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Anotace 

NOVOTNÁ, Monika. Grafický znak v prostředí školy a města. Praha 2013. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. Vedoucí 

práce Mgr. Helena Kafková, 90 str. 

 

V teoretické části práce se zaměřuji na znak, na grafický znak. Roztřídím jeho možné 

formy. Ukazuji znak jako mimoverbální formu komunikace a způsob označování objektů. 

Hledám souvislosti a rozpory existence mezi legálními (dopravní a orientační značení, 

vývěsní tabule) a nelegálními grafickými znaky (graffiti a street art) ve veřejném 

prostoru.  

V didaktické části navrhuji a realizuji výtvarné řady, kde používám výtvarné techniky 

z graffiti a street artu. Výtvarné téma: ZNAK - PÍSMENO - PIKTOGRAM - VEŘEJNÝ 

PROSTOR zpracovávám v hodinách výtvarné výchovy na obou stupních základní školy. 

S dětmi vedeme diskusi o významu znaku ve veřejném prostoru. 

Součástí práce je i výzkumná sonda zaměřená na žáky obou stupňů základní školy, která 

se snaží poukázat na rozdílné či shodné výtvarné vnímání a myšlení dětí. Zde propojuji 

street art a graffiti s tématem osobního vlastnictví, otázkou vandalismu a konfliktu 

osobních postojů se státem a společností. Nabízím dětem otázku osobní svobody jedince 

a jeho zodpovědnosti. 

Cílem mé práce je zaměřit pozornost žáků na problematiku grafických znaků ve veřejném 

prostoru a posílit jejich povědomí o možnostech veřejný prostor ovlivňovat. Chci také 

poskytnout hlubší a pravdivější vhled do subkultury graffiti a street artu, nechat samotné 

děti se zamýšlet nad tímto fenoménem, a tím  kultivovat jejich názory na tuto výtvarnou, 

i když většinou nelegální subkulturu. 

 

Klíčová slova: místo, veřejný prostor, obraz, akce, slovo, význam, grafický znak, 

písmeno 

 

 

 

 

 



 

 

Annotation 

NOVOTNÁ, Monika. Graphic sign in context of school and town. Prague, 2014.Thesis. 

Charles University in Prague, Faculty of Education, Department of Fine Arts. Supervisor 

Mgr. Helena Kafková, 90 pages. 

In the teoretical part I focus on a sign, the grahical sing. I sort out its forms. I present the 

sing as a nonverbal system of comunication and a way of labelling objects. I search for 

the connections and contradictions of the existence of legal [traffic signs, orientation 

signs, singboards] and illegal graphic signs [graffiti and street art] in the public space. 

In the didactic part I suggest and realize the art projects where some technics of graffiti 

and street art are used. The artistic themes : SING – LETTER – PICTOGRAM - PUBLIC 

SPACE are processed at my art lessons at both primary and secondary schools. We 

discuss the meaning of these words in the public space. 

The part of the thesis is a research study among the pupils of a primary and secondary 

school which tries to point at either different or the same art perceptions by the pupils and 

their mental constructions of these.There I try to connect the street art and graffiti with 

the topics of private property, vandalism and personal attitudes versus the state and 

sociaty. I offer to the children the question of personal freedom of an individual and their 

responsibility. 

The aim of my thesis is focusing pupilsʼ attention to the issue of graphic signs in the 

public space and support their awarness of the options of influencing this public space. 

There I would like to provide a deeper insight into the phenomenon of graffiti and street 

art so that the pupils could think about  this phenomenon and thus cultivate their opinions 

on this art which is frequently illegal. 
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Úvod  
Tato práce se zaměřuje na grafické znaky, jež se vyskytují ve městě, které je v současné 

době životním prostředím pro většinu lidí. Zaměřuji se na grafické znaky vzniklé legálně 

a nelegálně, které mají funkci komunikační a orientační.  

Již v první polovině 20. století vyjádřil učitel školy Bauhaus Moholy Nagy názor, že 

průmysl je druhá příroda a umění jej má ovládnout. Vychází z myšlenky, že moderní 

umění má být ve spojení s technikou. Umělec by měl přetvářet města a prostředí vzniklé 

průmyslem a tím mu dodávat skrze své umělecké projevy novou kvalitu a harmonii. 

Ve své práci sleduji, jak grafický znak ovládá městskou krajinu a jak dítě vnímá a čte 

jeho vizuální hodnotu. 

Na městských zdech nacházíme legální placené reklamy, které nám doporučují, 

podprahově přikazují, co máme jíst, co kupovat, jak správně žít. Takhle si městský 

veřejný prostor kupují firmy a nadnárodní společnosti, které nám nechávají „vzkazy“. 

Obchody mají své vývěsní štíty, na zdech jsou loga či piktogramy pro orientaci, doprava 

je řízena značkami. Ze všech stran se na nás valí nějaké znaky, nápisy, slova, obrázky. 

Žijeme v době přemíry informací.  

Ve městech nalézáme i výtvarné projevy, zásahy do městského prostoru, některé z nich 

vznikly na objednávku urbanistů a architektů, některé vznikly bez ní; někdy i s tím 

rizikem, že se jedná o ilegální akt. Street art a graffiti jsou výrazem touhy člověka ovlivnit 

a měnit svůj životní prostor. Je to specifická forma komunikace, která často využívá 

výrazové prostředky výtvarného umění.  

V této souvislosti se přikláním k myšlence Moholy Nagye, že (…) Každý lidský projev je 

zaujetím určitého postoje ke světu i k sobě samému a ozřejmuje rovněž stav, v němž se 

člověk momentálně nachází. O prospěšnosti tohoto vyjádření můžeme hovořit pouze 

v případech, kdy neslouží jen k uspokojování vlastních potřeb, ale má objektivní význam 

pro celou společnost.1 S druhou větou citované myšlenky ale musím z pozice učitele 

výtvarné výchovy polemizovat, neboť současný důraz je ve výtvarné výchově zaměřen 

na rozvíjení individuální smyslové citlivosti a na rozvíjení projevu jedince; a také 

zdůrazňování objektivity je dnes vnímáno jako anachronické. 

                                                 

 

1 NAGY- MOHOLY,L.: Od materiálu k architektuře. Praha: Triáda, 2002, str. 10 
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Dnes je pro mě a mé žáky životní krajinou převážně krajina městská. Město bylo 

vytvořeno člověkem, který vytvářel i systémy, díky nimž se lidé v městských a veřejných 

prostorech orientují. 

Ve své diplomové práci se pokusím najít odpovědi na tyto otázky: 

Jaké rozdíly mezi vnímáním grafického znaku dětí na 1. a 2. stupni základní školy mohu 

pozorovat?  

Jaké metody se v mojí výuce osvědčují, pokud se snažím zvyšovat vnímavost 

a zodpovědnost děti k prostředí, ve kterém žijí?  

V teoretické části své diplomové práce vysvětlím klíčové pojmy znak (písmeno, obraz, 

význam), veřejný prostor (místo). Zaměřím okrajově svoji pozornost na komunikační 

systémy ve městě, jak na legální (dopravní značení, orientační piktogramy, reklamní 

sdělení, vývěsní štíty atd.), tak i na ilegální (graffiti a různé projevy street artu). Vymezím 

graffiti a street art a zmíním základní fakta o historii těchto výtvarných subkultur. 

Těžištěm didaktické části je návrh a realizace výtvarných řad, jejichž prostřednictvím 

prozkoumávám, jakými způsoby se mi nejlépe podaří vzbudit zájem dětí o jejich okolí 

a o jeho proměnu. Nejdříve se s nimi budu zamýšlet nad významem grafických znaků, se 

kterými se setkávají ve městě, a diskutovat o nich. Budeme společně přemýšlet o tom, 

jakým způsobem má člověk právo zasahovat do prostředí kolem sebe, jaké formy zásahů 

považujeme za přípustné a nepřípustné. V realizační části práce budeme proměňovat 

školní prostor a prostředí v blízkosti školy. K tomu použijeme některé techniky z graffiti 

a street artu. Nedílnou součástí bude i zaměření na písmo a písmena jako na jeden ze 

základních grafických komunikačních systémů. 
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1 Teoretická část 

1.1 Znak 

V této kapitole se zmíním o historii bádání o pojmu znak. Po prostudování dostupných 

zdrojů o znaku ve výtvarném umění2, jsem došla k závěru, že se chci ve své práci pouze 

dotknout vědního oboru sémiotiky, která má přesahy do výtvarné teorie. 

Ferdinand de Saussure byl prvním, kdo zaměřil vědeckou pozornost k pojmu znak. 

Zabýval se pojmem znak z jazykového hlediska a došel k závěru, že jazykový znak je (…) 

psychická jednotka o dvou stránkách – pojem (označované) a akustický obraz 

(označující)3. Pojem akustický obraz znamená v podstatě to, co vidíme nebo slyšíme. 

Ferdinand de Saussure uvádí dva principy, které se týkají znaku. Jedná se o princip 

arbitrárnosti (nemotivovanosti) a linearity označujícího. 

Je potřeba zmínit dalšího významného teoretika pragmatismu a filozofa Charles Sanders 

Pierce. Pierce se zamýšlel mimo jiné nad vztahem mezi označujícím a označovaným a na 

tomto základě vyčlenil tři kategorie znaku. Jsou jimi ikon, index a symbol, přičemž 

u ikonu se jedná o vztah podobnosti, u indexu souvislosti a u symbolu se jedná o domluvu 

mezi těmi, kteří symbol používají. 

S pojmem znak budu nadále pracovat výhradně se  zaměřením na výtvarnou výchovu. Ve 

výtvarném  oboru je pojem znak důležitý, o čemž svědčí například slova Jana Slavíka: 

V jádru odborného jazyka se nacházejí klíčově pojmy – ústřední kategorie. (…) Ve 

výtvarné výchově takovým kategoriím patří i pojmy z titulu tohoto článku: znak, symbol, 

výraz.4 Nicméně, tento Slavíkův článek vyprovokoval polemiku s dalším významným 

teoretikem výtvarného umění Jaroslavem Vančátem, která proběhla na stránkách 

časopisu Výtvarná výchova. Došla jsem k poznání, že Slavík se domnívá, že pojem znak 

není plně dostačující pro výtvarnou výchovu, protože zřetel ke znakové struktuře vede 

k opomíjení kontextu a k jednoznačnosti, která zakrývá sémantické bohatství promluvy, 

zužuje ji do jediného odkazu.5 Slavík doporučuje používat také pojmy symbol a výraz. Na 

druhé straně Vančát upozorňuje na to, že pojem znak je plně dostačující, pokud ho 

chápeme ve vývoji a v různorodosti interpretačních vztahů. Umění, jehož smyslem je – 

v nejobecnější rovině chápání – proměna sémantického obsahu znaku, ať už jejím novým 

zařazením do pole sémantických vztahů, či u nových znaků - (…)hledáním jejich místa 

v sémantickém poli – což je ovšem činnost, kterou nevědomě a skrytě provádíme také při 

                                                 

 

2 např. Jiří Kulka, Jan Slavík a Jan Vančát 
3 SAUSSURE, F.: Kurs obecné lingvistiky. Praha : Academia, 1996, s. 99.  
4 SLAVÍK, J.: Znak, symbol a výraz (Stavební kameny řeči o výtvarné výchově). Výtvarná výchova, 

2004, 44, mimořádné číslo, s. 10  
5 SLAVÍK, J.: Znak, symbol a výraz (Stavební kameny řeči o výtvarné výchově). Výtvarná výchova, 

2004, 44, mimořádné číslo, s. 11 
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každé nové interpretaci – se stabilního a zavedeného významu znaku nemusí bát. To je 

také cesta, jak vrátit umění od pouhé reflexe subjektu a od vyjadřování pouhé duality 

významu zpět k otevřenému přístupu k realitě a jejímu mnohoobsažnému nepředpojatému 

zkoumání.6 

Ve své práci budu spíše využívat pojem znak v chápání J. Vančáta, pojem symbol a výraz 

bude použit jen okrajově. Pro účely této práce je vhodnější Vančátovo členění pro svou 

jednoduchost a komplexnost. (Na rozdíl od Slavíkova pojetí znaku, který se zaměřuje na 

významové nuance, které bych ve své práci nepoužila.) 

 

1.1.1 Definování pojmu grafický znak 

V této části definuji pojem grafický znak a poukáži na další přesahy znaku v rovině 

komunikačních významů. K rozvinutí komunikačního významu je potřeba znaku 

samotného a jeho vnímatele. 

Grafický znak, na který se ve své práci zaměřuji, definuji pro její účely jako vzájemné 

vztahy linií a barevných ploch k sobě navzájem. Ty vytváří znaky, obrazce, které nesou 

své významy k vnímateli. Zároveň skrze svoji existenci ve veřejném prostoru se dostávají 

do povědomí jedince. Grafický znak můžeme definovat jako výsledek systému 

komunikace mezi autorem znaku a pozorovatelem. Znak nese nějaký význam. Je to vzkaz 

pro pozorovatele, který je schopný tento vzkaz dekódovat na základě svých kognitivních 

a smyslových zkušeností s okolním světem. Linie mohou být jednoduché po stránce 

zobrazení, např. obrazový znak pro strom nebo auto. Jsou však i znaky jednoduché ve své 

stylizaci, které mohou nést více významů, např. nakousnuté jablko odkazuje nejen 

k nakousnutému jablku jako symbolu nějakého procesu, ale také k počítačové firmě 

Apple, pro kterou je obrázek nakousnutého jablka firemním piktogramem.  

Ztotožňuji se s myšlenkou Nicolase Bourriauda, uvedenou v knize Postprodukce, kde se 

zamýšlí nad používáním znaků v umění v současné době. Říká, že (…) pomocí zavádění 

procesů a praktik, které nám umožní posun od spotřební kultury ke kultuře aktivní, lze 

změnit náš pasivní vztah k disponibilní zásobárně znaků v postoj, kdy se ke znakům 

budeme chovat zodpovědně. Každý člověk, a tím spíše každý umělec nebo umělkyně – 

jelikož pracuje se znaky – musí mít zodpovědnost za formy a za jejich fungování ve 

společnosti.7 Domnívám se, že nelze než souhlasit s myšlenkou osobní zodpovědnosti 

                                                 

 

6 VANČÁT, J.: Výtvarný výraz, symbol – stavební kameny o výtvarné výchově ?  www.casopis.eduart.cz 

12. 1.2005 
7 BOURRIAUD, N.: Postprodukce. Praha: Transit, 2004. 

http://www.casopis.eduart.cz/
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umělců, kreativců z grafických studií a mnohých dalších, protože výsledky jejich práce 

dostávají místo ve veřejném prostoru. 

Ve své knize Diskurs umění a vzdělávání uvádí Marie Fulková myšlenku, že sémiotika 

ve výtvarné výchově ale není synonymem sémiologie: patří k té tradici, která se snaží 

definovat systémy jiné komunikace než čistě jazykové. Spíše než potvrzováním autonomie 

a nedotknutelnosti umění se nová sémiotika více zabývá tím, jak je umění užíváno a snaží 

se porozumět jeho sociální aplikaci a transformaci kódů artefaktů.8  Na základě této 

myšlenky je třeba se zamyslet nad definicí současné výtvarné výchovy vzhledem 

k potřebám dnešní společnosti. Jak uvádí Bourriaud, současná společnost je společností 

založenou na vizuálních znacích, informacích a komunikaci9, a proto je možné výtvarnou 

výchovu považovat za jeden z poznávacích systémů světa a tento trend by se měl více 

odrážet v konkrétních tematických plánech a hodinách. 

 

1.1.2 Písmo – grafický znak 

V kapitole o písmu se zamyslím nad motivací člověka 

sdělovat pocity a zkušenosti pomocí obrazů, grafických 

znaků. Dotknu se začátku vývojových stupňů písma. 

Když se vysloví pojem grafický znak, mnohým se vybaví 

písmo jako jeden z jeho zástupců. Písmo můžeme označit 

z pohledu jeho funkce i vzniku za grafický znak. Jak se 

říká v úvodu knihy Krásné písmo (…) hranice mezi 

tvůrčím malířstvím a písmem je někdy neurčitá a pružná, 

aby bylo možné určit, kde končí malba a kde začíná písmo. 

Obsahová náplň výtvarného díla bývá sdělením myšlenky 

a někdy i celého příběhu.10  Nejenom krása jednotlivých 

linií, ale i celkový vzhled skupiny písmen má určitou 

estetiku. Nápis je příkladem funkčního výtvarného členění 

plochy. Můžeme tvrdit, že například u dekorativního 

čínského písma, psaného štětcem a tuší, se výtvarná 

technika propojuje s liniemi, a tak „krásné“ písmeno může 

poskytnout lidskému oku nemalý estetický zážitek. 

Zvláště jde-li o celkový proces tvorby při kaligrafickém záznamu písmen, znaků.11 

                                                 

 

8 FULKOVÁ, M.:  Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany: H&H, 2007, str. 56 
9 BOURRIAUD, N.: Postprodukce. Praha: Transit, 2004. 
10 MUZIKA, F.: Krásné písmo I. Praha: Paseka, 2005 
11 MUZIKA, F.: Krásné písmo I. Praha: Paseka, 2005. 

 
Obr. č. 1: Ukázka dvou 

kaligrafických znaků bu (boj, 

válka) a do (cesta) 
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Na základě četby knihy„ Příběh umění“, kde Gombrich zmiňuje, jak primitivní umění 

vznikalo na základě jeho zvláštního magického působení a ne proto, že se na něj člověk 

rád díval.12  Primitivní národy nedělaly rozdíl mezi skutečností a namalovaným obrazem. 

Proto důvody jeho znázornění se nacházely v magických schopnostech obrazu. Zpočátku 

lidé malovali tyto obrazy na stěny jeskyní. Jak Gombrich píše, nejednalo se o zkrášlování 

temných jeskyň, ale o určitý magický rituál, kde lidé věřili, že pokud zvěř zobrazí, lehce 

ji zabijí.13 

Pro moji práci je důležité si připomenout výrazné etapy ve vývoji písma. 

Prvními pokusy byly jednoduché mnemogramy - například šipky, uzly a jiná značení, 

které sloužily jen k osvěžení paměti.14Člověk v sobě měl a časem prohluboval tvůrčí sílu, 

schopnost zobrazovat, kterou dále rozvíjel v rámci své vnitřní potřeby sdělovat. V běžném 

výtvarném povědomí se chápe obraz jako předstupeň písma. Jednalo se o obrazový přepis 

myšlenky či sdělení. V knize docenta Miloše Slezáka, Písmo ve výtvarné výchově, 

v kapitole Vznik a vývoj písma (20str.) konstatuje, že soustavou grafických symbolů – 

piktogramů – lze vyjádřit i složitější myšlenky, ale čtení nemusí mít vždy stejné slovní 

znění, a dokonce ani není závislé na určitém národním jazyce.15 Piktogramy jsou tedy 

obrazovým záznamem myšlenek, konceptů. V historii lidstva můžeme dohledat 

obrázkové písmo ve formě sumerského obrázkového písma, dále pak u písma 

severoamerických Indiánů či egyptských hieroglyfů.   

Každý předmět měl svůj kresebný znak, a tak bylo potřeba mnoha znaků k zapsání 

vzkazu. Používání piktogramů mělo a má jeden kladný aspekt, a to je jeho teoretická 

nezávislost na znalosti jazyka při čtení jeho záznamu. Tato vlastnost je využívána jako 

univerzální obrazový jazyk, například v celosvětovém komunikačním systému, který je 

používán na orientačních a dopravních značkách či na zeměpisných mapách. Je zde určitá 

jistota, že takovému to vzkazu bude stejně rozumět jak Číňan, tak i Brazilec.  

                                                 

 

12
GOMBRICH,E.,H.: Příběh umění. Praha: Argo, 2006 

13 GOMBRICH,E.,H.: Příběh umění. Praha: Argo, 2006 
14 BÉLA, K.: 5000 let písma. Praha: Mladá fronta, 1984 
15 SLEZÁK, M. – kolektiv: Písmo ve výtvarné výchově. Praha: SPN, 1985 
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Obr. č. 2 : rané piktogramy 

 

Obr. č. 3: současné piktogramy 

 

Dalším krokem ve vývoji písma se z piktogramů stává ideogram, kde jeho obrazový znak 

byl identický s jeho slovním významem. Zápis takovéto složité soustavy, která 

obsahovala tisíce znaků, byl příliš komplikovaný a tak dalším vývojovým krokem byly 

fonogramy. Fonogram byl záznam zvuku, hlásky tak, jak jej najdeme například 

v egyptském písmu. 

 

Obr. č. 4 : egyptské písmo- fonogramy 

  

 

Cesty k objevení hláskové abecedy byly složité a dlouhé. Nejenom Egypťané, ale i další 

národy vyvíjely své formy znaku pro abecedu (př. fénická abeceda). Naše současné 

písmo, jak ho známe, vzešlo z latinského písma.  

V didaktické části pracuji s tématem písmene a piktogramu, pro které je společným rysem 

to, že jsou komunikačním prostředkem. Poukazuji na to, že jsou základním kamenem 

různých komunikačních systémů. Všimla jsem si, že forma současných piktogramů je 

často zobrazována ve formátu čtverce. Tento poznatek jsem zapracovala do didaktické 

části mé práce na stranách 54 a 73. 
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1.1.3 Typografie 

V této kapitole vysvětlím, co je to typografie a jaké je její postavení ve vztahu k písmu. 

Zmíním nejvýraznější osobnosti, které mne v oboru typografie oslovily. Typografii zde 

zmiňuji proto, že jejím předmětem je samo písmo; zkoumá jeho tvarové možnosti po 

stránce vizuální v souladu se zachováním neseného významu. 

Civilizace, které měly vytvořené znaky abecedy, je potřebovaly zaznamenat. K tomu jim 

sloužily různé nástroje, např. rydla a hliněné destičky, dláta, kterými je tesali do kamene, 

nebo je psali štětci na papyrusové svitky. Tento proces šíření informací a myšlenek se stal 

rychlejším příchodem vynálezu knihtisku roku 1447, protože do té doby byly knihy psány 

ručně. Možnost mechanické reprodukce textu a později i obrazu vedla k velkým změnám 

ve společnosti. 

Typografie je nauka o písmu a jeho stylu (formě). Jedná se o technickou a výtvarnou 

disciplínu, která se zabývá písmen, jeho přenosem (tiskem), sazbou a řešením tiskovin.16 

Během několika století tvar písmene prošel velkými změnami. Na proměnách se podílelo 

mnoho typografů, umělců a tiskařů. Jedním z nich byl i Pierr-Simon Fournier. Muž, který 

žil v 18. století a jeho rodina vlastnila slévárnu Le Bé. Fournier, vytvořil znaky, které 

známe i dnes (tučné, kurzívou, úzké apod.). A navrhl systém upravující proporce, 

rozměry znaku a mezery mezi písmeny.17 

Ve 20. století přichází výtvarný a architektonický styl funkcionalismus, který typografii 

velmi zjednodušil. Vzniklo bezpatkové písmo z podnětu umělců školy Bauhaus. Styl 

písma ztrácí svoji zdobnost a je osekán na základní funkci jasného sdělení. Linie a formy 

jsou jednoduché a čisté. Tento styl vyhovuje obchodu a reklamním plakátům, které šíří 

nabídky nového zboží k zákazníkům. Typografie tak více proniká do světa reklamy 

a zpětně se její součástí stávají i umělecké prvky. Na písmeno, slovo, stránku se začalo 

pohlížet z estetického hlediska a Raul Hausmann v roce 1932 říká: „Typografie je 

prostředníkem mezi uměním a technikou.“18 Jedním z typografů uměleckého sdružení 

Bauhaus byl Jan Tschichold. Sám navrhl jednu formu bezpatkového písma. Jeho práce 

jsou příkladem čistoty, světla a čitelnosti. Jan Tschichold velmi jasně charakterizoval, co 

má obsahovat dobrá sazba (…) dobrá vizuální léčka, která přitáhne pohled (…)19 

a dodává, že (…) Dobrá typografie musí být dokonale čistá, a aby takovou byla, musí 

tomu předcházet promyšlená příprava.20  Modelace a hledání tvaru jednoho písmene byla 

                                                 

 

16 DUSONG,J-L,SIEGWARTOVÁ,F.: Od olova k počítačům – typografie. Praha: Svojtka a Vašut, 1997 
17 Tamtéž 
18

Tamtéž, str. 56 
19 Tamtéž, str. 68  
20 DUSONG,J-L,SIEGWARTOVÁ,F.: Od olova k počítačům – typografie. Praha: Svojtka a Vašut, 1997. 

str. 69 
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jedním z výtvarných úkolů, které jsme naplňovali v obou třídách viz  str. 44 (Námět 

hodiny: Písmeno – slovo – jméno). K propojení s didaktickou částí dochází 

i v exploračním cvičení, kde jsme se snažili ze základního a jednoduchého tvaru písmene 

A vytvářet nové tvary až k novým grafickým znakům, které již nesouvisejí s původním 

písmenem. 

Do vývoje typografie ve 20. století vstoupil nový objev komunikační technologie – 

počítač. Ten se jevil jako nová možnost a výzva k novému vizuálnímu vyjadřování. 

V dnešním světě si již nedovedeme život bez těchto technických vymožeností představit, 

a proto zahrnuji do svého seznamu zajímavých typografů i žijící Američanku April 

Greimanovou, která byla jednou z prvních, která propojila výtvarné umění s počítačovou 

technologií. 

Tvoří jednoduchými počítačovými sazebními 

programy MacPaint a MacDraw, velmi vyváženou  

a jemnou typografii, která se uplatňuje na plakátech 

či v knihách.21  

Na závěr zmiňuji historika a typografa Stanley 

Morrisona, protože jeho písmovou řadou Times 

New Roman je napsána moje práce. Jeho písmová 

řada vznikla roku1932, když spolupracoval 

s britskými listy The Times na vytvoření jejich 

nového výtvarného pojetí.22 

 

1.1.4 Grafický design – Sutnar 

Zde se zaměřím na definování možných forem a pojmu grafický design. Zamyslím se nad 

místem grafického designu ve společnosti. Objevím, prozkoumám další přesahy. 

Vyzdvihnu osobnost a práci Ladislava Sutnara. 

Grafickým znakem se zabývá výtvarný obor užitného umění - grafický design. Grafický 

design je obor, který používá znaky jako formu k předávání informací, myšlenek, 

produktů, idejí, které vizualizuje. Vše vzniká na objednávku zákazníka, který za 

vizualizaci platí. Grafický design zprostředkovává prodej obchodních společností a jejich 

výrobků. 

Grafický design má mnoho výtvarných forem, se kterými pracuje. Jedná se o stylizovanou 

kresbu, kterou transformuje do znaku, obrazové etudy (fázovaný příběh – komiks) či 

                                                 

 

21 DUSONG,J-L,SIEGWARTOVÁ,F.: Od olova k počítačům – typografie. Praha: Svojtka a Vašut, 1997 
22 DUSONG,J-L,SIEGWARTOVÁ,F.: Od olova k počítačům – typografie. Praha: Svojtka a Vašut, 1997 

 

Obr. 5 – ukázka plakátu na přednášku 
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kresebný návod, který je určen pro manuální návod (nábytek firmy IKEA, potravinové 

obaly). Tento obor se také věnuje informačním systémům pro pohyb ve městě a zde je 

často užíván piktogram. 

Dále k činnosti grafických designérů řadíme návrhy na obaly potravin, tiskoviny, etikety, 

bannery (typ internetové reklamy), velké plakáty (billboardy) či plakáty na různé 

společensko - kulturní akce. V nedávné době se začala rozrůstat webová grafika, která 

slouží organizacím, firmám i jednotlivcům k prezentaci jejich webových stránek. 

Výsledek práce grafických designérů je tvořen určitým řádem procesu. Než vznikne 

grafická značka, musí znak projít tvarovou analýzou, která vyústí v syntézu tvaru, tzv. 

stylizaci. Oko designera sleduje při tvorbě celkovou kompozici díla. Pracuje se symetrií, 

asymetrií, s proporcemi a disproporcemi tvarů. Výsledný produkt by měl být snadno 

čitelný.  

Během práce na zadaném tématu jsem dospěla k myšlence, že pro společnost je určujícím 

faktorem typ prostoru, kde je grafický znak žádaný a kde nežádaný. Druhým faktorem 

jsou peníze, které se zaplatily, tedy proběhla obchodní transakce. Jak říká Moholy, 

průmysl a jeho komodity, se kterými obchodujeme, jsou výstupem průmyslové výroby.23 

Znak je tudíž chápán jako produkt průmyslové výroby. Ráda bych zde zmínila, že je pro 

mne fascinující poznání, že znak ve své podstatě je a také označuje. Vysvětlím na 

příkladu: Pokud vidím zelenou skvrnu na ubruse, je to skvrna, která neoznačuje. Ale ta 

stejná skvrna na obraze již označuje například korunu stromu. 

Shrnuji takto: rozdíl mezi dopravní značkou, tagem na zdi domu a plakátem zvoucím na 

výstavu je, že tag si nikdo neobjednal ani nezaplatil. Vznikl čistě z osobního rozhodnutí 

autora, který měl potřebu se vyjádřit, seberealizovat, demonstrovat touhu po osobní 

svobodě a hlavně komunikovat jen s úzkou, zasvěcenou částí společnosti. Anebo chtěl 

oslovit i ostatní?  

Naproti tomu plakát na uměleckou produkci byl objednán, 

schválen zákazníkem a poté i zaplacen. Oslovuje jen určitou 

část společnosti a to takovou, kterou zajímají dané kulturní 

akce. Plakát nese informace, které ovlivňují, ale neregulují 

chování veřejnosti. Dopravní značka byla také vyrobena na 

zakázku, byla i zaplacena, avšak reguluje lidské chování. 

Dopravní značky určují, jak se má řidič či chodec chovat 

v dopravním provozu. Tyto grafické znaky ovlivňují chování 

všech lidí, kteří se stávají účastníky provozu. K tomu se přiklání i citace z knihy In Graffiti 

We Trust, kde Point uvádí (… ) nemyslím si, že celá myšlenka graffiti je špatná (… ), ona 

                                                 

 

23 NAGY- MOHOLY,L.: Od materiálu k architektuře. Praha: Triáda, 2002 

 

Obr. č. 6: Tag v Dejvicích 
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je vlastně tak čistá a tak surová a tak sprostá, že (…) odráží dnešní svět. Ten je taky 

o značkách, prostřednictvím kterých je ti nabízenej nějakej produkt. Akorát, že v graffiti 

žádnej produkt není, nic neprodáváš, produktem je samotná značka.24 Domnívám se, že 

tím myslí, že produktem je samotná značka, kterou sám vytvořil. Dává ji všanc 

městskému životu. Z ekonomického hlediska se zde nejedná o ziskovou aktivitu, ale ono 

dání má svůj estetický přínos tvůrcova alternativního vstupu do veřejného prostoru. 

(I když je otázka, zda je to zdarma, když výtvarný materiál a prostředky něco stojí. Je to 

tedy investice bez zpětného autorova finančního zisku.)  

Ladislav Sutnar 

Zmiňuji zde českého avantgardního umělce Ladislava Sutnara, neboť se stal významným 

představitelem produktového a grafického designu. Tohoto umělce můžeme zařadit do 

hodin výtvarné výchovy, abychom žákům představili jeho pestrou práci, která má přesahy 

do různých odvětví grafického designu. Sutnar pracoval jako scénograf, návrhář užitných 

předmětů (porcelánové servisy), modernizoval hračky a navrhoval obálky knih. 

L. Sutnar vystudoval Umělecko - průmyslovou školu 

a zároveň studoval matematiku a deskriptivní 

geometrii. Právě jeho logické myšlení a schopnost 

členit prostor pomocí linií a tvarů pomohly ke 

zjednodušení informačních systémů. Svůj talent 

a nápady rozvinul ve Spojených státech amerických, 

kam odjel v roce 1939. Usadil se v New Yorku, kde 

pobýval až do své smrti v roce 1976. Právě v Americe 

se začal intenzivně věnovat informačnímu designu. 

Zpracoval pro americkou společnost Bell systém, kde navrhl jednoduché ikony pro 

telefonické služby a tísňové volání pro veřejnost.  

Ve 20. století s nárůstem informací, které se na jednotlivce valily, začínal svět člověka 

zahlcovat informacemi, které si nevyžádal, nepotřeboval a dokonce ani nechtěl (což trvá 

dodnes). Proto se Sutnar snažil vynalézt způsoby, jež by člověku lépe pomohly se 

orientovat v chaosu informací. Vytvářel systémy, které mu pomáhaly strukturovat a členit 

informace.25  

1.1.5 Závěr  

Funkci a podstatu znaku zkoumá vědní disciplína sémiotika, která se zaměřuje na znak 

z jazykové stránky; na rozdíl od mého zaměření, jež je více směrováno na vizuální stránku 

                                                 

 

24 OVERSTREET, M.: In Graffiti We Trust. Praha: Mladá Fronta, 2007, str. 211 

25 Katalog k výstavě: Ladislav Sutnar - Praha-N.Y. Argo, 2003, str. 26, 176 

 
Obr. č. 7 :Ukázka Sutnarova díla 
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znaku. V této práci bádám nad významem znaku a pracuji s jeho významem, který se 

stává komunikačním mostem mezi samotným znakem a jeho vnímatelem. Formy 

grafického znaku jsou rozmanité: sahají od písma a piktogramu až po olejomalbu. 

Grafický znak a jeho funkce ve společnosti je možné definovat jako jazyk komunikace. 

Jako primární komunikační jazyk chápu přirozený jazyk v psané formě, který můžeme 

najít v knihách a jiných tiskovinách. Právě písmo je předmětem vizuálních metamorfóz 

tvarů či stylů písma, kterým se věnuje typografie, jejíž historie je spjatá s objevem 

knihtisku. 

Druhá oblast, která pracuje a používá grafický znak, je grafický design, kde ke vzniku 

grafického znaku je potřeba prvků vizuálně obrazového vyjádření. Tato oblast se 

propojuje s označováním výrobků jistým znakem, který zastupuje samotný výrobek, 

obchodem a celým propagačním průmyslem. Mám za to, že je přínosné pro pedagogickou 

činnost začlenit do výuky toto téma a významné osobnosti s ním související. Ladislava 

Sutnara zde proto zmiňuji jako významného představitele informačního designu. 

Svébytným druhem grafického znaku jsou dále artefakty subkultury graffiti, jejichž 

odlišujícím znakem od výše uvedených znaků je jejich nevyžádanost, nelegálnost. 

1.2 Město – orientace – proměna  

V následující kapitole vyzdvihnu význam města jako komunikačního média, prostoru. 

Poukáži na jeho vliv pro společnost a vzrůstající hlas občanů k proměnám města. Uvedu 

dánského architekta Jana Gehla a jeho velký podíl na proměnách evropských 

i amerických měst k lepšímu životu jejich obyvatel. 

V mé práci má město roli komunikační 

plochy, která působí a oslovuje 

pozorovatele - chodce i pozorovatele - dítě. 

Dítě vidí jakési soubory znaků z písmen, 

s obrazovými znaky či čísly na zdech 

budov i jinde. Město je pro mě a pro mnoho 

mých žáků prostředím, v kterém žijeme 

a pohybujeme se. Časem vznikla také naše 

potřeba se v něm vyznat a orientovat, 

pochopit, jak funguje. Město, city je 

definováno v sociologickém slovníku 

takto: :…jedná se o označení lidského sídla 
 
      Obr. č. 8 :Z ulic města Kodaň 
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s vysokou hustotou obyvatel a komunikací.(…)Konkrétní podoba města se velmi mění 

v závislosti na době a místě.26  

Při hledání definic a názorů na město jsem našla v knize Architektura a město tvrzení, se 

kterým souhlasím: (…)město není pouhým soustředěním staveb a zařízení (…), ale 

znamená zároveň cosi víc. Je významným rámcem, do něhož a vzhledem k němuž člověk 

rozvrhuje svůj život a svůj pokus o jeho smysluplné naplnění.27 

Město se ve 21. století proměnilo v souvislosti se svou společensko-ekonomickou funkcí 

a významem. Myslím si, že je velice významnou změnou, kterou pozoruji zhruba 

posledních 15 let, že se lidé v naší zemi více angažují v rozhodování, hlasování 

a diskuzích o využití veřejných prostor ve městech.28  

Město se nám stalo domovem, ale skutečný domov není jen střecha nad hlavou, ale 

i pobývání a fyzický pohyb v jeho prostoru. Tohoto stavu nedosáhneme, pokud se naše 

potřeby a prožitky neztotožní s funkcí a kulturností domů a budov. Město je a bude 

odrazem doby a stylu našich životů. (…) Odcizená, skličující, odlidštěná povaha 

moderních měst na celém světě je nám zprostředkovávaná zrakem. Tato povaha může 

odkrýt nebezpečí pro člověka mnohem záludnější než všechny jedy (…)29 Proto se 

domnívám, že je důležité jaká města, domy, veřejný prostor se staví pro lidi. Jak naše 

prostředí vypadá, co všechno v něm vidíme a vnímáme, neboť nás to velmi ovlivňuje. 

Žijeme ve velmi industrializovaném světě, který se již zdaleka nepodobá světu našich 

předků. Tento svět působí na naši psychiku a často i na fyzické zdraví. I přestože žijeme 

velmi rychlým městským životem, dokážeme více či méně tuto vizualitu města 

registrovat a zpracovávat.  

Město by mělo patřit lidem a být více pro lidi než pro auta, tvrdí známý dánský 

vizionářský architekt Jan Gehl, který vystupuje aktivně za proměnu měst na celém světě. 

Tento architekt se od roku 1972 aktivně podílel na proměně města Kodaň, která se 

zaměřila na chodce a cyklisty, a tak se toto město může pochlubit velkým množstvím 

veřejných ploch, kde se jeho obyvatelé shromažďují, kde odpočívají, sportují, hrají si 

a setkávají se. Gehlem prosazované změny jsou založeny na pečlivém pozorování míst 

v reálném rytmu měst; architekt sleduje, co funguje a co naopak nefunguje. Sám Jan Gehl 

                                                 

 

26 JANDOUREK, J.: Sociologický slovník. Praha, 2001, str. 155 
27 HALÍK,P.,KRATOCHVÍL, P.,NOVÝ,O. Architektura a město.Academia,1996,str.73 
28 např.http://www.literarky.cz/politika/rozhovory/17130-dan-bek-sluny-oban-nemusi-byt-posluny, 

http://www.denik.cz/karlovarsky-kraj/obyvatele-z-majove-ulice-sepsali-petici-aby-zastupitele-trvali-na-

plneni-najemn.html   6. 5. 2014 
29 PACHMANOVÁ, M. Design: Aktualita, nebo věčnost? Praha, 2005, str. 24 

http://www.literarky.cz/politika/rozhovory/17130-dan-bek-sluny-oban-nemusi-byt-posluny
http://www.denik.cz/karlovarsky-kraj/obyvatele-z-majove-ulice-sepsali-petici-aby-zastupitele-trvali-na-plneni-najemn.html
http://www.denik.cz/karlovarsky-kraj/obyvatele-z-majove-ulice-sepsali-petici-aby-zastupitele-trvali-na-plneni-najemn.html
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tvrdí, že je třeba brát vážněji lidi než auta ve městech.30 Tento architekt a urbanista je 

vizionářský člověk, snažící se již přes 40 let měnit prostor měst směrem k lidskému žití. 

V roce 2004 Jan Gehl a jeho architekti z ateliéru  GEHL Architects pracovali na proměně 

některých měst v Anglii, v letech 2007 - 2008 dokázali v New Yorku změnit ulice tak, 

aby je více používali chodci a cyklisté. Vytvořili prostory pro odpočinek a nákupy, snížili 

počet pruhů pro automobilovou dopravu.31 

Jan Gehl vystupuje v dokumentárním filmu Lidský rozměr, který byl natočen v roce 2012 

ve velkoměstech v Číně, na Novém Zélandu, v USA a Bangladéši. Celý koncept filmu se 

točí kolem otázek: Jsou opravdu velkoměsta k životu? Je možné umístit do středu města 

člověka a jeho potřeby? Gehl a jeho kolegové navrhují nové koncepce měst a jejich 

infrastruktury jako míst lidské pospolitosti a blízkosti. V jejich provedení získávají města 

opět lidskou tvář, lidský rozměr. Dokladem toho jsou proměny dopravních cest 

a křižovatek v New Yorku, Kodani a mnohých dalších městech. 

Názor, který zaznívá celým filmem, rezonuje i s myšlenkou, že 

(…) jen město či jeho část, v němž cosi můžeme prožít, k němuž 

se váží prožitky našich kontaktů s druhými lidmi, se může stát 

místem, s nímž se člověk identifikuje.32 Na základě této citace se 

domnívám se, že by se mohlo jednat o další skrytý význam 

produkce graffiti i street artu ve městě, a to, že se jedná o jakousi 

identifikaci jedince prostřednictvím tagů, pieců a dalších 

výtvarných projevů se svým životním prostorem. Co je to 

identifikace? Je to být rozpoznán na základě nějakých 

charakteristických znaků. Z psychologického hlediska se jedná 

o ztotožnění s osobou či vzorem. Být znovu nalezen, ohraničen 

v tom celém chaosu značek a betonových zdí.  

 

S urbanizačním plánováním dánského architekta Jana Gehla a jeho týmu jsou u nás 

provázané aktivity sdružení Auto*mat. Toto sdružení prosazuje lepší prostředí pro 

kvalitní život ve městě, aktivně se zajímá o veřejný prostor (viz následující kapitola). 

 

                                                 

 

30 http://www.youtube.com/watch?v=rstEWMD89L8 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Gehl  28. 10. 2013 
32 HALÍK,P.,KRATOCHVÍL, P.,NOVÝ,O.: Architektura a město.Academia,1996,str.85 

 
Obr. č. 9 : Jan Gehl na 

pražské konferenci o 

prostorech veřejných 

v roce 2011 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Gehl%20%2028
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1.2.1 Veřejný prostor 

V následující kapitole definuji pojem veřejný prostor a vymezím jeho funkce. Poukážu 

na problém vzrůstající dopravy, která ubírá prostor lidem. Na základě tohoto rozporu 

vzniká občanské sdružení Auto*mat. 

Definovat veřejný prostor je možné z různých úhlů pohledu a účelů, pro které byl 

vytvořen. Jednoduše se dá říci, že je to prostor, který je určen pro veřejnost. Slouží jako 

místo k setkávání a komunikaci v různých rovinách, od politicko-právních (soudy), ke 

sféře sociální (park, náměstí) až k fyzickému základu tohoto prostoru (ulice). Veřejný 

prostor můžeme rozdělit podle aktivit občanů:  

1. venkovní činnost – chůze, jízda (přeprava) 

2. rekreační činnost – relaxace a záliby (běh, procházení, různé hry) 

3. společenská činnost – pro skupiny lidí (trhy, demonstrace, koncerty – 

náměstí)33 

 Od počátku, kdy si člověk postavil své první 

obydlí, až do dnešních dní veřejný prostor 

prochází velkou proměnou. Proměna funkce 

a urbanistického vzhledu veřejného prostoru 

s sebou nese klady i zápory. Jedním ze záporů je 

zvláště ve velkých městech ztráta lidské tváře 

města. Prostor pro lidi je zmenšován 

a nahrazován často místy určenými jen pro 

automobilovou dopravu. Doprava aut je tak 

naddimenzovaná, že pro samotného člověka 

zbývá jen malá část prostoru. To má dopady jak ekologické, tak i ekonomické pro celou 

společnost. Ovšem automobilový průmysl není jediným, který zabírá plochu. Je to 

i reklamní průmysl, který inzeruje mnohé zboží pro spotřebitele. Právě ulice, která je 

místem života, se stala žádanou plochou pro placenou reklamu. Naomi Kleinová 

v kapitole Dobývání ulic, říká (…) „k paradoxům naší doby patří skutečnost, že právě 

nyní, kdy se ulice stala tou nejžádanější komoditou, je právě v obležení.“ (…) a pokračuje 

důsledky, které z toho plynou: „(…) policejní zásahy proti graffiti, proti vylepování 

plakátů, žebrání, proti umění na chodnících, dětem umývajícím okna aut, proti 

svévolnému zahradničení i proti prodejcům potravin rapidním tempem kriminalizují 

všechno, co se v životě města odehrává přímo na ulici.“34 V kapitole popisuje vývoj boje 

o ulici tak, že některé alternativní skupiny v Anglii (rave parties, squatter…) se spojily, 

                                                 

 

33 http://www.gymnazium.ji.cz/docs/soutezpravo/2010-2011/01.pdf 
34 KLEINOVÁ, N.: Bez loga. Praha: Argo, 2005, str. 315 

 

Obr. č. 9: Náměstí Roombeek 

v nizozemském městě Enschede 
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aby prosadily svůj požadavek práva na neobsazený prostor, kde by se mohly beztrestně 

setkávat. V roce 1995 vzniká v Anglii hnutí RTS (Reclaim The Streets – Obsaďme ulice). 

V poslední době se do povědomí české veřejnosti i politické scény dostalo občanské 

sdružení Auto∗mat, které se touto problematikou aktivně zabývá a nabízí různá 

alternativní řešení. 

Sdružení Auto∗mat na svých webových stránkách http://www.auto-mat.cz/ uvádí, že 

vzniklo roku 2003 jako neformální platforma, jež se v roce 2007 změnila na občanské 

sdružení. Toto sdružení prosazuje lepší prostředí pro kvalitní život ve městě. Podporují 

veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu. Snaží se proměňovat ulice a další veřejný prostor 

na město, ve kterém lidé chtějí žít. Sdružení spolupracuje s komunálními politiky, 

dopravními odborníky a architekty na postupu změn.35 

1.2.2 Legální grafické znaky ve městě 

Stručně budu charakterizovat vybrané grafické znaky, zaměřím se na některé z jejich 

negativních aspektů. 

Člověk je obklopen mnoha povolenými (legálními) a užitečnými grafickými znaky, ať už 

to jsou dopravní či orientační značky, názvy ulic nebo vývěsní štíty obchodů či veřejných 

a státních budov a reklamou (plakáty, nálepky…). K této rozmanitosti forem grafických 

znaků uvádí ve své knize Bez loga autorka Naomi Kleinová v šesté kapitole 

Bombardování značkami, že „(…) značkové nadnárodní monopoly sice mohou mít 

různorodosti plná ústa, ale viditelným výsledkem jejich snažení je armáda dospívajících 

klonů (…) pochodujících do globální tržnice.“36 Je až pozoruhodné, jak se 

prostřednictvím módních značek a reklamních kampaní snaží obchodní společnosti 

docílit, aby si konzument koupil jejich produkt. Domnívám se, že je potřeba si 

uvědomovat tyto masivní vlivy a předávat varování před nimi i generaci mladých, 

a zvláště pak dětí, které jsou snadným terčem a zároveň cílovou skupinou. 

Nechci moralizovat, ale ráda bych poukázala na morálnost i nemorálnost reklamy. Dítě 

je soustavným sledováním televizních i jiných reklam vychováváno k určitým 

myšlenkovým schématům. Příkladem je reklama na Fidorku37, podle níž je důležitější mít 

Fidorku  než chovat se dobře, tj. podle pravidel. 

Spotřebitel je oslněn obrovskou nabídkou zboží, které má své identifikující znaky – 

značky – loga i piktogramy. Jedná se o propojení zábavního průmyslu, obchodu a médií. 

                                                 

 

35 www.auto-mat.cz/19.10.2013 
36 KLEINOVÁ, N.: Bez loga. Praha: Argo, 2005,str. 138 
37 http://www.youtube.com/watch?v=Drz6xHRpIa4 

http://www.auto-mat.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=Drz6xHRpIa4
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„Reklama nás zahrnuje otupující záplavou obrazů (…)“38 uvádí Naomi Kleinová. S tím 

mohu jen souhlasit, neboť si myslím, že lidé jsou doslova zavaleni obrazovými podněty. 

Nejsou schopni plného vnímání všech těchto grafických znaků, které je obklopují. Na 

tomto základě se opírám o výraz vizuální zmatek,39z knihy Postprodukce Nicolase 

Bourriauda, který plně vystihuje současnou situaci. 

V následujícím textu se zmíním o existujících legálních znacích ve městech. Do skupiny 

legálních grafických znaků jsem zařadila z velkého množství existujících grafických 

znaků tyto: domovní znamení, názvy ulic, orientační znak (piktogram), dopravní značení, 

vývěsní štíty a reklamní plakát. 

 

Domovní znamení 

První výskyt domovních znamení se u nás datuje do doby vrcholného středověku, kdy si 

majitel domu chtěl označit svůj majetek či inzerovat, jakým řemeslem se obyvatelé domu 

živí. Domovní znamení patří k uměleckým či řemeslným dílům. Byla realizována formou 

živnostenských štítů nebo obrazů, reliéfů či plastik. Pro středověké obyvatele byly tyto 

značky srozumitelné jako pro nás dnes značky orientační či dopravní. Postupem času tato 

výrazná znamení sloužila i k identifikaci domů a orientaci ve městě.40  

 
Obr. č 11: Ukázka domovního znamení 

v ulici Vlašská 331, Praha 1 

 

Vývěsní štíty (obchody) 

Historie a vznik vývěsních štítů má společnou linii se vznikem  domovních znamení. 

V době, kdy vznikala označení domů majiteli, si řemeslníci a obchodníci vyráběli 

a vyvěšovali opticky poutavé vývěsní štíty, na kterých inzerovali, jakou živnost provozují 

                                                 

 

38 KLEINOVÁ, N.: Bez loga. Praha: Argo, 2005, str. 131 
39 BOURRIAUD, N.: Postprodukce. Praha: Transit, 2004, str. 34 
40 PETRÁŇOVÁ, L.: Domovní znamení staré Prahy. Praha, Panorama, 1988 
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a co nabízí. Vedle obyčejných dřevěných cedulí a kovových poutačů v moderní době 

máme i světelné štíty.41  

Názvy ulic 

Ulice spolu se stezkami a cestami patří do skupiny městské komunikace. Než vzniklo 

pojmenování ulic, byly tu cesty, které někam směřovaly, např. v Praze tyto cesty vedly 

přes brody u Karlova mostu. Mezi nejstarší názvy 

veřejných komunikací patřil most Juditin. Více 

dohledatelných zdrojů o používání názvů ulic se 

objevuje v 15. století. V Praze byly názvy ulice pevně 

dány až za doby 

osvícenského absolutismu. 

Tabulky s názvy ulic ve 

městech byly hlavním 

pilířem pro orientační 

systém města. Během dob se označení domů často měnila, 

takže bylo třeba tento systém ustálit. Přichází úředně 

přidělená popisná a uliční čísla, která s názvy ulic tvoří 

spolehlivý bod pro orientaci. V Praze se zpočátku - od roku 

1787 - názvy ulic označovaly černými nápisy, a to na nárožních domech. Roku 1868 bylo 

rozhodnuto, že pražské ulice budou označeny plechovými tabulemi nesoucími jejich 

název. Současná podoba je smaltovaná červeno - bílá cedule s ozdobným krajem. Styl 

písma dnešních cedulí je stanoven usnesením Rady hlavního města Prahy z roku 201242. 

 

Orientační znaky – piktogramy 

Původním záměrem orientačních znaků bylo, aby rychle a jednoznačně donesly vzkaz 

(zákaz či doporučení nějaké aktivity) nebo jednodušší identifikaci místa k pozorovateli. 

Mezi tyto orientační znaky patří piktogramy. Jde o grafické znaky nesoucí nějaké sdělení. 

Orientační znaky či značky mají svůj informační a navigační význam. Setkáváme se 

s nimi jak uvnitř budov a domů (označení WC, únikové cesty), tak i ve veřejném prostoru 

(např. orientační čísla domů, navigační systém metra, kartografické značky ve volné 

přírodě). 

                                                 

 

41 PETRÁŇOVÁ, L.: Domovní znamení staré Prahy. Praha: Panorama, 1988 
42 LAŠTOVIČKA, M. a kolektiv: Pražský uličník (1. díl). Praha: Libri, 1997 

 

Obr. č. 12 : Ukázka klasického 

označení pražských ulic 

 

Obr. č. 13 : Černý nápis ulice 

na nárožním domě, Praha 1 
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Orientační systémy složené z jednotlivých znaků jsou 

namalovány barvou na podklad nebo vyráběny z umělé 

hmoty, dřeva či skla. Použití materiálu je závislé na prostředí, 

kde bude konkrétní orientační znak umístěn (venku v přírodě, 

ve městě, či uvnitř budov). Důležitá je i odolnost a dlouhá 

životnost materiálu. 

 

Dopravní značení 

 Tyto jednoduché barevné piktogramy slouží účastníkům 

silničního provozu k bezpečnému pohybu v něm. Poskytují 

mnohé zpřesňující informace. Dopravní značení se dělí podle 

vybraného ustanovení vyhlášky č.30/2001 Sb.43, části druhé – 

Úprava provozu na pozemních komunikacích – na dopravní 

značení svislé a vodorovné. 

Dále se svislé značky dělí na výstražné, na značky upravující 

přednost v jízdě, na zákazové, příkazové a informativní značky 

a na dodatkové tabulky. U vodorovných značek rozlišujeme značky podélné, příčné čáry, 

šipky, označení stání a parkovišť. 

Z doby antiky jsou dochovány první patníky v Pompejích. Římané také budovali milníky 

s označením vzdálenosti do Říma. Až v roce 1903 byly vyrobeny první dopravní značky 

podobném těm dnešním ve tvaru trojúhelníků a kruhů. V naší zemi se začalo dopravní 

značení zavádět kolem roku 1935.44 

Reklama (plakát) 

„Ve městech, v nichž žijeme, všichni dennodenně vidíme stovky reklamních obrazů. 

Žádnému jinému druhu obrazů nečelíme tak často. Žádná jiná společenská forma 

v dějinách neměla takovou koncentraci obrazů a takovou hustotu vizuálních poselství“ 
45, říká John Berger ve svém článku Reklamní obrazy. John Berger vyslovuje tvrzení, že 

plakát je reklamní obraz, který žije v daném okamžiku. Reklamní obrazy mezi sebou 

soutěží ve snaze přesvědčit pozorovatele, aby uvěřil jejich poselstvím. Vznik reklamy je 

                                                 

 

43  BARTÁK, M. a kol.: Autoškola 2011, Praha, Plot, 2010, str. 109 - Vyhláška č.30/2001 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních 

komunikacích 
44 http://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Dka 
45 PACHMANOVÁ, M.: Design: Aktualita, nebo věčnost?(antologie textů k teorii a dějinám designu), 

Praha: Vysoká škola umělecko-průmyslová, str. 137 

 

Obr. č. 14 : Turistická 

značka v lese 

Obr. č. 15: Ukázka 

dopravního značení 
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nejen důsledkem, ale následně i hybatelem rozvoje spotřební 

společnosti. Reklama46 prodává budoucnost a nabízí člověku pocit, že 

koupí daného produktu se zkvalitní jeho život v konzumní 

společnosti.47 

  

 

 

1.2.3 Nelegální grafické znaky ve městě  

Vysvětlím, jak definuji nelegální grafické znaky, a zamyslím se nad možností propojení 

s oblastí sociální a psychologickou. 

 

Za nelegální (nepovolené) grafické znaky považujeme takové, které si nikdo (společnost, 

firma, stát) neobjednal a nezaplatil. Vznikají čistě z vnitřní touhy jedince se zviditelnit, 

tvořit a rebelovat vůči rozpínavé společnosti. Město je již přeplněno povolenými 

grafickými znaky a do toho vznikají nové a nepovolené znaky. Je to jako souboj 

o vlastnictví veřejného prostoru mezi člověkem a penězi. 

Jak vnímá společnost tyto grafické znaky? Je vhodné ji podle způsobu vnímání těchto 

znaků rozdělit na několik skupin. 

Jedna část veřejnosti nelegální grafické znaky (graffiti, street art) nevnímá. Jsou jim 

lhostejné. Důvod? Spěch, nezájem, otupělost z přemíry znaků, nápisů a reklamy 

v městském prostoru. Jiná skupina lidí tento výtvarný projev vnímá negativně jako 

vandalství. Důvod? Podle nich se jedná o poškození soukromého majetku, zvláště pokud 

se jedná o jejich vlastní domy či historicky chráněné památky. Další skupina je k těmto 

projevům tolerantnější. Respektuje změny ve veřejném prostoru. Poslední skupina je 

aktivní. Její členové se sami do procesu zapojují jako tvůrci.  

Ztotožňuji se s následujícím názorem na graffiti ve městech: „(…) zkusme se oprostit od 

představy, že dům by měl vypadat, jako když je právě postavený (…) prostředím 

                                                 

 

46 Podle slova reklama, které pochází z latinského reclamtio - křičení, reclamito – důrazně podporovat, měla 

původní reklama spojení s hlasem, výkřiky na trhu a všude tam, kde bylo třeba – původně hlasem - 

upozornit na svůj výrobek či nějakou myšlenku (řečníci). Vynálezem knihtisku kolem poloviny 15. století, 

se toto upozorňování přesunulo na papír. První obchodní reklamní inzeráty se objevily v periodických 

novinách. Jednalo se zpočátku jen zprávy, které informovaly o uvedení nových výrobků na trh, ale časem 

se vizuální stránka reklamy proměnila. Přidal se obrázek a pracovalo se vizuální zpracováním textu. 
47 Např. různé novinové či televizní reklamy, které propagují zajištění šťastné, klidné a bezpečné 

budoucnosti pořízením stavebního spoření u jistých společností, nebo výhodné hypotéky, které zajistí 

vlastnictví bytu a tím šťastnou – bezproblémovou budoucnost. 

Obr. č. 16: Reklamní 

plakát Baťovy obuvi 
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neovlivněný (…) Myslím si, že nelze neustále popírat působení a vzájemné ovlivňování se 

všeho kolem. Pokud přijmeme, že každým dnem se věci mění, že je to přirozené 

a přestaneme lpět na neměnném stavu věcí, ohromně se nám uleví.“48  

Napadá mě však, že každodenní proměnlivost prostředí zcela jistě lépe snášejí, a možná 

i potřebují mladí lidé než člověk, který je ze starší generace, neboť ten častěji ve svém 

životě lpí na opakujících se stereotypech, které mu zaručují jakési jistoty každodenního 

života, ukazatele kudy jít. Možná by se na graffiti mohlo pohlížet spíše jako na něco „(…) 

co k městu patří stejně jako domy, silnice a dopravní značení a pouliční osvětlení, ale 

stejně tak jako třeba určitá míra anonymity, bezdomovectví či zakázaných způsobů 

vydělání peněz.“49. 

 

1.2.4 Graffiti aneb městská subkultura 

V kapitole se budu zabývat pojmem graffiti, vysvětlím některé pojmy, které se vážou 

k danému tématu. 

Tématem graffiti jsem se již zabývala ve své seminární práci Graffiti jako prvek 

sebepotvrzení v labyrintu města. Celá seminární práce měla být inspirována nějakým 

výtvarným dílem a pro mě to byla na konci roku 2012 výstava Městem posedlí v Galerii 

hlavního města Prahy. 

Graffiti, o které se zajímám ve své práci, je podle dostupných zdrojů výtvarným 

nepovoleným projevem na veřejných místech, např. na zdech budov, dopravních 

značkách, mostech, sloupech, autech, dveřích a jiných. Graffiti je výtvarný projev 

vytvořený pomocí sprejů, které si každý může zakoupit ve specializovaných prodejnách. 

Místo sprejů lze použít i různé fixy, různé druhy barviv a další alternativy. Původně 

graffiti vznikly jako vzpoura proti anonymitě člověka ve městě a také proti konzumní 

společnosti. Někteří autoři graffiti chtěli protestovat proti šedým betonovým zdem, které 

svými výtvory ozvláštnili a dodali celému prostoru oživení tvarem a barvou.50 

Pro většinu veřejnosti jsou graffiti jen tzv. čmáranice bez významu. Z pohledu subkultury 

graffiti se jedná o jistý druh komunikace mezi jejími členy. Těmto často nečitelným 

nápisům se říká tagy. Tag je podpis writera, jeho jméno. Jedná se o přezdívku čili nick 

(pochází z anglického slova- nickname). Lidem, kteří vytváří taková graffiti, se říká 

writeři (z anglického slova: write – psát). Tagem se prezentují autoři, kteří se snaží získat 

                                                 

 

48 HŰBNER,P.: Graffiti – konformní nonkonformista aneb Role graffiti ve výuce výtvarné výchovy, 

(Diplomová práce.) str. 46 
49 HŰBNER,P.: Graffiti – konformní nonkonformista aneb Role graffiti ve výuce výtvarné výchovy, 

(Diplomová práce.) str. 45 
50 http://cs.wikipedia.org/wiki/Graffiti 
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obdiv i uznání na graffiti scéně. A to podle toho, jak tagy napíšou, kolik jich napíšou 

a kam je napíšou. Zvláště ceněná jsou nedostupná místa ve veřejném prostoru. Writer 

nepíše jen rychlé tagy, ale vytváří i tzv. piece, což je barevné a stylizované jméno, které 

je více výtvarně propracované. Piece bývá větší než tag. To, že nelze jednoduše oddělovat 

pro mnohé ošklivé tagování od umění, tedy velkých, barevných a čistě provedených děl, 

připomněl i Radek Wohlmuth na proběhlé výstavě Městem posedlí v Galerii hlavního 

města Prahy. 

 

Ve své diplomové práci Graffiti – konformní nonkonformista aneb Role graffiti ve výuce 

výtvarné výchovy, se Petr Hübner zmiňuje o základním rozdělení graffiti scény: 

“V podstatě se v novodobé historii graffiti 

můžeme mezi samotnými tvůrci setkat se dvěma 

hlavními přístupy. Prvním přístupem je graffiti 

jako prostředek k teritoriálnímu vymezení území. 

Tento přístup se prakticky ztotožňuje se psím 

očůráváním patníků, a tedy vytyčováním si svého 

území. Druhý přístup, který v našich lokálních 

podmínkách jednoznačně převažuje, je graffiti 

jako reklama na sebe samého“. Petr Hübner 

shrnuje, že „(…) jeden ze základních rozdílů 

mezi graffiti a street artem je vztah k veřejnosti. 

Zatímco street art usiluje o komunikaci 

s veřejností, graffiti je v podstatě uzavřeno samo do sebe a komunikace probíhá primárně 

v rámci „zasvěcených“, tedy mezi tvůrcem a ostatními sprejery.51  

Historie graffiti a její členění není mým klíčovým tématem, a proto zde jen odkazuji na 

výborné diplomové práce - viz využitá literatura. 

 

1.2.5 Graffiti kultura v sociologicko-psychologickém pohledu 

V kapitole budu hledat další možné motivace dospívající mládeže, která tvoří graffiti. 

Při sbírání podkladů pro tuto práci jsem se zamýšlela nad tím, že tvorba graffiti nese 

specifické znaky jakéhosi rituálu spjatého s nebezpečím, s překračováním vlastních 

hranic (jak psychických, tak i fyzických) a s balancováním na hranici zákona. Produkce 

graffiti se často děje v noci a ta je spojována s tajemnem, zločinem a strachem.  

                                                 

 

51 HŰBNER,P.: Graffiti – konformní nonkonformista aneb Role graffiti ve výuce výtvarné výchovy, 

(Diplomová práce.) str. 12,13 

 
Obr. č. 17: Ukázka graffiti z venkovní 

výstavy Městem posedlí, 2013 
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Překonávání obtíží je zajímavé pro určitou skupinu dospívajících, kteří hledají svoji 

osobní identitu, své místo ve skupině i ve společnosti a projevují silnou touhu vyjádřit se 

právě tímto způsobem. To mne odkazuje k myšlence přechodových rituálů neboli iniciací, 

které v různých kulturách pomáhaly mladým lidem projít procesem dospívání. Pro tuto 

domněnku jsem našla podklady v knize amerického psychoterapeuta Breta Stephensona. 

O tomto problému ve společnosti píše ve své knize Co dělá z chlapců muže. „Dávné 

kultury pracovaly s potřebou mladých chlapců riskovat a nechaly je vybít v propracované 

struktuře, jejímž účelem bylo pomoci mladíkům rozšířit jejich tělesné, intelektuální 

a emocionální vlastnosti. Kritéria iniciace jsou taková, že se musí odehrávat v přírodě, 

musí mít vysokou míru rizika a zahrnují přijetí komunity.“52 Tyto jeho názory se propojily 

s mojí domněnkou o další motivaci graffiti. Domnívám se, že v naší společnosti pro 

přechod chlapců k mužství chybí jakýsi přechodový stupeň. Dříve to mohl být pro některé 

mladíky dvouletý vojenský pobyt, ale dnes toto neexistuje. Zatím se jeví jako další, 

náhradní varianta pro pubescenty a adolescenty příslušnost k nějaké sociálně-společenské 

skupině (či chceme-li kmenu) či gangu. Toto dále potvrzuje i citace: „Mladí lidé pak 

mohou mít jakousi vnitřní potřebu skrze graffiti dospět.“53 „Na graffiti je možné taky 

pohlížet jako na rituál přechodu k dospělosti, na způsob jak se vystavit nebezpečí 

a překonat ho.“54 Jistě i tento fenomén hraje roli při vstupu mladistvých do této 

subkultury.  

Z psychologického pohledu bych také připomněla lidskou potřebu, zvláště v kritickém 

věku dospívajících, nějakým způsobem se vyjádřit (slovně, zvukově, obrazově či 

pohybově). U mladého člověka, který neumí zpracovat své emoce, dochází později 

k emočně psychickým přetlakům, které mohou vést k výkyvům jeho psychiky. Dále 

v období puberty je jedinec ve fázi hledání a rozvoje své identity a má touhu se vymezovat 

vůči okolnímu světu. Velkou roli tady hraje „(…) přechodné stádium tzv. skupinové 

identity. Tato varianta funguje jako podpora dosud nejasné a nejisté individuální 

identity.“55 Právě komunita graffiti může nabízet takovouto skupinu zvanou crew. Jak 

píše Marie Vágnerová ve své knize Vývojová psychologii dětství, dospělosti, stáří: „(…) 

identita se vytváří prostřednictvím ztotožnění s nějakou skupinou, která jedince 

přijatelným způsobem definuje a podporuje jeho sebevědomí.“56 Na základě výše 

zmíněných myšlenek a faktů se domnívám, že v graffiti skupinách k tomuto dochází. 

„Čím je identifikace se skupinou intenzivnější, tím větší je potřeba konformity k jejím 

                                                 

 

52 STEPHENSON, B.: Co dělá z chlapců muže. DharmaGai , 2012 
53 FEJTOVÁ ,K.: Graffiti a street art, jejich sociokulturní a umělecké kontexty.(Diplomová práce.)Praha: 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013, str. 16 
54 FEJTOVÁ ,K.: Graffiti a street art, jejich sociokulturní a umělecké kontexty.(Diplomová práce.)Praha: 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013, str. 16- T. B. LINDBLAND, 2008, Katalog Names, s. 12 
55 VÁGNEROVÁ, M: Vývojová psychologie dětství, dospělosti, stáří. Praha: Portál, 2000. str. 226 
56 Tamtéž 



31 

 

hodnotám a normám, resp. i snaha o viditelné vyjádření skupinové příslušnosti.“57 To se 

projevuje nošením oblečení stejného typu, stejnými projevy chování, což směřuje 

k uniformitě typické pro různé skupiny. To celkově přispívá ke zvýšené potřebě podpory 

v procesu osamostatňování; tím se vracím k iniciačním rituálům chlapců, které sloužily 

jako most k jejich oddělení od rodiny a zároveň k jejich osamostatnění.  

Jak uvádí Markéta Burdová v úvodu webové stránky o novodobém graffiti, základní 

motivací tvorby graffiti je touha označit, dominovat prostor, a to osobním projevem, což 

je nastříkaný tag. Ten je nutné vytvořit ve veřejném prostoru, v ilegalitě noci, čímž autor 

vlastně demonstruje revoltu nepřijetí pravidel společnosti.58 

Na závěr je třeba říci, že ne všichni chlapci se přidají ke skupinám graffiti, aby dospěli. 

Ale je to jen určitá skupina chlapců, která prožije část svého dospívání produkcí graffiti 

na zdi domů a s hrozícím paragrafem 257. 

 

1.2.6 Street art – komunikace i umění  

Budu oddělovat pojem street art od samotného graffiti a charakterizovat jeho odlišnosti 

v myšlenkovém konceptu. 

Definovat street art můžeme již pouhým překladem 

slov - pouliční umění, umění v ulicích; ovšem to 

zcela nevystihuje vše, o co se jedná a jaký to má 

smysl a důvod. Jedná se různorodý výtvarný 

nepovolený projev ve veřejném prostoru pomocí 

stickers (nálepky), stencils (šablony)a končící až 

trojrozměrnými díly.59 

Street art má kořeny v graffiti tvorbě. Spojnicí mezi 

těmito nelegálními výtvarnými projevy je místo - 

město a jeho ulice. Někteří streetartoví umělci 

vzešli z graffiti scény na rozdíl od druhé skupiny, která začala pracovat s veřejným 

prostorem jinak než graffiti subkultura. 

Podle internetové stránky www.artlist.cz se do povědomí teoretiků umění street art dostal 

až v 70. letech s vystoupením newyorských uměleckých kolektivů působících v prostředí 

hudebních subkultur Brooklynu a Bronxu. Zvláště často je street art dáván do souvislosti 

                                                 

 

57 Tamtéž 
58 http://www.marketkaburdova.estranky.cz/clanky/novodobe-graffiti.html  (17. 3. 2014) 
59 http://cs.wikipedia.org/wiki/Street_art (15.9. 2013) 

 
 
Obr. č. 18: Budova galerie DOX 

http://www.artlist.cz/
http://www.marketkaburdova.estranky.cz/clanky/novodobe-graffiti.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Street_art%20(15.9
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s rapem, hip hopem a break dance. Mezi projekty, které se v průkopnických 70. letech 

pokusily sblížit street art s uměním, patří díla Jean-Michela Basquiata, s jeho slavným 

tagem SAMO (Same Old Shit), a Keithe Haringa. Značná část street artové produkce 

souvisí s aktivismem (politickým, ekologickým, antikonzumně zaměřeným),  

někteří umělci využívají street art v reklamním 

designu. V českém prostředí není prorůstání umělecké 

a ilegální streetartové produkce obvyklé (výjimku 

představuje například tvůrce s přezdívkou Pasta Oner, 

Jakub Matuška přezdívaný Masker, Jan Kaláb 

pracující pod přezdívkou Point).60 

 

Na předchozí skutečnosti reaguji citací z knihy Diskurs 

umění a vzdělávání: „(…) divák by měl umění nejen sám 

vyhledávat, ale také se aktivně podílet na vytvoření významu 

díla a smyslu umění pro společnost.(…) přetrvává 

„obecněji“ přijímaná představa o výtvarném umění, jehož 

funkce je v ní redukovaná na příjemnou, v zásadě únikovou 

kontemplaci vycházející více méně pouze z estetické libosti. 

Bezkonfliktní reflexe bez problémových skutečností (…) je 

výsledkem poněkud pokleslé představy, jejímž cílem bylo a je 

vymanit umění z kontaktu s realitou.“61 Tyto myšlenky 

a postřehy mě zavádí zpět ke street artu, který často reaguje 

na aktuální politické a sociální problémy. Souhlasím 

s tvrzením, že dalším smyslem, funkcí výtvarného umění, ale i výtvarné výchovy „v 21. 

století se stává propojování reality s individuálním prožitkem jedince a to bez ohledu na 

estetický projev, který by mohl „zkreslit, zahalit do mlhy“ osobní pravdivou výpověď 

o prožívání světa.“62 

 

1.2.7 Street art a land art 

V následujícím textu se zaměřím na rozdílné a společné znaky výtvarného směru land art 

a street art. Zamyslím se nad jejich vhodností v daném prostředí města a krajiny. 

                                                 

 

60 http://www.artlist.cz/?id=156  (15 . 9. 2013) 
61 FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany: H&H, 2007, str. 156 
62 FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany: H&H, 2007 

 

Obr. č. 19: Ukázka díla Banksy 

 
Obr. č. 20:Ukázka street art 

v Praze, 2014 

http://www.artlist.cz/?id=156
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Při práci na diplomovém tématu mě zaujala skutečnost, že převážná část společnosti 

reaguje negativně na projevy street artu (a graffiti). Existuje však jeho výtvarný opak land 

art, který není doprovázen negativními komentáři společnosti. Položila jsem si otázky 

Jaký je mezi nimi rozdíl? Je odmítání nebo přijetí dáno místem, kde vznikají? Je určeno 

výtvarnými prostředky, které používají, anebo je způsobeno jejich poselstvím? 

 

Land art - umění v přírodě; tento umělecký směr (také nazýván Earthworks, Earth art) 

vznikl v 60. a 70. letech 20. století v USA. Měl 

být revoltou proti přílišné komercializaci 

umění. Umělci měli touhu se oprostit od 

svazujících pláten, galerií a diktátu obchodníků 

s uměním, a přesto stále tvořit díla přístupná pro 

veřejnost. To vše jim umožnila přírodní 

krajina.63 

 

 

 

Zamýšlela jsem se, zda je důvodem kladné reakce místo, kde samotný proces proběhl, 

tedy příroda, která obvykle nemá vlastníka. Také tu nemůže probíhat boj o reklamní 

plochu pro potenciální davy zákazníků. Anebo mohu vyslovit domněnku, že objekty land 

artu, jsou v harmonické krajině jen nadstavbou jí samé a rozvíjejí fantazii a tvořivost 

tvůrce i pozorovatele. Také může hrát roli, že umělci používají jen dostupných přírodních 

materiálů a výsledný produkt ladí s krajinou a doplňuje ji. Někdy i provokuje barevným 

a tvarovým kontrastem v celkovém pohledu, ale pozorovateli je vše srozumitelné. Toto 

je zřejmě velice důležitý moment - land artisté tvoří pro všechny a chtějí, aby dílu, na 

rozdíl od street artu, všichni rozuměli. Street art prezentuje svoje postoje jak lidské, tak 

společensko-politické. A graffiti scéna, která tvoří jen pro sebe a pro své členy, kteří jí 

rozumí, je právě proto pro zbytek společnosti těžko přijatelná. 

Dalo by se dlouze přemýšlet, proč street art může být trnem v oknu části společnosti, 

přestože tito umělci používají výtvarných prostředků – sprejů tedy něčeho, co sama 

moderní společnost vyvinula a co patří k industriálnímu životu, tak jako listy a kameny, 

s kterými pracují land artisté, patří k lesu. Připomínám jednoho z předních světových land 

artistů. Je to skotský sochař a fotograf Andy Goldsworthy, který pro svá umělecká díla 

používá nalezené přírodní materiály, z nichž vytváří objekty spojené s místem vzniku.  

Mohu najít grafický znak v land art umění? Myslím, že nikoli, neboť grafický znak je 

dvourozměrný obraz, který nese nějakou konotaci – význam. Land art je prostorové 

umění, které si hraje se svými vlastními prvky a kombinuje je. Domnívám se, že hlavním 

                                                 

 

63 http://cs.wikipedia.org/wiki/Land_art  (29. 10. 2013) 

 
 
Obr. č. 21: ukázka land artu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Land_art%20%20(29
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faktorem pozitivního přijetí land artu společností je prostředí, ve kterém vzniká. Klid, 

samota a ticho vzdálenosti od městského ruchu na člověka působí uklidňujícím 

a zpomalujícím dojmem; zde může na sebe nechat působit výsledky práce umělců. Na 

rozdíl od uspěchaných městských ulic a valících se davů nervózních lidí, kde se člověk 

nemůže a možná ani nechce zastavit a nechat na sebe působit grafické znaky, jimiž je 

obklopen. 

 

1.2.8 Závěr 

Na základě informací o městském urbanismu a veřejném prostoru jsem došla k závěru, 

že je dobré vnímat město jako místo pro člověka. Přemýšlet nad tím, co se kde bude 

prezentovat, zda bude veřejný prostor využit na odpočinkové zóny, či se zastaví 

budovami, reklamní plochou či silnicemi, kde pro člověka nebude místo. Velkou inspirací 

bylo pro mě seznámení s osobou a dílem dánského architekta J.Gehla a také s aktivitami 

sdružení Auto∗mat. 

V současné době nás grafické znaky obklopují, až zahlcují. To se děje zvláště ve městech, 

kde nacházejí své místo, pro které jsou určeny. Směřují k nám prostřednictvím našich 

sociálních rolí jako ke konzumentům, zákazníkům, cestujícím, řidičům, turistům 

a občanům. Grafický znak ve službách velkých firem má moc, ovlivňuje naše jednání 

a myšlení. Je třeba se nad jeho vlivem zamýšlet a vést k tomu i děti, které se mohou stát 

snadnou obětí na příklad reklam, jež klamně poskytují záruku životních jistot, které si 

zajistí jen koupí určitého výrobku. Nedílnou součástí města 

jsou i graffiti nápisy a rozličné projevy alternativního 

výtvarného stylu street art. 

 

1.3 Současní graffiti a street art umělci 

Uvedu zde několik autorů, které je vhodné přestavit žákům 

v hodinách výtvarné výchovy. Z jejich profesního života je 

možné čerpat inspiraci a uvádět je dětem za příklad jak 

pozitivně a smysluplně využívat graffiti i street artu. 

1.3.1 Čeští umělci 

Z českých umělců jsem vybrala Point, Epos 257 a Krištofa Kinteru.   

Point  

Point je jedna z přezdívek (Cakes, Splash), pod kterou vystupuje aktivní umělec Jan 

Kaláb. Vystudoval Gymnázium Na Pražačce s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, 

v době středoškolského studia se seznámil s graffiti a začal se mu věnovat jako klasický 

writer. 

 
Obr. č. 22:Land art od A. 

Goldsworthyho 
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V roce 2000 vyrazil do USA 

spolu s Romeem a Keyem, kde 

vytvořili plno pieců a jejich 

díla se objevila i v New Yorku, 

v místě, kde se graffiti zrodilo, 

což byl pro českou scénu 

značný úspěch. Jeho kroky dál 

vedly na Akademii výtvarných 

umění, kde se zabýval graffiti 

a svoji tvorbu dále proměňoval. 

Jeho tvorba má prvky hledání, od geometrických abstrakcí, práce s písmem až k jeho 

trojrozměrným instalacím ve veřejném prostoru (viz obr. 24).64  

Point, ovlivněn americkým přístupem ke graffiti, podnikl v Praze kroky, které vedly 

k tomu, že některé městské úřady vyčlenily několik 

ploch pro legální graffiti. Byl iniciátorem prvního 

ročníku soutěžní přehlídky graffiti a street artu v ČR, 

které se jmenovalo NAMES Fest. V roce 2012 se 

podílel na organizaci výstavy Městem posedlí za 

podpory pražského magistrátu. Výstava měla velmi 

pestrý program a došlo k propojení oficiálního umění, 

graffiti a street artu v galerijním prostoru. Tento mladý 

umělec může svým výtvarným dílem a postojem být 

pro žáky čitelný a atraktivní. 

Epos 257 

Epos 257 začínal jako klasický writer a v současné době se projevuje jako street artový 

umělec, jehož díla mají hlubší koncept; své projekty dokončuje s velkou precizností. Jeho 

přezdívka Epos 257 vznikla podle čísla paragrafu o poškozování cizích věcí. Tento 

paragraf klasifikuje graffiti jako trestný čin. 

Epos reaguje na sociální a politická témata. Využívá také land artu, performance 

a veřejných instalací ve městě. Lidé z jeho generace, kteří začínali u graffiti, jsou nyní 

architekty, konceptuálními umělci, grafiky či malíři – v širokém záběru od abstrakce 

a gestické malby přes geometrii a expresivní figuraci až po pop art. Epos 257 uskutečnil 

v roce 2009 akci Seno, kdy na několik míst v Praze navezl role se senem. „Tyto věci 

využívají hlavně estetiku graffiti. Já využívám spíš jeho invazivní princip,“ říká umělec. 

                                                 

 

64 http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kal%C3%A1b 

 
 
Obr. č. 23: Trafačka 

 

 
Obr. č. 24:Jan Kaláb – 3D 

geometrická tělesa 
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„I rozházení balíků sena po Praze je v podstatě takové graffiti. Máte tendenci někde 

rozsívat svůj podpis. A tady rozházíte po městě něco jiného.“65  

V roce 2009 Epos uskutečnil 

v Poděbradech land artový projekt 

HATE and LOVE. Na zmrzlém rybníce 

vysekal led, který použil na vytvoření 

slova love. Toto slovo instaloval na 

náměstí v Poděbradech, aby místo, kde 

prochází lidé, harmonizoval (LOVE) 

a přispěl k příjemné atmosféře mezi 

kolemjdoucími (viz obr. 25). Prázdná 

místa po vysekaném ledu dotvořil do podoby slova hate. 

V roce 2010 zahradil část Palackého náměstí v rámci svého projektu 50m2 veřejného 

prostoru. Šlo o zamyšlení, komu patří a jak je využívaný veřejný prostor a jak jsou občani 

ochotni poslouchat nařízení bez uvedení smysluplného důvodu.  

Během prezidentských voleb 2013 Epos nechal vyříznout portréty obou kandidátů 

M. Zemana a K. Schwarzenberga z bilboardů (viz obr. 26). Portrét vítězného kandidáta 

pak instaloval ve studovně NTK. 

Představit Epose 257 v hodinách výtvarné výchovy bude jistě přínosné, aby žáci 

pochopili, jak je možné prezentovat výtvarným stylem vlastní názory na aktuální politické 

a sociální problémy. Informace o jeho aktivitách a pracích nalezneme na 

www.epos257.cz 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

65 http://www.artcasopis.cz/clanky/epos-257, http://epos257.cz/blog/ 

 
Obr. č. 25: Land artový projekt, 2009 

 
Obr. č. 26 :Ukázka z projektu Prezidentské 

volby 2013 

http://www.epos257.cz/
http://www.artcasopis.cz/clanky/epos-257
http://epos257.cz/blog/
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Kryštof Kintera 

Tento umělec vystudoval Akademii 

výtvarného umění a v jeho nabídce 

výtvarných děl jsou instalace, objekty, 

performance a street art, které se někdy 

prolínají. Tento umělec vytváří díla, která 

konfrontují konzumní společnost. Některé 

jeho instalace jsou technicky náročné, 

pohybují se, svítí a mluví. Jeho práce reagují 

na výrobní řetězce, nakupování a spotřebu. 

Často svá díla sestavuje z předmětů denní 

potřeby nebo sériové výroby (viz obr. 28). 

Jeho posledním realizovaným výtvarným zásahem do veřejného prostředí je návrh sochy 

Bike to heaven - v podobě pouliční lampy (viz obr. 27).  Lampa je uctěním památky 

tragicky zemřelého cyklisty Jana Bouchala na nábřeží kapitána Jaroše. Jan Bouchal byl 

zakladatelem sdružení iniciativy Auto*mat, která se 

dlouhodobě snaží vrátit veřejný prostor lidem, brání se 

rozrůstajícímu automobilovému průmyslu a propaguje 

cyklistiku ve městě a změnu životního stylu.66 Celý sloup, 

včetně bicyklu a svítidel, pokrývá plátkové stříbro, aby celá 

skulptura působila jako monumentální, lehce nadpozemsky 

nepatřičný šperk. Kolo i svítidla jsou umístěny na otočném 

mechanismu, tak aby je vítr čas od času roztočil,“ popsal návrh 

pomníku sochař Krištof Kintera.67 

Krištof Kintera je další aktivní umělec, který se zapojuje do 

společensky a občansky angažovaného umění ve veřejném 

prostoru. I on by mohl být inspirací pro žáky na hodinách 

výtvarné výchovy. 

1.3.2 Zahraniční umělci 

Banksy 

Banksy je přezdívka muže, který se narodil v anglickém Bristolu. Jeho identita je do 

současné doby tajemstvím, na kterém si sám zakládá. Je to část jeho image. Banksy 

začínal jako mladý klasický writer na zdech bristolských domů. Později začal využívat 

                                                 

 

66 http://www.artlist.cz/?id=187 
67 http://www.auto-mat.cz/2013/09/automat-odhalil-pomnik-janu-bouchalovi-a-dalsim-obetem-

dopravnich-nehod/ 

 
Obr. č. 27:Kinterův pomník V Praze 7 

 

 
Obr. č. 28: Muž ze světel 
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techniku šablon. Jak sám umělec říká, čím více budeme sprejovat, tím bude naše země 

barevnější.68 Banksyho díla jsou často satirická a nesou politické či kulturní poselství. 

Mezi jeho typické ikony patří i malé krysy, které zobrazuje na městských zdech. Jeho 

street artové práce, kde kombinuje graffiti s využitím šablonové techniky, se objevují 

v Londýně a v dalších městech světa.  

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2009 Banksy za spolupráce vedení bristolského muzea uskutečnil velkou výstavu 

svých děl. Tento autor má za sebou i několik provokativních akcí; sám jako návštěvník 

muzeí instaluje upravené obrazy, v Palestině maloval i na zeď, která rozděluje stát Izrael 

a jím okupovaná území v Palestině. Díla tohoto umělce se prodávají za vysoké ceny 

a médii je ostře sledovaný.69 

Na podzim 2013 Banksy, umělec, který ví, co chce a kam směřuje, pobýval měsíc v New 

Yorku, kde realizoval svůj projekt Better outside than inside (Lepší venku než uvnitř), při 

němž každý den v ulicích zanechával nové obrazové vzkazy a prováděl různé 

happeningy; např. ulicemi projelo nákladní auto naložené plyšovými zvířátky, která měla 

vystrčené hlavy a bečela.  

Swoon 

Swoon je přezdívka představitelky americké street artové scény. Její skutečné jméno je 

Caledonia Dance Curry. Swoon jsem poznala díky výstavě Městem posedlí, kde se 

prezentovala velmi jemnými a dekorativními ornamenty kombinovanými s realistickými 

postavami. Studovala malbu v Brooklynu a nějaký čas pobývala i v Praze. Specializuje 

se na kolorované papírové vystřihovánky často v životní velikosti. Předlohy kreslí 

a následně tiskne linorytem. Hotová díla lepí na stěny a zdi domů.70 Swoon uskutečnila 

                                                 

 

68 WRIGHT, S.: Home sweet home. Bristol: Tangent Books, 2012. 
69 Dokument, Banksy: Exit TROUGHT THE GIFT SHOP, 2010 
70 http://www.phatbeatz.cz/mestem-posedli-swoon-how-nosm 

 
 
Obr. č. 29: Banksy 

  
 
Obr. č. 30:Banksy, Dělník,  
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velmi zajímavý projekt Swimming cities of Serenissima, 

který představila na italském Bienále v roce 2009. Jednalo 

se o několik lodí, které postavila spolu se skupinou přátel 

z odpadků nalezených v New Yorku.71 

Konbit Shelter byl další zajímavý projekt, do kterého se 

zapojila. Zde se zaměřila skupina umělců, stavitelů 

a architektů na budování komunitního centra a domů pro 

lidi, kteří ztratili přístřeší po zemětřesení na Haiti. Používali 

levný a dostupný materiál, aby místní chudí obyvatelé 

mohli příští stavby realizovat sami. V prosinci 2010 bylo 

komunitní centrum dostaveno. Jak sama umělkyně říká, 

tvorba ve městě jí pomáhá vytvářet spojení s lidmi, kteří 

procházejí kolem jejích děl. Snaží se o 

změnu jejich života tam, kde žijí. Swoon 

chci představit dětem jako užitečný 

příklad toho, že za kvalitní výtvarným 

dílem je přemýšlení o smyslu díla 

v kontextu prostředí, kde dílo je 

realizováno. V tvorbě Swoon se promítají 

globální i politické problémy, na které 

reaguje a tak se aktivně zapojuje do jejich 

řešení. 

 

Obey 

Americký umělec skrývající se za přezdívkou Obey (vlastním jménem Frank Shepard 

Fairey), vystudoval výtvarnou školu. Své obrázky začal lepit jako nálepky na skateboardy 

a stříkat na trička. V mládí se věnoval stakeboardingu a poslechu punkové hudby. Dalším 

krokem v jeho tvorbě bylo vytvoření nálepky s portrétem zápasníka Andrého, které začal 

vylepovat na ulicích. 

Obey se více zviditelnil volebním plakátem pro prezidentského kandidáta Baracka 

Obamu v roce 2008. Jeho práce jsou v mnoha muzeích umění ve světě. Jeho osoba se 

objevuje a hraje sama sebe v dokumentu Exit Trought the shop, který produkoval další 

street artový umělec Banksy. 

                                                 

 

71 http://www.youtube.com/watch?v=h9rTmTFMYH0 

 
Obr. č. 31:Z dílny Swoon 

 
Obr. č. 32:  Swimming cities of Serenissima 
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Jeho výtvarný styl se stal i módní značkou oblečení pro mladé OBEY, která je velmi 

úspěšná v USA a po celém světě. Frank Fairey vytváří i obaly na desky známým 

hudebním skupinám, např. The Smahing Pumpkins.72 V roce 2012 v Paříži vytvořil na 

velkou, vysokou zeď obraz s názvem Rise above the rebel. Na horním pravém rohu domu 

je květ a v dolním je portrét ženy, která představuje archetyp člověka, který je pod 

nepřízní osudu, ale přesto hledí vzhůru k nebi, nevzdává se, doufá. To je pro lidi velmi 

silný symbol, říká sám autor.73 Nemohl si přát lepší místo, neboť kolem domu jezdí vlak, 

a tak obraz uvidí mnoho lidí. Každý street artový umělec si nepřeje nic lepšího než 

frekventované místo k vystavení svého díla, dodává Obey.74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Shrnutí teoretické části 

Závěry, ke kterým jsem došla po prostudování výše citovaných zdrojů, jsou tyto: grafický 

znak v kontextu města (názvy ulic, vývěsní štíty, orientační znaky) je projevem lidské 

touhy označovat svá území či prezentovat své zboží. Od začátku 20. století až po 

současnost jsou grafické znaky v prostoru měst nadužívány. Přispěl k tomu prudký vývoj 

zobrazovacích technologií a jejich snadná dostupnost, i nutnost uspět v konkurenčním 

boji, rostoucí velikost měst a hustota jejich osídlení. Nadbytek grafických znaků ve 

městech vyvolal potřebu se s touto situací vypořádat.  Architekti a urbanisté se více 

zamýšlejí nad úkolem dát do středu městského prostředí člověka (J. Gehl). Výtvarníci se 

pokoušejí o estetickou proměnu městského prostoru a zároveň prezentují své občanské 

postoje a názory na politicko-společenskou situaci (street art). Nelegální skupiny tvůrců, 

                                                 

 

72 http://en.wikipedia.org/wiki/Shepard_Fairey 
73 http://www.youtube.com/watch?v=e-HFuJd5oGI 
74 http://www.youtube.com/watch?v=e-HFuJd5oGI 

 
Obr. č. 33: Andre the Giant 

 

 
 
Obr. č. 34: Portrét kandidáta na prezidenta USA 2009 
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které chtějí komunikovat v rámci uzavřené subkultury, projevují svou potřebu označit své 

teritorium ve městě (graffiti). Teoretická část je zakončená kapitolou, ve které představuji 

významné české i zahraniční graffiti i street art umělce, kteří svojí tvorbou podle mého 

názoru připívají k tvořivé a zodpovědné proměně veřejného prostoru.  
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2 Didaktická část 
 

2.1 Motivace 

 

Rozhodla jsem se, že obě výtvarné řady (Písmena, která nás tvoří a obklopují, Co nám 

říkají piktogramy?) zrealizuji nejen na první stupni (4. třída), ale i na druhém stupni, kde 

učím výtvarnou výchovu v 8. třídě. Realizace probíhaly formou tvorby žáků, jejich 

diskusemi a zpracováním mnou připravených dotazníků. Z odpovědí žáků (v dotaznících 

a v diskusích) jsem získala jejich názory na daná témata. Vyhodnocené výsledky 

a porovnání mezi prvním a druhým stupněm jsou uvedeny ve Výzkumné sondě v závěru 

práce. Zajímavé také bylo porovnání výsledných artefaktů žáků obou tříd. 

V této diplomové práci nejde o konkrétní výtvarnou produkci, ale důležitý je samotný 

proces tvorby. Narušuji zde zavedenou starší představu, že výtvarná výchova musí být 

hlavně zábavou. V této práci se jedná o komunikaci žáků mezi sebou, žáků s učitelem, 

ale v prvé řadě jde o komunikaci prostředí a žáků s cílem zvýšit jejich zájem o veřejný 

prostor.  

Na základě citátu Marie Fulkové usuzuji, že by tato komunikace měla být nedílnou 

součástí hodin výtvarné výchovy: „(…) specifickým rysem výtvarné výchovy je její práce 

s obrazovými znakovými systémy, jejichž principy provázejí člověka od počátku civilizace. 

Jsou nezastupitelné a jedinečné při poznávání a prožívání existence člověka (…) žák 

prostřednictvím své vizualizace jevů přírody, hmotné kultury a umění komunikuje se 

světem.“75 

Výtvarná řada Písmena, která nás tvoří a obklopují je koncipovaná se záměrem, aby byla 

v souladu se současným pojetím výtvarné výchovy, jak ho prezentuje Marie Fulková: 

„(…) hodiny výtvarné výchovy bez vytváření a nezbytného dovršování významu 

obrazových znaků a dalších artefaktů v komunikaci a sociální praxi by byly pouhou 

nepochopenou imitací kultury, která je, a to v nejširším slova smyslu, obsahovou 

doménou výtvarné výchovy.“76 

 

 

2.2 Charakteristika třídy na 1. stupni – 4. třída 

 

Tato třída se nachází na 1. stupni Malostranské základní školy. Tato škola leží v samém 

centru historické Prahy 1. Tuto třídu jsem si vybrala zcela náhodně. Jedná se o kolektiv 

                                                 

 

75 FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany: H&H, 2007, str. 40 
76 FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany: H&H, 2007, str. 242 



43 

 

21 dětí, z toho je 6 dívek a 15 chlapců ve věku 8 a 9 let. Následně jsem zjistila, že se jedná 

o pedagogicky náročnou třídu. 

Důvodem je velký počet žáků s poruchou chování a specifickými poruchami učení na 

celkový počet žáků. U 8 žáků je nález potvrzen zprávou z pedagogicko-psychologické 

poradny a několik dalších žáků vyšetření čeká. Jeden chlapec má diagnostikovaný 

Touretteův syndrom.77 

Celkově se tento kolektiv s převahou chlapců projevuje velkou nesoustředěností. Mnohdy 

se jedná o projevy SPU a ADHD. 

Učit výtvarnou výchovu v takovéto třídě bylo dosti náročně, zvláště obtížné bylo vést 

a řídit diskuze a reflexe žáků. 

V této třídě se tématem street artu a graffiti ještě nikdy nezabývali, a proto jsem byla 

zvědavá, jak toto téma žáci přijmou, jaké budou jejich vědomosti a jaké názory na dané 

téma děti vyjádří. 

 

 

2.3 Charakteristika třídy na 2. stupni – 8. třída 

 

Třída 8. AZ je rozdělena na dvě skupiny po 14 žácích. Jednu skupinu učím již od 6. třídy 

a mám je na výtvarnou výchovu a anglický jazyk, takže se známe velmi dobře a myslím 

si, že máme i celkem otevřený a přátelský vztah. 

Ve skupině je 14 žáků, z toho je 7 dívek a 7 chlapců. Specifickou poruchu učení 

(SPU)  zde mají jen 3 žáci. Ve skupině je jeden žák s Aspergerovým syndromem78. Tento 

syndrom patří mezi poruchy autistického spektra. Jedná se o chlapce, který má u sebe 

asistentku již od 6. třídy.  

Skupina je schopna poslouchat i naslouchat druhým a soustředěně pracovat na zadaném 

tématu. 

Rozdíl mezi 4. a 8. třídou v náročnosti procesu výuky byl velký.  

 

Cíle výtvarné řady 

o seznámení se základními rozdíly mezi graffiti a street artem 

o uvědomění si hranice mezi veřejným a soukromým prostředím 

                                                 

 

77 Touretteův syndrom – jedná se o vrozené neuropsychologické onemocnění, projevuje se pohybovými 

a zvukovými tiky. 
78 Aspergrův syndrom - Aspergerův syndrom je onemocnění, které řadíme do tzv. pervazivních vývojových 

poruch. Pervazivní vývojové poruchy jsou poruchy prostupující takzvaně vším – negativně ovlivňují 

pohybovou, řečovou, emotivní, kognitivní (tj. poznávací a paměťovou) a celou psychosociální úroveň 

nemocného a znemožňují mu normální zařazení a adaptaci ve společnosti. 

http://nemoci.vitalion.cz/aspergeruv-syndrom/ 12. 3. 2013 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Autismus
http://nemoci.vitalion.cz/aspergeruv-syndrom/
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o pochopení specifického užívání umění jako komunikačního jazyka 

o uvědomění si, že grafický znak nese i více obsahových významů 

o využití techniky šablon v hodinách výtvarné výchovy 

 

 

2.4 Výtvarná řada: Písmena, která nás tvoří a obklopují (1. stupeň) 

 

1. hodina - 8. 3. 2013 

Námět: Písmeno – slovo - jméno 

 

Inspirační východisko:  

o O čem bude dnešní hodina? Promítnu detail 

graffiti a dalšího materiálu. 

o Rozdám krátký dotazník č.1 (viz příloha). 

Krátká diskuze nad jejich odpověďmi. Pokouším 

se dětem dodat nové a správné informace 

o vzniku a smyslu graffiti umění. Pro graffiti je 

charakteristické písmo, které jeho autoři 

přetvářejí. Narážíme na problém, co je umění a co 

už vandalismus. Dále dětem představuji pojem veřejný prostor, který zkoušíme s dětmi 

definovat a vymezit.  

Učivo: 

o uplatňování subjektivity 

o přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

o rozvíjení smyslové citlivosti 

o uspořádání objektů do celku 

o prvky vizuálně obrazného vyjádření – barvy a tvar 

Výtvarný úkol:  

o pomocí různě silných linií hledat nové formy písmen, seznámení s vlastnostmi linií 

a tvarů 

o deformace tvaru písmene  

Sledovaný (očekávaný výstup):  

o získávání a uplatňování poznatků o zjednodušení tvaru bez ztráty jeho významu 

 
Obr. č. 35: Detail graffiti, Praha 
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Řešené problémy:  

o experimentovat s liniemi 

o změnit tvar písmene až na hranici jeho 

poznatelnosti 

o najít neotřelé formy a tvary písmene 

 

Druh výtvarné činnosti:  

o výtvarná etuda, výtvarná tvorba - kresba 

 

Realizačně vizuálně obrazové prostředky:  

o obrysová linie 

 

Realizační materiálně technické prostředky:  

o tužka, fix, papír s mřížkou 

 

Výtvarný kontext:  

o pokus o zachycení typických až originálních (vlastních návrhů) tvarů při zachování 

čitelnosti původního písmene 

 

Výtvarný kontext oborový:  

o seznámení s pojmem a významem typografie, graffiti 

 

„Přidaná hodnota“:  

o seznámení s hudbou (hip hop) patřící ke graffiti kultuře, vyjasnění problematiky 

vandalství a soukromého vlastnictví, vymezení vandalství a umění, graffiti jako 

trestný čin, přezdívka 

 

2. hodina – 19. 4. 2013 

Námět: Písmeno a jeho stín 

Inspirační východisko: 

o dotazník č. 2 

o ukázka šablony písmene T, propojení se street artem 

o šablona – tvar písmene  

 

Učivo: 

o rozvíjení smyslové citlivosti 

 
Obr. č. 36:Ukázka návrhů zobrazených 

písmen 
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o uspořádání na ploše 

o prvky vizuálně obrazového vyjádření (objemy, linie, tvar) 

o ověřování komunikačních účinků 

o postoj v osobní komunikaci (dokáže zdůvodnit vznik odlišných interpretací vizuálně 

obrazných vyjádření) 

o poznání možností výtvarných vyjadřovacích technik k znázornění písmen 

 

Výtvarný úkol:  

o v typografické mřížce zobrazit různé styly počátečního písmene křestního jména 

žáka 

o vybrat jeden ze stylů a tím zapsat celé své jméno (vizitka) 

o umístit vizitku v prostoru třídy 

o uspořádat geometrické tvary na ploše a následně vybrat 

a obtáhnout nové tvary z nabídnutých geometrických obrazců 

(explorační etuda) 

o přenést obrysy zvoleného písmena na karton  

o vyříznout jeho papírový tvar 

o vytvoření pozitivu a negativu písmene 

 

Sledovaný (očekávaný výstup): 

o žák se naučí, že tvar může být výtvarně vyjádřen jak linií, tak i plochou 

o na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace dokáže zapojit vizuálně 

obrazné vyjádření 
o v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, které uplatňuje v plošném uspořádání linií 

a tvarů, v umístění v prostoru 

Řešené problémy: 

o pokusit se o přenesení obrysové linie na karton  

o zvýraznit tvar barvou v ohraničené ploše 

Druh výtvarné činnosti: 

o výtvarná etuda (písmeno a jeho styly v mřížce, 

vizitka) 

o výtvarná explorační etuda (nakreslit tužkou 

tvary:  2 kruhy, trojúhelník, obdélník a čtverec, 

které se překrývají, a ze vzniklých linií vytáhnout nový grafický tvar) obr. 39 

o  výtvarná tvorba (malba, prostorová tvorba – šablony) 

 
Obr. č. 37: 

Vyřezané 

šablony 

 
Obr. č. 38: Během práce  
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Realizační vizuálně obrazové prostředky: 

o barvená plocha a obrysová linie 

 

Realizační materiálně technické prostředky:  

o silné černé a modré fixy, řezák, nůžky, štětce, tempery 

nebo vodovky, bílé archy papíru, karton 

 

Výtvarný kontext výukový: 

o zachycení tvaru barvou a barevnou linií 

o práce s linií a pokus o zachycení nových tvarů na 

základě kompozice z geometrických útvarů 

 

Výtvarný kontext oborový:   

o dekor tvaru - barevná dekorace písmene 

o typografie 

 

„Přidaná hodnota“: 

o vytvoření souhrnu všech prací žáků 

s písmeny (tabulka s písmenem a jeho 

variace, vizitka vybraný typ písma, 

papírová šablona a grafická etuda) 

obr. č. 41, 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. č. 39: Ukázky 

z exploračního cvičení 

 

Obr. č. 40: Ukázky z exploračního cvičení 

 

Obr. č. 41, 42: Komplet prací s námětem: Písmeno – slovo - moje jméno 
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3. hodina – 3. 5. 2013 

Námět: Jak jsem změnil veřejný prostor v okolí školy 

Inspirační východisko:  

o diskuze na téma soukromý majetek a legální plochy  

 (Kam beztrestně umístit umění?) 

o informace o legální ploše poblíž školy -  zeď 

Johna Lennona 

 

Učivo: 

 

o uplatňování subjektivity 

o přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

o rozvíjení smyslové citlivosti 

o uspořádání objektů do celku 

o prvky vizuálně obrazného vyjádření – barvy a 

tvar 

o ověřování komunikačních účinků 

o komunikace mezi vrstevníky na společném či 

individuálním umístění písmen 

 

Výtvarný úkol: 

o představit si zeď Johna Lennona s nápisy, rozmyslet 

si jakou barvou namalovat své písmeno, kam ho na 

dané ploše umístit  

 

Sledovaný (očekávaný výstup): 

o žák na základě vlastní zkušenosti nalézá 

a do komunikace dokáže zapojit vizuálně 

obrazné vyjádření 
o porovnává různé interpretace vizuálně 

obrazného vyjádření 

o užívá a kombinuje prvky vizuálně 

obrazného vyjádření k celku i k tvaru 

 

Řešené problémy: 

o žák se dokáže rozhodnout na základě vlastních zkušeností kam umístit písmeno 

 
Obr. č. 43: Instalace na zdi Johna Lennona 

 
Obr. č. 44: Jedno z papírových 

písmen na zdi 

 
 

Obr. č. 45: Žáci umisťují svá písmena 
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o vymyslí a zrealizuje barevný dekor písmene pro určité místo 

 

Druh výtvarné činnosti:   

o výtvarná tvorba – malba temperou nebo vodovými barvami 

o výtvarná imaginace – pozorování zdi a vyhledávání nejvhodnějšího místa  

o výtvarná komunikace – po instalaci krátké vysvětlení, proč žák zvolil dané místo, 

zda písmeno instaloval sám nebo ve skupině  

 

Realizačně vizuálně obrazové prostředky: 

o barva (tempera, vodové barvy) 

 

Realizačně materiálně technické prostředky: 

o štětec, lepicí guma na zeď 

 

Výtvarný kontext výtvarný: 

o pokus o umístění papírového objektu – šablony do kontextu města  

(legální povolená plocha) 

Výtvarný kontext oborový: 

o happening, street art a instalace 

„Přidaná hodnota“: 

o aktivní zapojení dětí a jejich výtvarných děl 

do veřejného prostoru  

 

o zachování pravidel na legálních plochách 

a neporušování soukromého majetku 

 

 

2.4.1 Explorační etuda  

4. hodina – 10. 5. 2013 

Námět: Od čitelnosti až po ztrátu původního významu 

Inspirační východisko: 

Během práce na tématu Písmeno mě napadlo, jak by asi děti měnily zadané písmeno, jak 

by ho deformovaly, až by ztratilo svůj původní význam. Bude se jim pracovat lépe tužkou 

nebo štětcem? A proč? Co všechno budou muset udělat, než písmeno zmizí a vznikne 

nový význam linií? 

 
 
Obr. č. 46: Pohled na zeď s písmeny 
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Učivo: 

o uplatňování subjektivity 

o přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

o rozvíjení smyslové citlivosti 

o uspořádání objektů do celku 

o prvky vizuálně obrazného vyjádření – barvy a tvar 

Výtvarný úkol: 

o zaznamenat písmeno A v prvním políčku mřížky a postupně měnit jeho linie a polohu 

tak, aby to nebylo písmeno A. Písmeno deformovat a měnit do nového významu. 

Hledat nové významy. obr. č. 47 

Sledovaný (očekávaný výstup): 

o na základě svých vizuálních zkušeností proměňovat písmeno A 

o nalézat nové tvary a pozice linií a k nim přiřazovat nesené významy grafického znaku 

Řešené problémy: 

o deformace či změna znaku pro písmeno A postupnými kroky v nový grafický znak  

 

Druh výtvarné činnosti: 

o výtvarný experiment – získávání poznatků vlastností linií tužkou a štětcem 

 

Realizačně vizuálně obrazové prostředky:  

o tužka, barva (tempera, vodové barvy – černá nebo modrá) 

 

Realizačně materiálně technické prostředky: 

o tužka, štětec a papír A4 s mřížkou 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. č. 47: Práce z prvního stupně 
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Závěr exploračního grafického cvičení 

Zhodnocení proběhlo před tabulí tak, že si děti sedly do kruhu a daly si před sebe své 

mřížky s písmenem „A“. Zde jsme vedli diskusi o procesu a jejich změnách. Děti 

vypovídaly, že měnily rovné čáry na vlnité, že posouvaly linie od sebe či k sobě. Nebyly 

schopny přesně říct, že měnily velikost úhlu mezi čarami. Každé dítě dostalo úkol označit 

ten grafický znak, který se již nepodobá písmenu A. Všechny děti dokázaly písmeno A 

změnit v jiný znak a k němu přiřadit jeho nový význam (např. pavučina, postel, vlny, 

motýl, zmrzlina a další).  

I když se jim to podařilo, přesto 

pokračovaly ve hře až do konce mřížky. 

Zajímavým postřehem bylo, že skoro 

nikdo nerozpojil vrchol písmene A, 

který tvoří podstatu tohoto grafického 

znaku. 

Děti si na práci s tužkou a štětcem mohly 

uvědomit, jaký je rozdíl mezi těmito 

technickými prostředky. Poznaly, jaké 

vizuální výrazové výhody či nevýhody má záznam tužkou či štětcem. O jejich poznatcích 

jsme hovořili. Tato výtvarná činnost měla být v první řadě inspirativním cvičením 

a pokusem se zamýšlet nad tím, co vidíme a jaký to nese význam. Cvičení splnilo 

očekáváný záměr. 

 

2.4.2 Reflexe výtvarné řady Písmena, která nás tvoří a obklopují 

 

Domnívám se, že výtvarná výchova je ve zkoumané třídě vedena třídní učitelkou spíše 

klasicky a propojování více výtvarných činností není využíváno. 

Myslím si, že tato výtvarná řada byla pro děti něčím novým a obohacujícím. Mohly se 

dívat na zkoumaný vizuální obraz z různých úhlů pohledu. Zaměřili jsme se na něco ze 

všedního života (nápisy na zdech, graffiti, slova, písmeno a jejich rozdílné styly). 

Pomocí dotazníků č. 1 a 2 jsem zjišťovala povědomí žáků o graffiti a jejich postoje 

k tomuto fenoménu. Děti se zamýšlely se nad zadanými otázkami a prezentovaly svůj 

názor. Rušivé momenty vnášela do výuky menší skupinka chlapců, kteří měli problém 

nechat zaznít jiný názor a neměli trpělivost naslouchat ostatním žákům ve třídě, a dokonce 

ani mně. Po technické stránce jsem nezvolila vhodný papírový karton pro vyřezávání 

šablon, a proto jsem musela dětem tyto šablony často vyříznout sama. 

Během procesu jsem si uvědomila, že výtvarně užitečnější by bylo, kdybych s třídou šla 

nejdříve k místu zdi, kam jsme nakonec instalovali písmena z papíru. Tu jsme si měli 

 
 
Obr. č. 48: Ukázka z prvního stupně 
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prozkoumat nejdříve. Děti by tak byly seznámeny s prostorem, barevným kontrastem 

nápisů, do kterého budou umisťovat svá písmena.  

Když jsme diskutovali o graffiti ve městě, zdůraznila jsem dětem, že i když se nám 

některé graffiti líbí, pokud nejsou na povolených plochách, jedná se o poškozování 

soukromého majetku. Jde o trestnou činnost. 

Tuto výtvarnou řadu zaměřenou na písmeno a na seznámení s pojmy graffiti a street art 

považuji z celkové reakce dětí za zdařilou. Vycházím z jejich zapojení a nadšení, které 

projevovaly v hodinách.  

Některé výtvarné práce měly velkou dávku fantazie a hravosti, některé jevily známky 

poruchy grafomotoriky (roztřesené linie, neschopnost udělat rovnou čáru), což je 

důsledkem toho, že ve třídě je 8 dětí s SPU (dysgrafie). 

Je třeba konstatovat, že v této řadě šlo především o proces a poznávání daného tématu. 

 

Klíčové kompetence: 

kompetence k učení: 

o žáci na základě pozorování si ověřují poznatky spojené s kompozicí 

motivu a písma v ploše (grafický design, grafika) 

 

kompetence k řešení úkolů:  

o žáci zacházeli s dostupnými zobrazovacími prostředky 

  

kompetence komunikativní:  

o žáci byli schopni zhodnotit, obhájit, zdůvodnit vlastní výtvarnou výpověď 

a vést o ní dialog 

 

kompetence pracovní: 

o žáci si volí výtvarné prostředky a přístupy pro své vlastní vytváření 

a kombinují je a experimentují s nimi 

 

kompetence občanské: 

o žáci se podílí na kultivaci školního prostředí a na výtvarném řešení 

jednotlivých prostor školy, např. instalace, a také městského prostoru 

o žáci uplatňují své dovednosti a vědomosti v praktickém životě 
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2.5  Výtvarná řada: Co nám říkají piktogramy? (1. stupeň) 

 

5. hodina – 17. 5. 2013 

Námět: Obraz nese vzkaz 

 

Inspirační východisko: 

o ukázka piktogramů ve škole a v blízkém okolí 

o diskuze nad významy obrázků (piktogramů) 

o dotazník č. 3 

 

Učivo: 

o uplatňování subjektivity 

o přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

o rozvíjení smyslové citlivosti 

o uspořádání objektů do celku 

o prvky vizuálně obrazného vyjádření – barvy a tvar 

o zjednodušení tvaru až k jeho stylizaci 

o ověřování komunikačních účinků 

o osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování 

 

Výtvarný úkol: 

o na základě společné diskuze vymezit nevhodné chování ve třídě 

o vymyslit, jak má vypadat obrázek piktogramu pro značku nevhodného chování ve 

škole a grafický znak pro vstup do zahrady nebo do tělocvičny 

o vytvořit znak pomocí černých fix, bez textu 

o vybrat základní grafický znak nesoucí specifický význam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 49: Práce dětí - piktogram na zakázané 

chování ve škole 
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Sledovaný (očekávaný výstup):  

 

o žák dokáže rozhodnout, kam umístí obrazové 

znaky 

o rozmyslí si, co je pro vzkaz podstatné a co ne 

o projevuje své zkušenosti a uplatňuje je 

v plošném uspořádání linií a tvarů 

 

Řešené problémy: 

o zjednodušení a stylizace obrazového vyjádření 

 

Druh výtvarné činnosti: 

o vnímání – pozorování piktogramů v okolí školy 

o tvorba - vlastní návrh (kresba, stylizace) 

o komunikace - celkové hodnocení piktogramů, 

popis své práce a hledání nejlepšího piktogramu 

podle daných kritérií 

Realizační vizuálně obrazové prostředky: 

o obrysová linie 

 

Realizační materiálně technické prostředky:  

o čtvrtka o rozměrech čtverce 21x 21 cm, barevné 

fixy, tužka, pastelky (kresba fixem) 

 

Výtvarný kontext výtvarný: 

o zachycení zjednodušení tvaru a abstrahování základních obrazových znaků 

 

Výtvarný kontext oborový: 

o grafický design – návrh na piktogram 

 

„Přidaná hodnota“: 

o Žáci měli hlasovací lístek a mohli se rozhodnout, který piktogram tělocvičny 

a zahrady umístíme uvnitř školy. 

o Žáci tak měli možnost rozhodovat na základě předem stanovených kritérií 

(jednoduchost kresby a jasnost určení místa). Bohužel se stávalo, že některé děti 

dávaly hlas podle kamarádského vztahu a ne splněných kritérií. To je ovšem v této 

věkové kategorii pochopitelné a také z důvodu, že touto formou pracovaly poprvé. 

 
Obr. č. 51: Piktogramy pro vstup do 

školní zahrady 

 
 
Obr. č. 52: Piktogramy pro tělocvičnu 
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2.5.1 Projekční cvičení na vnímání grafického znaku   

Když jsme s dětmi prováděli v předchozích hodinách cvičení na vytváření nových forem 

zvoleného písmena a každý žák si zvolil začáteční písmeno svého jména, napadlo mne, 

abychom zkusili asociační cvičení na jejich nesené významy. 

Toto cvičení jsem zařadila do hodin, neboť mne zajímalo, jak budou děti vnímat grafické 

znaky v různých polohách. Cílem tohoto cvičení bylo také dovést žáky k poznání, že je 

možno pozorovat a vnímat grafický znak v různých úhlech, a tím rozpoznat více 

významů, které grafický znak nese. Celý tento poznávací proces je podmíněn dětskou 

zrakovou zkušeností. 

 
 
Obr. č. 53a: Na obrázku jsou vidět hlasovací lístky pro piktogram pro zahradu. 

 
 

 
Obr. č. 53c: Vítězný piktogram pro zahradu 

 Obr. č. 53b: Vítězné piktogramy pro tělocvičnu 
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Pro žáky jsem připravila dva grafické znaky. Jednalo se o tvar, který připomínal písmeno 

V, a jeden organický tvar. 

Tyto znaky každý dostal na zvláštních papírcích, s nimi mohl manipulovat a otáčet znak 

různými směry, a tím hledat nové významy. 

Předpoklad 

Než jsem zrealizovala toto projekční cvičení v obou třídách, předpokládala jsem, že 

mladší děti mají větší fantazii, ale menší zkušenost, naproti tomu starší děti z druhého 

stupně budou mít větší zásobu pro označení znaku na základě rozumových a osobních 

zkušeností. Z toho tedy vyplývá, že starší děti jsou schopny vidět více významů 

v předložených ukázkách obou grafických znaků. 

Projekční cvičení na prvním stupni proběhlo 31. 10. 2013 a na druhém stupni se 

uskutečnilo dne 5. 11. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 54: Ukázka zkoumaných znaků 
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Hodnocení prvního znaku – Co jim připomínal? 

 

1. stupeň 2. stupeň 

odpověď počet 

písmeno V 10 

střecha 10 

pyramida 4 

díra 4 

kopec 2 

šipka 2 

indiánský stan 2 

špička nože 2 

raketa 2 

vrták 2 

hrot 2 

záření světla 1 

nedokončené A 1 

zobák 1 

 

 

 

 

odpověď počet 

písmeno V 9 

hora 7 

šipka 6 

pyramida 5 

stan 4 

jáma 4 

znak pro větší a menší 4 

indiánský stan 3 

zobák 3 

střecha 2 

sopka 2 

nedokončené a 2 

nohy, hodinové 

ručičky, čepel nůžek 

1 

hrot, hlava ryby, 

nedokončený 

trojúhelník 

1 

ústa, rozdělník, 

nachos, údolí, 

obrácené V 

1 

 

 

Počet respondentů na 1. stupni byl 18 a na druhém stupni byl počet respondentů 12. 

 

Závěr pozorování prvního znaku 

 

Na 1. stupni – žáci byli schopni nalézt celkem 14 významů. Největší počet asociovaných 

znaků na jednoho žáka bylo 5 významů. 

 

Na 2. stupni – žáci byli schopni nalézt celkem 21 významů. Největší počet asociovaných 

znaků na jednoho žáka bylo 8 významů. 
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Hodnocení: druhého znaku – Co jim to připomínalo? 

 

1. stupeň     

odpověď počet 

díra pro klíč 13 

panáček 5 

zámek 5 

slenderman (pc hra) 3 

bomba 3 

tělo panenky 2 

figurka od šachů 2 

váza 1 

figurka od Člověče, 

nezlob se 

1 

člověk bez nohou 1 

dostihová postava 1 

kámen na kopci 1 

terč 1 

strom 1 

ryba, medaile, 

vlkodlak 

1 

 

2. stupeň 

odpověď počet 

panáček z hry 

Člověče, nezlob se 

8 

figurka 7 

klíčová dírka 7 

hlava 3 

osoba 2 

světlo 2 

plášť 2 

váza 2 

ryba 2 

klakson 2 

medaile, raketa,lebka 1 

socha, ploutev, baňka 1 

čípek, bomba 1 

andělíček, sopka  1 

šipka s nádorem, 

karkulčina kápě 

1 

 

 

Počet respondentů na 1. stupni byl 18 a na druhém stupni byl počet respondentů 12. 

 

Závěr pozorování druhého znaku 

 

Na 1. stupni – žáci byli schopni nalézt celkem 17 významů. Největší počet asociovaných 

znaků na jednoho žáka bylo 5 významů. 

 

Na 2. stupni – žáci byli schopni nalézt celkem 22 významů. Největší počet asociovaných 

znaků na jednoho žáka bylo 7 významů. 

Závěrem tohoto sondování je potvrzení předpokladu, že žáci z druhého stupně mají větší 

schopnost vidět a nacházet další významy, které nesou tyto znaky. Předpokládám, že je 

to na základě jejich větší kognitivní zkušenosti a rozvinutého abstraktního myšlení. Žáci 
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druhého stupně a zvláště tato pozorovaná skupina 14letých žáků je vývojově již v období 

formálních operací na rozdíl od sledované skupiny na prvním stupni, kde byly děti ve fázi 

konkrétních operací. Domnívám se, že k tomu dále přispívá i jejich větší životní zkušenost 

i slovní zásoba a také se projevilo propojení s učivem. (matematika – znak pro větší 

a menší, rozdělník) 

 

2.5.2 Reflexe výtvarné řady Co nám říkají piktogramy? 

Než jsme začali zpracovávat toto téma, zadala jsem pozorovací úkol do příští hodiny. 

Úkol zněl: Pozorujte znaky (značky) po městě.  

Pomocí dotazníku č. 3 jsem zjišťovala jejich vnímavost vůči znakům ve městě a jejich 

schopnost dané znaky třídit. Dále děti dostaly několik znaků vytištěných na papíru. Ve 

dvojicích měly poznat, co každý znak (piktogram, logo) zastupuje. Na závěr znaky 

vybarvily, tak jak jsou prezentovány zákazníkům či cestujícím. 

Po této motivaci jsme přistoupili na diskusi o pravidlech chování v jejich třídě.  

I přestože jsme si řekli, že obrázek nebude mít žádný text či komentář, protože ho 

nepotřebuje a nemá mít, několik dětí mělo potřebu zákaz ještě okomentovat či tam text 

napsat. Toto nepovažuji za chybu, ale jen za projev jejich nezralosti a dětskosti. 

Domnívám se, že bylo pro ně důležité svůj znak ještě podpořit textem, aby ujistili ostatní, 

o co ve znaku jde. 

Zdůraznila jsem jim, že budeme dělat zákaz, tedy že znak uděláme v kruhu, který bude 

přeškrtnut jednou či dvěma čárami. Objevily se práce, které tyto zakazující čáry měly, ale 

nevedly přes zakazovanou činnost (byly jaksi pod motivem). Z výtvarného hlediska mě 

zaujalo několik projevů. Za prvé, kolik dětí neumělo, nechtělo anebo snad nebylo 

schopno (žáci s dysgrafickými poruchami) nakreslit kruh. Ovšem tento nedostatek bych 

mohla zlepšit či procvičit nějakou výtvarnou uvolňující technikou, několikrát to 

zopakovat, ale protože jsem tam byla „je na návštěvě“, nebylo to možné.  

Překvapila mne značná nedokončenost obrázků dětí. Nevím, zda některé děti téma 

nebavilo, nebo trochu provokovaly, či to bylo nad jejich výtvarné možnosti. 

Druhým krokem v práci se znakem - piktogramem byl návrh pro jednu speciální místnost 

či místo ve škole. Jednalo se o tělocvičnu a vchod do zahrady. Škola nenabízí více 

možností specifických prostor, které by bylo možno označit. 

Další aktivitou bylo společné prohlédnutí piktogramů před tabulí a veřejné hlasování, 

který piktogram bude nejvhodnější umístit k místnosti, kterou označuje. Bohužel zde děti 

někdy volily obrázek podle toho, komu patřil (preferovaly kamarády, nerespektovaly 

zadaná kritéria výběru), a nikoli podle toho, zda je čitelný a jasný. 
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Přesto nakonec vyhrály piktogramy, které odpovídaly 

kritériím. Byly názorné a jednoduché ve svém výtvarném 

zpracování. Závěrem celého procesu bylo, že jsme vybrané 

práce umístili spolu s dětmi na nějaký čas ve škole. 

Během práce na piktogramu si děti zkusily zjednodušené 

zachycení daného objektu či činnosti. Hledaly typické 

znaky pro dané objekty. Myslím si, že se to některým dařilo, 

ale někteří žáci (převážně chlapci) nebyli schopni pomalé 

a soustředěné práce a často svoje konání komentovali 

nahlas. 

 

Předpokládám, že tento 

výtvarný blok byl pro některé 

děti novým a obohacujícím. 

A to z několika důvodů. 

Mohly vyjádřit svoje názory, mohly propojovat svoje 

zkušenosti z vlastního života do výtvarné výchovy 

a nakonec se mohly aktivně podílet na proměnách školy. 

Hledali jsme nové možnosti významů znaků v projekčním 

cvičení. 

To jsou malé krůčky jak pomalu učit děti, že i ony jsou 

a budou součástí prostoru, kde žijí a pracují. A tedy, že je 

možné se spolupodílet na přetváření toho prostoru jako 

občané.  

 

 

Klíčové kompetence: 

kompetence k učení: 

o žáci na základě pozorování a vlastní tvorby si ověřují poznatky spojené 

s kompozicí linií a barevných v ploše (grafický design) 

 

kompetence k řešení úkolů:  

o žáci abstrahují základní význam a výtvarně ho stylizují v grafický znak 

 

kompetence komunikativní:  

 
 
Obr. č. 55: Prázdný pracovní 

list na poznávání piktogramů 

 
 
Obr. č. 56: Vyplnění pracovní 

list 
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o žáci jsou schopni zhodnotit, obhájit, zdůvodnit vlastní výtvarnou výpověď a vést 

o ní dialog 

kompetence pracovní: 

o žáci si volí výtvarné prostředky a přístupy pro jejich vlastní vytváření a kombinují 

je  

 

kompetence občanské: 

o žáci se podílí na kultivaci školního prostředí a na výtvarném řešení jednotlivých 

prostor školy např. instalace. 

o žáci uplatňují své dovednosti a vědomosti v praktickém životě 

 

 

2.6 Výtvarná řada: Písmena, která nás tvoří a obklopují (2. stupeň) 

 

1. hodina – 20. 11. 2012 

Námět: Písmeno – slovo – jméno 

Inspirační východisko: 

o návštěva výstavy věnované českému a 

zahraničnímu graffiti Městem posedlí  

o žáci dostali dotazníky č. 4 

o zaměření pozornosti žáků ke kresebnému 

zachycení různých typů písmen, obrysovým 

liniím k vytvoření písmen 

 

Učivo: 

o uplatňování subjektivity 

o přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

o rozvíjení smyslové citlivosti 

o uspořádání objektů do celku 

o prvky vizuálně obrazného vyjádření – barvy a tvar 

 

Výtvarný úkol: 

o pomocí různě silných linií hledat nové formy písmen, seznámení s vlastnostmi linií 

a tvarů 

o deformace tvaru písmene od jeho čitelnosti až do nečitelnosti 

 

Sledovaný (očekávaný výstup): 

 
Obr. č. 57: Návrhy na možné tvary 

písmene 
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o získávání a uplatňování poznatků o zjednodušení tvaru bez ztráty jeho významu 

 

Řešené problémy: 

o experimentovat s liniemi 

o změnit tvar písmene až na jeho hranici 

poznatelnosti 

o  najít neotřelé formy a tvary písmene  

 

Druh výtvarné činnosti:  

o tvorba - explorační cvičení 

 

Realizačně vizuálně obrazové prostředky:  

o obrysová linie 

 

Realizační materiálně technické prostředky:  

o tužka, fix, papír s mřížkou 

 

Výtvarný kontext výtvarný:  

o pokus o zachycení typických až originálních 

tvarů k zachování čitelnosti původního písmene 

 

Výtvarný kontext oborový:  

o seznámení s pojmem a významem typografie, graffiti 

 

„Přidaná hodnota“:  

o hudba (hip hop) patřící ke graffiti kultuře, problematika vandalství a soukromého 

vlastnictví, vymezení vandalství a umění, graffiti jako trestný čin, přezdívka 

o žáci dostali samostatný pozorovací úkol po delší časový úsek (vyfotit graffiti, které 

je vhodné a nevhodné do města, uvést své důvody)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 58: Práce z druhého stupně ZŠ 

 

 

Obr. č. 59: Žáci si vybrali styl, kterým 

by chtěli mít napsané jméno 
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2.6.1 Explorační etudy – od čitelnosti až po ztrátu původního významu 

 

2. hodina -  8. 10. 2013 

Námět: Od čitelnosti až po ztrátu původního významu  

Během práce na tématu, jsem přišla na nápad, jak by asi děti měnily zadané písmeno, jak 

by ho deformovaly, až by ztratilo svůj původní význam. Bude se jim pracovat lépe tužkou 

nebo štětcem? A proč? Co všechno budou muset udělat, než písmeno zmizí a vznikne 

nový význam linií? 

Učivo: 

o uplatňování subjektivity 

o přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

o rozvíjení smyslové citlivosti 

o uspořádání objektů do celku 

o prvky vizuálně obrazného vyjádření – barvy a tvar 

Výtvarný úkol: 

o zaznamenat písmeno A v prvním políčku a postupně měnit jeho linie a polohu tak, 

aby to nebylo písmeno A. Písmeno deformovat do nového významu. Hledat nové 

významy 

Sledovaný (očekávaný výstup): 

o na základě svých vizuálních zkušeností proměňovat písmeno A 

o nalézat nové tvary a pozice linií a k nim přiřazovat nesené významy grafického znaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. č. 60: Ukázka deformace znaku štětcem a tužkou 
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Řešené problémy: 

o deformace či změna znaku pro písmeno A postupnými kroky v nový grafický znak  

 

Druh výtvarné činnosti: 

o výtvarná tvorba – malba temperou nebo vodovými barvami 

o výtvarný experiment – získávání poznatků o vlastnostech linií tužkou a štětcem 

 

Realizačně vizuálně obrazové prostředky:  

o tužka, barva (tempera, vodové barvy – černá nebo modrá) 

 

Realizační materiálně technické prostředky: 

o tužka, štětec a papír A4 s mřížkou 

Závěr exploračního cvičení 

Žáci se nejdříve zaměřili na linie tužkou 

a v druhém cvičení na tahy štětcem 

a barvou. Sami zhodnotili svůj proces 

při společné diskuzi. Někteří došli 

k poznání, že práce se štětcem byla pro 

ně náročnější. Tato náročnost spočívala 

v tom, že bylo nutné ovládat pohyb 

štětiny a zároveň myslet na tahy 

štětcem, kdežto tužkou (hrotem) není 

nutno nějak manipulovat, ta je stabilní 

a neměnná. Zmínili, že také množství 

barvy může ovlivnit výsledný záměr tahu štětcem. 

Žáci charakterizovali své postupy proměn písmene A tak, že měnili tvary, styl čar 

(„zakulatil, zplacatěl jsem je“), zešikmovali a zužovali vzdálenost mezi liniemi. Někteří 

měnili směr (polohu čar), jiní množili (opakovali čáry) a nakonec je ubírali. 

Pouze dvě z dětí vyjádřily, že jedním z proměňujících procesů byla změna velikosti úhlu 

mezi liniemi. Žáci proměňovali znak písmena A např. na vlnky vodní hladiny, na jednu 

linii, na šipku. 

 

Možné posunutí etudy 

Po skončení těchto etud mě napadlo, že by bylo možné rozšířit práci o drát a špejle. To 

by tuto hravou etudu posunulo na úroveň prostorového výtvarného vyjádření. Jistě by 

bylo zajímavé, jak by žáci se třemi kousky špejle manipulovali, aby deformovali původní 

 

 
Obr. č. 61: Ukázka deformace grafického znaku 
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znak písmene A. Začali by je lámat? A kdy? Rozpojili by nejdříve vrcholy dřívka tvořící 

A? Jak by si počínali s drátem? Mačkali by ho postupně? Nebo využili plastičnosti drátu 

a na druhý pokus by došlo ke zmizení znaku A? To je plno otázek, které čekají na 

odpovědi. Hra s různými materiály jistě poskytne odpovědi.  

 

3. hodina – 27. 11. 2012 

Další výtvarné posunutí tématu Písmeno jsem směřovala od jména k přezdívce, které se 

využívají v produkci graffiti. Neměla jsem v úmyslu si s žáky ve škole hrát na graffiti či 

street art, ale chtěla jsem použít některých výtvarných výrazových technik (spreje 

a šablony).  

Námět: Triko – můj znak – moje přezdívka 

Inspirační východisko: 

o dotazník č. 5, zjišťující dotazník, co si žáci zapamatovali z minulé hodiny  

o ukázka šablony, propojení se street artem 

 

Učivo: 

o rozvíjení smyslové citlivosti 

o uspořádání na ploše 

o prvky vizuálně obrazového vyjádření (objemy, linie, tvar) 

o ověřování komunikačních účinků 

o postoj v osobní komunikaci (dokáže zdůvodnit vznik odlišných interpretací vizuálně 

obrazných vyjádření) 

o poznání možností výtvarných vyjadřovacích technik k znázornění písmen 

 

Výtvarný úkol:  

o vytvořit stylizovaný znak nebo přezdívku 

o přenést obrysy zvoleného znaku nebo přezdívky na karton  

o vyříznout jeho papírový tvar a zvolit místo na triku 

o nasprejovat znak na zvolené místo 

 

Sledovaný (očekávaný výstup): 

o žák se naučil, že tvar může být výtvarně vyjádřen jak linií, tak i plochou 

o na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace dokáže zapojit vizuálně 

obrazné vyjádření 
o v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, které uplatňuje v plošném uspořádání linií 

a tvarů 
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Řešené problémy: 

o pokusit se o přenesení obrysové linie na karton  

o zvýraznit tvar barvou v ohraničené ploše 

o nalezení vhodné kompozice 

o zvládnutí nového materiálně technického prostředku - sprej 

 

Druh výtvarné činnosti: 

o výtvarná tvorba (malba, prostorová tvorba – šablony) 

 

Realizační vizuálně obrazové prostředky: 

o barvená plocha a obrysová linie 

 

Realizační materiálně technické prostředky:  

o tužky, fixy, řezák, nůžky, spreje, bílé A4 papíry, karton, ochranné pomůcky – 

gumové rukavice, ochranný filtr na dýchací ústrojí 

 

Výtvarný kontext výukový: 

o zachycení tvaru barvou a barevnou linií 

o řešení kompozice v ploše 

 

Výtvarný kontext oborový:  

o dekor tvaru - barevná dekorace písmene pomocí spreje 

o typografie 

 

„Přidaná hodnota“: 

o užité umění (oděvní design) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 66: Další provedení 

jména na triko 

 
Obr č. 65: 

Triko  ozdobené pomocí 

techniky šablon 
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2.7 Další využití techniky šablon na 2. stupni ZŠ 

Během celého výtvarného procesu ve výtvarné řadě věnované písmenu mne napadaly 

další možnosti využití, nebo spíše takové recyklace výrazových možností šablon. Tyto 

nápady jsem shrnula v dalších dvou výtvarných námětech: 

o školní interiér (dveře ateliéru a školní židle) 

o abstrakce (obraz) 

Toto vše jsem mohla s žáky zrealizovat, neboť mi to dovoloval malý (ideální) počet žáků 

(14) a vstřícnost vedení školy. 

Další hodiny jsou prezentovány formou popisu průběhu hodiny. 

 

Proměna školního interiéru – dveře ateliéru (27. 11. 2012) 

 

V ateliéru, kde jsme pracovali, byly bílé dveře, které spojují náš ateliér s druhým 

ateliérem. Dostala jsem svolení od vedení školy, a tak žáci mohli své šablony recyklovat 

k dalšímu výtvarnému počinu v prostorách školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh hodiny: 

o diskuze o možnosti přetvořit školní prostor prostřednictvím spreje, debata o vhodném 

místě a o nutnosti získat souhlas autority (vedení školy) 

o společná diskuze nad umístěním šablon na dveře,  

o postupné lepení již hotových šablon z předchozí hodiny na vybrané místo 

o postupné sprejování (od nejvýše nalepených šablon dolů) 

o odstranění šablon a lepenek 

o reflexe díla 

o možnost vyplnit prázdné plochy sprejem a tím dokončit celou kompozici 

Obr. č. 67: Dveře ateliéru PŘED a PO 
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Židle – moje židle – můj znak (7. 5. 2013) 

 

S žáky jsme se zamýšleli nad symbolikou označování míst, tedy nad jedním z principů 

graffiti tvorby. Dostali jsme nápad, jak bychom mohli tuto techniku posunout o krok dál 

a zároveň i trochu blíže k samotným autorům šablon. Rozhodli jsme se, že zrealizujeme 

v celé jejich kmenové třídě proměnu – znak pro svoji židli, na které sedí ve třídě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh hodiny: 

o každý žák si navrhnul svůj znak, který by ho reprezentoval nebo nějak jinak 

charakterizoval jeho osobnost, druhou možností bylo vytvoření přezdívky 

o nejdříve si žáci udělali návrhy, skicy, které překreslili na kartony 

o poté je vyřízli z kartonů a přilepili na opěradlo své židle 

o  sprejování proběhlo na školním dvorku 

o poté jsme židle instalovali v jejich třídě 

o proběhla reflexe celého procesu i výsledku 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 68: Židle během procesu a po něm 

 
 
Obr. č. 69: Výsledný dojem židlí ve třídě 
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Obraz – sprej – šablony (14. 5.2013) 

Posledním realizovaným projektem se šablonami byly sprejované obrazy, které jsou 

vystavené v podkroví školy.  Inspiračním východiskem byl sprejovaný obraz českého 

umělce, který používá přezdívku Pasta Oner. Obraz jsme viděli na výstavě Městem 

posedlí. Pasta Oner použil tradiční materiál (plátno v rámu) s netradičním výtvarným 

výrazovým prostředkem (sprej) k vytvoření obrazu. 

Tato kombinovaná technika byla pro žáky i učitele nová a náročná, proto jsem se 

rozhodla, že bude aktivita částečně řízená učitelem, žáci budou postupovat po určitých 

krocích: 

o vytvoří si pozadí obraz pomocí barev 

o můžeš využít i jiných objektů k zachycení tvaru na ploše 

o můžeš kombinovat svoji šablonu s ostatními šablonami 

o přemýšlej o tom, jak nezakrýt jinou barvou např. již nastříkaný tvar  

Průběh hodiny: 

o příprava návrhu obrazu (skica, případně vyříznutí nových šablon, nebo využití již 

existujících šablon) 

o na školním dvorku žáci sprejovali své obrazy na připravená plátna, v této fázi byla 

aktivita nejvíce řízena učitelem, viz výše   

o následná reflexe obrazů, při které žáci hledali vhodné názvy ke svým dílům 

a vytvořili štítek s názvem obrazu 

o obrazy byly vystaveny v podkroví školy – proměna školního prostoru 

 

 

 
Obr. č. 71: Ukázka jednoho abstraktního díla 

 
 
Obr. č. 70: Žáci při stříkání na plátna 
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2.7.1 Reflexe výtvarné řady Písmena, která nás tvoří a obklopují  

Výtvarnou řadu jsme začali v listopadu 2012 návštěvou výstavy Městem posedlí 

v Městské knihovně a pokračovali jsme prací na písmenu. Došlo na zmínku o typografii 

jako oboru, který se zajímá a zabývá stylem písma. 

Domnívám se, že výtvarná činnost, při které žáci kreslili nové a netradiční tvary pro své 

písmeno, je celkem zajímala. To usuzuji podle jejich zaujetí a soustředěnosti při tvorbě. 

V další explorační aktivitě docházelo k boření zažité stylizace písmene a zrození nových 

vizuálních znaků. Domnívám se, že toto hravé a explorační cvičení bylo obohacující. 

Při vytváření papírových šablon a jejich nástřiku na trika žáci pracovali velmi soustředěně 

a se zaujetím. Někteří byli velmi spokojeni s výsledným artefaktem, ale někteří se v této 

technice nenašli (byla pro ně technicky náročná nebo nepřišli s nápaditým zpracováním 

motivu). 

Při výtvarné tvorbě se šablonami, pomocí kterých jsme proměňovali školní prostor, byla 

velmi důležitá předcházející i průběžná diskuze o výtvarném zásahu do prostoru školy, 

veřejného prostoru, která přispěla k uvědomění zodpovědnosti žáků za danou proměnu. 

Tento proces byl pro všechny zúčastněné experimentem, neboť nikdo jiný v historii školy 

neměl možnost výtvarně zpracovat svůj výtvarný nápad na zařízení školy a školní 

nábytek. Tyto výtvarně proměněné dveře a židle jsou trvalou součástí školy. 

Žáci pracovali s nadšením, bylo vidět, že používání sprejů je pro ně atraktivní a zároveň 

originální. Mohli si vyzkoušet různé materiály, na které se dá malovat barvou ze sprejů. 

Bylo pro mne velkou radostí, že někteří projevili zájem si odnést svoje obrazy domů po 

skončení výstavky. 

 
Obr. č. 72: Obrazy po hromadě 
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Neměla jsem v úmyslu si s žáky hrát na sprejery, jen jsme využívali některých výtvarných 

výrazových prostředků graffiti a street artu. Domnívám se, že graffiti ve škole není 

skutečné graffiti, neboť ztrácí své charakteristické rysy, jako je porušování hranice, 

produkce v noci v prostoru, a ne za zdmi nějaké instituce, jako je škola.  

Součástí práce byly i dotazníky č. 4 a 5, ve kterých jsem zjišťovala povědomí žáků 

o graffiti a street artu a jejich postoj k těmto fenoménům (více kapitola Výzkumná sonda). 

V jednom dotazníku byla uvedena otázka Co je to street art? Žáci měli jakési nejasné 

povědomí, a tak jsem jim pro vysvětlení představila několik umělců tohoto výtvarného 

směru (např. Banksy, Obey a z domácích Kryštofa Kinteru, Davida Černého), abychom 

si ujasnili, jaký je rozdíl mezi graffiti a street artem. 

 

 

Skrze tuto výtvarnou tvoru jsme naplnili tyto klíčové kompetence: 

 

kompetence k učení: 

o žáci na základě pozorování a výtvarných činností si ověřují poznatky 

spojené s kompozicí motivu a písma v ploše (grafický design) 

 

kompetence k řešení úkolů:  

o žáci vybírají vhodná místa, která by mohli výtvarně proměnit  

  

kompetence komunikativní:  

o žáci jsou schopni zhodnotit, obhájit, zdůvodnit vlastní výtvarnou výpověď 

a vést o ní dialog 

 

kompetence pracovní: 

o žáci si volí výtvarné prostředky a přístupy pro jejich vlastní vytváření 

a kombinují je a experimentují s nimi 

 

kompetence občanské: 

o žáci se podílí na kultivaci školního prostředí a na výtvarném řešení 

jednotlivých prostor školy, např. instalace. 

o žáci uplatňují své dovednosti a vědomosti v praktickém životě 
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2.8 Výtvarná řada: Co nám říkají piktogramy? (2. stupeň) 

4. hodina – 28. 5. 2013 

Námět: Obraz nese vzkaz 

Inspirační východisko: 

 

o pozorování piktogramů ve škole a ve městě 

o dotazník č. 6 

 

 

Učivo: 

o uplatňování subjektivity 

o přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

o rozvíjení smyslové citlivosti 

o uspořádání objektů do celku 

o prvky vizuálně obrazného vyjádření – barvy a tvar 

o zjednodušení tvaru až k jeho stylizaci 

o ověřování komunikačních účinků 

o osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování 

 

Výtvarný úkol: 

o na základě společné diskuze si vymezit nevhodné chování ve škole 

o vymyslet, jak má vypadat obrázek piktogramu pro značku nevhodného chování ve 

škole a grafický znak pro vstup do zahrady nebo do tělocvičny 

o vytvořit znak pomocí černých fix, bez textu 

o vybrat základní grafické znaky nesoucí specifický význam 

 

Sledovaný (očekávaný výstup):  

o žák dokáže rozhodnout, kam umístí obrazové znaky 

o rozmyslí si, co je pro vzkaz podstatné a co ne 

o projevuje své zkušenosti a uplatňuje je v plošném uspořádání linií a tvarů 

 

Řešené problémy: 

o zjednodušení a stylizace obrazového vyjádření 

 

Druh výtvarné činnosti: 

o vnímání – pozorování piktogramů v okolí školy 

o tvorba – vlastní návrh (kresba, stylizace) 

o komunikace – celkové hodnocení piktogramů, popis své práce a hledání nejlepšího 

piktogramu podle daných kritérií, pokus o roztřídění piktogramů 

 
Obr. č. 73: Piktogramy pro 

nevhodné a vhodné chování 
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Realizační vizuálně obrazové prostředky: 

o obrysová linie 

 

Realizační materiálně technické prostředky:  

o čtvrtka o rozměrech 21 x 21 cm, barevné 

fixy, tužka, pastelky (kresba fixem) 

 

Výtvarný kontext výtvarný: 

o zachycení zjednodušení tvaru  

a abstrahování základních obrazových znaků 

 

 

Výtvarný kontext oborový: 

o grafický design – návrh na piktogram 

 

„Přidaná hodnota“: 

 

o žáci měli hlasovací lístek a mohli se rozhodnout, 

který piktogram tělocvičny a učebny chemie 

umístíme uvnitř školy 

o žáci měli možnost rozhodovat na základě předem 

stanovených kritérií - 

 jednoduchost kresby a jasnost určení místa 

 

 

2.8.1 Reflexe výtvarné řady Co nám říkají piktogramy? 

Zaměření na grafický znak – piktogram přinesl žákům hlubší zamyšlení nad tím, co vše 

může znak vyjadřovat či zastupovat. Pokusili se při návrhu na piktogram pro školní 

učebnu zjednodušovat a stylizovat. Došlo i na volbu nejlepšího piktogramu (podle 

kritérií: jednoduchost, názornost, čitelnost znaku i určitá originalita ve zpracování) a jeho 

umístění ve škole. Hodnotím tuto řadu velmi pozitivně jak z pohledu zapojení a nadšení 

žáků do práce, tak i podle jejich výtvarných výsledků, které někdy i příjemně překvapily. 

Ovšem záměrem byl proces poznávání a uvědomování si lidského konání a jeho motivace 

s celkovým dopadem na prostředí a společnost. Součástí práce byl dotazník č. 6, pomocí 

kterého jsem zjišťovala vnímavost žáků vůči piktogramům a jejich schopnost je roztřídit 

(více kapitola Výzkumná sonda). 

 

 
Obr. č. 74: Možné návrhy na piktogram pro 

učebnu chemie 

 
Obr. č. 75: Piktogramy pro tělocvičnu 
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Porovnání reflexí z obou stupňů 

Práce na druhém stupni s tématem písmeno a piktogram přinesla žákům o trochu více než 

na prvním stupni, a to z několika důvodů. Tím prvním je jejich věk, který jim umožňoval 

se mnohem lépe vyjádřit písemně i ústně k dané problematice. Také jim bylo téma bližší, 

neboť je o identifikaci, komunikaci, o překračování hranic a hledání vlastních možností, 

což odpovídá jejich vývojovému období pubescenta. 

Jejich odpovědi v dotaznících byly hlubší a více vypovídaly o jejich osobních pocitech 

a postojích. Také jsme mohli tvořit pomocí skutečných sprejů a nikoli vodových barev 

jako na prvním stupni. Využití a výsledky této řady byly mnohem viditelnější 

v prostorách školy. 

Diskuze probíhaly v mnohem větším klidu, vzájemném respektování a otevřenosti 

skupiny, což bylo dáno počtem dětí a také tím, že jsem jejich učitelkou několik let 

a známe se mnohem více než se skupinou prvního stupně. 

Téma jsme zpracovávali mnohem více hodin než na prvním stupni, a proto jsme mohli jít 

více do hloubky dané problematiky. 

 

Klíčové kompetence: 

kompetence k učení: 

o žáci na základě pozorování a vlastní tvorby si ověřují poznatky spojené 

s kompozicí linií a barevných tvarů v ploše (grafický design) 

 

kompetence k řešení úkolů:  

o žáci abstrahují základní význam a výtvarně ho stylizují v grafický znak 

 

kompetence komunikativní:  

o žáci jsou schopni zhodnotit, obhájit, zdůvodnit vlastní výtvarnou výpověď 

a vést o ní dialog 

 

kompetence pracovní: 

o žáci si volí výtvarné prostředky a přístupy pro vlastní tvorbu a kombinují 

je  

 

kompetence občanské: 

o žáci se podílí na kultivaci školního prostředí a na výtvarném řešení 

jednotlivých prostor školy např. instalace. 

o žáci uplatňují své dovednosti a vědomosti v praktickém životě  
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3 Výzkumná sonda 
Mezi jednotlivými hodinami výtvarné výchovy jsem rozdala dotazníky, které byly na 

jedné straně součástí výuky a zároveň sloužily jako podklad pro výzkumnou část. 

 

Žáci 4. a 8. třídy dostávali průběžně dotazníky (č. 1 - č. 6, znění otázek je v příloze 1). 

Dotazník 1 – 3 byl určen pro žáky 1. stupně, dotazník 4 -6 pro žáky 2. stupně. 

Dotazník č. 1 vyplnilo 15 dětí, č. 2 vyplnilo 16 dětí a č. 3 vyplnilo 17 dětí. Dotazník č. 4 

vyplnilo 10 žáků, č. 5 zodpovědělo 12 žáků a č. 6 zodpovědělo 9 žáků. 

Na základě jejich odpovědí jsem došla k závěrům, které shrnuji v reflexi dotazníků na 

závěr výzkumné sondy. 

 

3.1 Žáci prvního stupně 

 

Dotazník č. 1 (15 žáků) 

Otázka č. 1: Co je to graffiti? 

Děti chápaly graffiti jako písmena na zdi. Povědomí, že se jedná o „písmena“, která jsou 

„sprejovaná“ mělo 33% žáků, jinak se objevovaly jednotlivé odpovědi, že se jedná 

o „zkratky, písmena, upravená písmena, nápisy na zdi, něco nastříkaného na zdi, nevím“ 

a dokonce, že se jedná o „obrazy“. 

Otázka č. 2: Co vše víš o graffiti? 

 

Děti nejvíce odpovídaly, že „nic neví“ (40%.) Dále se nejčastěji objevovaly odpovědi, 

které děti již uvedly na otázku č. 1: „jedná se o písmena, zkratky, znaky na zdech (13%) 

 

Otázka č. 3: Proč a kdo to dělá?  

 

Děti z velké části chápaly graffiti jako projev lidí, kteří se „chtějí zviditelnit“ (33%) anebo 

se jedná o „vandalismus“ (26%). Dokázaly tedy pojmenovat jednu z jejich motivací, a to 

snahu zviditelnit se. Protože bylo z odpovědí zřejmé, že děti nedokáží vysvětlit, co to je 

zviditelnit se, tento pojem jsem se snažila prozkoumat v následujícím dotazníku č. 2. 

Další odpovědi na otázku č. 3 podle četnosti bylo, že děti „neví, kdo vytváří graffiti“ 

(20%). Za tvůrce někteří označili: „člověka, sprejery, cikány, puberťáky“, a dokonce 

„lidi, kteří jsou ťuklý“.  
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Otázka č. 4: Viděl jsi nějaké graffiti? 

 

Na otázku tuto otázku byla odpověď ano u všech (100%). To si vykládám tak, že všichni 

mají vizuální zkušenost s graffiti.  

 

Otázka č. 5: Líbí/nelíbí se ti graffiti? Kde ano a kde ne? 

 

Děti se vyjádřily k otázce, zda se jim líbí či nelíbí graffiti ve městě takto: 60% vnímá tyto 

projevy pozitivně a 26% negativně. Jeden žák vyjádřil názor, který se přiklání k oběma 

možnostem. Dále žáci hodnotili graffiti z pohledu prostoru, kde jsou písmeno či písmena 

umístěna. Místa, kde akceptují jejich existenci, definují: „na zdech, na mostech, 

v tunelech“ a konkrétně uvádějí Smíchovské nádraží. Skupina, která nepreferuje výskyt 

graffiti, určuje jako nežádoucí místo zdi, tedy jakoukoliv zeď a ostatní žáci nejsou schopni 

nějaké konkrétní místo určit.  

Dotazník č. 2 (16 žáků) 

Na základě odpovědí z dotazníku č. 1 a po následné diskuzi ve třídě jsem vytvořila druhý 

dotazník a do něj jsem zařadila otázku č. 2. a 3. (Proč se lidé, kteří dělají graffiti, chtějí 

zviditelnit? Co to znamená se zviditelnit?)  

Přestože děti pojmenovaly motivaci zviditelnit se, nebyly schopny tento pojem definovat 

v předešlém dotazníku. Chtěla jsem od nich získat konkrétnější odpověď. 

Před rozdáním dotazníku č. 2 jsme si společně povídali o tom, na co si vzpomenou 

z minulé hodiny.  

 

Otázka č. 1: Co je to graffiti? 

 

Děti odpovídaly, že se jedná o „obrázky „(44%), dále uváděly, že se jedná o „písmena 

a upravené písmo “či „nápisy“ (38%). Objevila se i hodnocení ve formě negativních 

názorů jako: „nemám rád, taková hloupost “ či „ničí město“ (31%).  

  

Otázka č. 2: Proč se lidé, kteří dělají graffiti, chtějí zviditelnit?  

 

Objevilo se nejvíce odpovědí „nevím “(26%), aby „napsali své názory“ (18%), že „jsou 

nejchytřejší “(12%) a také, aby „byli vidět, chtějí, aby je lidé znali, chtějí dát najevo svůj 

názor a city, protože je to baví a aby dokázali lidem, že mají talent“. Mohu konstatovat, 

že děti pojmenovaly jednu ze základních motivací sprejerů, a to identifikaci („aby dali 

najevo svůj názor“). 

 

 

 

 



78 

 

 

Otázka č. 3: Co to znamená – se zviditelnit?  

 

Žáci podávali tyto odpovědi: „nevím (38%), budou ho všichni znát, bude známý či sundá 

si neviditelný plášť “(25%). Objevilo se i jedno jednoduché vysvětlení, že když budou 

sprejovat na ulicích města, „bude více lidí vidět jejich práci“ či „chtějí ukázat lidem, kdo 

jsou.“ 

 

Otázka č. 4: Může graffiti zkrášlit či zošklivit ulice a domy Prahy?  

Na poslední otázku, zda graffiti může přidat městu nějakou výtvarnou hodnotu, děti 

z větší části tvrdily, že ano (50%) a ne uvedlo jen 38%. Jen jeden žák odpověděl, že 

„záleží na místě, kde to bude“. Tento žák byl nejblíže mému záměru, a to dovést děti 

k poznání, že jsou místa, kde je povoleno sprejovat a nehrozí žádné porušení zákona 

o ochraně soukromého majetku. Děti uvádí důvod, který vede k zošklivení města 

prostřednictvím graffiti: „odfláknutí práce, protože mají strach“. Místa, kam graffiti 

podle žáků nepatří, jsou: „lavičky, domy, nové baráky, tramvaje.“  

Dotazník č. 3 (17 žáků) 

Otázka č. 1: Kde najdeme grafické znaky ve městě? 

Děti na základě svých zkušeností nacházejí a poznávají piktogramy zejména na 

„parkovištích a na ulicích (29%), na přechodech pro chodce, na domech, na silnici, na 

WC, na zdech, na starých domech, na chodníku, či na zdi Johna Lennona“. Objevila se 

i odpověď „na Slunci a Jupiteru“.  

Otázka č. 2: K čemu znaky slouží?  

 

Děti chápou jejich funkci jako zajištění „bezpečnosti dopravy“ (53%), dále pak „pořádku 

ve městě a na silnicích“ (24%). Jinak vidí jejich smysl i v „upozorňování lidí na něco, 

aby lidé dávali pozor či pro zábavu,“ a dokonce „jimi zaplňují bílý baráky“. Celkově 

vnímají jejich funkci jako podstatnou a užitečnou. Samy dokládají ve svých ústních 

výpovědích, že tyto znaky sledují a řídí se jimi. 

 

Otázka č. 3 :Proč lidé grafické znaky používají, k čemu slouží? 

 

Děti nejvíce přicházely s odpovědí, že lidé je používají k „bezpečnosti „(44%), dále pak 

2 žáci odpovídali k pořádku ve městě, regulování řidičů. Jinak vidí důvody k jejich 

užívání (již po 1 žákovi), aby se jim nic nestalo, pro zábavu, aby dávali pozor, jak jezdit, 

pro chodce a aby nebyly nehody.“ 
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Otázka č. 4: Daly by se značky rozdělit do skupin? Jak, podle čeho?  

 

Děti odpovídaly převážně kladně, znaky (piktogramy) by se „daly rozdělit do skupin“ 

(70%) a jen 12% si to „nemyslí“ a 17% „neví“.  

Na druhou část otázky Podle čeho by znaky rozdělily? děti odpovídají, že by piktogramy 

rozdělily na „zakazující a informující“ (4 žáci), tedy hlavně podle typu informace. Druhou 

častou odpovědí bylo „pro lidi a pro dopravu“ (2 žáci.). Žáci dokázali vybrat dvě 

základní kritéria k roztřídění znaků: podle toho, jakou znak nese informaci a podle 

vnímatele znaku. 

 

3.2 Žáci druhého stupně 

 

Dotazník č. 4 (10 žáků) 

Otázku č. 1: Co je to graffiti?  

 

Žáci reagovali mnohem poučeněji než na prvním stupni. Žáci na druhém stupni měli již 

mnohem více správných informací o fenoménu graffiti. Často ho vnímali jako „druh 

umění“ (40%). Dokázali specifikovat místa výtvarné produkce „zdi“(30%), výtvarné 

realizační prostředky: „sprej“. Graffiti definovali slovy: „tvary, písmo, obrázek“. 

Objevily se i odpovědi, že se jedná o „street art“ nebo „psaní, kreslení“. 

 

Otázka č. 2: Co všechno víš o graffiti?  

 

Psali nejvíce o vzniku graffiti („pouliční gang, ohraničení prostoru svými přezdívkami“ 

40%). Co si dále spojovali s pojmem graffiti, bylo, že „jsou všude, že je to krásné, že je 

to vandalismus“ a že „jsou to přezdívky“. Zajímavé bylo i to, že 40% žáků o daném 

tématu vědělo podle vlastních slov „nic moc“. To bych si vysvětlovala tím, že se 

nedostali do zájmové či sociální skupiny, kterou toto téma oslovuje. 

Otázka č. 3: Proč a kdo to dělá?  

Určovali za tvůrce graffiti „chlapce (20%), umělce“ či nedokázali na ni najít odpověď 

(70%). Žáci zmínili jako motivace autorů graffiti „zábavu, touhu po svobodě a umění“, 

což vystihuje jednu ze základních motivací graffiti, a tou je touha po svobodném a tak 

trochu rebelském projevu. 

Otázka č. 4: Viděl jsi nějaké graffiti? 

Všichni žáci (100%) někdy viděli nějaké graffiti.  
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Otázka č. 5: Kde se ti líbí/ nelíbí graffiti?  

 

Žáci specifikovali, na kterých místech graffiti nevítají: „na památkách, na sochách a na 

starých barácích „(30%). Naopak vidí prostor pro jejich produkci „na legálních, tedy 

povolených místech či na moderních domech“. Objevilo se několik názorů, že „graffiti 

může být všude“ (20%) a 20% odpovědělo, že „neví“. 

 

Dotazník č. 5 (12x) 

Otázka č. 1: Co je to graffiti a co si o něm pamatuješ? (v bodech) 

Nejčastěji žáci psali, že se jedná o „malování sprejem“. Dále psali, že se jedná o „slova,“ 

často i „nesmyslná hesla, nápisy či názvy“. Vytvořila se pestrá mozaika odpovědí, že 

graffiti „jsou většinou nelegální, že se jedná o výtvarný styl, který je těžce čitelný, malby, 

čmáranice na zdech, které vyjadřují názory. Jedná se o styl písma a obrazů“.  

Otázka č. 2: Co je to street art a co si o něm pamatuješ? (v bodech) 

Druhá otázka se zaměřovala na definici street artu. Zde žáci nejvíce spojovali street art 

s „pouličním uměním“, což vyplývalo z jejich doslovného překladu názvu (50%) a druhá 

větší skupina odpovědí (33%) spojovala „street art s graffiti na ulici“. Několik žáků 

charakterizovalo street art „jako umění, které je víceméně legální“ (16%).  

 

Otázka č 3: Proč někteří lidé dělají graffiti či street art? (napiš alespoň 2 důvody) 

 

Žáci byli schopni rozlišovat různé motivace sprejerů a umělců street artu („zábava 

spojená s adrenalinem (50%), exprese pocitů, vyjádření názorů (42%), touha se 

zviditelnit ve společnosti (42%) a tím si i dokázat, že něco umí, zanechat svůj podpis 

(16%), projev vandalismu na soukromém vlastnictví, rebelismus“ (16%) Dokázali také 

rozpoznávat i výtvarné kvality díla v závislosti na místě vzniku. Vystihli hlavní motivace: 

potřebu identifikace, touhu po překračování hranic konzumní společnosti a boj s ní. 

 

Otázka č. 4: Patři graffiti a street art do města?  

(napiš svůj názor: proč ano i proč ne) 

 

Čtvrtá otázka byla zaměřena na vhodnost graffiti a street artu ve městě. Žáci na základě 

svých postojů k vlastnictví dokázali uznat, že graffiti do měst patří, ale jen za určitých 

podmínek „na legální ploše (33%), na betonových a šedivých zdech (16%) a ne na 

historických domech“(33%), aby bylo v souladu se zákonem. Zajímavým názorem bylo 

i tvrzení, že „graffiti město zdůrazňuje a vlastně mu dodává jeho městský kolorit.“ Objevil 

se i názor, že se „graffiti nelíbí“. 
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Poznámka 1  

Otázku o street artu jsem zařadila, neboť jsme během výuky využívali papírové šablony, 

které byly jedním z realizačních prostředků.  

Poznámka 2 

Otázku č. 5 (Kde se ti líbí/ nelíbí graffiti?) jsem nakonec odstranila. Došla jsem k názoru, 

že její formulace není zcela vhodná a žáci na druhém stupni jsou schopni pochopit 

složitější formulaci, a proto jsem do dotazníku č. 5 vložila otázku č. 4 : Patří graffiti 

a street art do města? Napiš svůj názor a odůvodni. 

 

Dotazník č. 6 (9 žáků) 

Otázka č. 1: Kde najdeme grafické značky ve městě? (napiš příklady míst) 

Na základě svých bohatších zážitků identifikují žáci grafický znak v širším kontextu 

města a jeho života. Nacházejí je v „prostředí silnic, parkovišť (55%), na dopravním 

značení, označení WC (44%), v obchodních domech (22%), na orientačních cedulích 

a vývěsních štítech na domech.“  

Otázka č. 2:  K čemu znaky slouží? 

 

Jejich funkci jednoznačně označovali za „informační, orientační (42%) a komunikační“ 

(25%). Dokázali specifikovat, že některé znaky nás upozorňují na „určité chování“ a jiné 

vysvětlují funkčnost věcí, což děti na prvním stupni nezmínily. 

 

Otázka č 3: Proč ho lidé ve městě používají, k čemu slouží? 

 

55% odpovědí směřovalo k „orientaci“, hned zatím 33% uvádělo důvod používání 

grafických znaků k „dodržování pravidel, aby nebyl chaos“. 2 žáci vidí jeho smysluplné 

používání v komunikaci a 1 žák v upozorňování. 

 

Otázka č. 4: Daly by se grafické znaky rozdělit do skupin? Jak? A podle čeho?  

 

88% si myslí, že je možné grafické znaky třídit, 1 žák neodpověděl. 

Žáci navrhovali různá kritéria k rozdělení, ale nikdo nenavrhnul logický systém, je 

zřejmé, že k tomu je potřeba velká míra abstraktního a logického myšlení. 

1 žák navrhnul je rozdělit na základě kritérií- „barevnost, umístění, velikost a tvar“, jiný 

žák pak podle „užitečnosti a neužitečnosti“. 

Někteří jedinci nebyli schopni uvést, podle jakého klíče by k rozdělení došlo, ale buď jen 

vyjmenovali již zavedené kategorie: „piktogramy, dopravní značky, loga, písmena, čísla, 
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znaky pro chodce“, nebo uvedli, že znaky lze rozdělit na znaky „pro chodce, pro lidi, pro 

auta“, tedy podle toho, komu jsou určeny. 

 

3.3 Vyhodnocení dotazníků a srovnání výsledků na obou stupních 

 

Graffiti 

1. stupeň 

o graffiti viděli, ale mnoho nevěděli 

o vnímají ho jako písmo 

o motivace je touha autorů se zviditelnit pro více lidí 

o neschvalují výskyt graffiti všude, ale nedokáží jim vymezit prostor 

 

2. stupeň 

o  graffiti viděli a měli více informací 

o považují ho za druh umění 

o motivaci autorů - vidí v zábavě, touze po svobodě a rebelství 

o schvalují výskyt graffiti na vymezených či domluvených místech a dokáží vymezit 

veřejný prostor, kde se graffiti nemá vyskytovat, chápou pojmy soukromé vlastnictví, 

trestný čin, legální plochy 

o projevilo se hlubší povědomí žáků o respektování kulturního dědictví a jeho 

zachování  

 

Grafický znak – piktogram  

1. stupeň 

o grafický znak (piktogram) vnímají a všímají si ho 

o funkci znaků vidí v udržení pořádku, orientace a dopravního provozu ve městě 

o převažuje hledisko osobního prospěchu a každodenní bezpečnosti 

o znaky by se daly rozdělit podle: - typu informace (informující, zakazující) 

  - typu příjemce (lidi, doprava) 
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2. stupeň 

o větší povědomí o výskytu piktogramů ve městě 

o funkci a význam znaků vidí v udržení pořádku, orientaci, dodržování pravidel 

silničního provozu 

o znaky upozorňují na různá specifická místa, chování či jevy 

o znaky by se daly rozdělit podle: - typu informace (odrazující, vodící) 

 - typu příjemce (lidi, chodci, auta) 

 - barvy 

 - tvaru 

 - místa 

o zmínili zavedené kategorie (logo, písmeno, číslo) 

 

Je patrné, že někteří žáci na druhém stupni základní školy znají a vnímají velké množství 

druhů grafických znaků, jsou schopni analyzovat vizuální obraz a jeho nesený význam. 

Navrhnout logický systém roztřídění piktogramů bylo však pro ně zřejmě příliš složité.  
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4 Závěr  
V závěru své diplomové práce shrnu odpovědi na otázky, které jsem si položila na začátku 

své práce: 

1. Jaké rozdíly mezi vnímáním grafického znaku dětí na 1. a 2. stupni základní školy mohu 

pozorovat?  

2. Jaké metody se v mojí výuce osvědčují, pokud se snažím zvyšovat vnímavost 

a zodpovědnost děti k prostředí, ve kterém žijí? 

 

 

Z mnou realizovaného výzkumu vyplynulo: 

Ad otázka 1. (Jaké rozdíly mezi vnímáním grafického znaku dětí na 1. a 2. stupni základní 

školy mohu pozorovat?) 

Starší žáci vnímají větší množství různorodých grafických znaků, což zřejmě souvisí 

s jejich větší životní zkušeností. Stejně důležitý je také fakt, že mají větší slovní zásobu 

a jsou tedy schopni lépe popsat to, co vidí a k čemu viděné odkazuje. Ukázalo se také, že 

schopnost vidět více významů je spojena s jejich věkem a tedy i delší školní docházkou. 

Prokázalo se to v projekčním cvičení na vnímání grafického znaku, ve kterém se u žáků 

z 2. stupně objevují pojmy, se kterými se na rozdíl od žáků 1. stupně setkali např. 

v hodinách matematiky.  

Rozdílnost ve vnímání grafického znaku u žáků na 1. a 2. stupni základní školy vidím 

také v tom, že myšlení dětí obou skupin je v rozdílných vývojových obdobích. Žáci 4. 

třídy jsou podle Piagetovy teorie kognitivního vývoje ve stádiu konkrétních operací. 

Dokážou vnímat jednotlivosti, ale nejsou ještě schopni je propojovat v kontextu a chápat 

jejich významy v celku. Na rozdíl od žáků 8. třídy, kteří jsou ve stádiu formálních operací, 

dochází tedy u nich již k spojování získaných informací a k vytváření vlastních reflexí na 

okolní svět. To se konkrétně projevilo ve vědomostech i názorech na problematiku 

graffiti. Starší žáci lépe chápali kontext celé této subkultury, mimo jiné i proto, že je jim 

blízká potřeba hledání vlastní identity a vyjádření vzdoru, které jsou dominantní pro 

fenomén graffiti. Žáci druhého stupně měli také širší přehled  o funkci a využití znaků ve 

městě než mladší děti, které na znak často pohlížely jen z hlediska svého konzumního 

zájmu či každodenní bezpečnosti. 
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Ad otázka 2. (Jaké metody se v mojí výuce osvědčují, pokud se snažím zvyšovat vnímavost 

a zodpovědnost děti k prostředí, ve kterém žijí?) 

Využívala jsem metody rozhovoru a diskuzí, kdy jsme se nad tématem zamýšleli. To také 

podpořily dotazníky, které žáci vyplňovali průběžně v hodinách výtvarné výchovy. 

Zařadila jsem do výtvarných řad možnost prezentování výtvarných děl žáků v prostorách 

školy a v jejím okolí. Jednalo se o skutečnou změnu prostoru, protože grafické znaky 

jsme sprejovali a umisťovali na vybavení školy (židle, dveře) nebo v okolí školy (zeď 

Johna Lennona). Tomu všemu předcházela důkladná diskuze o vhodnosti a nevhodnosti 

zásahu do veřejných prostorů města a školy. V některých případech sami žáci hlasovali, 

který návrh piktogramu bude prezentován – vystaven ve školním prostoru. Cílem bylo 

nejen rozvíjet jejich tvořivost a tvořivé myšlení, ale hlavně vést je k uvědomění si 

důsledků vlastní výtvarné činnosti a k převzetí zodpovědnosti za ni. 

 

Tato práce o grafickém znaku ve městě a v městském prostředí mi poskytla šanci zabývat 

se delší dobu tématem, které mě zajímá a které na základě získaných informací 

a zkušeností bych v budoucnu ráda pravidelně zařazovala do další výuky. V závěru práce 

chci poukázat na skutečnost, že tvorba graffiti a street artu je projevem identifikace 

jedince se svým životním prostředím. 

Smyslem mojí práce bylo vybrat z široké množiny grafických znaků ty, které se týkají 

písma a piktogramů. Zaměřila jsem pozornost svých žáků na ty grafické znaky, které jsou 

svázány s městem.  

Považuji za důležité propojovat získané výtvarné zkušenosti a poznatky s reálným světem 

jak dětí na prvním, tak na druhém stupni, neboť jen přes vnitřní prožitek a osobní zaujetí 

je může tento výtvarný proces vnitřně obohatit a posunout dál ve vnímání vizuálních 

podnětů kolem nich. 

Doufám, že jsem v nich podnítila zvědavost a zájem o grafický znak a jeho funkci ve 

veřejném prostoru. Předpokládám, že se budou zamýšlet nad prostorem kolem sebe a že 

se stanou vnímavějšími ke svému prostředí jak ve škole, tak i mimo školu. 
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6 Přílohy 

 

Příloha 1 – dotazníky 

 

1. stupeň ZŠ 

 

Dotazník č. 1 :   
 

1. Co je to graffiti? 

2. Co vše víš o graffiti? 

3. Proč a kdo to dělá? 

4. Viděl jsi někdy nějaké graffiti? 

5. Líbí/nelíbí se ti graffiti? Kde ano a kde ne? (Tuto otázku jsem nakonec do 

hodnocení nezahrnula, neboť její formulace je nic nevypovídající.) 

 

Dotazník č. 2: 
 

1. Graffiti je ………(nedokončené věty) 

Graffiti jsou…… 

Graffiti………… 

2. Proč se lidé, kteří dělají graffiti? 

3. Co to znamená – se zviditelnit? 

4. Může graffiti zkrášlit či zošklivit ulice a domy Prahy? 

Dotazník č. 3: 

1. Kde najdeme grafické znaky ve městě? (napiš příklady) 

2. K čemu znaky slouží? 

3. Proč lidé grafické znaky používají, k čemu slouží? 

4. Daly by se znaky rozdělit do skupin? Jak? Podle čeho? 

 

2. stupeň ZŠ 

Dotazník č. 4 : 

 

1. Co je to graffiti? 

2. Co vše víš o graffiti? 

3. Proč a kdo to dělá? 

4. Viděl jsi nějaké graffiti? 

5. Líbí/nelíbí se ti graffiti a kde? 
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Dotazník č. 5: 

1. Kde najdeme grafické znaky ve městě? (napiš příklady) 

2. K čemu znaky slouží? 

3. Proč lidé grafické znaky používají, k čemu slouží? 

4. Daly by se znaky rozdělit do skupin? Jak? Podle čeho? 

Dotazník č. 6: 

1. Co víš o graffiti – (uveď v bodech) 

2. Co víš o street artu – (uveď v bodech) 

3. Proč to lidé dělají? (uveď alespoň 2 důvody) 

4. Patří graffiti a street art do měst? (uveď důvod proč ano x proč ne) 
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