UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Pedagogická fakulta
Katedra výtvarné výchovy

Fotografie na pomezí struktury a organického tvaru
Photography on a border of the structure and the organic shape
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Helena Málková
3. ročník

Helena Málková

Specializace v pedagogice: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Prezenční bakalářské studium
Duben 2014

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Konzultant: ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.

Prohlašuji, že závěrečnou bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně
s použitím literatury uvedené v seznamu.

V Praze dne 1. 4. 2014

Helena Málková

Anotace:
Málková, H.: Fotografie na pomezí struktury a organického tvaru, Bakalářská práce,
Praha 2014 – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy,
94 s.

Bakalářská práce má charakter teoretické studie, zabývající se fenoménem struktury, jejím pojetím z hlediska makrofotografie, fraktální geometrie a synergetiky
a následným užitím ve výtvarné výchově. Zabývá se jejími organickými formami,
nachází paralely mezi makro a mikrokosmem. Smyslem této práce je přiblížit nacházení nových pohledů na okolní prostředí a aplikovat je do výtvarného vyjadřování.

Klíčová slova: systém, obraz, fotografický obraz, výtvarná výchova

Annotation:
Málková. H.: Photography on a border of the structure and the organic shape,
Bachelor thesis, Prague 2014 – Charles University, Faculty of Education, Department
of Art Education, 94 pages

Bachelor thesis has a disposition of a theoretical study dealing with a phenomenon
of the structure, its concept in terms of macro photography, fractal geometry and
synergetics, and subsequent using in an art education. It deals with its organic forms
of structures and finds parallels between the macro and the microcosm. The purpose of this work is to introduce a system to find new perspectives on the environment and apply it into artistic expressions.

Key words: system, picture, photographic picture, art education

Děkuji vedoucímu své práce PhDr. Janu Šmídovi, Ph.D. za cenné rady, trpělivost
a pravidelné konzultace. Za pomoc a věcné připomínky děkuji také ak. mal. Mgr.
Martinu Velíškovi Ph.D. a MgA. Ivanu Látalovi ze ZŠ a ZUŠ Veselá škola za umožnění spolupráce s dětmi.

Obsah:
ÚVOD ..................................................................................................................................... 7
1. TEORETICKÁ ČÁST .............................................................................................................. 9
1.1

Definice a různorodé pohledy na struktury ............................................................... 10
1.1.1 Vymezení pojmu struktura .............................................................................. 10
1.1.2 Struktury ve fraktální geometrii ...................................................................... 14
1.1.3 Struktury a synergetika .................................................................................... 18
1.1.4 Estetické hodnocení organických struktur z hlediska tvaru ............................ 20
1.1.5 Smyslové vnímání tvaru a jeho psychologické účinky ..................................... 23

1.2

Struktury ve fotografii ................................................................................................ 27
1.2.1 Přiblížení struktury pomocí makrofotografie .................................................. 27
1.2.2 Vizuální působení struktur ve fotografickém obraze ...................................... 29
1.2.3 Autority – Karel Kuklík, Karl Blossfeldt, Yann Arthus – Bertrand..................... 31

1.3 Příklad vizuálního vyjádření struktury ve výtvarném umění 20. století..................... 36

2. PRAKTICKÁ ČÁST .............................................................................................................. 40
2.1

Autorská fotografie – Struktury ................................................................................. 41
2.1.1 Vliv světla na vizuálně proměnlivé struktury ................................................... 43
2.1.2 Způsob rozložení prvků ve struktuře ............................................................... 46
2.1.3 Vliv světla na smyslové vnímání struktur ........................................................ 49
2.1.4 Struktury umělé ............................................................................................... 53
2.1.5 Struktury na úrovni pohledu mikroskopem ..................................................... 55
2.1.6 Závěr ................................................................................................................ 56

3. DIDAKTICKÁ ČÁST............................................................................................................. 57
3.1

Didaktický projekt – úvod ........................................................................................... 58

3.2

Představení výtvarné řady .......................................................................................... 59
3.2.1 Základní vymezení 1. zadání: ........................................................................... 61
3.2.1.1.

Různé přístupy k pojetí struktury ve fotografickém obraze .................... 62

3.2.2 Základní vymezení 1. zadání, druhá část: ........................................................ 66

3.2.2.1

Napodobení vybrané autority – Karl Blossfeldt ...................................... 67

3.2.2.2

Reflektivní bilance – 1. hodina ................................................................ 70

3.2.3

Základní vymezení 2. zadání: ......................................................................... 72

3.2.3.1

Fotografie představující různé přístupy k pojetí struktury...................... 73

3.2.3.2

Reflektivní bilance – 2. hodina ................................................................ 75

3.2.4 Základní vymezení 3. zadání: ........................................................................... 76

3.3

3.2.4.1

Příklady vytvoření systému, jeho zachycení, výřez ................................. 77

3.2.4.2

Reflektivní bilance – 3. hodina ................................................................ 81

Závěrečná reflexe didaktické části ............................................................................. 82

ZÁVĚR .................................................................................................................................. 84
POUŽITÁ LITERATURA ......................................................................................................... 85
ČASOPISY, KATALOGY ........................................................................................................ 87
INTERNETOVÉ ODKAZY ....................................................................................................... 87
SEZNAM OBRAZOVÉ DOKUMENTACE ................................................................................. 88

Fotografie na pomezí struktury a organického tvaru

Úvod
Jak název napovídá, vyjadřovacím médiem autorského pojetí dané problematiky je pro mne fotografie. Vybrala jsem si ji, protože se v jejím rámci obdobnými okruhy soustavně zabývám. Tématem bakalářské práce jsou přírodní
a člověkem vytvořené struktury. Struktury v ploše a struktury přecházející
z plochy do prostorového organického tvaru.
Práce je rozčleněna na část teoretickou, praktickou a didaktickou.
V teoretické části se věnuji definicím pojmu struktura. Snažím se nalézat
paralely možného výkladu, pojetí slova a jeho významu v synergetice,
v základech fraktální geometrie z hlediska teorie vzniku a členění tvarů.

Protože jsem si fotografii zvolila jako vyjadřovací médium autorské
praktické části, v textu se věnuji také její problematice. Zvláště definici
makrofotografie, se kterou převážně pracuji při vytváření autorských snímků.
Struktury působí na naše vnímání prostředí a objektů, podněcují obrazotvornost. Pomocí smyslů působí na naše prožívání prostředí, mají vliv na psychiku.
Zběžně se zmiňuji o estetickém hodnocení tvaru a jeho vlivu v oblasti vizuálního vnímání. Různorodé systémy tvarů je možné rozdělovat podle jejich symetrie a asymetrie, kulatosti a hranatosti, organičnosti a deformace.

Z hlediska umělecko-historického kontextu nacházím spojitosti mezi
vlastní tvorbou a vybranými autoritami z historie fotografie. Karl Blossfeldt
a Karel Kuklík používali ve své tvorbě podobné principy zpracování námětů
okolního prostředí. Zabývali se pohledy na přírodu, povrchy předmětů, rostlin,
dřeva a kovu. Snažili se o zachycení dojmu z určitého prostředí, které na ně
zapůsobilo do té míry, aby se rozhodli ho fotografovat. Reprezentují pro mne
specifické vyjádření zprávy z místa, která je vložená do detailu – výřezu skutečnosti. Strukturu a organický tvar v malbě 20. století mi evokuje tvorba
výtvarníka Zdeňka Sýkory a drátěné objekty Karla Malicha.
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Praktická část je zaměřena na popis výběru přírodních a civilizačních struktur
a tvarů, pojetí konkrétních námětů, myšlenek a postupů při vytváření autorských fotografií. Věnuji se zde běžným i netradičním pohledům na přírodní
a člověkem tvořené povrchy a zabývám se dotvářením struktur pomocí různých typů osvětlení, odrazů okolních objektů a prostředí.

V didaktické části aplikuji své poznatky z praktické a teoretické části do
praxe. Vytvářím vlastní výtvarný projekt probíhající na ZŠ a ZUŠ Veselá škola,
v kurzu zabývajícím se základy fotografie. Věkový průměr přítomných dětí je
sedm až patnáct let. Žáci se seznamují s blízkými pohledy na skutečnost
pomocí fotografického přístroje. Učí se základním poznatkům zacházení
s digitálním (kompaktním) fotoaparátem, poznávají působení kompozice
a osvětlení.
V textu se zabývám představením zadaných úkolů, výslednými pracemi
a následnou reflexí. Didaktický projekt se zaměřuje na aktivní vyhledávání
a zachycení struktur v interiéru a exteriéru, při přirozeném a ateliérovém
osvětlení. Od představení tématu se odvíjí k postupnému myšlenkovému
i hmotnému přiblížení vzniku struktur na jejich nižších a nižších úrovních.
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1. TEORETICKÁ ČÁST
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1.1

Definice a různorodé pohledy na struktury

Úvodní otázka zní – co je to struktura? Definice mnoha vědeckých oborů
přistupuje ke struktuře z hlediska vlastní oborové terminologie. Vědní obory
definují a přizpůsobují strukturu rámci svých oborových souvislostí, avšak
všechny vycházejí ze společných východisek struktury, tedy celku a jeho částí.
Jedním ze základních rozdělení uvažování o struktuře, představuje pojetí
vztahující se k poznávanému obsahu objektu, nebo k formě. Fyzická struktura
objektu a na straně druhé struktura myšlenkových pojmů.

1.1.1

Vymezení pojmu struktura

Zaměříme-li se na výklad slova uvedený ve Slovníku cizích slov, nacházíme
následující definici: Struktura je: „1. způsob složení, vnitřního uspořádání

nějaké látky (projevující se zpravidla její členitostí)…. 2. účelné uspořádání
prvků, částí nebo složek nějakého celku (zprav. podle jednotícího principu)…..
3. vnitřní uspořádání a zpravidla též stupňovitá výstavba
společenských útvarů; organizace….“ (Klimeš 1998: s. 742)

Podle tvrzení filozofa a estetika Květoslava Chvatíka, je struktura vztah
celku a částí vytvářející systém. Jednotlivé části jsou vzájemně ovládány pravidly. Tyto vztahy mohou být vzájemným působením, ale i rozpory. Jejich napětí
vyvolává vývojovou dynamiku celku, tedy proměny v rámci časového rozmezí.
(1996: s. 24)
Význam slova struktura odkazuje k latinskému slovu struere .
Synonyma nacházíme například ve slovech skládat, sestavovat, budovat,

pořádat. Tématem struktur se zabývají přírodovědné obory, jako je matematika, chemie, fyzika a astrofyzika. Dále humanitní vědy – lingvistika, filozofie,
pedagogika a výtvarné umění. S výtvarným uměním je spojován lingvistický
strukturalismus. Protože se jedná o jazykovědný obor, vykládá výtvarné dílo
10
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z hlediska textu, podle vzoru písma a systému znaků. Smyslové počitky jsou
zpracovávány příslušnými mozkovými centry a mění se v konkrétní označení
slovem. (Šmíd, Jančařík 2012: s. 20 –24)

Velmi oceňován je francouzský antropolog Claude Lévi Strauss. Zastával
tvrzení, že uspořádávat a třídit je člověku vrozené. K těmto myšlenkám jej
přivedlo poznání o propojení logiky vzhledem k lidským pocitům a intuici.
Z jednoho z důležitých závěrů strukturalismu vyplývá, že schopnost uspořádávat umožnila vznik jazyka. Myšlenkový koncept rozvinutý v lingvistice využil
Strauss ve smyslu nástroje k analýze lidského myšlení. Strukturalismus je myšlenkovým zkoumáním určité oblasti z hlediska poznávání jejího
významu. Vztahy mezi jednotlivými prvky jsou zásadním bodem přinášejícím
poznání. Struktura je zde významovým celkem, jehož prvky a složky jsou
uspořádány na základě určité hierarchie. (Aczel 2008: s. 114)

Strukturu z pohledu vědy, představuje také přírodověda, chápající strukturu jako systém, skládající se opět z dalších systémů. Klasickým příkladem vědy
o strukturách je považována matematika. Na tomto principu ji rozvíjela skupina francouzských vědců nazvaná Bourbaki.1 Dále chemie a objev izomorfie
– strukturních vzorců. S dělením na celek a jeho části pracují psychologové,
Jacques Lacan a Jean Piaget. (Chvatík 1996: s. 11–21)

Při definování struktury se objevuje možnost její pravděpodobné záměny
s pojmem textura. Při studiu různorodých textů jsem velmi často nacházela
nejasnosti či záměnu definic ve výkladu rozlišení struktury a textury. Rozlišení
mezi pojmy je nezřetelné. Osobně vidím rozdíl v plasticitě prvků, kdy jsou
struktury tvořeny trojrozměrnými částmi dohromady vytvářejícími určitý
souvislý celek, kde veškeré prvky podléhají shodným vlivům a procesům.
1

Nicolas Bourbaki je pseudonym, pod kterým od roku 1935 publikovala svoje práce skupina
převážně francouzských matematiků. Dostupné z:
ttp://cs.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Bourbaki

11

Fotografie na pomezí struktury a organického tvaru

Naopak textura je podle mého mínění plošná, nevystávající do prostoru.
Otázkou však zůstává měřítko, ve kterém povrch posuzujeme. S pomocí
mikroskopu či obdobného přístroje, který umožní dostatečné zvětšení,
bychom opět došli ke struktuře. Domnívám se tedy, že záleží na optickém rozlišení, při němž daný povrch posuzujeme. Sdílím názor, že textura, například
v počítačové grafice, značí přilnutí dvojrozměrného obrázku na povrch tělesa.
Autor textu, z publikace Atlas geometrie: geometrie krásná a užitečná,
Vladimír Tichý, (2012: s. 242) za texturu ve fotografii označuje obraz, obsahující množství identických, chaoticky uspořádaných objektů. Jako příklady uvádí
fotografie koberce nebo makového pole. Myslím si, že předchozí i následující
definici textury je možné současně aplikovat na popis struktury.

Slovník cizích slov texturu popisuje následovně:

„1. Vnitřní uspořádání, složení: geol. vnitřní uspořádání horniny dané

uspořádáním nerostů v prostoru a jejich tvarem: zrnitost a mechanické složení
půdy...les.,dřev.přirozená kresba dřeva patrná zprav. na tangenciálním řezu…“
(Klimeš 1998: s. 794–795)

Hmotné struktury jsou součástí výstavby každého předmětu. Je možné je
posuzovat na povrchu předmětu i v jeho vnitřní stavbě. Vyskytují se v přírodním prostředí, v objektech vytvořených lidskou civilizací. Nutno podotknout,
že se v tomto směru naše výtvory přírodou úzce inspirují. Věda, produktový
design, oblast výtvarného umění a mnoho dalších oborů lidské činnosti studuje přírodní procesy a nalézá v nich nekonečné množství inspirace.
Tvary a struktury lze charakterizovat jako záznamy procesů. V přírodě jsou
to procesy probíhající v těle rostliny, v jejích buňkách. Působení jistě nepřichází pouze z vnitřních částí, i vnější prostředí má nesporný vliv na utváření objektu. Mechanické síly, klimatické podmínky a podobně.
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Ve své práci se v prvé řadě věnuji pojetí struktury ve fotografickém obraze,
tedy jejímu vizuálnímu vnímání prostřednictvím fotografie. Autor určitého
snímku předává svým jedinečným pohledem vzkaz, informuje nás o svém
myšlenkovém postoji. Fotografickým žánrem poskytujícím objektivní informace je dokumentární fotografie. Může to však být i fotografie výtvarná.

„Údaje, které poskytuje tento druh výtvarné informace, se podobají,

alespoň částečně, údajům, jež nám poskytuje příroda kolem nás: tak jako listy
stromů, květ, hvězdná obloha a kameny nám poskytují informace o přírodním
světě a jeho tvarových, rytmických, proporcionálních a jiných zákonitostech,
poskytuje nám obdobné informace i výtvarná fotografie.“
(Kovářová 1977: s. 294–295)

Výtvarná fotografie si vybírá viditelnou skutečnost jako záminku pro
sdělení něčeho, co je obsažené v realitě. Sděluje ji prostřednictvím symbolů.
Tyto symboly mohou vyjadřovat určitý stav. Může jím být psychické rozpoložení autora, reprezentace doby a jejího společenského nebo hodnotového
systému. (tamtéž: s. 294–295)
Struktury a objekty všeobecně se v našem optickém vnímání mění v závislosti na podmínkách, v nichž je vnímáme. Z hlediska vizuálního se tedy jedná
o typ osvětlení, vzdálenosti, okolního prostředí a podobně. Vizuální vnímání
je do jisté míry subjektivní. Vnímáme (myšlenkově uchopujeme) situace
a objekty i na základě našich dosavadních zkušeností. Tytéž předměty a události vidíme rozdílně podle různorodosti našich kultur, doby, ve které žijeme,
podle typu osobnosti, zkušeností, představivosti a naší sociální role.
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1.1.2

Struktury ve fraktální geometrii

Pro bližší seznámení se vznikem různorodých podob struktur je možné představit relativně nový obor geometrie. Od druhé poloviny 20. století pracuje na
matematicky podloženém popisu možného vzniku a složitosti zdánlivě nepravidelných tvarů vyskytujících se v přírodě. Jednou z jeho nejznámějších autorit
je francouzský matematik Benoît Mandelbrot.

Obr. č. 1,
Klasický
sobě-podobný
fraktál:
kapradina
Obr. č. 2,
Fraktální
padělek
kapradiny
(Garcia, cit in
Carpa 2004: s.
133)

Termín fraktál vychází z latinského názvu fractus . Jeho význam lze
charakterizovat slovy jako rozbitý či rozlámaný. (Mandelbrot 2003: s. 11)
Jedna z nejjednodušších definic hovoří o tvaru, který je podobný sobě samému při libovolné změně měřítka. V jediném objektu se typické struktury
opakují na nižších a nižších úrovních. V takovém případě se používá označení
soběpodobnost. Prostřednictvím matematických zákonů je u fraktálu možné,
pomocí počítačových programů, vygenerovat věrné modely. (Capra 2004: s.
130) Opakováním jednoduchého tvaru v měnícím se měřítku je možné postupně složit například tvar kapradiny (obr. č. 12 a 2). V přírodě nalézáme
mnoho příkladů pro uplatnění fraktální geometrie. Skály i jejich části, obrysy
mraků a větvení blesku, kde se části opět podobají celku.

2

Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/fraktaly-v-pocitacove-grafice-iii/
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Velice zajímavá je také podobnost takových systémů jako je delta řeky,
větvení stromu, a tvarově shodné rozdělení tepen a žil v živých organismech.
Jedná se o propojení mezi živými organismy a jevy v přírodě na základě
podobnosti.

Obr. č. 3,
L-systémy,
První iterace
pro úhel = /8,
(Voráčková,
Csachová 2012:
s. 230)

Dalšími příklady mohou být stromy (obr. č. 3), nižší rostliny, oblaka,
povrchy kamenů, sněhové vločky, kůry stromů, vodní hladina, dlažby, koberce,
spadané listí… V rámci našeho těla nacházíme také soběpodobné struktury,
například plíce, trávicí a cévní soustava. Posledních několik let můžeme vidět
snahu využít fraktály a fraktální geometrii i v biologii, biochemii a medicíně.
Odborníci zkoumají možné souvislosti mezi povrchem mozku a inteligencí člověka. Mozkové závity svým počtem, členitostí a hustotou pravděpodobně
ukazují na různé schopnosti mozku, například paměť či inteligenci. (Voráčková,
Csachová 2012: s. 242)

Povrchová struktura mnoha přírodních objektů, rostlin a živočichů umožňuje svým tvaroslovím průběh mnoha biologických funkcí – dýchání, ochlazování, odpařování tekutin. Příroda nám svými kompozicemi tvarů předkládá
nekonečné možnosti kombinací podněcující naši fantazii. Jsou to většinou
křivky, příznačné pro živé organismy. Přímky nacházíme spíše v lidských výtvorech. Křivky bývají vykresleny i na zdánlivě hladkém a nečleněném povrchu,
například na vodě, a na mnoha dalších bezbarvých, hladkých objektech.
(Voráčková, Csachová 2012: s. 210 –242)
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Následující fotografie (obr. č. 4 – 9) demonstrují příklady objektů, na něž lze
aplikovat fraktální geometrii.

Obr. č. 4,
Větve stromu,
(Voráčková,
Csachová
2012: s. 243)
Obr. č. 5,
Dlažba,
(Voráčková,
Csachová
2012: s. 243)
Obr. č. 6,
Kůra stromu,
(Voráčková,
Csachová
2012: s. 243)
Obr. č. 7,
Zelí,
(Voráčková,
Csachová
2012: s. 243)
Obr. č. 8,
Vodní hladina,
(Voráčková,
Csachová
2012: s. 243)
Obr. č. 9,
Koberec,
(Voráčková,
Csachová
2012: s. 243)
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Jeden z velice názorných typů fraktálu je Kochova křivka (obr. č. 10).3
Popis vzniku křivky je následovný:

„Vezmeme úsečku délky 1. Vyjmeme prostřední třetinu a nahradíme ji
dvěma úsečkami délky 1/3, čímž dostaneme lomenou čáru složenou ze 4
úseček, každá délky 1/3. Nyní tuto čáru zmenšíme 3krát a jejími kopiemi nahradíme všechny 4 úsečky. Opakováním procesu dostaneme Kochovu křivku.“
(Voráčková, Csachová 2012: s. 226)

Obr. č. 10,
Kochova křivka

3

Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/zelvi-grafika-a-rekurze/
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1.1.3

Struktury a synergetika

Pro širší pohled na problematiku struktur jsou vhodné myšlenky vědního oboru nazvaného synergetika, který se zabývá samoorganizujícími se přírodními
procesy. Slovo synergetika pochází z řečtiny. Bývá vykládáno jako nauka
o spolupůsobení. (Havlík 1995: s. 17)

Jedná se o: „Vědní obor zkoumající obecné zákonitosti vytváření stability

a zániku uspořádaných časových a prostorových struktur ve složitých nerovnovážných systémech různé podstaty.“ (Klimeš 1998: s. 757)

Předpokladem existence určitého systému je, že se jeho částí svou
jednotnou činností realizují v čase. Vyvstává otázka, co je zdrojem této činnosti? Vědci tvrdí, že to jsou termodynamické síly způsobené vnitřní nestabilitou
systému. Výsledkem těchto sil jsou přeměny ve výstavbě struktur. Vnější síly
představují vzájemné působení otevřeného systému a okolí, které si vyměňují
energii. Vyvolaná nerovnováha se snaží o vyrovnání. Při vývoji nerovnováhy
v systému dochází ke zlomovému, tak zvanému bifurkačnímu bodu.
Systém v tomto okamžiku ztrácí stabilitu a orientuje se na jiný termodynamický děj. Dochází ke změně stávajícího typu pohybu jednotného systému
a vzniká nový. Ke změnám přispívají například teplota a koncentrace.
(Havlík 1995: s. 36–44)

Struktury je třeba chápat jako probíhající bytí, obnovující se, reprodukující
se přeměnou energie v celku systému. Odborným termínem spojeným
s oblastí synergetiky jsou disipativní struktury. Disipace značí rozptylování
energie prostřednictvím jednotlivých prvků systému.
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Obr. č., 11
Hexagonální
buňky na hladině
tekutiny
Obr. č., 12
Struktura
hexagonálních
Bénardových
buněk ve válcové
nádobě, pohled
shora (Bergé, cit
in Capra 2004:
s. 89)

Příkladem uspořádání prvků jsou hexagonální buňky na následujících
snímcích. (obr. č. 114 a 12) Francouzský fyzik Henri Bénard tento jev objevil
na počátku 20. století. Podmínky vzniku závisí na rozdílu teplot horní a spodní
vrstvy v kapalině. Když dosáhne určité hodnoty, vedení tepla tekutinou
se mění své proudění. Systém se dostává do bodu nestability a objevuje se
pravidelně uspořádaná struktura podobající se včelím plástvím. Jde o příklad
samoorganizace. (Capra 2004: s. 89)

Mnoho struktur vzniká na základě určité nerovnováhy. Způsob, kterým se
systém s takovým stavem vyrovnává, má za následek vznik konkrétního uspořádání. Jedná se o „Myšlenku vnitřní aktivity hmoty.“ (Havlík 1995: s. 12)
Fyzika se navrací k tvrzením Aristotela, který vytvářel hypotézy o pohybu
přírodních objektů s vnitřní tendencí ke změně. Aristoteles se zabýval
otázkami podstaty a příčin jsoucna. Určil čtyři příčiny: látku, tvar (formu),
účel a hybnou sílu. Účelová příčina splývá s podstatou, látku a tvar vyjadřuje
ve vzájemné slučitelnosti. Pohyb – směřování věcí se podle jeho závěrů
v přírodě koná právě pro dosažení účelu, tedy podstaty jsoucna.
(tamtéž: s. 14)

4

Dostupné z: https://jlswbs.wordpress.com/2010/03/
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1.1.4

Estetické hodnocení organických
struktur z hlediska tvaru

Hodnotíme-li tvary a objekty pro zaujetí jejich krásou či podněcují naše
myšlenky, působí na nás jejich estetická funkce. Slovo estetika je odvozeno
z řeckého slova aisthésis , což si můžeme vyložit jako zkoumání pocitů
a počitků. (Aumont 2005: s. 304 – 308)
Esteticky hodnotíme přírodu, estetickou odezvu vyvolávají produkty mnoha odvětví lidské činnosti mezi nimi také umění. Estetika spoluutváří nahlížení
na vlastnosti objektů v reálném prostředí, následně i prostřednictvím obrazu.
V těchto zmiňovaných stavech na nás pokaždé působí z hlediska jiné podstaty.
Klade na pozorovatele přednostně jiné požadavky. V obou případech hodnotíme a posuzujeme vybraný výsek skutečnosti našimi smysly.

Z hlediska strukturální estetiky lze estetický postoj rozdělit na část receptivní a tvůrčí. K přírodním a civilizačním objektům zaujímáme receptivní
postoj. Produkcí artefaktu zaujímáme postoj tvůrčí. Estetické vnímání různých
objektů a uměleckého díla provázejí emoce vycházející z představ, kde je jistá
distance od reálného světa. Funkcí estetického postoje je popření praktické
stránky předmětu a bližší zaměření na věci jako takové. V umělecké tvorbě
specificky formuje skutečnost do imaginárního světa subjektivního poznání
a tím dále ovlivňuje a přibližuje v nových souvislostech i svět reálný. (Chvatík
1996: s. 34–41)
Estetickému hodnocení zvláště organických útvarů se věnoval středoškolský profesor Karel Zítko, který žil na přelomu 19. a 20. století. Popisoval vlivy
estetiky na naše smysly. Domnívám se, že základ jeho tvrzení vycházel ze soudobého stylu charakteristického organickými liniemi rostlin a květin – art nouveau. Je to právě tvar, který v nás vyvolává estetickou odezvu – kladnou i zápornou. Tvaru se věnuje podrobněji, rozebírá ho na jednotlivé části, ze kterých
je tvořen.
20
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Bod, kružnice, elipsa, vlnovka, přímka. Dochází k závěru, že v přírodě převládají tvary spojené s plynoucím pohybem. Nejpřirozenější křivkou v přírodě je
vlnovka. Je zosobněním pohybu, růstu, dynamiky a příkladem organického
tvaru. Podle Slovníku cizích slov organický znamená: „1. Související

s živočišným n. rostlinným orgánem n. s organismem.“ (Klimeš 1998: s. 534)

Zítko dále argumentuje preferencemi člověka pro vlnovku a pohyb.
Z pohledu takových zrakových preferencí je pro něj město únavným prostředím plným přímek. Naopak v přírodě se nejčastěji setkáváme s nepravidelnou
křivkou. Velmi specifické je tvrzení autora, že dětem a prostým lidem jako
jedincům málo dotčeným danou kulturou, je vlastní záliba v mnohotvárnosti.

„Teprve vzdělancům se v umění líbí i jednoduchost, v přírodě ovšem

mnohotvárnost imponuje téměř vždy.“ (Stibral, Dadejík, Zuska 2009: s. 232)

Co se tato myšlenka snaží naznačit? Poukazuje autor na názor zabývající
se určitými vrozenými vlastnostmi člověka, které vlastní každý bez ohledu na
vlivy konkrétní společnosti, z níž pochází? V tomto ohledu nacházím návaznost
na myšlenky vycházející z porovnávání biologické stavby lidského mozku
a jeho procesů, a určitých vlivů struktur na základě vzájemné tvarové podobnosti. (Voráčková, Csachová 2012: s. 242)

Další Zítkova myšlenka se vymezuje proti estetické hodnotě symetrie
a souměrnosti v přírodě. Dokonalá symetrie se v přírodě mnoho nevyskytuje,
a vyskytuje-li se, vyvolává lhostejnost. Neúplnost je zajímavější pro naše
apercepční zrakové schopnosti. Není to jen symetrie tvarová, která přitahuje
pozornost. Souměrný květ současně poutá pozornost vůní i barvou. Náš vkus
by měl být ovlivňován barevností přírody. Náš zrak poutají především pestré
a jasné barevné tóny. Zálibu v tlumenějších tónech v nás vychovává umění.
(tamtéž: s. 231 – 232)
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V historii se estetickému hodnocení tvarů v jeho rozmanitých podobách
věnovaly mnohé kultury. Nejedná se zde o struktury, ale tvar je podle mého
názoru jejich nedílnou součástí. Estetické posuzování přírodních útvarů nalézáme již v egejské kultuře minojského umění na Krétě (3000 – 1200 př. n. l.).
Organické tvary zdobící keramiku, byly přizpůsobovány konkrétnímu tvaru
nádoby.
Estetické hodnocení přírody je více specifické pro člověka evropského
novověku a východoasijskou kulturu s její tisíciletou tradicí. V čínské kultuře
a vlivem taoismu se rozvíjel estetický obdiv k přírodě. Obdiv vyvolávaly
klasické prvky – drobné živé objekty, kameny, hory a krajina. V Evropě se rozvíjel v renesanci, což je patrné na zájmu o zobrazování krajinného prostředí.
Souvislosti nalézáme u rozvoje v oblastech přírodních věd.

Zájem o krajinu jako celek se vyvíjel u holandských mistrů v 17. století
a anglických malířů ve století osmnáctém. Období romantismu se zaměřilo
na krajinu vystihující stavy lidské duše, příroda byla symbolem Boha.
Umění realismu se inspirovalo ve vědě, hovořilo o faktech a podrobném
studiu přírodních objektů a jevů. Rozvíjel se tak, mimo jiné, i smysl pro detail.
(Ptáčková, Stibral 2002: s. 39)
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1.1.5

Smyslové vnímání tvaru
a jeho psychologické účinky

Naše vjemové zkušenosti jsou organizovány perceptivními vjemovými pojmy,
často opakovanými tvary, vzory uloženými v naší paměti. Vytváří obecné
představy, tak zvané vizuální koncepty. Vnímání tvaru je závislé na myšlence,
jež nabízí vzájemné působení linií. Určujeme-li tvar, vnímáme propojení linií
a jejich organizování do vzájemných vztahů. (Kulka 2008: s. 125–127)
Obr. č. 13,
Implantace
myšlenky
do tvaru
(Kulka 2008:
s. 127)

Člověk si tvary domýšlí. Centrální zpracování vizuálních struktur vytváří

Obr. č. 14,
Perceptivní pojem
a neurčitý tvar
(tamtéž:
s. 125)

iluze. Na tomto faktu jsou postaveny iluze geometrické. Pokud chybí myšlenka, podle které jsou linie uspořádány, bývá naším vnímáním automaticky
doplněna. Příkladem může být obrázek č. 13, kde uprostřed pomyslně
protínajících se linií můžeme vidět jak čtverec, tak kruh. „Věci se mění pod

různými zornými úhly pohledu, při různé intenzitě osvětlení, dokonce při pouhém naklonění.“ (Kulka 2008: s. 126–127)
Během vnímání tvaru se řídíme podle konceptuálního obsahu.
Naše chování vůči předmětu či objektu se odvíjí od jeho předpokládaného
účelu. V opozici k tomuto účelu stojí obsah expresivně symbolický, kdy na nás
objekty a tvary působí po citové stránce. (Kulka 2008: s. 252–253) Strukturací
vjemového pole (dělením na známé tvary a jejich zařazení), perceptivními
(vjemovými) úkony si uvědomujeme viděné. Perceptivní úkony jsou podoby
sledování a přijímání viděného na základě určité posloupnosti.
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Samotný pohled očí se zaměřuje nesouvisle na některé určující příznaky.
Vyčlení vlastnosti a příznaky, srovná je se vzory v paměti (etalony). Vytváření
viděného nazýváme – formováním vizuálních hypotéz. Jejich vznik je závislý na
námi přijímaných příznacích a na našem vlastním přesvědčení o tom co chceme v předloženém objektu vidět. To co očekáváme, to také vidíme.
(Kulka 2008: s. 141–143)

Obr. č. 15,
Neznámá krajina?
(Kulka 2008:
s. 144)

Slova jsou dalším důležitým faktorem napomáhajícím uchovávat a představovat význam viděného. Obrázek číslo 15 představuje bílou plochu
s různorodě rozmístěnými skvrnami černé barvy. Dokud nedodáme, že je to
pes sklánějící hlavu k zemi, většina z nás nevidí v obrázku téměř nic.
Jakmile slovy určíme, co máme vidět, vidíme to.
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Poznávání tvarů probíhá na základě mnoha psycho-fyzických operací,
které jsou nám vrozené. Mozek objekty porovnává na základě předchozí
zkušenosti (perceptivních pojmů), které jsou často opakovanými, zvláštními
tvary (tváře, obecně známá geometrická tělesa, strom, atd.)
Poznání probíhá na základě gradientu skladby – struktury, vzdálenosti,
členitosti podle zákonů podobnosti. Také barvy neodmyslitelně ovlivňují naši
obrazotvornost v rámci vnímání tvaru. Posuzujeme-li povrchy a členitost
objektů, barva je důležitým faktorem vlivu. Když se zaměříme na barevnost
v přírodě, nejvíce odstínů, které je lidský zrak schopen vnímat vychází ze škály
zelené barvy. Geneticky se u nás vyvinuly předpoklady pro rozlišení mnoha
odstínů. Lidé barvy vnímají podle jejich příjemného/nepříjemného působení,
podle rozdělení na studené a teplé odstíny. Na barvy reagujeme psychicky
i fyzicky. Symbolika barev je daná kulturou, je nám vštěpována od dětství,
emoce vyvolává díky našim vlastním zážitkům. Jak J. Kulka popisuje (2008: s.
250), barvy dělíme podle věcného významu, emotivního, asociativního, symbolického a podle výtvarné hodnoty. Věcná charakterizace nás informuje
o stavu věci, vycházející z našich zkušeností, řídících se podle přírodních
zákonitostí. Emotivní význam je závislý na psychofyzické povaze (teplo/chlad),
roli hraje opět zkušenost. Asociativní význam spojuje význam s předmětem.
Asociace je spojení, propojení na základě podobnosti. Symbolický význam je
využíván v umění, má zástupnou roli.

Psychologické účinky má také rozmístění prvků v našem zorném poli.
Jednotlivé prvky v obraze jsou vzájemně porovnávány měřítkem, proporcemi,
a kontrastem. Pravidelným opakováním vzniká rytmus, který může být určen
střídáním barev, tvarů, světla a stínu. (Kulka 2008)
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Svou nezanedbatelnou roli ve vnímání tvaru má psychologická interpretace. Její podobu nalézáme u gestalt psychologie – tvarové psychologie, jež zastává tvrzení, že v našem vizuálním vnímání vše směřuje do uzavřených tvarů
a celků.

Vybrané příklady zákonů tvarové psychologie:
Obr. č. 16,
Zákon
zkušenosti
(Kulka 2008:
s. 102)
Obr. č. 17
Zákon
pregnantnosti
(Kulka 2008:
s. 101)

Zákon blízkosti – podobné objekty máme tendenci vnímat jako skupiny nebo
celky.

Zákon podobnosti – objekty vidíme po skupinách na základě jejich vzájemné
podobnosti.

Zákon zkušenosti (obr. č. 16) – zvyk častěji vidět jisté seskupení podnětů
než jiné a přisuzovat jim daný smysl.

Zákon pregnantnosti (obr. č. 17) – při pozorování objektu se zaměříme
na nejjednodušší tvary.

(Kulka 2008: s. 99–102)
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1.2

Struktury ve fotografii

Výřez obrazu hraje důležitou roli v pochopení, vnímání a utvoření si individuální představy o fotografovaném jevu. Způsobem, kterým uspořádáváme
prvky v obraze, ať se jedná o fotografický obraz, malbu či kresbu, vypovídáme
o našem pohledu na svět. Vybíráme si jisté vztahy z celku.

1.2.1

Přiblížení struktury pomocí makrofotografie

Při zobrazení blízkého pohledu se ve fotografii běžně využívá žánr makrofotografie. Dostupné kompaktní fotoaparáty většinou mají již zabudovanou funkci
makro snímání. U profesionálních fotoaparátů jsou k dostání technické doplňky napomáhající docílit požadovaného přiblížení.

Obr. č. 18,
Charles Crebs,
Close-up paterrns
in soap bubbles,
2012
Obr. č. 19,
Brigitte Stehle,
Close-up
of dandelions

Makrofotografií zachytíme drobná zákoutí představující mnohotvárnost
přírody a produktů naší civilizace. V téměř nepostřehnutelných detailech je
pro naše „prodloužené vidění“ připravena krása tvarů a struktur, které většinou zůstávají nepovšimnuty. Vhodný směr pohledu, kompozice, výřez, barvy
a osvětlení nám napomáhá upozornit na tajemné, často netušené detaily.
(obr. č. 18 a 19) 5
Přístroje a aparáty nám umožňují vidět miniaturní věci a vztahy mezi nimi,
v dalších případech naopak napomáhají spatřit věci a události natolik vzdálené, že přesahují možnosti vnímání našimi smysly.
5

Dostupné z: http://www.corbisimages.com/Search#p=2&q=macrophotografy
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Specializované objektivy určené pro přiblížení objektů jsou makro objektivy.
Mají větší rozsah zaostření. Používají se také mezikroužky, měchy, vložené
mezi fotoaparát a objektiv, proměňující vzdálenost objektivu od filmu a ovlivňující zvětšení vybraného předmětu. (Hedgecoe, 1999: s. 186)
Obr. č. 20,
Ben Cooper,
Closeup
of a Leaf,
USA
Obr. č. 21,
Grant Taylor,
Macro view
of oil droplets
suspended in water,
USA

Oborová encyklopedie praktické fotografie z roku 1973, o makrofotografii
vypovídá takto: „Makrofotografický snímek je snímek zvětšený v poměru 1:1

až 1:30. Typickým znakem takového snímku je to, že je zhotoven fotografickým objektivem, nikoli mikroskopem. Nachází velké použití při fotografování
hmyzu, květin a pro speciální účely v mnoha vědních oborech a technice.“
(Tausk a kol. 1973: s. 157)

Fotografické zachycení struktury má svůj význam z důvodu objasnění
povrchu, jaký bychom cítili, kdybychom se povrchu přímo dotýkali (obr. č. 20
a 21)6. Důležitou roli hraje modelace, tvořená kontrastem světel a stínů, jež
popisuje trojrozměrnost objektu (Hedgecoe 1999: s. 48). Hovoříme – li na téma technické stránky fotografického zachycení struktury, pro výraznou modelaci objektu je vhodné převážně boční světlo. Jednotlivé plochy odrážejí
a pohlcují rozdílné množství světla a pro větší výraznost se musí podřídit
následná intenzita osvětlení.

6

Dostupné z: http://www.corbisimages.com/Search#p=2&q=macrophotografy
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1.2.2

Vizuální působení struktur
ve fotografickém obraze

V současném světě přijímáme informace ve stále větší míře pouze za pomoci
vizuálního vnímání. Záměrně i bez vlastního přičinění vstřebáváme množství
obrazů, které s určitým záměrem a sdělením již někdo vytvořil. Jsme naučeni
automatickému přijímání. Podstatou obrazu by však do jisté míry mělo být
naše subjektivní zpracování, vytváření významů v mysli a podpoření obrazotvornosti.
Jednou z mnoha definic fotografického obrazu je, že odráží realitu.
Představují si různí lidé pod tímto pojmem něco shodného? Lidé považují za
realitu věrnou nápodobu světa. Ovšem i ve věrné nápodobě světa lze nalézat
různé stupně reality. Její vznik je zcela závislý na dovednostech zraku recipienta. Obraz určitým způsobem formuje naše poznávání, vnímání. Poznáváním
obrazu se nám dostává zpětná vazba o našem vnímání světa. (Šindelář 1986: s.
171–178) Obraz divákovi zprostředkovává zrakové informace o světě.
Soustředěním se na obrazovou plochu a hodnoty, které nám ve své znakové
a symbolické podobě předkládá, umožňuje hlubší poznání světa.

„Obrazy jsou konotativní, mnohoznačné komplexy symbolů nabízející

prostor pro interpretace.“ (Flusser 1994: s. 8)

Vilém Flusser (1994) v souvislosti s fotografií hovoří o technických obrazech. Tento pojem popisuje jako obrazy vytvořené prostřednictvím přístrojů.
Hovoříme o přístrojích sestavených člověkem k tomu, aby dále rozvíjely naše
představy, možnosti procesu vidění. Člověk těmto obrazům důvěřuje.
Věří, že zobrazují neměnnou skutečnost, nepopiratelnou a objektivní.
Kódování u klasického obrazu probíhá skrze člověka – malíře – jeho osobní
postoj k zobrazovanému. Na rozdíl od obrazů technických kde kódování
probíhá uvnitř stroje.
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Prostorově hmotné struktury jsou fotografickým obrazem převedeny do
dvojrozměrné plochy. Realistickým zpodobením je ve fotografii možné do
určité míry poznávat velikost, tvar, struktury stejně jako je tomu na hmotném
objektu v prostoru, který je snímkem reprezentován. Probíhá tak poznání zakládající se na spojení objektu a jeho reprodukce. Rozpoznání čehosi, probíhá
opakováním, použitím hypotézy na základě souboru podobnosti. Jde o zařazení souboru vlastností předmětu nebo situace na základě podobnosti.

Je možné zabývat se strukturou, jejím povrchovým či prostorovým vyjádřením ve fotografickém obraze? Osobně se domnívám, že v obraze s obdobnou tematikou nemusíme vidět nic mimořádného do doby, kdy dokážeme při
posuzování reality a různých forem obrazového sdělení zapojit svou imaginaci
a asociace. Fotografie vždy přináší prvek ozvláštnění. V případě struktur je jím
míra zvětšení, úhel pohledu, zachycení světelné atmosféry a podobně.
Eugen Wiškovský v časopise Fotografický obzor č. 10 7, z roku 1940,
publikoval svůj článek s názvem Tvar a motiv. Vyjadřoval zde své přesvědčení,
že motiv představuje určité citové pojetí skutečnosti autora. Ve svém textu se
zmiňuje o struktuře takto: „ Struktura sama o sobě ještě není motivem a ne-

musí, byť byla sebe lépe světlem odhalena a fotograficky vyjádřena, dáti působivý snímek.“ (Wiškovský, cit in Pospěch 2010: s. 37)

7

Fotografický obzor, jeden z nejvýznamnějších českých fotografických časopisů období do 2.
světové války. První číslo vyšlo v Praze dne 10. ledna 1893. V roce 1930 došlo ke sloučení
s časopisem Rozhledy fotografa amatéra a Fotografický obzor se tak stal orgánem Svazu českých klubů fotografů amatérů. Historie časopisu se uzavírá v září 1944. Dostupné z:
(http://fototechniky.cz/knihovnicka/casopisypredvalecne/fotograficky-obzor/)

30

Fotografie na pomezí struktury a organického tvaru

1.2.3

Autority – Karel Kuklík, Karl Blossfeldt
a Yann Arthus Bertrandt

Jako jednu z autorit jsem pro svoji práci zvolila českého fotografa
Karla Kuklíka. Ve svých fotografiích klade důraz na zachycení tvarů a struktur.
Námětem je mu z velké části příroda. Zobrazuje obyčejné, zcela běžné objekty
jako jsou kmeny stromu, tráva, kameny a voda. Svým jedinečným pohledem
se snaží postihnout svůj prožitek z místa, prožitek z působení detailu v přírodě.
I když od roku 1955 byly jeho tématem pražské ulice, později plynule přechází
ke strukturám v krajině v cyklech Struktury (1959–1964) a Dřevo (1960–1965).
Obr. č. 22,
Karel Kuklík,
Z cyklu
Zamořená
krajina II.
1964
Obr. č. 23,
Karel Kuklík,
Šumava,
Variace
na téma, 1980,
(Kuklík 2004:
s. 22)

Krajinu fotografuje od roku 1959. Na přelomu padesátých a šedesátých let
se zabýval cykly s názvy Zamořená krajina (obr. č. 22) 8, Krajiny naděje
a Krajiny poznání. Poselství takových názvů a konečně i pojetí samotných
fotografií se zdá být znepokojivé. Karel Kuklík se v celé tvorbě snaží o myšlenkové propojení kvalit přírody a lidského nitra, které je v těchto souborech
patrné. (Mrázková, Remeš 1989: s. 220–221)
Výběrem konkrétní světelné intenzity v exteriéru, určeného vybranou
denní dobou a ročním obdobím, se do autorových snímků dostává jistá míra
emocionality. Vhodně ji dokáže podpořit i dokonalá řemeslná stránka ovládání
techniky fotografie.

8

Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Kukl%C3%ADk
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Snímky nejsou pouhým nazíráním na krajinu a její části. Vykazují i názorné
příklady dobových pocitů úpadku a úzkosti. Kromě obdivuhodně zachycených
krajinných detailů a struktur odrážejí ponuré nálady krajiny.
Obr. č. 24,
Karel Kuklík,
Třeboňsko,
Variace na téma,
1988
(Kuklík 2004:
s. 40)

Autor se zabývá detaily, které později nezobrazuje ve výřezu, ale v rámci

Obr. č. 25,
Karel Kuklík,
Třeboňsko,
Variace na téma,
1988
(Kuklík 2004:
s. 41)

krajinného celku. Zachycuje suché trávy, prorůstající spadané větve protínající
a členící prostor. Ve svém díle představuje obrazovou dynamiku, sjednocuje
roli detailu a celku. Nejedná se tedy pouze o struktury povrchu, Karel Kuklík
objevuje struktury prostorové ve smyslu výstavby.
Pohled na přístup k tvorbě popisuje schéma, které vzniklo jako odpověď
na otázku, jaké schopnosti uplatňuje při své práci. Jako bližší vysvětlení uvádí
faktory citu, rozumu a řemesla otáčející se okolo imaginace, podle toho jakou
primární účast vyžaduje konkrétní činnost. (Kuklík 2004: s. 10)
cit

Obr. č. 26,
Karel Kuklík,
Schéma
(Kuklík 2004:
s. 10)

imaginace

rozum

řemeslo
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Karl Blossfeldt
Karl Blossfeldt (1865 –1932), německý učitel sochařství vytvářel fotografické
studie přírody. Jeho námětem se stávaly květy, listy a pupeny. (obr. č. 27, 28
a 29) 9 Až na třicetinásobek své skutečné velikosti zvětšoval vybrané objekty
s pomocí svého domácího fotoaparátu. Popisným způsobem zachytil detaily,
abstraktní tvary a struktury v přírodě.

Obr. č. 27,
Karl Blossfeldt,
Centaurea
macrocephala,
1928
Obr. č. 28,
Karl Blossfeldt,
Cephalaria,
1928
Obr. č. 29,
Karl Blossfeldt,
Petasites
officinalis
1928

V roce 1928, vydal spis Urformen der Kunst (Platformy umění) díky němuž
se stal známým. Monografie byla následně mnohokrát reprodukována, avšak
kvalita tisku z roku 1928 již nebyla překročena.10 Blossfeldt usiloval zvláště
o to, aby byly jeho ilustrace, sádrové reliéfy a fotografie předně uznávány ve
vzdělávání. Nacházely uplatnění ve školách v Hardenbergstrasse. Hlavním tématem výuky se pro něj stávalo napodobování biologických „pratforem“.
Vedla ho myšlenka ideálně formulovaných přírodních stavebních forem již
používaných v architektuře.

9
10

Dostupné z: http://www.soulcatcherstudio.com/exhibitions/blossfeldt/index.htm
Dostupné z: http://www.soulcatcherstudio.com/exhibitions/blossfeldt/index.htm
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Fotografie se zařadila mezi dosavadní formy reprodukce přírody.
Blossfeldt s ní tedy začal pracovat. Inspiraci hledal v herbářích od středověku
až po renesanci. Používal dokonce vlastnoručně vyrobený fotoaparát pro
skleněné negativy. Jeho snímky se vždy skládají z přímého pohledu na rostlinu,
z neutrálního pozadí a nasvícení denním světlem. Pro co nejdokonalejší pohled dokonce odstraňoval rušivé části rostlin. Pracoval s trojnásobným až patnáctinásobným zvětšením. (Koetzle 2003: s. 127 – 133)

Blossfeldt objevoval tvarovou a strukturální stavbu rostlin. Kladl důraz na
přesnost, čitelnost a věcnost. Přiblížení k tvarům rostlin se vázalo ke snahám
nové věcnosti, která v té době nacházela své zastánce ve výtvarném umění.
Autorovy fotografie byly původně vytvářeny pro potřeby dokumentování
rozmanitosti variací přírodních tvarů. Dostaly však nový smysl. Dílo začalo být
vnímáno z hlediska estetiky. (Mrázková 1986: s. 78–79)
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Yann Arthus – Bertrand
Jako třetí autoritu jsem si vybrala francouzského fotografa Yanna Arthuse –
Bertranda (1946), jehož fascinující pohledy na krajinu z výšky přináší nápadnou podobnost s pohledy vznikajícími v rámci makrofotografie. Nemusíme
se zaměřovat pouze na podobnost na nižších stupních opakujících se tvarů,
podobně je možné hledat souvislosti s pohledy na objekty ve zvětšujícím
se měřítku.
Obr. č. 30,
Mimoúrovňová
dálniční
křižovatka
u přístavu
Jokohama,
Honšů,
Japonsko
(Bertrand 2007:
s. 302–303)

Během studování lví smečky v rezervaci Massai Mara, při své práci se
zvířaty, potřeboval Bertrandt často využít okamžitou formu dokumentace.
Sám to komentuje slovy: „Brzy jsem si uvědomil, že fotografie poskytují jinou

Obr. 31,
Hromadící
se pobřežní
led, souostroví
Turku, Finsko,
(Bertrand 2007:
s. 150–151)

informaci než texty.“ (Bertrand 2007: s. 433) Možnosti k užití fotografií Y. A.
Bertranda se nabízí v řadě oborů jako je zemědělství, stavebnictví, geologie,
archeologie a klimatologie. Fotografie jsou většinou doplněny texty odborníků
z oborů týkajících se i industrializace, ekologického hospodářství a globalizace.
Snímky mají ale i překvapivé estetické účinky, jako například člověkem vytvářené struktury dálničních sítí (obr. č. 30). V souvislosti s náměty autor sám
hovoří o jiné podobě skutečnosti, z nadhledu ukazující globálnost a intimitu.
(Bertrand 2007)
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1.3

Příklady vizuálního vyjádření
struktury ve výtvarném umění 20. století

Z hlediska zaměření na vizuální podoby struktur lze poukázat na vybrané
práce ve výtvarném umění 20. století. Autoři, za pomoci nových technologií,
podrobněji zkoumali různorodé procesy a zákonitosti.

Struktury mohou být ve fotografii a ploše obrazu vyjádřeny na základě iluzivního napodobení skutečnosti, až po nejvyšší stupně geometrické stylizace.
K takovým proměnám dochází i v díle jediného autora. Od realistického ztvárnění krajin, přes impresionismus a fauvismus, po kompozice geometrických
prvků a linií, prošel například Zdeněk Sýkora (1920–2011). Při postupných
proměnách ztvárnění stále vycházel z přírody a jejích zákonitostí.

Zásadní změnu v zacházení s barvami a liniemi určilo setkání s dílem
Henri Matisse. Zdeněk Sýkora dospěl k důležitému poznání. Opticky vyjádřený
prostor utváří obrazovou hloubku do doby, kdy je světlo vyjádřeno čistou
barvou. Tehdy se prostorové působení vytrácí.
(Sýkora, Sýkorová, Kappel 2010: s. 9)
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Obr. č. 32
Šedá
struktura,
1962–63, olej,
plátno,
150 x 120 cm
Obr. č. 33,
Černo-bílá
struktura,
1964, olej,
plátno,
100 x 100 cm

Sýkora vytvářel kompozice ze základních geometrických tvarů (obr. č. 33)11.
Za první z řady struktur lze považovat Šedou strukturu (obr. č. 32)12.
Určující bylo pravidlo kompozice obrazu, ve kterém se opakují protilehlé
trojúhelníky umístěné v obdélníku. Sousední prvky nikde nesměly přiléhat
vzájemně podobající se barvou. Tento způsob tvorby nabízel široké možnosti
a variace.
Značný posun znamenala spolupráce s matematikem Jaroslavem Blažkem.
Společně se Zdeňkem Sýkorou vyvinuli systém, k němuž použili v umění jako
jedni z prvních počítač (LGP-30 z Matematicko-fyzikální fakulty UK).
(Sýkora, Sýkorová, Kappel 2010: s. 15–30) Na období struktur autor navázal
prostorovými objekty a následně takzvanými makrostrukturami, zvětšenými
prvky v podobě výřezu předešlých prací.

11
12

Dostupné z: http://www.zdeneksykora.cz/?s=galerie&id_galerie=7
Dostupné z: http://www.zdeneksykora.cz/?s=galerie&id_galerie=7
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Obr. č. 34,
Linie č. 18,
1982, olej,
plátno,
170 x 170 cm
Obr. č. 35,
Linie č. 94,
1992, olej,
plátno,
200 x 200 cm

Hlavním prvkem se postupně stala samotná linie. (obr. č. 34 a 35) 13 Její směr
vznikl cestou jediného bodu, byl ovlivněný náhodnými čísly. Náhodná čísla
představovala základ pro určení tvarů, délek, tloušťky, barev i křížení linií.14
(Sýkora, Sýkorová, Kappel 2010)

Obr. č. 36,
Karel Malich,
Modrý reliéf, 1976,
(model plastiky),
31 x 80 x 5 cm,
foto Hana
Hamplová

Zdeněk Sýkora bývá srovnáván s Karlem Malichem. Na první pohled je
podobnost více než nápadná. Malichovy prostorové drátěné konstrukce jsou
ovšem subjektivním vyjádřením pocitu vnímání prostoru jako může být
proudění energie, vzduchu a světla. Plošné linie Zdeňka Sýkory objektivně zná-

13

Dostupné z: http://www.zdeneksykora.cz/?s=galerie&id_galerie=10,
http://www.zdeneksykora.cz/?s=galerie&id_galerie=11
14
Dostupné z: http://www.zdeneksykora.cz/?s=galerie&id_galerie=8
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Obr. č. 37,
Ross Bleckner,
Invasion, 1999,
oil on linen,
84 x 72
Obr. č. 38,
Ross Bleckner,
the brain is
overworked
oil on linen,
84 x 72

zorňují systém a nahodilost. Pro oba umělce je charakteristické hledání řádu
v chaosu a následné návraty zpět k prvotnímu chaosu.
(Mládková et. al. 2009: s. 58 – 61)

Tvorba amerického umělce Rosse Blecknera (1949) zpracovává podobné
myšlenky. Mnohá díla se nápadně podobají buněčným strukturám. Bleckner
začínal v polovině 60. let 20. století. První malby vznikaly v rámci optic artu.
„Jeho obrazy (obr. č. 37 a 38)15 obsahují zvláštní atmosférickou kvalitu a často

přesahují meze obyčejného světa. Přinášejí hluboké duchovní zážitky i romantické stavy okouzlení.“ 16 V současnosti se věnuje tématu na základě kontrastu
života a smrti. Za náměty si vybírá pohřební věnce, urny a kytice. Inspirací mu
bylo rozšíření AIDS v New Yorku. Vytvořil celou řadu obrazů na toto téma.17

15

Dostupné z: http://www.rbleckner.com/images.html?menu=PAINTINGS
Dostupné z: http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=162
17
Dostupné z: http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=162
16
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2. PRAKTICKÁ ČÁST
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2.1

Autorská fotografie – struktury

Struktury kolem nás jsou tvořeny množstvím tvarů. Vynikají kulatostí,
hranatostí, řádem, geometrizací, symetrií, asymetrií a deformacemi tvaru.
Jako tvůrci tyto výrazové prostředky objektů vybíráme za konkrétním
záměrem. Záměrem podat zprávu o našich myšlenkových procesech.

Obr. č. 39,
Kůra stromu
při západu
slunce, 2013,
digitální
fotografie

První fotografie představují kůry stromů, kde lze vypozorovat působnost
světla (obr. č. 39). Intenzitu a úhel, pod nímž dopadá na povrch. Intenzita se
liší na základě rozdílných atmosférických podmínek, také na základě denní
doby. Rozdílné typy přirozeného osvětlení dopadající na členité povrchy, mají
různorodé účinky na utváření povrchu, a tím i na naše možné asociace.
Slunce při západu svítí z ostrého bočního úhlu, intenzita světla je nižší, vyznačuje se teplejší barevností. Tento typ osvětlení je vhodné využívat při záměru
zdůraznění plasticity. Z čelního pohledu má objekt tendence vyznít ploše.
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Obr. č. 40,
Kůra stromů,
denní světlo,
2013, digitální
fotografie

Přirozené světlo může být rozptýleno zataženou oblohou (obr. č. 40).
Změny osvětlení v exteriéru jsou dány denní dobou. Jiné je světlo při svítání
nebo naopak při stmívání. Světlo za svítání je nízké intenzity, zjemňuje barvy
a kontrastní tvary. Odpoledne s klesáním slunce jsou barvy sytější.
Za soumraku je barevnost v barvách teplejších. Na rozdíl od fotografování
v interiéru, kde můžeme se světlem libovolně manipulovat, při fotografování
v krajině musíme využít osvětlení dané konkrétním okamžikem.
(Hedgecoe 1999: s. 136) Barevnost podpořena přirozeným osvětlením má
výraznou výpovědní hodnotu. Ovlivňuje emocionalitu a atmosféru obrazu.
Domnívám se, že působí na naše emoce do takové míry, že má v našem
vnímání jedno z dominantních postavení. Kvalitní fotografie, po významové
stránce, by měla vypovídat to nejpodstatnější o zobrazovaném předmětu
či situaci. Měla by vyjádřit nejpodstatnější rysy, zvýraznit nejtypičtější
hodnoty, jedinečné vlastnosti konkrétního objektu.
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2.1.1

Vliv světla na vizuálně proměnlivé struktury

Následující autorské fotografie znázorňují povrch proudící vody.
Po stránce barevnosti je zde povrch ovlivňován podkladem, v tomto případě
spadaným listím na dně potoka. Je také barevným akcentem a oživením,
jež vytváří obrazovou dynamiku.

Obr. č. 41
Vodní hladina,
2012, digitální
fotografie

Voda protéká po určitém povrchu, po nesouměrném dnu, kde jsou ji kladeny překážky ve formě listí, kamenů a kořenů. Kopíruje terén na dně
potoka. Tvarovaný povrch protékající vody jsem snímala za umělého nasvícení
bleskem. Voda na snímku je zachycena při krátké expozici. Snímek vyjadřuje
okamžik. Fáze uskutečňujícího se děje, který se neustále proměňuje.
Vzniká mozaika s opakující se skladbou víceméně nesourodých prvků.
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Domnívám se, že fotografie může zprostředkovat haptický vjem zobrazeného objektu. Zvláště u objektů nebo látek, které nelze fyzicky uchopit.
Například látky kapalného či plynného skupenství. Jestliže je fotografie
po technické stránce kvalitní a pracuje vhodně se světlem, dokáže velice
věrohodně vytvořit iluzi hmotné přítomnosti námětu.

Obr. č. 42,
Vodní
hladina II.
2012,
digitální
fotografie
Obr. č. 43,
Sklo, 2013,
digitální
fotografie

Podobnost lze nalézt v tvarosloví vodní hladiny a vázy. Je možné, že vyrobený předmět je inspirován obdobným systémem prvků, který vzniká na hladině vody. Rozložení tvarů se zdá být v případě skleněné vázy pouhým příkladem estetického cítění tvůrce. Ovšem i v tomto případě se odolnost vůči mechanickému poškození značně zvyšuje. Všechny tyto poznatky by měly
z pozvolného zabývání se takovými náměty vycházet.
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Obr. č. 44,
Vodní hladina
III., 2012,
digitální
fotografie

Světlo není jediným faktorem, který vodní hladinu proměňuje a vykresluje
v její momentální formě. Je tvořena iluzí zkresleného předmětu nacházejícího
se pod hladinou. Fotografie názorně ilustruje vizuální podobu proměnlivého
povrchu (obr. č. 44). Jehličí se pod vodou mění, jeho tvary jsou vizuálně deformované.
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2.1.2

Způsob rozložení prvků ve struktuře

Rovnoměrně rozčleněný povrch vidíme v přírodní formě na vosích plástvích
(hexagonální buňky). Podobné systémové rozvržení jednotlivých částí je patrné také na zastřešení sportovní haly, díky němuž lze dosáhnout variabilní
modelace. Rovnoměrné rozvržení jednotlivých prvků je významné pro mechanickou odolnost celku.

Obr. č. 45
Zastřešení
sportovní
haly, 2013,
digitální
fotografie

Obr. č. 46,
Plástev, 2013,
digitální
fotografie
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Následná asymetrická struktura se proměňuje v určitém časovém úseku
za působení růstu (obr. č. 47 a 48). Tvar objektu je vyjádřen světlem a stínem,
v závislosti na dané intenzitě osvětlení.

Obr. č. 47,
Asymetrická
struktura,
2013,
digitální
fotografie

Obr. č. 48,
Struktura,
proměna tvarů
a celku, 2013,
digitální
fotografie
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Cévy většiny listů se opakují v podobných strukturách na různých
úrovních, v určitém měřítku. Rozvržení a četnost sítí mimo jiné ovlivňuje
výsledný tvar listu. Linie na pomezí plochy a prostoru představuje uměle
vyrobená izolační deska.

Obr. č. 49,
Suchý list,
2013,
digitální
fotografie

Obr. č. 50,
Izolace, 2013,
digitální
fotografie
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2.1.3

Vliv světla na smyslové vnímání struktur

Osvětlení v interiéru má výhodu velmi různorodé světelné manipulace.
Struktury dobře vynikají při kontrastní, monochromní barevnosti. Světlo nízké
intenzity má tendenci předměty opticky zploštit. Barevně manipulovaná fotografie, tedy její obsah, výrazně přispívá k metaforickému pojetí námětu.

Obr. č. 51,
Peří, 2012,
digitální
fotografie

Výběr dominanty v kompozici vypovídá o záměru autora. Výše zmíněné
položky jsou důležitými faktory určujícími charakter snímku, jeho míru působnosti na diváka. Neobvyklé pohledy podněcují ve větší míře uplatnění imaginace. Dovednost vnímat nové funkce objektu napomáhá nacházení nových
souvislostí.
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Ve spojitosti s fotografiemi Karla Kuklíka, kterého jsem zmínila v části
textu věnované autoritám z oblasti fotografie, se hovoří o „vizuální intimitě “.
Zmíněná intimita vzniká postojem, přibližováním se věcem svou duší.
Charakter pohledu ji plně vyjadřuje. (Kuklík 2004, s. 102)

Obr. č. 52,
Provázek,
2013, digitální
fotografie
Obr. č. 53
Suchý plod,
2013, digitální
fotografie

Příklad k nacházení souvislostí mezi strukturou přírodní (zastoupenou suchým plodem) a strukturou vyrobenou člověkem, představuje detailní pohled
na vlákna synteticky vytvořeného provázku (obr. č. 52 a 53).

Na povrchovou strukturu je kladen důraz bodovým nasvícením umělým
zdrojem světla, výřezem, umístěním na neutrální nečleněné pozadí. Charakter
umělého osvětlení upřednostňuje určité vlastnosti. Díky nečleněnému pozadí
se více soustředíme na objekt a jeho tvarosloví.
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Obr. č. 54
Mušle,
2013,
digitální
fotografie
Obr. č. 55,
Makovice,
2013,
digitální
fotografie

Proč člověk potřebuje obraz? Potřebuje ho pro orientaci v životě, pro poznávání, uvědomování si skutečnosti. Aby vytvářel obrazové hodnoty.
(Šindelář 1986: s. 173) Přírodní tvary oslovují myšlení, cítění a představivost.
K vyjádření myšlenky můžeme využívat nadsázku. Ta modifikuje realitu.
Pozměňuje proporce, barvy a následně naše asociace. Výtvarná výpověď by se
měla zaměřit na posun, na niternou podobu zobrazovaného objektu.
(Roeselová 2004: s. 202)
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Obr. č. 56,
Chmýří,
2013, digitální
fotografie

Fotografie je pokládána za médium vystihující přesnou realitu.
Pro většinu lidí představuje nejlepší formu pro čistě reálné zachycení věcí
a jevů. Je tedy společně s televizí, videem, internetem a dalšími médii masové
komunikace schopná manipulace se způsobem lidského přijímání a zpracování
informací. Zde nacházím možnosti k propojení fotografie a výtvarné výchovy.
Děti se učí aktivně pracovat na posuzování nabízených informací. Uvědomí si
důsledky pasivního přijímání předložených faktů, učí se zacházet s mírou
objektivity různých sdělení. Při práci s fotografií si osvojují kompetence pro
uchopení různých podnětů. Obrazotvorné vidění je aktivováno.
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Následnými snímky jsem se zajímala o bližší vstoupení do prostoru
struktury, o vyjádření prostorových vztahů a hloubky. Jedná se o pozorování
systémů linií v prostoru s pomocí subjektivně laděných snímků tvořených
manipulovaným osvětlením a určitým výřezem.

Obr. č. 57,
Suchý plod II.
2014,
digitální
fotografie

2.1.4

Obr. č. 58,
Umělá síť,
2013,
digitální
fotografie
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2.1.4

Struktury umělé

Na vybrané civilizační struktury na snímcích působí vlivy z prostředí.
Jsou to porušené nátěry a laky na dřevěném a kovovém podkladu.
Destrukce vyvolaná tlakem, silou způsobenou okolními vlivy, vytváří pocity
zmaru a ničení. (Roeselová 2004: s. 195) Otázkou je, dají-li se takovéto narušované plochy (obr. č. 59 a 60) považovat za struktury. Z hlediska členitosti
povrchu a vztahu celku a jeho částí se domnívám, že ano.

Obr. č. 59,
Popraskaný lak
na kovovém
podkladu,
2013,
digitální
fotografie
Obr. č. 60,
Popraskaný lak
na dřevěném
podkladu,
2013,
digitální
fotografie
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2.1.5

Struktury na úrovni pohledu mikroskopem

Postupným zpracováváním tématu jsem se dostala ke stále většímu
a většímu přiblížení. Dosáhla jsem abstraktního zobrazení, které napodobuje
pohled mikroskopem. Zaujala mě myšlenka struktury uvnitř struktur, podobnost a zdánlivé nebo skutečné propojení mikrokosmu a makrokosmu.
Případně asociace pohledů z výšky, které nám nabízí již zmíněný francouzský
fotograf Yann Arthus – Bertrand.

Obr. č. 61,
Nápodoba
buněk, 2013,
digitální
fotografie
Obr. č. 62,
Nápodoba
buněk II., 2013,
digitální
fotografie

Postupně jsem docházela až k nejvyššímu možnému přiblížení. V tomto
případě k danému povrchu iluzivně napodobujícímu jakási buněčná jádra
uvnitř blíže neurčeného objektu, či organismu (obr. č. 61 a 62). Ve skutečnosti
se jedná o plochu vodní baterie, vodní kámen a vhodné nasvícení vybraným
bodovým osvětlením.
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2.1.6

Závěr

Při realizaci autorských snímků jsem používala fotoaparát Canon EOS 650 D
se základním objektivem 18–55 mm a makroobjektiv Canon EF 100 mm.
U některých snímků také kompaktní fotoaparát Olympus 750. Fotografie jsem
se snažila upravovat pouze minimálně. Pracovala jsem s ořezem a světelností.

Pozdější zásahy do barevnosti, z hlediska úprav v grafických programech,
jsou velmi oblíbeným a často užívaným doplněním zvláště ve výuce. Pro děti
takové možnosti, v rámci výuky fotografie a výtvarné výchovy, představují
širokou škálu využití. Osobně se k takovému postupu příliš nepřikláním.
Domnívám se, že se vytrácí cit pro samotnou fotografii. Záleží na osobnosti
pedagoga a jeho dovednostech, jak žákům tyto možnosti předat a přitom
nepřejít k pouhé estetizaci a vybarvování.

V autorských fotografiích jsem postupovala od struktur na povrchu,
v podobě kůry stromů, k proměnlivé vodní hladině. Dále jsem se zabývala
způsobem rozvržení jednotlivých prvků vznikajících z důvodu pevné a tvarově
organické soudržnosti. Nacházela jsem různé vlivy osvětlení, úhly pohledu
a kompozice. Zabývala jsem se porovnáním systémů přírodních se systémy
uměle tvořenými člověkem. Sledovala jsem struktury na povrchu, na něž
působí neobvyklé změny z prostředí. Postupně jsem docházela k přibližování
do prostoru mezi prvky vedoucí k iluzi pohledu mikroskopem. Postupným přibližováním jsem se snažila docílit propojení souvislostí.
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3. DIDAKTICKÁ ČÁST
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3.1

Didaktický projekt – úvod

Didaktický projekt vznikající v rámci této bakalářské práce jsem ověřila v praxi
na ZŠ a ZUŠ Veselá škola v Soukenické ulici v Praze 1. Navštívila jsem fotografickou Školu vidění MgA. Ivana Látala. Věk dětí se pohybuje od sedmi do patnácti let. Poznala jsem, jak je náročné zaujmout dětí v tak různorodé věkové
skupině. Téma musí být vyloženo s přihlédnutím k věku dítěte.

V ateliéru jsou k dispozici kompaktní fotoaparáty, některé děti si nosí své
vlastní, starší mají poloprofesionální digitální zrcadlovky. Práci s fotoaparátem
se soustavně učí. Jsou na různé úrovni v jeho ovládání. Dále jsou k dispozici
materiály, fotografická výbava od samotného fotoaparátu, po rozčleněný
prostor na pracovní plochy a profesionální technické vybavení. Děti prostřednictvím fotografického přístroje poznávají prostředí v nových souvislostech.
Vede je nadšení objevovat mnohotvárnost pohledů na předměty, zaznamenávat různé situace, vytvářet krátké animace.

„Současná výtvarná výchova učí děti hledat, co říci o světě, ve kterém žijí

a nabízí jim možnosti, jak to vyjádřit. Motivací a hledáním myšlenek nebo potřebných vyjadřovacích prostředků je přivádí k aktivaci smyslového vnímání,
estetického cítění i rozumového a citového hodnocení skutečnosti a jevů .“
(Roeselová, 1995: s. 11)

Výtvarné úkoly, které jsem vytvořila, jsou koncipovány jako met odická řada s přesahy do řady tematické. Metodická řada se zaměřuje na
technické provedení úkolů. Zkoumá výtvarné vyjadřovací prostředky a jejich
technické možnosti. Tematická řada se hlouběji zabývá námětem, zkoumá
nějakou skutečnost nebo jev.

58

Fotografie na pomezí struktury a organického tvaru

Jeden z možných přístupů je, jak uvádí Věra Roeselová ve své knize Řady
a projekty ve výtvarné výchově (1997), také zacházení s různými informacemi,
které pracují s vlastnostmi námětu a teprve dohromady dávají celistvější
představu o jednotlivých vlastnostech a jejich vzájemných souvislostech
v rámci celého tématu. O prozkoumání různých vlastností hmotných struktur
jsme se pokusili v jednotlivých na sebe navazujících zadáních. K rozvoji myšlení
ve výtvarné rovině, k obohacení různorodosti námětů, přispívá řetězení výtvarných úloh. (Roeselová, 1997: s. 26 – 31)
Od makrofotografie, při níž se snažily nacházet určité jevy ve svém okolí,
se děti potupně dostávaly hlouběji do tématu z hlediska vlastností struktur.
S pomocí technik odlišných od fotografie, které byly pro děti ve fotoklubu nečekaným překvapením, bylo docíleno smyslového vnoření.

3.2

Představení výtvarné řady

Téma výtvarné řady: struktury a organické tvary, přiblížení problematiky
struktury ve fotografii (makrofotografie), představení pohledů
a zacházení se strukturami v několika vyučovacích hodinách.
Motivace: autority z oblasti fotografie, vybrané snímky struktur, dialog
Výtvarný úkol a/nebo řešený problém: základy osvětlení, kompozice,
pozadí fotografované scény, nalézání vnitřních souvislostí předmětu, vyjádření
struktury a tvaru – v interiéru a exteriéru.
Technické realizační prostředky: fotoaparát, technické vybavení ateliéru,
modelovací hmota, průsvitné papíry, tuš
Druh/y výtvarné činnosti: fotografie, makrofotografie, modelování, tuš
Prvky vizuálně obrazného vyjádření: světlo, kompozice, tvar, barva
Klíčová slova: struktura, uspořádání, význam kompozice, světlo, tvar
Učivo: „Rozvíjení smyslové citlivosti – Prvky vizuálně obrazného vyjádření –

linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury; vztahy a uspořádání
prvků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu (podobnost, kontrast,
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rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i dynamickém vizuálně
obrazném vyjádření. Uplatňování subjektivity – přístupy k vizuálně obrazným
vyjádřením – hledisko jejich vnímání, (vizuální, haptické, statické,
dynamické). …“ (RVP, 2013: s. 73)
Cílové zaměření výtvarné řady (jako celku nebo každé její části): pochopení výtvarného vyjadřování jako specifického způsobu poznání a komunikace. Rozvíjení subjektivního cítění, prožívání, rozvíjení tvůrčího potenciálu.
Očekávané výstupy jednotlivých výtvarných úkolů/celé výtvarné řady:

„Užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích:
k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění
a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace.“
(RVP, 2013: s. 72)
Interdisciplinární přesahy: environmentální výchova
Hodnocení: kritéria, která žáci splní při výtvarné činnosti, přivlastnění postupů, vzestupný vývoj a uplatnění individuálního vnímání, cítění, myšlení,
představivosti a invence v praktickém úkolu.
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3.2.1

Základní vymezení 1. zadání:

Téma: předměty v interiéru a exteriéru, zachycení na základě struktury
Motivace: dialog, názorný příklad – makrofotografie
Výtvarný úkol a/nebo řešený problém: osvojení kompozičního záběru,
pozadí, světlo, výběr, povrch objektu, zachycení struktury a tvaru
Technické realizační prostředky: fotoaparát, fotografické technické
prostředky, makrofotografie
Prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, tvary, barva, prostor, plocha,
struktura
Klíčová slova: makrofotografie, struktura, kompozice, světlo, tvar, exteriér,
interiér
Učivo: …„ Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém

průběhu – vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární,
světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující
časový průběh) ve statickém i dynamickém vyjádření.“ (RVP, 2013: s. 73)
Cílové zaměření výtvarné řady (jako celku nebo každé její části) :
nalézání motivů, souvislosti
Očekávané výstupy jednotlivých výtvarných úkolů/celé výtvarné řady:

„osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě
a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření…“ (RVP, 2013: s. 71)
Interdisciplinární přesahy: environmentální výchova
Hodnocení: míra subjektivního přístupu k tématu
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3.2.1.1.

Různé přístupy k pojetí struktury
ve fotografickém obraze

Využití hloubky v možné prostorovosti struktury (obr. č. 63). Ukázka struktury
v ploše s povrchem zobrazeným z nadhledu (obr. č. 64). Struktura na fotografii
zachycuje proměnlivé tvarosloví ovlivněné variabilitou celku (obr. č. 65).

Obr. č. 63,
Adam, 10 let
2013,
digitální
fotografie

Obr. č. 64,
Mikuláš, 9 let
2013,
digitální
fotografie

Obr. č. 65
Anička, 12 let
2013,
digitální
fotografie
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Motivace probíhala formou dialogu a představením autority Karla Kuklíka.
Předložené fotografie reprezentují dva přístupy u jedné žačky. Vyjadřují
prostor (obr. č. 67) a plochu (obr. č. 68). Snímky využívají umístění na
diagonálu s rozdílnou mírou přiblížení.

Obr. č. 66,
Karel Kuklík,
Třeboňsko,
Variace na téma,
1988
(Kuklík 2004:
s. 40)

Obr. č. 67,
Anička 12 let,
2013,
digitální
fotografie

Obr. č. 68,
Anička 12 let,
2013,
digitální
fotografie
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Obr. č. 69,
Nikita 9 let,
2013,
digitální
fotografie

Obr. č. 70,
Anička 12 let,
2013,
digitální
fotografie

Obr. č. 71,
Mikuláš 9 let,
2013,
digitální
fotografie

Pohled na povrch z ostrého úhlu (obr. č. 69). Zachycení stavby látky
(obr. č. 70). Nacházení míry přiblížení (obr. č. 71).
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Obr. č. 72,
Nikita 9 let,
2013,
digitální
fotografie

Obr. č. 73,
Mikuláš 9 let,
2013,
digitální
fotografie

Obr. č. 74,
Anička 12 let,
2013,
digitální
fotografie

V tomto případě je sporné jedná-li se o strukturu. Nečleněný povrch by musel
být přiblížen mikroskopem (obr. č. 72). Také zde by bylo možné strukturu zachytit ve větším přiblížení, není jednoznačně definována (obr. č. 73).
Naopak nápadité je zachycení listnatého keře (obr. č. 74).
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3.2.2

Základní vymezení 1. zadání, druhá část:

Námět: struktury předmětů (interiér, exteriér), napodobení autority
Motivace: autorita, tvorba, dialog
Výtvarný úkol a/nebo řešený problém: kompoziční záběr, jednotné pozadí,
osvětlení, zachycení struktury a tvaru, dominanta ve fotografickém obraze
Technické realizační prostředky: fotoaparát, světlo, fotografické technické
prostředky, stativ
Druh/y výtvarné činnosti: fotografie, makrofotografie
Prvky vizuálně obrazného vyjádření: linie, tvary, světlo, barva, prostor,
plocha, struktura
Klíčová slova: fotografie, autorita, nápodoba, kompozice, pozadí
Učivo: „Rozvíjení smyslové citlivosti. Uspořádání objektů do celků v ploše,

objemu, prostoru a časovém průběhu – vyjádření vztahů pohybu a proměn
uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové
prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i dynamickém
vyjádření “ (RVP, 2013: s. 73)
Cílové zaměření výtvarné řady (jako celku nebo každé její části):
porozumění příkladu, nápodoba, nalézání motivů
Očekávané výstupy jednotlivých výtvarných úkolů/celé výtvarné řady:

„Interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti…“
(RVP, 2013: s. 72)
Interdisciplinární přesahy: přírodní vědy
Hodnocení: porozumění prvkům vizuálního vyjádření
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3.2.2.1

Napodobení vybrané autority – Karl Blossfeldt

Nápodoba autority byla většinou pevně ovlivněna předloženým příkladem.
Předmět umístěn ve středu obrazu, pozadí v neutrální barevnosti, přímé
nasvícení objektu.
Obr. č. 75,
Anička, 12 let,
2013,
digitální
fotografie
Obr. č. 76,
Adam, 10 let,
2013,
digitální
fotografie
Obr. č. 77,
Karl Blossfeldt,
Petasites
officinalis
1928

Na příkladu obrázku číslo 76 vzbudil ohlas samotný objekt. Neobvyklé
tvarosloví, neokoukanost nás dále inspirují k následnému využití v rámci nově
nabytých představ. Na snímku se podařilo dodržet vyjadřovací prostředky závazně vybrané autority. Další pojetí představuje obrázek č. 75. Vybraná část
rostliny je zachycena v prostorách mimo ateliér, a to za pomoci přirozeného
pozadí v podobě alternativní plochy ve venkovním prostředí. Osvětlení je
v tomto případě přirozeně rozptýlené zataženou oblohou.
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Obr. č. 78,
Adam, 10 let,
2013,
digitální
fotografie

Obr. č. 79,
Adam, 10 let,
2013,
digitální
fotografie

Nacházení vhodné kompozice je postupným procesem seznámení se vzdáleností od objektu, osvětlením a okolním prostorem.

Předmětům, které děti dobře znají ze svého okolí, nevěnují závažnější
pozornost. Objevení rozdílů vyžaduje delší, méně povrchní pohled.
Dítě je schopné nalézat charakteristické proporce, detaily, kontrasty, výtvarné
rytmy a pozadí, od něhož tvary vyznívají. Haptický kontakt s realitou je například v kresebném úkolu velmi přínosný. (Roeselová 2004: s. 203)
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Obr. č. 80,
Anička,
12 let, 2013,
digitální
fotografie
Obr. č. 81,
Karl Blossfeldt,
Aristolochia
clematitis,
1928

Obr. č. 82,
Mikuláš,
9 let, 2013,
digitální
fotografie

Fotografie pořízená v exteriéru představuje zcela odlišnou alternativu, pozadí
zde vytváří rozostřená plocha (obr. č. 80). Využitím nadhledu je problém jednotného pozadí vyřešen jednoduchou formou (obr. č. 82). Boční umělé osvětlení vykresluje povrch mušle.
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3.2.2.2

Reflektivní bilance -1. hodina

V úvodu první části projektu jsem zvolila motivaci svými autorskými fotografiemi. Snažila jsem se velmi jednoduše vysvětlit pojem struktura. Děti v osmi,
devíti letech pojem neznaly, nebo si ho nespojily s konkrétní situací. V rámci
druhé části prvního zadání se motivací staly fotografie Karla Blossfeldta.

Snažila jsem se vysvětlit základní požadavky, zdůraznila jsem vyjadřovací
prostředky snímků. Na začátku se děti samy postavily k připravené ploše,
položily na ni přírodniny i další předměty a začaly fotografovat. Pracovaly bez
jednotného pozadí. Nevnímaly, že by mohlo působit rušivě, když v pozadí
bude mnoho barev a tvarů. Bylo nutné je na to upozornit. Stávalo se,
že neudržely okraje fotografie v mezích zavěšeného improvizovaného pozadí.
Dále bylo třeba zdůraznit nutnost zaostření předmětu. Na začátku vznikaly
snímky až příliš rychle, snad nedočkavostí a zvědavostí nad konečným výsledkem, který se následně objeví na obrazovce digitálního fotoaparátu. Do procesu poznávání a prvních okamžiků práce s tématem jsem nezasahovala, ovšem
následně jsem se pokusila vysvětlit, proč příště postupovat jiným způsobem.
Mými informacemi se děti rychle inspirovaly.

Při práci na daném tématu děti volně přecházely k jiným činnostem i přesto, že byl zadán pouze jediný úkol. Volně se pohybovaly po ateliéru i po dvoře.
Bylo nutné nechat jim volný pohyb a čas na práci. Protože přicházely a odcházely v různém čase, podle toho, kdy si je vyzvedávali rodiče, musela jsem
zadání a motivaci několikrát opakovat. Způsob zadání práce postupně probíhal
po malých skupinkách, či dokonce jednotlivě.
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Místa pro fotografování si děti zvolily podle vlastního rozhodnutí.
Procházela jsem mezi nimi a snažila se dozvědět, jaké předměty si vybraly.
Ptala jsem se, abych se dozvěděla, co jim povrchy připomínají, z jakého
důvodu si je vybírají. Průběh práce na tématu se vyvíjel v pořadí: nalézání,
zachycení, komentář. Potěšilo mě, že během postupného seznamování se
zadáním děti projevily invenci. Vznikaly kompozičně nápadité snímky.

Žáci se učí vnímat a oceňovat estetické účinky jednotlivých prvků.
Individuálně objevují postupy, možnosti a souvislosti, které přijímají během
zacházení s výrazovými prostředky. Probouzení zájmu o vybraná témata rozvíjí
budoucí směrování dítěte. Náhodné objevy způsobují zvídavost a zájem o další
práci s tématem. Cílem je vedení žáka při objevování. Nikoliv samotná podoba
výsledné práce. (Roeselová 1995, s. 12)

„Od vnějšího nazírání se žák dostává k podstatě věc a jevů.“
( Roeselová 1995: s. 13)
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3.2.3

Základní vymezení 2. zadání:

Téma: modelovaná fantazijní struktura
Motivace: neobvyklá technika pro fotoklub, dialog
Výtvarný úkol a/nebo řešený problém: subjektivní, fantazijní výsek
struktury/povrchu, modelování a následné fotografické zachycení
Technické realizační prostředky: (modurit), fotoaparát, stativ, technické
vybavení ateliéru
Druh/y výtvarné činnosti: modelování, fotografie, makrofotografie
Prvky vizuálně obrazného vyjádření: hmota, objem, tvar, prvky, osvětlení,
kompozice
Klíčová slova: fotografie, struktura, imaginace, osvětlení
Učivo: „Uplatňování subjektivity – přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením

– hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické)…“
(RVP, 2013: s. 73)
Cílové zaměření výtvarné řady (jako celku nebo každé její části): haptické
vnímání, prožívání struktury, vytvoření vlastního pojetí struktury, přenesení
z mysli do hmoty
Očekávané výstupy jednotlivých výtvarných úkolů/celé výtvarné řady:

„Užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností,
zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ
a fantazie.“ (RVP, 2013: s. 72)
Interdisciplinární přesahy: prostorová tvorba, environmentální výchova
Hodnocení: míra subjektivity, představivost, individuální přístup
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3.2.3.1

Fotografie představující
různé přístupy k pojetí struktury

Během zadání vznikaly plasticky výrazné objekty s prvky vystupujícími
z plochy. Nejednalo se o celek struktury v pravém smyslu slova. Byl to spíše
výřez, určitá část vycházející z celku.
Následující fotografie přináší rozmanitou škálu útvarů s dekorativním
členěním. Pohledy a přiblížení do vnitřního prostoru mezi prvky. Ve výřezu
fantazijního povrchu, části struktury, tak vznikaly další včleněné struktury.
V rámci dialogu proběhla motivace. Krátce jsem zmínila opakující se struktury
v měnícím se měřítku. Inspirace je zde podle mého názoru nápadná.

Obr. č. 83 a 84
Marie, 14 let,
2013,
digitální
fotografie

Obr. č. 85 a 86,
Mikuláš 9 let,
2013,
digitální
fotografie
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Žáci si své práce sami fotografovali. Snažila jsem se zdůrazňovat co největší přiblížení fotoaparátu. Výsledné snímky ukazují na rozdílnou individuální
inspiraci tématem. Na rozdíl od předcházejících fotografií je strukturní povrch
jemnější (obr. č. 87 a 88), tvary plynule přecházejí z plochy do prostoru.
Zdá se, že se jedná o pokus napodobit určitý povrch existující v reálném prostředí. Objekt na fotografiích č. 89 a 90 byl zajímavý a zcela odlišný. Autorka
vymodelovala obličej, který podle jejího názoru obsahuje struktury na svém
povrchu.
Protože jsem chtěla poznat, jak jednotlivé děti reagují na mé zadání,
nechala jsem je volně pracovat. Ocenila jsem, že každé dítě vytvářelo práci
svým vlastním rozumem, se svojí vlastní individuální invencí. Zdálo se, že nikdo neopakuje to, co vidí u některého ze svých kolegů.

Obr. č. 87 a 88,
Nikita, 9 let,
2013,
digitální
fotografie

Obr. č. 89 a 90,
Jasmína, 13 let,
2013,
digitální
fotografie
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3.2.3.2

Reflektivní bilance – 2. hodina

Rozhodla jsem se pro využití techniky modelování. Předpokládala jsem větší
zájem o téma struktury, když je děti budou moci samy vytvářet. Zadání pojednávalo o fantazijní struktuře. Možnost pracovat s neobvyklým materiálem pro
fotografický ateliér byla zřejmě inspirující. Od tématu nikdo neodbíhal k jiné
činnosti. Domnívám se, že poznávání námětu cestou, ve které je zapojeno více
smyslů najednou, napomáhá bezprostřednímu prožívání a upevnění problematiky ve vědomí. Jak popisuje Věra Roeselová (2004), haptický vjem aktivuje
vcítění a subjektivní prožitek.
Se zájmem jsem sledovala, jaký je rozsah jevů, které si pod pojmem
struktura žáci představují a co jsou schopni vymodelovat na základě motivačního dialogu, ve kterém jsem zdůraznila definici shodných prvků opakujících
se v ploše. Krátce a velmi jednoduše jsem promluvila o možnosti opakujících
se struktur na menších a menších úrovních. Již samotná motivace vyvolává
představu o tématu a současně nabízí první myšlenky ztvárnění. Motivace by
měla v dítěti vzbudit zájem o dané téma – předat nosnou myšlenku. Nejvýraznější motivací se zdála možnost zabývat se daným tématem podle vlastní
představy, s použitím odlišné metody než té, která je ve fotoklubu běžná.
Probíhající výtvarnou aktivitou žák získává bližší vztah k problematice a učí se
dále pracovat s objevenými podtexty.
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3.2.4

Základní vymezení 3. zadání:

Námět: struktura pod mikroskopem
Motivace: obrazová fotodokumentace, dialog
Výtvarný úkol a/nebo řešený problém: vlivy náhodného seskupování
prvků, kruhový výřez, imitace mikroskopu, fotodokumentace
Technické realizační prostředky: pěna, tuš, průsvitné papíry, fotoaparát,
fotografická technika
Druh/y výtvarné činnosti: fotografie, technika tuše
Prvky vizuálně obrazného vyjádření: osvětlení, kompozice, seskupení tvarů
Klíčová slova: systém, struktura, členitost, chaos
Učivo: „Ověřování komunikačních účinků – proměny komunikačního obsahu –

záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obraných vyjádření vlastních děl
i děl výtvarného umění.“ (RVP, 2013: s. 72)
Cílové zaměření výtvarné řady (jako celku nebo každé její části):
vznik systému a jeho souvislosti
Očekávané výstupy jednotlivých výtvarných úkolů/celé výtvarné řady:

„Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření;
porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných
vizuálně obrazných vyjádření.“ (RVP, 2013: s. 72)
Interdisciplinární přesahy: přírodní vědy
Hodnocení: individuální přístup, nacházení souvislostí
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3.2.4.1

Příklady vytvoření systému,
jeho zachycení, výřez

Úkol vyžadoval vytvoření rozčleněné plochy a její zachycení fotoaparátem.
Použití výřezu, experimenty s tvarem výřezu jsou dalšími možnými variacemi.

Obr. č. 91,
92 a 93,
Šimon, 7 let,
2013,
digitální
fotografie
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Jako motivaci jsem použila příklady snímků na téma. Chtěla jsem docílit
propojení různých vztahů mezi makrokosmem a mikrokosmem. Napodobení
pohledu mikroskopem (obr. č. 96 a 97)18. Porovnávat tvary pouhým okem
neviditelné pro svou miniaturní velikost v souvislostech s asociacemi na
pohledy dalekohledu, či pohledy z výšky.
Obr. č. 94,
Autorská
fotografie
na téma,
2013,
digitální
fotografie
Obr. č. 95,
Mikuláš, 9 let,
2013,
digitální
fotografie

S komentářem k záměru, který jsem zamýšlela, korespondují výchovné cíle pro výtvarnou řadu na téma Svět, jak ho pozorujeme: „Zkoumat skutečnost

z různých úhlů pohledu a v různých souvislostech.“ (Roeselová 1995: s. 164)

Obr. č. 96,
Greg Dale,
Microscopic
cross
section
of a basswood,
2011
Obr. č. 97,
Greg Dale,
Microscopic
image
of gall nut
caused lice,
2011

18

Dostupné z: http://www.corbisimages.com/Search#pg=greg+dale&p=2
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Vytvoření rozčleněné plochy, autorské zachycení fotoaparátem. Černobílá
barevnost, plocha zachycena jiným než přímým pohledem a kulatý výřez.

Obr. č. 98,
99 a 100,
Nikita, 9 let,
2013,
digitální
fotografie
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Další varianty, experimenty: postupné seznamování se s technikou, nacházení
úhlu osvětlení, boční nasvícení, nasvícení odrazem světla od reflexní plochy,
nacházení míry přiblížení.

Obr. č. 101
a 102, Mikuláš,
9 let, 2013,
digitální
fotografie

Obr. č. 103,
Jasmína,
13 let, 2013,
digitální
fotografie
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3.2.4.2

Reflektivní bilance – 3. hodina

V hodinách fotografie jsem dětem představila techniku, kterou ve své knize
Tužkou, štětcem nebo myší popisuje Karla Cikánová (1998). Jedná se o vytvoření vlastní struktury, přiblížení a případně výřez. Pohled na povrchy a předměty vytvářející iluzi pohledu mikroskopem.
Do ateliéru jsme donesla potřebné pomůcky a představila jsem
neobvyklou techniku. Pracovní postup byl následovný. Mezi dva průsvitné
papíry byla nanesena obarvená pěna, prosvítila se a vyfotografovala. Zvláště
Šimon (7 let) se ihned zajímal, co budeme dělat a co nejrychleji si přál poznat
další postup. Nikita poznamenal: „My tady máme výtvarku!“
Když viděl, co vzniká, Nikita říkal: „Je to jako vesmír…!“

Společně jsme nacházeli vhodný typ osvětlení. Pracovali jsme
s odraženým světlem od bílé plochy zdi a se světlem přímým. Vyrobili jsme
kulatý výřez, ale i výřezy nepravidelné, které jsme přiložili k objektivu a pokusili se získat zajímavé snímky.

Nikita i Šimon, nezávisle na sobě, vypustili barevnost a po mém svolení si
sami nastavili režim černobílého snímání. Musím přiznat, že jsem byla mile
překvapena, když chlapci dokázali nad námětem takto uvažovat a sami poznali, jak docílit výraznějšího výsledku. Po celou dobu téměř všechny děti
projevovaly samostatné myšlení, nebály se zeptat, když si chtěly něco upravit
podle své potřeby. Žáci přistupují k tématu spontánně, nebo s uvědomělou
snahou. Postupně si osvojují zásady působení světla, vlastnosti protisvětla,
význam barvy, vztah popředí a pozadí.
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3.3

Závěrečná reflexe didaktické části

Didaktická řada na téma struktury je pro mne první zkušeností se samostatným vedením dětí. Snažila jsem se, aby jednotlivé aktivity představily danou
problematiku, s níž se děti ve spojitosti s tímto tématem mohou setkat.
Mým záměrem bylo vzbudit zájem neobvyklou technikou, při níž lze s pomocí
zážitku docílit hlubšího uchování kladné vzpomínky na téma.
Krátká výtvarná řada je navržena ve smyslu postupného přibližování
v prostoru struktury, je zaměřena na vznik a různé podoby struktur ve světě.

Protože řád hodiny neustálé narušovaly příchody a odchody žáků, byla
jsem nucena se této situaci přizpůsobit. Z tohoto důvodu jsem musela s dětmi
pracovat individuálně. Dále bylo obtížné udržet jejich pozornost. Zjistila jsem,
že jsou navyklé věnovat se mnoha činnostem najednou, a tak přecházely
i k oblíbené animaci. Když se zpětně podívám na tuto situaci, napadá mě,
že jsem pravděpodobně měla zaměřit svoji pozornost na tyto okrajové činnosti žáků. Když se animace těší takové oblibě, měla jsem na ni navázat a své
téma volně propojit. Do určité míry jsem se o to pokusila ve druhém zadání
v práci s modelovací hmotou, která děti zaujala. Bylo to zpestření, neobvyklé
jednání v ateliéru, kde se obvykle nevytváří nic mimo fotoaparát.

V průběhu první hodiny jsem poznávala řád v ateliéru, přístup
k vyučujícímu a chování dětí mezi sebou. Jak zacházejí s fotoaparáty, jak tráví
vymezený čas v ateliéru, kde se pohybují, kam mají přístup, co jsou zvyklé
dělat v rámci hodiny. To vše by mělo budoucímu učiteli napovědět, jak
připravit svůj projekt, jakým způsobem děti směrovat do okruhů, které si zvolí
a co dětem předat.
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Děti mě překvapily svou iniciativou, svými nápady. Myslela jsme si,
že budu muset mnohé vysvětlovat a nakonec jsem se přesvědčila, že na řešení
problémů přicházejí bez větší pomoci v průběhu tvoření, na základě vlastního
poznání. Na začátku jsem musela mnohé připomínat, ale postupem času
nebyly žádné připomínky potřebné. Rozhodně není možné děti podcenit
z hlediska jejich věku. Domnívám se, že je zde hlavním předpokladem individuální míra tvořivosti. Přirozená vlastnost a potřeba poznávat.

Navrženou výtvarnou řadu by bylo vhodné dále rozvíjet. Po praktických
úkolech bych považovala za vhodný návrat k prvnímu zadání konkrétněji
zaměřenému na jeden výskyt určitého typu struktury, u něhož jsme již prakticky poznali, jak vzniká.

S výsledky jsem spokojena, záměr přiblížení se do struktury se zdál být konstruktivním postupem. Děti se více soustředily. Zajímaly se, kladly otázky
k tématu.
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Závěr
Bakalářská práce se pokouší zachytit různé aspekty plošných i prostorových
vyjádření struktur v médiu fotografie. Na struktury organických a přírodních
tvarů je nahlíženo v rámci fraktální geometrie, synergetiky, vybraných základů
psychologie smyslového vnímání. Předpoklady práce s fotografií (makrofotografií) jsou představeny v základní typologii osvětlení, ve výběru objektu
a obrazové dominanty. V didaktické části se téma rozvíjí o zachycení autorsky
vytvořené struktury, stávající se svébytným artefaktem.

Postup seznamování se s tématem, týkající se přiblížení k fraktální geometrii, principům synergetiky a jejímu hlavnímu tématu soběpodobnosti jistě
není jediný možný. Myslím si však, že smysluplně navazuje na vizuální
zabývání se tvarem.
Možnosti a podmínky práce s tématem jsou zastoupeny v nalézání
různých přístupů vybraných vědních oborů, které se strukturami zabývají.
Při realizaci tématu v rámci didaktického projektu je třeba žákům nabídnout
široký pohled na téma. Nesporným kladem je i rozšíření znalostní výbavy
a propojení vědních oborů. Otevřené zůstává pokračování navržené
didaktické řady. Předložený základ by bylo možné dále rozpracovat, například
podrobnějším zaměřením na jednotlivé typy struktur.

S tematikou struktur se ve výtvarné výchově běžně setkáváme. Často se
vyjadřuje technikou frotáže, překreslováním podoby různých povrchů přírodnin i lidských výrobků. Domnívám se, že v případě propojení s jistým
významem struktury v dalších odvětvích lidské činnosti, s uvedením vybrané
techniky do souvislostí, je možné nabídnout cestu k poznání a procesům osvojení tematiky na základě subjektivní výpovědi o světě.
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