní návrhy před skromnými, efektní před přizpůsobivými. Stavba 

(mobiliář, plakát…) v prostředí bude ale vhodnější, čím více bude vyrůstat z tlaků, vlastností  

a procesů latentně přítomných v lokalitě. Forma, která vychází z duchovních i materiálních potřeb 

uživatelů, na nás bude působit pravdivěji a důvěryhodněji. (viz Day, 2004) 

 Místa nejsou statická, změna je přirozená. Čím více jsou obyvatelé na jejich proměně 

účastni, tím víc si jich váží. Obyvatelé znají místo a jeho potřeby, ale nemají nadhled a tedy vizi pro 

budoucnost. S tou přicházejí stavitelé, architekti, designéři. Jejich konsenzus54 pak ideálně vytváří 

změnu, pokud možno s geniem loci místa v souladu. Zdravý život má čtyři úrovně: fyzikální, 

úroveň života, duše a ducha. Ty všechny by měly být v místě možné. (viz Day, 2004) Fyzický  

a mentální stav ovlivňují prostorová gesta: dveře paláců jsou obrovské, a návštěvník se cítí malý  
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a pokorný – prostor tak pracuje s měřítkem člověka a působí na něj. Přítomnost rostlin u pacienta 

může mít větší terapeutický účinek než sám terapeut, stejně tak denní světlo dopadající do 

interiéru nebo tvar okna. 

1.5.2 Reklama55 

 Žádnému jinému obrazu nečelíme tak často, ačkoliv mu patří okamžik naší pozornosti. 

Vidíme ji na ulici, v časopisech, v televizi a v rádiu mezi pořady, na webu téměř na každé stránce. 

Tyto obrazy se musí neustále obnovovat a aktualizovat. Zajímavé je, že nikdy nehovoří  

o přítomnosti, vztahují se často k minulosti a vždy hovoří o budoucnosti. Člověk si všimne zlomku 

informace nebo obrazu, když nějakým způsobem koresponduje s jeho zájmem. Reklama je spjata 

s myšlenkami svobody – svobodné volby zákazníka a výrobce.  

               Zároveň jde o soutěž mezi výrobci a výrobky ve svébytném jazyce, nabízí nám výběr, ale 

vcelku jako systém dává jedinou nabídku: každému z nás možnost změnit sami sebe a svůj život 

koupí něčeho navíc. Přesvědčuje nás o své nabídce ukázkou lidí, kteří již touto proměnou prošli  

a jsou nyní hodni závisti (jsou ideálem štěstí, zdraví, krásy, bohatství… jsou slavní a kouzelní). 

Reklama vychází z využití přirozené touhy po radostech, nemůže ale nabídnout ten skutečný 

objekt rozkoše. A tak směřuje k budoucnosti, ukazuje zákazníkovi jeho vlastní obraz, který se stal 

slavným a okouzlujícím díky nabízenému výrobku nebo příležitosti. Vyvolá v něm žárlivost nad 

svým budoucím stavem dosaženým reklamním zbožím, kterému budou závidět druzí. Reklama tak 

vypovídá o společenských vztazích, slibuje štěstí souzené z pohledu druhých, které znamená 

slávu56. A moc slavných spočívá v jejich předpokládaném štěstí. 

 Reklama je obraz, jak funguje, si ukažme na porovnání s olejomalbou – již částečně 

nahradila a také ji využívá. Reklamní obrazy často využívají sochy nebo obrazy, známé ikony dějin 

umění, vypůjčují si svůdnost a autoritu jejich poselství. Umění je a bylo znakem bohatství  

a dobrého života, zdobí svět movitých a krásných, slavných lidí. Vyjadřuje kulturní autoritu, 

důstojnost, moudrost a vkus, připomíná, co to znamená být kultivovaným Evropanem. Olejomalba 

byla především oslavou soukromého vlastnictví v principu „jsi to, co máš“. V roli zpodobení 

skutečnosti byla nahrazena levnější a rychlejší fotografií, ale známkou luxusu zůstala nadále. 

Reklama je cílena na tradičně průměrně vzdělaného diváka-spotřebitele, a tudíž využívá toho, co 

se on naučil ve škole z dějepisu, mytologie, poezie atp. Z toho vytváří svět slávy, z historie dělá 

mýtus, a vizuálním jazykem nám ho prezentuje. 
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 Hypotéza zrcadlení – názor, že média zrcadlí chování, vztahy, hodnoty a normy převládající nebo dominující v určité 

společnosti (viz Renzetti, 2003) 
56

 podle Bergen in Pachmanová, 2005 
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 Účelem reklamy je vyvolat v divákovi nespokojenost s jeho současným způsobem života 

ve společnosti, a ona mu nabídne to, díky čemuž se jeho život zlepší. Vytváří problémy, aby mohla 

nabízet řešení. Všichni přeci chceme být úspěšní a tělesně přitažliví. Reklama láká muže na to, že 

koupí jejich výrobků získají tu něžnou krásnou slečnu a ženy na to, jak se tou slečnou stát. Filosofií 

reklamního průmyslu je heslo „sexismus prodává“. (viz Renzetti, 2003, str. 199) A ten může být 

v reklamě i velmi nenápadný. Ženy-modelky bývají v podřízené pozici mužů, a to zde i postojem, 

osamělostí, nebo zmenšením jejich figury.  

 Genderový stereotyp najdeme v reklamě např. v zobrazovaných povoláních. Muže vidíme 

jako autority, odborníky, ženy v rolích matek, ošetřovatelek, tvůrkyní domova apod., anebo jako 

modelka hraje roli čistě dekorativní, spoře oděná, v provokativní póze, bez vztahu k propagované 

věci (nebo dokonce v rozporu s propagovanou věcí – Coca Cola rozhodně nevytváří svůdná těla  

– obr. 18). Muži jako modelové bývají v roli dobyvatele, hrdiny nebo hloupého hezouna (viz 

příloha, obr. 19, tagy v reklamě, graffiti prvek jako symbol cool a free stylu mladých pro mladé 

zákazníky firmy). Populárním trendem se staly „Lolitky“, podle filmu z roku 1962, modelky 

s dětskými těly stejně jako celkový důraz na honbu mládím.  

 Sexistické reklamy oslovují muže, a také dospívající dívky a chlapce.  Na další skupiny 

společnosti zase takový vliv nemají, anebo si lidé přes krásu modelky ani nevybaví produkt, na 

nějž reklama upoutávala pozornost. Dalším námětem je sporné násilí (reklam i filmů), které hrozí 

napodobováním v realitě.  

              Podle Renzettiho existují důkazy, že v televizi poměr reklamního času vzrůstá, najdeme ji 

už i v miniaturní podobě na samolepkách na ovoci, i na toaletách!  Nabízí se otázka, jestli reklama 

množstvím nezahltí sama sebe. Nicméně její vliv na naše postoje a chování je jistě 

nezanedbatelný. Již pubescenci vnímají, jak je u žen kladen důraz na tělesnou přitažlivost skrz 

televizi. Chtějí pak vypadat jako jejich vzor z televize, (především dívky), a kolem třetiny z nich pro 

to něco udělají. S věkem souvisí schopnost rozlišovat, co z viděného je pravda a možné, a co ne. Ti, 

kdo se na televizi dívají častěji, více věří všemu, co v ní vidí, včetně generových stereotypů. Ženy 

bývají kritičtější. Média posilují genderové stereotypy, které už jsme zakusili v životě, děti si pak 

vybírají takové pořady, které odpovídají tomu, co zažívají ve škole a v rodině. Výzkum potvrdil 

negativní účinky sexistických zpodobňování (zvyšuje se míra stereotypizace a agresivních sklonů)  

a naznačil, že genderově spravedlivé mediální obrazy mohou naopak mít pozitivní vliv na 

společnost. (viz Renzetti, 2003, str. 207) 

 Média jsou nástrojem výuky. Výuky toho, co se jimi ukazuje. Spolu s jazykem nás 

socializují, ovlivňují naše sebepojetí a především reklama k stereotypům femininity a maskulinity. 

Denní tisk je tématy fenoménem spíše mužským, v poslední době čtou ženy více zprávy přes 
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internet, kde si mohou vyhledat pro ně zajímavá témata mimo mainstream zpravodajů,  

a případně o nich rovnou diskutovat. 

 Reklama využívá hlavně schopnosti zobrazení podněcovat touhu, přání. Naše reakce na ni 

jsou často podvědomé a impulsivní. Jejími záměrně užívanými nástroji jsou zobrazené 

předměty/objekty, jejich kompozice, barevnost, příběh, konkrétnost nebo neurčitost 

zobrazeného, práce s asociacemi, symboly, nadpřirozená dokonalost, životní role a pozice, efekty, 

měřítko, úhel pohledu, archetypy, emoce, pudy, jednoduchá informace/cesta, módní trendy.  

 Nechci se pouštět do odborné sémiotické analýzy obrázku, ale jako příklad uvádím  

obr. 26: 

   Reklama na parfém Mirage, Oriflame, 2013 

 Zajímavý je již komentář k vůni na webu „…orientální, tajemný a složitý…“, reklama 

evokuje dekadentní luxus, jak čteme dále. Nebo „…ideální na podzimní a zimní společenské 

večírky, plesy, do divadla nebo opery – všude, kde budete chtít vystupovat jako vznešená dáma 

zahalená rouškou tajemství.“ Tajemství je tedy hlavním lákadlem na naše podvědomé touhy  

a přání, sny, v nichž se octneme, když ucítíme vůni. Zámek a klíč, který drží žena, tedy my po 

navonění se parfémem, jsou cestou do tohoto snu, který nás láká, ačkoliv za branou, skrz niž 

vlastně nevidíme nic, a tedy si tam můžeme promítnout vše, co by zrovna nás lákalo. Brána je 

luxusní, zlatá, zdobená, takže i svět za ní se nám zdá bohatý a dokonalý. 

 Barevnost obrazu je teplá, útulná jako sametová letní noc prozářená paprskem světla. 

Slečna je krásná, dokonalá, zrzavá, mladá, silně odhodlaná jít za svým snem. Taková, jakou by 

mnoho z nás chtělo být. Její šaty jsou glamour. Asociují hodnoty historické krásy šatů i moderní 

nadčasovou kvalitu střihu a materiálu, k jejichž hodnotám se dnešní trendy vrací. Zelená na nich 

se vzájemně zvýrazňuje s měděnou barvou vlasů, a tak upoutávají naši pozornost. Dívka se navíc 

na nás dívá. Jako by šibalsky zvala na cestu s ní. Připomíná nám nedávný film, Alenka v říši divů  

(viz příloha, obr. 26a) nebo další pohádkové krásné světy, třpytem v levé části – Petra Pana  
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a Zvoněnku. Klíč tak symbolizuje také kouzelnou hůlku. Linie světla a osy těla se střetávají 

v dívčině tváři a zvýrazňují tak její pohled. Tělo slečny je na zlatém řezu svisle, na opticky 

vyváženém místě plochy obrazu, jak ho využívají malíři i fotografové. (viz příloha, obr. 26b Kupka) 

Bílá barva její pleti značí luxus a ušlechtilost. Brána je archetypem, a tak působivá, je zobrazena 

jako oslňující bod na nejasné, neurčité cestě, který nás může pustit za odměnu jeho nalezení  

a otevření dál do lepšího světa. 

  Proud světla a prosluněné mraky, je dojem, který známe z náboženských obrazů, který 

symbolizuje Boha v jeho nekonkrétní podobě.  

 Design celého obrazu je barevně omezený, stylizovaný. Tak jako figura dívky, odkazuje 

k vyššímu, čistšímu, dokonalejšímu a jednoznačnějšímu světu, který je ale fiktivní, umělý, 

neskutečný, ale nás láká i přes toto vědomí. Gender funguje, zobrazení dívky nás ženy láká být jí 

samotnou, muže na obraze přitahuje dívka, která je pro ně atraktivní, a kterou by chtěli mít. 

Obdoba této reklamy pro parfém pro muže by zobrazoval pár – krásnou ženu, kterou parfém 

přilákal k muži. 

1.5.3 O čem je design57 

„Žijeme a dýcháme design.“ Rick Poynor  

„Grafický design je vhodný pro komunikaci – pro efektivní komunikaci.“ (viz Radovan Jenko in 

Twemlowová, 2008) Grafický design znamená tvrdou práci, ale také legraci, zábavu, kouzlo umění. 

„Na grafický design lze pohlížet jako na způsob zpřítomnění a znázornění spletitosti a složitosti 

každodenního života.“ Silveira Gomes tamtéž. 

 Babyrádová zmiňuje A. R. Penka jako umělce, který se snaží proniknout ke kořenům vzniku 

grafického a performativního kódu lidského vyjadřování skrze různé oblasti jako je pouliční umění, 

nebo obory matematiky a kybernetiky, viz přílohy, obr. 12. Různé oblasti vyjadřování, kultura, 

společnost, hodnoty… to vše tvoří design, vizuální podobu, styl soudobého světa lidí, výraz nás 

samých skrze věci, které si vybíráme (proto, jak vypadají, z již navržených). Design je o formě věcí 

každodenního života a souvisí s obory umění a techniky (ale není přímo jimi), zároveň je ovlivněn 

politikou, ekonomií, filosofií a vědou. V této formě o něm hovoříme od 19. století. Design může 

být funkční, kvalitní, originální a krásný. Dnes lidé sbírají designové kousky jako dříve ty umělecké, 

z čehož můžeme soudit, že dnešní doba bude zpětně hodnocena podle podoby právě designu. 

Lidé si kupují věci, které odpovídají jejich potřebám, vkusu a hodnotovým ideálům. Krása designu 
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 Design jako slovo – přes francouzštinu a italštinu najdeme jeho původ v latině, v dnešní době z angličtiny ho chápeme 
ve významu záměr, plán, výtvarná nebo technický návrh; intrika nebo konspirace. Odkazuje tak k individualitě designéra 
jako jednotlivé osobě. Design je ale také kolektivní a kooperativní, v němž jde o kvalitu výsledku. Michl in Filipová, 
Rampley, 2007 
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souvisí s výkonem předmětu, kdy výraz a funkce jsou v harmonii, jsou jedním, tak jak je tomu 

v přírodě, která ho často inspiruje. Vzniká jakýsi kruh, v němž se člověk hledá obrácením ke 

kořenům v přírodě, zatímco pokračuje na vývoji civilizace a techniky, která hledá své cíle stále 

výše, ale postupně přichází na dokonalé principy opět přírody v oblasti vzhledu, funkce a možné 

recyklace svých produktů. 

 Moderní design by měl spojovat užitkovost, použité materiály a proces svého vzniku ve 

vizuálně uspokojujícím celku, který vyjadřuje našeho současného ducha, který je v současnosti 

založen na demokracii a industrializaci. Podle Tomáše Akvinského můžeme krásu hodnotit na 

základě tří předpokladů: Integrity, čistoty a harmonie (viz Pachmanová, 2005, str. 20). 

 Vztah umění a designu je dnes nevyřešený, ale dost možná se tato dvě odvětví až 

v poslední moderní době uměle oddělila. „Dosavadní neochvějná oddanost lidstva umění –

„neužitečné práci“ -  je důkazem toho, že vedle praktických výsledků vytváření věcí byla vždy zcela 

evidentní i důležitost něčeho jiného – až dosud. Až v naší době se začalo prosazovat, že 

„architektura není umění“ nebo že „by neměla být umění“, a záměrem těchto usilovných snah je 

rozlišovat mezi designem a uměním. A protože dnes stavíme města takových kvalit, že v nich 

nikdo nežije rád, každý, kdo má tu možnost, nasedne do auta, aby z nich utekl. … To vše je 

důsledkem pohrdání uměním. Umění neslouží k tomu, aby lidem poskytlo trochu potěšení v jejich 

volném čase. Z dlouhodobé perspektivy je ale umění věcí, jež drží pohromadě celou civilizaci.“58 

Naše společnost je nastavena, škodlivě, vnímat věci extremisticky buď/nebo, ale právě dobrý 

designér je naopak umělec i řešitel problémů. Město je typickým příkladem toho, jak člověk 

nevytváří jednotlivé věci, ale vytváří celou scenérii, která pak ovlivňuje náš život a prožívání. 

Veřejný prostor, scenérie, v níž většina z nás prožije celý život, je bezezbytku prací designérů. 

Tento fakt je nám zprostředkován zrakem, design, vizuální podoba ve své funkci, každé malé věci 

v našem prostředí, je důležitý. Je třeba mít na mysli, že to, co bylo navrženo a vytvořeno, přetrvá 

ty, k jejichž prospěchu a použití vzniklo. Designér má zodpovědnost k daleko většímu počtu lidí 

než k těm, kdo ho platí nebo používají to, co navrhuje. Město generuje svoje umění, a to se pak 

promítá do vizuálu, který má městský život prezentovat a rozvíjet. Grafický design je sociální 

aktivitou. 

 Design má tři kategorie: environmentální design - místa, průmyslový – věci, a komunikační 

design - informace. Poslední kategorie v oblastech jako je ilustrace a grafický design se nám jeví 

asi jako nejbližší výtvarnému umění, nicméně pro výtvarnou výchovu jsou nosným námětem další 

dvě.  
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 Design je způsobem vizuální komunikace, kulturní artefakt, typ jazyka, činí věci 

srozumitelnými. Grafický design je jazyk linií, barev, textur, tvarů, forem atp. Nicméně díky 

důvtipu, vyšší úrovni složitosti přemýšlení v něm a dalším nuancím je obohacujícím prvkem 

našeho života. Tato komunikace je funkční, aktivní. Pomáhá lidem najít cestu, hodnoty, ale také se 

v něm lidé mohou ztratit – v nových nápadech, nereálném prostředí; nutí je protestovat, vyptávat 

se a přít se o něm. Je součástí naší společnosti od dopravních značek po osobní vizitky. I sám 

design může vyjadřovat záměr, může propagovat sám o sobě, ne jen svým obsahem. Nevědomky 

nám určuje způsob chování, soustředění a přemýšlení. Současní designéři jsou nuceni působit 

v globálně orientovaném hospodářství, přizpůsobují se jiným kulturám, aby i jim byla jejich práce 

srozumitelná a zároveň se těmi kulturami mohou inspirovat a rozšiřovat svoje vizuální možnosti 

vyjadřování. „Prostřednictvím designu můžete měnit celé organizace, od způsobu jejich uvažování 

až po zažité standardy, normy a měřítka.“ (viz Twemlowová, 2008, str. 210) 

              Nebezpečí globalizace designu spočívá v tom, že tvoří vnější formální podobu většiny 

objektů kolem nás a jeho sjednocující internacionální styl po celém světě může způsobit, že již 

nepoznáme, že jsme třeba v Pekingu, nebo New Yorku, protože veřejný prostor bude vypadat 

stejně (reaguje na tuto skutečnost Jonathan Barnbrook asijskou mandalou z log západního světa, 

viz přílohy, obr. 27). Lokálnost a jedinečnost designu je tedy prospěšná pro jeho i naši identitu. 

„…čím více si uvědomujeme, co se všude ve světě děje, tím více toužíme být spojeni s něčím 

konkrétním“ (viz Twemlowová, 2008, str. 17) – lokálním. 

 Design je o podobě věcí vizuálně, ale také materiálově. Čím dál tím populárnější jsou 

práce pracující s materiálem vhodných pro či nelezených v prostoru používání designového 

objektu, a zároveň materiály ekologické. Obojí funguje na základě myšlení v souvislostech 

s prostorem. Cílem se stává myšlenka navrhovat méně a lépe. 

 U informačního designu se opouští tištěná forma sdělení, zkoumají se jiné metody 

vizualizace dat ve 3D a 4D zobrazení, interaktivita a využití zvuku – tedy zapojení dalších smyslů  

a materiálů v konkrétním prostoru. Takový design upoutá a osloví, ale také umožňuje lidem 

zpomalit rytmus a užít si narativní nebo interpretační vjemy. 

 Jan Michl59 navrhuje místo pojmu design použít redesign. Říká, že designéři začínají tvořit 

tam, kde už vlastně věc existuje a kde předchozí designéři skončili. Nový design je tak „jen“ 

zlepšováním předchozích řešení. Pracuje tak s minulostí a přetváří ji v duchu přítomnosti  

– aktualizuje.  
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1.5.4 Fikční60 svět 

               Reklama a design často vytváří iluzi možné ideální podoby našeho světa, a přitom jde 

často o nereálný fikční svět veřejného i soukromého prostoru, stylu života. Obrazy jsme 

manipulováni uvěřit jejich možné existenci a usilovat o jejich realizaci. Výtvarnou výchovou 

můžeme učit tyto dvě reality (skutečnou a fikční) rozlišovat v reálném životě a zároveň s fikčními 

světy pracovat jako zajímavým námětem pro téma přání, tužeb a fantazie „výrazovou hrou“. 

V první fázi jde o hru s tvary, smysly vnímáme fyzickou práci a uvažování o tvarech, barvách, 

kompozici, rytmu, světle atp. Následně uvažujeme o obsahových souvislostech díla v určité 

kultuře nebo v určitých sociálních vztazích, obraz je doplňován se slovem. (jako ukázku uvádím 

inspirovanou úlohu „Dvojče“ v projektu podle Blíženců Lucie Hajduškové, uvedené viz Horáček, 

Zálešák, 2007).  

 Podvědomě si můžeme uvědomovat fikci reklamy, ale ta hraje na fakt, že člověka fikční 

světy baví. Vytvářejí prostor pro svobodnou lidskou vůli a její vyjádření. I výtvarná výchova této 

motivace používá. Svět fikce se rodí pod vlivem záměru hrát si a tvořit, a sám je pak zážitkem, 

zážitkem fikce (atraktivita subkultury virtuální reality, počítačových her). Můžeme do něj 

vstupovat a opouštět ho, vyprávět o něm a dokázat jej odlišit od reálného. Vstoupíme do něj třeba 

pohledem na malířské plátno, návštěvou divadla, sněním, domluveným hraním s hráči…, ale také 

vstupem do obchodního centra. Výtvarná výchova v artefiletickém pojetí k navození fikčního světa 

používá „aktivní imaginaci“. Fiktivní svět má své hranice a vnitřní řád a pravidla, které jsou 

stanoveny, nebo si je stanovujeme. Je zapotřebí intelektu a citu pro „hru“ (viz Slavík, 2011).  

 U fiktivních světů se setkáváme s jejich neúplností, mnohé zůstává nedořečeno nebo jen 

naznačeno. Ve světě krásné ideální reklamy není dořešeno, jestli by jako celkový životní styl 

fungoval, za jakých podmínek a proč. Stejně jako typ hybridního mýtu současnosti, ovlivněný 

Franzem Kafkou. Hranice rozdělující fikční svět klasického mýtu je odstraněna. Hybridní svět je 

koexistence fyzikálně možných a nemožných fikčních entit – osob a událostí – v jednom 

sjednoceném fikčním prostoru. Všechny jevy a události v něm mají původ v tomto světě. Ty, které 

jsou fyzikálně nemožné, jsou označeny jako „bizarní“.61  

 Je webový prostor fikčním nebo reálným světem? Kdy a za jakých okolností? Každopádně 

je to prostor, kde je třeba si dávat pozor na své soukromé, neboť se snadno může stát veřejným. 

Jako místo informací je třeba být velmi ostražitý nad jejich relevantností a důvěryhodností, ale 

                                                           
60

 Fikce – je jak pragmatický, tak sémantický pojem, protože organizace kosmologického prostoru se řídí pragmatickými 

důvody, zatímco jeho struktura je zřejmě sémantická. Fikční světy jsou soubory nerealizovaných možných stavů věcí. 
Nepodléhají požadavkům pravděpodobnosti, pravdivosti nebo hodnověrnosti; jsou tvarovány historicky proměnlivými 
faktory, jako jsou umělecké cíle, normy typu a žánru, dobové a individuální styly. Množina fikčních světů je neomezená  
a nanejvýš různorodá. Doležel, 2003 
61

 Doležel, 2003, str. 187 
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nalézt zde můžeme mnoho a snadno, známe-li systém. Je skvělým sluhou, ale špatným pánem. 

Sociální sítě umožňují kontakt s mnoha lidmi, ale je to virtuální kontakt, fyzickému se nikdy 

nemůže rovnat v mnoha směrech. Webový prostor je volným místem pro vizuální možnosti 

kreativního zobrazení, které se neohlíží na konkrétní místo, mohou jaksi levitovat na obrazovce  

a jejich forma je tedy svobodně volitelná. Může pracovat s iluzí prostoru i času. 

1.5.5 Vizuální komunikace 

 Komunikace reklamy je stále vynalézavější. Zákazníci jsou však také gramotnější ve 

filtrování výzev ke koupi. Rozkvět DTP (desktop publishing) na konci 20. století usnadnil, a tak 

rozšířil, výrobu podbízivé vizuální propagace, která svou mnohostí zahltila sama sebe. Designéři 

tak hledají nové cesty komunikace a inspirace pro vizuální média, a nalézají tak mnohdy na první 

pohled nesrozumitelná řešení, která mají přivábit divákovo oko zvědavosti důkladně prozkoumat, 

o co to vlastně jde, vyžadují jeho úsilí. Argumentují tak, že jednoduchou reklamu již lidé ignorují. 

Používají také možností vizuálního působení na diváka skrze jiná, netradiční média v reklamě  

– street art a graffiti - vylepování nálepek a sprejování log ve veřejném prostoru, Banksyho 

ilustrace na zdích (viz příloha, obr. 20). Ji Lee s projektem Bubble nechává diváka reagovat na 

plakát, na který nalepil prázdnou komiksovou bublinu (viz příloha, obr. 21), využil veřejný prostor, 

aby okomentoval vzrůstající množství otupujících reklam. Donutil tak lidi reagovat a vepisovat 

svoje komentáře, a zahájil aktivní otevřený dialog. Tato ukázka představuje způsob využití 

potencionálu grafického designu komunikovat mezi lidmi a zjišťovat, jak společnost je a co je pro 

ni dobré. 

 Některé symboly se vyprazdňují svým přílišným opakováním a nepomůže jim ani vysoce 

technicky náročné provedení, které umožňuje dnešní počítačový software a technologie. Ty jsou 

však úspěšně využívány k dokonalé formě napodobující řemesla a folklor. K tradici kvality ruční 

výroby se design také opět obrací se značkou luxusu a jedinečnosti (ilustrace Robert Ryan,  

viz příloha, obr. 22), anebo jako prvku živosti, tělesnosti a hmatatelnosti (Sagmeister, viz příloha,  

obr. 23, 24). Designu se nevyhne dnes ani město a krajina jako veřejná prostranství, která 

zkvalitňují život. Většinou se tak dostává podoba venkovské a přírodní krajiny do měst, nebo 

„alespoň“ organické tvary (viz příloha, obr. 25). Hranice mezi uměním a urbanismem se stírají. 

 Vnější harmonie podporuje harmonii vnitřní, tak podoba prostředí působí na naši náladu  

i zdraví. Úlohou designu je podporovat nálady odpovídající daným aktivitám. A vytvářet 

harmonické obrazy jeho světa, které budou pro člověka atraktivní a funkční. 

 Hledání identity znamená hledání harmonie sebe v okolí, sebe sama. Hledáme  

a komunikujeme, abychom definovali naše vztahování ke světu. 
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1.5.6 Ilustrace a forma 

              Dnešní ilustrace se snaží nacházet nové formy zobrazení a zároveň ovlivňuje nebo 

vstupuje na další pole výtvarného vyjádření (viz příloha, obr. 28 – pojetí fasády Meet factory), 

design oblečení (viz příloha, obr. 29), plakáty (viz příloha, obr. 15), grafický design, corporate 

identity (Zoo Praha v podání Michala Cihláře) apod. Nakladatelství Baobab je příkladem především 

v oblasti knih pro děti, jakými cestami se ilustrace dá tvořit – vedle kresby a malby také koláží 

z různých materiálů (viz příloha, obr. 30), fotokoláží, znovuobjevené jsou techniky linorytu  

i dřevorytu (Chrudoš Valoušek), komiksová kresba atd. Propojení ilustrace, animovaného filmu  

a komiksu v díle Skutečný příběh Cílka a Lídy od Františka Skály, který je autorem i scénáře, 

můžeme chápat jako současný obraz postmoderní plurality a propojování možností v oblasti 

umění a výtvarné tvorby. (viz příloha, obr. 31) 

              Tyto různorodé podoby vizuálních forem nás otevírají novým možnostem vnímání. 

Objevují se také snahy mladých ilustrátorů zapojit haptické možnosti a potencionály knihy v běžné 

knižní produkci (viz příloha, obr. 30), anebo také v té pro nevidomé. Objevují se umělé i textilní 

materiály. 

               Ateliér ilustrace a grafiky na VŠUP dnes vidí ilustraci takto: „Vidět a zaznamenávat. 

Tvárnost a zároveň jednoduchost kresby je ověřitelná. V přetechnizované a informacemi 

napěchované současnosti se však vrací se svojí bezprostředností. Hra a srozumitelnost. 

Neopouštění výtvarných prostředků nám dovoluje používat libovolné techniky (grafické i nové), 

křížit je a účelně, nebo divoce se vyjadřovat…“, pěstuje různorodost stylů a přístupů. Ilustrátor je 

ten, kdo má schopnost realitu transformovat do jednoduché formy obrázku, dnes snadno 

přenosné a mezinárodně srozumitelné. Je to člověk, který rozumí výtvarnému jazyku, dokáže se 

v něm vyjadřovat, a jím vyjadřovat texty, pocity, myšlenky. Mezi klasiky a stále mezinárodně 

uznávané ilustrátory patří Květa Pacovská (viz příloha, obr. 32), pracuje se znaky, symbolikou 

světa, i prostorem v knize. V posledních letech se setkáváme s velmi jemnou a citlivou ilustrací, 

která je téměř jen tušená na papíře, Alžběty Skálové nebo Anny Pleštilové. 

               Svět animace a ilustrace se propojuje podobnou prací v počítači se společným softwarem, 

a vznikají pak iluzivní ilustrace pomocí PC, a zároveň ilustrátoři zkouší rozhýbat své ilustrace 

(Botanicula Jaromíra Plachého) anebo vytvořit hru. Dalším způsobem, jak dostat prostor do knihy, 

je pop up kniha (Martin Raudenský). Graffiti použilo grafické studio Wieden+Kennedy, když ke 

spolupráci na videu přizvali pouličního umělce z Tokia, neboť toto město žije, jejich slovy, anime  

a manga kulturou (Nike presto instant go). Odkaz street artových nálepek najdeme v práci 

Alexandra Purdyho ze Spojených států v designu CD (viz příloha, obr. 36). 
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1.5.7 Umění jako součást 

               Umění je součástí struktury vizuálních vjemů veřejného prostoru i našich prostorů 

osobních.  Snaží se o otevřenost, navázání komunikace, ale zároveň trpí jistou obtížnou čitelností 

složité kontextualizace a výtvarného jazyka (specifického kódování). Dnešní doba včetně umění 

dává stará témata do nových vztahů, vše se individualizuje.  A tak je pro mnohého diváka obtížné 

se v díle najít a identifikovat. Výtvarné umění dnes zapojuje více smyslů a rozum zároveň, navíc je 

ještě především stále svátkem (Humhal, 2008). Vyžaduje tedy zastavení se, vnímání  

a uvědomování. A tak se uměním stává i běžná věc denního použití, když ji vyjmeme z jejích 

kontextů – Duchampovy ready-mades. Umění vytrhává ze všednosti a zbystřuje smysly. A stále je 

projevem lidské přirozenosti. Je lidskou v přírodě i kultuře. 

               Prostorové umění i architektura pracují s faktem, že třírozměrný prostor obklopuje 

diváka, ten nemá úniku před jeho tyranií. Umění je pak všude kolem něj. Působí na něho, i kdyby 

se na něj nesoustředil.  Ovlivní ho. 

               Originalita, to je styl, jazyk umělce, jakým se formálně vyjadřuje, a co vyjadřuje. Ale 

abychom ho rozpoznali, musíme vynaložit úsilí vědomě se jím zabývat. Navíc se přidává citace 

v umění, anebo záměr autora v nerozpoznatelnosti rukopisu. Autor zároveň počítá 

s komunikovatelností sdělení své práce, neboť pracuje s veřejností. Umělec je dnes vnímán jako 

koordinátor určitého komunikačního procesu. Umění je jen částí kultury, kterou vnímáme ve 

vztazích. (viz Humhal, 2008, str. 66) Podle Metcalfa (in Pachmanová, 2005) pak umělecké dílo 

může zmutovat do jakékoliv představitelné formy, protože podstatou umění je význam díla 

samotného. 

 Mukařovský upozorňuje na dvě různé funkce uměleckého díla jako znaku. A to autonomní 

a komunikativní. Jako autonomní znak je dílo složeno z věcného objektu, který funguje jako 

smyslový symbol vytvořený autorem, z estetického objektu určeného kolektivním vědomím  

a vztahem k označované věci v konkrétní prostředí/kontextu. Jako komunikativní a sdělovací není 

dílo pasivní kopií reality (může být metaforou, paralelou, opakem…), ale odkazem k ní s nějakou 

zprávou. Vztahuje se k tedy k vnější realitě, podléhá interpretaci diváků – všeobecného vědomí na 

úrovni všeobecných znalostí. 

„Umění ve skutečnosti neexistuje. Existují pouze umělci.“ (viz W. F. von Meyern in Gombrich  

in Filipová, Rampley, 2007) Kreativní bytosti motivované tvořit prostředím v prostředí. 

Architektura je zvláštním typem umění, uzavírá prostor a je v měřítku člověka. Má esteticky 

působit zevnitř i zvenku, kde proměňuje veřejný prostor. Ovšem jako umělecký obor je výjimečná 

tím, že ke svému vzniku potřebuje vedle autora také zadavatele. Architektonická díla ohraničují 
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náš život: bydlíme v nich, vymezují náš pohyb ve městě, svým způsobem nás ukázňují – působí na 

naše chování. (viz Filipová, Rampley, 2007) 

               Umění, ilustrace a grafický design jsou dvě množiny tvorby, které se minimálně z velké 

části překrývají, a my je zde zmiňujeme. V duchu této myšlenky uvádím další současné autory 

vizuálních prací, které reflektují, pracují s veřejným prostorem a odráží rysy jeho projevů graffiti  

a street artu. Formálně jde často o techniky DIY62 přímo nebo chtějící tak vypadat. V reklamě tato 

podoba asociuje originalitu a výjimečnost poctivé ruční práce. Začněme příklady amerických 

tvůrců. Je to plakát, titulek z filmu, nebo nálepka na fotce? Tak s formou textu pracuje Alexandr 

Purdy (viz příloha, obr. 37). Jak zaujmout ve světě přeplněném obrazy kontrastním minimalismem 

předvádí plakát z archivu designu Aiga (viz příloha, obr. 38). Krásu otrhaných vrstev plakátů ulic 

pro typografii použil Edward Fella (viz příloha, obr. 39). Graffiti styl přidává do fotografie James 

Victore (viz příloha, obr. 40), v knižní formě najdeme hravost ulice u Codyho Hudsona (viz příloha, 

obr. 41), který vytváří i objekt. 

 K DIY principu a volné tvorbě barvou a tvarem přistupují ve své „práci“ také francouzští 

Bonnefrites, jejichž webové stránky mě nadchly volností a hravostí projevu designu a ilustrativních 

forem v propagačních materiálech (viz příloha, obr. 44 – 47). Možná i graffiti princip využili při 

malbě orientačního systému na obr. 48. Street artové hrátky vytvářejí ve veřejném prostoru na 

obr. 49 – 50. Textové znaky jako tvar a sítotisk jsou velmi populárními způsoby projevu grafického 

designu i osobitého projevu. 

 Hledáme-li spojení graffiti kultury a ilustrace, najdeme je často v pojetí plochy, která je 

postupně zaplněna obrazy a texty, něco je komentováno, zaznamenáno, jako skica, záznam, 

sdělení. Příkladem uvádím Franka Hoehneho, berlínského ilustrátora (viz příloha, obr. 52, 53). 

Prvky obrazu se zdají být bez vzájemných vztahů a možná tomu tak je, záznam „myšlenkových 

sakád“, vrstev a kontextů k tématu. Nástěnka znamená sdělení ve formě plakátů, v čase se akce 

proměňují a my tento proces vnímáme vrstvením plakátů na sebe, jejich záměrné či nezáměrné 

proměňování odkrývá nové možné dimenze prolínání obrazů a textů. Této estetiky a poetiky si 

všímá třeba německé studio Hort (viz příloha, obr. 54). Na závěr zmíníme mladé íranské autory 

pod pseudonymy ICY a SOT, kteří na svém webu dokumentují jak práci na ulici, tak na plátně, obojí 

stejného obsahu i formy – malby, spreje a šablony (viz příloha, obr. 55). 

 V české ilustrační tvorbě se sprejovací techniky také využívají. Najdeme je u Dory Dutkové 

ve 12 nejmenších pohádkách O koblížkovi (viz příloha, obr. 56) a Evy Macekové v Červené karkulce 

(viz příloha, obr. 57), obě spolupracující s nakladatelstvím Baobab. Když ilustrátorka Alžběta 
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 DIY – do it yourself 
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Skálový vytvoří textilní lenochody, je už jen na kontextu, jestli budou ilustrací, street artem nebo 

uměleckým objektem. 

 Podle Flusserla (in Pachmannová, 2005) je naše prostředí plné informací, nehmotných 

informací. Je neurčitější a příznačnější. A pokládá otázku: „Jaký bude člověk, kterého nezajímají 

věci, ale informace, symboly, kódy a modely?“ (str. 55); upřesňuje, že nám z rukou zbývají jen 

špičky prstů na tlačítka klávesnice se symboly, jsme hráči a toužíme prožívat – prožitky, vědění  

a zábavu. Přestává existovat rozdíl mezi estetickým a užitkovým, obě tyto kategorie jsou 

zahrnovány do komerční sféry, všechno od džínů přes geny se dnes chápe jako design. (Foster in 

Pachmanová, 2005) V umění možná dnes mnoho z nás chce vidět design (design jako image63 ale 

vypovídá hlavně o touze – reklamní, atraktivní strategie – pasivní líbivosti) a splnění touhy po 

prožitku, ale to není smyslem umění. Je stále třeba rozlišovat a orientovat se, aktivně vnímat. 

Umění pokládá otázky, činí nás aktivně vnímajícími, a kvalitní, uvědomělý design pak tyto otázky 

může řešit. Umění tak například může upozornit na přírodu „volající o pomoc“, designér ale 

navrhne ekologicky přijatelný materiál produktů nebo celé řešení. 

 Dnes anonymní výrobce nabízí výrobek anonymnímu spotřebiteli, a tento výrobek proto 

musí být všeobecně přitažlivý64. Takové standardy a estetické principy nenápadně vytváří civilizace 

a my je mnohdy přijímáme jako samozřejmost, a odosobněnost tak prostupuje naše životy, 

prostředí i myšlení. Tato odosobněnost je apatií, umění je živou vodou, která harmonizuje 

atmosféru a prostředí života člověka. 

 Přičemž podoba produktů společnosti vyvolává emoce, šíří a reflektuje poselství o nás 

jako lidech, o našich ideálech, hodnotách a potřebách. Tato podoba tedy nemůže být anonymní  

a pro všechny stejná. Národy mají odlišnou identitu, v zemi jsou rozdílné subkultury a v nich ještě 

jedinečné identity. A ty nejčistší, nestylizované podoby dost možná odráží právě jen umění. 
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 Image – soubor vizuálních obrazů, díky nimž divák rozpozná konkrétní původ. 
64

 Zde ale není prostor pro individuální vkus, pro osobnost. „Já“ je pojem, v němž se slučuje soukromé s veřejným. 
(Crozier in Pachmanová, 2005) 



89 

 

1.6 Dotazník 

 V diskursu65 vybraných oblastí této práce o dospívajících ve veřejném prostoru se 

soustředíme na oblast volného času, který je ukázkou spontánních a přirozených aktivit a zájmů,  

a ty poukazují na současnou identitu společnosti. Zajímá mě oblast zájmů a trávení volného času 

dospívajících. V publikaci Petra Saka máme k dispozici výsledky sociologického průzkumu zájmů 

této věkové skupiny z roku 1996. Podle jím uvedené baterie možných aktivit bych chtěla získat 

současný vzorek a porovnat ho s hodnotami v uvedeném roce. Domnívám se, že v dnešní době se 

mládež bude více věnovat počítačům, návštěvě kina, technologiím obecně, méně pak řemeslným 

a ručním dovednostem, psaní deníku a trávení volného času venku. Brigády a vedlejší pracovní 

činnost také jistě získaly na významu. Neboť mnoho zájmových činností je dnes značně 

zpoplatněných a rodiče nemohou dopřát svým dětem vše, co by ony rády v dnešních velmi 

širokých možnostech a standartech, a co by pro ně a jejich komplexní rozvíjení bylo prospěšné. 

Zajímá mne tedy, jak oblast zájmů dnes mezi dospívajícími funguje. Zajímá mne pro pohled na 

společnost, také jako zdroj inspirace pro výtvarnou výchovu dané věkové kategorie v jejím 

multidisciplinárním charakteru. 

1.6.1 Metodologie 

 Respondenty jsem buď neznala vůbec, anebo s většinou z nich jsem strávila omezený čas, 

moje dotazování má tedy krátkodobý charakter. Jako „výzkumník“ mám odstup, ptám se na věci, 

které nemohu zúčastněně pozorovat, neboť se ve školní třídě v hodině neodehrávají. 

 Baterie činností byla vytvořena na základě standardizovaných rozhovorů z roku 1992 

v rámci výzkumného grantu „Struktura a vývoj volnočasových aktivit dětí a mládeže“. Využívám ji 

v téměř přesné podobě pro porovnání současných výsledků s uveřejněnými z roku 1996 a zároveň 

proto, že jako jednotlivec bych nesestavila tak širokou a nestrannou škálu činností jako tým 

výzkumníků. Respondenti vyjadřují pomocí pětistupňové škály frekvenci svých aktivit ve volném 

čase. 1 – této činnosti se nevěnuje, 2 – méně často než jednou měsíčně, 3 – méně často než 

jednou týdně, 4 – alespoň jednou týdně, 5 – každý den, jen výjimečně ne. Pro každou aktivitu je 

spočítán index, který představuje aritmetický průměr a pohybuje se tedy v rozmezí 1 – 5. Jde  

o metodu kvantitativního výzkumu, jejíž výsledek lze zobecnit. Dotazník je navržen tak, že 

eliminuje rušivé proměnné. Umožňuje rychlý sběr a analýzu objektivních dat, tvrdých dat, a sbírá 

obecné výsledky, které je možné jasně porovnat na úrovni číselných hodnot. Ověřujeme jím naši 

výše zmíněnou hypotézu – deduktivním přístupem (na základě předcházející teorie/hypotézy  
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 Diskurs – řád, konstitutivní prostor významu, v němž je vytvářena realita sociální praxe, a to například v ustavování 

identit, sociálního statutu, vztahy mezi lidmi, způsoby chápání světa. Je to historicky socio-kulturně nestálé a 
proměnlivé pole výpovědí, které jsou chápány jako funkce. (viz Fulková in Horáček, Zálešák, 2007) 
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– tvrzení sbíráme data a ověřujeme). Standardizovanými způsoby získáváme hodnoty  

u jednotlivých položek seznamu, u nichž můžeme porovnávat proměny a vztahy mezi sebou nebo 

v čase. 

 Dotazník doplňuji ještě možností respondenta doplnit baterii o aktivitu, které se věnuje  

a ve výčtu chybí, a dále částí původně kvalitativního charakteru v oblasti kulturní orientace, neboť 

ta nás ve výtvarné výchově zajímá nejvíce. Sak svůj výzkum hlouběji propracovává na jednotlivé 

faktory podle skupin zájmů podobného zaměření. Vybírám faktor Kulturní orientace, který 

zahrnuje návštěvy divadla, výstav, koncertů hudby, mimoškolní vzdělávání, četbu knih a výtvarnou 

činnost. Zajímá mne, jaké instituce kultury mládež navštěvuje, za jakým účelem pro ně osobně,  

a jak sami kulturní činnost vytvářejí. Všeobecné povědomí, jak ho vnímám, vypadá tak, že kulturní 

akce jsou zajímavé pro kulturní činitele, a ostatní lidé, kteří se v kultuře neangažují, stojí mimo ni,  

a netvoří příliš ani diváky. Adolescenti jsou ve věku tvárném, kdy je možné je ještě otevřít různým 

aktivitám a nás zajímá, jak kulturu vnímají, kam za ní chodí, nebo jestli ji sami vytvářejí. 

 V současné době se výzkum ve výtvarné výchově přiklání ke kombinaci kvantitativních  

i kvalitativních metod ve smíšených výzkumných strategiích, a také mě k této kombinaci práce 

dovedla. Počet respondentů, kteří mi poskytli vyplněný dotazník, byl 60. 

 V „kvalitativní“ části dotazníku chceme získat objasnění a konkrétnější, detailnější 

informace o dané oblasti zájmových aktivit, o jejichž četnosti jsme se kvantitativně obecně 

dozvěděli v první části dotazníku. Chceme hlouběji a konkrétněji porozumět tomu, jak vybraní 

adolescenti subjektivně vnímají návštěvu galerie, divadla, proč tam chodí, co čtou, čím se sami 

zabývají apod. Jejich odpovědi v nestandardizovaném dotazníku s otevřenými otázkami induktivně 

zanalyzujeme a pokusíme se je interpretovat. 

1.6.2 Dotazník a jeho konstrukce  

 V hlavičce se ptám na věk (respondenti jsou ve věku do 14 do 30 let) a pohlaví. 

Zájmy ve volném čase 

 Sak66 (1996): pomocí pětistupňové škály respondenti vyjadřovali frekvenci svých aktivit 

podle předloženého seznamu možných aktivit. 1 – této činnosti se nevěnuji, 2 – méně často než 

jednou měsíčně, 3 – méně často než jednou týdně, 4 – alespoň jednou týdně, 5 – každý den, jen 

výjimečně ne. U každé položky byl spočítán index aritmetickým průměrem. Dá se hovořit  

o denních, týdenních a měsíčních aktivitách mladé generace 15 – 30 let. V této části nás zajímá 

porovnání údajů dnešní mládeže a tehdejší. 
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 Petr Sak, 2000, str. 134 
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Aktivita Výsledky 1996 Výsledky 2013 

věkový průměr  

15,48 let 

rozdíl 

Sledování televize 4,63 4 - 0,63 

Poslech rádia 4,25 2,66 - 1,59 

Povídání si s přáteli, známými 4,25 4,69 + 0,44 

Poslech hudby, CD, MP3 4,18 4,61 + 0,43 

Četba novin a časopisů 4,12 2,59 - 1,53 

Domácí práce 3,49 4,06 + 0,57 

Četba knih 3,40 2,81 - 0,59 

Schůzka s partnerem 3,40 2,42 - 0,98 

Odpočinek, nicnedělání 3,22 3,95 + 0,73 

Milenecké aktivity 3,03 2,06 - 0,97 

Procházky, toulání se 2,97 3,22 + 0,25 

Sexuální aktivity 2,96 2,54 - 0,42 

Návštěvy kavárny, restaurace 2,86 2,51 - 0,35 

Studium, příprava na školu 2,70 3,39 + 0,69 

Práce s počítačem 2,53 4,66 + 2,13 

Sledování videa, filmů 2,50 4,27 + 1,77 

Aktivní sportování 2,46 3,85 + 1,39 

Návštěva diskoték, tanečních klubů 2,37 1,76 - 0,61 

Návštěva kina 2,23 2,15 - 0,08 

Návštěva večírku, mejdanu 2,16 1,9 - 0,26 
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Mimoškolní vzdělávání 2,16 2,77 + 0,61 

Turistika, trampování 2,15 1,93 - 0,22 

Chov zvířat 2,11 3,65 + 1,54 

Výstavba a údržba domu 2,05 2,27 + 0,22 

Práce na zahradě 1,96 2,31 + 0,35 

Psaní dopisů, deníku 1,94 1,52 - 0,42 

Vedlejší výdělečná činnost, brigády 1,93 1,93 0 

Oprava a údržba kola, motorky, auta 1,92 1,58 - 0,34 

Hudební a dramatická činnost 1,90 1,95 + 0,05 

Ruční práce 1,89 3,12 +1,23 

Hraní si s vlastními dětmi 1,84 1 - 0,84 

Návštěva koncertů populární hudby 1,82 1,67 - 0,15 

Výtvarná činnost 1,81 2,83 + 1,02 

Návštěva sportovních utkání 1,80 1,97 + 0,17 

Návštěva výstavy, muzea, galerie 1,71 1,93 + 0,22 

Kutilství 1,70 2,03 + 0,33 

Návštěva divadla 1,69 1,7 + 0,01 

Počítačové hry, automaty 1,67 3,17 + 1.5 

Individuální duchovní aktivity 1,43 1,72 + 0,29 

Sběratelství 1,41 1,66 + 0,25 

Návštěva koncertů vážné hudby 1,33 1,22 - 0,11 

Chalupaření 1,32 1,52 + 0,20 
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Veřejně prospěšná a politická činnost 1,18 1,15 - 0,03 

Náboženský život 1,18 1,31 + 0,13 

 

 V další části mě zajímá, jaká případná aktivita respondentům ve výčtu chybí, a nechávám 

jim prostor ji doplnit.  

 Dále se ptám na kulturní orientaci a činnost konkrétně. Zajímá mne, které instituce jsou 

mládeží navštěvovány, jaké pocity z takových návštěv mají a co jim přinášejí. Proto volím v této 

části dotazníku otevřené otázky spíše kvalitativního charakteru.   

1. Ve městě můžeme jít do divadla, na výstavu do muzea nebo galerie, na koncert, můžeme se 

dále vzdělávat i mimo školu, se kterou činností a institucí máš zkušenost, kde jsi byl/a ty, co 

z těchto možností je ti nejbližší nebo tě zaujalo?  

2. Věnuješ se jim z vlastní vůle sám/sama, berou tě na ně rodiče, nebo za jakých příležitostí  

a proč? 

3. Jaké knihy si ve volném čase čteš? 

4. Vyrábíš nebo vytváříš ve volném čase nějaké věci, malby, objekty, kreslíš si nebo maluješ?  

Co takového děláš nejraději? 

1.6.3 Závěry průzkumné sondy 

 Dotazník jsem získala vyplněný 60 respondenty, převážně z 9. ročníku základní školy. 

Chlapců odpovídalo 35, dívek 25. K porovnání se starším dotazníkem nás zajímala jen výsledná 

čísla, ale bylo by zajímavé takový dotazník v několika bodech vyhodnotit např. genderově. Také 

docházím k závěru, že věková kategorie 15 – 30 let je příliš velké rozmezí, kdy každý jedinec projde 

minimálně jednou velkou změnu četností a druhů zájmů, a tyto změny takto nastavený dotazník 

nezachycuje. Ba naopak, smazává tuto skutečnost. 

 Překvapilo mne, kolik adolescentů si již v deváté třídě přivydělává. I když se číslo 

nezměnilo, s přihlédnutím k průměrnému věku mých respondentů je to zajímavá hodnota. Ve 

vyšším věku už je nějaká výdělečná činnost adolescentů zcela běžná. Největší nárůst, naopak 

nikoliv překvapivě, se projevil u práce s počítačem, za ním aktivity s počítačem a médii pracující, 

jako je sledování filmů. Stoupla také hodnota chovu zvířat nebo ručních prací. A sport také 

zaznamenal vyšší hodnoty. Největší ztrátu činnosti zaznamenávám u poslechu rádia a četbě novin 

a časopisů, což ale nehraje roli v informovanosti mladistvých, neboť ti se hudbě a zpravodajství 

věnují spíše skrze počítač a internet. 
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 Nejvíce se mladí věnují povídání si s přáteli a známými, dále práci s počítačem a poslechu 

hudby. Tyto tři aktivity mají díky chatům a komunitním serverům mnoho společného. Nejméně se 

věnují veřejně prospěšné a politické činnosti a návštěvě koncertů vážné hudby. Položku hraní si 

s vlastními dětmi neberu v potaz, neboť v dotazované věkové kategorii nikdo děti ještě nemá. 

 Volné pole na doplnění aktivity respondenta, která mu ve výčtu zájmových činností 

chyběla, je zajímavé sledovat, někteří nedoplnili nic, jiní přidali skutečně chybějící aktivitu 

(skauting, nakupování a móda, literární činnost, pozorování lidského chování, čas s rodiči),  

a většina respondentů využila možnosti konkrétněji se vyjádřit, které aktivitě se to věnují 

konkrétně nejvíce (ve sportu šlo o jezdectví, běh, chození ven, jízda na čtyřkolce, jojování, tenis, 

cyklistika, airsoft, střelba ze vzduchovky, jízda s autem; ve výtvarné činnosti se věnují kreslení, 

malování fantazijních obrázků, stavbě modelů; obliba předmětů - dějepis). 5x se objevila „aktivita“ 

„stydím se za svého prezidenta“. (doplňuji, že v období vyplňování dotazníku končila prezidentura 

Václava Klause, kterou ukončil nešťastnou amnestií, a nastoupit v nejbližších dnech do úřadu se 

chystal Miloš Zeman) 

 Třetí část s volnými otázkami rozděluji genderově zvlášť na chlapce a na dívky, které 

okomentuji nejdříve. Respondentek bylo 25, přičemž 22 bylo kolem 15. roku věku a tři byly starší, 

24, 24 a 28 let. V první otázce: 1. Ve městě můžeme jít do divadla, na výstavu do muzea nebo 

galerie, na koncert, můžeme se dále vzdělávat i mimo školu, se kterou činností a institucí máš 

zkušenost, kde jsi byl/a ty, co z těchto možností je ti nejbližší nebo tě zaujalo? jsem dospěla 

k největší oblibě divadla, které navštěvuje 14 z 25 respondentek. Za ním s 12 „hlasy“ jsou výstavy 

a galerie, následují koncerty, ovšem u všech respondentů jde o koncerty populární hudby. 

Muzeum navštívilo 5 dívek. Mladé slečny dále zajímá kino, i dokumenty, mimoškolní vzdělávání, 

klub dětí a mládeže, kluby, párty a disco, psí výstava, ples, knihovny, návštěvy hradů, a také 

geologie, hvězdárna a astrologický ústav. Ačkoliv většina respondentek nežije přímo v Praze, 

v kulturních aktivitách mají poměrně přehled a navštěvují je, nebo vzhledem k věku začínají 

objevovat (kluby, kino atp.) ty, k nimž je rodiče nemohly přivézt. Dvě slečny uvedly, že je nezajímá 

nic a nikam nechodí. Důvody nezmiňují, ale v dnešní době může být příčinou nedostatek 

finančních prostředků nebo nezájem už od rodičů. Otázka 2., Věnuješ se jim z vlastní vůle 

sám/sama, berou tě na ně rodiče, nebo za jakých příležitostí a proč? ozřejmila, že velká většina, 

19, dívek kulturní instituce a aktivity navštěvuje z vlastní vůle a baví je, u sedmi se projevil vliv 

rodičů anebo zatím nutný doprovod právě rodinných příslušníků, nebo v jednom případě vliv 

skauta. Nicméně doprovod není jedinou příčinou, proč slečny za kulturou jdou, většinou je to  

i baví, jen by je samotné nenapadlo za ní jít. A opět finanční stránka věci hraje roli. 
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                3. otázka, Jaké knihy si ve volném čase čteš? je velmi ovlivněna školní povinností, kdy 

nejvíce dívek odpovědělo, že čtou klasiku, povinnou četbu a beletrii (Bible, 1948, Kundera…), 

přičemž čas je hlavním problémem, proč nečtou i jiné žánry. Jedna respondentka suverénně nečte 

vůbec. Vzhledem k věku kolem patnácti let nepřekvapí, že tři dívky volí romány o koních  

a zvířatech (Marley a já…), sedm má rádo romantiku a vztahy, pět dívek čte fantasy a scifi (Harry 

Potter, Twilight sága a Hobit vedou). Žánr detektivek baví tři dívky, další zmíněné jsou 

psychologické knihy s tematikou drog (k adolescentnímu věku téma také nepřekvapí), knihy 

k zamyšlení, náboženská tématika, drama, fotografické knihy, autobiografie a encyklopedie. 

                Jak je to s vlastní tvorbou odpovídá otázka 4. Vyrábíš nebo vytváříš ve volném čase 

nějaké věci, malby, objekty, kreslíš si nebo maluješ? Co takového děláš nejraději? Suverénně 

vede kreslení s patnácti zmínkami. Malba je blízká více než třetině, a nejen tato generace ráda 

vytváří šperky, bižuterii a brože. Dvě dívky nedělají nic kreativního. Ve spektru možných činností 

se objevuje modelování, psaní, komentování obrázků, tvorba 3D objektů a soch, hra na klavír, 

tvorba dárků, šití a přetváření starých věcí na nová (recyklace).  

 Pokud se zamyslím nad praxí s mládeží, zdá se, že samostatně tvořivá je, jen v hodinách 

VV se často brání novým technikám nebo se jim nechce na povel přemýšlet, a tak se ozývají. Ale 

ve volném čase pak dost možná nové možnosti ocení. 

                Při sledování odpovědí chlapců jsem se v prvé chvíli zděsila. Dívky odpovídaly větami, 

rozepsaly se o svých pocitech u jednotlivých aktivit. Chlapci jen výjimečně, většinou odpovídali 

jednoslovně nebo také vůbec nijak. Jejich jednoslovné odpovědi jen vypovídaly o výše zmíněných 

charakteristikách chlapců tohoto věkového období, zajímají je počítače a sport, a ptát se jich na 

kulturu je vlastně zbytečné, když mají odpovídat na otázky, nevědí jak, nebo píší o svých 

sportovních aktivitách, ačkoliv na ně se vůbec neptám. Respondentů bylo 35. 

               1. Ve městě můžeme jít do divadla, na výstavu do muzea nebo galerie, na koncert, 

můžeme se dále vzdělávat i mimo školu, se kterou činností a institucí máš zkušenost, kde jsi 

byl/a ty, co z těchto možností je ti nejbližší nebo tě zaujalo? Když už něco, tak vedou  

s 11 odpověďmi koncerty, a s 9 divadlo. Šestkrát zaznělo jasné „nic“. Výstavy a galerie navštívilo  

5 chlapců, a další zmíněné aktivity jsou: přednášky o fyzice v DDM, sportovní utkání, hra v kapele, 

show v O2 Aréně, kino, opera, muzeum. Z mimoškolního vzdělávání se pětina věnuje doučování, 

jeden do něho zahrnul fotbal a jeden východní medicínu v rámci bojového umění, jeden se věnuje 

kurzu ČČK instruktora, osvětlovače a zvukaře. Je cítit, že kulturní aktivity dělají často chlapcům 

problém vůbec vymyslet, v jejich žebříčku aktivit jsou až kdesi hluboko. 
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               Otázka 2. Věnuješ se jim z vlastní vůle sám/sama, berou tě na ně rodiče, nebo za jakých 

příležitostí a proč? to jen potvrdila. 18x uvedli, že se aktivitám věnují sami, ale to v případě 

odpovědí okolo koncertů nebo sportu, v deseti případech se kulturním aktivitám věnují zásluhou 

rodinných příslušníků, nebo dokonce psali, že je škola nutí taková místa navštěvovat. 

               3. Jaké knihy si ve volném čase čteš? 11x se ozvalo, že nic. V deváté třídě před 

přijímačkami je to poměrně překvapivé. Z ostatních dotazníků jsem získala položku 9 u žánru scifi 

a fantasy (Eragon,…), k povinné četbě se přiznali třikrát. Z jiných žánrů se objevily knihy  

o programování a PC, detektivka, drama, česká literatura (Petr Šabach, Katka), dobrodružná  

a sportovní literatura, kniha Stručná historie času (S. Hawking), psychologie a ovládání lidí, 

dějepisné knihy, manga komiksy, časopisy o autech a jednou také noviny.  

               Poslední otázka: Vyrábíš nebo vytváříš ve volném čase nějaké věci, malby, objekty, 

kreslíš si nebo maluješ? Co takového děláš nejraději? Dopadla s dvanácti odpověďmi „nic“. 

Kreslení získalo největší oblibu, ale často je zmiňováno, že jde o činnost z nudy ve škole. Malba  

a vytváření modelů jsou upřímnými aktivitami ve volném čase. Našel se i jeden graffiti autor. Dva 

se věnují fotografování. Dalšími činnostmi jsou keramika, objekty (domečky, stavebnice), tvorba 

3D objektů v počítači, vyrábění zbraní, kostýmových doplňků, kutilství a výrobky ze dřeva. 

 Závěrem této části dotazníku jsem dospěla k potvrzení hypotéz a teorií ohledně 

všeobecných i genderových specifikací adolescentů. Dívky jsou svědomitější a lépe komunikují 

s dospělými – jejich odpovědi jsou ve větách rozvitých a nikde nechybí. Četbě se věnují více, a to 

jak povinné literatuře, tak dívčím románům o koních a upírech (což k jejich věku patří). Kulturní 

možnosti jsou jim bližší, orientují se v nich a osobně je častěji zajímají. Zálibu mají ve zdobení sebe 

a vytváření hezkých věcí, podle toho vypadá i jejich samostatná tvorba. Chlapci žijí sportem  

a technikou, nenechají si do toho dospělými mluvit, svými zájmy žijí naplno a klidně odsunou další 

možnosti způsobů trávení volného času někam hodně hluboko, a když už se jich účastní, pak 

z donucení, a příliš se jimi nenechávají vtáhnout. Stejně tak jako dotazníkem, který vyplňují 

heslovitě a je vidět, že se často netýká jejich zaměření. 

 Co kulturní instituce mladým přinášejí, jsem se dozvěděla jen v minimálně, ale byla to 

inspirace a zábava. Dál než k možnostem baví/nebaví se kromě jednoho případu nikdo nedostal. 
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2 Didaktická část: 

2.1 Návrh didaktického projektu pro žáky ZŠ  

 Projekt „Hledání sebe ve veřejném prostoru“ je souborem námětů, který si klade za cíl 

osvětlit pojem veřejného prostoru v konfrontaci s osobním, se sebou samým jako člověkem 

v prostoru a společnosti. Chce skrze veřejný prostor pomoci v hledání identity studenta, mladého 

člověka, jako součásti společnosti a pravidel, systémů komunikace a vztahů. Veřejný prostor má 

nějaké konkrétní podoby, které jsou dnes často vizuálně významně vnímané a vytváří styl – design 

naší kultury a nás. Projekt si klade za cíl otevřít mladému člověku možnosti aktivního dívání se 

kolem sebe v prostoru a společnosti a nacházet se v něm. 

„…být tvořiví a vyjadřovat své vášně je v naší čisté přirozenosti… Nevyužitá tvořivá energie dříve 

nebo později vyústí v depresi, cynismus, násilí, závislosti či beznaděj.“  

(viz Johnsonová, 2011, str. 57) 

„Abychom byli tvořiví, musíme se přestat bát dělat chyby.“ (tamtéž, str. 65) 

Klíčová slova: veřejný prostor, místo, město, já, člověk a identita, strach, radosti, zájmy, 

komunikace, znak, sémiotika, emoce, maska, role, design 

2.1.1 Inspirace úkolem Objekt (praxe GJN, práce jednotlivců) – Objekt - plastika67 pro prostor  

– práce skupinová 

Námět: Co je to veřejný prostor? Jak jsem v něm já/člověk? Jak je prostor velký – jaké má měřítko 

ke mně, k věcem v něm? Veřejný prostor je takový, kam můžeme všichni jít, nemáme tam 

zakázáno jít žádným morálním ani společenským zákazem vstupu. Lidé se v něm mohou setkávat. 

Veřejné prostory máme vnější a vnitřní, vnější mohou být otevřené, anebo nějakými hranicemi 

uzavřené. Ty vnitřní jsou uzavřené vždy, neboť jejich hranice tvoří vnitřek obklopený vnějškem.  

I veřejný prostor má svá pravidla a charakteristiky. Vizuálně a formálně nějak vypadá, podle toho 

ho nazýváme. Může mít svůj příběh (pomník Šemíka v Neumětelích), atmosféru, nebo také 

pravidla chování a oblékání (divadlo) a mívá svoji funkci.  

 

 

                                                           
67

 Plastika – formování objemu, vždy lze rozpoznat původní formu materiálového bloku, má vždy uzavřenou formu. 
Z pohledu vývoje podle Moholy-Nagyho je plastika promodelovaná (vyhloubená), perforovaná (proděravělá), vznášející 
se, kinetická (pohybující se). Umělecké trojrozměrné dílo vzniklé nanášením hmoty. (Trojan, Mráz, 1996) 
Objekt – umělecký objekt – předmět vyjmutý z užitkových souvislostí a podrobený uměleckému záměru tak, že u něj 
dominují estetické vlastnosti. (Trojan, Mráz, 1996) 
Skulptura – vzniká odebíráním hmoty, dřeva, kamene atd. 
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I. lekce 

Výtvarný problém: pochopení vztahu vnější x vnitřní, veřejný x soukromý, vnímání místa všemi 

smysly, měřítko člověka v prostoru 

Materiál: tužky, papír na poznámky, skicy a návrh zadání, fotoaparát 

Technika: kreslení, psaní, navrhování  

Výtvarná kultura: objekt od Jiřího Davida, objekt street artu Point, Veronika Richterová, totem, 

fotografie prostor, chodníku, louky… 

Motivace: ve veřejném prostoru se už s objekty, plastikami, sochami, skulpturami (dále jen 

„objekt“) můžeme setkat, jsou jimi pomníky, street arty, mohou vtipně doplnit své okolí, 

komentovat prostor. Napadá vás nějaký příběh s vybraným místem? Chybí vám zde barva, patří 

sem nějaké zvíře, obyvatel místa, kterého jen tak nespatříme. Chcete na tomto místě zanechat 

stopu? Půjdeme ven a ukážeme si taková místa v okolí školy a co je pro ně typické, můžeme si 

místa vyfotografovat. Pište si cestou poznámky a postřehy. 

Úkol: Třída se rozdělí do tří skupin (nebo tolika, aby se v každé skupině dalo dobře kolem jednoho 

objektu pracovat). Každá skupina si vybere tajně veřejný prostor a napíše zadání, zadání návrhu 

objektu pro něj, které s ním bude v nějakém vztahu, narativním, tvarovém, materiálovém…, bude 

se vázat k pravidlům v něm nebo jim odporovat…, může si klást požadavky na částečnou konkrétní 

podobu objektu, co by měl obsahovat za myšlenku, nebo např. jaká barva by na něm měla být. 

Přemýšlí tedy o vybraném prostoru po procházce venku ještě jednou v klidu. Skupiny si hotová 

zadání vymění a jako skupina začnou vymýšlet podobu objektu, skicovat a navrhovat. Při praxi se 

ukázalo, že je lepší žákům předem říci, že si zadání mezi skupinkami vymění, neboť jinak pochopili 

práci na zadání jako navrhování objektu rovnou, a s vyměněním zadání byli zklamaní. 

Přidaná hodnota: co vlastně konkrétní místo v životě člověka znamená? Má pravidla, která si 

běžně ani neuvědomujeme. Žáci si všimnou detailů míst, které jinak nevnímají. Úkol se dá propojit 

s českým jazykem a např. sepsáním úvahy na téma veřejný prostor nebo objekt ve městě. 

Závěr: u objektu a jeho formy je třeba se zamýšlet nad tím, kde a jak bude dílo umístěno, tedy 

jestli například bude mít „vzadu“ rovnou plochu (reliéf), pro umístění na zeď, jak na ní bude držet, 

jaký materiál zvolím, aby dílo chvíli ve volném prostoru vydrželo. Nebo jestli to bude třeba 

zavěšený objekt, a jak ho zavěsit. Na závěr lekce je třeba si připravit zhruba seznam materiálů, 

který bude potřeba a na příště si ho přinést. Úkol vyžaduje tři učební jednotky (po 1,5 hodině  

– práce na návrzích – realizace objektu – dokončení objektu, umísťování do prostoru). Záměrem 

lekce je komunikace, přemýšlení o prostoru a měřítku, vnímání všemi smysly místa, vyrovnání se 

s předurčením prostoru díla druhými. 
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Ověření v praxi: Objekt pro prostor probíhal s 9. třídou ZŠ Mokropsy s paní Němečkovou. Měla 

jsem s těmito žáky zkušenost již před dvěma lety a mohu zkonstatovat, že projevy adolescentního 

chování se ukazují, jak je psáno, a je těžší udržet pozornost žáků. Znají mne málo a tím spíše se mi 

nedaří přimět je k otevřené diskusi v terénu veřejných prostorů, které jsme kolem školy navštívili. 

V podstatě jim zajímavé prvky a charakteristiky prostředí říkám já a oni si zapisují poznámky. Zpět 

ve třídě se nadšeně pouštějí do navrhování, ale když po nich chci, aby si vzájemně vyměnili zadání, 

jsou v šoku a vidím zklamání, že si místo pro svou tvorbu nemohou vybrat, ale do konce první 

lekce se s tímto faktem smiřují. I paní učitelka mě od vyměňování zadání odrazovala, ale zůstala 

jsem při něm z důvodu učení se toleranci, komunikaci a překonávání překážek a negativních 

emocí. 

 

II. lekce 

Výtvarný problém: kombinace tvarů, barev a materiálů, vytvoření trojrozměrného díla – práce  

s prostorem a kontexty okolí, měřítko objektu a prostoru, skupinová kolektivní tvorba, 

interpretace zadání druhého do trojrozměrného díla 

Materiál: polystyrén, barevné papíry, krabice, „králičí“ pletivo, sádrové obvazy drát, textil, 

provázek, barvy, PET lahve, nejrůznější nalezené předměty a materiály, markery, lepidlo, novinový 

papír… Technika: modelování, tvarování, asambláž (reliéf, objekt), malba, kašírování, řezání, 

lepení, trhání, malování 

Výtvarná kultura: objekty street artu (ryba od JAXPAC), Veronika Richterová, totemy (severní 

Amerika, Austrálie, Afrika, Island…), Davidova socha 

viz příloha: obrazky/didakticky projekt /projekt 01 

Motivace: váš objekt bude v reálném místě, jak bude velký, aby vyzněl jeho smysl, bude čitelný 

pro diváky? Schováte do něho nějaké tajemství, příběh? 

Úkol: v reálném měřítku vytvořte svůj objekt podle zadání kamarádů do určeného prostoru, 

přemýšlejte, jak bude vůči němu velký, kde a jak bude umístěný. Pomalujte ho barvami, je-li to 

záměrem. 

Přidaná hodnota: realizace netradičně velkého objektu, spolupráce a tolerance druhých, 

seznámení s případnými primitivními kulturami  

Závěr: Záměrem jsou otázky: Jak se žákům pracovalo ve skupině? Jak se smířili s vybraným místem 

kamarády? Dochází v průběhu práce k proměně původního návrhu? Jaká je hierarchie vztahů při 

práci na společném díle? 

Ověření v praxi: Pokračovali jsme v rozdělané práci, jedna skupinka kluků si již přinesla pet lahve  

a hned se dali do práce na lepení postavy ženy. Tavnou pistolí je spojovali dohromady. Další dvě 
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party se teprve pustili do navrhování objektů a nebyly moc schopny se dohodnout, další kluci se 

dali do práce s drátěným pletivem a bylo vidět, že teprve materiál je směruje svými vlastnostmi 

k finální podobě objektu – zámku, jeden z nich s nápadem nesouhlasil a začal si vyrábět vlastního 

pavouka z drátu, kterého ve výsledku k jejich zámku přidá. Skupina děvčat chtěla z pletiva vytvořit 

figuru, ale práce s ním byla pro ně evidentně příliš náročná, a tak ustoupily od tvarových 

požadavků. Práce za devadesátiminutový blok je posunula do fáze vymodelování konstrukcí. Práce 

ve skupinách znamená značný chaos ve třídě, který ale ve většině případů probíhal smysluplně 

k práci. 

III. lekce – záměrem je pokračovat a dokončit objekt podle předchozího zadání 

Závěr: Umístění objektu do vybraného místa, dokumentování akce a závěrečný dialog mezi 

skupinami, co bylo záměrem zadání a co přidali tvůrci objektů navíc, jak objekt působí ve svém 

prostoru a co vyjadřuje. Jak se žákům pracovalo ve skupině.  

Ověření v praxi: Objekty jsme dokončili všechny – čtyři. Holky udělaly robota Ibrehima před hlavní 

vchod školy jako symbol žáka, který jde ze školy jako bytost z Marsu. PET lahvová žena Elga 

skončila na travnatém dvorku za školou, celá je z plastových materiálů a posprejovaná metalickou 

barvou, její funkce je strašák dětí. Klíč a zámek je prací dalších tří kluků, základem drátěné pletivo 

bylo skombinováno s papírem a nasprejováno. Zámek uzamyká, propojuje staré a nové školní 

budovy a je umístěn pod jejich předělovou chodbou. Zároveň koresponduje se zamykatelnou kójí 

v tomto místě pro popelnice. Čtvrtým objektem je pavouk na síti, tito dva chlapci se do něho 

pustili samostatně, neboť jim nevyhovovala práce v původní skupině na zámku s klíčem. Pavouk je 

tedy symbolem protestu. Viz příloha obrazky/DP_praxe/ 01_objekt 

 Aby pracovali všichni žáci, je vhodnější vytvořit více skupinek po dvou až třech žácích, jinak 

dochází k tomu, že ambiciózní člen, který často úkol vymyslí, pracuje, dva kamarádi pomáhají  

a další sedí a koukají. 

 Akce s objektem měla dohru. Pet lahvová žena-panák byla umístěna na travnatý dvorek za 

školou, kam je vidět skrz okna chodby spojující dvě budovy školy. V noci panák v životní velikosti 

vyděsil paní uklízečku, která před jeho siluetou utekla, když na její pokusy zjistit, kdo to je, 

nereagoval ani pohnutím.  

2.1.2 Maska (kostým) pro město – práce jednotlivce 

 „ Obliba vytvářet masku je stará jako lidstvo samo a přes všechen civilizační pokrok 

přetrvává až do současnosti. Je zapříčiněna silnou touhou člověka po prožívání symbolické 

proměny vlastní osobnosti, která mobilizuje skutečný vývoj jedince spojený s proměnou jeho 

vlastností.“ (viz Babyrádová, 2002, str. 147) 
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Výtvarný problém: práce s materiálem v lidském měřítku a tvaru hlavy, jak jsme ve veřejném 

prostoru  

Materiál: papír, škrob, disperzní lepidlo, drát, barvy, tuš, nafukovací balonky, igelit, další drobné 

předměty (matky, třpytky…), šňůrky, textil 

Technika: kašírování, tvarování, modelování, malování, lepení 

Výtvarná kultura: etnické masky, divadelní masky, Madonna, viz příloha obrazky/didakticky 

projekt /02_maska 

Motivace: Je období karnevalů a masopustu. Lidé se veselí a schovávají pod masky. Mohou se tak 

uvolnit, hrát stylizovanou roli, zkoušet si bláznivé chování v anonymitě nebo podobě, kdy neohrozí 

jejich reálnou osobnost. Občas máme smutnou náladu, jindy veselou a chtěli bychom běhat  

a skákat, ale ve městě si to nedovolíme, protože cítíme, že tu platí pravidla a lidé by na nás 

přinejmenším nepříjemně zírali. V přírodě se zas můžeme cítit v běžném oblečení cítit nesví a něco 

bychom na sobě chtěli prostředí přizpůsobit, změnit, přiblížit se mu. 

Úkol: Vytvořte svoji masku pro město nebo jiný veřejný prostor, takovou, která vás schová, ať se 

za ní tváříte jakkoli, takovou, která z vás udělá bytost, pod níž vás nikdo neidentifikuje a vy se 

můžete uvolnit a chovat v tom prostoru podle své nálady. Tato maska může mít podobu prostředí 

samotného, ducha místa, a bude z materiálů a prvků, které v něm nalezneme, nebo bude bláznivá 

a naopak vyjádří protest nad třeba městskou úzkoprsostí. Vycházejte z toho, aby se dala na hlavě 

nosit, ale sama maska může mít tvar jiný než oválný, můžete maskou proměnit velikost a tvary na 

hlavě. 

Přidaná hodnota: Etnické kultury, zaměření se nad tím, jak vlastně město, vybraný prostor 

vnímám a jak usměrňuje moje chování. 

Závěr: Tuto masku mohou dál studenti využít podle svého osobního pocitu nebo záměru učitele 

v rituálu a při focení. Někdo ji může vyrobit s radostí, užít si proces výroby a hrdě masku nosit,  

u někoho může takové poukázání na jeho osobní citlivé vlastnosti probudit vzpomínky nebo 

úzkostné stavy. (odkazuji zde na program galerijní edukace našeho ročníku k výstavě pokoj č. 13 

v UPM – Dekadentní ruka, a artefiletické použití výroby masky) Práce je koncipována na jednu 

delší pracovní jednotku (např. 3 školní hodiny) nebo dvě lekce výtvarné výchovy. Dá se rozšířit na 

tvorbu kostýmu pro celé tělo a spojit tak třeba s předmětem pracovních činností na základní 

škole. Jako mezioborové téma podle RVP se dá použít k zeměpisu nebo občanské výuce na téma 

etnických kultur anebo našich tradic (Masopust, svatá Lucie atp.). 

Ověření v praxi: Pracovala jsem se studenty prvního ročníku Střední průmyslové školy grafické 

v Praze, oboru Konzervátorství a restaurátorství. S deseti slečnami, jsme vytvářely masky pro 
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prostředí. Chtěla jsem, aby si vybraly místo ve veřejném prostředí, které je nějak zajímá, ovlivňuje, 

pro něž by masku chtěly vytvořit. Na práci měly tři vyučovací hodiny, což se mně zdálo adekvátní  

a bylo by.  

 Navíc absence chlapců funguje mezi slečnami tak, že se nestydí ani nepředvádí před nimi, 

nemusí se obávat jejich pošklebků. Slečny se ihned rozesadily do dvou skupinek kolem pracovních 

stolů. Jedna začala tiše pracovat, zatímco druhá si s mobily začala pouštět hudbu, společně si 

povídat a skuhrat, že práci nestihnou, a pak také nestíhaly a jejich myšlenky bloudily během práce 

všude možně a na výsledku to bylo znát, některé z nich nestíhaly, anebo vlastně nevěděly, pro 

jaké místo masku vyrábějí a hlavní myšlenka práce jim tedy unikala. Poučením je mi fakt, že  

i u takto hravé úlohy nenechám již ze studentů tvořit skupinky, každý ať má svou lavici, svůj klid na 

práci. Faktor adolescentní roztěkanosti je třeba brát více v potaz. Většina ze slečen vycházela ze 

škrabošky a tvarově mnoho neexperimentovaly, bylo znát, že chtějí mít úhlednou práci, s jejímž 

výsledkem si mohou být od počátku jisté. Jedna slečna si jako místo vybrala Kutnou Horu jako své 

rodné město a chrliče na tamějším chrámu, oceňuji výběr a chytrý detail pro inspiraci. Častým 

tématem byla voda, řeka. Stálo by za úvahu k zadání přidat na začátku nebo v předchozí hodině 

zpracování společenské události, k níž se maska bude připravovat a akci uskutečnit i jako 

mezipředmětové téma (nabízí se Masopust ve školním podání nebo obdobná originální slavnost 

vážící se k tradici, rytmu roku, školy – maturitní ples…). Žáci by se lépe vžili do konkrétní situace, 

mohly by si lépe představit místo v akci, fakt, že masku dále využijí a budou se v ní pohybovat, by 

je donutil zamyslet se nad ní hlouběji ve smyslu funkce a smyslu.  

Viz příloha: obrazky/DP_praxe/ 02_maska_10 studentek1rocnikSPSG_konzervatorstvi 

2.1.3 Naše město – skupinová práce 

Výtvarný problém: měřítko objektů, systém spolupráce na práci společné 

Materiál: balicí papír/čtvrtky, nůžky, tuš, perka, lepidlo 

Technika: kresba, stříhání lepení 

Výtvarná kultura: mapy míst současných i historické 

Motivace: Město je jedním typem veřejného prostoru určené k životu lidí. Co je všechno ve městě 

potřeba, jaká doprava tam jezdí, jaké budovy? Chceme ve městě řeku nebo radši rybník? Jaké 

město máme nejradši a proč? Je pro lidi ve městě potřeba příroda? Co v něm mít chceme? 

Úkol: Jako jedna společnost si navrhněte město, nakreslete mapu, dohodněte se, co všechno 

v něm bude za budovy, dopravní spoje, vodní zdroje. Kolik přírody byste v něm chtěli mít a kde, 

propojte město cestami. Kreslete jednotlivá místa, vystřihněte je a nalepte na balicí papír, zbytek 

dokreslete rovnou na velkou plochu mapy. Nazvěte své město. 
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Závěr: Úkol je určen na dvě vyučovací jednotky. Jako průřezové téma se dá použít 

v environmentální výchově se zaměřením na typologii krajiny nebo ekologické zdroje energií atp. 

V rámci multikulturní výchovy můžeme zkoumat podoby měst a jejich rozdíly na základě různých 

kultur a národností, hodnot tamějších lidí. 

Ověření v praxi: Pracovala jsem se 24mi žáky 9. třídy ZŠ Mokropsy. Původně jsem úlohu 

koncipovala jako práci pro celou třídu na jedné mapě, ale při realizaci s dětmi se menší skupinky 

ukázaly jako vhodnější. Dispozičně v práci kolem jednoho formátu i komunikačně. I když jde o jen 

fikci možného města, diskuse nad jeho podobou vyvolávaly mnoho emocí a neshod.  

U dospívajících se objevily i radikální postoje, že „je to tedy nebaví“, „příště nepřijdou“. V prvním 

bloku se potřebovali především psychicky uklidnit a ve skupině se shodnout na systému práce  

a navržené podobě mapy.  

 Kreslení a dolepování budov bylo koncipováno proto, aby jednotlivci mohli dohodnuté 

části mapy, kreslit zvlášť pohodlně u své lavice, ale žáci přesto ve většině stále pracovali v kroužku 

kolem velkého formátu mapy. Ačkoliv byla zadána kresba tuší jako výtvarná technika, žáci kreslí 

tužkou, a povoluji jim tedy černé markery pro pohodlnější práci.  

Viz příloha: obrazky/DP_praxe/ 03_mapa 

2.1.4 Značka – moje já, můj symbol, piktogram – samostatná práce 

Výtvarný problém: najít zástupný symbol, obraz, předmět, stylizace tvaru a redukce na 

jednobarevnou práci 

Materiál: papír, tužka, tuš, štětec, marker, (případně řezák, folie, barvy a houbička) 

Technika: kresba, (tupování) 

Výtvarná kultura: loga a piktogramy (street artové šablony) 

Motivace: firmy mají svá loga, organizace mají své značky, kterými se zastupují, jsou jednoduché, 

malé, ale výstižné, o jakou společnost jde, malé obrázky, které něco znamenají 

Úkol: vytvořte svoji značku, vyberte si předmět, věc, tvar, který vás jako osobu charakterizuje, 

zjednodušte ji do jednobarevného obrázku, který bude dobře čitelný i v malé velikosti, překreslete 

ji na malý papír se špendlíkem a umístěte ji do mapy města, kde byste v něm chtěli žít. 

(úkol se dá rozvézt ještě použitím značky na objektu, třeba na vlastní židli tak, že se logo vyřeže do 

folie, a ta se přestříká nebo natupuje jako street artová šablona. Dá se aplikovat přímo na objekt, 

nebo například na povlak z textilu, který se na opěrátko židle navlékne.) 

Závěr: úloha tedy může být rozvedena z jednoho alespoň 90ti minutového bloku na dva, studenti 

si zkusí vytvořit jednoduché logo a jeho použití, jak funguje v malém měřítku. Dále v rámci 

mediální výchovy mohou studenti značku zrealizovat pomocí vektorového programu v počítači. 
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Pracovat s barevnými režimy počítače, zjistit rozdíl RGB a CMYK režimu a tím to způsobem se 

dostaneme i k tématu vidění a oka v rámci přírodopisu. 

 Tuto úlohu jsem v praxi nezrealizovala, práce s šablonou by však žáky měla zaujmout, jak 

soudím podle dosavadních reakcí na techniky graffiti a street artu. Většinou mají nějakou 

oblíbenou značku a pravděpodobně by se snažili právě ji napodobit nebo nějaké své zájmy  

a vystylizovat je do jednobarevné podoby. Soudím tak podle zrealizované úlohy „příběh boty“. 

Kde se zvláště sportovní značky objevovaly, stejně tak jako podoba boty byla směřována 

k předmětu zájmu žáka. 

 

2.1.5 Strach – práce jednotlivce 

- vizualizovat, pojmenovat, překonat 

- nebát se „být“, i překonání malého strachu nás posílí 

Výtvarný problém: vizualizace pocitu 

Materiál: čtvrtka A3, skicovací papír, grafitové tužky, tuš, vodové barvy, barevné tužky 

Technika: malba, kresba 

Výtvarná kultura: obrazy možných původců strachu, etnické zdobení těl, Fever Ray 

Motivace: Napište si věci, situace, sny, pocity… Do příští hodiny si pište deník snů, bytostí, pocitů, 

z nichž máte strach a vyberte si jeden, s nímž zkusíme pracovat. Strach je nepříjemný pocit 

z něčeho, co nás může ohrozit, fakticky nebo domněle, něco, čeho se bojíme, protože to pořádně 

neznáme. Jak takový strach vypadá? Většinou pochází z něčeho mimo nás, tedy z veřejného 

prostoru. Někdy se jeho vizualizací, prací s ním, zbavíme strachu, nebo se naše obava zmenší, 

anebo přijdeme na to, jak s ním pracovat. 

Úkol: Nakreslete, namalujte objekt strachu na skicovací papír, můžete ho třeba i jen popsat, 

pokud nevíte, jak ho ztvárnit. Můžete ho vystřihnout do požadovaného tvaru, nebo zmačkat, aby 

nebyl vidět. Teď poprosíme spolužáka, aby obkreslil naši hlavu z profilu položenou na A3 čtvrtku. 

Vedle svého obrysu hlavy položíme svoji kresbu „strachu“. Teď budeme pracovat se svojí siluetou 

hlavy, vyplní ji barvami, slovy, ornamenty, tvary atp., které mohou vyjadřovat ten pocit strachu, 

cestu k jeho odstranění, možná řešení, vysvětlení, proč se bojíme, cokoliv, co vás v tu chvíli 

k tomuto strašákovi napadne. 

Závěr: Na konci hodiny je místo pro diskuzi, čeho jsme se báli, proč, zda-li jsme se smířili se 

zdrojem strachu nebo ho překonali. Práce je koncipována na jednu vyučovací jednotku. Úkol se dá 

časově rozvinout do náročnější práce s celým tělem a jeho obrysem a prožíváním na balicím 

papíře. Z čeho mají lidé strach a proč je tématem také oblasti osobnostní a sociální výchovy  

a multikulturní výchovy. Strach z neznámého, strach z nejistoty může být způsoben smyšleným 
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nicotným konkrétním podnětem nebo také vážným ohrožením základních potřeb člověka. 

Ověření v praxi: Hodinu jsem začala obkreslováním hlavy, dokud byli ještě žáci v klidu a neměli 

rozdělány barvy a vodu. Skutečně vzájemné obkreslování hlavy vzbudilo rozruch, smích  

i nervozitu. Když jsem po studentech 9. třídy chtěla najednou samostatnou práci, padaly věty  

o tom, že radši pracují ve skupinách, že v té práci nejsou sami. 

 Zajímavé pro mne bylo zjištění, čeho se „deváťáci“ vlastně bojí. Ve velké většině to byl 

pavouk. Jen jeden žák/autor pavouka na konci hodiny řekl, že nemaloval to, čeho se nejvíc bojí. 

Dalšími strašáky se ukázala nebezpečná jízda s kopce na kole, hadi, agresivní pes, vosa, apokalypsa 

způsobená meteority, netopýr. Dvě práce pracovaly s abstraktními pojmy strachu z čehosi 

nepojmenovatelného a strachu z nejistoty symbolizované šibenicí.  

Viz příloha: obrazky/DP_praxe/ 05_strach 

 

2.1.6 Rituál a písmo – práce jednotlivce 

Výtvarný problém: návrh písma, vyjádření pojmu 

Materiál: papíry, skicovací papíry, grafitové tužky, tuš 

Technika: kresba 

Výtvarná kultura: titulkové fonty, zajímavé typografické nadpisy 

Motivace: Co je to rituál? Je to činnost člověka, více lidí, jejich společná, která se opakuje v čase  

a prostoru. Může znamenat nějakou změnu, její oslavu, postup do nové životní role člověka, 

znamená nějakou změnu, kterou je třeba zdůraznit. O rituálu slyšíme ve spojitosti s etnickými 

kulturami, indiány, šamany, máme pocit, že je magický. Může a nemusí být, některé rituály 

vymizely, jiné si vytváříme, jaké jsou ty současné?  

Úkol: Vyber si jeden rituál, který se tě týká a dej mu název (zkouška, oslava narozenin, čištění 

zubů…). Navrhni pro něj písmo a tím písmem napiš, nakresli celý název jako ceduli, může být  

i barevná nebo nabarvi ta písmena, pokud to pomůže vyjádřit dojem z rituálu. 

Závěr: úloha je koncipována pro dvě až tři vyučovací jednotky – navržení písma a provedení 

cedule - plakátu. Rituály dnešní společnosti, rituály etnické a prehistorické jsou atraktivním  

a hravým tématem propojující předměty v rámci RVP také multikulturní a sociální výchovou. 

 

2.1.7 Ateliér rituál – skupinová práce 

Výtvarný problém: kompozice objektu, stylizace do charakteru 

Materiál: digitální fotoaparát, stativ, osvětlení, počítač, prostor s klidným nebo záměrným 

pozadím, šaty a oděvní doplňky, objekty doplňující fotografii, líčení, (fén, stínidlo, odličovací 

prostředky), zrcadlo 
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Technika: fotografování, komponování, aranžérství 

Výtvarná kultura: David la Chapelle, reklamní fotografie 

Motivace: Na příští hodinu si studenti připraví vizi, jak by na reklamní fotografii zachytili ten svůj 

rituál. A přinesou si možné rekvizity, oblečení, doplňky, digitální fotoaparát. 

Naší představou je vytvořit reprezentativní fotografie, portrétní nebo celky, které by 

zachycovaly rituál, činnost v jeho průběhu, aktéry, předměty, které jsou k němu zapotřebí. Cílem 

je zhotovit reklamu, plakát, ilustraci vybraného rituálu. 

Úkol: Vytvořte skupiny minimálně o počtu tří studentů, tato skupina bude tvořit filmový ateliér 

(záleží především na prostorách a počtu fotoaparátů). Každý má vizi fotografie a rekvizity k jejímu 

vytvoření. Skupina bude fotky svých členů vytvářet a měla by mít svůj fotoaparát, prostor na 

focení a stativ. Tvoří ji model/modelové, fotograf a případně pomocníci, aranžéři. Můžeme 

fotografovat před bílou/barevnou stěnou, venku v přírodě, před naší společnou mapou nebo 

v konkrétním interiéru třeba i školy, pokud to bude záměrem fotografie. Modelové, fotografové  

a asistenti se prostřídají v rolích. Asistenti pomáhají s přípravou scény, líčením a formováním 

modelu. S fotografem hledají vhodný výřez a kompozici fotografie. 

Závěr: Možná ne každý bude ochoten jít do role fotografovaného, nicméně stylizace do někoho 

jiného, nebo zkouška modelových postojů před fotoaparátem po prolomení ostychu nám o své 

osobě mnohdy hodně vypoví. Zjistíme, že s líčením a vhodným ateliérovým prostředí můžu i já na 

fotce působit dokonaleji, a nahlédneme tak, jak fungují kouzla reklamní fotografie. Jak pracuje 

světlo a stín, barvy v kompozici atp. Můžeme fotit ale také „jen“ předměty, atmosféru místa apod. 

Úkol vyžaduje minimálně dvě vyučovací hodiny v kuse. Fotografie se dají dále zpracovat vhodnými 

programy na PC v rámci Mediální výchovy, případně montáží propojit s nasunovanou cedulí anebo 

typograficky slova zpracovat rovnou v počítači a integrovat je do fotografie. 

 

2.1.8 Příběh boty – práce jednotlivců 

Výtvarný problém: návrh designu, polyekran s příběhem 

Materiál: papír, tužky grafitové i barevné, štětce a barvy 

Technika: kresba, malba 

Výtvarná kultura: design obuvi 

Motivace: Veřejný prostor znamená mnoho míst, na některých se můžeme bavit, tančit, obléci si 

cokoliv je nám pohodlné a chceme. Některá místa mají svá pravidla chování a i oblékání, boty  

o člověku hodně řeknou. Některé boty jsou navržené, aby byly krásné, jiné tak, aby splnily nějaké 

podmínky, aby zvládly terén. Jaké jsou tvoje oblíbené boty a proč? 
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Úkol: Navrhněte botu. Určete jí nositele i příležitost a místa, kam bude chodit. 

Nakreslete/namalujte ji a popište ji, z jakého je materiálu a proč. 

Závěr: Úloha vyžaduje jeden alespoň 90ti minutový vyučovací blok. Pracuje s designem a funkcí 

věci v prostředí. 

Ověření v praxi: Studenti potřebují papír na návrhy, ale po té se zbytečně vykreslují tužkou 

s detaily na něm, místo aby zkoušely načrtnout různé možnosti. Asi 3 žáci mají při realizaci 

problém nakreslit jednu botu do celého „velkého“ formátu A3. Student Pepa odmítal pracovat, 

nakreslil malou siluetu a dál si čmáral svoje graffiti návrhy na vedlejší papír. (je prý ve VV šikovný, 

ale jeho rodiče se mu nevěnují, opíjejí se apod., a Pepa tak má problémy se soustředěním a kázní) 

 Do práce se studentům moc nechtělo, ptali se „proč bota?“, ale postupně si do zadání 

promítli své zájmy a styl, a práce je bavila. Když měli do práce napsat popis a charakteristiky boty, 

bez řečí tak učinili. Když se jich na podobné věci ptám na konci úloh, většinou z nich nedostanu ani 

rozvitou větu. Viz příloha: obrazky/DP_praxe/ 08_pribeh boty 

 

2.1.9 Dvojče – divné, odlišné – práce jednotlivců 

Tuto úlohu navrhuji podle inspirace úlohou Lucie Hajduškové „Blíženci“ (viz Horáček, Zálešák, 

2007, str. 143) 

Výtvarný problém: pozměnit existující vizuální já 

Materiál: lepidlo, nůžky, papír, barvy, štětce, markery… 

Technika: malba, kresba, koláž 

Výtvarná kultura: Jiří David – portréty osobností 

Motivace: Máte před sebou xerokopii sebe samého. Co z vás dělá právě vás? Co se vám na sobě 

líbí? Jaké by to bylo mít dvojče? Jak by mohlo vypadat, abys to tak úplně nebyl/a ty? 

Úkol: Jakoukoli technikou uprav, předělej svůj portrét na obraz tvého možného dvojčete, tvého 

druhého nebo skrytého já. 

Závěr: Hajdušková uvádí minimalistickou možnost proměny vystřižení a vyměnění očí, které 

způsobilo jistou „podivnost“ v jinak stále podobném portrétu žáka. Tu můžeme interpretovat jako 

vytvořený fikční svět, jak úkol učitel v úvodu uvedl: … změňte obraz sebe ve smyslu posunu ve 

formě i významu. Jde o nalézání způsobu, jak předem hotovou podobu změnit přitom ji úplně 

neztratit. Žáci tedy přemýšlí o nové podobě svého tělesného zobrazení, ale to je jim předloženo 

připravené a oni se nemusí snažit ho nedokonale vystihnout, což by pro ně bylo těžké, zvláště 

v období, kdy o sobě a svých schopnostech pochybují. 

 

 



108 

 

 Úkolem se realizuje fikční svět sebe samého, aktualizují se určité prekoncepty (odpor proti 

něčemu nezvyklému, nadšení z neobvyklosti…). Ty jsou společné pro téma multikulturní výchovy  

a osobnostní a sociální výchovy. 

 

2.1.10 Šedivé betonové zdi  

Výtvarný problém: předem si dokázat připravit a rozmyslet, co chtějí ztvárnit a proč, aby to 

následně dokázali v omezeném čase stihnout přenést na velký formát, z čehož se odvíjí i jistá 

jednoduchost a následná údernost projevu. Vzniká vlastně dialog více lidí a jejich prací na jedné 

„zdi“. Počet barev je omezený. Úkolem je tedy také dokázat se vyjádřit i na úkor tohoto omezení. 

Zkusí si možná poněkud netradiční výtvarné techniky. 

Materiál: pás balicího papíru – velký formát představující zeď: přibližně 2 x 1 m na skupinku, který 

se položí na desky dvou spojených lavic či na podlahu.  

Technika: tempera, vodové barvy, velké štětce – rozprašování přes sítko jako imitace spreje…, 

nanášení barvy válečkem, možnost i koláže z barevných papírů, novin, časopisů, textilií – lepení, 

tupování barvy skrze šablonu.  

Výtvarná kultura: ukázky různých druhů a podob umění ulice na fotografiích (či přímo v terénu 

naživo) – jako ukázka, inspirace a možnosti zároveň. Graffiti, šablony, tagy, objekty a nálepky.  

Motivace: Ve městě a na jeho okrajích jsou více či méně opuštěné betonové a nevzhledné plochy. 

Někteří se je rozhodli „počmárat“. Je to estetické ozvláštnění těchto ploch nebo vandalismus? 

(popřípadě konkrétně na jakých místech – zdi obývaných domů, podezdívky x vzpěry mostů…) 

Představte si, že máte takovou volnou šedivou zeď k dispozici, jak byste ji jako graffiti umělec 

ztvárnili, co byste chtěli, aby na ní bylo veřejně k vidění, co byste chtěli sdělit?  

Úkol: Děti vytvoří skupinky po čtyřech, tzn. asi 6 skupinek ve třídě. Nechám je rozdělit se podle 

jejich vlastní vůle a možná se během práce samovolně projeví autorita některého z dětí a povede 

dílo celé skupiny, koneckonců, tak to u takové „crew“ nejspíš občas také chodí.  

Po úvodu necháme děti vytvořit si přípravné skicy a zaznamenání myšlenek na papíry, může 

probíhat i jejich vzájemná diskuze, jak tu „svoji zeď“ dohromady ztvárnit. Výsledné dílo budou žáci 

tvořit všichni společně ve skupince.  

Přidaná hodnota: žáci poznají něco více do hloubky z toho, jak vlastně graffiti a street art vznikl, 

co znamenají ty obrázky, které kolem sebe vidí, jaké podoby vlastně umění ulice u nás jsou. Zkusí 

si komunikaci a práci dohromady na jednom podkladu, kde se musí vejít se svým dílem všichni. 

Cílem je zamyslet se nad problematikou graffiti, a co by každý z žáků chtěl třeba sdělit na takovou 

veřejnou zeď, kdyby mohl. Jestli oni sami s takovým zobrazováním souhlasí. Kdy, za jakých 

okolností. Učitel uvede téma graffiti jako fenomén kolem nás, jak se na něj lidé mohou tvářit, 
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uvede základní rozpory v názorech lidí na něj – umění x vandalismus. Pomůže si prezentací fotek  

a obrázků, které mohou žáky inspirovat. Je to moderní téma, které žáky skutečně zajímá a zároveň 

se o graffiti něco dozví vlastně v období, kdy by s ním samovolně mohli sami začínat. Zkusí si ho 

„nanečisto“ a možná jim dojdou některé věci, nad nimiž by jinak nepřemýšleli, a v budoucnu 

budou mít na graffiti svůj názor a nebudou bezmyšlenkovitě někde ničit fasádu „bezduchými“ 

klikyháky. 

Závěr: Tento úkol jsem převzala ze své bakalářské práce, neboť doplňuje i současný projekt 

k veřejnému prostoru. Tehdy jsem pracovala se stejnými žáky, kteří dnes jsou v deváté třídě. 

Tehdy je úkol velmi zaujal, chlapce i dívky. Bližší komentář praktického ověření je v bakalářské 

práci (viz Krobová, 2010) 

Dokumentace viz příloha: obrazky/DP_praxe/10_sedive betonove zdi 

 

2.2 Reflexe didaktického projektu 

 S žáky jsem v praxi vyzkoušela pět úloh projektu. Práce ve skupinách adolescentům 

vyhovuje, jsou u ní hluční, řeší podobu práce ve skupině a zároveň je zde prostor pro posedávání 

pasivnějších jedinců a nicnedělání. V práci jsou žáci kreativní v nápadech, neboť, jak sami řekli, za 

výsledek práce nejsou zodpovědní jako jednotlivci, a tak se nebojí projevit se. Nicméně efektivita  

a produktivita výtvarného konání je nižší na úkor řešení, kvůli věčnému chichotání se  

a domlouvání. 

 Většinou se zpočátku na práci tváří nedůvěřivě a chlapácky ji kluci verbálně odmítají. Když 

se do díla pustí, téměř vždy je práce začne bavit a na svůj výtvor jsou pyšní. Kluci vytvářejí klučičí  

a holky holčičí skupinky, ale v jednom případě u mapy města se vytvořila smíšená parta, a dívka 

v ní měla dokonce hlavní slovo. 

 Na žáky fungují v motivaci správná slova, „veřejný prostor“ jim nic neřekl, ale „design“, 

„značka“, „móda“ vzbudily zájem. 
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3 Výtvarná část: 

3.1 Dokumentace výtvarné kultury ve městě 

 Fotograficky mapuji výtvarnou kulturu ve městě. V této práci předkládám jakýsi vzorek 

obrazového deníku, který si průběžně vytvářím spontánně už roky. Příčinou je moje zvědavost, 

dívání se kolem sebe ve městě a hledání zajímavých „obrazů“. Baví mě především ty proměnlivé, 

které reagují na život v městském prostoru a utváří ho, a právě ty zde uvádím. Jsou v měřítku 

procházejícího člověka, tzn. graffiti a street art, ale také plakáty, pozvánky a poutače, reklama, 

plakáty, vizuální styl itineráře, dopravy, vizuální styl obchodů a budov, a tím vším utvářený design 

města. Tyto obrazy mizí, rychleji nebo pomaleji, a jsou nahrazovány novými, jsou inspirací  

a zprávou o nových trendech a možnostech. 

 Jsou součástí veřejného prostoru a odrazem života v něm. Nicméně částečným, ne každý 

způsob, styl života člověka znamená zanechání takto zřetelné vizuální stopy v prostoru.  

Viz příloha obrazky/vytvarna kultura ve meste68 

3.2 Objekt jako vyjádření mé identity a jeho proměny se změnou měřítka v prostoru                         

 Tento objekt vytvářím z několika pohnutek, jednak jako vyjádření své identity a jejího 

hledání, kdo jsem já, jak se symbolizuji v tomto světě jako vizuální věc, mám-li tuto představu 

zpředmětnit. Dále jako osobní zkoušku a realizaci vážící se k didaktickému projektu a úloze Objekt 

pro prostor. Chtěla jsem si sama vyzkoušet, jak je náročné vytvářet objekt trojrozměrný, velkého 

měřítka a zvážit, jak tyto formy používat ve školním vyučování. Za další dílo slouží jako objekt 

k úvaze, jak se proměňují kontexty a vizuální působení objektu změnou jeho měřítka nebo 

prostoru, v němž je umístěn. 

 Objekt pro svoji identitu vnímám formálně a částečně ideově jako totem69 - formálně 

totemový objekt, který ztělesňuje některé mé vlastnosti nebo bytosti, které se sebou spojuji 

v podobě napodobující tradiční indiánské formy. Objekt, na němž se mohu také ilustračně 

                                                           
68

 Fotografie jsou mojí sbírkou záběrů z období od roku 2010 po současnost. 
69

 Totem - algonkinské slovo, které znamená příbuzenství, dávného předka, ochranného ducha a také jeho 
viditelné symbolické zobrazení - totemový kůl. Předmět přírodních národů, ke kterému mají členové klanu 
mýtický vztah a se kterým spojují své jméno. Vyskytuje se dodnes u domorodých kmenů hlavně v Severní 
Americe, v Austrálii a v Africe, je však téměř jisté, že býval běžný i v jiných oblastech světa včetně Evropy. 
Totemy najdeme v Zimbabwe a podobné sloupy i v Asii. 
Totem je symbol celku a totožnosti kmenové skupiny. Nejčastěji to bývá živočich nebo rostlina, jsou však 
popsány i totemy abstraktních pojmů jako je „mlha“ nebo „skála“.  
Francouzský sociolog Émile Durkheim (australské kmeny) pokládal totem za symbolické vyjádření skupiny 
jako celku a považoval totemismus za vůbec nejstarší formu náboženství. Malinowski se domníval, že 
totemy regulují lov zvěře. Claude Lévi-Strauss považuje totem za prostředek k symbolickému roztřídění 
přírody, kde každé lidské skupině odpovídá nějaký přírodní druh; oba k sobě patří a navzájem si pomáhají. 
Totem „není k jídlu, nýbrž k přemýšlení“. A. R. Radcliffe-Brown pochopil, že totemický systém prezentuje 
svět zvířat a rostlin analogicky k lidské společnosti. Je spjatý s každodenním životem člověka. (Wikipedie, 
Jandourek, 2001) 
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realizovat. Totem vzbuzuje posvátnou úctu, ta zakrývá možnost uvědomovat si, kým a proč byl 

totem vytvořen, jak vznikla myšlenka na jeho postavení. Dochází tedy k přirozené anonymitě 

autora, nad níž se nikdo nepozastavuje, divák je fascinován a soustředěn na samotný znak 

 – totem. Taková fascinace je dle Vančáta (2000) magickým přístupem ke znaku, a tento magický 

účinek má dominantní zaujetí v estetickém vnímání. Tvar a forma, jejich harmonie a dynamika je 

tedy tím pozorovaným. Význam takového znaku je znám, autora není třeba znát. V těchto 

vlastnostech se totem jeví jako specifický druh objektu. U street artových děl nás dráždí rukopis 

autora, nevíme, kdo je autorem, přemýšlíme o jeho osobnosti, a jaký je význam jeho objektu. 

Umělecké objekty mají svého autora a jeho jménem se dokonce pyšní. Totemy si formálně bývají 

podobné v rámci kmene a uznáváme je jako primitivní umění, umělecká originalita klasických děl 

se naopak vzývá na základě jedinečného rukopisu umělce. Moderní umění toto pravidlo porušuje, 

postmoderní cituje starší klasiky a mění často ne jejich podobu, ale kontexty. Originalita tvorby 

tedy může být subjektivní, je založená na časoprostorové neopakovatelnosti místa a času tvorby. 

Je konfrontována s ostatními subjekty, je komunikována. Jestliže se setkává s rutinní reakcí, 

ustaluje se jako vizuální znak, a jím je pak dále komunikováno, stává se komunikačním 

prostředkem. 

 Aby však objekt byl totemem, chápán tak a uznáván, je důležité vedle jeho tvarové  

a barevné podoby měřítko a prostor, kde je umístěn. 

 Na počátku jsem chtěla k výrobě objektu-totemu použít králičí pletivo a sádrové obvazy. 

Tak jsem chtěla na konstrukci objektů pracovat i s dětmi, neboť s touto technikou by zvládly 

pracovat a není k ní potřeba žádných dalších speciálních nástrojů. Nicméně jsem byla přivedena 

k myšlence totem skutečně vytesat. S dětmi by se tato práce dala realizovat, pokud by škola 

k tomu byla vybavena, například ze sádrového bloku (ZŠ Vodičkova v Praze s rozšířenou výukou VV 

s dílnou a dvorkem tuto práci umožňuje, podobné sochy ze sádry s dětmi provádějí). Pro mě 

osobně je to výzva zkusit si novou techniku a práci s neznámým materiálem ve velkém měřítku. 

 Práce samotná je rituálem, objekt tesám poprvé v životě, je to tedy překážka, něco 

náročného, co mě posune dál, je to zkouška, kterou je nutné zvládnout. Aktivita jako výtvarný 

proces je něco, co se v mém životě opakuje, dává mi energii a prožívám čas, kdy přemýšlím jinak. 

Tvořím ze sebe a tak je tento čas věnován mé identitě a vztahováním se k okolnímu prostoru, 

jemuž se věnuji, nebo mě ovlivňuje. Tento rituál je o mě, ale je společenský, připravuji se na něj, 

konzultuji ho. I práci samotnou moje rodina sleduje, většinou mlčky. Umístění objektu do jeho 

prostředí je koncem celé akce, je to veřejný prostor vedle našeho rodinného soukromého, jsem to 

já opouštějící rodinu ve smyslu stávání se samostatnou. Je to prostor napůl utvářený člověkem  

a napůl nechaný přírodnímu procesu, kde procházejí i cizí lidé, na břehu řeky, v přírodě. 
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 Jako výtvarný kontext vnímám zpět v čase totemy indiánů, a také současnou výtvarnou 

tvorbu. Pro příklad uvádím klíčový objekt Davida Černého (viz příloha, obr. 10), antropomorfní 

sochu Olafura Breuninga (viz příloha, obr. 43) a z Californie pocházející umělkyni Megan 

Whitmarshovou, která pracuje s textiliemi, šitím, vyšíváním, performancí; oděvem, objektem  

i obrazem (viz příloha, obr. 33 - 34). Nejde mi o totem v původním smyslu indiánů, nejsem 

součástí kmene s podobným náboženstvím. Ale hledám jistou podobu přírodní víry, síly. Zvířata, 

která v totemu-objektu zpodobňuji, nemají jen svoji formální funkci připodobňující právě 

indiánskou kulturu. Jsou to vybraní představitelé, s nimiž se charakterově po nějakých stránkách 

ztotožňuji, nebo jejichž energie mě ovlivňuje a setkávám se s ní. Jsou mojí maskou ve veřejném 

prostoru, tesám jejich podobu pro ten prostor, abych nemusela ztvárňovat formálně právě sebe, 

neboť to by bylo příliš intimní a zavádějící. Zavádějící v tom smyslu, že jak fyziologicky vypadám, 

nevypovídá plně a právě tak, jak vnímání sama sebe jako identitu. 

 Materiál jsem tedy zvolila pórobeton. Tradiční materiály k výrobě totemů byly dřevo  

a kámen, stavební materiály volně k dispozici v krajině. Takovým materiálem je dnes třeba právě 

pórobeton. Je relativně měkký a lehký. Stavby z něho mají jiný charakter, vlastnosti a tvarosloví 

než ze dřeva a kamene. Stejně tak tvar totemu. Vycházím z tvaru kvádru a ten je ve výsledné práci 

stále patrný (jako základní tvar válce u totemů ze dřeva, jako tvar původního kamene předpovídá, 

jakou podobu bude mít socha z něho). I jeho barevnost částečně zachovávám – bílou. Druhá, 

oranžová70 barva, symbolizuje oheň, teplo jako protiklad k chladné bílé. Je to barva pozitivních 

lidských vztahů. Černá71 barva (černou barvu používám jako neutrální a vizuálně kontrastní k bílé) 

v liniích zaznamenává jakési znaky, symbol jazyka, kódy. 

 Objekt je vysoký 120 cm. V různém měřítku ho umísťuji do veřejného prostoru. Na 

náměstí v řadě tyčových osvětlení v nadlidské velikosti působí majestátně jako socha nebo 

designový mobiliář, objekt organických křivek doplňující geometricky přísnou architekturu. 

Oranžová barva komplementárně zvyšuje dojem barev celého komplexu centra s náměstím. 

S totemem uprostřed se stává toto místo komplexnějším místem k zastavení a teplé lidské 

komunikaci. Podobně působí umístěný objekt před moderní budovou Kooperativy. Pojišťovna tak 

získává možná důvěrnější podobu zvenku, uvnitř pracuje s podobnými principy, když do interiéru 

umístila zeď s živými rostlinami a organické křivky schodiště, spirálově se točícího do patra s galerií 

uměleckých děl. Zde v trávníku má objekt jakoby své ohraničené místo, nikomu nepřekáží, sem 

                                                           
70

 Oranžová barva – symbolizuje optimismus a radost ze života, mládí a zdraví, sociální barva, je povzbuzující energie, 

pomáhá proti depresím a nechuti; povzbuzuje zvědavost, kombinuje osobnost a moudrost červené a žluté barvy. 
Barevné vibrace oranžové barvy pomáhá přemoci citové výbuchy, uvézt emoce do harmonie a dosáhnout nad sebou 
kontroly, proto ji pro své roucho zvolili i buddhističtí mnichové. (web: studio Letná) 
71

 Černá barva není součástí čistého světla 
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patří, barevně koresponduje s budovou a na zeleni trávy je oranžová barva opět zvýrazněna.  

 Naopak ve zmenšeném měřítku působí objekt křehce a jako hračka nebo dílko náhodné 

nebo dětské ruky. I materiál působí jinak, pórobeton je těžko uvěřitelný (i když to může být jen 

mým názorem po zkušenosti práce s ním, kdy vím, že v jeho křehkosti a štípatelnosti by se 

v těchto rozměrech dělal jen těžko). Je klenotem, vtipným doplňkem, překvapením v prostoru 

jako street artoví dráčci Pointa. Vzbuzuje otázku Proč?, Kde se tu vzal?, Kdo ho sem umístil? Tento 

dojem z velkých totemů nemám. 

   Obr. 58: objekt - totem 

3.3 Rituál 

 Moje osobní rituální akce je inspirována keltským svátkem – sabatem Imbolc. Odehrává se 

každý rok v noci z 1. - 2. února a říká se mu také Hromnice neboli svátek Světel. 

 Jde doslova o svátek světel, ohně, ženství, uzdravení a inspirace. Symboly zimy se hází do 

ohně. Voda se nalévá do kotlíku. Voda z kotle změní zimní Stařenu na Jarní pannu. Vychladlou 

vodou se potom omývá obličej. O tomto svátku mladý bůh dosahuje dospělosti a společně  

s Bohyní se vrací z podsvětí, kde zůstává jen starý bůh, jehož moc (projevená jako zima) už mizí. 

Někteří jej slaví jako nový rok. K jeho tradicím patří rozžínání všech světel. Imbolc je také 

tradičním časem předpovídání počasí. Důležitou součástí svátku je oheň a očištění. 

Výzdoba - "Koruna světla" (kruh složený ze svíček), jeřabiny, myrta, bílé kvítky 

Barvy - bílá, červená, růžová, žlutá, hnědá, zelená 

Potraviny - bílé víno, vanilka, česnek, paprika, kari (pálivé koření, která vzdává slunci hold) 

Rituál - zapálení svic - vzdání pocty Bohovi a Bohyni, rituál znovuklíčení (začátek jara). Zasaď 

novou rostlinu, starej se o ni, vzdávej hold Bohyni přírody. 

 Rituál spočívá v tichém očištění o samotě, kdy jsem se oblékla tak, aby oblečení nijak 

nevytrhávalo ze soustředění – tedy do černé, a kožešin jako masky, která chrání před zimou stejně 
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jako symbolické pomalování obličeje. Akce se konala v lednu na připomenutí, že přijde jaro, 

světlo, nová očištěná energie ve všem živém včetně mého těla, které už cítí potřebu této 

proměny. Tu symbolizuje oheň, jímž rozpouštím zimu, a on dává teplo a energii potřebné ke 

znovuzrození. Jako symbol nového života jsem zasadila semínko, do sněhu, a rozpustila sníh nad 

ohněm, ve kterém jako symbol zimy hořelo dubové listí. Roztátý sníh, voda s výluhem semínka, 

slouží jako očistná voda, kterou se omývám, a dostávám tak do sebe sílu a čistotu jara a odmítám 

zimu a nánosy nečistot s ní spojené. 

 

 Podobné aktivity je možné vymýšlet s celou třídou a společně realizovat, nejlépe 

v nějakém konkrétním veřejném prostoru. 

Viz příloha: obrazky/ritual Imbolc 

       

Obr. 59: rozpouštění sněhu, v němž je „semínko“ 

   Obr. 60:omývání 
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 Závěr 

 Uzavírám tuto práci jako celek kontextů, kterými jsem navázala na práci o graffiti street 

artu jako dvěma jevům z mnoha, které se dnes vyskytují v naší společnosti, kultuře a veřejném 

prostoru jako subkultury, kontextů, které chápeme jako důležitou oblast, diskurs současné 

společnosti. Zajímali nás tedy obecnější jevy, příčiny a souvislosti jejich vzniku, a tak jsme se snažili 

popsat a zanalyzovat, co je to veřejný prostor, jak vypadá, jak se v něm cítíme, co ho utváří a jak 

on utváří nás a naše osobnosti. Graffiti subkultura je zájmovou aktivitou především dospívajících, 

a proto jsme právě je hlouběji studovali a popsali, a na ně je také celá práce cílená, včetně 

navrhovaném projektu ve výtvarné výchově. 

 Zajímala nás současná společnost a vizuální kultura, kterou vytváříme, neboť její obrazová 

podoba odráží, co jsme zač a jak přemýšlíme, tím více, že právě obrazy tvoří většinu našich vjemů. 

Vybrali jsme příklady práce grafiků a umělců, a zaznamenali jsme část obrazů volně vznikajících, 

proměňujících se a zanikajících ve městě. Vizuální kultura vyžaduje kompetentní vnímání a třídění, 

vizuální gramotnost v komunikaci. 

 Nejen pro dospívajícího člověka je důležité budování identity a osobnosti. Tomu mohou 

okolní podmínky pomoci nebo naopak tento rozvoj brzdit. Jaké chování a jevy ve společnosti se 

objevují a mají na naše já vliv, jsme také zkoušeli popsat a využít v projektu i vlastní tvorbě. Dostali 

jsme se i k rituálu a ritualizaci v životě člověka, rituální funkci v životních etapách  

a psychosomatickému pojmu zdraví. 

 Interakce veřejného prostoru a osobnosti se projevuje v zájmech lidí. Na nich můžeme 

pozorovat i proměny společnosti v čase. Proto se právě zájmů týká dotazník, který si klade za cíl 

potvrdit, a také ukázat na možné změny v aktivitách volného času mladých lidí. Sama na sobě 

mohu zkoušet práci s veřejným prostorem (viz objekt-totem, rituál), ale také s ním mohu pracovat 

právě s dospívajícími, s nimiž jsem také většinu navrhovaného projektu vyzkoušela. A pokusit se je 

výtvarnou tvorbou seznámit s jevy veřejného prostoru, které je mohou ovlivňovat a jak. Každý 

člověk je specificky vnímavý a inteligentní, škola ho má rozvíjet ve všech jeho možných směrech  

a tato práce se snaží tomuto cíli přiblížit zkoumáním veřejného prostoru z různých možných 

pohledů a možnostmi, jak s těmito fakty a poznatky pracovat ve výtvarné výchově. 

„Nelze postavit život na ledničkách, politice, kreditu v bance a křížovkách. To je nemožné. Ani 

nelze existovat byť jen na okamžik bez poezie, bez barev, bez lásky.“ Antoine de Saint-Exupéry72 

 

                                                           
72

 In Pachmanová, 2005, str. 141 
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