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Anotace

Kurutzová, P.: Divný svet. Divný svet vo výkladnej skrini [Bakalárska práca] Praha 2014 

– Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 65 strán

Bakalárska  práca  sa  zaoberá  osobitým  mapovaním  témy  Divný  svet.  Rozvíja 

problematiku divnosti a sveta a aplikuje definície divnosti a sveta do oblasti divného 

sveta  vo  výkladnej  skrini.  Všíma  si  jej  charakteristiky  v  pozitívnom aj  negatívnom 

zmysle.  Popisuje dopady  existencie divného sveta na spoločnosť.  Zásady divného 

sveta vo výkladnej  skrini  sú uplatnené vo výtvarnej  časti.   Práca načrtáva využitie 

témy v pedagogickej oblasti.

Kľúčové  slová:  abnormálny  svet,  rozporuplný  svet,  uzavretosť,  otvorenosť, 

vnútorný svet, vonkajší svet.



Abstract

Kurutzová, P.: Curious World. The Curious World in the Shopping Window [Bachalor 

Thesis] Prague 2014  –  Charles University in Prague. 

Faculty of education, Department of Visual Arts, 65 pages

Field of the thesis  lays in peculiar maping of the theme The Curious World.  It 

expands  the  issue  of  the  curious  and  the  world.  It  applies  definitions  of  the 

curious and the world to the special field of the curious world – the world in the 

shopping  window.  The  thesis  takes  note  of  both,  positive  and  negative 

characteristics  of  the  shopping window. It  also  describes impact  of  the actual 

existence of the curious world on the society. The rules of the curious world are 

used in the practical part of the thesis. Thesis also draws up the utilization of the 

theme in the field of pedagogy.  

KW: abnormal world, contradictory world, introversion, openness, inner world, outer 

world.
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Úvod

   Na základe etymologickej sondy do problematiky chápem divné, ako niečo ťaž-

ko popisovateľné  z dôvodu rozporuplnosti, ktorú v sebe divnosť nesie. Objasňu-

jem  spôsoby  výkladov  divného  na  základe  slov  div a  čudo a  výrazov  s  nimi 

spájanými. Na základe filozofického konceptu E. Husserla nachádzam definíciu pre 

divné  ako  abnormálne.  Uvádzam  príklady  divného v  kontextoch  vizuálneho 

umenia.

     Pojem svet rozoberám v rámci pestrosti jeho jazykového využitia a zameriavam 

sa na videnie sveta z pohľadu fenomenológie. Za hybný prvok sveta považujem 

energiu, či už v podobe svetla alebo ohňa, ako je tomu u Hérakleita, ktorá sa nám 

ukazuje vo forme časopriestoru.  Za základný princíp pohybu považujem zákony 

príťažlivosti a odpudivosti, ktorých následkom je zjavovanie sa a miznutie. 

   Divným svetom potom rozumiem taký  svet,  ktorý  je  charakteristický  svojou 

rozporuplnosťou,  uzavretosťou,  nezrozumiteľnosťou.  Vidím  ho,  ako  svet  istým 

spôsobom uzavretý, v ktorom platia  zvláštne, nepochopiteľné pravidlá.

  V ústrednej časti práce sa venujem divnému svetu výkladnej skrine. Na základe 

etymológie a historického vývoja, popisujem výkladnú skriňu ako architektonický 

hybrid.  Ďalšie  paradoxy,  ktoré  svet  výkladnej  skrine  vykazuje,  popisujem  ako 

fyzickú  uzavretosť/ohraničenosť  a  zároveň  vnímanú  otvorenosť,  charakter 

verejného aj súkromného zároveň, dojem nezávislosti od okolia a rovnako i silnú 

potrebu byť okolím obdivovaný. Svet vo výkladnej skrini dávam do protikladu k 

svetu  reálnej  ulice.  Popisujem  komunikáciu  svetov  pomocou  “hry  na  lákanie”. 

Načrtávam aj tému aranžérskych techník.

   Poukazujem tiež na sociologické fenomény spojené s tematikou výkladnej skrine 

( windowshopping, flanér, výkladná skriňa ako galerijný priestor).

  V prvej výtvarnej realizácii  praktickej časti bakalárskej práce sa venujem téme 

životných cyklov a zvláštnych pravidiel konkrétnych dvoch divných svetov 
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vo verejnom priestore, ktoré dokumentujem technikou fotografického časozberu.

  Druhá  časť  obsahuje  popis  a  ukážky   mojej  tvorby  inšpirovanej  formou  a 

obsahom výkladných skríň. Pri tvorbe využívam zvláštne aranžérske pravidlá, ktoré 

dopĺňam  o  prvok  náhody  a  dávam  tak  vzniknúť  podivným  dadaisticky 

nezrozumiteľným uzavretým svetom.

  V tretej časti rozvíjam tému lákania a vábenia a prezentujem svetelný objekt, 

ktorý podobne ako výkladná skriňa, napriek svojej fyzickej uzavretosti, komunikuje 

s okolím. Svetelný objekt s názvom Modulátor divného sveta využíva farebný trik – 

- očný klam a skutočne tak na pár sekúnd dokáže pozmeniť vnímanie reálneho 

sveta.

  V poslednej časti práce popisujem príklady možného využitia témy divného sveta 

a divného sveta vo výkladnej skrini v pedagogickej praxi. S dôrazom na požiadavky 

psychologicko  –  osobnostného  rozvoja  žiaka,  zacieľujem  jednotlivé  aktivity  na 

skupinu žiakov 2.  stupňa základnej školy. Uvádzam niekoľko príkladov, cvičení a 

aktivít,  ktoré  majú  za  cieľ  rozvinúť  komunikačné  schopnosti,  výtvarný  prejav, 

priestorové videnie a schopnosť orientácie sa žiakov vo vizuálnej oblasti  vo ve-

rejnom prostredí. Súčasne je zámerom vytvoriť priestor pre diskusiu o sociálnych 

javoch spojených s témou. 

   Výtvarné aktivity poskytujú  možnosť výberu zo širokého poľa výtvarných techník 

od maľby, kresby, grafiky, cez objektovú tvorbu, fotografiu, videoart až k umeniu site 

specific a happeningu.
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1. DIVNÝ

“ Každodenní zkušenostní vědění se v údivu jeví jako nevědomost. Důvěrně známé bytí  

na světě se ukazuje jako povrchní a nevlastní.”                                                                       

Arno Anzenbacher1

   Pre  hlbšie  pochopenie  problematiky  oblasti  divného,  rozhodla  som  sa  najprv 

popísať významové okruhy výrazov spájaných s divným z jazykovedného pohľadu. 

  Výklad divného, tak ako aj zvyšok mojej tvorby, prezentujem v slovenčine. 

Pri  výskume  problematiky  však  okrem  slovenskej,  využívam  tiež  českú  odbornú 

literatúru, nakoľko význam slova je v oboch jazykoch totožný.  

  Poukazujem aj na malé odchýlky vo výkladoch a bežnom použití slova divný v  češ-

tine  a  slovenčine.  Za  asistencie  synonymických  (Pala,  Pisarčíková)  a  následne 

etymologických (Rejzek, Machek) slovníkov, objasňujem spôsoby výkladov divného 

na klade slov div a čudo, pomocou popisu jednotlivých výrazov s ním spájaných. 

1.1.  Etymológia pojmu divný

   Divný je v Slovníku slovenských synoným 2uvedený v spojitosti s adjektívami čudný a 

tajomný. 

    Machek 3taktiež uvádza pojem divný v úzkom súvise s čudesný, kde čudesný  podľa 

neho vystupuje ako prídavné meno k substantívu čudo s významom div.

1.1.1. Divný ako čudný

  Keďže samotný pojem čudo v spisovnej češtine na rozdiel od slovenčiny už zanikol, 

menil sa podľa Machka tvar a následne aj význam tejto odvodeniny. Môžme to badať 

na príkladoch ako čulizný, čo znamená smiešny alebo špásovný, prípadne čulisný 

1  ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. 2. přepr. vyd. Praha: Portál, 2004, 377 s. ISBN 80-717-8804-X. 

2 PISÁRČIKOVÁ, Maria a Alena ANETTOVÁ. Synonymický slovnik slovenciny. 3. nezmenené vyd. Bratislava: Veda, 
2004, 998 p. ISBN 80-224-0801-8.

3 MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, c2010, 
866 s. ISBN 978-807-4220-487.)

10



vo význame úlisný. 4

   Jazykovedné základy slov divný a čudný preukazujú podobný, ak nie priam rovnaký 

význam. Zatiaľčo slovotvorný základ slova  divný  sa nachádza v  substantíve div,  čo 

znamená zázrak, úkaz alebo zjav, tak pôvod čudného vychádza z čudo, takisto  s výz-

namom zázrak.

1.1.2. Div ako čudo

  

 Na základe silnej spojitosti slov div a čudo, rozhodla som sa preto vložiť medzi ne po-

myslené  rovnítko  a  v  nasledujúcej  časti  pracovať  s  oboma  výrazmi  súčasne. 

Rozoberiem synonymá, ktoré oba pojmy popíšu v rôznych rovinách významov. 

 

    Pôvod slova  div  je podľa Machka potrebné hľadať v útvare  dívati se,  z ktorého 

vzniklo diviti se, v ktorom prevládol významový odtieň údivu.

 Slovník českých synoným5 uvádza obmeny výrazu div  synonymickou radou výrazov 

zázrak, úkaz a zjev, v slovenskom znení zjav.

1.1.2.1.  Div/čudo ako úkaz

  Úkazom rozumieme to, čo môžeme pozorovať zmyslami alebo pomocou techniky. 

Úkazom  by  sme  teda  mohli  nazvať  akúkoľvek  udalosť,  prejavujúcu  sa  navonok, 

ukazovaním  sa.  Úkaz  je  preto  najčastejšie  používaný  ako  výraz  pre  pomenovanie 

fenoménu,  ktorý  sa  nám  v  konečnom  dôsledku  javí  vizuálne  a  stojí  na  úplnom 

počiatku všetkého divného, hoci ešte nejaví jeho známky.  Je to ukazujúci sa fenomén, 

ktorý sa sám o sebe vyznačuje citovou neutralitou. 

   Zaujímavou sa mi javí spojitosť s fenomenológiou, zaoberajúcou sa skúmaním 

toho, čo sa javí a ako sa to javí na úrovni vedomia. Samotné slovo fenomén tak dáva 

základ názvu filozofickej disciplíne. 

4 MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, c2010, 
866 s. ISBN 978-807-4220-487.) strana 108

5 PALA, Karel. Slovník českých synonym. Praha: Lidové noviny, 1994, 439 s. ISBN 80-710-6059-3

11



Fenomén  je  podľa  A.  Mokrejša  definovaný  ako  “významný,  význačný  či  

pozoruhodný zjev,  tedy  to,  co  se  pozornosti  dovolává a  nějakým způsobem si  ji  

vynucuje”.6 Pôvod  slova  pochádza  z  gréckeho  fainó,  ktoré  je  zjednodušene 

charakterizované štyrmoma významovými okruhmi. Mokrejš udáva tieto: 

1. svietiť, vydávať svetlo, niekomu svietiť, žiariť, plápolať, byť viditeľný.

2. dať najavo, vyjaviť, ukazovať, objaviť sa, vychádzať najavo, zdať sa. 

2. Ponúkať, ohlásiŤ, nariadiť, udať, prisľúbiŤ, poslať, poskytnúť, plniť.

3. Naskytnúť sa, prichádzať, preukazovať, vyznamenať sa, vzniknúť, vystúpiť.

1.1.2.2.  Div/čudo ako zjav

    O zjave by som si aj na základe Machkovej definície fenomenológie dovolila tvrdiť,  

že  má silné spojenie s  úkazom, súvisí s niečím, navonok sa prejavujúcim. Platí preň 

teda rovnaký popis. 

 V prípade, že výraz zjav je použitý v kontexte s určitou charakterovou vlastnosťou, je 

citovo neutrálny a citové zafarbenie určuje prívlastok, ktorým je sprevádzaný.  Malú 

odchýlku môžme badať v prípade jeho aplikácie čoby popisu charakteru osoby, a to 

s nechaním bližšie špecifikujúceho prívlastku. Ak povieme o niekom; “ To je ale zjav!”,  

táto situácia nesie v sebe náboj neurčitého, no znepokojujúceho, ba až výsmešného 

odkazu a prikláňa sa tak podľa môjho názoru bližšie k oblasti divného.

  V  prípade,  že  čudným nazveme človeka,  alebo  ho priamo titulujeme čudákom, 

činíme tak na základe toho, že považujeme jeho správanie sa za nezvyčajné,  a to 

často  až  v  pejoratívnom  význame.  Čudný  človek  –  zastarane  podivín je  človek7, 

ktorého prejavy a správanie sa vymykajú norme. Pre expresívne pomenovanie osoby 

neobvyklého druhu je tiež sporadicky užívaný výraz divný patrón, ktoré sa nachádza aj 

v texte piesne s názvom Hrabě X českej skupiny Pražský Výběr. 

Spoločne s  podivínom  sa  približujem čoraz  bližšie  k  problematike  divnosti  a  toho 

dôkazom je aj pozoruhodná práca Petra Nikla Divňáci z Ňjújorku. Je autorskou knihou, 

6MOKREJŠ, Antonín. Husserl a otázka "Co je normální?". Vyd. 1. Praha: Triton, 2002, 88 s. Postmodernistická 
setkávání, sv. 17. ISBN 80-725-4308-3. , strana 10
7PISÁRČIKOVÁ, Maria a Alena ANETTOVÁ. Synonymický slovnik slovenciny. 3. nezmenené vyd. Bratislava: Veda, 
2004, 998 p. ISBN 80-224-0801-8. 
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ktorá  je  zbierkou  portrétov  rôznych  vizuálne  netradične  pôsobiacich osôb  - 

podivínov8.

1.1.2.3.  Div/čudo ako zázrak

    Div alebo čudo chápané v zmysle zázrak, vyjadrujú niečo neobyčajné. Mohli by sme 

rozumieť  úkaz  vyznačujúci  sa  určitou  tajomnosťou,  skrytosťou.  Zázrak  je 

odvodeninou od  za-zračiti se vo význame  zjeviti  se,  ukázati se,9 kde predpona  za- 

zračiti se môže mať funkciu ukrývaciu. Niečo, čo je za tým, čo sa ukazuje. 

Zázrak môže byť aj nadprirodzený čin a vyčajne sa jedná o niečo, čo je obdivuhodné a  

zároveň  zvláštne  svojou skrytosťou.  Je  to  niečo  nevysvetliteľné  a  v  zázraku  vidím 

spojitosť s divnosťou práve vďaka jeho neodkrytosti.

  Div  ako  zázrak  je  vo  všeobecnosti  jav  prijímaný  so  súhlasom,  ba  niekedy  až 

nadšením.  Notoricky  známych  Sedem  Divov  sveta  dokazuje,  že  sa  jedná  o  sféru 

tajomnú a  magickú  v  rovine  pozitívneho  významu –  kladne  hodnotenú.  Preto  ak 

hovoríme o dive ako zázraku, rozumieme ním niečo mimoriadne a tajomné.

    Významnou, pri mapovaní okruhu divného, sa mi javí istá jazyková prepojenosť 

substantíva div s jeho význame v jazyku latinskom a perzskom.  

   V etymologickom slovníku10 sa zmieňuje podobnosť latinským slovom  divus, čo 

znamená božský. A druhým, nemenej zaujímavým momentom je význam slova div , 

podľa Machka  “báječný pták věštící  neštěstí”11,  z  osmanského  div vo význame  zlý  

duch a to z perzského děv – démon, diabol.

   Táto  skutočnosť  sa  mi  javí  podstatnou k  osvetleniu problematiky  pojmu  divný. 

Zásadná bipolarita významov pojmu div, kde na jednej strane stojí niečo božské a na 

druhej démonické, by mohla slúžiť k lepšiemu pochopeniu jeho významu.

8http://www.meander.cz/divnaci-z-njujorku  

9 MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, c2010, 
866 s. ISBN 978-807-4220-487.) 

10MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 
c2010, 866 s. ISBN 978-807-4220-487.) 

11MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 
c2010, 866 s. ISBN 978-807-4220-487.) 
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     Podobne by sme mohli nazerať na pojem čudo, ktorému Etymologický slovník12 

pripisuje možnú spojitosť  so staroslovienskym čudese z  kudes´b, čo znamená kúzlo. 

Ak  hovoríme  o  kúzle,  myslíme  tým  niečo  na  jednej  strane  čarovné,  no  zároveň 

klamlivé. A tiež, čudo nemusí označovať len zázrak, ale tiež strašidlo. 13

   Na základe vyššie uvedeného, rozhodla som sa nazerať na pojem  divný ako na 

niečo,  čo  je  svojím  charakterom  rozporuplné  a  na  prvý  pohľad  nejasné, 

nezrozumiteľné, neopísateľné, nevysvetliteľné, alebo nepochopiteľné.  Divné je teda 

niečo, čoho podstata nám nemôže byť osvetlená. Je to niečo božské a démonické 

zároveň. Očarujúce a strašidelné v jednom. Je to niečo, čo si vymáha našu pozornosť 

tým, že nás znepokojuje svojou nejednoznačnosťou.

1.1.2.4.  Div ako údiv a podiv

    Ako  som už  spomenula  v  súvislosti  s  pôvodom slova  div, Machek  vo  svojom 

slovníku poukazuje na prvotné diviti se/diviť sa, z ktorého bol div, ako predmet údivu 

a podivu sám až následne odvodený. Samotné diviť sa vychádza z dívať sa.

Podiv  a  údiv  pomenúvajú  stavy,  fyzické  prejavy  bezprostredne  vyvolané  niečím 

divným. Prezentujú sa podivením a udivením.

   Obdoba k diviť sa je v slovenčine výraz čudovať sa. Ak sa čudujeme, pociťujeme a 

častokrát  aj  prejavujeme prekvapenie,  úžas,  ohromenie.  Niekedy dokonca híkame, 

ochkáme a achkáme, ba dokonca vyvaľujeme oči, ktoré nám prípadne môžu vyliezať 

z  jamôk. Sme v stave chvíľkového zneistenia,  a na moment v našej  mysli  nastane 

“myšlienková paralýza”. Zvukovo sa údiv prejavuje citoslovciami “Bože!”14

Na olejomaľbe od Tiziana môžme badať stav údivu. Keď sa Ariadna lúči s Theseom, 

ktorého loď mizne v diaľke za horizontom, zjaví sa Bakchus so svojím sprievodom a na 

Ariadninej  tvári je badať udivenie. V tvári sa jej zračí prestrašenie spojené s prek-

12MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 
c2010, 866 s. ISBN 978-807-4220-487.) 

13PISÁRČIKOVÁ, Maria a Alena ANETTOVÁ. Synonymický slovnik slovenciny. 3. nezmenené vyd. Bratislava: Veda, 
2004, 998 p. ISBN 80-224-0801-8. 
14PISÁRČIKOVÁ, Maria a Alena ANETTOVÁ. Synonymický slovnik slovenciny. 3. nezmenené vyd. Bratislava: Veda, 
2004, 998 p. ISBN 80-224-0801-8. 
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vapením  až  úžasom.  Je  očividné,  že  náhly  výpad  podguráženého,  no  veselého  a 

pohľadného mládenca ju v tomto momente vytrhol z bežného sveta. 

Podiv sú spolu s údivom prejavmi divenia sa – čudovania sa. Mohlo by sa zdať, že údiv 

je  rovnocenný  podivu,  no  podľa  etymologického  slovníka15je  podiv  stavom, 

rozpoznateľným na základe vyjadrenia sa citoslovciami “Ale, ale!”.

Obrazom Raňajky v tráve od Gustava Courbeta nieje možné priamo poukázať na stav 

udivenia.  Ba naopak,  gentlemani v  oblekoch spokojne polehujúc,  raňajkujú v  spo-

ločnosti mladej dámy a ani jedného z nich neprekvapuje, že slečne chýba odev. Dielo 

však  spôsobilo  veľký  rozruch  a  údiv  a  aj  pohoršenie  u  publika  následne  po  jeho 

vystavení ako niečo, čo nikto nečakal. Nehovoriac o rozruchu spôsobenom dielom 

s vom Pôvod sveta z roku 1866, ktoré sa nesmelo vystavovať až do r 1988.

  Pri tejto príležitosti nesmiem zabudnúť spomenúť údiv ako hybný činiteľ vo filozofii,  

podnet pre filozofické tázanie:

   Platón v dialógu Theaitétos píše o údive:  “Údiv je postoj člověka, který opravdu  

miluje pravdu. Ba neexistuje žádný jiný počátek filozofie než tento; a zdá se, že ten,  

kdo řekl,  že Íris ( Duha jakožto posel bohú) je dcerou Thaumata (zosobněný údiv),  

nevystihl púvod špatně.” 16

   Na  základe  poznatkov  o  lexikálnych  vzťahoch  pojmov  divný  a  div,  a  ich 

náväznosťou na pojem fenomén, ktorú som načrtla v kapitole popisujúcej  úkaz a  

zjav, rozhodla som sa nahliadnuť na problém divnosti očami fenomenológie.  

   Túto myšlienku potvrďuje aj Mokrejš, keď o predmete skúmania filozofie hovorí 

takto: “Filozofie, a to zejména v podobě fenomenologie, se programově soustřeďuje  

na tematiku zjevnosti a viditelnosti všeho, co je, a na výslovné zkoumání toho, co  

zjevnost a viditelnost znamenají a jak jsou možné.”17

15MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 
c2010, 866 s. ISBN 978-807-4220-487.) 

16ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. 2. přepr. vyd. Praha: Portál, 2004, 377 s. ISBN 80-717-8804-X. 

17MOKREJŠ, Antonín. Husserl a otázka "Co je normální?". Vyd. 1. Praha: Triton, 2002, 88 s. Postmodernistická 
setkávání, sv. 17. ISBN 80-725-4308-3. , strana 36
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1.2.  Divnosť ako anomália

  O divnom teda hovorím ako o jave,  ktorý vymyká z  rámca svojou zvláštnosťou, 

ukrytosťou,  javí  sa  ako  niečo,  čo  je  odlišné  od  obyčajného,  všedného  a 

každodenného. To znamená, že sa jedná o jav - fenomén, ktorý v kontexte okolitých 

javov, vykazuje svojou podstatou jednoznačné odchýlky.  Ak chcem definovať oblasť 

divného podrobnejšie, pokúsim sa nájsť jeho hranice. Hranice divnosti nájdem tak, že 

popíšem oblasti, s ktorými divné preukazuje istý vzťah. 

  Navrhujem, stanoviť ako opozitum k  divnosti  pojem  normalita  a na základe toho, 

ujasniť si jej významy z hľadiska fenomenológie E. Husserla.

   Označenie normálne podľa Mokrejšovej interpretácie diela E. Husserla pomenúva 

všetko,  čo  je  “obvyklé,  samozřejmé,  všední,  obyčejné,  přirozené,  zdravé,  důvěrně  

známé, nevzbuzující odpor či pochybnost, přijímané s vnitřním souhlasem.” 18 

1.2.1.  Štruktúra normality u Husserla

   Na  základe  podstatne  širokej  palety  významov  súvisiacich  s  divným je  isté,  že 

divnosť vyjadruje istý druh negácie všednosti, funguje ako opozitum k normálnosti. 

Túto myšlienku podporuje aj teória o štruktúrach normality E. Husserla, ktorú sa ďalej 

pokúsim interpretovať.

  Ako  opak  k  normálnemu ustanovuje  Husserl  nenormálne  a  anomálne,  ktorým 

definuje  všetko  to,  čo  je  “neobvyklé,  divné,  nesamozřejmé,  neobyčejné,  nevšední,  

mimořádné, výjimečné, nepřirozené, úchylné, nezdravé, pěkvapující vyvolávající odpor  

či nechuť, odpudivé a zvláštní.” 19

  Na základe tejto jednoduchej definície  normálnosti a abnormality by sme mohli 

predpokladať,  že  normalita ako  niečo  ustálené,  v  sebe  nesie  výhradne  kladne 

prijímaný  obsah.  V  opozite  k  “anomálnemu”,  ktoré  nabáda  k  negatívnemu 

hodnoteniu a pôsobí samo o sebe rušivo,  normalita vyňatá z  kontextu rozrušenie 

nevzbudzuje.

18  totéž
19 totéž strana 57-58
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 Toto tvrdenie však Mokrejš vyvracia analýzou významových okruhov normálneho. Vo 

svojej  analýze  štrukturuje  významové  okruhy  normálneho a  ku  každému  z  nich 

priraďuje  skupinu  výrazov  s  opozitným  významom  -   a  teda  výraz  z  oblasti 

nenormálneho. 

Husserl rozlišuje tri okruhy významu normálnosti:

 V prvom okruhu je  normálnosť  chápaná ako niečo “obvyklé, samozřejmé, všedné,  

obyčejné,  očekávané”  a  k  nej  je  priradený  rad  slov  s  opačným  významom,  čiže 

“neobvyklé, nesamozřejmé, nevšedné, neobyčejné, neočekávané a překvapující.” 

  Negatívne výrazy k  normálnemu z  prvého okruhu vystihujú podľa môjho názoru 

charakter  divného  najlepšie.  Nesú v sebe totiž  akýsi  bipolárny  náboj.  Neobyčajné, 

neobvyklé,  prekvapujúce  či  nevšedné  je  totiž  často  prijímané  aj  so  súhlasom  a 

nadšením.  Neobvyklé,  nevšedé,  neobyčajné  nemusí  totiž  nutne  označovať  niečo 

negatívne. Táto kategória normality sa teda vyznačuje istou neurčitosťou. Jej citové 

zafarbenie sa preukáže až v konkrétnej situácii a kontexte, v akom je použitá. 

   Druhou skupinou anomálneho je tu “nepřirozené, nezdravé, úchylné, odpudzující,  

vzbuzující  odmítavé reakce”.  Abnormalita v treťom okruhu je charakterizovaná ako 

“cudzí, rozdielny, odlišný, a všetkého, čo ohrozuje a znekľudňuje”. 

  Výrazy  z  posledných  dvoch  skupín  do  svojej  práce  nezahrniem,  nakoľko 

nepovažujem ich vyhranený temperament za priamo korešpondujúci s divným.

     Problematiku hodnotenia normálneho zhrňuje Mokrejš nasledovne: “Normalita a  

normální  nepředstavují  nic  předem  daného,  vypracovaného  a  neměnného,  co  lze  

snadno a bez obtíží rozpoznat a identifikovat.”

  Je  teda  nemožné priamočiaro  určiť  charakter  normálneho a  z  toho vyplýva,  že 

neexistuje teda ani možnosť hodnotenia  divného. Hodnota ne/normálneho je daná 

stále  na  základe  konkrétneho  spoločenstva,  jednotlivca,  či  situácie,  v  ktorej  sa 

objavuje. Spoločenstvo sa riadi normami, ktoré určujú jednotlivcovi, čo je a čo nie je 

normálne. U Mokrejša sa dozvedáme, že pod normálnym ako obvyklým myslí “vše, co  

se  zrodí  z  živé,  ustavičně  obnovované  tradice  na  základě  soudnosti  a  důvodných  

rozhodnutí.”20 Podľa Husserla by každý rozumný a dospelý jedinec mal vedieť posúdiť 

na základe noriem v spoločnosti, čo je a čo nieje normálne.

20MOKREJŠ, Antonín. Husserl a otázka "Co je normální?". Vyd. 1. Praha: Triton, 2002, 88 s. Postmodernistická 
setkávání, sv. 17. ISBN 80-725-4308-3. str 59
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2.  SVET

“ O světu je třeba říct totéž, co řekl svatý Augustin o čase: každý jej dokonale zná,  

avšak žádný z nás jej nedokáže vysvětlit druhým.”

                                                                                                               Merleau-Ponty21

  S  pojmom  svet vynaložím obdobne ako  s  predošlým pojmom divnosti.  Použitie 

pojmu svet v reči sa pokúsim načrtnúť pomocou slovníkov. Pohybujem sa stále v ro-

vine slovenčiny a češtiny zároveň, nakoľko český pojem  svět   má  ekvivalent v slo-

venskom  svet.  Všímam  si  aj  nepatrné  rozdiely  v  interpretáciách  slova  v  oboch 

jazykoch. Poukážem na zaujímavosti, ktoré som sa pri tvorbe tejto práce dozvedela

 o problematike sveta, respektíve toho, čo môžeme chápať ako svet.

2.1.  Etymológia pojmu svet

   Rejzekov  etymologický  slovník22 a  taktiež  Machkov  slovník23 ponúkajú  takmer 

zhodné  objasnenie  pôvodu  slova  svet  jeho  naviazanosťou  na  staročeské  i  sta-

roslovanské  světѢ,  čo  pôvodne  označovalo  svetlo  a  teda  vlastne  to,  čo  je  vidieť. 

Rovnaký  významový  prechod  je  napríklad  v  rumunčine,  kde  lume  vychádza  z  la-

tinského lῡmen, znamenajúceho svetlo.

   Machek teóriu vývoja slova svět ešte dopĺňa o spojitosť s výrazom “svítiti”. Význam 

svet tak podľa neho vyplynul pravdepodobne z pôvodnej predstavy o existencii  na 

zemi, kde život riadi svetlo, konkrétne slnečné cykly.  Teda z obratov ako “prísť na svet  

= prísť na svetlo”. Svetlo je opakom tmy, ktorá predchádza narodeniu a sprevádza 

smrť.  Všetko, čo sa javí navonok - je osvetlené alebo svetlé, je naším svetom. 

  Protikladom obklopujúcim svet  okolo  všetkého osvetleného,  je  svet  posmrtný a 

hovorí sa o ňom aj ako o svete mŕtvych. Je to svet iný - temný a tajomný, a preto je  

často  symbolizovaný  čiernou  farbou,  ktorá  vzniká  absenciou  svetla.  V  rôznych 

21 MERLEAU-PONTY, Maurice. Viditelné a neviditelné. 2., opr. vyd. Překlad Miroslav Petříček. Praha: Oikoymenh, 
2004, 278 s. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 80-729-8098-X. 

22REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 2., nezměn. vyd. Voznice: Leda, 2012, 752 s. ISBN 978-807-3352-967.

23MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, c2010, 
866 s. ISBN 978-807-4220-487.) str 595
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kultúrach sa čierna farba spája so zánikom a smrťou. Napríklad v poverách (čierna 

mačka veští nešťastie), spoločenských hrách(biliard), atď.

Dielom, ktoré rozplakalo najviac ľudí na svete, je pravdepodobne cyklus 14 čiernych 

malieb Marka Rothka v Rothko´s Chapel.24

  Žijeme  vo  svete  slnečného  svetla.  Svetlo  je  viditeľná  časť  elektromagnetického 

žiarenia,  vychádzajúca z prirodzených alebo umelých zdrojov.25So Slnkom je pevne 

spojená naša fyzická existencia. Jeho energia dala vzniknúť životu na našej planéte a v 

každej chvíli ho udržiava. Od periodicity distribúcie slnečného svetla závisí fyziologický 

rytmus bdenia a spánku a svetlo tiež umožňuje našu základnú orientáciu v pohybe. 

2.1.1.  Významové okruhy pojmu svet

  V Slovenskom slovníku synoným26je synonymický rad k slovu svet členený do šiestich 

významových okruhov. 

  Prvým z nich je  svet ako nekonečný astronomický priestor –  vesmír. Druhú oblasť 

tvorí svet v zmysle  Zem,  čoby planéta. Treťou charakteristikou je svet ako  krajina. 

Štvrtú kategóriu tvorí svet z hľadiska sociologického, a tu je svet určený ako ľudstvo a 

ľudia. Piatou  skupinou  je  svet  v  poňatí  biológie  –  svet  ako  život. Posledná  časť 

definície určuje svet ako priestorový komplex, konkrétne oblasť, okruh, prostredie. 

 Slovník českých synoným27 ponúka obdobné alternatívy k lexikálnemu významu slova 

svet. Výnimkou však je, že neuvádza možnosť svet v zmysle život. Naopak tu však 

nájdeme extra kategóriu z geografického pohľadu na svet, ktorá rozumie svet v zmys-

le svetadiel alebo kontinent. V ďalšom popise kategóriu svetadiel, kontinent svojvoľne 

zlučujem s kategóriou číslo tri – svet ako krajina.

2.1.1.1.  Svet ako vesmír

  Ak hovoríme o svete ako o vesmíre, uvažujeme o nekonečnom priestore. Hovoríme 

24ELKINS, James. Proč lidé pláčou před obrazy: příběhy lidí, které obrazy dojaly k slzám. Vyd. 1. Praha: Academia, 
2007. ISBN 978-80-200-1509-9. 
25PISÁRČIKOVÁ, Maria a Alena ANETTOVÁ. Synonymický slovnik slovenciny. 3. nezmenené vyd. Bratislava: Veda, 
2004, 998 p. ISBN 80-224-0801-8. 
26 tamtiež
27PALA, Karel. Slovník českých synonym. Praha: Lidové noviny, 1994, 439 s. ISBN 80-710-6059-3
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teda o niečom, čo nemá koniec v priestore, čase, množstve a intenzite. Vesmírom 

nazývame aj  podstatu sveta, kozmos  a prírodu,   čiže súhrn všetkých vecí a javov, 

ktoré  nevznikli  ľudskou  činnosťou.  Knižným  výrazom  pre  svet  ako  vesmír  je 

univerzum latinského pôvodu. Všehomír z ruského ves – celý a mir – svet majú svoje 

zastarané alternatívy vo výrazoch všemír alebo všesvet. 28

  Štruktúru vesmíru z pohľadu astrofyziky tvoria sústavy galaxií spájajúce sa do veľkých 

rodín.  Vesmír má rozpínavý charakter, čo v roku 1929 potvrdil svojimi pozorovaniami 

Erwin Hubble.29     Ohraničenosť a tvar vesmíru z pohľadu fyziky ostáva bohužiaľ stále 

nejasnou záležitosťou. 

Najväčšou 3D mapou vesmíru v súčasnosti je kocka o  hrane 4 milióny svetelných 

rokov.30

2.1.1.2.  Svet ako zemeguľa

 Najväčšia  3D  mapa,  aká  kedy  bola  na  Zemi  zhotovená,  nás  fascinuje  ohromnou 

veľkosťou vesmíru. Naše technické možnosti, nám doposiaľ dovolili zmapovať svet 

v zmysle vesmír o veľkosti 2 744  milionóv svetelných rokov kubických. Pri pohľade na 

ňu však  vyvstávajú otázky;  aký  vesmír  pokračuje za  jej  hranicami?  A koľko  planét 

podobných Zemi môže v zhlukoch hviezdnych galaxií ešte existovať? 

  Na základe nesmiernej vesmírnej mohutnosti predpokladám, že nikto, kto o sebe 

tvrdí, že je najmúdrejší na svete, nemá na mysli najmúdrejší na svete ako najmúdrejší  

vo vesmíre. Nedovolil by si predsa s istotou tvrdiť, že niet múdrejšieho od neho v 

galaxii vzdialenej od nás milióny svetelných rokov. 

Preto, ak nazývame veci, osoby, javy sveta megalomanskými prívlastkami začínajúcimi 

sa  predponou  naj-  ,  platnosť  ich  unikátnosti  v  podstate  ohraničujeme na  územie 

obežnice slnečnej sústavy obývanej ľuďmi. Odvážni porotcovia krásy sú si tiež tejto 

skutočnosti vedomí, a tak vlastne tituly Miss World prípadne aj Miss Universe udeľujú 

mladým  ženám  výhradne  z  planéty  Zem.  Napriek  zavádzajúcemu  názvu,  žiaden 

28MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 
c2010, 866 s. ISBN 978-807-4220-487.) 

29 http://cosmology.carnegiescience.edu/timeline/1929

30 http://www.techhive.com/article/260635/take_that_google_earth_this_3d_map_pinpoints_all_known_galaxi
es_and_black_holes.html
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pozemšťan  nepredpokladá,  že  sa  na  prehliadkovom  móle  objaví  slečna  z  galaxie 

MACS0647-JD. 

2.1.1.3. Svet ako svetadiel, kontinent, krajina

   Z geografického hľadiska nazývame svetom aj určitú časť Zemegule,  ľudstvom alebo 

prírodou  vymedzenú  ustanovenými  hranicami.  Ak  sa  používa  slovo  svet  v  zmysle 

svetadiel,  kontinent  alebo  krajina,  obyčajne  je  to  územie  nachádzajúce  sa  za 

hranicami vlastného štátu -  cudzina, cudzozemsko, zahraničie.

 Častým  motívom  vyskytujúcim  sa  v  slovenských  ľudových  rozprávkach  je 

“vandrovka”.  Ustáleným  slovným  spojením  pre  činnosť  cestovného  charakteru 

vykonávanú pešo alebo na koni za účelom zmúdrenia, či nájdenia si nevesty je tu išiel  

do sveta na skusy =  išiel do cudziny.  Napríklad o udalosti objavu Ameriky sa hovorí 

ako objavení “ nového sveta”. 

2.1.1.4.  Svet ako ľudstvo

  Napríklad pod zvolaním Bolo tam sveta! rozumieme Bolo tam ľudí! Ak sa v novinách 

písalo,  že celý  svet sledoval  pristátie  človeka  na  Mesiaci  alebo  Celý  svet sledoval 

módne trendy, každý človek automaticky rozumie, že celé ľudstvo sledovalo pristátie 

Apolla na Mesiaci, či módne novinky z Milána.  Nikto ani na chvíľku nepredpokladá, že 

morské sasanky trávia voľné chvíle hodnotením estetickej kvality jesenných anorakov 

alebo politickej kultúry, a preto ich v tejto kategórii vynecháme.

2.2.  Svet ako nekonečno vo fenomenológii

“Slovo  svět  jakožto  historický  pojem  nebylo  vždycky  chápáno  tak  jako  dnes,  coby  

zeměkoule  bez  bílých  míst.  Znamenalo  veškerenstvo  právě  se  jevícího  světa,  

obkolopeného lidstvu nedostupnou oblastí, prostorem mimolidských mocností.”31

  V protiklade k jazykovednému štrukturovaniu pojmu svet staviam jeho výklad  z 

31PALOUŠ, Radim. Světověk a Časování. Praha: Vyšehrad, 2000, 196 s. ISBN 80-702-1411-2. str. 29
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hľadiska  fenomenológie.  Napríklad  M.  Heidegger  vo  svojom  koncepte  svet  ako 

ohraničený celok celkom zavrhol. E. Fink, Heideggerov súčasník definuje svet nasle-

dovne: “ Krajina všech krajin vůbec je svět. Svět je obsáhlý a vše zahrnující celek času  

a prostoru. Všechny prostory jsou v něm a právě tak i všechny časy, časoprostor světa  

je nejobsáhlejší krajina veškerého bytí jsoucna.”

2.2.1.  Hranice sveta

  Karl Jaspers zavádza pojem horizont, ktorý je u ňho fenoménom sveta. Je to akási 

blana, ktorá ustupuje, kedykoľvek sa k nej chceme priblížiť.  Na podklade horizontu 

zachytáva nekonečno vo svojej teórii napríklad aj prof. Vopěnka, ktorý definuje náš 

svet tak, že je zovretý medzi dvoma horizontmi. Horizont diaľky určuje nekonečnú 

veľkosť predmetu a horizont hĺbky jeho nekonečnú malosť. Nekonečno je to, čo je 

málo  zreteľné,  ale  je  možné  nájsť  v  ňom  nejakú  štruktúru.  Všetko,  čo  leží  pred 

horizontom, je pre nás konečné, blízke, zreteľné a dosiahnuteľné. 32

2.2.2.  Pobyt vo svete

  Podľa Heideggera naše bytie je naším pobytom vo svete. Náš svet je nám daný tak,  

že my sami sme daní svetu. Jeho ontologický koncept vychádza z predpokladu, že 

človek je bytosťou, ktorá žije na svete. H. hovorí ” svět je oním domovem, jejž obývají 

smrtelní.”33 To, že sme vo svete, znamená, že v ňom pobývame alebo bytujeme. “In  

der welt sein – Bytie-vo-svete”   Svetu sme daní v okruhu od nášho nulového bodu, 

ktorým je podľa neho náš domov. “ Domov  je místem intimity a útočištěm, z něhož se  

nám otevírá svět..”34

Napríklad spoločnosť  austrálskeho kmeňa Adnyamathanha nepozná vzťah vlsatníctva 

ta, ako my. Svoj vzťah k zemi vyjadrujú tak, že nikdy nepovedia “tato země mi patří,  

ale my patříme tomuto místu” 35

32Prostor a jeho člověk. Praha: Vesmír, 2004, 327 s. ISBN 80-859-7760-5. 

33FINK, Eugen. Hra jako symbol světa. Vyd. 1. Praha: Český spisovatel, 1993, 268 s. Orientace (Československý 
spisovatel, Český spisovatel). ISBN 80-202-0410-5. str 143
34FIGAL, Günter. Úvod do Heideggera. Vyd. 1. Překlad Vlastimil Zátka. Praha: Academia, 2007, 192 s. ISBN 978-
802-0015-532. str.90
35 FULKOVÁ,M.BENYOVSZKY, Ladislav. Fenomenologické studie k prostorovosti. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta 

humanitních studií, 2005. ISBN 80-239-6559-X. 
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  Podľa Pontyho je naším svetom to, čo je odhaľované našimi zmyslami a bežným 

životom.  Máme  tendenciu  pojímať  svet,  ako  to,  čo  nám  sprostredkuvávajú  naše 

zmysly. Náš svet je teda to, čo vnímame. Avšak, Ponty tvrdí, že tento prístup je iba 

klamným  zdaním.36 …  lebo  akonáhle  “se  pokoušíme  artikulovat  formou  určitého  

tvrzení či výpovědi a ptáme se, kdo je tím “my”, co to znamená “vidět” a co je “vĚc” či  

“svĚt”, ocitáme s e vbludišti nesnází a protiřečení.

2.2.3.  Svet ako pohyb

  Ak hovoríme o svete, môžme mať tiež na mysli život. Život ako polysémické heslo je 

najčastejšie chápaný ako “súhra javov príznačných pre organizmus, ktorého opakom  

je smrť.” 37Život je  stále tam, kde je nejaká aktivita, pohyb alebo dynamika. Aktivita je 

základným prejavom, dôkazom bytia organizmu.

  U Herakleita, prazákladom všetkého  je  oheň. Oheň je svetlo alebo blesk.  Vidím tu 

paralelu s etymologickým základom slova svet vo výraze svetlo - svítiti. Takže je viac 

ako isté, že svet vo svojej podstate je niečím žiarivým, svetlým, jas vydávajúcim. Oheň 

podľa Herakleita je pohybom, ktorý robí svet svetom. Živá existencia tak ukazuje seba 

samu v spontánnom pohybe. 

  Pohyb  sveta  sa  uskutočňuje  podľa  Finka  v  pozícii  bodu  od nultého  bodu.  Svet 

označuje ako nekonečno, “ vněmž vzcházejí a zanikají všechny konečné věci – včetně  

člověka.“  38Takže by sa dalo povedať, že svet je riadený silami, vďaka ktorým niečo 

mizne a zároveň sa niečo vynára. 

Na  základe  Jitra  Kouzelníků39by  som  týmto  silám  priradila  aj  isté  vlastnosti. 

Hörbirgerova teória dualizmu hmoty a sily vysvetľuje svet ako systém fungujúci na 

príncípe zákonoch príťažlivosti a odpudivosti, kde oheň je energiou príťažlivou a ľad 

odpudivou. Tieto dva živly spolu bojujú vo vesmíre od nepamäti. Na základe tohto 

36 MERLEAU-PONTY, Maurice. Svět vnímání. 1. vyd. Překlad Vlastimil Zátka. Praha: Academia, 2008, 79 s. 
Oikúmené, sv. 6. ISBN 978-80-7298-287-5. str.9

37PISÁRČIKOVÁ, Maria a Alena ANETTOVÁ. Synonymický slovnik slovenciny. 3. nezmenené vyd. Bratislava: Veda, 
2004, 998 p. ISBN 80-224-0801-8. str 995
38FINK, Eugen. Hra jako symbol světa. Vyd. 1. Praha: Český spisovatel, 1993, 268 s. Orientace (Československý 
spisovatel, Český spisovatel). ISBN 80-202-0410-5. 
39BERGIER, Jacques a Louis PAUWELS. Jitro kouzelníků: úvod do fantastického realismu. 3. vyd. Překlad Jiří 
Konůpek. Praha: XYZ, 2004. ISBN 80-903-3997-2. 
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princípu,  život  a  smrť  si  striedajú svoje  miesta vo večnom cykle.  Zabezpečujú tak 

možno istý druh harmónie, o ktorom hovorí G.Bruno, keď vykladá nekonečnosť sveta 

od  mikrokosmu  po  makrokozmos  ako  myšlienkovú  jednotu  určenú  jednotným 

princípom.

“Jednoho dne nám budou snad odhalena i poslední tajemství elementárních částic  

hlubokou mozkovou prací, neboť mozek je vrchol a závěr nejsložitějších reakcí v naší  

oblasti vesmíru a snad obsahuje sám v sobě nejniternější zákony v této oblasti.

Svět není absurdní a duch není vůbec neschopen to pochopit. Naopak, možná že  

lidský duch už svět pochopil, ale ještě to neví...”40

40 Taktiež, str 214
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3.  DIVNÝ SVET

“ Hranice mezi zázračným a pozitivím, nebo chcete -li mezi viditelným a neviditelným  

světem,  je  velmi  tenká.  Existuje  snad  jeden  nebo  více  vesmírů  rovnoběžných  s  

naším.”41

                                                                                                                                        

   V predošlých kapitolách som sa pokúsila objasniť významy jednotlivých slov divný a 

svet na základe etymologickej analýzy, poukázala som na kontexty ich používania v 

slovenčine i češtine.

  Na základe vysvetlenia pojmov divný a svet, tak ako ich chápem ja, sa pokúsim o 

definíciu pojmu divný svet.

3.1.  Charakter divného sveta

   Ak sa budem držať svojej tézy z kapitoly o lexikálnych vzťahoch pojmu divný, že  

divný má rovnaký význam ako čudný a zároveň zvláštny, pre divný svet budem vo svo-

jej  práci  používať  tiež  výrazy  zvláštny  svet a  čudný  svet.  (Slovenčina  mi  dovoľuje 

používať aj pojem čudný, nakoľko v slovenskom jazyku sa oproti češtine výraz stále 

používa).

  Divný svet je divným vtedy, ak nás jeho existencia vytrhne z našej každodennosti 

svojou nevšednosťou. Vďaka nemu sa na chvíľu ocitneme v “inej” dimenzii a prinúti 

nás preto, stať sa na chvíľu filozofmi. 

3.1.1. Divný svet ako rozporuplný svet

   Divný svet vo svojej práci popisujem ako svet paradoxný, zázračný, udivujúci, mimo 

noriem  sa  uskutočňujúci,  hodnotovo  neutrálny.  Tajomnosťou  a  nejasnosťou  sa 

vyznačuje divný svet, svet, ktorý nieje dostatočne osvetlený a teda jasný, chýba v ňom 

svetlo, ktoré by načrtlo povahu jeho charakteru. Divný svet môže byť tiež svet videný 

v inom svetle, inak ako sme na to zvyknutí.

41BERGIER, Jacques a Louis PAUWELS. Jitro kouzelníků: úvod do fantastického realismu. 3. vyd. Překlad Jiří 
Konůpek. Praha: XYZ, 2004. ISBN 80-903-3997-2. 
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  Údiv a podiv, ako sme si už povedali v kapitole vysvetľujúcej pojem divný, je stav 

začudovania  sa,  vyvolaný  nečakaným  a  zvláštnym  úkazom,  ktorý  je  sprevádzaný 

chvíľkovým  zneistením  a  prípadne  aj  aktivitou  mimických  svalov,  sprevádzanou 

citoslovciami. Okrem fyzických prejavov sú údiv, podiv a zázrak spúšťačmi 

“ filozofujúcich” mechanizmov v našich mozgoch. Odrazu svet, ako sme ho poznali 

doposiaľ, zmení svoj obvyklý tvar a ukáže sa v úplne inom, neobyčajnom rozmere.

   Na základe príbehu o havranovi a chodcovi v hmle lorena Eiseleyho, popísaného 

v Jitru Kouzelníků, by som chcela ilustrovať stretnutie s “iným” svetom - zázračným 

svetom. ( Príbeh zostručňujem):

 Jeden chodec, ( autor) počas každodennej rutinnej cesty zo svojho domu stretával 

havrana, ktorý bol jeho susedom. Havran posedával na strome alebo poletúval a z 

dostatočnej výšky chodca sledoval. Jednoho dňa bol havranov svet otrasený. V dôs-

ledku toho, že ten deň bol  hmlistý  a viditeľnosť minimálna,  havran poletujúc  ako 

obvykle, neodhadol výšku svojho letu. Domnieval sa, že letom opisuje obvyklú trasu. 

A že tomu nebolo tak, zistil,  až keď sa v trajektórii  jeho letu z hmly náhle vynoril 

chodec. Havran zvrešťal od hrôzy. Stretol sa s javom tak absolútne podivným, aký si 

len havran dokáže predstaviť – s lietajúcim človekom. Už nebude ako iní havrani, jeho 

vesmír bude navždy otrasený.

  Stav  otrasenia  spomenutý  v  skrátenej  verzii  ukážky I.  Eiseleyho popisuje  aj  Karl 

Jaspers  a  nazýva  ho  “medznou  situáciou”.  Je  to  stav,  kedy  obvyklá  každodennosť 

stráca svoju samozrejmosť a známosť. Táto medzná situácia nastáva obvykle tvárou

 v tvár smrti, v boji, v istej hraničnej situácii.42

3.1. 2.  Divný svet ako rozporuplný svet

    Ak hovorím o určitom svete že je divný, označujem ho ako svet rozporuplný. V 

náväznosti  na kapitolu popisujúcu bipolaritu významov divný, opieram sa o to, že 

divný svet je slovné spojenie vyjadrujúce  istý paradox, určitý rozpor. Tak, ako  div a 

čudo preukazujú vo svojom pôvode hodnotový rozpor, keď označujú niečo božské a 

démonické zároveň, tak aj významová hodnota v spojení  divný svet  pôsobí mätúco. 

42ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. 2. přepr. vyd. Praha: Portál, 2004, 377 s. ISBN 80-717-8804-X. 
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Na divný svet nieje možné utvoriť si jasný názor jednoducho. Ako divnosť sama, divný 

svet v sebe niečo ukrýva. 

   Divný svet je zvláštny, neostro sa javiaci a pozorovateľ nemá moc odhaliť jeho pravú 

podstatu spôsobom, akým koná obvykle. Je uzavretý a neprístupný. 

  

3.1. 3.  Divný svet ako abnormálny svet

   Ak sa na pojem divný svet pozriem z hľadiska Husserlovej analýzy normality, potom 

je divný svet takým svetom, ktorý je neobvyklý, nesamozrejmý, nevšedný, neobyčajný, 

neočakávaný  a  prekvapujúci.  Je  to  teda  svet,  ktorý  svojím  chrakterom  vykazuje 

negáciu  k  svetu  “normálnemu”,  ktorý  poznáme ako  obvyklý,  samozrejmý,  všedný, 

obyčajný, očakávaný a neprekvapujúci. 

  Divný svet sa riadi normami odlišnými od sveta obvyklého. Pravidlá, ktorými sa riadi,  

sú  nezainteresovanému  pozorovateľovi  neznáme  a  nepochopiteľné.  Má  vlastné, 

nášmu svetu nepochopiteľné zákony správania sa  a preto štruktúra divného sveta 

ostáva sprvoti nejasná.  

  Zároveň však divný svet pôsobí kompaktne, nakoľko jednotlivé prvky “žijúce” v jeho 

vnútri budia dojem od okolia nezávislého organizmu. Zdá sa, že divný svet by mohol  

existovať aj sám o sebe, bez vonkajších vplyvov. Ba môže to byť aj tak, že cudzinec si v 

divnom svete bude márne  hľadať svoje miesto.  

  Ako som spomenula pri  popise štruktúry normality,  na charakter  divného sveta 

nemusíme mať nutne negatívny názor. Jeho povaha sa hodnotí vždy od okolností. Či 

sa  divnosť  prehupne  do  oblasti  negatívna,  alebo  nie,  záleží  stále  od  konkrétnej 

situácie. Hodnota nenormálnosti divného sveta je daná jeho porovnaním so svetom 

normálnym. 

3.1.4. Pravidlá v divnom svete

  O  divnom svete  hovoríme,  že  je  uzavrený,  ak  systém pravidiel  jeho  fungovania 

vykazuje istú oddelenosť a nezávislosť od okolitého sveta. Zdanlivo sa nám ukazuje, 

akoby k svojej existencii svet za hranicami nepotreboval. Dokonca sa môže zdať, že sa 
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svojimi  hranicami  k  okolitému  svetu  úmyselne  vymedzuje.  Stavia  okolo  seba 

pomyselnú bariéru, a ak doň chceme vstúpiť, vyžaduje to istú námahu a pozornosť 

k  pochopeniu  jeho  pravidiel  a  prekročeniu  deliacej  hranice.  Je  izolovaný  to  svet 

izolovaný.

Kowloon - Hong kong – mesto v panelákoch, žijúce vlastnými pravidlami. anarchia aj 

harmónia zároveň, no cudzinec je v ňom stratený.

Ružínske búdky  – ukážky insitnej architektúry sústredenej na brehoch rovnomennej 

vodnej  priehrady.  Až  pri  bližšom  pohľade  a  zoznámení  sa  s  nimi,  môže  človek 

pochopiť princípy ich vzniku.  Pre niekoho je možné postaviť si skrýšu – lesný príbytok 

a sám si aj získa materiál z prírody. Insitní architekti nebojujú s tým, že by ich výtvor 

nespĺňal  požiadavky zvláštnych potrieb bývania,  títo  stavitelia  nerešpektujú normy 

dané odborníkmi, a predsa im malé skrýše poskytujú dostatok priestoru pre pohyb. 

súčasť nášho sdíleného sveta, ludia si osobujú právo na prostor.

Samuel Beckett: Nepojmenovatelný - pravidlá a rád chápania sveta sú roztrieštené na 

kúsky,  postupne,  ako  sa  triešti  osobnosť  rozprávača.  Absurdné  a  nepochopiteľné 

čítanie je ochutnávkou divného sveta bez pravidiel a štruktúry. Čitateľ sa ocitá v bez-

nádeji  a s napätím čaká aspoň náznak vysvetlenia situácie.

Pablo  Picasso  –  Avignonské  slečny  – obraz,  ktorý  vyjadruje  hranicu  medzi  dvoma 

svetmi a zároveň on sám je hranicou medzi minulosťou a budúcnosťou. 

3.1.5.  Čas v divnom svete

  Svet  môže  byť  nazývaný  divným  aj  v  prípade,  že  sa  uskutočňuje  v  iných 

priestorových merítkach a v odlišných časových dĺžkach , na aké sme zvyknutí v na-

šom obvyklom svete.

  V divnom svete môže čas plynúť zrýchlene, spomalene, ale kľudne aj  pospiatky. 

Zákony  času  sa  v  čudnom  svete  vôbec  nemusia  podobať  na  “ľudský”  Chronos  a 

Kairos. Čas sám o sebe by sa mohol nazvať divným svetom. Je to neviditeľný “tréner” 

našich  životov,  zaznamenávaný  mechanickými  strojmi.  Udáva  tempo  a  pomáha 

synchronizovať spoločnosť. Nie je to len miera, ktorou meriame, ale je to moc, ktorej  
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sme podrobení. 43

  Momentom, kedy môžme na vlastnej koži zažiť pomyselné zastavenie sveta je nuda. 

V nude sa nám čas zrazu javí nekonečne spomalený a my sa ocitáme v konfrontácii  

sami so sebou.   Fenoménom voľného času sa zaoberá napríklad aj Jan Sokol.

 V knihe Chaos a řád (str.79), píše“ V zaměstnání musí člověk pracovat,; to znamená,  

že vlastně nežije, protože svuj čas prodal zaměstnavateli. Zato po práci, ve volném  

čase, člověk začíná teprve žít jako člověk sám pro sebe a  pro svoji rodinu.” 

3.2.  Divný svet vo výkladnej skrini

  Konkrétnejším momentom práce “Divný svet” je môj pokus o rozvinutie jedného 

zo svetov, ktorý sama chápem ako divný. Výkladnú skriňu ako prvok mestského 

prostredia považujem za druh divného sveta hneď z niekoľkých dôvodov, čo sa vo 

svojej práci pokúsim zdôvodniť. 

  V  ústrednej  časti  mojej  práce  sa teda  zameriavam na problematiku jednoho 

špecifického sveta v mestskom prostredí – divného sveta vo výkladnej skrini. 

  Výkladné skrine  –  vizitku  každého  predajcu  a  mocné marketingové médium, 

každý  z  obyvateľov  mesta  denne  stretáva  cestou  ulicami.  Vieme,  že  tam  sú. 

Mnohým venujeme nanajvýš letmý pohľad. Iné si prezeráme zo zištných dôvodov, 

ale tiež z obyčajnej kratochvíle. A niektoré si obľúbime vďaka ich osobitému kúzlu, 

ktorým nás počarujú.   Nemusíme byť nutne vedení vidinou získania vystaveného 

tovaru, stačí nám na chvíľku sa pohľadom ponoriť do scény za sklom, ponechať 

realitu  ulice  tečúcu  si  svojím  časom  a  zažiť  iný,  zdanlivo  zastavený,   fyzicky 

neprístupný svet – divný svet. 

3.2.1.  Vymedzenie pojmu výkladná skriňa

   V  práci  používam termín  výkladná skriňa  a výkladec.  Pojem výkladná skriňa 

definujem  ako  vitrínu určenú  k  vystavovaniu  tovaru  za  účelom  zvýšenia 

predajnosti.

43PETŘÍČEK, Miroslav. Znaky každodennosti čili krátké řeči téměř o ničem - Praha: Herrmann, 1993  . - 94 s. ; 17 
cm ISBN 0000  : str.51
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S  výrazom  výkladec  sa  stretávam  v  odbornej  literatúre  zaoberajúcej  sa 

rekonštrukciou výkladných skríň.44

 V bežnej reči sa pre výkladnú skriňu používajú zjednodušené pomenovania ako 

výklad   alebo výloha. V slovníku synoným a etymologickom slovníku sa vyskytuje 

pojem vitrína s významom výkladná skriňa.

3.2.1.1.  Výkladná skriňa ako architektonický hybrid

 

  Z hľadiska obsahového by som pôvod výkladnej skrine, tak ako už aj jej samotný 

názov napovedá, hľadala v skrini. Z definície etymologického slovníka vyplýva, že 

skriňa je väčším kusom nábytku slúžiacim na ukladanie rozličných vecí.  Znamená 

to, že skriňa tu odkazuje na niečo, čo chce ostať uložené, alebo skryté. Pričom 

výkladná vychádza zo slovotvorného základu  výklad, ktorý vyjadruje pravý opak. 

Výklad slúži na objasnenie zmyslu, a teda znázorňuje niečo, čo sa chce alebo má 

ukázať. (sss848)

 Vitrínou rozumieme zasklenú skriňu určenú k vystavovaniu predmetov. 45

  Na základe historických dokladov by sa dalo s nadsázkou povedať, že matkou 

výkladnej  skrine  z  hľadiska  funckie  je vitrína.  Architektonickú  podobu  potom 

zdedila výkladná skriňa po otcovi, ktorým je  okno.   

  Výkladná skriňa je teda akýmsi hybridom skrine-vitríny ako úložného priestoru a 

okna, čoby architektonického presvetľovacieho prvku. Tiež by sme mohli povedať, 

že výkladná skriňa je vitrínou, parazitujúcou v/na architektúre stavby.

3.2.1.1.1.  Vitrína

  Vitrína, s ktorou sa stretávame dnes, býva meších rozmerov ako výkladná skriňa, 

čo zohľadňuje jej  funkciu – je určená pre propagáciu menšieho tovaru.  Vitríny, 

určené  k  vystaveniu  vzácneho  tovaru,  ktoré  nájdeme  priamo  v  priestoroch 

44BÁČOVÁ, Marie. Obnova okenních výplní a výkladců. 1. vyd. Editor Stéphanie Ménasé. Překlad Kateřina 
Gajdošová. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2010, 147 s. Odborné a metodické publikace, sv. 
38. ISBN 978-808-7104-583. 
45PISÁRČIKOVÁ, Maria a Alena ANETTOVÁ. Synonymický slovnik slovenciny. 3. nezmenené vyd. Bratislava: Veda, 
2004, 998 p. ISBN 80-224-0801-8. str 646
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predajne,  sú,  narozdiel  od  výkladnej  skrine  jednoducho  otvoriteľné  a  tovar  je 

možné si ohmatať  po požiadaní asistenta/tky predajne. Vo verejnom priestore sa 

stretávame s vitrínami informačnými, v interiéroch múzeí a našich obývačiek sú 

vitríny strážkyne cenností.

  Počiatky vitríny počiatky siahajú do dôb starovekého Egypta, do čias, keď obchod 

z  trhovísk  sa  pomaly  začal  presúvať  do  kamenných  predajní.  Obchodníci 

vystavovali tovar v drevených debničkách, ktoré vešali na priedomie.

3.2.1.1.2.  Okno

  Genéza vývoja výkladnej skrine ako architektonického prvku siaha do ranného 

stredoveku, kedy vzniklo okno tak, ako ho poznáme dnes.

 Okno na ľudových stavbách prešlo dlhým vývojom. Jeho predchodcami by sme 

mohli nazvať vetracie otvory, ktoré umožňovali odvádzanie dymu z “dymnej jizby” 

-  kuchyne, ktorá bola centrom všetkého diania jednoizbového obytného domu. 

Okno s funkciou prívodu svetla do obydlia sa vyvinulo až s príchodom dvojizbových 

domov. Okno bolo najprv pevné, neotváreteľné, neskôr len s jednou posuvnou 

vetracou tabuľkou.  Až  továrna  výroba tabuľového  skla  v  priebehu 18.  storočia 

viedla k zjednodušeniu výroby okien.46

  Výkladné skrine, ako súčasť architektúry, sa vyvinuli  v stredoveku, keď chodci 

nazerali do okienok remeselných dielní a sledovali tak remeselníkov pri práci.

  V  2.pol  19.  st  vznikajú  prvé  obchodné  domy  –  paláce  plné  svetla  a  farieb, 

zázrakov a krásy.  “Hojnost tovaru, vitrín, výloh plných tovaru, koncerty, koberce a  

potahové látky z orientu, to všechno je tu proto, aby sublimovalo utilitární účel  

obchodu a překročilo svou materialistickou dimenzi tím, že se jeví jako oslňující  

sváteční podívaná plná hojnosti a okázalosti.”47

  Priestor  výkladnej  skrine  máva  od  tejto  doby  najčastejšie  podobu  kvádra  z 

dôvodu  jej  prirodzeného  vývoja  ako  súčasti  architektúry  stavby  alebo  ulice  v 

46HÁJEK, Václav. Lidová stavení: opravy a úpravy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001, 169 s., [8] s. barev. obr. příl. Texty o 
architektuře. ISBN 80-247-9054-8. 

47LIPOVETSKY, Gilles. Věčný přepych. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2005. ISBN 80-726-0144-X. str59

31



obchodnom dome. 

  Od počiatku  20.  storočia  sa  začínajú  objavovať  oceľové  výkladce.  Tie  staršie 

poznáme podľa toho,  že  majú výzdobné liatinové pásiky  s  diamantovým alebo 

iným dekórom. 

  Vonkajšia podoba výkladnej skrine - architektonického hybridu/parazitu bola tiež 

určovaná dodržiavaním zvláštnej hierarchie  pri výstavbe domu. Vstupné dvere do 

domu boli vždy nadradené a tvarovo zreteľne odlíšené od dverí obchodníckych. 

Preto,  ak  vchodové  dvere  neboli  z  dubu,  ani  výkladce  nemali  byť  vyrobené  z 

dubového dreva. V opačnom prípade, sa štruktúra dubového dreva u výkladnej 

skrine maskovala farebným náterom.48

3.2.1.2. Divný priestor výkladnej skrine

  Pre  priestor  mesta  sú  typické  “homogenní  plochy,  naleštěné povrchy,  dorná 

úprava” v kontraste s “hrubosťou štruktúr a materiálov”, s ktorými sa stretávame 

na  vidieku.49K  dojmu  lesku  a  dokonalosti   mesta  výrazne  dopomáhajú  svojím 

zjavom tiež výkladné skrine. 

3.2.1.2.1.  Ne/Ohraničenosť

  Fyzické hranice divného sveta výkladnej skrine sú dané jeho konštrukciou, ktorá 

má najčastejšie formu 6 - bokého hranola v závislosti od typu budovy, na ktorej 

parazituje. Materiálová konštrukcia - priehľadná tabuľa, ktorá tvorí čelnú stranu 

výkladnej skrine, je orientovaná do ulice. Len takto má výkladná skriňa môžnosť 

vylákať z anonymného davu čo najviac zvedavcov, aby si prezreli jej obsah.  Čím 

viac ľudí – tým viac pohľadov. Hladkosť jej povrchu vytvára dojem kompaktnosti 

ulice, je zároveň hranicou, deliacou dva svety. 

  Svet  výkladnej  skrine  je  a  zároveň  nie  je  ohraničený.  Jeho  priestor  je  jasne 

48BÁČOVÁ, Marie. Obnova okenních výplní a výkladců. 1. vyd. Editor Stéphanie Ménasé. Překlad Kateřina 
Gajdošová. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2010, 147 s. Odborné a metodické publikace, sv. 
38. ISBN 978-808-7104-583.str 116
49CÍLEK, Václav. Dýchat s ptáky: obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst. 1. vyd. Praha: 
Dokořán, 246 s. ISBN 978-807-3632-021. str 
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vymedzenými fyzickými hranicami voči okolitému prostrediu. No zároveň je miestom 

s “gumovým rozsahom” .

  Priestor výkladnej skrine by som pripodobnila  teráriu alebo akváriu.  Terárium, 

ako ho bežne poznáme, je vymedzené priehľadnou (sklenenou) stenou, tak ako 

výkladná skriňa. U terária je však táto bariérou - fyzickou prekážkou medzi ľudským 

a zvieracím svetom. V prípade výkladnej skrine, priehľadná stena oddeľuje svet 

reálny - ľudský od sveta  nereálneho. Výkladná skriňa, tak ako terárium, slúži tiež 

ako  určitý  “obal”.  Terárium  ako  obal  ochraňuje  svet  ľudský  pred  fyzickým 

prienikom  sveta  zveri  žijúcej  v  jeho  vnútri.  Keďže  sa  častokrát  jedná  o  tvory 

jedovaté a človeku nebezpečné, je nevyhnutné, aby boli pod kontrolou pevných 

stien.  Naopak výkladná skriňa ako obal, na rozdiel od terária, slúži ako ochrana 

vzácneho,  krehkého  vnútrajšku  pred  nebezpečenstvami  sveta  ulice.  Zamedzuje 

neželaným  vplyvom,  či  už  sa  jedná  o  poveternostné  podmienky  alebo  o 

kleptomanské ľudské pudy, poškodiť  krehký biotop tohto harmonického sveta.

  Bariérou je zamedzené fyzickému kontaktu s mikrosvetmi, aby neboli narušené 

biotopy na jednej či druhej strane. Je dovolené udržiavať si povedomie o živote na 

druhej strane prostrednítvom zraku.

Jiří Kovanda – performance Líbání přes sklo

Francis Bacon – potrét pápeža Innocenca 

3.2.1.2.2.  Ne/Verejný priestor

  Pre  priestor  mesta  je  charakteristické  vymedzenie  jeho  územia  na  základe 

majetkových práv na priestor verejný a súkromný. 

 Mokrejš ako verejné vymedzuje to,  “ co je všem společné, co všichni společně  

podnikají, nebo se jich to všech tak či onak týká, ...” a ako súkromné pomenúva “...  

ono  specifické  pro  každého  jedince,  týkající  se  výslovně  právě  jen  jeho  

samotného.”50 

  Verejný priestor by sa dal teda popísať, ako fyzická ale aj nehmotne prítomná 

50MOKREJŠ, A.; Veřejnost: skutečnost - iluze – fikce. 1. vyd. Triton 2005. ISBN 80-7254-498-5.
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sféra, oblasť ktorá sa týka všetkých a je spoločná každému. Verejné znamená aj  

obecné, všetkým známe a všetkými zdieľané. 51

  Ak fyzickým miestom vo verejnom priestore rozumieme ulicu, námestie, park a 

podobne,  potom  sférou  nehmotne  prítomnou  nazvem  život  (aktivity  a 

medziľudské  vzťahy),  ktorý  hmotné  miesta  vypĺňa.  “Náměstí  bez   specifických  

aktivit,  mezilidských  kontaktů  a  vztahů  veřejným  prostorem  není,  zústává  jen  

fyzickým místem.” (Mokrejš str 66) 52Verejný priestorom je chápaný tiež virtuálny 

svet.

  Podľa Pavly Melkovej definujem verejný priestor ako priestranstvo, “... verejně 

přístupné,  přičemž  veřejná  přístupnost  se  většinou  kryje  s  formou  veřejného  

vlastnictví, není to však podmínkou. “53

  V prípade, že sa jedná o súkromný priestor verejne prístupný, jedná sa taktiež o 

súkromný  priestor,  no  ako  som  už  citovala  Melkovú,  jeho  štatút  verejného  je 

menej  stabilný.  Vtedy  ho  nazývame  priestorom  poloverejným.  Príkladom 

poloverejného  priestoru  môže  byť  obchodný  dom.  Je  priestorom  verejne 

prístupným,  no  povaha  súkromného  vlastníctva  mu  dovoľuje  určovať  pravidlá 

pobytu v ňom. 

Napríklad: Palladium v Prahe – v prípade, že návštevník nespĺňa podmienky vstupu 

do obchodného domu, ako sú čistá obuv, odev a nerušivý odér, nie je mu pobyt v 

tomto  priestore  povolený  a  môže  byť  vykázaný  strážnou  službou.  Takáto 

formulácia  noriem teda vylučuje jednu skupinu spoločnosti  z  verejného diania. 

(nemožnosť  vstupu  pre  sociálne  slabých,  mierené  pravdepodobne  na 

bezdomovcov. 

Súkromným  priestorom  rozumieme  priestor  bez  prístupu  verejnosti,  je  určený 

výhradne pre vlastníka, v prípade polosúkromného priestoru, vstup je povolený 

iba určitej skupine ľudí.

 Divný svet výkladnej skrine ako “neživého” miesta, ktoré nieje určené pre fyzický 

pobyt človeka, stojí v ostrom kontraste s priestorom mesta, kde každý centimeter 

štvorcový sa projektuje tak, aby mohol byť človekom čo najviac obývaný. 

51   Tamtéž. Str 69
52MOKREJŠ, A.; Veřejnost: skutečnost - iluze – fikce. 1. vyd. Triton 2005. ISBN 80-7254-498-5.str. 60

53MELKOVÁ, Pavla. Prožívat architekturu. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2013. ISBN 978-80-7467-047-3. str. 
104
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  V kontexte mestského prostredia, plne využívaného ľuďmi, vyznačuje sa svet vo 

výkladnej skrini fyzickou vyprázdnenosťou. Aj keď je súčasťou verejného priestoru 

a zúčastňuje sa na živote ulice, ona sama sa voči nemu fyzicky vymedzuje a do 

svojho vnútra nevpustí nijakého cudzinca. Okrem aranžéra, ktorý je jej tvorcom, je 

do  výkladnej  skrine  dovolené  vstupovať  iba  povereným  osobám  -  niekoľkým 

vyvoleným v prípade špeciálnych udalostí.  Mimoriadnymi udalosťami môže byť 

úprava malých detailov a odstraňovanie prachu a nečistôt.  

  Z  tohto  pohľadu  by  som  povedala,  že  výkladná  skriňa  je  svetom  fyzicky 

polosúkromným, nakoľko je prístup do jej vnútra umožnený iba osobám k tomu 

opráveným.

 Výkladnú skriňu  by  som však  zaradila  do sféry  verejného priestoru  z  hľadiska 

vnímania.  Existuje  pre  spoločnosť  vcelku,  neexistujú  (zatiaľ)  pravidlá,  ktoré  by 

určovali, kto sa na ňu dívať smie a kto nie. Dalo by sa povedať, že sa spolupodieľa 

na živote ulice, komunikuje s prostredím. Informuje verejnosť a v neposlednom 

rade je tiež vizitkou majiteľa obchodu. 

  “  Vztahy  a  vazby  veřejného  a  soukromého,  vnějšího  a  vnitřního  světa  jsou  

neobyčejně bohaté a mnohotvárné a co je rozhodující, sotva lze jednu I druhou  

sféru jednoznačně a zřetelně od seba oddělit.”54

3.2.1.3.  Divné pravidlá

 V divnom svete výkladnej skrine platia zvláštne pravidlá, ktoré nezainteresovaný 

pozorovateľ nemôže odhaliť jednoducho. Je to svet fungujúci vlastným životom. 

To, čo výkladná skriňa ukazuje svetu ulice, je dokonale komponovaný divný svet, aj  

keď ide iba o svet artefaktov - svet stvorený človekom. 

3.2.1.3.1.  Profesionálne aranžovanie výkladnej skrine

  Stvoriteľom alebo tvorcom výkladnej rozumieme osobu aranžéra, ktorému jeho 

profesia   umožňuje  vstupovať  do  zakázaných  prázdnych  miest  za  sklom.  Tam, 

54MOKREJŠ, A.; Veřejnost: skutečnost - iluze – fikce. 1. vyd. Triton 2005. ISBN 80-7254-498-5.
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ukrytý za plentou nerušene tvorí divné svety za sklom. Kreácie, ktoré nám aranžér 

prostredníctvom výkladnej skrine sprostredkúva, nie sú obyčajnou súhrou náhod. 

Jedná sa o premyslený systém, precízne plánovaný, vytvorený s jasným zámerom k 

dosiahnutiu najvyššieho cieľa, ktorým je kúpa tovaru.

  Dobová literatúra s tematikou aranžovania výkladných skríň, ktorú som počas 

príprav k práci nazhromaždila, uvádza návody k tomu, ako obsah výkladnej skrine 

komponovať čo najefektívnejšie. 

Jedno  z  tajomstiev  inštalovania  výkladnej  skrine  osvetľuje  Blumenfeldovo 

pozorovanie.  Zistilo  sa,  že  chodci  obzerajúci  si  svet  výkladnej  skrine  z  ulice, 

najväčšiu pozornosť venujú tovaru vystavenému v dolnej časti výkladu. Len bežne 

si prezrú predmety umiestné po bočných stranách výkladnej skrine, a nakoniec, 

tovaru umiestnenému vo vrchnej časti venujú pozornosť nepatrnú.55 Preto platí, že 

tovar, ktorý sa má predať, sa umiestňuje vždy do strednej časti dolu vo výkladnej 

skrini. 

  V dnešnej dobe sa výskum atraktívnosti výkladnej skrine už neuskutočňuje týmto 

spôsobom  pozorovania.  Človeka  nahradila  kamera,  ktorá  sleduje  pohyb  zreníc 

okolidúcich a zaznamenáva,  koľko ľudí  a akým spôsobom venovalo svoj  pohľad 

reklame.  

  Ďalším pravidlom doporučovaným pri aranžovaní výkladnej skrine, je pozorovanie 

Dr.  Lisinského,  ktorý  zistil,  že  z  hľadiska  funkčnosti  je  viacfarebné  riešenie 

výkladnej skrine omnoho efektívnejšie oproti jednofarebnému. Mnohofarebnosť 

však musí spĺňať kritériá farebnej harmonickosti. 

 Tovar vo výkladnej skrini je aranžovaný v stupňovitej zákonitosti za sebou idúcich 

plánov.  Tovar  nesmie  byť  uložený  v  dolnom  zadnom  pláne  výkladnej  skrine, 

pretože  by  nepĺňal  požiadavky  na  optickú  dosiahnuteľnosť  a  čistotu  priestoru. 

Uľahčuje tým orientáciu očí  obdivovateľa a umožňuje lepšie sústredenie, čo by 

naopak  zmäť  viacerých  za  sebou  inštalovaných  radov  rôznorodého  sortimentu 

skomplikovala.

  Celkový  dojem  presvedčivosti  sa  v  divnom  svete  umocňuje  za  použitia 

pomocných  rekvizít  –  objektov,  ktoré  upriamujú  pozornosť  na  vec,  konkrétne 

55GRÉGR a syn, Eduard Dr. Výkladní skříně, Jejich význam, úprava a návod, jak se stanou úspěšnějšími, Praha 
1942.str 10

36



tovar,   ktorý  má  byť  v  centre  obdivu.  Rekvizitami  sú  najčastejšie  objekty  – 

napodobeniny z ľahkých materiálov, pre umocnenie dojmu reálna sa v súčasnosti v 

aranžérstve využíva fotografia, video, svetelná technika a pohyb. Neobvyklými už 

nie  sú  ani  interaktívne  výkladné  skrine,  ktoré  menia  farebnosť  v  závislosti  od 

pohybu na ulici.

Svet vo výkladnej skrini tak pripomína divadelnú scénu. 

  Avšak  dej  predstavenia prebieha v  zvláštnom – zdanlivo zastavenom čase.  Je 

ovplyvňovaný záhadnými cyklami a stojí  v ostrom kontraste k “reálnemu” času, 

ktorý  je  určovaný  davom  ľudí  plynúcim  ulicou  a  zrkadliacim  sa  po  vonkajších 

stenách výkladnej skrine. 

  Rytmus “života” výkladnej skrine nieje totožný s rytmom obyvateľov mesta, aj 

keď sa do značnej miery fázam života reálneho sveta prispôsobuje. Preto, svet v 

dokonalej výkladnej skrini musí svojím obsahom stále držať krok  nielen s módou, 

ale aj s dôležitými – sviatočnými udalosťami v živote ľudí počas celého roka.

V pravidlách aranžovania  sa  o  cykloch života výkladnej  skrine  dozvieme,  že jej 

obsah, aby bola neustále v centre pozornosti, by nemal ostať bez zmeny dlhšie ako 

14 dní.56

  Václav Cílek toto aranžérske pravidlo popisuje ako typ súčasnej marketingovej 

stratégie najmä veľkých obchodných domov, ktoré “.. diverzitu času a příběhu...” 

úmyselne potlačujú s cieľom vyhovieť móde a podporiť záujem kupujúcich.57   

  Na základe ankety, ktorú som uskutočnila v jeseni 2013 v pražských obchodných 

domoch, dozvedela som sa, že niektoré obchody s módnymi odevmi menia obsah 

výkladnej skrine dokonca každý týždeň. 

 

3.2.1.3.2.  Zátišie Vanitas

  Iný je rytmus života vo výkladnej skrini v modernom obchodnom dome a iný v 

ulici,  v  ktorej  prednosť  pred  chodcami  –  obdivovateľmi  výkladných skríň  majú 

56GRÉGR a syn, Eduard Dr. Výkladní skříně, Jejich význam, úprava a návod, jak se stanou úspěšnějšími, Praha 
1942.str 9
57CÍLEK, Václav. Dýchat s ptáky: obyčejné texty o světle paměti, pravdě oblaků a útěše míst. 1. vyd. Praha: 
Dokořán, 246 s. ISBN 978-807-3632-021. 
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autá. V ruchu dopravnej špičky človek prechádza ulicou čo najrýchlejšie, pretože 

nemá dôvod sa v hlučnom a prašnom priestore zdržiavať dlhšie. Práve v takýchto 

uliciach  -  autopromenádach  bývajú  za  špinavým  sklom  ukryté  výkladné  skrine 

oprostené od zbytočnej zdobnosti a precízneho detailu, nepovšimnuté aj celé roky 

dávajú na obdiv ten istý tovar pod vrstvou prachu. 

  Zaujímavým  postrehom  sa  mi  javí  príklad  “zátišia  vanitas”,  ktorým  nazýva 

Hodrová58 výkladnú  skriňu  holešovického  bazáru.  Jeho  obsah  sa  mení  každým 

dňom; uberaním a následným dopĺňaním tovaru podľa aktuálne odbytu. 

  Zátiším Vanitas by som nazvala tiež divné svety vo výkladných skriniach, ktorých 

tvorcovia  nerešpektujú  doporučené  pravidlá  overené  profesionálmi.  Takéto 

výkladné  skrine  poskytujú  pastvu  pre  oči.  Napriek  tomu,  že  ich  čitateľnosť  je 

sťažená a zámer predávajúceho neznámy, zvláštne kompozície ponúkajú priestor 

pre imagináciu. 

  Grégr v pravidlách pre aranžérov zavrhuje tento typ skrumážovitej kompozície, ba 

dokonca vystríha pred laxným spôsobom aranžovania.  “ Kdo vystaví ve výkladní  

skříni spolu leštidlo na boty, herinky a margarin, stane se směšným a jeho výklad  

není pro zákazníky vůbec lákavým.”59

  Napriek tomu sa stáva, že v uliciach mesta sa stretávame s týmto typom divného 

sveta pomerne často.  O tom, či  má tento “dadaistický”  spôsob aranžovania   z 

hľadiska predajnosti valnú hodnotu, by sa dalo polemizovať. Pravdou však ostáva, 

že aj  “smiešna” výkladná skriňa si  nájde vďaka svojmu osobitému kúzlu svojich 

obdivovateľov a v priestore ulice budí údiv.

3.2.1.4.  Stretnutie dvoch svetov

   Výkladnú skriňu ponímam ako jav, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou mestského 

prostredia. Výkladná skriňa je od života v ulici závislá. Neparazituje však na ňom. 

Ide tu o akýsi symbiotický vzťah. Podieľa sa nielen na vizuálnej kvalite verejného či 

58HODROVÁ, Daniela. Chvála schoulení: (eseje z poetiky pomíjivosti). Vyd. 1. Editor Stéphanie Ménasé. Překlad 
Kateřina Gajdošová. Praha: Malvern, 2011, 424 a. Literární věda, sv. 38. ISBN 978-808-6702-919. 

59GRÉGR a syn, Eduard Dr. Výkladní skříně, Jejich význam, úprava a návod, jak se stanou úspěšnějšími, Praha 
1942.str.8
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poloverejného priestoru mesta, modeluje tiež spoločenský život ulice a spolutvorí 

jej genius loci. 

  Dôkazom harmonického súžitia človeka a výkladnej skrine môže byť fakt, že na 

miestach s najvyššou koncentráciou ľudí, kde je aj rôznorodosť socioekonomických 

skupín  najvyššia,  nájdeme  obchody  s  výkladnými  skriňami  vystavujúcimi 

rôznorodú  škálu  tovaru.  A  naopak,  v  uliciach,  kde  sa  zdržiava  obyvateľstvo  z 

rovnakej  socioekonomickej  skupiny,  výkladné  skrine  vykazujú  medzi  sebou 

spoločné špecifiká. (napríklad Pařížská ulice v kontraste s  ulicou Milady Horákové 

v Prahe).

    Svet vo výkladnej skrini je strnulý, neživý a teda nehybný. Život rozpohybuváva 

divný  svet  za  sklom.  Vďaka  pohybu  v  ulici,  nehybný  svet  zdanlivo  ožíva 

prostredníctvom  vonkajšieho diania zrkadliaceho sa na sklenenej ploche vitríny. 

   Zaujímavým príkladom oživenia tohto divného sveta priamym zásahom zo sveta 

ulice je jedna z prvých interaktívnych výkladných skríň. Výkladná skriňa hračkárstva 

v Anglicku využila originálny trik, spočívajúci v tom, že tovar – mechanické hračky v 

jej vnútri sa po stlačení gombíka umiestneného na vonkajšej časti dali do pohybu. 

Na  základe  tohto  malého  ozvláštnenia  si  vyslúžila  patričný  ohlas  a  tešila  sa 

veľkému  záujmu  okoloidúcich  –  hlavne  detí,  ktoré  s  radosťou  stláčali  jej 

“oživovacie” tlačidlo. 60

    

  3.2.1.4.1. Hra na lákanie

   Výkladná skriňa chce byť stále videná. Je vo svojej podstate svetom, ktorý sa 

dáva na obdiv, vynucuje si pozornosť a chce byť obdivovaný. 

  Jej základným poslaním je pútať, lákať a vábiť. Na svoju korisť, ktorou je chodec – 

potencionálny kupec tovaru, sú výkladné skrine pripravené vyčkávať celé dni.  Kvôli 

nočnému vábeniu sú dokonca vybavené špeciálnym osvetlením, na základe rady z 

príručky pre aranžérov,.“světlo vábí hmyz – světlo vábí lidi.” 61 Trpezlivo a nehybne 

60GRÉGR a syn, Eduard Dr. Výkladní skříně, Jejich význam, úprava a návod, jak se stanou úspěšnějšími, Praha 
1942.str.11
61GRÉGR a syn, Eduard Dr. Výkladní skříně, Jejich význam, úprava a návod, jak se stanou úspěšnějšími, Praha 
1942.
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čaká na správnu chvíľu a ani na okamih neprestane plniť svoje poslanie pútača. 

  Kto sa rozhodne hrať s výkladnou skriňou hru na lákanie, nemusí však nutne 

skončiť ako porazený. Okoloidúci má stále možnosť rozhodnúť sa z hry kedykoľvek 

vystúpiť. Pravidlá sú nejasné, dialóg s výkladnou skriňou vedie každý sám vo svojej 

hlave.  Charakter  rozhovoru  je  premenlivý  od  človeka  k  človeku,  od  výkladnej 

skrine k výkladnej skrini.  

   Na rozdiel od “bežnej” pouličnej reklamy vo forme pútačov, nápisov, billboardov, 

výkladná skriňa vizualizuje utopický svet v troj-rozmernom priestore. Vytvára tak 

ilúziu skutočnej dokonalosti, priestor vo svojom vnútri mení na krajinu, v ktorej je 

všetko perfektné a okúzľujúce. Ilúzia bezchybnosti, radosti a šťastia je najsilnejšou 

kartou v ruke výkladnej skrine. Každý z nás predsa túži po ideálnom svete bez 

rušivých elementov, kde všetko je jasné a čisté. Divný svet vo výkladnej skrini je tak 

pokriveným  obrazom  skutočnosti  a  keďže  sa  jedná  o  utópiu,  tento  svet  je  v 

reálnom svete nedosiahnuteľný.

  Výkladná skriňa nám ponúka instantný pocit blaženosti. Nájdeme v nej presne to, 

čo nám v našom všednom svete chýba.  Hoci  je nemá, výkladná skriňa sľubuje 

ružovú budúcnosť prostredníctvom úderných sloganov. Tým, že sľubuje a zalieča 

sa, očakáva reakcie od sveta spoza jej hraníc. Ak pozorovateľ prepadne jej kúzlu, je 

povzbudený zlepšiť  svoj  všedný život a vkročí  do predajne,  v  hre na lákanie si 

výkladná skriňa pripočíta ďalší  bod. 

3.2.1.4.2.  “Lízanie výkladnej skrine”

  Pozorovanie divných svetov ako špecifický druh záľuby sa označuje v angličtine 

ako  “windowshopping”,  čiže  voľne preložené ako  nakupovanie  prostredníctvom 

okna.

   Vo francúzštine má tento druh aktivity pomenovanie “Faire du lèche – vitrine” čo 

doslovne znamená lízanie výkladnej skrine. 

Veľké promenády plné zástupov flanérov si bez výkladných skríň už ani nevieme 

predstaviť. Prvé veľké korzá s výkladnými skriňami, ako ich poznáme dnes, vznikali 

v 18. storočí v Paríži. Korzo bolo v tom čase centrom spoločenského života. Aj dnes 
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ľudia trávia svoj voľný čas obdivovaním krásy výkladnej skrine a jej tovaru, akoby sa 

jednalo o umelecké dielo. V niektorých prípadoch sa o umenie skutočne jedná. 

Existuje  mnoho  galérií  po  celom  svete,  ktoré  využívajú  netradičný  priestor 

výkladnej  skrine  k  prezentovaniu  umeleckých diel.  Prevažne sa  jedná o  tvorbu 

mladých  začínajúcich  autorov,  ktorí  tak  majú  zabezpečené  početné  publikum 

rôznorodého charakteru. 

Galerie Ferdinanda Baumanna, Um akart gallery, Galerie Vernon.
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4.  PRAKTICKÁ ČASŤ

        Inšpiráciou pre praktickú časť bakalárskej práce Divný svet vo výkladnej skrini mi 

bola  oblasť  divného,  ťažko  definovateľného  sveta,  s  dôrazom  na,  pre  mňa 

nepochopiteľné pravidlá, ktorými sa riadi. V prípade, že sa sama stretnem s divným 

svetom  v  reálnom  živote,  pokúšam  sa  nájsť  určité  zákonitosti,  ktorými  je 

ovplyvňovaný. Mojou obľúbenou technikou pozorovania divných svetov je aj práve 

preto fotografická časozbierka, ktorej časť prezentujem v práci. 

         Ďalším impulzom pre prácu je  fyzická podoba výkladnej skrine; jej forma a  

obsah. Zaujíma ma ohraničený priestor, ktorý sa odhaľuje nášmu zraku iba z jednej 

svojej strany. Svet výkladnej skrine vyzerá, akoby bol sklenenou stenou preťatý a my 

sme sa  pozerali  na  jeho  prierez.   V  praktickej  časti  preto  pracujem s  objektovou 

kompozíciou  limitovanou  v  kvadratickom  priestore,  tak,  ako  je  tomu  aj  v  reálnej 

výkladnej skrini. Pracujem však pochopiteľne v menšom mierke – vytváram zvláštne 

zmenšeniny  výkladnej  skrine.   V  objektovej  tvorbe  využívam  tiež  svoju  obľúbenú 

techniku, ktorou je objet trouvé a readymade. 

      Lákanie  svetlom  a  stav  údivu  vyvolaný  prezraním  si  zastaveného  sveta  sú 

momenty, pre ktoré sa oplatí vyraziť si z času na čas aj na nočný windowshopping. V 

práci preto aplikujem svoje poznatky a skúsenosti aj z tejto oblasti.

4.1.  Divné svety

4.1.1.  Divný svet kopy hliny 

         Kopu hliny, ktorej životom sa zaoberám, som stretla v zime roku 2012 v Košiciach 

počas jazdy bicyklom. Šla som z bodu A do bodu B obvyklou trasou, a keď som si 

všimla kopu hliny, ktorá sa tam zo dňa na deň zjavila,   normálnosť  mojej obvyklej 

cesty bola   zmenená.  Prekvapilo,  ma,  že  kopa  hliny  sa  objavila  v  blízkosti  rušnej 

križovatky, na kúsku zelene vtesnanej medzi panelákmi a parkoviskom. Nevedela som, 

kto  ju  tam  priniesol  a  neviem  to  ani  doteraz.  Kopu  som  si  vtedy  prvý  krát 

vyfotografovala. Zdala sa mi svojou existenciou na práve na tomto mieste  podivná a 
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ozvláštnila mi tak všednú cestu.

Počas  nasledujúcej  návštevy  rodného  mesta,  idúc  bicyklom  tou  známou  cestou, 

prekvapilo ma, že kopa hliny tam po troch mesiacoch stále leží. Ba dokonca sa zdalo, 

akoby ožívala. Spomedzi drobných kamienkov sa začínali ukazovať zelené výhonky.

V lete 2013  sa kopa zelenala bujným životom, a čo bolo prekvapivejšie, nebola tam 

sama. Pridružila sa k nej iná kopa, ktorá však zmizla ešte v zime toho istého roku.

   Pôvodná kopa sa záhadne(možno od smútku) začala zmenšovať. Začiatkom roka 

2014 z nej ostala sotva polovica. Na jar tohto roku kopa hliny úplne zmizla. Čudný 

príbeh kopy hliny sa však možno ešte neskončil.

  Beriem so sebou fotoaparát stále, keď vyrazím touto trasou, pre prípad, že by sa 
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kopy náhodou opäť vrátili.  Na časozberných fotografiách sledujem premiestňovanie 

hmoty,  jej  pribúdanie,   ubúdanie  až  definitívne  (  a  možno  nie)  vymiznutie 

uskutočňované  na  základe  nejasných  princípov.  Zaujímavým  detailom  týchto 

fotografií je, že sú fotené z takého uhla, že kopa hliny je z každej strany obkolesená 

grafickou reklamou. Tá poskytuje presné časové údaje o jednotlivých fázach života 

kopy hliny spoločne s informáciami o aktuálnom kultúrno-spoločenskom dianí. 
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4.1. 2.  Divný svet odvážnych figurín

  Rovnako  ako  kopu  hliny  a  iné  podivnosti,  fotograficky  dokumentujem  život 

zvláštnych bezhlavých a vždy módne odetých figurín na balkóne obchodného domu 

Mier na Námestí Jána Mathého v Košiciach.

  Tieto  figuríny  považujem za  špeciálne  pre ich  odvahu,  a  to,  že  dokázali  opustiť 

bezpečie   obchodu s  odevmi  a  vystúpiť  z  výkladnej  skrine  na  voľné  priestranstvo 

balkóna nad námestím. Stoja rozmiestnené popri zábradlí a bezhlavými telami sledujú 

život dolu na námestí. Ako takí strážcovia. Svoje remeslo si plnia poctivo za každých 

okolností.

  Na základe pozorovania môžem vyvodiť  isté závery o ich zvláštnom svete.  Svoje 

remeslo vykonávajú za letnej páľavy a štipľavých mrazov. Za daždivých dní si obliekajú 

igelitové ochranné obaly.  Keď je veterno, odstúpia od balkóna a primknú sa bližšie k 

stene predajne. Záhadné je, že sa na  balkóne objavujú v obmeňovanej zostave. 

  Domýšľam si vlastné príbehy a hádam, ako tento divný svet asi funguje. Mohla by 

som sa ísť opýtať pani predavačky a aranžérky v jednom, ale bojím sa, že potom by 

život figurín pre mňa mohol stratiť tajomnosť.

   Cyklus fotografií zachytáva fázy života figurín počas roka.

4.2.  Divné pravidlá

   Druhá  časť  mojej  praktickej  práce  pozostáva  z  dvoch objektov  –  škatúľ,  ktoré 

predstavujú  dva  divné  polouzavreté  svety  a  ich  podoba  má  predlohu  vo  vizuále 

výkladnej  skrine.   Rozhodla  som sa  v  tomto prípade využiť  v  určitej  miere  prvok 

náhody,  a  zároveň  som  postupovala  podľa  pravidiel  popisovaných  v  príručke  pre 

aranžérov.

      Do svojich malých výkladných skriniek som neumiestnila tovar,  určený k predaju. 

Našli  si  v  nich  miesto  výhradne  zbytočnosti  a  vyhodené  predmety,  ktoré  prestali 

vyhovovať  požiadavkom  majiteľov.  Vytvorila  som  tak  dadaistickú  skrumáž 

odvrhnutých predmetov.

   Počas prechádzok ulicami mesta, či rutinného premiestňovania sa a upratovania, 
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som zhromažďovala v období dvoch týždňov zvláštne predmety, ktoré mi osud počas 

všedných dní priniesol do cesty. Napríklad krokodýla, ktorý sa jednoho dňa po búrke 

zjavil v mláke pred naším domom. Ostal tam učupený, aj keď  mláka už dávno vyschla.  

Tak  som ho  vzala  domov.  Ostatné  predmety   som nachádzala  počas  upratovania 

zapadnuté za nábytkom, či v kabelke, no prevažná časť “materiálu” pochádza z ulice. 

Mnoho “pokladov” bolo uložených pri  odpadkových košoch, ba v jednom prípade 

som vybrala luster priamo z odpadkového koša. Povedala by som, že to bola náhoda, 

že veci, ktoré mi padli do oka a na chvíľku zastavili tok reality  prišli ku mne samy od 

seba. 

  Kompletný  nález  za  obdobie  dvoch  týždňov  činil  jednu  polyetylénovú  tašku   s 

predmetmi  rôzneho  charakteru.  (Napríklad:  spomínaný  plastový  krokodíl,  plastový 

dinosaurus  oranžovej  farby,   4  oranžové  plastové  kryštály  -  dekorácie,  ktoré  som 

odrezala z lustra vyhodeného do smetného koša, drevená lyžička – maľovaný suvenír, 

1 rolka lesklého zeleného dekoračného papiera – vianočný motív, papierová tácka od 

torty striebornej farby, 2 ks ligotavých vianočných dekorácií v tvare anjela, 3 vianočné 

gule z plastu, atď …) Bohužiaľ zber predmetov som nemohla z hygienických dôvodov 

ponechať v absolútnej réžii osudu. 

   Niekedy boli tieto veci tovarom, možno hrali hru na lákanie vo výkladnej skrini a 

niekto si ich kúpil. Chvíľu robili radosť, potom ovšedneli a stali sa z nich prebytočné 

drobnosti.  Vyhodené predmety ako niečo nepotrebné a nechcené som sa rozhodla 

vo  svojej  práci  vystaviť  do  improvizovanej  výkladnej  skrinky  a  vytvoriť  tak 

obzeraniahodný svet z “odpadkov”. 

    Vytvorila som objet trouvé - skrumáž, pripomínajúcu tie, ktoré občas stretávam vo 

výkladných skriniach bazárov. 

 Ako princíp riadiaci nasledovnú manipuláciu s predmetmi som si vybrala 2 úderné 

heslá z dobovej príručky pre aranžérov. 

   Z 200 hesiel som si najprv náhodne vytipovala 10 tak, že som na ne so zavretými 

očami namierila prstom v knihe. 10 hesiel som napísala na papier ( viď foto) a vložila 

do losovacieho igelitového sáčika. Vytiahla som z neho dve heslá, ktoré sa tak stali  

základom objektovej kompozície. “Náhoda” mi určila naozaj lákavé heslá, tieto: Každá 
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láhev – láhev zdraví a Nový župan – Nová radost.

Pri  inštalovaní  predmetov  rôznorodého  charakteru  som  sa  snažila  naopak  v  čo 

najväčšej  miere  dodržiavať  aranžérske  pravidlá  popisované v  príručke.  Vznikla  tak 

zvláštna zlúčenina objektov, v ktorej je ťažké hľadať súvislosti. Absurdnosti výjavu tu 

kraľujú prekvapujúce heslá.

Heslá citované z príručky pre aranžérov (vylosované princípy kompozície v momente postupu 

do ďalšieho kola losovania.)
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4.2.1. “Každá láhev – láhev zdraví”
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4.2.2.  “Nový župan – nová radost”

Výkladná skrinka “Nový župan – nová radost” 
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4.3.  Modulátor divného sveta

  V druhej časti  práce som sa rozhodla vytvoriť  objekt komunikujúci so svojím 

okolím, podobne ako výkladná skriňa. 

  Zásadným je tu fakt, že táto druhá búdka – výkladná skrinka má zázračné účinky 

na pozorovateľa a je schopná zmeniť jeho vizuálne vnímanie. Funguje na základe 

jednoduchého  očného  klamu,  keď  sa  expozíciou  farebného  svetla   unavia 

farbocitlivé  receptory (čapíky)  na sietnici  oka.  To má za následok,  že farebným 

svetlom prilákaný zvedavec pocíti stav nazývaný ako sukcesívny kontrast.

Sukcesívny  kontrast  je  jav,  ktorý  nastáva   pri  odvrátení  pohľadu  po  dlhšom 

zahľadení  sa  na  farebnú  plochu.  Podstatou  skrinky  je  unaviť  čapíky  oka 

pozorovateľa tým, že vnútorný priestor skrinky bude osvietený zeleným svetlom. 

Zosilnenou  činnosťou  receptorov  pre  vnem  zelenej  farby  dochádza  k  ich 

“preťaženiu” a únave. Receptory vnímajúce ostatné farby však nespia. Pri pohľade 

mimo zelené svetlo – pri  návrate do reality – im pár sekúnd potrvá, pokým sa 

opätovne aktivujú. A to spôsobí,  že monochromatický zelený obraz vnímaný po 

istú  dobu  zmení  svoju  polaritu  do  opačného  farebného  spektra  a  zafarbí 

skutočnosť do cyklaménovej až červenej farby. 

  Skrinka  pozostáva  z  obalu,  dvoch  ručných  LED  lámp,  kocky  zo  zeleného 

pauzovacieho  papiera,  ktorá  slúži  ako  dvojitý  farebný  filter  pre  zdroj  svetla. 

Súčasťou skrinky je aj popisok s návodom na jej použitie s  prísľubom zmeneného 

videnia sveta.

  Ako obal pre “zázračné” svetlo som zvolila “obyčajnú” plastovú škatuľu, v ktorej 

sa predávajú potraviny a cukrovinky. Symbolicky sa odkazuje k výkladnej skrini, ako 

ochranného  obalu  pre  tovar  určený  ku  konzumácii.  Voľný  priestor  skrinky  je 

vyplnený vatelínom, ktorý rozostruje svetlo vyžarujúce z lámp a vytvára efekt akejsi 

hmloviny.
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“Modulátor divného sveta” - vrecková LED 

lampa a kocka s dvojitým zeleným filtrom 

(pauzovacím papierom) v ligotavom obale.

“Modulátor divného sveta” v kompletnej podobe vo vypnutom stave.
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Rozsvietený “modulátor divného sveta” s popisom použitia v anglickom jazyku.
Zelené a biele svetlo. V konečnej verzii som pridala filter aj na spodné biele svietidlo, 
nakoľko znižovalo účinok sukcesívneho efektu.
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Konečná podoba modulátora divného sveta s dvojitým zeleným osvetlením.
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5. DIVNÝ SVET NA 2. STUPNI ZŠ

  V  pedagogickej  časti  svojej  bakalárskej  práce  sa  pokúsim  natieniť  možnosti 

využitia  tém  divného  sveta  a  divného  sveta  vo  výkladnej  skrini  vo  vyučovaní 

vývtvarnej výchovy.

  Silný  súvis  témy divného  sveta  vidím s  obdobím  dospievania.  V  tomto  veku 

prechádza  človek  prudkým  vývojom  osobnosti  spojeným  s  pocitmi  určitej 

zmätenosti  a  vlastnej  nedokonalosti.  Dáva  dôraz  na  estetickú  stránku  svojej 

fyzickej  podoby,  veľmi  intenzívne  vníma  hodnotenie  svojej  osoby  okolím.  Má 

tendencie  k  extrémnym  reakciám  na  tlaky,  ktoré  sú  naňho  vyvíjané  zvonka. 

Porovnáva  sa  s  ostatnými,  hľadá,  v  čom  je  odlišný.  Pubescent  v  procese 

formovania identity definuje svet na “náš”, t.j. Svet svojej vrstevníckej skupiny a 

svet tých druhých. Ktorý môže chápať ako divný. 

Jana Spilková, Lucie Radová 62

  Z  dôvodu,  že  sú  jednotlivé  projekty  zamerané  na  žiakov  druhého  stupňa 

základnej  školy,  vykazujú  stupeň  vyššej  technickej  náročnosti.  Výtvarné  aktivity 

poskytujú  možnosť výberu zo širokého poľa výtvarných techník od maľby, kresby, 

grafiky,  cez  objektovú  tvorbu,  fotografiu,  videoart  až  k  umeniu  site  specific  a 

happeningu. Práve preto vymedzujem aktivity na skupinu žiakov druhého stupňa 

záladnej školy. 

  Vzhľadom k tomu, že mladí tvorivci majú v tomto veku na základe predošlého 

vyučovania  v  rámci  hodín  výtvarnej  výchovy  skúsenosti  s  prácou  s  rôznymi 

materiálmi,  kompozíciou  aj  vnímaním  farebných  vzťahov,  pomenúvajú  prvky 

vizuálne obrazného vyjadrenia a porovnávajú ich na základe vzťahov, volia vhodné 

techniky  pri  plošnom,  objemovom  aj  priestorovom  zobrazení,  dokážu  k 

interpretácii obrazového vyjadrenia slobodne kombinovať prostriedky vizuálneho 

vyjadrenia. Zdroj RVP

 Širokospektrálnosť záberu vybranej témy by tak ponúkla priestor pre zužitkovanie 

ich znalostí a ďalší rozvoj výtvarného vnímania, mala by vplyv na psychologicko – 

osobnostný rozvoj žiaka, schopnosť orientácie

62The Czech “mall junkies”:qualitative methods and their use in the geography of children and youth XXII Sjezd 

České geografické společnosti Ostrava 2010.
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sa vo vizuálnej oblasti vo verejnom prostredí.

   Súčasne je zámerom vytvoriť priestor pre diskusiu o sociálnych javoch spojených 

s témou, ktorá má za cieľ rozvinúť tiež komunikačné schopnosti žiakov.

5.1.  Divný svet

  Výtvarným zobrazením žiaci znázornia, čo sa im zdá byť divné na tomto svete. Zvoliť 

si môžu ľubovoľné techniky plošného vyjadrenia. ( kresba, maľba, grafika, komix).

  Výsledok práce prezentujú pred ostatnými, čím vzniká diskusia na otázky:

Čo je a čo nieje v našom svete normálne? Kto určuje,  čo je normálne? Aký pocit  

vyvoláva v človeku stretnutie sa s divným svetom? Čo sa zdá byť divné ich rodičom? 

Starým rodičom? Zvieratám? Kto je to podivín?

Medzioborové ciele: problematika rasizmu a xenofóbie, prevencia šikany, teória 

podivnosti  M.  Foucaulta  -  homosexualita,  konzumná  spoločnosť,  ekologické 

správanie sa, atď...

5.2.  Projekt “Cestou do školy”

   V  dlhodobejšom  projekte  sa  zamerajú  na  ľubovoľné  miesto  vo 

verejnom/poloverejnom priestore, ktoré ich čímsi zaujíma, cítia v ňom génia loci. 

Ideálne by to mohlo byť miesto nachádzajúce sa na obvyklej trase do školy. Počas 

školského roka budú miesto fotograficky/ prípadne inou technikou dokumentovať 

a sledovať jeho premeny v rôznych obdobiach. 

Ako je miesto využívané ľuďmi? Je to príklad plne užívaného urban spaceu? Aké 

aktivity tam ľudia vykonávajú a prečo? Akým tempom žije to miesto? Mení sa? Je v 

ňom badať určité cykly? Aký má miesto význam z hľadiska histórie?

Výtvarne vyjadriť zmeny miesta v cykle prác (fotografie, video, maľba atď.)
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Vysvetliť si:

  Čo je verejný priestor? Čo ponúka verejný priestor? Aké práva a povinnosti z toho 

vyplývajú pre užívateľa VP? Ako by sa dala zlepšiť situácia na konkrétnom príklade? 

Čo tam chýba? Čo tam prekáža?

  Žiaci sa zamyslia, ako by sa dané miesto mohlo využívať lepšie. Navrhnú obmenu 

miesta a vizuálne ju spracujú (fotokoláž, maľba,...) 

(Bazén na streche galérie v Londýne)

5.3.  Cvičenie pre vnímanie priestorových vzťahov

  Žiaci si vylosujú 3 predmety, fragmenty, z vrecka plného rôznorodých predmetov, a v 

priestore školy nájdu miesto vhodné pre ich inštaláciu. Dôraz kladú na kompozičné 

vzťahy priestorové aj  farebné,  pracujú tiež  s  funkciou predmetov,  ktorá môže byť 

inštalovaním do prostredia zmenená.

  Svoje počínanie obhájja pred ostatnými, ktorí počin slovne zhodnotia.

5.4.  Divný výrobok

  Výtvarná aktivita by zabrala niekoľko vyučovacích hodín. Žiaci - jednotllivci alebo 

skupinky vymyslia “revolučný výrobok” - divný predmet. Výrobok by mal spĺňať 

požiadavky na zázračnosť 

a svojou funkciou by mal byť schopný transformovať skutočnosť, zmeniť náš bežný 

svet alebo ho vylepšiť. (Napríklad okuliare, s ktorými vidíme svet akoby bol pod 

vodou, či zázračné žuvačky, čo by nám umožnili zapamätať si všetko, v čase ich 

žuvania, atď...)

 Úlohou  žiakov  by  bolo  zamyslieť  sa  nad  pozitívnym  aj  negatívnym  dopadom 

výrobku na ľudstvo a prírodu v prípade, že by sa im ho podarilo vyrobiť funkčný. 

Ako by  posunul spoločnosť na inú úroveň?

Následne by  vypracovali  vizuálny  štýl  “marketingovej  kampane”.  Natočiť  krátky 

spot, ktorý by mal presvedčiť ku kúpe výrobku, navrhnúť obal, logo, plagát.
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Prostriedky:  kresba,  maľba,   úžitková  grafika(  typografia,  počítačové  grafické 

programy), video, animácia.

Ciele:  konzumná  spoločnosť,  vizuálny  smog,  umenie  vo  verejnom  priestore, 

reklama a disneylandizácia mesta, starostlivosť o historické pamiatky, architektúra, 

teória farieb, 

práca  v  kolektíve,  rozvoj  sociálnych  vzťahov,  osvojenie  si  rôznych  výtvarných 

techník, použitie nadsázky až komična vo vizuálnom jazyku. Na absurdite výrobkov 

si ukázať, ako sa reklama líška, podprahové techniky pri tvorbe reklamy.
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