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1 Úvod 
P!i úvaze o mé bakalá!ské práci se setkaly dva d"le#ité momenty. Prvním z nich byla 

velmi dob!e odborn$ vedená praxe s posti#en%mi, kterou jsem absolvoval v prvním 

ro&níku mého studia na Pedagogické fakult$ UK v Praze v rámci p!edm$tu Orbic Pictus I.  

Osobn$ jsem m$l do té doby pouze zku'enost se zdravotn$ znev%hodn$n%mi lidmi v 

osobách vyu&ujících um$leck%ch 'kol — kter%ch jsem si velmi vá#il. Jednu z takov%ch 

'kol — hudební obor — jsem 14 let nav't$voval.  

Druh%m momentem byla mo#nost v%b$ru támatu bakalá!ské práce. Tu jsem mohl doplnit 

díky konzultaci s vedoucím práce o v%razn% podíl práce nevidomého, kter% se dosud nijak 

v%tvarn$ neanga#oval. 

B$hem práce p!i studiu pramen", t%kajících se jak um$ní — konkrétn$ soch ve ve!ejném 

prostoru — tak zrakového omezení, p!edpokládám, získám mnoho nov%ch v$domostí a 

nakonec i praktick%ch zku'eností.   

Toto v'e se budu sna#it zhodnotit v didaktické &ásti práce v podob$ malého projektu, kter% 

se bude t%kat vedení zrakov$ znev%hodn$n%ch p!i práci na prostorovém objektu. 
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2 Prostor pro ve!ejnost a objekt 

2.1 Vymezení pojmu 
Za ve!ejn" prostor se dají pova#ovat v'echny prostory — v na'em p!ípad$ prostory ve 

m$st$ — které jsou bezplatn$ zp!ístupn$ny obyvatel"m m$sta, stejn$ jako jeho 

náv't$vník"m. Ve!ejn% prostor je ur&en dv$ma v%znamy. Prvním z nich je fyzicky 

definovan% tvar a druh%m je spole&ensk% #ivot, kter% ho napl(uje. Absence jakéhokoliv z 

t$chto dvou v%znam" ru'í pojmenování ve!ejného prostoru jako takového, proto pokud 

chybí v daném prostranství spole&enské aktivity a mezilidsk% kontakt, z"stává pouze 

fyzick% prostor. V sou&asnosti je &asto ver !ejn% prostor nahrazován tzv. soukrom%mi 

prostory s ve!ejn%m p!ístupem, kter%mi jsou obvykle zelené plochy, které jsou povinnou 

sou&ástí architektonického návrhu. Mezi tyto um$lé prostory pat!í p!edev'ím kancelá!ské a 

pr"myslové parky, nákupní parky a centra a a&koliv jsou tato místa navr#ena ke 

spole&enskému ú&elu setkávání se, v mnoha p!ípadech se zde lidé p!irozen$ nesetkávají a 

tedy logicky postrádají taková místa dimenzi sociální, tak pot!ebnou pro kvalitu #ivota ve 

m$stech a obcích.1 

Za velmi d"le#it% pova#uji pojem prostor pro ve!ejnost, nebo) takov% prostor slou#í jak k 

&innostem b$#ného pohybu — p!esuny pomocí ch"ze, b$hu, jízdy na kole, &i na jiném ne-

motorovém prost!edku — tak k &innostem pobytov%m — zdr#ování se v daném prostoru a 

chování se v n$m podle pravidel ú!edn$ stanoveného chování. Prostor ve!ejn% by m$l mít 

tedy funkci u#itnou, obyvatelnou a zárove( kulturní.  

K tomuto tématu se vyjad!uje Ing. Ale' Zedník: '„Ve volném prostoru m$sta by m$lo mít 

v%tvarné um$ní své nezastupitelné místo. Do v%stavní sín$ &i galerie vstupuje  náv't$vník 

zám$rn$, proto#e vyhledává um$ní. Podstatou ve!ejn%ch prostor jsou ov'em zcela odli'ná 

pravidla hry — psaná i nepsaná.“2  

Z toho vypl%vá, #e situace je opa&ná. Diváci, kritici a obdivovatelé se setkávají s 

um$leck%mi díly náhodn$, p!i&em# práv$ tento moment nahodilosti má d"le#it% v%znam v 

tom ohledu, #e se v%tvarné um$ní m"#e dostat k nej'ir'í ve!ejnosti. Nainstalované objekty 

                                                
1 Srov. LEGEMZOVÁ, Jarmila. Místo a funkce objektu ve ve!ejném prostoru. Praha, 2011. Bakalá!ská práce, 
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta., s. 10. 
2 V"tvarné um#ní ve ve!ejném prostoru /Mimo!ádn" grant v oblasti kultury z rozpo$tu statutárního m#sta 
Ostravy pro rok 2004, Ing. Ale% Zedník/ s. 3 
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jsou následn$ podrobeny pozitivnímu i negativnímu hodnocení divák", laik". To je 

d"le#ité zejména pro autora, kter% tak získává zp$tnou vazbu.  

Ve'keré ve!ejné um$ní b%vá n$kdy zahrnováno pod pojem public art, kdy v obecném 

smyslu ozna&uje jakékoliv um$lecké dílo, je# je ve!ejn$ p!ístupné a slou#í ve!ejnosti, tedy 

sochy, pomníky, památe&ní desky, architektonická díla, um$lecká v%zdoba kostel" atd. 

V%znam tohoto pojmu vychází z tendencí moderního a sou&asného um$ní pocházejících 

p!ibli#n$ z 'edesát%ch let 20. století. Patricie C. Phillips3 popisuje public art následovn$: 

„Public art není ve!ejn" jen proto, #e není umíst$n vevnit! nebo v n$jakém 

identifikovatelném m$stském prostoru nebo proto#e by se jednalo o n$co, co m%#e 

ve!ejnost pochopit. Je to ve!ejné proto, #e jde o manifestaci um$leck"ch aktivit a strategií, 

které ideu ve!ejnosti pova#ují za genezi a objekt anal"zy.! 

 

2.2 Ve!ejn% prostor a socha!ství 
Obor socha!ství ve ve!ejném prostoru v sob$ skr%vá mnoho nejr"zn$j'ích zp"sob" projevu 

a pou#it%ch materiál". Od nejsta'ích dob tak m"#eme sledovat sochy v%znamn%ch 

osobností, sv$tc", památníky ve ve!ejn%ch prostranstvích, nám$stích, budovách, v parcích 

a na památn%ch místech. Byly to také v%zdoby chrám" a p!íbytk" i sochy z prostor" míst 

odpo&inku zem!el%ch. D"razy se b$hem historie m$nily, nap!íklad u nás v 19. a# 20. století 

století p!evládaly ve ve!ejném prostoru pomníky a sochy v%znamn%ch kulturních &initel", 

p!ípadn$ politik".  

Moderní socha!ství se sna#ilo vyu#ívat individuálních vlastností materiál" a dát pln$ 

vyznít jejich strukturám a n$kdy i jejich nahodil%m deformacím a defekt"m /barokní 

!ezbá!i pokr%vali povrch zhotoven%ch soch r"zn%mi nát$ry, 'tukem, zlacením a 

polychromií/. Dnes jsou u skulptur &asto ponechány nepravidelnosti, nezatmelené 

praskliny, známky deformace nebo pouze p"vodní stav a podoba surového materiálu. 

Materiál tak p"sobí bezprost!edn$ a naléhav$ svou syrovostí a je obna#en% ve své 

v%lu&nosti. Socha! a materiál jsou ve vzájemném dialogu a p!esná p!edstava se n$kdy 

vyhra(uje a# p!i pracovním procesu. Oproti tomu existují socha!ská díla, v$t'inou velk%ch 

rozm$r", která jsou autorem jen vyprojektována a následn$ je celé dílo prací odborník", 

architekt", in#en%r", technik" a d$lník".  
                                                
3 FOSTER, H. a kol. Um"ní po roce 1900. Praha, 2007. 
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Na jedné stran$ ja autor absolutním stvo!itelem díla a na stran$ druhé po odevzdání 

projektu ustupuje do pozadí a tvorby se v"bec neú&astní. Tato protikladnost je d"kazem 

hledání autentického vyjád!ení.  

M"#eme vnímat také volné um$ní a plastiky dekorující ve!ejná prostranství ulic a v 

'edesát%ch letech t!eba i prostory sídli't$. Krom$ své estetické dimenze reprezentovalo 

ve!ejné um$ní i své objednatele a vyjad!ovalo jejich spole&ensk% statut, v p!ípad$ státních 

zakázek odrá#elo charakter vládnoucí moci a její interpretaci historie.  

Ve dvacátém století p!evá#n$ u nás a v zemích v%chodního bloku, ovládan%ch totalitním 

re#imem, bylo um$ní ve ve!ejném prostoru paradoxn$ podpo!eno vládnoucími subjekty 

jako forma propagace a vyjád!ení se k tématu um$ní a kultury v jejich pojetí. O tématu 

plastik v dobách socialismu velmi ojedin$le d"kladn%m zp"sobem pojednává publikace 

Vet!elci a volavky Pavla Karouse.  

Po tomto stru&ném historickém ohlédnutí bych se cht$l v$noval jev"m, které jsou typické 

pro u#ití ve!ejného prostoru od druhé poloviny dvacátého století skupinami nebo 

jednotlivci, jako místo pro jejich zám$ry bez ohledu na dosavadní navyklé vyu#ívání 

ve!ejného prostoru.  

V polovin$ dvacátého století, a to p!edev'ím v západní Evrop$ a v USA, p!ímo ve 

ve!ejném prostoru, vznikaly subkultury graffiti a street artu, které se velmi &asto vzájemn$ 

prolínaly. V &eském prost!edí jsou nejznám$j'í um$lci Point, Pasta, Enkid a dal'í.  

Um$lec Jan Kaláb /alias Point/ byl autorem prvního t!ídimenzionálního graffiti a sv%m 

zp"sobem i sochy ve ve!ejném prostoru. Pou#ívané materiály polystyren a d!evo jsou 

snadno dostupné a jednodu'e tvarovatelné materiály. Neapelují na materiál jako takov%, 

ale spí'e na jednoduchou práci s ním, rychlou — ve v$t'in$ p!ípad" nelegální — aplikaci 

do prostoru a v r"zn%ch úrovních viditelnosti, zakomponování na místo autorem vybrané. 

Jan Kaláb, absolvent AVU v Praze, se následn$ za&al zab%vat v$t'ími prostorov%mi 

projekty nap!íklad dílo City of names na komixovém festivalu Names a instalacemi do 

galerií a uzav!en%ch prostor. 
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2.3 Dal'í formy v%tvarného um$ní ve ve!ejném prostoru 
Um$ní, které atakuje tím, #e poukazuje na kontroverzní témata ve spole&nosti a zárove( je 

jejho cílem naru'it ve!ejn% prostor, b%vá naz%váno anga#ované um$ní /shoda s termínem 

anga#ované um$ní v dobách socialistického realismu/. V *echách jsou tomuto fenoménu 

nejblí#e um$lecké skupiny Kamera Skura, Pode Bal, Rafani, Guma Guar, Ztohoven. 

Auto!i ze skupiny Ztohoven vyu#ívají komunika&ních médií, za jejich# pomocí upozor(ují 

— v$t'inou pod osobní anonymitou — na politické, spole&enské i kulturní události a 

po&iny /p!íkladem m"#e b%t fingovan% atomov% v%buch, odvysílan% v *eské televizi/. 

Za zmínku dále stojí subjekty, které vyu#ívají ve!ejného prostoru k divákov$ okam#ité 

konfrontaci s vystavovan%m dílem. Jako v%razn% p!íklad poslou#í galerie Artwall pod 

Letenskou plání v Praze, kdy je mo#né bu+ z jedoucího vozidla, p!ípadn$ z prot$j'ího 

chodníku prohlédnout sedm ploch s vystaven%mi díly v#dy od jednoho autora, p!ípadn$ 

skupiny autor". Podobn$ funguje nap!. Galerie Ferdinanda Baumanna v pr"chodu blízko 

Václavského nám$stí, nebo mezinárodní Ukradená galerie. Ta dává mo#nost vystavovat 

velmi mlad%m um$lc"m po dobu jednoho m$síce v prostorách nepou#ívané obecní 

nást$nky. Op$t je zde zásadní to, #e kolemjdoucí má mo#nost okam#it$ a bezplatn$ 

shlédnout, p!ípadn$ se interaktivn$ zú&astnit vystavovaného exponátu.  

Dal'ím pojmem je Site-specific art, co# je pojem, kter% vytvá!í um$ní pracující s ur&it%m 

místem. *asto jde o volnou krajinu, ve!ejn% m$stsk% prostor nebo nevyu#ívané 

architektonicky zajímavé objekty. Mohou to b%t sakrální objekty, pr"myslové haly, které 

jsou práv$ sv%m umíst$ním velmi specifické a jedine&né. V prostorách továren, nádra#í, 

sklad" se vzniklá díla nedají bez v$t'ích úprav a zásah" p!esunout. Zejména v oblasti 

památkové pé&e mohou projekty vyu#ívat genia loci daného místa, poukazovat na jeho 

nejr"zn$j'í polozapomenuté historické, kulturn$-um$lecké a &asto i politické souvislosti.  

Sou&ástí tohoto sm$ru je i vyu#ívání extravilán" /neboli území, le#ící mimo zastav$né 

plochy m$st a obcí/, naz%van% land art. 

D"le#it%m momentem umíst$ní objektu je instalace. V um$ní se obvykle pou#ívá ve 

spojení s montá#í, rozmís)ením, umíst$ním um$leckého díla do daného místa, kter%m 

m"#e b%t jak otev!en% ve!ejn% prostor, tak uzav!en% prostor galerie, v%stavní sín$, 

p!ípadn$ soukromé prostory. Tento pojem je v kultu!e a v um$ní historicky u#íván zhruba 

od sedmdesát%ch let 20. století a ozna&uje zp"sob um$lecké tvorby, navazující na pop-art, 

happening, konceptuální um$ní a environmentální tvorbu. Realizuje um$leckou tvorbu 
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formováním samotného prostoru a odsuzuje jakékoliv vyu#ití um$ní jako prodejného 

p!edm$tu. Jde p!edev'ím o prostor, ve kterém se nachází divák.  

K zahrani&ním protagonist"m instalace pat!í nap!. Joseph Beuys, Christian Boltanski, 

Jonathan Borofsky, Marcel Broodthaers, Chris Burden, Hans Hacke a dal'í.4 V *esku 

vytvá!eli v 70. a 80. letech instalace nap!. A. ,imotová, J. Sozansk%, S. Zippe, I. Kafka, Z. 

Beran, S. Klime', M. Titlová a V. Stratil. Instalace pat!í k nejb$#n$j'ím vizuálním 

um$leck%m projev"m v sou&asném v%tvarném um$ní. Instalace existuje také ve v%znamu 

architektury vystavovan%ch p!edm$t" na v%stav$, v muzeích a dal'ích exposicích, p!ípadn$ 

dotvá!ení prostor" s jednotn%m v%tvarn%m konceptem, ideou.  

 

2.4 Inspirace pro m"j v%tvarn% zám$r 
Zden!k H"la vystudoval malí!ství na AVU /dokon&il v r. 1972/. V$nuje se jak malb$, tak 

socha!ství, malb$ a# doposud. Nejzásadn$j'ím materiálem pro n$j byla — p!evá#n$ v 80. 

letech — kombinace d!eva, prut", v$tví, &i kmínk". D"raz klade na !ád a materiálovou 

podstatu.5 

Autor vyu#ívá tvrd% kámen, p!edev'ím #ulu, která umo#(uje v kontrastu hladké plochy po 

vy!íznutí &ásti kamene se syrov%m povrchem, práci na ostatních &ástech kamene. Bloky 

kamene jsou rozp"lené a následn$ seskládané k sob$ a v$t'ina soch se sestává z n$kolika 

kus". *ásti jsou bu+ p!esn$ pasující hladk%mi stranami k sob$, nebo naopak hrubou 

stranou, která nelícuje s povrchem materiálu. Vzniklé 'kvíry rozehrávají dal'í prvek, kter% 

v porovnání s tvrd%m a masivním #ulov%m materiálem p"sobí tém$! nadp!irozen$. Je jím 

sv$tlo, prostupující mezerami. Tuto situaci m"#eme spat!it v práci Od slunovratu k 

slunovratu /1998/, kdy samotn% akt slunovratu se stává sou&ástí díla, nebo) pouze v 

konkrétní den slune&ní paprsky mohou dopadnout na jedno místo. Paprsky vyu#ívá autor 

dále v dílech Slune&ní brána /1998/ nebo Slune&ní hodiny. 

Dal'í &ást autorovy tvorby tvo!í sochy propojující kámen a sklo. Tyto dva protipóly 

materiál" — jednoho t$#kého a masivního, druhého k!ehkého, vyu#ívá ve sv%ch 

pozd$j'ích dílech.  

                                                
4 Srov. L: GRAHAM-DIXON, Andrew a kol. Um"ní — velk# obrazov# pr$vodce. Praha, Euromedia Group, 
2010. 
5 Srov. Artlist (online). 2006—2014 (cit. 30-3-2015). Dostupné z: http://www.artlist.cz/en/zdenek-hula-
101177/ 
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Já sám jsem vybral tohoto autora v první !ad$ kv"li p!íbuznosti tématu mé práce, nebo) v 

praktické &ásti, p!i vytvo!ení sochy, byl na 'kv$t' zvolen% kámen, kter% nechává vyniknout 

materiálovost a strukturu p!irozeného povrchu — ten ponechávám takov% jak% je 

p!edev'ím kv"li hmatovému osahání si v'ech jeho &ástí zrakov$ znev%hodn$nou autorkou, 

p!ípadn$ nevidom%mi náv't$vníky. 

 

Tvorba Ji#ího Ka$era je pro m$ osobn$ dal'í mimo!ádnou ukázkou a inspirací p!i práci s 

kamenem. V tomto p!ípad$ bez kombinací s dal'ími materály. A&koliv jsem v%tvarníkovu 

práci p!edtím neznal, bylo pro m$ p!ínosem zji't$ní, #e se u nás, a konkrétn$ v jeho dílech, 

objevilo protnutí dvou d"le#it%ch a zárove( zcela protikladn%ch postup" v socha!ství po 

druhé sv$tové válce. Prvním z nich je fenomén kamenosocha!sk%ch sympozií6 /d"le#ité je 

p!ipomenout, #e Ji!í Ka&er jedno d"le#ité sympozium – Socha!ské setkání v P!ední 

Kopanin$ také zalo#il a n$kolik let organisoval. Nacházelo se v opukovém lomu a 

ú&astnilo se ho mnoho v%znamn%ch v%tvarník"-socha!", mimojiné i Kurt Gebauer a dal'í/. 

Tvorba v%tvarníka &erpá ze socha!ství moderního, pop-artového, ale i figurativního, 

a&koliv v$t'ina jeho d$l jsou &ist$ abstraktní, up!ednost(ující p!edev'ím strukturu 

materiálu a jeho reliéfy v povrchu kamene. V jeho práci lze rozeznat snahu o vyvo!ení 

identity kamenného materiálu. P!íroda a kámen ve své bohatosti jsou mu dostate&n%m 

zdrojem inspirace. Situace v p!írod$ tak jak jsou, nalezené a nedeformované jsou 

p!íkladem jak je na jeho díla mo#né nahlí#et. N$které z jeho prací p!ipomínají starodávné 

trilobytí skelety, oti't$né v kameni. Nap!íklad dílo Otisk z roku 1985 p!ipomíná 

n$kolikanásobnou zv$t'eninu t$chto tvor". Slovy Marcela Fi'era, autora textu o Ji!ím 

Ka&erovi z archivu artlist: „... dochází k dokonalému pr%niku dvou základních p!írodních 

princip% — organického (#ivo&ich, nepravidelné tvarosloví) a anorganického (kámen, 

skelety #ivo&ich%, geometrická struktura).“7  

 

Kry%tof Kintera pat!í v sou&asnosti mezi nejv%razn$j'í osobnosti socha!ské, a# 

intermediáln$ orientované &eské scény. Jeden z prvních v%razn%ch projekt" nese název TO 

/1996/. Je jím jak%si mazlí&ek, kterého autor provázel jako nerozlu&ného spole&níka. V 

prost!edí obchodních dom", ulic, dopravních prost!edk" se setkával s jin%mi mazlí&ky a 

tento princip vyu#ívá Kintera i v dal'ích projektech. Jedná se o sv$t, kter% je pro diváka 
                                                
6 Srov. Artlist (online). 2006—2014 (cit. 30-3-2015). Dostupné z: http://www.artlist.cz/jiri-kacer-3132/ 
7 Srov. tamté& 
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trochu posunut% a to za pomoci nápadit%ch objekt". Toto propojení vlastního #ivota s 

osobou nereálnou, rozvíjí autor i ve své dal'í práci Plumba! /1995—1998/. Komplexní 

dílo, které se skládá z celé instalace, dokumentace i zahajovací akce, propojuje 

sénografick% obor s performa&ním um$ním. V'emu vévodí Kintera, jen# zárov$( celou 

situaci !ídí. Jedná se o seskupení, které bylo hybatelm mnoha performancí a happening", 

které se následn$ rozrostly, v d"sledku roz'í!ení základny, na multimediáln$-vizuální a 

zárove( experimentální p!edstavení.  

Mezi dal'í díla, která upoutala svou v%jime&ností pat!í bezesporu Spot!ebi&e /1997—1998/ 

a Mluvi&i. Mají dokonal% tvar, p!izp"soben% k lehké manipulaci, vypadají krásn$ a 

v%konn$, jedin% 'problém' je, #e neslou#í k ni&emu 'u#ite&nému'. Jsou to pouhé spot!ebi&e, 

spot!ebovávající energii. Kintera p!em%'lí o povaze um$ní, #ivota a o systému konzumní 

spole&nosti. V'echna jeho díla jsou technicky náro&ná, autor se pe&liv$ v$nuje nejen jejich 

vzhledu, funkci, sd$lení, ale — a to je ne zcela obvyklé — i jejich mechanice.  

Inspira&n$ jsem si díla tohoto autora spojil a# ve fázi instalace objektu — Opukového 

kv$tu, kter% je v%sledkem práce zrakov$ znev%hodn$né autorky — do zahrady. Socha, 

p!esto#e je sv%m zp"sobem v prost!edí, do kterého pat!í, sv%m vzhledem a velikostí m"#e 

p"sobit sympaticky odta#it$. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 15 

3 Zrakov% handicap 
Zrakov% handicap je u ka#dého &lov$ka zcela odli'n%, m"#e se projevovat jinak, v jiné 

form$, v r"zn%ch stádiích. Zrakové znev%hodn$ní m"#e b%t vrozené &i získané anatomicky 

fyziologickou poruchou, nebo d"sledkem stavu po úrazu. 

Zrakové posti#ení m"#eme rozli'it podle oblasti po'kození na po'kození: receptoru, dráhy 

spojující oko s mozkem nebo zrakového centra v mozku. 

Nej&ast$j'ími vadami jsou: myopie /krátkozrakost/, hypermetropie /dalekozrakost/, 

astigmatismus, katarakta /'ed% zákal/, glaukom /zelen% zákal/ &i diabetická retinopatie 

/po'kození cév sítnice/, nevidomí, lidé se zbytky zraku a slabozrací. 

 

3.1 Klasifikace zrakového posti#ení podle WHO8 

Tato klasifikace podle Sv$tové zdravotnické organizace hodnotí zrakovou ostrost (visus, u 

zdravého oka 6/6) pomocí Snellov%ch optotyp". Dal'í d"le#ité údaje pro diagnostiku jsou 

nap!. kontrastní citlivost (sv$tlo-tma), schopnost rozli'ovat barvy, schopnost lokalizovat &i 

fixovat p!edm$ty apod. 

1. St!ední slabozrakost 

zraková ostrost s nejlep'í mo#nou korekcí: maximum men'í ne# 6/18 (0,30) — minimum 

rovné nebo lep'í ne# 6/60 (0,10); 3/10 - 1/10, kategorie zrakového posti#ení 1 

2. Silná slabozrakost 

zraková ostrost s nejlep'í mo#nou korekcí: maximum men'í ne# 6/60 (0,10) — minimum 

rovné nebo lep'í ne# 3/60 (0,05); 1/10 — 10/20, kategorie zrakového posti#ení 2 

3. T$#ce slab% zrak  

a) zraková ostrost s nejlep'í mo#nou korekcí: maximum men'í ne# 3/60 (0,05) — 

minimum rovné nebo lep'í ne# 1/60 (0,02); 1/20 — 1/50, kategorie zrakového 

posti#ení 3  

b) koncentrické zú#ení zorného pole obou o&í pod 20 stup(", nebo jediného funk&n$ 

zdatného oka pod 45 stup(" 

                                                
8 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a p!idru#en%ch zdravotních problém" — desátá revize (MKN-
10), vydal Ústav zdravotnick%ch informací a statistiky *R 
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4. Praktická slepota 

zraková ostrost s nejlep'í mo#nou korekcí 1/60 (0,02); 1/50 a# sv$tlocit nebo omezení 

zorného pole do 5 stup(" kolem centrální fixace, i kdy# centrální ostrost není posti#ena, 

kategorie zrakového posti#ení 4 

5. Úplná slepota 

ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty sv$tlocitu a# po zachování sv$tlocitu s 

chybnou sv$telnou projekcí, kategorie zrakového posti#ení 5 

 

3.2 Zrakov$ znev%hodn$ní socha!i 
Po&et osob vzd$lan%ch pedagogicky se specializací na klienty se zrakov%m posti#ením je 

minimální. P!esto se najdou místa, ve kter%ch se dostává zrakov$ znev%hodn$n%m pé&e a 

vzd$lání v prostorov%ch realizacích a modelování socha!sk%ch objekt". 

 

Franti%ek Koplík, je nevidom% autor, studující obor !emesla Axmanovy techniky 

modelování v Tasov$ u ,t$pána Axmanna. Vybral jsem p!íklad tohoto studenta z d"vodu 

mno#ství kvalitních a propracovan%ch d$l, která byla &astokrát vystavována.  

V p!edchozích letech se mu poda!ilo realizovat i svou vlastní v%stavu. V p!ípad$ tohoto 

autora lze spat!it vyvíjení jeho vlastního rukopisu, kter% je specifick% zp"sobem 

modelování podobn$ jako u karikaturovan%ch kreseb. Lze si v'imnout v%razn%ch lícních 

kostí, rt", o&í i hutn$ formovan%ch vlasov%ch pramen". Autor se zam$!uje na tvorbu 

p!edev'ím portrét" a byst.  

                                                    
       Zdroj: http://www.mgvysociny.cz/VismoOnline_Action 

       Scripts/Image.ashx?id_org=450032&id_obrazky=49808 
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Marianna Machalová-Jáno%íková pochází z Michalovce na v%chodním Slovensku. V 

patnácti letech se u ní za&aly projevovat problémy se zrakem a ve 22 letech zcela p!i'la o 

zrak. Okam#it$ na to dokon&ila kurz 'kolitele Braillova písma a za&ala vyu&ovalt dosp$lé 

nevidomé a nevidomé d$ti. Zájem o v%tvarné techniky se stal pro budoucí autorku 

n$kolika desítek soch prost!edkem a mo#ností, jak se vyrovnat s tímto #ivotním 

handicapem. Mimojiné se zú&astnila sv$tové abilympiády v Praze, kde obsadila 2. místo. 

Získala ocen$ní ''Slovenka roka'' za vyjíme&né v%sledky v oblasti #ivota, následn$ v roce 

2004 poprvé vystavovala své sochy a plastiky, spole&n$ s &esk%mi um$lci v Humenném na 

Slovensku. Po!ádala kurzy modelování pro dosp$lé a d$ti na místní základní 'kole. Kv"li 

zhor'ujícímu se zdravotnímu stavu byla nucena zastavit tuto &innost a v$nuje se v sou&asné 

dob$ pouze vlastní tvorb$. Z rozhovoru v katalogu o její práci, kter% vydalo Sdru#ení 

Okam#ik v Praze na otázku zda poci)uje omezení v práci vzhledem ke svému zrakovému 

znev%hodn$ní odpovídá: „Nepoci'uji ho, práv$ naopak. Cítím, #e práv$ v hlín$ se m%#u 

rovnat s vidom"mi. Akorát asi pot!ebuji k práci více &asu. Hmatání trvá déle ne# kontrola 

zrakem. Zato ruka a hmat jsou precizn$j(í. Kdy# porovnám zrakov" vjem, kter" mi z%stal v 

mysli a obraz, kter" se vytvo!í hmatem, tak mi z hmatu utkví více podrobností a detail%. 

Z%stala mi taky touha ztvárnit svoje práce i barevn$. Pou#ívám barevné hlíny a svoji touhu 

si naplním tím, #e barevnou hlínou maluji podle pam$ti. P!edstavím si místa, která by na 

so(e m$la ustoupit a místa, která by m$la vyniknout. V$ci kolem jsou, a jsou barevné, 

p!esto #e je nevidím. Stejn$ tak mé sochy, které vytvá!ím pro v(echny. Zrak je to 

nejkrásn$j(í vnímání #ivota.“'9Autorka m$ zaujala p!edev'ím hlin$n%mi sochami s názvem 

Rozhodnutí /2004/ a druhou s názvem Potají /2010/, které zpodob(ují velmi socha!sky 

vysp$lou a zárove( &istou formou lidské postavy v situacích, které vypadají b$#n$, ale 

zárove( jsou tajemn$ romantické. První se t%ká známé d$tské hry na slepou bábu, kde je 

zpodobn$na mladá dívka, jak si dobrovoln$ uvazuje 'átek p!es o&i. Tato situace m"#e mít 

dal'í v%znam ve vztahu k nevidomému. Druhá ukázka je op$t dívka, tentokrát s 

karnevalovou maskou, s otvory na o&i, ov'em je nevidomá. Tyto b$#né a jednoduché 

p!edm$ty /'átek a maska/ v mnohém souvisí s prost!edím nevidom%ch a vidoucích a 

autorka na tyto situace velmi poetick%m zp"sobem upozor(uje.  

 

                                                
9 Marianna Machalová-Jáno%íková, katalog, Okam&ik — sdru&ení pro podporu nejen nevidom"ch, Praha 
2013. 
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Petros Roukoutakis se narodil roku 1953 v Chanii na Krét$. Studoval malbu na Doxiadis 

School of Athens. Následn$ pokra&oval ve studiu u profesora Franca Gentily na Academy 

of Arts of Rome /1974—1977/. Ve dvacetiosmi letech po úrazu oslepl a okam#it$ sv"j 

#ivot odevzdal tématu socha!ské a tv"r&í práce se zrakov$ znev%hodn$n%mi osobami. Od 

roku 1982 vyu&oval nevidomé studenty na KEAT School /ve!ejná základní 'kola pro 

nevidomé v Kalitheji v Athénách/. O t!i roky pozd$ji zapo&al workshop s názvem -eck% 

Maják, primárn$ ur&en% nevidom%m lidem. V instituci Tactual Museum of Lighthouse 

ur&ené k v%tvarnému vzd$lávání nevidom%ch, po!ádal s autory a organizátory v%chovné 

akce spojené s praktick%mi seminá!i a komentovan%mi tv"r&ími workshopy.  

Petros Roukoutakis se ú&astnil a sám organisoval mnoho samostatn%ch i skupinov%ch 

v%stav a za svou socha!skou a instruktá#ní &innost byl v roce 1994 ocen$n -eckou kulturní 

Akademií. M$ samotného zaujala u tohoto !eckého v%tvarníka osobitost projevu, jen# jsem 

m$l mo#nost shlédnout v dokumentárním videu promítaném v rámci p!edm$tu modelování 

na vy''í grafické 'kole, kterou jsem nav't$voval. Tento um$lec se jako jeden z mála, s 

kter%m se mi poda!ilo se seznámit, pracuje s kamenem.  

 

3.3 Socha!ské ateliéry pro zrakov$ znev%hodn$né 

Po&et za!ízení v *eské republice, v$nujících se socha!sk%m aktivitám je dle mého hrubého 

pr"zkumu na po&et zrakov$ znev%hodn$n%ch lidí, nehled$ na jejich zájem a talent, 

nedosta&ující. Uvádím zde dv$ nejv%znamn$j'í instituce, které tyto mo#nosti pro zrakov$ 

znev%hodn$né nabízejí. V%tvarné dílny pro nevidomé existují jist$ na mnoha dal'ích 

místech, v rámci um$leck%ch 'kol, nebo jin%ch voln$&asov%ch za!íeních. Zmi(uji v'ak tyto 

dv$ za!ízení p!edev'ím pro svou specializaci a v%znamnost.  

Projekt Hmateliér — Koncepce ateliéru je p!íprava a v%uka nevidom%ch klient" v 

technice ATM /Axmanova technika modelování, dále jen ATM/ a dal'ích keramick%ch 

technikách, formování programu dílny atd. Dlouhodob%m zám$rem projektu je provozovat 

v Praze ateliér a dílnu hmatového modelování pro nevidomé /Hmateliér/ pro p!ímou práci 

a vy'kolování v mezinárodn$ patentované 'Axmanov$ technice modelování pro zdravotn$ 

posti#ené' a dal'ích vhodn%ch technikách.  

Speciálními !emesln$ v%tvarn%mi metodami zde nevidomí vytvá!ejí dekorativní a u#itné 

p!edm$ty z pálené hlíny jako interiérové dopl(ky, zahradní nádoby i volné socha!ské 
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objekty. Projekt tak p!ená'í úsp$'nou techniku um$leckého !emesla pro nevidomé z 

Mezinárodní 'koly Axmanovy techniky modelování pro zdravotn$ posti#ené v Tasov$ na 

Morav$ do prost!edí Prahy, a prost!ednictvím kvalifika&ního vzd$lávacího programu a 

tréninkové práce umo#(uje budoucí zam$stnání nevidom%ch, kte!í trvale pat!í ke skupin$ 

obyvatel ohro#en%ch sociální exkluzí. Cílovou skupinou Hmateliéru je v sou&asné dob$ p$t 

klient" se zrakov%m posti#ením, kte!í jej nav't$vují &ty!i pracovní dny v t%dnu.  

 

Mezinárodní centrum ATM v Tasov! na Vyso$in! zalo#ili man#elé Axmanovi roku 

2000. Centrum navazuje na &innost brn$nského Ateliéru hmatového modelování, kter% 

vede ,t$pán Axman od roku 1994. Ten zalo#il i Sdru#ení Slepí'i, které od roku 2000 

provozuje Mezinárodní centrum ATM  pro lidi se zdravotním posti#ením, které je jedin%m 

za!ízením svého druhu na sv$t$. Po mnohalet%ch zku'enostech modelování s nevidom%mi 

se z obecného hmatového modelování vy&lenila !emeslná technika práce s hlínou. Ta byla 

po zpracování v%ukov%ch osnov nazvána Axmanovou technikou modelování /ATM/. Tato 

technika vznikla po mnohalet%ch zku'enostech modelování s nevidom%mi. Má zpracované 

v%ukové osnovy a je chrán$na pr"myslov%m patentem *eské republiky. V%hradn$ se 

v$nuje lidem se zdravotním posti#ením.  

Cílem centra je podporovat aktivity nevidících lidí a nabízet jim nové mo#nosti !e'ení 

pracovního uplatn$ní /p!edev'ím lidí nevidících od narození/. Sdru#ení spolupracuje i s 

lidmi s jin%mi zdravotními posti#eními.  

 

Charakteristika Axmanovy techniky hmatového modelování pro zdravotn$ posti#ené je 

vysv$tlována jako nová !emesln$-v%tvarná technika práce s hlínou v oblasti manuálních 

&inností zdravotn$ posti#en%ch lidí. Technologie práce spo&ívá v tom, #e proporce 

p!edm$t" jsou p!evedeny do základní hmatové matematiky a celek je budován postupn$ z 

obsahov$ nosn%ch prvk". Hmatová matematika vychází z proporcí prst" lidské ruky.  

ATM je zalo#ena na !emesln%ch postupech, nevy#aduje speciální v%tvarné nadání, pouze 

motorickou zru&nost, tak#e je p!ístupná 'ir'ímu okruhu handicapovan%ch. Zvládnutí 

!emeslného základu nabízí mo#nosti samostatn%ch v%tvarn%ch aktivit. Prost!ednictvím 

hlíny tak mohou zdravotn$ posti#ení vypovídat o sob$ a o svém pohledu na sv$t. ATM lze 

vyu#ít i pro !emeslnou v%robu /u#itné nádoby, dekorace/. Spole&n% je pouze materiál 
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/'amotová hlína/ a finální proces vypalování. Technologické postupy ATM jsou patentov$ 

chrán$ny.10  

 

3.4 Hmatová expozice 
Mo#nost seznámit se s exponáty má zrakov$ znev%hodn$n% pomocí hmatu v ní#e 

uveden%ch za!ízeních. Exponáty jsou uzp"sobené mo#nostem hmatu, co# naz%váme 

haptizací. V%b$r obsahuje pouze pra#ské kulturní instituce.  

Hmatová expozice Muzea hlavního m$sta Prahy se zab%vá pra#skou st!edov$kou 

architekturou, odli'ováním jednotliv%ch stavebních sloh" na v%znamn%ch stavbách na 

území Prahy.11 

Ane#sk% klá'ter, Praha p!ibli#uje historické postavy, r"zná pojetí madon v historickém 

socha!ství a seznamuje s materiály vhodn%mi pro práci se d!evem a kamenem.12 

Schwarzenbersk% palác, Praha .nabízí zejména v%voj baroka v *echách, man%rismus doby 

císa!e Rudolfa II. a tvorbu Matyá'e Bernarda Brauna. I zde je ukázka originálních 

materiál" — bronzu, mramoru a pískovce.13 

Botanická zahrada v Troji, Praha. Zde je instalováno 60 mluvících informa&ních sloupk" a 

zajímavé rostliny jsou opat!eny tabulí s textem v Braillov$ písmu. Jsou k dispozici i 

pro'kolení pr"vodci pro práci s handicapovan%mi.14 Na v'ech pokladnách venkovních 

expozic je k dispozici hmatov% plán ji#ní &ásti botanické zahrady s vyzna&ením d"le#it%ch 

staveb a cest i s ozna&en%mi sloupky v ji#ní &ásti botanické zahrady. 

 

 

 

 

 
                                                
10 Srov. Slepí%i (online). 1997—2010 (cit. 30-3-2015). Dostupné z: http://www.slepisi.eu/cz/slepisi 
11 Srov. Muzeum hl. m#sta Prahy (online). 2015 (cit. 30-3-2015). Dostupné z: 
http://www.muzeumprahy.cz/programy-pro-deti-se-zbytky-zraku-a-nevidome/ 
12 Srov. Národní galerie Praha (online). (cit. 30-3-2015). Dostupné z: http://ngprague.cz/specificke-potreby 
13 Tamté& 
14 Srov. Botanická zahrada hlavního m#sta Prahy. 2005 (cit. 30-3-2015). Dostupné z: 
http://www.botanicka.cz/hlavni-stranka/pro-navstevniky/sluzby-navstevnikum/pro-osoby-se-specialnimi-
naroky.html?page_id=4874 
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3.5 Prostorové vnímání nevidom%ch 

Zde si dovolím men'í úvahu nad samotnou problematikou vnímání prostoru zrakov$ 

znev%hodn$n%ch. A&koliv to na první pohled mnoho z nás nenapadne — jednak z toho 

d"vodu, #e je pro nás vnímání prostoru a prost!edí samoz!ejmostí — mluvím nap!íklad o 

pohybu ve m$st$ &i kdekoliv jinde — je prostor vnímán mnoha zp"soby a mnoha zp"soby 

k nám promlouvá, &i nás ovliv(uje. A) u# na nás p"sobí psychicky /architektura 

podn$cující nás pozitivním nebo negativním zp"sobem, vzhledov$, konstruk&n$/, nebo 

fyzicky /zábrany, nenadálé p!eká#ky, úkryt p!ed de't$m, místo pro relaxaci/. Díky prostoru 

a jeho tvar"m jsme schopni se orientovat a rozeznávat místa, která nev't$vujeme. 

Uspo!ádání prostoru do funk&ních a komplexních celk" !e'í urbanismus . Mnohem více si 

v'ak prostorové vztahy uv$domíme ve spole&nosti zrakov$ znev%hodn$ného &lov$ka. P!i 

bakalá!ské práci jsem m$l mo#nost hloub$ji poznat situaci, kdy jsem po boku zrakov$ 

znev%hodn$né musel alespo( z&ásti p!em%'let jako ona. Tak jsem zakusil, jak se vyvarovat 

nap!íklad srá#ce s vozidlem p!i obcházení p!eká#ek na chodníku, nebo i pouh%m 

nevhodn%m schod"m, které by mohly ohrozit pohyb a znamenají nebezpe&í pro m$ i pro 

nevidomého. P!i doprovodu studentky z její 'koly z tramvajové zastávky Starom$stská do 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, jsem vnímal, #e to, #e &lov$k nevidí, mu nijak 

nebrání v tom, aby si prostor p!edstavoval a sna#il se ho pojmenovat a zapamatovat. Stejn$ 

jako ti, kte!í vidí kolem sebe, i oni si musí p!edstavit prostor — a ve v%sledku jsem zjistil, 

#e jsou &ast$ji byst!ej'í ne# ti, kte!í okolí reáln$ vidí. Zdá se v mnoha p!ípadech, #e to, #e 

prostor nevnímají vizuáln$, je zanedbatelné. A nebrání to prostorové p!edstavivosti. 

Z rozhovoru se studentkou jsem se dozv$d$l, #e na tvo!ení p!edstavovaného prostoru mají 

vliv v%razn$ zvuky a také to, zda je &lov$k p!i ch"zi ve stínu, nebo jde po slunci, nebo kdy 

si prostor zapamatuje jako otev!en$j'í prostranství, nebo se pohybuje v sev!en$j'ím 

prostoru. V ideálním p!ípad$ je zrakov$ znev%hodn$n%m jejich pohyb usnad(ován a to 

linkami v chodníku /velmi &asto na p!echodech, v metru/, které slou#í k vedení bílé hole 

správn%m sm$rem. D"le#it%m pomocníkem p!i pohybu jsou vodící psi. Jindy to jsou na 

tramvajov%ch zastávkách robotické p!ed&íta&e aktuálních spoj" spustitelné mal%m 

dálkov%m ovlada&em, kter% má zrakov$ znev%hodn$ná osoba u sebe a v neposledním 

p!ípad$ je to ochotn% &lov$k, kter% nevidomému s pohybem a orientací pom"#e.  

Ve vztahu k objekt"m ve ve!ejném prostoru se dá tento zp"sob nevizuálního vnímání 

aplikovat i pro vidoucího. Dá se !íci, #e bez tohoto hlub'ího vnímání je vnímání vidoucího 
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neúplné. Nejedná se p!ece o virtuální místo, ale o #iv% prom$(ující se prostor. To si 

nejvíce uv$domíme ve chvíli, kdy se na n$j podíváme se zav!en%ma o&ima. Dostane 

okam#it$ jin% rozm$r. Snahou o uchopení prostoru v na'ich p!edstavách m"#eme p!icházet 

i na pou#ití na'ich ostatních smysl". Tak#e citlivé nevizuální vnímání m"#e v 

metaforickém slova smyslu otev!ít o&i ve sm$ru chápání a uv$dom$ní si role &lov$ka 

/nejen zrakov$ znev%hodn$ného/ v prostoru. 

V kapitole Inspirace pro m"j v%tvarn% zám$r uvádím jména t!í autor". Jedním z nich je 

Kry'tof Kintera, kterého jsem vybral p!edev'ím ve vztahu k jeho dílu Demon of The 

Growth, kde se jedná o jak%si strom, sestaven%, &i rozv$tvující se do prostoru, tvo!en% z 

koulí r"zn%ch materiál" /guma, nafukovací balony, sklen$né a plastové koule, váno&ní 

ozdoby atp./. A) u# se jedná o jak%koliv materiál, lze ho i v tomto p!ípad$ vztáhnout na 

sv$t zrakov$ znev%hodn$n%ch a sice v haptické zku'enosti, která je práv$ u koulí a balón" 

velmi bohatá. Kulat% tvar, je hmatov$ snadno &iteln% a m"#e b%t p!irozen$ následován 

zvukem, kter% skákající a pleskající balón vydává /ve sportovním prost!edí je p!i mí&ov%ch 

hrách dovnit! mí&e umíst$na rolni&ka a nevidom% hrá& následuje mí& do míst, odkud zvuk 

vychází/.  

Naopak u druhého zmi(ovaného — Zde(ka H"ly, je v hmatové souvislosti d"le#it% povrch 

materiálu. Tím je hrubá struktura kamene — #ula — v jednom p!ípad$, a hladké, na 

hranách ostré, sklo /p!ípadn$ hladká &ást roz!ezaného kamene/. Haptická zku'enost je zde 

navíc dopln$na o velikost objekt" v prostoru, které leckdy p!esahují v%'ku lidské osoby a 

násobí se tak dojem objektu i ve vztahu v%znamovém a# existenciálním, nebo) co je 

&lov$ku v p!írod$ opravdu blízko? Je to samoz!ejm$ i kámen.  
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4 Praktická &ást Opukov% kv$t 

Spole&n$ s nevidomou studentkou jsem vytvo!il sochu na mnou zadané téma a následn$ 

jsme sochu nainstalovali do ve!ejn$ p!ístupného prostoru. Náv't$vníky jsou pacienti 

nemocnice, jejich náv't$vy a zam$stnanci nemocnice.  

Osnova postupu: 

4.1 Vyhledání nevidomé spolupracovnice mé bakalá!ské práce 

4.2 Motiva&ní rozhovor o tématu a cíli bakalá!ské práce a podílu práce 

 spolupracovníka 

4.3 Vyhledání a dojednání prostoru pro umíst$ní objektu 

4.4 Pr"b$#n% záznam o vedení a tvorb$ objektu 

4.5 Dotvo!ení díla pro instalaci — zhotovení stojanu 

4.6 Instalace 

4.7 Reflexe ve!ejnosti 

 

4.1 Vyhledání nevidomé spolupracovnice 
V%b$r nevidomého spolupracovníka byl podnícen m%m zájmem o navázání podobné 

spolupráce jako takové a dále faktem, #e ve svém okolí mám n$kolik nevidom%ch p!átel — 

p!edev'ím z prost!edí hudebních um$leck%ch 'kol /ZU, Dunická Praha 4, kterou jsem 

jedenáct let nav't$voval, hudební gymnásium, atp./. Inspirovala m$ také praxe s 

posti#en%mi, 15 kterou jsem absolvoval v prvním ro&níku mého studia na Pedagogické 

fakult$ UK v Praze v rámci p!edm$tu Orbic Pictus I., kde jsem s p!ekvapením zjistil, 

jak%ch v%razn$ profesionálních v%sledk" mohou dosáhnout t$lesn$ i jinak znev%hodn$ní 

lidé p!i odborném a lidském vedení pedagoga. V tomto p!ípad$ se jednalo o Mgr. Ond!eje 

Horáka /autora mnoha galerijních eduka&ních program" — GHMP, GASK atp./. 

Sv"j zám$r jsem konzultoval s vedoucím mé bakalá!ské práce docentem ak. mal. Zde(kem 

H"lou, vyu&ujícím Pedagogické fakulty UK v Praze. Uva#ovanou spolupráci s nevidom%m 

na mé práci velmi uvítal. 

Dal'ím d"vodem mé zam%'lené spolupráce se zrakov$ posti#en%mi bylo obecn$ ni#'í 

pov$domí ve!ejnosti o schopnostech t$chto osob se v%tvarn$ vyjad!ovat. Za!ízení, která se 

v$nují v%hradn$ modelování nebo socha!ství se zrakov$ znev%hodn$n%mi, jak je zmín$no 

                                                
15 listopad 2012, kostel sv. Jana K!titele Na Prádle 
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v%'e /kapitola 3.3 Socha!ské ateliéry pro zrakov$ znev%hodn$né/, není mnoho: Axmanova 

'kola v Tasov$, Sdru#ení Okam#ik, které vede Hmateliér v Praze, p!esto#e je technika 

vnímání hmatem pro nevidomé nejp!irozen$j'í.  

Oslovil jsem v první !ad$ mého známého MgA. Imricha Somo'e, nevidomého u&itele na 

dechové nástroje. Myslel jsem, #e spojení s hudbou by mohlo b%t nosné a vyu#itelné práv$ 

p!i práci s trojrozm$rn%m objektem. Ukázalo se ov'em, #e z &asov%ch d"vod" by nebylo 

mo#né se dostate&n$ dlouho v$novat tvorb$ se v'emi technick%mi aspekty, zejména 

p!esuny do 'kolního ateliéru, jeho &asov%mi mo#nostmi vzhledem k pracovnímu vytí#ení 

ve 'kole i dal'ím aktivitám.  

Druh%m osloven%m byla kamarádka, její# maminka pracuje dlouhodob$ a úsp$'n$ jako 

pedago#ka s nevidom%mi. Zde byl ov'em problém ten, #e po jejím oslovení skupiny 

nevidom%ch, kte!í by mohli mít eventuální zájem a zárove( v%tvarné nadání, které z jejího 

pohledu bylo pro mou práci pot!ebné, se dobrovoln$ nikdo necítil na takov% druh 

spolupráce. Byla to pr% otázka jejich nervozity a strachu z neznáma. 

Dal'í oslovenou byla kamarádka — studentka konzervato!e ve h!e na p!í&nou flétnu. V$k 

19 let jsem vnímal jako ideální. Setkal jsem se s jejím extrémním &asov%m vytí#ením z 

d"vodu její &asté koncertní &innosti. Spolupráce tedy reáln$ ani neza&ala. 

Po t$chto neúsp$'ích jsem se rozhodl pro vyhledání specializovan%ch pracovi') pomocí 

internetu. Z d"vodu slo#ité operativnosti jsem nakonec musel vylou&it mo#nost spolupráce 

se za!ízením v Tasov$, kde se nachází specializovaná Axmanova 'kola modelování pro 

nevidomé.  

Druh%m v%sledkem mého hledání byl Hmateliér, kter% pat!í pod Okam#ik — sdru#ení pro 

podporu nejen nevidom%ch, se sídlem v Praze-Hole'ovicích. Po mnohokrát opakované 

telefonické domluv$ neuskute&(ované ze strany za!ízení, byl kone&n$ stanoven% termín 

mo#nosti mé náv't$vy. Jednalo se o prostor malého socha!ského ateliéru, kde jsem byl 

p!izván do práv$ probíhající v%uky t!í pravideln%ch náv't$vnic, abych jim p!ímo p!ednesl 

své po#adavky. U v'ech t!í jsem se setkal s v!el%m p!ístupem, kdy i p!es náro&n% a na 

m$síce dop!edu naplánovan% program, byly ochotné se i v dob$ volna scházet kv"li mému 

zam%'lenému projektu. Vzhledem k ji# p!edem danému harmonogramu jejich rozvrhu 

v%uky, jsme zjistili, #e spolupráce by se i tak protáhla na n$kolik m$síc" s velk%mi 

prodlevami mezi jednotliv%mi setkáními, co# by pro vlastní práci nebylo vhodné. Navíc 

jsem se u vedoucí setkal s ur&itou skepsí v"&i mé profesionální vybavenosti pro práci s 
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nevidom%mi i s její celkovou neotev!eností a ned"v$rou v"&i mému projektu. Proto jsem 

zavrhl i tuto — pro m"j zám$r zatím nejvhodn$j'í — variantu.  

Dal'ím osloven%m byla zku'ená pedago#ka Eva Barto(ová, autorka originálního projektu, 

zakladatelka a !editelka první ze 'kol tohoto projektu — Dív&ích katolick%ch 'kol, které 

existují v p"sobnosti M,MT *R ji# od roku 1990 — v kategorii církevních st!edních 'kol 

/Platné!ská, Praha 1, Vítkova, Praha-Karlín a Kolín/. Tyto 'koly jsou ur&ené studentkám, 

které mají nejr"zn$j'í problémy s u&ením, p!ípadn$ jsou sociáln$ znev%hodn$né a mají i 

r"zná zdravotní posti#ení.  

Se 'kolou, která sídlí v Platné!ské ulici v Praze 1, jsem m$l u# zku'enost z p!edchozího 

náslechu a v%stupu, kter% jsem v této 'kole absolvoval v rámci hodin v%tvarné v%chovy. 

Dozv$d$l jsem, #e zde v sou&asné dob$ studují také t!i nevidomé studentky.  

Zakladatelka 'koly mi domluvila sch"zku s nyn$j'ím !editelem Mgr. Lubo'em Ho'kem, 

kter% mi ihned p!i první náv't$v$ zprost!edkoval mo#nost osobních rozhovor" s ka#dou z 

t$chto studentek.  

V'echny dívky byly v rozmezí 18 a# 21 let. P!i pohovorech, které jsem s nimi vedl, byly 

velmi ochotné se zú&astnit mého nabízeného projektu. Nakonec jsem v p!edv%b$ru zvolil 

studentku Zuzanu, proto#e jsem z rozhovoru s ní zjistil, #e má v'estranné zájmy, je velmi 

komunikativní, vst!ícná, v%tvarn$ citlivá a dovede p!esn$ formulovat své nápady. Mé 

rozhodnutí podpo!il i !editel 'koly a její vyu&ující.  

P!i této p!íle#itosti jsem byl seznámen i s jejím zdravotním problémem. Jedná se o dívku s 

p"vodním lehk%m slabozrak%m znev%hodn$ním, které se po vá#ném úrazu, zp"sobeném 

dopravní nehodou, p!em$nilo v t$#kou slabozrakou poruchu s v%raznou prostorovou 

dezorientací. P!edm$ty si musí p!iblí#it do t$sné vzdálenosti k o&ím, není schopná 

obsáhnout celou plochu jedním pohledem a p!i prohlí#ení musí postupovat po mal%ch 

&ástech objektu.    

Z mé strany jsem se sna#il p!i rozhovorech s adeptkami vycházet z doporu&ení a osobních 

zku'eností pana Miroslava Michálka, 16 v%konného !editele sdru#ení Okam#ik, které pe&uje 

o nevidomé klienty. Sám pan Miroslav Michálek je nevidom%. T%kalo se to zejména 

udr#ování ‘zrakového kontaktu’, v hlu&ném prost!edí upozorn$ním lehk%m dotykem ruky 

na p!edloktí #e s doty&nou hovo!ím. Zejména cennou — i p!i pozd$j'í konkrétní spolupráci 

— pro m$ byla rada, #e je nutná domluva s nevidom%m o tom, jak%m zp"sobem pot!ebuje 

                                                
16 Srov. MICHÁLEK, Miroslav. Profily pomoci /Jak dobrovolníci pomáhají nevidom"m/, Okam&ik. s. 52-53 
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popsat ur&itou situaci, nebo vykonání ur&itého pokynu.17 Zda ji zajímají barvy, jestli mám 

postupovat p!i vysv$tlování od celku k detailu nebo rad$ji naopak. Sna#il jsem se mluvit, 

hovo!it a ptát se otev!en$ a v$cn$. 

 

 

4.2 Motiva&ní rozhovor o tématu a cíli bakalá!ské práce a podílu 

práce spolupracovníka 
P!ed motiva&ním rozhovorem jsem se sna#il studovat odbornou literaturu z oblasti práce s 

nevidom%mi i jinak zrakov$ znev%hodn$n%mi o tomto posti#ení. Z praktick%ch rad 

Michálka18 mn$ bylo nejvíce u#ite&né doporu&ení mluvit s nevidom%mi p!edev'ím jako s 

k%mkoliv jin%m, jako rovn% s rovn%m. Zárove( mi velmi pomohlo vcítit se p!i domluv$ o 

pracovním postupu do role nevidomého a sna#il jsem se pak omezit nicne!íkající v%razy 

jako: ‘támhle’, ‘tady’ atp.   

V'echny t!i studentky byly velmi zaujaté, proto#e 'lo o celkem komplikované zadání, se 

kter%m se na hodinách ve 'kole zatím nesetkaly. Nap!íklad první z nich horliv$ navrhovala 

mnoho dal'ích !e'ení, jak zpracovat podobnou sochu postupy, se kter%mi m$la práv$ z 

hodin v%tvarné v%chovy zku'enosti. 

Dal'ím motiva&ním momentem bylo to, #e jejich socha bude vystavená v prostoru a tedy 

se dostane do interakce s ve!ejností. Vysv$tlil jsem studentkám cíl mé práce, která má 

mimo jiné roz'í!it pov$domí o zp"sobu práce s nevidom%mi ve v%tvarném oboru. 

Studentky v první !ad$ !e'ily, jak omluvit jejich zme'kané hodiny ve 'kole, která je jedním 

z nejd"le#it$j'ích na programu dne a také !e'ily místa, kam rády chodí.  

Po tomto rozhovoru, jsem jim dal prostor na dotazy, které se t%kaly p!edev'ím telefonické 

komunikace mezi námi a následné domluvy termínu konání samotné tvorby objektu.  

Nemén$ d"le#ité bylo domluvit se se studentkami na cest$ do 'kolního ateliéru a zp$t na 

internát, kde bydlí. Nutn% tedy byl doprovod u# z pokoje, ve kterém bydlí, a# do 'kolního 

ateliéru a zp$t.19 

Dále jsem domlouval se studentkami podíl na autorství sochy a p!ípadn%ch m%ch 

dopln$ních /nap!. stojan/ a dále odvezení objektu na dané místo a jeho instalování. 

Sou&asn$ jsme se dohodli, #e rozhodnutí, kdo bude vybrán, bude zcela na mé volb$. 
                                                
17 Viz tamté& s. 38-39. 
18 Srov. Nahlédnutí do %ivota beze zraku. Okam&ik. 2007, s. 45-48 
19 Srov. VOJTÍ'EK, Petr. Profily pomoci /Jak dobrovolníci pomáhají nevidom#m/. Okam&ik. s. 54 
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P!i rozmluv$ s fináln$ vybranou studentkou Zuzanou jsem se sna#il podrobn$ vysv$tlit, 

odkud jsem se o ní dozv$d$l, pro& znám 'kolu, kterou nav't$vuje a d"vod oslovení práv$ 

jí. V&etn$ vysv$tlení, co od ní konkrétn$ po#aduji.  

Ztoto#nila se s m%m názorem, #e nejp!íjemn$j'í materiál pro ni bude hebká dob!e 

opracovávatelná opuka,20 z které bude zam%'len% objekt vytvo!en%. Technologii 

zpracování pova#ovala za zvládnutelnou. Po&ítal jsem i s prostorem pro její p!ipomínky a 

nápady.  

 

4.3 Vyhledání a dojednání prostoru pro umíst$ní objektu,  

p!íprava zázemí 
Vyu&ující 'koly, u&itelka v%tvarné v%chovy, !ehloní sestra Magdaléna, mi poté, co se 

dozv$d$la o tom, #e objekt by m$l b%t umíst$n ve ve!ejném prostoru, zprost!edkovala 

mo#né umíst$ní v areálu Nemocnice sv. Al#b$ty Na Slupi v Praze 2, kter% je ve vlastnictví 

klá'tera. 

S podmínkou, #e si mo#nosti umíst$ní nejprve prohlédnu, jsem rád p!edb$#n$ souhlasil. 

Zahradu jsem nav'tívil se sestrou Magdalenou a následn$ i s budoucí autorkou objektu. 

Cílem bylo poznat, zda bude mo#né p!izp"sobit zadání danému prost!edí.  

Dal'ím cílem bylo, aby byl objekt vytvá!en do konkrétního prost!edí a s ur&it%m zám$rem. 

Proto#e zadáním bakalá!ské práce bylo umíst$ní ve ve!ejn$ p!ístupném míst$, zvolili jsme 

po dohod$ místo na zahrad$ u bo&ního vstupu do areálu nemocnice, kter% je zvenku 

p!ístupn% a otev!en% denn$ v#dy od 7 hodin do 16 hodin a kdykoli v ostatní dobu dostupn% 

zam$stnanc"m, pacient"m a jejich náv't$vám. 

Místo nav't$vují velmi &asto i studentky DKS,, proto#e zde konají svou praxi v rámci 

práce ve v&ela!ském krou#ku.  

Sna#il jsem se studentce místo co nejp!esn$ji popsat, zmínit polohu zahrady vzhledem k 

nejbli#'ímu okolí i k Praze a popsat konkrétn$ nejbli#'í okolí. Spole&n$ s ní jsme zvolené 

místo na zahrad$ obe'li a osahali si ho.  

Dal'ími navrhovan%mi mo#nostmi umíst$ní v areálu nemocnice byl d!ev$n% altánek a 

travnatá plocha na mírném svahu v zahrad$, která byla porostlá vzrostl%mi stromy. Ty 

ov'em mohly zap!í&init p!ehlédnutí objektu, co# jsem ve svém zám$ru nepova#oval za 

vhodné. 

                                                
20 Pís$it" vápnit" jílovec /slínovec/, usazená hornina b#lo%edé, na&loutlé a& &lutohn#dé barvy 
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P!esné místo se nachází na pravé stran$ vjezdu od hlavních vrat. Je to netravnatá plocha 

vymezená zdmi klá'tera s n$kolika p$stovan%mi rostlinami. Plocha je dostate&n$ prostorná 

a viditelná jak pro p$'í, zejména pacienty nemocnice a jejich náv't$vy, i pro !idi&e 

projí#d$jících vozidel. 

Co se t%&e p!ípravy pom"cek k vytvá!ení objektu, bylo nezbytné se informovat p!edev'ím 

o materiálov%ch vlastnostech kamene a lepidel, které by mohly mít vliv na o&ekáván% 

plynul% v%voj práce.  

Po domluv$ s odborníkem jsem zvolil dvouslo#kové epoxidové lepidlo, které je ideální pro 

opravy a obnovování opot!eben%ch nebo poni&en%ch strojních sou&ástí. Je vhodné na kov, 

d!evo, kámen. Typické aplikace zahrnují opravy opot!eben%ch a ulomen%ch sou&ástí, jako 

jsou h!ídele, sk!ín$, kamenné zahradní sochy, stejn$ jako opravy rozbit%ch nebo 

po'kozen%ch sou&ástí, jako jsou odlitky, trubky apod. Tento produkt m"#e b%t pou#it p!i 

r"zn%ch typech práce, jako je vypl(ování dutin, vyrovnávání povrch", opravy ocelov%ch 

odlitk", nebo t$sn$ní prosakujícího potrubí. D"le#it% je znát mísicí pom$r hmotnostní — 

prysky!ice : tvrdidlo 1 : 1, kter% je stejn% jako mísící pom$r objemov%. Lepidlo se po 

nanesení tak!ka nesmr')uje a odolává teplotám od -20°C a# do 120 °C. Po 24 hodinovém 

zatvrdnutí bylo pot!eba obrousit ostré v%&n$lky, které lepidlo vytvo!ilo. P!edev'ím z 

d"vodu bezpe&nosti manipulace p!i p!evozu a také kv"li o&ekávánému hmatovému styku 

a# bude objekt vystaven% a k dispozici zrakov$ znev%hodn$n%m náv't$vník"m, ale i d$tem 

a dal'ím.  

 

4.4 Pr"b$#n% záznam o vedení a tvorb$ objektu 
P!ípravné práce, studium odborné literatury, shroma#+ování materiálu a zaji')ování 

ateliéru, v$t'inou popisované v p!edchozích bodech, probíhaly od listopadu 2013 do 

b!ezna 2014.  

Od b!ezna 2014 zapo&ala vlastní práce na objektu.  

V t%dnu p!ed plánovanou tvorbou objektu jsem vyhledal vhodn% kámen — b$lo'ed% a# 

na#loutl% pís&it% vápnit% jílovec /d!íve zvan% slínovec/, obsahující &asto k!emité jehlice 

hub. Opuka je velmi roz'í!enou horninou &eského k!ídového útvaru táhnoucího se z Polabí 

a# na Moravu k Blansku, vyskytuje se v Praze a okolí a pou#ívá se jako stavební kámen. 

Materiál k tvorb$ objektu jsem hledal v místech pískovcov%ch a opukov%ch skalek u obce 

M'ec na Rakovnicku, kam jsem jezdil shodou okolností jako mal% na chalupu. V této 

oblasti je v%skyt kamene hojn% a na mnoha místních stavbách — v&etn$ na'eho domu a 
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p!ilehlé stodoly — se tento kámen pou#íval. V#dy m$ zajímal pro svoji zvlá'tní barvu a 

't$pnost. Pro zajímavost p!ikládám báse( Jana Skácela, která krásn%m zp"sobem popisuje 

zaujetí i známého básníka tímto stavebním materiálem — opukou — i kdy# ve zcela jiné 

lokalit$.  

 

D"m 

/Jan Skácel/ 

 

A# se m"j #ivot sch%lí, 

nakloní, 

takov% p!ál bych si mít d"m: 

 

Dubov% by m$l práh, 

podrovnávku z opuky, 

do sadu okno, 

sadu starého 

s babi&kou bílou, vetchou jabloní. 

 

P!esto#e je kámen k!ehk%, jeho nespornou v%hodou je jeho hmotnost, která se ve srovnání 

se stejn$ velk%m kusem nap!íklad #ulového úlomku m"#e váhov$ v%razn$ li'it.   

P!i prvním pracovním setkání jsem studentce vysv$tlil, s jak%mi pot!ebami a pom"ckami 

má mo#nost pracovat. Jednalo se o: pracovní st"l, opuka r"zn%ch velikostí a tvar", 

manuální lepicí pistole, kladivo na opracování kamene a nabídl jsem jí i svoji pomoc. 

P!ipravené kameny si studentka postupn$ osahala, pot$#kala, o&ichala. 

P!e&etl jsem studentce p!esné zadání, kter%m bylo: *as, hmota a pohyb v prostorov%ch 

realizacích ve ve!ejném prostoru. Nad zadáním jsme poté spole&n$ uva#ovali a vym%'leli 

asociace od abstraktn$j'ích pojm" k pojm"m realistick%m.  
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Mezi r"zn%mi návrhy byla nap!íklad:  

postava &lov$ka, kter% se v pohybu dívá vzh"ru 

m$síc 

rozhledna 

pyramida 

slunce 

hv$zda.  

Po up!esn$ní kone&né velikosti objektu, bylo konstatováno, #e mno#ství p!ivezeného 

materiálu bude dosta&ující. Shodli jsme se na pojmech slunce a sv$tlo, které byly pro 

studentku spojením v'ech t!í v%raz" ze zadání.  

Její práce za&ala tím, #e poskládala na d!ev$né podlo#ce kameny podobn$, jako mozaiku 

do jí vyhovující podoby ‘slunce a sv$tla’.  

Sna#il jsem se taktn$ zamezit technicky nemo#n%m spojením, která by nebyla p!i 

slepování realizovatelná.  

Obával jsem se b$#n$ uvád$ného jevu, #e nevidom% &lov$k má pomalej'í tvorbu 

p!edstav.21 Na't$stí se moje obava nepotvrdila. To jsem si vysv$tlil tím, #e jsem zjistil, #e 

mi hned od po&átku studentka velmi d"v$!ovala. V pr"b$hu skládání jsme pom$rn$ rychle 

do'li k nápadu ‘rostliny’, jako dal'ího spole&ného pojmenování t!í abstraktních názv" ze 

zadání bakalá!ské práce. S nad'ením jsme se shodli i na vztahu k zahrad$, ve které bude 

objekt nainstalován a na !e'ení podstavce, jako symbolického ‘stonku’.  

P!i dal'ím sezení jsme vym%'leli lícování kamen" tak, abychom je následn$ mohli co 

nejpevn$ji slepit lepící pastou, ani# by byl poru'en p!edchozí koncept.  

Studentka soust!ed$n$ a spontánn$ navrhovala a zkou'ela i nefunk&ní varianty, které jsem 

musel od"vodnit a vysv$tlit jako nebezpe&né z d"vodu mo#nosti odlomení.  

Následovalo vyu#ití je't$ men'ích odlomen%ch kus" kamene k vypln$ní nerovností mezi 

‘st!edem rostliny’ a ‘okv$tními plátky’. Po del'í dob$ vznikl poskládan% tvar, se kter%m 

jsme byli oba dva spokojeni.  

V dal'í fázi jsem studentce vysv$tlil princip fungování lepicí pistole, kterou se pomalu 

bude naná'et zakoupená vhodná lepicí hmota na ob$ strany kamene, které máme v plánu k 

                                                
21 Srov. PEROUT, Ev&en. Arteterapie se zrakov" posti%en#mi. Okam&ik, 2005. s. 79 
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sob$ p!ilepit. Podle hmatu jsme postupn$ brali kameny a s m%m vedením byla studentka 

schopná nanést lepidlo na správné strany kamen".  

Postupn$ byly p!ilepeny kolem celého ‘st!edu rostliny’ v'echny ‘okv$tní plátky’. N$které z 

nich, jsme kv"li ob&asn%m nedostate&n$ pasujícím plochám na sebe museli upravit a 

vym$nit. Po ka#dém p!ilo#ení kamene se sama studentka sna#ila ze v'ech sil kámen tla&it 

na protilehl%, aby se p!esv$d&ila o jeho pevnosti. Velmi nám pomohl oto&n% podstavec, na 

kterém jsme m$li vyskládané kameny, proto#e jsme nemuseli m$nit místo a ztratit tak 

p!ehled o celém objektu.  

P!esto#e jsme se p!edem informovali o bezpe&nosti práce a o rychlosti tuhnutí lepicí 

hmoty, zbylé lepidlo v tub$ jsme v zápalu práce doplnili do mezer prsty, ani# jsme se 

sta&ili chránit rukavicemi a zatla&ili ho do míst, do kter%ch jsme se koncem pistole 

nedostali.  

Studentka si p!i práci tém$! vytrvale prozp$vovala, p!ípadn$ vypráv$la zá#itky ze 'koly.  

P!i kone&ném pozorování a hodnocení objektu nás napadlo, #e ho pojmenujeme Opukov% 

kv$t.  

Po dokon&ení jsme nad hotov%m objektem p!em%'leli nad pevností, z které jsme m$li 

nejv$t'í obavy. Zab%vali jsme se intensivn$ dal'ím pokra&ováním, kter%m byla instalace 

stojanu. Studentka navrhovala jednoduché !e'ení polo#ení kv$tu na zem, p!ípadn$ na velk% 

kus kamene. Vysv$tlil jsem jí, #e by nemusel b%t objekt viditeln% a ztratil by pak svou 

funkci ve ve!ejném prostoru.  

Tím na'e nejd"le#it$j'í spolupráce skon&ila a domluvili jsme se, #e stojan zhotovím sám, 

proto#e práce na n$m by pro ni byla p!íli' komplikovaná. 

 

4.5 Dotvo!ení díla pro instalaci 
Na zhotovení stojanu p!ipadalo v úvahu více mo#ností. První z nich byl ji# studentkou 

navrhovan% velk% kamenn% podstavec, na kter% by se dosadil ji# vytvo!en% ‘kv$t’. Ten by 

ov'em — po mé úvaze — zastínil drobn$j'í a p!itom nejd"le#it$j'í tvar a byl by a# p!íli' 

monumentální a masivn$ p"sobící dominantou. 

Zvolil jsem proto za nejvhodn$j'í materiál kov — konkrétn$ kovovou ty& a plech, které 

kámen vhodn$ doplní a jsou zárove( velmi tvárné.  
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Po náv't$v$ specializovaného #elezá!ského obchodu jsem vybral t!i kovové pruty, které 

tvo!í nohy a zárove( cel% stojan. Ty také p"sobí více jako symbolick% ‘stonek’ rostliny. 

T!i nohy jsou tak minimálním po&tem, a p!esto nejstabiln$j'ím stojanem, kter% lze 

vytvo!it. Stojan jsem následn$ s pomocí vyu&eného ková!e zap!el t!emi krátk%mi ty&emi 

po obvodu stojanu, je# tak vytvo!ily jak%si zpev(ující trojúhelník.  

K vytvo!ení nosné plochy kv$tu jsem pou#il plechovou desku ve tvaru kruhu s pr"m$rem, 

kter% by odpovídal pr"m$ru kv$tu. Ten zárove( musel b%t v$t'í, aby p!esahoval o n$kolik 

centimetr" plechovou podlo#ku.  

Zárove( jsem pro zpevn$ní kv$tu vyst!íhal z b$#ného drát$ného pletiva obrys kv$tu i s 

listy a ten jsem se s pomocí jednoslo#kového lepidla na bázi MS polymeru sna#il p!ipevnit 

zespodu kv$tu. Tato varianta nebyla funk&ní, proto#e po zaschnutí bylo lepidlo stále 

pru#né a neplnilo zpev(ující ú&el. Pou#il jsem proto jiné lepidlo — dvouslo#kové — s 

p!idanou tvrdnoucí sm$sí. To ji# fungovalo dostate&n$ podle m%ch p!edstav. Vyplnil jsem 

jím tak zaprvé díry do kter%ch by mohla zatékat voda, p!ípadn$ roztát% sníh, kter% by mohl 

zap!i&init zv$trání a popraskání kamene a zadruhé se takto zpevnila celá &ást kammeného 

kv$tu zespodu. Takto vyztu#enou &ást jsem pak zasadil do plechové podlo#ky s trojno#kou 

/stojanem/.  

Stojan velikostn$ není nijak nadm$rn%. Decentn$ p!evy'uje rostliny, které mohou v míst$ 

instalace r"st, ale zárove( nevy&nívá a nenaru'uje klidn% vzhled v areálu zahrady.  

V úvahu p!ipadá i mo#nost, #e nohy stojanu obrostou neopadav%m b!e&)anem, tak#e socha 

bude zajímavá i v zim$ na sn$hu. Tak se nechá prostor p!irozenému v%voji a fungování 

objektu s okolní florou. 

Zdrojem mé inspirace s pou#it%m kovov%m materiálem byla p!edev'ím v%stava v%tvarníka 

Du'ana Záhoranského22 a jeho socha!sko-ková!ské práce v galerii Meetfactory v Praze. 

                                                          
          Zdroj: http://meetfactory.clients.schneedorfer.cz/data/ 

          fileBank/510e4de1-b7fb-4c64-884c-f0e4bd8ebb77.jpg 

                                                
22 V"stava Slovo dalo slovo, Robert 'alanda, Du%an Záhoransk", Meetfactory 12. 9. — 27. 10. 2013 
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4.6 Instalace 
Samotná instalace prob$hla zhruba t!i t%dny po dokon&ení stojanu a zaschnutí spár mezi 

jednotliv%mi kameny na Opukovém kv$tu. Po domluv$ s p!edstavenou klá'tera jsem 

p!ivezenou sochu umístil do vy&i't$ného prostoru, na kterém jsme se s autorkou p!edem 

domluvili. Sou&ástí sochy bylo také dosazení n$kolika 'lahoun" b!e&)anu s ko!eny, kter% 

má díky své schopnosti pnutí, dotvo!it za&len$ní objektu do okolního prost!edí.  

Následn$ byla na místo p!ed stojan se sochou dodaná kovová tabulka s názvem objektu a 

jménem autorky. Instalace prob$hla za p!ítomnosti dvou sester z klá'tera, které mi ochotn$ 

poradily s konkrétními mo#nostmi dotvo!ení prostoru p!ímo na míst$.  

 

Na vystaven% objekt se p!i'lo podívat ji# mnoho náv't$vník". Mezi nimi moji p!íbuzní, 

spolu#áci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, sestry z klá'tera Svaté Al#b$ty Na 

Slupi v Praze 1, spolu#a&ky spoluautorky z Dív&í katolické st!ední 'koly, hlavn$ pacienti 

p!ilehlé nemocnice p!i sv%ch vycházkách i dal'í náv't$vníci nemocnice. Ohlasy byly 

p!evá#n$ pozitivní. Byl jsem rád p!edev'ím za tyto:  

„..socha zcela zapadá p!irozen$ do prostoru a tím myslím i prostor zahrádky s ostatními 

kv$ty a rostlinami.“ 

„... opuka a kovov" podstavec jsou v souladu s okolím a o#ivily tak místo, ve kterém n$co 

podobného chyb$lo.“ 

„... i v zim$ p%sobí "kv$t" hebce a mile a líbí se mi p!edev(ím to, #e socha dotvo!ila 

p!íjemn$ zákoutí u vchodu do areálu a vlastn$ se hodí i do prostoru ke kostelu, kter" je 

hned za ním... “ 
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5 Projekt na téma: Prostorov% objekt ve ve!ejném prostoru pro 

zájemce o tuto tvorbu v podmínkách mimo'kolního za!ízení 

/p!íru&ka pro pedagogické vedení/ 
Jedná se o nabídku vedení zájmové v%tvarné &innosti pro zrakov$ znev%hodn$né zejména 

v kulturním za!ízení m$sta, m$stské &ásti, obce, &i ve volno&asovém za!ízení ur&eném pro 

d$ti a mláde#, p!ípadn$ pro krou#ek 'koly s integrovan%mi zrakov$ znev%hodn$n%mi 

d$tmi. 

Projekt má za cíl nejen v ur&itém období vytvo!it objekt do prostoru, ale také spole&n$ s 

autory jej nainstalovat do konkrétního místa — ve!ejného prostoru, kter% spolu p!ed 

zahájením práce nav'tíví a následn$ instalaci na míst$ provedou.  

Ur$ení: v%tvarn% projekt zacílen% na zrakov$ znev%hodn$né zájemce  

Cíl práce: oslovit a následn$ p!esv$d&it zrakov$ znev%hodn$né zájemce o mo#nosti 

realizovat socha!sk% zám$r 

Cílová skupina: zrakov$ znev%hodn$ná mláde#, star'í d$ti, dosp$lí 

Po$et ú$astník": max. 4 

&asová náro$nost: 7 lekcí 

Rozvr'ení projektu: jednotlivé lekce 45 minut, p!ípadn$ 60 minut 

Zabezpe$ení projektu: malé a velké kusy opuky, ná!adí /kladívka, kle't$, 'pachtle/, 

lepidla /na bázi MS polymeru/, lepicí pistole. Vnit!ní a p!ípadn$ i venkovní prost!edí s 

dostate&n$ prostorn%mi pracovními stoly, s voln%m pohybem kolem nich a vhodn%m 

sezením a osv$tlení. P!i vyu#ití venkovního prost!edí dbát na mo#nost úkrytu p!ed v$trem 

a nevhodn%m po&asím. Nezbytná je nutnost dostupnosti toalet a tekoucí vody.  

K o&i't$ní a práci s lepidlem: rukavice, podlo#ky, staré textilie, noviny, brusn% papír, br%le 

na ochranu o&í.  

V#dy dbát na hygienu a bezpe&nost práce.  

 

1. lekce 

Setkání se zájemci — po úvodním p!edstavení se a seznámení se s ka#d%m zájemcem 

osobn$, stru&né p!edstavení zám$ru, v%tvo!ení p!átelské atmosféry, zd"razn$ní vzájemné 

d"v$ry, respektu a pomoci. 
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2. lekce 

Náv't$va hapticky p!izp"sobené expozice. V%b$r tématu — nejblí#e v%tvarnému zám$ru 

— expozice p!izp"sobené pro nevidomé a následná náv't$va se skupinou. V pr"b$hu je 

nutné sledování reakcí &len" skupiny a zji')ování jejich zájm", p!ípadn$ zji't$ní 

v%razn$j'ího citu hmatového chápání n$kter%ch z nich. Debata o jejich bezprost!edních 

zku'enostech a reakcích. Cel% rozsah, p!ípadn$ prohlídka jen n$kter%ch &ástí expozice se 

bude odvíjet od &asov%ch mo#ností &len" skupiny.  

Konkrétní otázka: Kter% z exponát" byl pro vás nej&iteln$j'í? Kter% exponát byl pro vás 

nejmén$ &iteln% a z jakého d"vodu?  

Nezbytné je zaji't$ní bezpe&ného p!íchodu a odchodu ú&astník" na akci a z akce.  

 

3. lekce  

Motivace — seznámení se s díly nevidom%ch socha!" 

P!edstavení d$l socha!" /&esk%ch i zahrani&ních, nevidom%ch i vidících/, tvo!ících 

p!edev'ím ve ve!ejném prostoru, spole&n$ s ukázkou první praktické &ásti projektu, kterou 

je desti&ka s kamennou mozaikou, namotivování zájemc".  

Pom"cky a pot#eby: poznámky lektora k presentaci d$l autor", zhotovená desti&ka s 

kamennou mozaikou 

Zji't$ní, jaké pom"cky kdo vlastní a má zku'enost s jejich prací. Obstarání zbyl%ch pot!eb 

a pom"cek. Zabezpe&ení i dostatku náhradních pot!eb a pom"cek je v re#ii lektora. 

Úkol: na základ$ presentace a p!edstavení mo#n%ch zp"sob" !e'ení ukázkové desti&ky s 

mozaikou /iniciály, &íslo popisné domu ve kterém bydlím, oblíbené &íslo atp./, vymyslet 

pro p!í'tí setkání vlastní nám$t. 

 

4. lekce  

A ~ Opuková mozaika lepená na dla#di&ku z rubové strany — vlastní práce 

Cíl: cílem je seznámení se s materiálem a postupem p!i práci. Ten vy#ijeme p!i 

následujícím náro&n$j'ím projektu, kter% na n$j neodmysliteln$ navazuje. 

Pom"cky a pot#eby: opuka, jednoslo#kové lepidlo na bázi MS polymeru, látky na 

o&i't$ní, voda, kelímek, rukavice, 'pachtle, dla#di&ky /velikost patnáct krát t!ináct 

centimetr"/, kladívko, podlo#ka 

P!ed zapo&etím práce je nutné sd$lit záva#né po#adavky na hygienu, bezpe&nost a 

plynulost p!i práci: práce s lepidlem a kamenem, doba tvrdnutí, p!ípadn$ individuáln$  
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u konkrétních jednotlivc" zd"razn$ní speciálních po#adavk". 

Vyu'ití: v%sledn% produkt je mo#né vyu#ít jako pou#itelné &íslo popisné domu, dekoraci, 

dárek, p!edm$t k prodeji, hra&ku atp. 

Postup práce: samostatná tvorba projektu pod vedením lektora, vyu&ujícího. 

Vzájemná prohlídka v%sledn%ch v%robk".   

Úkol: ukázka malého opukového prostorového objektu /vlastní iniciály/, jeho# vytvo!ení 

bude úkolem p!í'tího setkání. Ú&astníci si pro p!í'tím setkání vymyslí vlastní nám$t. 

 

 

                   
        foto &. 1 — ukázka opukové mozaiky lepené na dla#di&ku 
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B ~ Práce s drobn%mi kousky opuky — vytvo!ení samostatného prostorového objektu  

Cíl: cílem je zvládnutí slepení drobn%ch kousk" opuky do prostorového objektu bez 

pou#ití podkladové podlo#ky /dla#di&ky/ 

Pom"cky a pot#eby: opuka, jednoslo#kové lepidlo na bázi MS polymeru, látky na 

o&i't$ní, voda, kelímek, rukavice, 'pachtle, kladívko, podlo#ka 

Vyu'ití: práce na tomto produktu bude v%chodiskem pro lepení v$t'ích kousk". V%sledn% 

p!edm$t lze také pou#ít jako dekoraci, dárek, hlavolam, hra&ku aj. 

Postup práce: p!edstavení vlastních nápad" a nám$t", jejich korekce z hlediska 

proveditelnosti. Následuje vlastní samostatná práce na projektu pod vedením lektora, &i 

vyu&ujícího.  

Vzájemná prohlídka v%sledn%ch v%robk". 

Úkol: ukázka Opukového kv$tu, jeho# v%roba bude st$#ejní prací tohoto kurzu. Ú&astníci 

si pro p!í'tí setkání vymyslí vlastní motiv. 

                  
       foto &. 2 — ukázka malého prostorového objektu vytvo!eného  

       z opuky /iniciály/ 
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5. lekce 

Náv't$va ve!ejného prostoru pro uva#ovanou instalaci /do&asnou, trvalou/ 

Po zku'enosti s prvním a druh%m úkolem následuje náv't$va p!edem dojednaného prostoru 

pro instalaci objektu, kter% bude zhotoven v p!í'tí lekci. Detailní prozkoumání a seznámení 

se s prostorem /ohmatání/ a zji't$ní jeho funkce, náv't$vnosti, lokality a úlohy v lokalit$. 

Zvolení si konkrétního místa pro instalaci vlastního objektu. Op$t je nutné zaji't$ní 

bezpe&ného p!íchodu a odchodu ú&astník" na akci a z akce. 

 

6. lekce 

Opukov% kv$t 

Cíl: cílem je vytvo!ení samostatného objektu z v$t'ích kus" opuky, p!ilepení opukov%ch 

list" ke st!edov%m kamen"m a instalace do konkrétního místa ve ve!ejném prostoru. 

Pom"cky a pot#eby: v$t'í kusy opuky v hrub%ch tvarech okv$tních list", dvouslo#kové 

lepidlo na bázi MS polymeru s vytvrzovací sm$sí, podlo#ka na rozmíchání sm$si, 

rukavice, ochranné br%le, ochranná rou'ka p!es ústa, voda, 'pachtle, noviny, rozm$rn$j'í 

podlo#ka 

Záva#né po#adavky na hygienu a bezpe&nost p!i práci /viz lekce 4/ 

Vyu'ití: autorsk% v%tvarn% objekt ve ve!ejném prostoru — socha 

Postup práce: Následuje samotná práce na projektu pod vedením lektora, vyu&ujícího. 

Je mo#ná vzájemná v%pomoc ú&astník". Prohlídka v%sledn%ch v%robk". 

Poznámka: Samostatná práce je rozvr#ena podle zdatnosti ú&astník" na &ty!i a# p$t 

setkání. Je nutné p!edem zajistit prostor, ve kterém budou v%robky ulo#eny mezi 

jednotliv%mi setkáními. 

                    

 

 

 

 

 

 



 39 

                  

 
foto &. 3 — ukázka Opukového kv$tu 
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7. lekce 

Instalace  

Po dokon&ení, zaschnutí a vytvrdnutí v'ech vytvo!en%ch soch prob$hne p!esun objekt" na 

místo instalace. Zde budou nainstalovány jednotlivé kv$ty dle v%b$ru autor" bu+ na 

kamenné podstavce, do trávníku, nebo na dla#bu.  

Zakon&ení a reflexe prob$hne formou spole&né vernisá#e, které p!edchází vytvo!ení 

plakát" a pozvánek a vhodná a profesionální p!íprava presentace vytvo!en%ch d$l a 

p!edstavení jejich autor".  

 

Co musí mít vyu&ující, vedoucí projektu na pam$ti p!i práci se zrakov$ znev%hodn$n%mi 

Z práce na projektu jsem dosp$l k t$mto pravidl"m a zásadám. Oficiální seznam pravidel 

pro komunikaci se zrakov$ zn$v%hodn$n%mi lidmi naleznete v p!íloze &. 1.  

 

P!i rozhovoru je nezbytné hovo!it s nevidom%m jako se sob$ rovn%m.  

Je nutné komentovat rozhovor slovním popisem /vezm$te si lepidlo, které je po va'í pravé 

ruce ..., podávám vám ruku ...; popis vzdálenosti nebo p!iblí#ení vzdálenosti se musí 

konkretizovat na p!íkladu: objekt je velk% jako va'e pa#e .../.  

Udr#ování zrakového kontaktu: p!i konverzaci myslet na postavení &elem k nevidomému.  

Ve skupin$ neoslovovat anonymn$ skupinu, ale oslovovat jmenovit$.  

Je nutné p!edvídat r"zná nebezpe&í a úskalí p!i práci a v&as na n$ upozornit.  

Je pot!ebná velká trp$livost ze strany vyu&ujícího i vedeného, proto#e p!i v%tvarné práci s 

nevidom%m v'e probíhá déle, n$kdy pro oba a# únavn$ dlouho. *asto se stává, #e se ur&itá 

v$c musí mnohokrát opakovat a zd"raz(ovat, ne# se poda!í dojít k po#adovanému 

v%sledku. 

Musí se po&ítat i s náhl%mi situacemi, které vy#adují improvizaci.  

V této souvislosti je zárove( dobré mít vymy'lenou náhradní variantu pro p!edem 

neodhadnutou pedagogicky slo#itou situaci.  

V neo&ekávan%ch p!ípadech, p!i kter%ch dojde k p!ekvapiv%m stav"m je nezbytné 

zachovat chladnou hlavu. Nevidom% je vzhledem ke svému stavu zraniteln$j'í a k!eh&í.  

Je #ádoucí ne'et!it povzbuzením a pochvalou, adresovanou jednotlivci i celé skupin$.  

Vedoucí by se m$l sna#it, aby vztahy ve skupin$ podn$covaly vzájemnou sounále#itost a 

sm$!ovaly ke spole&nému v%sledku a aby je práce t$'ila.  
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A motto pro u&itele: U&itel nepracuje a nevychovává ve vzduchoprázdnu. P!i své práci je i 

on sám sv"mi #áky, studenty, klienty vyu&ován a vychováván.  
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6 Záv$r 
Koncepcí spolupráce s nevidom%m spolupracovníkem, kter% tvo!í vlastní dílo s mojí 

spoluú&astí — tvorba stojanu — se objekt m"#e stát p!edm$tem, p!i kterém o stejném 

zadání p!em%'lí dva lidé s odli'n%m vnímáním sv$ta — nevidom% &lov$k a &lov$k kter% 

vidí. Tento postup, kter% jsem zvolil, tak otevírá symbolicky o&i mn$ — kdo b$#né v$ci 

m"#e postavit do odli'ného úhlu — a naopak na druhou stranu — nevidomému &lov$ku 

umo#nit nahlédnout do svého uva#ování. 

Práce na bakalá!ské práci byla podn$tná pro — mn$ celkem neznámou — zku'enost 

socha!ského my'lení, které je zcela odli'né od grafického p!em%'lení, které mám 

p!inejmen'ím více rozvinuté. Pro Zuzanu — zrakov$ znev%hodn$nou spoluautorku — jak 

u# je !e&eno v její reflexi na dílo, bylo d"le#ité: jak p!edem známe prost!edí zahrady, kde 

je objekt nainstalován a dále v%tvarné p!em%'lení, na které je zvyklá z hodin v%tvarné 

v%chovy, tak nová zku'enost s uva#ováním nad objektem v celé jeho 'í!i, kterou bylo 

propojení objektu s prost!edím a záv$re&ná instalace. Uvádím zde její krátkou reflexi  

„... tato práce na kv$tu z opuky m$ moc bavila. Myslím #e hlavn$ kv%li tomu, #e ve (kole 

jsem je(t$ nic takového ned$lala. Lepili jsme t!eba kousky mal"ch objekt% na papír a 

vytvá!eli z toho mozaiky, ale s kamenem jsem je(t$ doposud nepracovala. Nejd!ív jsem si 

myslela, #e to nezvládnu, ale p!i práci na lotosovém kv$tu jsem byla v pohod$ a formování 

a p!ikládání kamen%, p!edstava jejich tvaru a lepení mi zvedalo náladu tak, #e jsem si p!i 

práci, kdoví pro&, prozp$vovala... T$(ím se, #e bude moje socha vystavená v zahrad$ na 

stálo. To se mi je(t$ nestalo... “ /Zuzana Davidová, b!ezen 2014/.  

P!esv$d&il jsem se o tom, #e se zrakov$ znev%hodn$n%mi se v oblasti v%tvarné v%chovy 

m"#e s úsp$chem pracovat nejen s hlínou, která, p!esto#e je velmi dostupn%m a tvárn%m 

materiálem, ale m"#e b%t v mnoha p!ípadech dopln$na i dal'ími materiály jako je práv$ 

snadno opracovateln% kámen, p!ípadn$ beton, sklo, plast atp. 

A&koli jsem byl vedoucím — u&itelem své #ákyn$ Zuzany, stala se ona p!inejmen'ím 

první — v padesáti procentech — u&itelkou mojí. Tím se potvrdilo to, co je jedním ze 

základních pedagogick%ch pravidel, #e ka#d% u&itel p!i své práci nejen vyu&uje a 

vychovává, ale je sám vychováván a vyu&ován sv%mi #áky po cel% #ivot.  

 

Sou&ástí této bakalá!ské práce je i autorská p!íru&ka s názvem Opukov" kv$t, nevidom" a 

socha, která vychází z této práce a obsahuje z ní v%(atek, t%kající se metodiky na téma: 
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Prostorov" objekt ve ve!ejném prostoru pro zájemce o tuto tvorbu v podmínkách 

mimo(kolního za!ízení /p!íru&ka pro pedagogické vedení/, ve které je vysv$tlen% postup 

p!i mo#n%ch v%tvarn%ch realizacích ve v%tvarn$ tv"r&ích dílnách a za!ízeních, která 

po&ítají s v%tvarnou tvorbou pro zrakov$ znev%hodn$né. Po konzultaci s vedoucím mé 

bakalá!ské práce Zde(kem H"lou a dále po konzultaci technologick%ch mo#ností tisku a 

v"bec kniha!sk%ch mo#ností s vedoucím tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze, 

jsme vytvo!ili tuto knihu v soutisku Braillova písma a &ernotisku, tak#e bude slou#it 

skute&n$ praktické pot!eb$ jak pracovník"m s nevidom%mi, tak samotn%m nevidom%m. O 

této mo#nosti jednáme a p!íru&ka se tak stane, v$!ím, u#ite&nou pom"ckou a poskytne 

odborné pedagogické rady budoucím tv"rc"m.  
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7 Seznam pou#it%ch zkratek 

ATM — Axmanova technika modelování 

atp. — a tak podobn$  

AVU — Akademie v%tvarn%ch um$ní 

DKS, — Dív&í katolická st!ední 'kola 

GASK — Galerie St!edo&eského kraje  

GHMP — Galerie hlavního m$sta Prahy  

max. — maximáln$  

MS polymerové lepidlo — modifikovan% silikonov% systém  

M,MT  *R — Ministerstvo 'kolství, mláde#e a t$lov%chovy *eské republiky 

WHO — World Human Organisation 

ZU, — základní um$lecká 'kola 
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9 Seznam p!íloh 

 

P!íloha &. 1 

P!íloha &. 2 

P!iloha &. 1 Desatero komunikace s nevidom%m 

 

1. P!i kontaktu s pacientem je nutné s ním jednat tak, aby se necítil poní#en. Není mo#né 

spoléhat na n$jak% jin%, zvlá') rozvinut% zp"sob vnímání zrakov$ posti#eného, nap!íklad 

dobr% hmat &i sluch. 

2. S nevidom%m je nutno jednat p!irozen$ a p!ímo, nikoliv p!es jeho pr"vodce. Ten 

nevidomého pouze doprovází. V$ty typu: „Paní, chce si pán sednout?", jsou nevhodné. 

3. Osoba jednající s nevidom%m zdraví jako první. Pozdrav s vlastním p!edstavením je 

d"le#ité spojit s oslovením typu: „Dobr% den pane Nováku, jsem pan Novotn%", aby 

nevidom% v$d$l, #e pozdrav pat!í jemu. P!i odchodu z místnosti je vhodné nevidomého 

upozornit na to, #e doty&ná osoba opou'tí místnost. 

4. Podání ruky na pozdrav nahrazuje nevidomému vizuální kontakt. P!i setkání sta&í 

nevidomému oznámit „podávám Vám ruku“. P!i rozhovoru je velmi d"le#it% o&ní kontakt 

s nevidom%m. Není tedy vhodné odvracet p!i rozhovoru tvá!, proto#e to nevidomí obvykle 

poznají. 

5. P!i vy'et!ení je nezbytné pacient"m vysv$tlit, co se bude dít, p!i instrumentálním 

vy'et!ení je t!eba stru&n$ popsat jak pou#ité p!ístroje, tak vlastní &innost. Pro nevidomého 

pacienta jsou informace typu „te+ to píchne, te+ to bude tla&it, te+ vás to bude trochu 

pálit" nezbytné. 

6. Dve!e do místností by m$ly z"stávat bu+ zcela otev!ené nebo zcela zav!ené. 

V$ci nevidomého by m$ly z"stat na svém míst$. S v$cmi nevidomého je dobré 

nemanipulovat bez jeho v$domí. 

7. P!i komunikaci s nevidom%m lze bez obav pou#ít slov: vid$t, kouknout se, mrknout, 

prohlédnout si. Tato slova pou#ívají nevidomí k vyjád!ení zp"sobu vnímání: cítit, hmatat, 

dot%kat se. 
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8. Nevidom% &lov$k s vodícím psem má p!ístup do zdravotnick%ch za!ízení. Na vodícího 

psa není vhodné mlaskat, hvízdat, hladit ho, krmit ho nebo na n$j mluvit bez v$domí 

majitele. 

9. P!i jednání by m$l b%t nevidom% objednán na ur&itou hodinu. Tu je vhodné dodr#et, aby 

se p!ede'lo jeho nervozit$ v neznámém prost!edí. Je vst!ícné nevidomému pacientovi v 

&ekárn$ sd$lit, #e o n$m víme. 

 

Zdroj: © Národní rada osob se zdravotním posti#ením *R /NROSZP/, 2006 
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P!íloha &. 2 Fotografická dokumentace 

 

Ve 'kolním ateliéru se spoluautorkou Zuzanou Davidovou 
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R"zné pohledy na hotov% objekt v zahrad$ klá'tera. Foto: Anna 0ídková 
 


