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II. Předmluva 

 

Motto 

„Slovo a věc ležely vedle sebe se stejnou teplotou těla slovo a věc.“ Hilde Dominová1 

Východiskem této práce je přesvědčení o rostoucím významu vzdělávacích procesů2 

jako koncepce kulturní edukace ve smyslu promýšlení a uvažování o aspektech tvorby 

uměleckého díla s vazbou na autentické situace setkání s výtvarným uměním, zkoumání 

pracovního procesu s ohledem na povahu estetického zážitku. Klíčový je koncept setkání – 

koncept události, v případě této studie jde o kontakt s uměleckým a pedagogickým dílem 

Václava Ciglera, jenž je zamýšlen jako výzva k vzájemnému dialogu. Slovo a věc, v našem 

případě slovo a obraz, protože vizuální umění je především o významu obrazu, vytváří novou 

platformu, strukturu podobnou barvě mlhy, barvě oblaků, poezii a jemnosti obyčejného 

života, která ožívá slovy básníka Jeana Follaina3, když napíše „…z rukou služky vypadne bledý 

kulatý talíř barvy oblaků, musí se posbírat střepy, zatímco v jídelně pánů se chvěje lustr…“, 

můžeme se ptát, čí je to svět?  

První setkání s filosofem a teoretikem umění Miroslavem Petříčkem, které zásadně 

ovlivnilo tuto práci, se odehrálo v roce 2003.4 Miroslav Petříček se vyjádřil, že práce by měla 

být především o lidskosti, později ve svých poznámkách načrtl: „Prozkoumal jsem oba 

projekty, myslím si, že ten první je taky O. K., skoro bych řekl, že se dá snadno spojit: stroj na 

vidění je stroj na interpretace prostoru. Ke všemu mne zatím napadlo toto: prostor – vlastně 

složitá konstrukce, která vzniká slučováním vjemů různých smyslů (sluch, hmat, vidění atd.), 

takže otázka, jakým způsobem prostor „vnímáme“ (například architektura, grafika jsou taky 

různé „orgány“ vnímání prostoru), navíc – a to by byl ten rozměr sociální – prostor není 

jenom to, co se vynořuje ve vnímání více či méně přirozeném, ale má i rozměry jiné: kulturní 
                                                            
1 PEŠKOVÁ, Jaroslava a Ladislava SCHÜCKOVÁ. Já, člověk… Jak dělat vědu o člověku dnes a zítra. Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1991, s. 7. (Prostřednictvím této básně paní profesorka vysvětlovala J. Š. 
fenomenologii.) 
2 Esej O vzdělání R. Buckminstera Fullera byla publikovaná v roce 1962, vychází z proslovu předneseného před 
plánovací komisí Univerzity Jižní Illinois v Edwardsville, v rámci návrhu na projekt stavby nového kampusu: 
„Vzdělávací procesy jsou ve skutečnosti hlavním světovým průmyslem budoucnosti.“ (Fuller 2014: 74) 
3 FOLLAIN, Jean. Territoires. In: BACHELARD, Gaston. Poetika snění. Praha: Malvern, 2010, s. 155. 
4 V té době měla autorka ukončená studia na AVU v Praze, obdržela několik významných i mezinárodních 
ocenění za grafiku a působila jako odborná asistentka na katedře výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci.  
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a sociální, v tomto ohledu je docela zajímavá, i když poněkud depresivní kniha Foucaultova 

Dozírat a trestat, protože v tomto ohledu analyzuje socializaci architekturou (vězení, škola 

apod.), která je zároveň vztahem k času (organizace času, časový rozvrh), což všechno je 

dohromady jakýsi „stroj“, který utváří člověka, respektive způsob, jakým člověk chápe sám 

sebe. Prostor – má zvláštní rozměr, totiž „hloubku“, která není reprodukovatelná na 

vzdálenost (měřitelnou), takže například v hloubce prostoru je to, co nevidíme, ačkoliv to ale 

není nikde ukryté, je to neviděné ve viditelnu (Merleau-Ponty, 1990). Prostor a socializace 

a technologie – to se zase týká toho, jakým způsobem vznik nových médií působí na naše 

(nejen) vnímání prostoru (tělo propojené počítačem do technologie a do elektronických sítí), 

to je potom cesta k tématu virtuální reality a její „prostorovosti“. V ideálním případě vnímám, 

jako bych byl v reálném prostoru, prostor smyslově cítím, ale je to simulace...“5  

Od začátku se cesta ubírala formou mapování prolínání sociálních prostorů, prostoru 

žitého, prostoru přirozeného a prostoru vymezeného tělesností. Pozorováním proměn 

prostoru, ať již žitého či přirozeného, které dávají věcem nový obsah, a tak mohou způsobit 

změnu našeho chování. Přeneseně strojem na vidění a na interpretace prostoru můžeme 

nazvat spolupráci autorky s Václavem Ciglerem a s Michalem Motyčkou. Východiskem jsou 

společné přípravy výstav, projekty do veřejného prostoru a publikace, jež prezentují tvůrčí 

konceptuální myšlení Václava Ciglera, obrazně řečeno sledujeme vstup do procesu tvorby 

uměleckého díla ve smyslu poznání, tvoření a hledání nejlepšího řešení. Během tohoto 

procesu docházelo k pracovním setkáním s významnými odborníky v oblasti výtvarného 

umění, především z oboru sklo můžeme připomenout například kurátorku The Corning 

Museum of Glass Tinu Oldknow, ředitele Musea kunst palast v Düsseldorfu doktora Helmuta 

Rickeho nebo galeristku Catarinu Tognon z Benátek. Významná byla spolupráce s autorem 

a teoretikem umění Stevenem Henry Madoffem, kurátorem výstavy Václava Ciglera nazvané 

Light and Space in the Garden of Reason, která se uskutečnila v roce 2010 v Litvak Gallery 

v Tel Avivu.  

Směřování práce také ovlivnilo osobní nezapomenutelné setkání autorky s paní 

profesorkou Jaroslavou Peškovou a studium na katedře filosofie na Pedagogické fakultě UK 

v Praze; sdílení filosofických událostí, konferencí, kolokvií, seminářů a setkávání se skvělými 

filosofy a pedagogy profesory a profesorkami Annou Hogenovou, Naděždou Pelcovou, Věrou 
                                                            
5 osobní korespondence (e-mail s datem 2. 10. 2005) 
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Jiráskovou, komenioložkou Věrou Schifferovou nebo Otakarem Fundou a hosty přednášek, 

Ivanem Vyskočilem, Radimem Paloušem, Janem Sokolem a dalšími kulturně nesmírně 

zajímavými a inspirativními lidmi. Od roku 2011 studium pokračovalo u paní docentky Marie 

Fulkové na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, díky ní 

byla práce rozšířena o nový smysluplný rozměr výzkumu v edukaci.6  

 

 

 

 

 

                                                            
6 Poděkování náleží všem těmto výjimečným odborníkům a pedagogům.  
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III. Úvod. Možnosti a meze zprostředkování myšlení 

Václava Ciglera prostřednictvím jeho výtvarného 

a pedagogického díla.  

 

„To, co dělám, nemá téma ani jména, jen děj, tedy stavy, tedy vztahy, celý svět je světem 
vztahů a z toho plynoucího napětí jako důsledek smyslového nebo rozumového podráždění, 
podráždění skrznaskrz přirozeného, tajemně posvátného.“  Václav Cigler7 

 

Předmětem bádání této disertační práce je zprostředkování myšlení Václava Ciglera8 

prostřednictvím jeho výtvarného a pedagogického díla. Doufáme, že se studie může stát 

inspirací pro způsob poznávání vlastností předmětů, jevů a vztahů mezi nimi ve výtvarné 

pedagogice, která se opírá o dialog s živým současným uměním.  Studie je rozdělena do pěti 

částí. První část pojednává o pohledu Václava Ciglera na výtvarné umění přes vnímání 

pohybem, prostorem a časem. Představuje v obecných rysech základní koncepty Ciglerovy 

tvorby. Druhá část formou obrazového diskursu ukazuje a interpretuje společné projekty 

Václava Ciglera a Michala Motyčky9 z let 2003–2015, jež představují široký záběr Ciglerova 

                                                            
7 Archiv V. C., nepublikováno 
8 Docent akademický sochař Václav Cigler je významný český výtvarník a pedagog. Narodil se 21. dubna 1929 ve 
Vsetíně. Ve své tvorbě předjímal koncepty rodícího se soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní 
tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Je mezinárodně uznávaný autor v oboru 
sklo. V letech 1951–1957 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Josefa 
Kaplického. V roce 1965 založil a do roku 1979 vedl ateliér Sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění 
v Bratislavě.  Tvorba Václava Ciglera je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy 
a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, prostorové, světelné a kinetické projekty a kompozice pro 
architekturu. Zabývá se světelnou a sakrální architekturou.  Se sklem, převážně optickým, pracuje od konce 50. 
let. První objekty Václava Ciglera vycházely z bloků optického skla, byly pojednány konvexními nebo konkávními 
čočkami nebo zpracovány do tvarů trojbokých hranolů s úmyslem využít co největšího účinku rozkládáním světla 
do barev spektra. Přiznávají vizuálně celou svou hmotu. Vnější tvar je podmíněn vnitřními průhledy a naopak. 
Ciglerova skleněná či světelná plastika není tedy jen hmotou v prostoru, je to současně objekt, jenž prostor 
pohlcuje, odráží, deformuje, rozkládá, a to nejen v jeho tvaru, ale i v barvě.  Vytvořil 22 realizací ve veřejném 
prostoru. Své práce představil na mnoha samostatných a kolektivních výstavách v České republice a v zahraničí. 
Jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek − Praha, Brno, Olomouc, Louny, 
Litoměřice, Bratislava, Rotterdam, Corning, Londýn, Berlín, Düsseldorf, Karlsruhe, Coburg, Curych, Amsterdam, 
Frankfurt nad Mohanem, Leyden, Paříž, Montreal, Sapporo, New York, Tel Aviv aj. Za svou tvorbu byl odměněn 
řadou domácích i zahraničních cen a vyznamenání. Jako umělec i pedagog velmi výrazně ovlivnil myšlení 
a tvorbu několika generací umělců. 
9 Ing. arch. MgA. Michal Motyčka (1974, Praha) je architekt a umělec, absolvoval fakultu architektury ČVUT 
v Praze, ateliér Sklo v architektuře u prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze, studijní stáž na Škole architektury 
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uvažování, vizuálního myšlení, jeho pojetí výtvarného díla v celku. V případě vizuálního eseje 

předpokládáme, že výpověď obrazu je stejně obsahově významná jako u textu. Během 

dvanácti let bylo připraveno dvacet tři samostatných domácích a mezinárodních výstav.  

Třetí část je zaměřena na pedagogické a umělecké působení Václava Ciglera v letech 

1965–1979, kdy zakládal tzv. Ciglerovu školu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.  

Vlastní výzkum je členěn do dvou celků.  

První část – případová studie č. 1., nazvaná Jeden autor, dva diskursy a jejich přesahy, 

se snaží teoreticky ukotvit metodu edukace výtvarného umění Václava Ciglera na základě 

diskursívní analýzy strukturovaných rozhovorů a textů, jež se vztahují k Ciglerovu 

pedagogickému dílu. Ve výzkumné části analyzujeme v terénu vytvořené kódy 

k teoretickému rámci a problematiku dokládáme prostřednictvím výzkumné sondy 

uskutečněné metodou upravené zakotvené teorie. Byla zvolena forma osobní případové 

studie, která patří mezi standardní metodologické postupy kvalitativního výzkumu.  

Ve druhé části (v případové studii č. 2) se prostřednictvím aplikovaného kvalitativního 

pedagogického akčního výzkumu PAR zaměřujeme na zodpovězení výzkumné otázky, zda lze 

předávat dětem složité otázky současného umění.  Částečně používáme metodu upravené 
                                                                                                                                                                                          
u prof. Emila Přikryla na AVU v Praze a studijní stáž na oboru skla u prof. Bruca Chaa na Rhode Island School of 
Design v Providence v USA. 

Mezi nejvýznamnější společné projekty patří: 2003 Mánes, Václav Cigler a absolventi Oddelenia Sklo 
v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislavě v letech 1965–1979, Praha, CZ • SNG, Václav 
Cigler a absolventi Oddelenia Sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1965–
1979, Bratislava, SK • 2004 Galerie Caesar, Václav Cigler, Olomouc, CZ • Veletržní palác, NG, Václav Cigler, 
Praha, CZ • Galerie Benedikta Rejta, Václav Cigler, Louny, CZ • Gemeentemuseum, Thinking in glass, Václav 
Cigler and his school, Den Haag, NL • 2006 Galerie Pokorná, Václav Cigler, Praha, CZ • 2007 Caterina Tognon 
Arte Contemporanea, Václav Cigler, Venezia, I • Galerie moderního umění, Václav Cigler, Kresby, Roudnice nad 
Labem, CZ • 2008 Museum Kunst Palast, Zerbrechliche Schönheit, Düsseldorf, D • Kai de kai, Vodní hladiny, 
zrcadlení, čeření, Praha, CZ • 2009 Museum Kampa, Místa setkávání, Praha, CZ • Kramářova vila, Zdvojená 
vertikála, Praha, CZ • 2009 National Glass Centre, Light and Water as a Principle, Sunderland, GB • 2010 Litvak 
Gallery, Václav Cigler: Light and Space in the Garden of Reason, Tel Aviv, IS • 2012 dvorak sec contemporary, 
Václav Cigler ve spolupráci s Michalem Motyčkou: Hledání řádu, Praha, CZ • 2013 Galerie 19, Václav Cigler: 
Opět zde, Bratislava, SK • Muzeum v Bruntále, Václav Cigler, Michal Motyčka: Na hradě, Sovinec, CZ • Zámecký 
pivovar, Prostor chrámu, prostor krypty, Litomyšl, CZ • 2015 Regionální muzeum, Václav Cigler, Michal 
Motyčka: Projekty 2003–2015, Litomyšl, CZ • GHMP, Zámek Troja, Václav Cigler: Tady a teď, Praha, CZ 

Společné realizace ve veřejném prostoru:  2000–2009 terasa a skleněná lávka, Museum Kampa, Sovovy mlýny, 
Praha, CZ • 2005 parkan, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice, CZ • 2008 Vertikály, 
Palladium, Praha, CZ • 2009 Zrcadlící křídla na vodní hladině, vodní zámek Fraeylemaborg, NL • 2014 Sloup 
s odraznou plochou, piaristický chrám Nalezení sv. Kříže v Litomyšli • 2015 Menza a Světelný kříž, dokončení 
světelné sakrální instalace v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. 
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zakotvené teorie, kterou vyhodnocujeme společně se Zuzanou Svatošovou, jež 

dokumentovala pedagogickou činnost a sbírala data akčního výzkumu; validita výzkumných 

zjištění byla průběžně prověřována triangulací. (Hendl 2012: 147). Součástí této kapitoly je 

výzkumná zpráva popisující detaily z realizace výzkumné studie, shrnující a mapující 

výzkumný proces mající důležitou roli pro validitu a reliabilitu výzkumu.  

V čem jsou přínosy a smysl práce? Odpovědi můžeme formulovat ve třech hlavních 

tezích: za prvé reprezentuje pohled umělce, jeho radikální přístup a teoretická umělecká 

i pedagogická východiska, může přispět k otevření diskursu o nových způsobech myšlení 

v oblasti interdisciplinárního tvůrčího umění a výtvarné edukace; za druhé je založena na 

heuristických aspektech zkušenosti, může poskytovat modely pro překlenutí historie, teorie, 

kritiky a praktických modelů, jež by mohly mít smysl v sebereflexi, ve zkoumání a rozvíjení 

znalostí o své vlastní ustálené praxi; a za třetí v konceptu pedagogického akčního výzkumu 

v prostoru edukace výtvarného umění obsahuje a ve své interpretaci otevírá nová pole 

porozumění a smysluplného myšlení.  

Souhrn dosavadních bádání o tvorbě Václava Ciglera z hlediska teorie a dějin umění 

není předmětem práce, je však vhodné uvést jména autorů s odkazy na odbornou 

literaturu.10 Základním zdrojem informací o českém vzdělávacím systému a autorech v oboru 

sklo v letech 1945 až 1980 tvoří především publikace Czech Glass 1945–1980. Design in an 

Age of Adversity, obsahující studie zahraničních autorů, předních odborníků Tiny Oldknow11 

a Helmuta Ricke12, Václav Cigler je zde zastoupen jako autor, jeho škola vzhledem ke své 

lokaci na Slovensku zde uvedena není. Dále můžeme připomenout text zabývající se 

kontextem Kaplického školy od Karla Hetteše.13 Nejvýznamnější kurátorské texty k výstavám 

a eseje o díle Václava Ciglera napsali Jindřich Chalupecký14, Ludmila Vachtová15, Jiří Valoch16 

                                                            
10 Viz příloha Bibliografie s. 146  
11 OLDKNOW, Tina. Painting and Sculpture in Glass: Czech Design Drawings from the 1950s and 1960s in the 
Corning Museum of Glass. In: RICKE, Helmut, ed. Czech Glass 1945–1980: Design in an Age of Adversity. 
Düsseldorf: Museum Kunst Palast; Stuttgart: Arnoldsche Art Publishers, 2005, s. 58–73.  
12 RICKE, Helmut. Czech Glass, 1945–1980: Development–Features–Location. In: RICKE, Helmut, ed. Czech Glass 
1945–1980: Design in an Age of Adversity. Düsseldorf: Museum Kunst Palast; Stuttgart: Arnoldsche Art 
Publishers, 2005, s. 112–136. 
Tamtéž. s. 146–156. 
13 HETTEŠ, Karel. Sklo v monumentálním umění. Výtvarná práce X, 1962, č. 1, s. 7. Karel Hetteš přímo 
spolupracoval s Václavem Ciglerem na projektech a přípravách výstav Ciglerovy školy na Slovensku, jeho 
nepublikované texty byly v rámci pozůstalosti ztraceny. 
14 Václav Cigler, katalog, Galerie Václava Špály, 1970, nestr. 
15 BRHLÍK, Jiří [pseudonym Ludmily VACHTOVÉ].  Kupř. sklo…, Umění a řemesla, 1972, s. 32. 
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Jiří Zemánek17, Milena Lamarová18, Alena Adlerová19, Jaromír Zemina20, Jiří Šetlík21, Katarína 

Bajcurová22 či Sylva Petrová23 a v neposlední řadě Dan Klein24. Mimořádnou výstavu25  

nazvanou Thinking in glass, Václav Cigler and his schools (Myšlení ve skle, Václav Cigler 

a jeho škola) uspořádalo haagské Gemeentemuseum; reprezentativní publikaci, která 

dokumentuje díla Václava Ciglera a studentů jeho školy z jedinečné sbírky Sama Junkera, 

napsali Titus M. Eliëns a Beáta Balgavá.  

V současné době je připravena k tisku rozsáhlá monografie věnující se designerské 

oblasti v tvorbě Václava Ciglera (Cigler/design), kterou připravily Iva Knobloch a Lada 

Hubatová-Vacková. Autorky se zabývaly širokým polem působnosti Václava Ciglera, uchopily 

a vyložily historické, společenské, kulturně-politické i oborové, většinou náročné novátorské 

technologické kontexty jeho díla. Výtvarné dílo Václava Ciglera uvedl do kontextu světového 

umění v rámci textu k výstavě26 nazvané Václav Cigler Light and Space in the Garden of 

Reason (Václav Cigler Světlo a prostor v zahradě rozumu) v eseji Steven Henry Madoff.27 

Kurátoři a teoretici umění Jane Pawit a David Crowley28 představili šperky Václava Ciglera ze 

šedesátých let na výstavě Cold War Modern / Design 1945–1970 (modernita studené války) 

v londýnském Victoria and Albert Museu v roce 2008; zdůraznili Ciglerovo propojení těla, 
                                                                                                                                                                                          
16 VALOCH, Jiří. Umění akce, hnutí Aktual, happening. In: ŠVÁCHA, Rostislav a Marie PLATOVSKÁ, eds. Dějiny 
českého výtvarného umění 1958–2000. VI/1, s. 241–255. 
17 ZEMÁNEK, Jiří. Rozhovor s Václavem Ciglerem. In: Václav Cigler a absolventi Oddelenia skla v architektúre na 
VŠVU 1965–1979. Praha: Galerie Pokorná, 2003, nestr. 
ZEMÁNEK, Jiří. Znovuobjevení krajiny jako materie, procesu a místa. In: ŠVÁCHA, Rostislav a Marie PLATOVSKÁ, 
eds. Dějiny českého výtvarného umění 1958–2000. VI/1, s. 503–504. 
18 V roce 1972 Milena Lamarová ve spolupráci s Václavem Ciglerem připravila výstavu Design a plastické hmoty 
v Uměleckoprůmyslovém muzeu.  
LAMAROVÁ, Milena, ed. Design a plastické hmoty [katalog výstavy]. Praha: UPM, 1972.  
LAMAROVÁ, Milena. Václav Cigler [katalog výstavy]. Praha: Mánes, 1993. 
19 ADLEROVÁ, Alena. Václav Cigler – osobnost a dílo. In: Václav Cigler a absolventi Oddelenia skla v architektúre 
na VŠVU 1965–1979. Praha: Galerie Pokorná, 2003, nestr.  
20 ZEMINA, Jaromír. Ciglerova Bratislavská škola. In: Václav Cigler a absolventi Oddelenia skla v architektúre na 
VŠVU 1965–1979. Praha: Galerie Pokorná, 2003, nestr.  
21 ŠETLÍK, Jiří. Škola Václava Ciglera. In: Václav Cigler a absolventi Oddelenia skla v architektúre na VŠVU 1965–
1979. Praha: Galerie Pokorná, 2003, nestr.  
22 BAJCUROVÁ, Katarína. Ciglerova „škola myslenia“  – včera a dnes. In: Václav Cigler a absolventi Oddelenia skla 
v architektúre na VŠVU 1965–1979. Praha: Galerie Pokorná, 2003, nestr.  
23 PETROVÁ, Sylva. České sklo. Praha: Gallery, 2002.  
24 KLEIN, Dan. Odevzdání vědomostí. In: Václav Cigler a absolventi Oddelenia skla v architektúre na VŠVU 1965–
1979. Praha: Galerie Pokorná, 2003, nestr.  
25 Autorem výstavy byl Michal Motyčka. 
26 Výstava se konala v roce 2010 v Litvak Gallery v Tel Avivu. 
27 MADOFF, Steven Henry. Václav Cigler Light and Space in the Garden of Reason [katalog výstavy]. Tel Aviv: 
Litvak Gallery, 2010, s. 11–25. 
28 PAWIT, Jane a David CROWLEY, eds. Cold War Modern: Design 1945–1970. London: Victoria and Albert  
Publishing, 2008, s. 21–22. 
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objektu a prostředí a zařadili jeho dílo do souvislosti s tvorbou italského umělce hnutí Arte 

Povera Maria Merze, či s vlnou utopických návrhů v architektuře a designu italského 

Superstudia a vídeňské architektonické skupiny Haus-Rucker-Co. 

Disertační práce obsahuje některé texty, jež byly publikovány v průběhu doktorského 

studia autorky v monografii CIGLER, Václav; MOTYČKA, Michal; ŠINDELOVÁ, Jana (eds.) 

Václav Cigler Prostory/projekty, Praha, 2009, a ve sborníku vydaném u příležitosti 

mezinárodní konference Pedagogika umění/umění pedagogiky aneb inovativní, interkulturní 

a interdisciplinární přístupy k edukaci pořádané 15. – 17. 10. 2012 KVK PF UJEP v Ústí nad 

Labem.29 V této práci jsou propojeny s nově vzniklými texty interpretací vazeb Ciglerova 

pedagogického myšlení a autorčina vlastního pedagogického působení, s dokumentací 

Ciglerova díla (dosud nepublikovaný obrazový materiál ze soukromého archivu umělce 

a autorky) a s dokumentací případových studiíí ze školního prostředí.   

Vzhledem k zaměření disertační práce a rozsahu tvorby Václava Ciglera tato studie 

neobsahuje podrobné seznamy všech aktivit autora. Grafická úprava vzhledem k vizuálnímu 

charakteru práce neodpovídá přesně předepsané normě, ale podřizuje se nutnosti logické 

vazby obsahů verbálních a vizuálních textů.  Ostatní formální náležitosti odborné studie jsou 

dodrženy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
29 ŠINDELOVÁ, Jana. Pohled Václava Ciglera na výtvarné umění přes vnímání pohybem, prostorem a časem. In: 
UHL SKŘIVANOVÁ, Věra, ed. Pedagogika umění / umění Pedagogiky aneb inovativní, interkulturní 
a interdisciplinární přístupy k edukaci. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2013, s. 247–253.  
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1. Pohled Václava Ciglera na výtvarné umění přes 

vnímání pohybem, prostorem a časem.  

 

„Jsem podmíněn tušením, umění je vyjevováním tušeného.“ Václav Cigler30 

 

Vnímání má vždy prostorovou a časovou dimenzi a vždy souvisí s pohybem. Proto se 

zdá, že titul „vnímání pohybem, prostorem a časem“ sděluje něco zcela samozřejmého. 

Z hlediska fenomenologie by tak název kapitoly mohl znít: „Pohled Václava Ciglera na 

výtvarné umění s důrazem na časovou, prostorovou dimenzi vnímání a jeho spojení 

s pohybem.“ Jak tento název ospravedlnit, když prostorovost, časovost a pohyb nelze od 

vnímání oddělit, neboť jsou jeho podstatnými momenty? Jak představit souvislosti 

výtvarného myšlení, prostorového uvažování a životní filosofie výtvarníka, sochaře, 

architekta a pedagoga Václava Ciglera31, který vlastní tvorbou a jejími „sebepřesahy“, 

kladením si otázek a hledáním vhodných prostředků objevuje „jinakosti“ smyslového 

vnímání v mnoha rovinách?  

Všechny své projekty Václav Cigler velmi důkladně promýšlí nejdřív v kresbě, 

se kterou pracuje od začátků své tvorby. Práce na papíře, stejně jako texty, zachycují prostor 

prázdna v kontrastu děje, obdobu situací v lidském životě i nápodobu přírodních dějů.32 

Najdeme v nich velikou pokoru vůči životu, jeho úcta je však kritická – vždy jen několik čar 

nebo slov, které nám přibližují společný okruh bytostně lidských otázek i trpělivou pozornost 

pro pochopení jejich skutečného významu.  

Tvorbu Václava Ciglera reprezentuje pět principů: člověk, prostor, voda, světlo, 

sklo.33  

                                                            
30 Archiv V. C., nepublikováno 
31 V roce 2003 jsem v rámci svého působení na katedře výtvarné výchovy na PdF UP v Olomouci uspořádala 
workshop s Václavem Ciglerem a Michalem Motyčkou nazvaný Člověk, místo, setkání, který zahrnoval veřejné 
přednášky, třídenní pracovní dílnu a výstavu, zde můžeme datovat začátek spolupráce.  
32 Archiv V. C., nepublikováno 
33 CIGLER, V., M. MOTYČKA a J. ŠINDELOVÁ, Jana, eds. Václav Cigler Prostory/projekty, Praha: Motyčka, 2009, s. 
15. 



17 
 

1.1. Člověk a jeho svět 

Člověk pozorovatel se stává součástí děje díla, jež je aktivováno jeho přítomností, je 

závislé na jeho měřítku a pohybu, proměňuje se jeho pozicí. Důležitý je vztah vytvořený mezi 

člověkem a místem, jakási platforma pro setkávání – duchovní pole pro koncentraci, 

v případě školy je to „žité“ pole, prostor pro událost.34 Téma člověka je bytostně obsaženo 

v celé tvorbě Václava Ciglera. Člověk jako obdoba toho a onoho, oběť i sebeoběť vstupuje do 

Ciglerových vědomostních polí.  Jeho přítomnost je zde dokladem zviditelnění poetických 

světů, odlišných od ostatních věcí ve smyslu obsahu, významu a poslání. Jeho prostorová 

intuice se soustředí na hledání nového smyslu. Je uváděn do prostorových situací, které jsou 

vnímatelné zrakem a dalšími smysly. 

               
Václav Cigler, Úsporné bydlení, 1965, fotografie modelu, 84 x 120 cm (archiv J. Š.) 

                                                                                                                                                                                          
33 Text vznikl v rámci přípravy monografie Václav Cigler Prostory/projekty, která mapovala celé Ciglerovo dílo 
v oblasti uvažování o prostoru. Václav Cigler si nepřál chronologicky řazenou knihu, principy Ciglerovy tvorby 
byly odvozeny  autory (Václavem Ciglerem, Michalem Motyčkou a Janou Šindelovou) na základě analýzy celé 
tvorby. 
34 Konceptem pojetí člověka se autorka podrobně zabývá v kapitole nazvané Jeden autor, dva diskursy a jejich 
přesah na straně 87–99.  
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Pro člověka projektoval do vesmírného prostoru kolem zeměkoule utopicko-

vizionářské architektonické stavby, zejména navrhovaná řešení prostorových jednovrstvých 

nebo vícevrstvých struktur s navigačními systémy, které by fungovaly jako formy úsporného 

bydlení. Fascinace vesmírem i v souvislosti s prvními lety do vesmíru a s budováním 

meziplanetárních laboratoří inspirovala Ciglera v jeho sochařských projevech stejně 

intenzivně jako organické tvary v přírodě. Sféry v podobě sférických prostorů nebo tvarů jsou 

ve formě prostorových úvah o krajině, mohou být chápány přeneseně i jako pra-tvary 

zárodků, které spojují dvojí energii těla a duše, či jako živá přítomnost člověka, zvířete 

a rostlin, která je podmíněna vznikem živé buňky. Buňka sama tvoří své stavební látky a staví 

tělo na základě oddělené informace, jež „dekóduje“, a které tedy principielně „rozumí“. Ve 

skutečnosti se tu rodí nový svět. Abstraktní, logický. Promyšlený. Je podobný vzniku 

uměleckého díla? Pro umění vycházejícího z kultu a mytologie je symbolem počátku nového 

života a vzniku nových civilizací a kultur takzvané vesmírné vejce. Ve výtvarném umění bývá 

z několika etap stvoření světa nejčastěji zobrazováno stvoření člověka. Ale Václava Ciglera 

fascinuje živá přítomnost hmoty. Hmoty, buňky, která má IQ. Zabývá se otázkou, co by 

mohlo být „před životem“ a existuje-li „první okamžik“. Tak dochází k vejcovitému tvaru.35 

Vejce nebo také vesmírné vejce ve smyslu mytologického motivu je obdařeno smyslem pro 

nesmírnost prostoru ve velkém i v malém měřítku. Má smysl pro hloubku času i smysl pro 

proporce. Ve svých rozměrech a ve svém působení se jeví jako neuvěřitelně kalibrované. 

Přitom vejce není matematicky definované ani jako těleso, ani jako tvar. Jako by všechna hra 

světel na povrchu, kterou nás tak okouzlují, se do své hloubky stále více redukovala na nové 

dimenze vesmírné substance. Ciglerovská vejce stejně jako člověk mají svůj vnitřek, mohli 

bychom říci své „samo pro sebe“, svou zárodečnou energii i své tajemství i pokračování či 

charakter.  

                                                            
35 První sférické půl vejce bylo vystaveno v rámci samostatné výstavy Václava Ciglera v Museu Boymans-van 
Beuningen v Rotterdamu v roce 1975.  
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Václav Cigler, Zlaté vejce, 2011 (archiv J. Š.) 

Je to proces, který trvá, může se stát symbolickým vyjádřením pohybu života, jak 

v úvodu novely Chůze brilantně vyjádřil rakouský spisovatel Thomas Bernhard: „Vytrvalé 

přemýšlení je jednou z možností naší hlavy, cit je jednou z možností našeho mozku 

a ustavičné přecházení od jedné strany ke druhé je pak jednou z možností lidského 

charakteru.” 36 

 

1.2. Prostor jako prostředek komunikace 

Prostor jako prostředek komunikace37 tvoří základní moment strukturace Ciglerova 

díla: „...organizuju prostor, vymezuju jej a otvírám, člověk je mně formou i obsahem, všechno 

je mně člověkem“.38 Jeho zvláštním darem je potřeba transformovat hmotu ne do formy 

objektu, ale do procesu, kdy uvádí diváka do prostorových situací. „Člověk vnímá krajinu 

                                                            
36 BERNARD, Thomas. Chůze. Praha: Prostor, 2005. Přeložil Miroslav Petříček. 
37 Slovy Carla Einsteina prostor podmínka tj. prostor jako rozprostraněnost, prostor a priori – ustupuje před 
prostorem – problémem a vytváří „aktivní neklid“ prostoru. (Fuller 2014:) (Didi-Huberman 2002:185) 
38CIGLER, V., M. MOTYČKA a J. ŠINDELOVÁ, eds. Václav Cigler Prostory/projekty. Praha: Motyčka, 2009, s. 15. 
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očima, všemi smysly, pohybem, vědomím i podvědomím. Plochá krajina s nekonečným 

horizontem vyvolává jinou škálu pocitů než krajina s proměnlivou vlnou terénu.“39  

 
Václav Cigler, Michal Motyčka, Zrcadlící křídla na vodní hladině, 2009, Stichting Fraeylemaborg Slochteren, vodní zámek 

Fraeylemaborg (archiv J. Š.) 

Příkladem realizovaných prostorových instalací vyjadřujících  prostor jako prostředek 

komunikace je například realizace nazvaná Zrcadlící křídla (2009), která je instalována na 

vodní hladině zámku Fraeylemaborg v Nizozemí. Symbolizuje křídla a zároveň pomyslnou 

bránu s rozevřenými stěnami barevných zrcadlových ploch, jež postupně přecházejí na vodní 

hladinu. Jsme v konfrontaci sami se sebou i s prostorem, který nás částečně vymezuje 

a současně se nám otvírá.  

                                                            
39 SEKORA, Ondřej. Nápady a úvahy Václava Ciglera. Umění a řemesla, roč. 25, 1983, č. 4, s. 70. 
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Václav Cigler, Lávka, Museum Kampa, 2001, Kampa, Praha (archiv J. Š.) 

Další ukázkou tohoto principu je Lávka Kampa (2001), jež vznikla v rámci přeměny 

velmi zdevastované historické budovy Sovových mlýnů na Museum Kampa v Praze40, galerii 

současného umění, jako architektonický prvek, který je vysunut nad řeku Vltavu v délce osmi 

metrů jako dlouhá lávka, procházející pak celou plochou terasy a prozařující spodní výstavní 

prostor. Při příležitosti Ciglerovy výstavy v Museu Kampa v roce 2009 vznikla zde instalace 

s názvem Místo setkání. Celý prostor terasy byl proměněn ve tvar skleněného „trychtýře“ 

s rafinovaně reflexívním povrchem o velikosti přibližně 20 × 20 m. Stal se místem, do kterého 

je možné vstoupit a být jeho součástí. Vlastně neexistuje žádné uvnitř a vně. Jsme odděleni 

od okolí, ale sotva to cítíme. Jsme v kuse vystřižené atmosféry. Prostor  se stává příležitostí, 

stupněm volnosti, zkušenosti s prostorem, kam patří i zkušenost s naší vlastní tělesností – 

schopností distance poznávání, například zrakové. To znamená i orientaci a vzájemné 
                                                            
40 S mimořádnou sbírkou mecenášky umění paní Medy Mládkové 



22 
 

působení v rozvrženém prostoru. Nejedná se však o prostor pouze myšlený, kde všechny 

jeho vlastnosti jsou přenositelné z místa na místo, jde vždy o konkrétní prostředí s vhodnou 

vzdáleností, nasměrováním, utvářením elementárních distancí blízko – daleko, jež jsou 

v Ciglerově díle předpokladem pro vstupování do zvýznamňujícího místa – Místa setkání, 

které je intimní, otevřené, prosvětlené a jasné. Je to jakoby struktura lidského obydlí, sídlo 

ve smyslu jednoty nebe, země, božského i smrtelného a jejich vzájemných prostoupení. 

Máme možnost vstoupit společně s návštěvníkem do skleněného zrcadlícího se prostředí, 

kde plochy pod námi i po stranách odráží nás i nebe. Ocitáme se v novém abstraktním 

snovém prostoru. Můžeme si připadat, že plujeme v otevřeném prostoru, náš odraz se 

v zrcadle setkává sám se sebou a s abstraktní formou. Jak říká Merleau-Ponty v knize 

Viditelné a neviditelné: „Tělesnost je zrcadlový fenomén a zrcadlo je prodloužením mého 

vztahu k mému tělu.“ „…svět teoretického výkladu není úplný, je třeba chápat celek naší 

zkušenosti smyslového bytí a lidí jako nejzazší a nevysvětlitelný, tedy jako svět, který jest sám 

za sebe.“41  

 
Václav Cigler, Michal Motyčka, Místo setkání, 2009, Museum Kampa, Praha (archiv J. Š.) 

                                                            
41 MERLEAU-PONTY, Maurice. Viditelné a neviditelné. Praha: OIKOYMENH, 2004, s. 259. 
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Tvar trychtýře evokuje otevřenou náruč i směřování k nebi. Tím je zdůrazněná 

výjimečnost místa, které počítá s přítomností člověka.  

K lepšímu pochopení povahy této přítomnosti lze přihlédnout k výkladu  Jana 

Patočky, který říká, že člověk je situován v prostoru právě svým tělem, nicméně jeho tělo je 

původně prostorově vnímáno jinak než věci, neboť není primárně tělesem. Prostorovost 

lidského těla je prožívaná, nemá věcný charakter partes extra partes (charakter bytí „vedle 

sebe“). A právě v tělesném prožívání získává člověk přístup k prostoru: tělo nás zavádí mezi 

věci, zakořeňuje nás v nich, díky němu „jsme centrum perspektiv, centrum, od něhož vychází 

naše orientace ve světě.“42   

Prožívající člověk se právě jakožto prožívající neobjevuje v předmětném poli jako 

jeho část; to by znamenalo jeho zvěcnění. Objevuje se jako centrum, jako organizace 

v základních dimenzích: blízko-daleko, nahoře-dole. Není však pouhou myslící věcí či 

kantovským já, které musí moci doprovázet každou představu. Κ tomu poukazují již uvedené 

charakteristiky lidské orientace (blízko-daleko, nahoře-dole), jelikož mají smysl jen vůči 

tělesnému jsoucnu. „Prožívající vždy stojí, leží atd. – je dynamicky přítomen“43 

                                                            
42 PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: OIKOYMNH, 1995, s. 25. 
43 Tamtéž. 
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Václav Cigler, Michal Motyčka, Pocta RNDr. Bohumilovi Peroutkovi, 2010, Muzeum regionu Valašsko a město Vsetín, Zámek 

Vsetín – atrium, Vsetín (archiv J. Š.) 

Při příležitosti udělení čestného občanství města Vsetína dne 12. září 2010 vytvořil 

Václav Cigler spolu s Michalem Motyčkou do atria vsetínského zámku rozměrnou instalaci 

v podobě kovového kruhu levitujícího nad celým prostorem nádvoří s centrálně umístěnou 

zrcadlovou plochou nazvanou Pocta RNDr. Bohumilu Peroutkovi. Instalace současně otevírá 

nové možnosti pochopení vztahu prostoru, člověka a umění ve smyslu orientace, 

rozprostírání se a prolínání, nasměrování a vyhranění zároveň. Minimální formy objektu 

s jeho hladkými, abstraktními povrchy nabízí ještě něco víc než vizuální potěšení. Kruhový 

tvar zrcadlové plochy odráží kolemjdoucí, okolní prostor a samo nebe. Svítí, zdá se z vnitřku 

své struktury. Světlo vycházející z kruhu vytváří vlastní prostor bohaté jednoduchosti, 

zdůrazňuje onen smysl pro úplnost, pro věc samu v sobě. Společně se zavěšeným kruhovým 

objektem vytváří jednotné pole, konkrétní sociální prostor, který dává uměleckému dílu 

značnou část jeho smyslu. Zavěšená obruč prostor objímá, ohraničuje, ukotvuje, ale 

i obráceně rámuje skutečné nebe a formuje dvojvztah nebe nahoře i dole. Divák se pohybuje 

v poli mezi skutečností a fikcí. Pocta RNDr. Bohumilu Peroutkovi44 ve smyslu připomenutí 

                                                            
44 RNDr. Bohumil Peroutka působil mezi lety 1962–1967 jako ředitel Okresního muzea ve Vsetíně a dne 28. října 
1969 se v místě pozdější instalace pokusil upálit. Zemřel na následky zranění o dva dny později.  
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tragického osudu jedné osobnosti a zvýznamnění tohoto místa je dalším rozměrem 

uměleckého díla, jehož autor nechce, ba ani nemůže ignorovat historický kontext.45 

  

1.3.    Jednota člověka a prostoru 

„Umění je událost vztahů, událost dvojvztahů a jejich vyhodnocení”.     Václav Cigler46 

Václava Ciglera zajímá vytvoření vztahů – dvojvztahů – jednoty člověka a prostoru, 

místa a řádu v něm, který strukturuje svůj vnitřní i okolní tvar. 

Prostor jako vztah mezi znakem a významem v kresbách Václava Ciglera odkazuje na 

zkušenost, že naše myšlení je závislé na našem těle. Jádro jeho pojmových systémů je přímo 

ukotveno ve vnímání, v pohybech těla a ve zkušenostech jak fyzické, tak sociální povahy. 

Prostřednictvím tělesných zkušeností ve svém díle prezentuje zákonitosti fyziky a optiky, 

které se zjevují v přírodě – oscilace, vlnění, světelná pole nebo působení energií. Vytváří 

nové kontexty a proporce v organizaci daného prostoru a v závislosti na našem těle. 

Pohybem těla zároveň uvádí do pohybu myšlení. Kresby zachycují korespondenci lidských 

situací, vztahů, s přírodními ději. Mužský a ženský princip je vyabstrahován na působení 

energií a silových polí.  

                                                            
44 Zajímavou paralelou výtvarného myšlení jako konceptu s historickým kontextem je srovnání s dílem 
významného amerického architekta a pedagoga Johna Hejduka (1929–2000), především obsahová blízkost 
v kresbách v knize Riga, Vladivostok, Lake Baikal vydané v roce 1989. Hejduk cituje slovníkové definice pojmů 
subjekt, objekt, dům, malíř nebo hřbitov a navrhuje domy – sochy jako muzea moderního umění, domy pro 
hosty, které jsou na kolečkách, domy pro dvojčata a jejich matku, komunitní centrum, hřbitov pro matky a děti, 
krytý most, knihovnu či domy pro bezdomovce. V roce 1991 byly v Praze v Královské zahradě Pražského hradu 
postaveny jako pocta Janu Palachovi Dům pro sebevraha a Dům pro matku sebevraha (House of the Suicide and 
House of the Mother of the Suicide, 1986) – dvě sochy, které věnoval Václavu Havlovi, bohužel byly po roce 
2000 odstraněny.   
HEJDUK, John. Vladivostok a work by John Hejduk. New York: Rizzoli International Publications, INC., 1989. 
[cit. 2015–10–01] Dostupné z:http://www.cca.qc.ca/en/collection/1320-john-hejduk-the-house-of-the-suicide-
and-the-house-of-the. 
46 Archiv V. C., nepublikováno 
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Václav Cigler, Kresebná studie lineárních prvků / Rozvrhy II., 1958–1965 (archiv J. Š.) 

Série tisků Rozvrhy I.–III. 1958–1965/2011 vznikla na podkladě kreseb z padesátých 

a šedesátých let v podobě půdorysných a prostorových studií zamýšlených v jejich konečné 

podobě jako osnovy cest, vodních a světelných koryt na ploše krajiny jako místa setkávání lidí 

ve volné přírodě. Vychází z unikátní série minimalistických tušových kreseb, které byly 

vytvořeny mezi lety 1958 až 1965. Tematicky patří ke kresebným studiím prostorových 

řešení, rozvrhů, schémat a landartových záznamů, k takzvaným úvahám o krajině.  

Chceme-li zařadit Ciglerovo umělecké směřování do světového kontextu, můžeme 

uvést, že teprve v roce 1968 byl poprvé v Evropě představen v haagském Gemeentemuseu 

Minimal Art. Situaci vzniku těchto děl Václav Cigler vysvětluje: „V mé práci a potřebě se 

vyjadřovat nevyplývaly minimalistické prostředky z estetické nebo výtvarné snahy zařadit se 

k těm, kteří se minimalisticky vyjadřovali. Navíc jsem tyto autory v minulosti ani neznal, 

protože náš politický prostor mi to v 50. a 60. letech ani neumožňoval. Ale i kdybych tuto 

možnost informace měl, vyjadřoval bych se takto z vnitřního přesvědčení, že výsledný účin 

nemá být mnohomluvný, ale naopak lapidární po formální i obsahové stránce. Jednoduše 

řečeno: z deseti možností vybrat pět, z pěti jednu, pokud je toto „minimální“ schopno říct to 

podstatné přesvědčivým způsobem. K tomu není potřeba nápovědy ani poučení u jiných. 
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Podobně odpovídám i na dotazy, jestli jsem znal landartové americké umělce. Říkám, že 

neznal. Když jsem ukázal své krajinné návrhy z 50. let Jindřichu Chalupeckému, našemu 

přednímu teoretikovi umění (který například s paní Duchampovou po smrti Marcela 

Duchampa připravil jeho monografii), řekl, že jsem se touto tematikou zabýval dřív, než 

pojem landartu vznikl. Nebo když se dával v naší televizi někdy ke konci 70. let pořad 

o jednom z autorů tohoto umění, zavolala mě má žena, abych se na ten pořad podíval. 

Potěšilo mě, že někdo přemýšlí podobně jako já, i když jsme neznali práce jeden druhého. 

Navíc já jsem své krajinné projekty dělal z vnitřní potřeby a značně jinak. Dodnes se krajinou 

zabývám, i když nemám možnost cokoli realizovat. Ani z podnětu někoho, ani z prostředků 

vlastních. Poprvé jsem své kresebné návrhy zamýšlené pro krajinu vystavil až v roce 1970 na 

své první samostatné výstavě v pražské Špálově galerii.“47 

Ciglera zajímá bytostný vztah krajiny a člověka v ní. Ve svých nepublikovaných textech 

napsal: […] moje kresby jsou stavebními výkresy, schématy chrámů s půdorysy křížů 

a labyrinty okvětí, moje kresby jsou chůzí a blížením […] Zatímco původní kresby měly 

podobu jednotlivých záznamů, tisky z posledních let tematicky vycházejí především 

z podnětů a situací přírodního, konkrétně i rostlinného charakteru, přesto však evokují 

vztahy obdobné vztahům lidským. Pro tuto sérii kreseb Václav Cigler zvolil lineární 

zpodobnění, aby tak lépe vyjádřil jejich povahovou křehkost. Významově i formálně se tvar 

kalichu zároveň může stát květem i plodem, vejcem nebo silovým polem s křivkami člověka 

či kosmickou energií. Stavba květu se stává stavbou jádra, jeho osnovou, strukturou, tvarem, 

rytmem a jeho řádem. Tento jasný ciglerovský řád je zároveň vystaven „prázdnu“ s výzvou 

přijmout je a ztotožnit se s ním. A právě to „prázdno“ je „prostorem nového naplnění”.48 

V této koexistenci smyslového a konceptuálního přístupu, čistého grafického znaku 

a významového obsahu spočívá jedinečnost Ciglerova přínosu. 

Z teoretického hlediska se Ciglerovou tvorbou významně zabýval historik umění Jiří 

Zemánek, kurátor a autor úvodního textu katalogu k výstavě Realizace – Projekty – Kresby 

v Národní galerii v Praze v roce 1993, který říká: „Ciglerovy rané kresby krajinných projektů 

z let 1959–1960 novým způsobem vyjádřily typicky romantické topos evropské umělecké 

tradice, totiž prolnutí či spojení člověka s krajinou. Je v nich projektován záměr modelovat 
                                                            
47 Rozhovor J. Š. s Václavem Ciglerem, duben 2010. První Ciglerovu samostatnou výstavu v roce 1970 ve Špálově 
galerii připravil kurátor Jindřich Chalupecký. 
48 Archiv V. C., nepublikováno 
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přírodní prostředí v souhlase s elementárními projevy a rytmy lidských životních funkcí 

(chůze, dechu, tepu srdce) a tematizovat určité základní lidské situace; opakovaně se v nich 

setkáváme s kódováním polaritních vztahů mužského a ženského elementu. Jde většinou 

o elementární abstraktní konfigurace z volně organicky plynoucích, přibližujících 

a prostupujících se linií, jež v podobě půdorysných schémat vymezují hranice a průběh plynule 

do sebe přecházejících prostorů, a které se současně uplatňují jako samostatné volné kresby. 

Vyznačené trasy zamýšlel autor realizovat z vodních stěn, skleněných stěn, vyplněných 

pulsující vodou, či vegetace, nebo je zamýšlí situovat na vodní hladinu v podobě 

pozrcadlených odrazných ploch. Obdobně tedy jako ve zmíněných skleněných objektech se 

i v Ciglerových představách těchto děl setkáváme s uplatněním světelně-kinetických aspektů, 

odvislých od divákovy měnící se percepce, jejichž médiem je sklo nebo voda.“49 

 

1.4. Voda jako princip 

Voda jako princip je v tvorbě Václava Ciglera stále přítomná jako základní prvek života 

nebo forma energie a zároveň také jako prvek lidské zkušenosti ve smyslu zprostředkovávání 

zážitků kontaktu s přírodou. Cigler navrhuje a vytváří objekty – studánky, klidné a čeřené 

vodní hladiny, zrcadlové lávky na vodě nebo vodní chrámy.  

                                                            
49 ZEMÁNEK, Jiří. K prostorovému konceptu Václava Ciglera. Praha: Národní galerie, 1993. [katalog výstavy 
v Národní galerii v Praze-Zbraslavi 1993], nestr., archiv V. C. 
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Václav Cigler, Fontána – duha, soutěžní návrh plastiky pro Lousiana World Exposition. Kovový válec s tryskající vodou po 

jeho obvodu a kovový rošt na vodní hladině umožňující divákovi procházet duhou. 1983, počítačový zákres do fotografie 

modelu (archiv J. Š.) 

V roce 1982 byl vyzván k účasti v mezinárodní soutěži na vodní plastiku pro město 

New Orleans v rámci připravované světové výstavy Louisiana World Exposition, The First 

International Water Sculpture Competition (1984), jejíž téma bylo „The World of Rivers – 

Fresh Water as Source of Live“ (Svět řek – čistá voda jako pramen života). Soutěže se 

zúčastnilo celkem 472 přihlášených umělců z 32 zemí, v první fázi na podkladě zaslaných 

životopisných dat a fotodokumentací děl bylo porotou vybráno 30 semifinalistů a z nich pak 

v dalším kole 10 finalistů. Mezi semifinalisty byli vybráni umělci jako například Robert Morris, 

Jean Tinguely, Marta Pan, Anna a Patrick Poirier. Václav Cigler v soutěži uspěl a jeho vodní 

objekt nazvaný Fontána byl vybrán k realizaci.50 Vodní plastika Fontána byla zamýšlena 

v podobě kruhového kovového prstence, vytvořeného z ocelové trubky s vysokým 

povrchovým leskem. Vnější obvod měl být v jedné řadě pravidelně opatřen tryskami, kterými 

by ve směru jeho roviny radiálně vystupovala vodní mlha. Ta by se potom ve slunečním 

světle barevně rozkládala a vytvářela by v prostoru instalace umělou duhu. V klidném zálivu 
                                                            
50 Slovy Jiřího Zemánka Cigler jako jediný téma vody neilustroval, ale přímo ji vyjadřoval. In: ZEMÁNEK, Jiří. 
Václav Cigler Realizace, projekty, kresby [katalog výstavy]. Zámek Zbraslav 7. 5. – 27. 6. 1993. Praha: Národní 
galerie, 1993, str. 22–23. 
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řeky Mississippi by byly položeny kovové rošty, po kterých by se člověk duhou procházel. 

Navrhované plastiky ve tvaru skleněných schránek na vodu by vytvářely otevřené a uzavřené 

prostory určené pro procházení. Byly navrženy jako dvojstěnky z vrstveného tabulového skla 

vytvarovaného do oblých tvarů, mezi kterými pulzuje voda nebo vytlačená voda přetéká po 

vnějších plochách stěn. Pomocí vody Cigler projektoval skleněné clony, průchody, skleněné 

schránky ve tvaru stěn s pulzující vodou, systémy složené z otočných válců nebo ze soustav 

kovových či skleněných válců, které by tvořily duhové nebo více či méně transparentní vodní 

clony, podle směru umístěných trysek by umožňovaly různé tvary tryskání. Přestože se žádný 

z jeho návrhů nakonec z finančních důvodů neuskutečnil, stalo se téma vody společně se 

světlem, se zážitky spojenými s východem a západem slunce v zálivech řeky Mississippi pro 

Václava Ciglera podnětem a novým výchozím bodem pro jeho další tvorbu. S vědomím, že je 

voda látkou, kterou příroda oplývá, právě tak jako látkou, které se může člověku nedostávat, 

domýšlel Václav Cigler projekty ekologického zemědělství – jako například kovové rošty na 

principu skleníků pro pěstování rostlin a ryb nebo různé formy pěstování rostlin v zálivech 

řeky, sluneční kolektory ve tvaru lávky nad řekou, kovovou obruč se sítí s tryskami pro 

rozprašovače vody, které by byly určené k zavlažování pěstovaných rostlin. Otevřené 

zrcadlové hranoly umístěné pod vodou by nám zprostředkovávaly zrcadlení a zároveň ohřev 

vody.  

 

1.5. Světlo jako princip 

Kurátor a autor výstavy Václav Cigler Light and Space in the Garden of Reason Steven 

H. Madoff51 se ve svém textu dotýká podstaty Ciglerova myšlení a rozvádí ho ještě dál 

v pojmových kategoriích objektivistického paradigmatu: „Mluvím o fenomenologické 

zkušenosti minimalismu – zkušenosti, která, jak myslím, je Ciglerem dovedena dál, protože 

                                                            
51 Autor, kritik a historik umění Steven Henry Madoff (1955) se narodil v New Yorku a vystudoval Columbia 
University (BA, 1976), kde obdržel cenu poezie od Academy of American Poets a byl redaktorem Columbia 
Review. Dále studoval na Stanford University (MA, 1979; ABD 1981). Působil jako výkonný redaktor ARTnews  
1987–1994 a publikoval v časopisech Time, New York Times, Artforum, Art&Auction a v mnohých dalších. Od 
roku 1997 vydává Pop Art: Critical History v řadě dokumentů Twentieth-Century Art (University of California 
Press). Jeho básně byly vydány ve sbírce While We´re Here. Napsal a publikoval monografie Christopher 
Wilmarth Light and Gravidity; Donald Sultan In the Still Life Tradition; James Drake; Modern Melancholia: 
Thoughts on Jan Hafstrom´s Art. Jeho poslední publikovaná kniha je Art School (Propositions for the 21st 
Century).  V roce 2010 byl kurátor výstavy Václav Cigler Light and Space in the Garden of Reason v Litvak Gallery 
v Tel Avivu.  



31 
 

materialita skla, a to zejména optického skla, využívá specifický element světla. Ne jako 

doplňkovou zkušenost, ale jako zkušenost vnitřní. Merleau-Ponty hovoří o ustavující mysli 

a píše o přirozené jednotě vnímajícího subjektu.52 Rozvíjí představu divákovy perceptuální 

inteligence, která vytváří nedělitelné pole od prostoru a objektů v něm tak, že je mezi nimi 

soudržnost a porozumění. A právě světlo nazývá tím, co umožňuje této soudržnosti nabývat 

tvar. Světlo uzákoňuje řád vidění. Slova světlo (light), legislativa, soubor zákonů, zákonitost 

a inteligence  sdílejí indo-evropský kořen leg, který je spojen s pocitem jasu, s vizuální 

kvalitou světelnosti. Čitelnost (legibility), což znamená něco zjistit, vnímat to, sdílí tento 

kořen také.  A také logos, řecký výraz pro slovo, řeč nebo myšlenku (a také řád)53, spojující 

slova, řeč a rozum s jasností, s kvalitou toho, co do toho vnáší světlo. Jednota tedy není 

v objektu skrz něj samý, ale v aktu vnímání, který umělec zdůrazňuje – akt vidění, tak plně 

zapojený do tohoto objektu, jehož jediným účelem je, abychom si uvědomili vnímání.“54  

 
Václav Cigler, Michal Motyčka, výstava Václav Cigler: Light and Space in the Garden of Reason, Litvak Gallery, Tel Aviv, IS 

(archiv J. Š.) 

                                                            
52 MERLEAU-PONTY, Maurice. Sense Experience. In: Basic Writings. s. 132. 
53 Poznámka J.Š. 
54 MADOFF, Steven Henry. Václav Cigler Light and Space in the Garden of Reason [katalog výstavy]. Tel Aviv: 
Litvak Gallery, 2010, s. 11. (překlad J. Š.) 



32 
 

 
Václav Cigler, Michal Motyčka, Světelná linie, hrad Sovinec (archiv J. Š.) 

Světlo podobně jako voda jsou pro Václava Ciglera nositelé symbolických významů 

a zároveň vyjadřovacími prostředky. Symbolické se stává předmětem proměňování, voda ve 

své fluiditě a ve spojení se světlem, jež jí prochází a lomí, má se sklem hodně společného. 

Pohybujeme se ve světech vertikálních a horizontálních prvků Václava Ciglera, paralelně 

popsaných v nepublikovaných textech: „člověk …. svět…. vesmír ….vznešená záminka řádu…. 

k naplnění řádu“. Intenzita Světelné linie (2011) narůstá a vede diváka k čeřené Vodní hladině 

(2009), otevřeným průhledem do spodní části galerie můžeme ve stejném čase vnímat 

částečné mizení Světelné krychle (2012).  
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Václav Cigler, Michal Motyčka, Světelná krychle, 2012 (archiv J. Š.) 

 

1.6. Sklo jako prostředek k vyjádření světa 

„Sklo je materiál magický a v jistém smyslu duchovní. Optické sklo, se kterým od konce 

padesátých let pracuji, je materiál, který byl vyvinut pro technické a vědecké účely. Jeho 

prostřednictvím mohl člověk nahlédnout do tajemství mikro- a makrosvěta, a spatřit tak svět 

jiný, než jaký mu zprostředkovává samotný zrak. Jsou tedy optické vlastnosti skla pro mne 

výtvarnými a estetickými prostředky, pomocí kterých mohu divákovi představit svět 

ozvláštněný o nové tvarové, světelné a barevné podoby”. Václav Cigler55 

                                                            
55 Archiv V. C., nepublikováno 
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Sklo je pro Václava Ciglera materiál k vyjádření jiného prostorového a pocitového 

vnímání světa. Je to jedinečný výtvarný prostředek, pomocí něhož lze vytvářet prostory 

určené k meditaci a kontemplaci. Sklářská technologie obohatila sklo o nové vlastnosti, jež 

v mnohém ovlivnily vnější podobu současné architektury. Sklo nás sice i nadále bude 

vzrušovat vnější krásou svých ploch, ale stále více celým objemem, tedy situací, do které bude 

člověk vtahován a ponořován. Sklo může být panelem nebo stěnou, citlivým organismem 

reagujícím na světlo, teplo, měnícím podle potřeby svou barevnost i průhlednost, a nebo 

může být schopné ochránit člověka před nebezpečným zářením.56 Václav Cigler objevil 

optické sklo jako prostředek pro vytvoření uměleckého díla.  

Václav Cigler, Průzor, 1966–1971 (archiv J. Š.) 

                                                            
56 CIGLER, V., M. MOTYČKA a J. ŠINDELOVÁ eds. Václav Cigler Prostory/projekty. Praha: Motyčka, 2009, s. 20. 
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Optické sklo je sklo nejvyšší kvality. Jeho výroba vyžaduje nejvyšší úroveň dovedností 

a přesnosti, proto je jeho cena mnohem větší, než náklady na jiné skla na světě. Optické sklo 

se vyrábí za použití stejných surovin jako běžné sklo, ale jeho výroba vyžaduje mnohem 

přísnější proces a mimořádnou kvalitu ingrediencí, aby bylo dosaženo jeho pozoruhodné 

čistoty. Ve skutečnosti pouze tři evropské země, Francie, Itálie a Česká republika (lokalita 

Střeleč), mají písek dost velké čistoty, který může být použit k jeho výrobě. České optické 

sklo je vysoce křemenné, to způsobuje, že má „jiskru“. Jeho základními složkami jsou písek, 

soda, potaš a vápno. Přidává se ještě speciální chemikálie, aby sklo mělo charakteristickou 

tvrdost, odolnost, průhlednost a vysoce kvalitní lom. Sklo se vyrábí pouze průmyslově ve 

velkých pecích. Technologie zajišťují specializovaní zaměstnanci. Sklo jako surovina musí být 

naprosto nedotčená. Například nádrže používané pro tavení skla jsou lemovány platinou, aby 

žádné částice ze stěn pece nevnikly do roztaveného skla, což by způsobilo nežádoucí 

zbarvení, bubliny nebo jiné vady. Jakmile se sklo odtaví, nalije se z pece na dopravní pás pro 

chlazení, kde se chladí v teplotní křivce po dobu v rozmezí od osmi hodin po několik dní 

v závislosti na tloušťce bloků. Obvykle se optické sklo používalo pro přesné nástroje, jako 

jsou objektivy pro fotoaparáty, mikroskopy a dalekohledy.  

Čistota skla přirozeně propůjčuje sama o sobě čisté minimalistické formy typické pro 

Ciglerovu tvorbu. Poprvé použil průmyslově využívaný materiál optického skla 

k vytvoření uměleckého díla. Experimentoval se zvětšováním měřítka svých objektů 

a následně s použitím optického skla jako materiálu k sochařským způsobem vymyšleným, 

utaveným a vybroušeným monumentálním objektům konvex-konkávních forem a tvarů 

hranolu. 

V první fázi vzniká idea, skica, která je záznamem myšlenky sama pro sebe jako vnitřní 

komunikace. Od ní se v druhé fázi odvíjí měřítko, vzhled a materiálové složení. Ve třetí fázi je 

potřeba promyslet barvu a různé druhy pokovení: aluminiem, zlatem, chromem, niklem. 

Následně se hledá povrch mat nebo lesk a dále zvolení vhodného druhu technologie ručního 

nebo strojního opracování. Nezastupitelnou roli zde hraje technologická zkušenost a odhad 

limit. Optické sklo jako materiál je limitující z hlediska váhy a velikosti. Na základě těchto 

zkušeností se nakreslí plán – regulérní výkres. Po vzájemné konzultaci s realizátorem vzniká 

objekt fyzicky. Optické sklo je použito jako amorfní materiál, který se taví do formy, 

přetavováním ingotu – bloku skla – či tavením. Forma se vyrábí po ověření tvaru či 
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sochařských vztahů na sádrovém nebo dřevěném modelu. Forma je složena ze směsi 

sklářského písku (křemen mletý), sádry a někdy u větších teplot minimálního množství 

šamotu, jako výztuž – armatura – se používá nerezové pletivo. Forma se suší zbytkovým, na 

peci odpadním, teplem na 1–3 % vlhkosti 14 dnů. Po tavbě je forma znehodnocena, všechno 

v peci vyhoří. Ve formě jsou vzdušné kanálky pro odvod vzduchu a musí se počítat 

s násypnicí. To znamená, že sklo má na začátku procesu větší než finální objem. Podle formy 

se musí spočítat množství skla na základě objemu objektu plus rezerva na odpad a odbrus. 

Velmi důležité je také přesné určení tepelné tavící křivky, která se mění podle druhu skla, 

tvaru a velikosti objektu. Maxima křivky jsou 800–1200 °C podle druhu skla. Objekt může být 

v peci deset dnů až měsíc i déle. Teplota v peci může například týden velmi pomalu stoupat 

a týden klesat při změně skupenství. Po vyndání objektu z pece provádíme měření 

vychlazení, což je zvlášť důležité u objektů s rozdílnou tloušťkou, kde vzniká rozdílné napětí 

ve skle.  

Máme surovinu, která má tvar. Následné opracovávání nazýváme studeným 

procesem a to je buď řezání, pokud je to nutné nebo možné, či broušení. To znamená 

broušení na pile vybavené diamantovým kotoučem nebo ruční broušení, což je další 

zdlouhavý proces zahrnující použití stále jemnějšího brusiva, jímž se zpřesňuje a leští povrch 

skla. Skleněný objekt se důkladně omyje po každém kroku v tomto procesu, dokonce i brusič 

musí mít čisté ruce i oděv, aby se zajistilo, že se nepřenese na sklo jediné hrubší brusné 

zrnko, které bylo použito během předchozí fáze. To by způsobilo poškrábání a celý proces, 

vyžadující kompletní soustředění, přesnost, dobré oko, fyzickou zdatnost a čas, by musel být 

zopakován. Chyby mohou znamenat nenapravitelné škody.57 

Václav Cigler začal používat nejnáročnější techniky a technologie. Estetické 

a filosofické otázky se staly podstatou jeho umění, jak uvedl Jiří Zemánek „Osobnost Václava 

Ciglera si spojujeme především s pozoruhodnými minimalistickými objekty z broušeného 

optického skla, jimiž v 60. letech objevil specifické estetické vlastnosti a výrazové možnosti 

tohoto materiálu pro výtvarnou práci. Byl to počin, který této sféře výtvarného umění pomohl 

nalézt její svébytnost. Byl o to podstatnější, že se odvíjel nezávisle na vlivech ostatních 

klasických výtvarných oborů (malby, plastiky), které provázely tvorbu jeho odlišně 
                                                            
57 Text je volným přepisem rozhovoru J. Š. s Janem Frydrychem 23. 8. 2009, byl publikován v angličtině: 
MADOFF, Steven Henry. Václav Cigler Light and Space in the Garden of Reason [katalog výstavy]. Tel Aviv: Litvak 
Gallery, 2010, s.39–40. 
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zaměřených generačních druhů. Ciglerův přístup ke sklu ve své čistotě a záměrnosti, zdá se, 

nemá ani v evropském kontextu obdobu. Byl projevem nového způsobu výtvarného myšlení, 

jímž původní sklářské východisko přesáhl do nových tvůrčích konsekvencí: k úvahám 

o krajinných realizacích, architektuře, zahradním designu a utopických projektech života 

zítřka. Jejich společným jmenovatelem je to, co bych označil jako otevřený výtvarný koncept 

a z hlediska obsahu pak člověk a jeho životní prostředí.“58  

Na začátku dvacátého století bylo sklo jako materiál chápáno jako syrová látka 

nicotné hodnoty, která teprve začínala být naplňována uměleckým obsahem – významnou 

uměleckou myšlenkou. Začíná moderna umění skla, která vede přes Marcela Duchampa, 

utopické vize Bruna Tauta, přes Bauhaus a přes obnovený umělecký názor na ateliérové sklo, 

skleněné instalace v prostoru, sochy – objekty, technologie skleněné architektury. Sklo 

a světlo se staly pojmy architektonické moderny, která reprezentovala pokrokového ducha 

doby. Současně bylo na světlo a sklo v architektuře do 50. let 20. století nahlíženo 

s romantickou metaforou jako na stavby beztížné a průhledné. Sklo jako médium umění se 

stalo vyjadřovacím prostředkem a nevyčerpatelným a fascinujícím tématem jako obecně 

krásný a ušlechtilý materiál, jež má svou nezastupitelnou úlohu v kulturních i technických, 

sumárně civilizačních dějinách lidstva. V evropské kultuře působilo již před tisíciletím. 

Dokázalo inspirovat spisovatele i vizionáře jak ho vylíčil ve své knize Aldous Huxley:  

„Jako materiál navozující vize není sklo o nic méně účinné než přírodní drahokamy. Díky sklu je 

možné celou budovu – například Sainte-Chapelle nebo katedrály v Chartres a Sens – změnit 

v cosi magického a povznášejícího. Díky sklu mohl Paolo Uccello navrhnout kruhový šperk 

o průměru čtyř metrů – velké okno Vzkříšení, snad nejpozoruhodnější vizi navozující umělecké 

dílo, které kdy bylo vytvořeno. Lidé ve středověku si vizionářského prožitku evidentně cenili 

nade vše. Ve dvanáctém století byly v kostelech umístěny pokladničky, z nichž se platila 

údržba a instalace chrámových skel. Suger, opat z kláštera Saint-Denis, nám sděluje, že byly 

vždy plné. Pokud se za protireformace vzácně použilo sklo, pak to byla náhražka za diamanty, 

nikoli za rubíny nebo safíry. V sedmnáctém století vstoupily do sakrálního umění broušené 

hranoly a v katolických kostelech visí na nesčetných lustrech dodnes. V mešitách nejsou 

obrazy ani relikviáře, nicméně na Blízkém východě je jejich strohost poněkud zmírněna 

                                                            
58 ZEMÁNEK, Jiří. Václav Cigler Realizace, projekty, kresby [katalog výstavy]. Zámek Zbraslav, 7. 5. – 27. 6. 1993. 
Praha: Národní galerie, str. 22–23. 
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unášejícím třpytem rokokového křišťálu.“(Huxley 2011: 57) 

Jak uzavírá Steven H. Madoff: „Pochopit Ciglerovu tvorbu znamená uvědomit si, že se 

za prvé dotýká čistého prožitku (jenž je primárně vizuální) objektu tak, jak se s ním setkáváme 

ve světle. Za druhé představuje kognitivní proces, v němž jsou vjemy zpracovávány racionálně 

a významu nabývají z našich vzpomínek, jež napomáhají našemu porozumění objektu. Za 

třetí toto pochopení je součástí sítě významů, kontextuální struktury, jejímž prostřednictvím 

vstupuje prožitek do našeho individuálního (subjektivního) a obecného (konsensuálního, 

a tedy patrně objektivního) vědomí. A nakonec za čtvrté, neboť ve skutečnosti je zde 

přítomen ještě čtvrtý moment soukromého a kolektivního vědomí, jež aktivuje odlišný typ 

prožitku než je ten fenomenologický, a tím je společenský prožitek díla. Cigler však 

neupřednostňuje jeden typ prožitku před druhým. Požaduje, aby se všechny fenomenologické 

schopnosti divákova těla pohybujícího se kolem jeho objektů zapojily tak, aby byly s to 

působení světla a skla zakoušet a interpretovat. A dále po divákovi žádá, aby prostřednictvím 

tohoto poznání byl schopen dospět k dalšímu. Říká: Objekt je objektem pouze ve smyslu 

symbolu a kódu.“59  

 

 

 

 

                                                            
59 MADOFF, Steven Henry. Václav Cigler Light and Space in the Garden of Reason [katalog výstavy]. Tel Aviv: 
Litvak Gallery, 2010, s. 22–23. 
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2. Obrazový diskurs. Václav Cigler, Michal Motyčka 
Projekty 2003–2015 

 

„Tvořit znamená sestoupit na dno, ze dna na světlo, být tím, co dělá dno dnem a světlo 

světlem.“ Václav Cigler60 

 

Jaké jsou možnosti a meze zprostředkování myšlení prostřednictvím výtvarného díla? 

Jak vysvětlit pojmy vyjadřování na příkladech perceptivních fenoménů (např. horizontála, 

vertikála, pohyb). Co je to instalační prostor? Může to být správné seřazení věcí, které svým 

umístěním do kontextu mohou změnit svou obsahovost?  Co je vlastní „zorné pole“umění, je 

to důraz na pohledovost objektu – například umístění na osu – nebo důraz na osvětlení, 

gradaci, mentální práci s prostorem, zasazení předmětu, člověka do nějakého prostředí?  

Odpověď představila výstava Václava Ciglera a Michala Motyčky Projekty 2003–

201561 v Regionálním muzeum v Litomyšli formou fotodokumentace realizovaných 

i nerealizovaných projektů, jež byly zaměřeny na přesahy v utváření a proměňování prostorů 

v krajině, ve vytváření nových vztahů mezi architekturou a jejím okolím, v proměně vnitřních 

prostorů. Instalace byla pojata jako vizuální esej a ilustrovala proces možností myšlení autorů 

v souvislosti s konkrétním místem. Záměrná absence příběhu vyžadovala od diváka jiný 

pohled, nabízela mu možnost vstoupit do vztahu a pochopit procesuálnost tvorby vizuálním 

prožitkem. Objekty a prostorové instalace se mohou zdát být esteticky jasné v redukci formy 

i materiálu, v jednoduchosti, možná povrchně řečeno ve své kráse jemnosti, poezii a zároveň 

ve zkušenosti prostoru a ve snaze vyzvat diváka k dialogu. Součástí instalace bylo procházení 

světlem, překážkou, kterou musíme překonat, evokující jakýsi charakter doteku světelným 

ozářením ve smyslu radiace.62 Prostorový model energického pole byl procesem a zároveň 

                                                            
60 Archiv V. C., nepublikováno 
61 Václav Cigler, Michal Motyčka Projekty 2003–2015, Regionální muzeum Litomyšl, 13. 6. – 6. 9. 2015 
Výstava Václava Ciglera a Michala Motyčky Projekty 2003–2015 dokumentovala myšlení a uvažování autorů 
o problematice současného světa, jež přesahuje obory vizuálního umění a architektury.  
62 Zde bych ráda uvedla do kontextu myšlení amerického autora Richarda Buckminstera Fullera (1895–1983), 
jednoho z nejvýznamnějších vynálezců, vizionářů a myslitelů 20. století: „Chtěl bych tu vyzdvihnout jedinečnou 
a výlučnou schopnost lidské mysli objevovat vztahy mezi odlišnostmi, nikoli v nich, jelikož mozek používáme 
k chápání a zapamatování odlišností. Lidská mysl má tedy jedinečnou a výlučnou schopnost objevovat 
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schématem transformace člověka. Černá úzká chodba propojovala dva výstavní prostory, 

návštěvník byl nasměrován k jejímu průchodu, aniž by to předpokládal, procházel silným 

světelným polem. Byl ozářen technickým světlem, které vyzařovaly dva zdroje zářivek 

umístěných po stranách. 

Výstava se konala při příležitosti dokončení výtvarné světelné sakrální instalace 

v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Napohled jednoduchá instalace, poprvé 

zde byla představena přítomnost Hospodina, jak je zapsána v Genesis (2). „Ducha 

vznášejícího se nad vodami“ jako příslib stvoření života a jako symbol propojení nebe 

a země.63 Ze středu kupole zavěšený Sloup s odraznou plochou (2014) je doplněn novým 

oltářním stolem Menzou a Světelným křížem (2015) tak, aby synergicky vytvářely nové 

světelné, barevné a prostorové vztahy. Zaroveň budují trvalý prostor pro člověka, řád, 

v němž umíme být a chceme být sami sebou, jež je v souladu s přirozeností věcí a osudem 

člověka, lidskostí a spravedlností. Oltářní stůl – menza je skleněný objekt v podobě kvádru 

naplněného světlem, jehož intenzita buď světelně narůstá, nebo se vytrácí. Vnitřní světlo 

oltářního stolu je možno zapínat při výjimečných příležitostech. Při vypnutí se objekt stává 

částečně difúzním a éterickým. Oltář je památné a zároveň bohoslužebné místo. Místo 
                                                                                                                                                                                          
a vyjadřovat čistě matematicky principy, které objevila a jež představují část věčných vzájemných vztahů 
(principů) vesmíru. Ty jsou bez výjimky synergetické. Synergie znamená chování celých systémů, jež nelze 
předvídat na základě chování jednotlivých částí, pokud je posuzujeme jednotlivě.“ (Fuller 2014:198) 
63 Témata chrámu jako galerie výtvarného umění či veřejného prostoru ve smyslu setkávání se v sakrálním 
prostoru či intervencí současného umění jsou velice aktuální. V řadě historicky nejodvážnější je nepochybně 
práce, jež vykonal dominikán Maria-Alain Couturier, který v padesátých letech ve Francii dokázal navázat dialog 
s umělci jako byli Henri Matisse, Pablo Picasso, Fernand Léger či Le Corbusier, z jejich setkání vyrostla unikátní 
světová díla jako například výzdoba kostela v Assy, Sacré-Cœur Audincourtu (Jean Bazaine, Fernand Léger), 
kaple v Ronchamp, klášter La Tourette. Malíř Henri Matisse pojednal jedinečným způsobem dominikánskou 
kapli ve Vence, Fernand Legér spolupracoval na výzdobě kostela v Assy a Le Corbusier, jeden z nejvýznamnějších 
architektů 20. století, prohlásil, že každý člověk, který hledá harmonii, má smysl pro posvátné. Pokračovatelem 
v této myšlenkové linii byl kněz a vůdčí osobnost liturgického hnutí Romano Guardini, jenž spolupůsobil při 
zrodu děl, která se stala mezníky v dějinách sakrálního umění první poloviny XX. století (kaple a Rytířský sál na 
hradě Rothenfels, kostel Božího těla v Cáchách od architekta Rudolfa Schwarze). Snažil se o vymezení pojmu 
umění, o vymezení vztahu umění a spirituality, věnoval se koncepci sakrálního umění: „Výtvarné umění je 
rozsáhlá oblast, nepřehledná a rozmanitá až k zmatení. A přitom se neustále zvětšuje a dále rozvětvuje.. Co chci 
od umění? Kterou oblast chci poznat? Jak mám přistupovat k vybraným dílům?“   
Dalším významným představitelem je profesor Friedhelm Mennekes, německý jezuita, jenž intervenoval výstavy 
současného umění do sakrálního prostoru, v kostele sv. Marka ve Frankfurtu n.M., dále založil Stanici umění 
v kostele sv. Petra v Kolíně nad Rýnem, od roku 2011 přednáší na univerzitě v Bonnu současné umění a způsoby 
jeho zprostředkování. Velice inspirativní je jeho kniha nazvaná Nadšení a pochybnost, nové umění ve starém 
kostele (v tradičním sakrálním prostoru). Citujeme nejodvážnější myšlenky: „Dějiny křesťanské ikonografie jako 
ilustrace víry definitivně skončily. Umění a víra by se navzájem měly zpochybňovat, lépe robustně než upejpavě. 
Smysl umění spočívá v obnoveném vidění, a ne ve vlastnění jednoho či více děl. Každé nové dílo vyžaduje 
zvláštní zprostředkování v kritické interpretaci.“ V Čechách můžeme zmínit například aktivity v kostele 
Nejsvětějšího Salvátora v Praze monsignora Tomáše Halíka a architekta Norberta Schmidta, který se podílí na 
vydávání časopisu Salve a je spolukurátor zde připravovaných výstav.  
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setkání člověka s Bohem. Světelný kříž je posledním výtvarným, obsahově a významově 

smyslutvorným prvkem instalace, laserové linie protínající obě kostelní lodě ve tvaru 

prostorového kříže promítané při svátečních příležitostech uvádí návštěvníka do pohybu, 

skrze pohyb vnímáme impozantní prostor barokního chrámu.  

 

 

 

 

 

 

 

Na výstavě byly představeny základní koncepty Ciglerova díla člověk, prostor, sklo, 

světlo, voda s narativy horizontály, vertikály, zrcadlení či mizení; vnitřního soustředění ve 

formě procesů světelného dýchání nebo čeřené vodní hladiny.64  

 

 
Pohled do instalace výstavy Václav Cigler, Michal Motyčka Projekty 2003–2015, Regionální muzeum Litomyšl, (archiv J. Š.) 

                                                            
64 Všechny uvedené fotografie v této kapitole pochází z archívu J. Š. 
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Pohled do instalace výstavy Václav Cigler, Michal Motyčka Projekty 2003–2015, Regionální muzeum Litomyšl, (archiv J. Š.) 
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Pohled do instalace výstavy Václav Cigler, Michal Motyčka Projekty 2003–2015, Regionální muzeum Litomyšl, (archiv J. Š.) 
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1  2015 Clona, Chrám Matky Boží před Týnem, Praha, CZ     

2,6  2014 návrh střechy pro budovu společnosti Lasvit, Nový Bor, CZ, počítačová vizualizace, nerealizováno 

3,7  2014 Vodní pavilon, zámek Žďár nad Sázavou, CZ, počítačová vizualizace, připraveno k realizaci 

4  2013 Motýl, počítačová vizualizace, realizováno, soukromá sbírka 

5  2007 Vor, Canal Grande, Benátky, I 

8  2015 objekt pro vstupní prostor budovy Crystal, Praha, CZ, počítačová vizualizace, nerealizováno 
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Clona, 2015, zlatá folie 1,5–20m. Výtvarná instalace nazvaná Clona odděluje prostor 

věřících od prostoru kněze ve smyslu opony v chrámu, jež byla trvalou připomínkou Boží 

přítomnosti. Roztržení opony odshora až dolů je historický fakt s hlubokým významem. 

V určitém smyslu byla opona symbolickým obrazem samotného Krista, který je cestou k Otci 

(Jan 14:6). V rámci projektu Boží umění 2015, Chrám Matky Boží před Týnem, Praha 1, od 29. 

5. do konce června 2015.  

Instalace Václava Ciglera, Michal Motyčka Clona, 2015, Chrám Matky Boží před Týnem, Praha (archiv J. Š.) 
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Projekce Voru zachycuje plavidlo se zrcadlovou plochou, které bylo sestrojené 

a nainstalované na Canale Grande v blízkosti mostu Akademie v den vernisáže 30. 3. 2007. 

Zrcadlová plocha čtverce, která se lehce houpala, reagovala na pohyb vody a zrcadlila slunce 

a oblohu v neustále se měnícím světle, byla poctou Benátkám.  

 
Instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky Vor, 2007, Canal Grande, Benátky (archiv J. Š.) 
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9,13  2008 výstava Sam Junker Collection, Gemeentemuseum, Den Haag, NL 

10,11,12 2004 výstava Thinking in glass, Václav Cigler and his school, Gemeentemuseum, Den Haag, NL 

14,15  2011 výstava Václav Cigler, Caterina Tognon Arte Contemporanea, Benátky, I 

16  2007 výstava Václav Cigler, Caterina Tognon Arte Contemporanea, Benátky, I 
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1, 5, 9 2005 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, parkan, Litoměřice, CZ 

2  2010 Kříže, projekt pro klášterní zahrady, Litomyšl, CZ, počítačová vizualizace, nerealizováno  

3,7  2010 Pocta RNDr. B. Peroutkovi, Muzeum regionu Valašsko a město Vsetín, Zámek Vsetín – atrium, 

Vsetín, CZ 

4,8,12  2008 výstava Křehká krása, Museum Kunst Palast, Düsseldorf, D 

6,10  2009 Odrazné pole, výstava Crossing Borders, Glasmuseet, Ebeltoft, DNK  

11  2009 Hranoly, výstava Místo setkání, Museum Kampa, Praha, CZ 
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Instalace pro výstavu Zerbrechliche Schönheit65, kterou připravil tehdejší ředitel 

a mimořádný znalec českého skla doktor Helmut Ricke66 v Museu Kunst Palast v Düsseldorfu, 

propojila prostory před vchody dvou protilehlých budov muzeí dvojicemi trojbokých hranolů, 

jejichž celková délka byla 6 m a výška 1,3 m. Plnily funkci pěších koridorů, kterými byl 

návštěvník ve svém pohybu veden a směrován ke vstupu na výstavu. Jejich velikost vycházela 

z dispozice parku. Odrazné plochy skleněných tabulí na povrchu hranolů dané prostředí 

vizuálně oživily hrou světel, barev a tvarů.  

 Instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky Brána, 2008, Křehká krása, Museum Kunst Palast, Düsseldorf (archiv J. Š.) 

                                                            
65 Výstava trvala od 19. dubna do 31. srpna 2008 a byla k ní vydána stejnojmenná rozsáhlá publikace 
Zerbrechliche Schönheit – Glas im Blick der Kunst. Düsseldorf: Hatje Cantz Verlag, museum kunst palast, 2008. 
66 RICKE, Helmut (ed.) Czech Glass: Design in an Age of Adversity. Düsseldorf: museum kunst palast, 2005. 
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13,14  2009 Zrcadlící křídla na vodní hladině, Stichting Fraeylemaborg Slochteren, vodní zámek Fraeylemaborg, 

NL. 

15,16,19,23 2009 Místo setkání, Museum Kampa, Praha, CZ 

17  2014 Procházení, zahrady Vratislavského paláce, Praha, CZ 

18  2013 návrh terasy pro budovu Živnobanky, Praha, CZ, počítačová vizualizace, nerealizováno  

20  2013 návrh objektu pro budovu Florentina, Praha, CZ, počítačová vizualizace, nerealizováno  

21,22  2009 Procházení, Den Haag, NL  

24   2013 návrh objektu pro budovu Živnobanky, Praha, CZ, počítačová vizualizace, nerealizováno 
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Procházíme rozevřenými stěnami zrcadlových ploch, jež postupně přecházejí pod 

vodní hladinu. „Jsme v konfrontaci sami se sebou i s prostorem, který nás částečně vymezuje 

a současně se nám otevírá. Vizuálním prostředkem je obloha a člověk, jeho narcistní nebo 

nenarcistní pohled.“ Václav Cigler  

Zkušenost se zrcadlením je Václavu Ciglerovi bytostně vlastní. Zrcadlení 67 je v jeho 

tvorbě používáno jako vizuální prostředek, jenž je schopen dotvářet člověka pomocí vnímání 

vlastní subjektivity a umožňuje autorovi i divákovi navázat komunikaci s bezprostředním 

okolím. Objevuje se v šedesátých letech v kolekcích šperků a předmětů jako prsten – anténa, 

čelenka s vysunutou květinou, maska před obličej s průzorem ve tvaru listu, náušnice se 

zlatým odlitkem ucha, plechová kravata nebo náramek ve tvaru spirály zakončený odraznými 

zrcadlovými plochami sloužícími k pozorování okolí. 

Instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky Zrcadlící křídla na vodní hladině, 2009, Stichting Fraeylemaborg Slochteren, 

vodní zámek Fraeylemaborg (archiv J. Š.) 

                                                            
67 Teoreticky rozvíjí úvahy o zrcadlení nazvané Způsoby reprezentace filosof, estetik a spisovatel Umberto Eco 
(1932) v knize O zrcadlech a jiné eseje. Od Lacanovy úvahy o vývojovém období zrcadla a paralelní zkušenosti se 
zrcadlem ve smyslu vnímání, myšlení a vědomí vlastní subjektivity dochází k imaginární a symbolické zkušenosti, 
zkušenosti ve smyslu fenomenologické redukce, jež vychází z každodennosti, zrcadlový obraz, který můžeme 
vnímat jako způsob interpretace otisku či znaku. ECCO, Umberto. 2002 O zrcadlech a jiné eseje, Praha: Mladá 
fronta, s. 13–50. 
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Instalace s názvem Místo setkání 2009, jež byla vytvořena pro terasu Musea Kampa, 

je prostor ve tvaru skleněného „trychtýře“ s rafinovaně reflexívním povrchem o velikosti 

přibližně 20x20 m.  

 
Instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky Místo setkání, 2009, Museum Kampa, Praha (archiv J. Š.) 
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Disk (2013), pokovené sklo, sklolaminát, kovová konstrukce, cca 250×1000×1000 cm 

Objekt ve tvaru disku projektovaný do prostoru veřejně přístupné piazzy administrativního 

komplexu Florentinum je pomocí ocelových lan zavěšen ve výšce druhého patra budovy tak, 

aby svým vysoce zrcadlovým povrchem reflektoval prostor otevřené dvorany, pohyb 

návštěvníků i odrazy oblohy. Sférický objekt zdánlivě jednoduchého geometrického tvaru se 

neustále vizuálně proměňuje. Je ozvláštňován událostmi a ději tohoto světelně, barevně 

a tvarově proměnlivého prostředí.  

 
Návrh instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky Disk, 2013, Florentinum, Praha (archiv J. Š.) 
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25  2010 Procházení, projekt pro zámecké zahrady, Litomyšl, CZ, počítačová vizualizace, nerealizováno  

26  2015 návrh na kašnu, Zámek Troja, Praha, CZ, počítačová vizualizace, připraveno k realizaci 

27  2009 Zdvojená vertikála, Kramářova vila, Praha, CZ 

28  2009 Zdvojená vertikála, Den Haag, NL 

29,33  2010 projekty pro klášterní zahrady, Litomyšl, CZ, počítačová vizualizace, nerealizováno  

30  2009 návrh objektu pro výstavu v Letohrádku královny Anny, Praha, CZ, počítačová vizualizace, 

nerealizováno 

31  2015 Studánky, Galerie hlavního města Prahy, Zámek Troja, Praha, CZ 

32  2009 Jiná krajina, Kramářova vila, Praha, CZ 

34  2014 Místo setkání II, návrh pro zahrady galerie GASK, Kutná hora, CZ, počítačová vizualizace, připraveno 

k realizaci 

35  2009 Jiná krajina, Oisterwijk, NL 
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36  2014 Soutěž na návrh výtvarného díla jako vzpomínky na jedinečný odkaz Mistra Jana Husa, Praha, CZ, 

počítačová vizualizace, nerealizováno 

Studánky, 150×150×60, 7 kusů, vyjadřují to podstatné – základní prvky života – vodu 

a světlo. Nově vytvořené prostorové vztahy a zkušenosti s prostorem a v prostoru jako 

napětí mezi komplementárními a neoddělitelnými aspekty skutečnosti, jako vztah mezi 

člověkem a nebem, osobním a obecným.  

 
Instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky Studánky 2015, Zámek Troja, Praha (archiv J. Š.) 

 

Husův odkaz z pohledu vizuálního sdělení je nejvíce přiblížen jako symbol šíření 

světla, symbol pravdy a vzdělání. Navrhované sochařské dílo nazvané Světlonoš má podobu 

rozhlasové antény zakončené skleněným objektem, z něhož vychází do všech světových stran 

intenzívní světlo. V návrhu se autoři pokusili nalézt podobu současného uměleckého díla, 

které by se stalo symbolem tolerance a svobody, charakteristických rysů lidské bytosti, jež 

jsou vedle rozumu nejvyššími atributy člověka. Objekt byl výzvou, poctou a symbolem pravdy 

v tomto světě; oslavou „síly slova“, slova o potřebě pravdy a svobodného života. Současným 

prostředníkem šíření takovéhoto slova je rozhlas, jehož technickým prostředkem je 
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v podstatě mikrofon a anténa. Oba tyto prostředky byly povýšeny na symboly 

zprostředkovávané pravdy. Anténa se takto stala nosičem světla, majákem zakončeným 

zvětšeninou mikrofonu, zvýrazněného světlem, které je vysíláno do svého bezprostředního 

i vzdáleného prostoru. Objektu byl ponechán jeho charakteristický teleskopický výsuvný tvar. 

Konstrukce díla by byla tvořena trvanlivým materiálem – nerezovými trubkami o několika 

průměrech, které by byly do sebe vloženy a postupně směrem vzhůru se zužovaly. Na 

vrcholu by byl upevněn prvek z uranového skla ve tvaru majáku jako výtvarný prostředek, 

který by symbolizoval tok informací. Objekt by vyrůstal z dlažby náměstí a jeho součástí by 

byl nápis: VÝZVA MISTRA JANA HUSA: MILUJTE PRAVDU, HLÁSEJTE PRAVDU, BRAŇTE 

PRAVDU, NA PAMÁTKU 600. VÝROČÍ JEHO SMRTI UPÁLENÍM. Ve zprávě autoři napsali: 

„Vzpomínky na jedinečný odkaz Mistra Jana Husa jsou nám blízké a ztotožňujeme se s nimi. 

Pokusili jsme se v našem návrhu nalézt podobu sochařského díla, které by se stalo 

nadčasovým symbolem tolerance, svobody a lidskosti“. 

Návrh výtvarného díla Václava Ciglera a Michala Motyčky jako vzpomínky na jedinečný odkaz Mistra Jana Husa, 2014, 

Karolinum, Praha (archiv J. Š.) 
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1,2  2012 Zalomená vertikála, návrh pro foyer Unicredit Bank, Praha, CZ, počítačová vizualizace, 

nerealizováno 

3  2012 Rampa, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, CZ 

4  2009 Zdvojená vertikála, Den Haag, NL  

5  2007 Pavilon, Caterina Tognon Arte Contemporanea, Benátky, I 

6  2009 Vertikála, výstava Crossing Borders, Glasmuseet, Ebeltoft, DNK 

7  2013 výstava Václav Cigler Opět zde, Galerie 19, Bratislava, SK 

8  2013 výstava Václav Cigler, Michal Motyčka Na hradě, hrad Sovinec, Muzeum v Bruntále, CZ 

9  2012 Brána, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, CZ 

10  2012 Jiná krajina, zahrady Vratislavského paláce, Praha, CZ 

11   2005 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, parkan, Litoměřice, CZ 

12  2010 Ostrov, počítačová vizualizace landartového projektu, nerealizováno  
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V zahradě u Palazzo Cavalli Franchetti byl umístěn objekt ve tvaru otevřeného altánu 

nazvaný Zahradní pavilon. Byl tvořen čtyřmi pětimetrovými kovovými prvky, zakončenými 

trojbokými hranoly z optického skla, které rozkládá světlo do celé škály spektrálních barev. 

Kovové prvky byly natolik subtilní, že je závany větru neustále proměňovaly. Objekt 

nepůsobil sochařsky monstrózně, spíše reagoval na prostředí živé přírody, která mu 

dokreslovala vhodnou kulisu. Záměrem instalace bylo podvědomě vyvolat prostorovou 

situaci, zároveň se stala místem, do kterého bylo možné vstoupit a být jeho součástí.  

                                                                      
Instalace Václava Ciglera Pavilon, 2007, Caterina Tognon Arte Contemporanea, Benátky (archiv J. Š.) 
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Brána, 2012, je vítací prvek, uvádí návštěvníka do širšího prostorového kontextu, jež 

otevírá nové možnosti pochopení vztahu prostoru a člověka ve smyslu orientace, 

rozprostírání se a prolínání, nasměrování a vyhranění zároveň. V současné době je 

instalovaná na výstavě Václav Cigler Tady a teď v Trojském zámku v Praze. 

                  
Instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky Brána, 2012, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha (archiv J. Š.) 
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13,15,16,19 2012 výstava Hledání řádu, Dvorak Sec Contemporary, Praha, CZ 

14  2013 výstava Václav Cigler, Michal Motyčka Na hradě, hrad Sovinec, Muzeum v Bruntále, CZ 

17,18  2004 výstava Václav Cigler, Galerie Benedikta Rejta, Louny, CZ 

20,21  2006 výstava Václav Cigler, Galerie Pokorná, Praha, CZ 

22  2015 Menza, Sloup s odraznou plochou a Světelný kříž, piaristický chrám Nalezení sv. Kříže v Litomyšli, 

Litomyšl, CZ  

23  2014 Sloup s odraznou plochou, piaristický chrám Nalezení sv. Kříže v Litomyšli, Litomyšl, CZ 

24  2013 výstava Václav Cigler Opět zde, Galerie 19, Bratislava, SK 

Menza Oltářní stůl – menza je skleněný objekt v podobě kvádru naplněného světlem, 

jehož intenzita buď světelně narůstá, nebo se vytrácí. Vnitřní světlo oltářního stolu je možno 

zapínat při výjimečných příležitostech. Při vypnutí se objekt stává částečně difúzním 

a éterickým. Oltář je památné a zároveň bohoslužebné místo. Místo setkání člověka 

s Bohem.  

Sloup je skleněný trojboký hranol z optického skla, který visí ze středu kupole. Jeho 

optické vlastnosti rozkladem světla vytváří duhu, jež náleží k významným křesťanským 
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symbolům. Je volně zavěšen na principu Foucaultova kyvadla nad kruhovou skleněnou 

plochou evokující svou barvou vodní hladinu. Sloup tvoří vertikální osu instalace, stává se 

elementárním a zároveň zvýznamněným bodem ve smyslu pomyslného spojení nebe se 

zemí, či jako linie přesahující vymezení místa, času a děje.  Je schopný na základě svých 

vlastností způsobovat za určitých podmínek rozkládání světla a částečnou reflexi, a tak 

vytvářet nové světelné, barevné a prostorové vztahy. 

Světelný kříž  Impozantní barokní prostor kostela je složitou konstrukcí, jejíž účinek je 

založen na slučování toho, jak je různé smysly (sluch, hmat, zrak) pojímají.  Vzbuzují tak 

otázku, jakým způsobem prostor „vnímáme“. Společenský  prostor není jenom podnětem, 

který se vynořuje pomocí našich percepcí více či méně přirozeně, ale má i hodnoty kulturní 

a sociální. Prostor chrámu a prostor krypty má zvláštní rozměr, totiž „hloubku“, která není 

redukovatelná na měřitelnou vzdálenost. Minulost, přítomnost a budoucnost se tady 

propojují v událost v podobě světelných proudů ve znaku kříže, vnímaného z pohledu lidské 

perspektivy. Tyto světelné linie jsou vytvořeny za pomoci speciálních světel umístěných na 

římsách v ose hlavní lodi a transeptu.  

                                                                                   
Instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky Menza, Sloup s odraznou plochou a Světelný kříž, piaristický chrám Nalezení sv. 

Kříže v Litomyšli (archiv J. Š.) 
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1,5,9 2010 výstava Light and Space in the Garden of Reason, Litvak Gallery, Tel Aviv, IS 

2  2009 výstava Místa setkávání, Museum Kampa, Praha, CZ 

3,4,8  2012 výstava Hledání řádu, Dvorak Sec Contemporary, Praha, CZ 

6,10 2009 výstava Light and Water as a Principle, National Glass Centre, Sunderland, GB 

7 2013 výstava Václav Cigler, Michal Motyčka Na hradě, hrad Sovinec, Muzeum v Bruntále, CZ 

11  2008 výstava Vodní hladiny / zrcadlení / čeření, Kai de kai, Praha, CZ 

12  2013 výstava Václav Cigler Opět zde, Galerie 19, Bratislava, SK 
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Výstava Na hradě byla pojata jako připomínka tragické minulosti hradu s úmyslem 

evokovat světlo a vodu jako nadčasové principy v kontrastu se vzpomínkou na událost, která 

toto prostředí nešťastně poznamenala.  

 
Instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky Světelný kříž, hrad Sovinec (archiv J. Š.) 
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Prostřednictvím výstavy nazvané Opět zde připomněl Václav Cigler bratislavským 

přátelům a veřejnosti své působení po 48 letech, kdy byl pověřen Vysokou školou výtvarných 

umění, aby založil a vedl ateliér Sklo v architekture.  Jeho škola byla laboratoří myšlení, 

experimentální dílnou, prostředím sebepoznání. Paralelně vedle pedagogické činnosti se 

Cigler věnoval s plným nasazením vlastní výtvarné práci. 

 
Pohled do instalace výstavy Václav Cigler Opět zde, Galerie 19, Bratislava (archiv J. Š.) 
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13,17,21 2012 výstava Hledání řádu, Dvorak Sec Contemporary, Praha, CZ 

14,18,22 2003 výstava Václav Cigler a absolventi Oddelenia Sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení 

v Bratislavě v letech 1965–1979, Výstavní síň Mánes, Praha, CZ 

15  2004 výstava Václav Cigler, Galerie Caesar, Olomouc, CZ 

16 2010 výstava Light and Space in the Garden of Reason, Litvak Gallery, Tel Aviv, IS 

19,23  2004 výstava Václav Cigler, Veletržní palác, NG, Praha, CZ 

20  2013 výstava Václav Cigler Opět zde, Galerie 19, Bratislava, SK 

24 2009 výstava Light and Water as a Principle, National Glass Centre, Sunderland, GB 
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25,29  2009 návrh objektu pro výstavu v Letohrádku královny Anny, Praha, CZ, počítačová vizualizace, 

nerealizováno 

26,33 2013 výstava Václav Cigler, Michal Motyčka Na hradě, hrad Sovinec, Muzeum v Bruntále, CZ 

27,28,31,32 2011 Událost ticha, White Gallery, Osík u Litomyšle, CZ, počítačová vizualizace, nerealizováno 

30,34  2008 výstava Vodní hladiny / zrcadlení / čeření, Kai de kai, Praha, CZ 

35  2007 Světelný pavilon, Caterina Tognon Arte Contemporanea, Benátky, I 

36  2014 Světelný vor, projekt pro festival světla Signal, Praha, počítačová vizualizace, nerealizováno. 
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Vytvořená kulisa objektu za pomoci zdrojů mlhy a světla, který by obepínal budovu 

galerie. Pomocí osmi zdrojů mlhy, jež by byly umístěny v zapuštěném korytu v terénu 

s proměňují se šířkou štěrbiny, by se v horní části vypouštěla lehká mlha. Paralelně se 

stěrbinou pro mlhu by běžela stěrbina pro světlo.  

 
Návrh instalace Václava Ciglera a Michala Motyčky Událost ticha, 2011, White Gallery, Osík u Litomyšle (archiv J. Š.) 
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3. Pedagogické a umělecké působení Václava Ciglera 

v letech 1965–79 na Vysoké škole výtvarných umění 

v Bratislavě. Založení a vedení ateliéru Sklo 

v architektuře.  
 

„Výtvarné školy se od jiných škol liší nejen svou učební náplní, ale především charakterem 

práce, a tudíž i metodou výuky. Odborná výchova na těchto školách není založena na 

množství získaných vědomostí, ale především na rozvíjení tvůrčího myšlení. Škola je 

laboratoří myšlení, experimentální dílnou, prostředím sebepoznání. Škola je sondáž. Umění 

nelze učit ani se naučit. Učit a naučit se lze jen určité rutině a řemeslu. Tvůrčí práce má 

povahu poezie. Umělec vnímá celou svou bytostí. Tvůrčí myšlení je třeba neustále 

regenerovat, protože „poznané“ je v situaci neustálého prověřování. Hledání pravdivého 

výrazu je tvůrčím procesem, který skutečnost ozvláštňuje. Neskutečné neexistuje. Je jen 

skutečnost reálného nebo zpoetizovaného skutečna. Umění vyjevuje nejen poznané, ale 

i tušené. Každý člověk je osobností a škola v tomto smyslu představuje hledání dekódovacích 

klíčů pro její objevení. Škola předpokládá schopnost osvobození se od návyků a klišé. Škola je 

sondáží do nejhlubšího nitra svých studentů. Kéž sondáží pravdivou a opravdovou. Umění je 

nikdy nekončícím procesem poznání.“ Václav Cigler68 

 

K tématu Ciglerovy školy existuje rozsáhlá literatura.69 Tato kapitola je uvedením do 

problematiky, která je silným inspirativním pozadím k pozdější sondě autorky ve školním 

prostředí výuky výtvarné výchovy na primárním stupni základní školy. Vznikla na základě 

archivních průzkumů a osobních rozhovorů s Václavem Ciglerem a jeho žáky. 70 

                                                            
68 V programu školy formulovaném již v roce 1965 při nástupu na VŠVU. viz. CIGLER, Václav. K výchovnému 
programu školy. Výtvarný život. 1970, r. 15, č. 4, s. 13–17. 
69 Viz. příloha Bibliografie okruh Ciglerovy školy 
70 rozhovor V. C. a J. Š., Praha, duben 2010 
Část byla publikována v katalogu ŠINDELOVÁ, Jana. Glass, Art, and the Poetry of Purpose A Conversation with 
Jana Šindelová. In: MADOFF, Steven Henry. Václav Cigler Light and Space in the Garden of Reason [katalog 
výstavy]. Tel Aviv: Litvak Gallery, 2010, s. 27–38. 
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Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě byla založena 9. června roku 1949 

Slovenskou národnou radou. V rámci poválečné transformace vznikají na Slovensku nové 

kulturní instituce Vysoká škola múzických umení v Bratislavě, Slovenská národná galéria 

a z původního bratislavského Mestského divadla vyrostlo Slovenské národné divadlo. Většina 

nastupujících pedagogů získala vzdělání na pražské Akademii výtvarných umění jako Ján 

Mudroch, Ján Želibský, Peter Matejka, Rudolf Pribiš, Bedrich Hoffstädter a ďalší. Dějiny 

umění a estetiku zde učili například Jiří Kotalík, Vojtěch Volavka, Zdenka Volavková-

Skořepová, Václav Zykmund. Jejich zásluhou zde vznikla v roce 1957 Katedra teoretických 

predmetov.71 V té době se Václav Cigler jako nadějný mladý umělec účastnil světových 

přehlídek. V roce 1957 byly jeho práce vystaveny na XI. trienále v Miláně, v roce 1958 na 

výstavě Expo´58 v Bruselu.72 Následovaly další výstavy v nejprestižnějších institucích světa: 

v roce 1959 výstava v The Corning Museum of Glass Corning v USA, následuje XII. triennale 

v Miláně v roce 1960 a další v roce 1961 v Gemeente Musea Amsterdam, Museum Fodor 

v Amsterdamu, 1963 Muzeum Śląskie ve Wroclawi a v roce 1964 v Museu of Contemporary 

Crafts of the American Craftmen´s Council v New Yorku.  

V roce 1965 na základě doporučení Stanislava Libenského, Jindřicha Chalupeckého 

a Karla Hetteše přijal rektor Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě Rudolf Pribiš Václava 

Ciglera na místo vedoucího pedagoga nově vytvořeného oboru.  

Otevírá se mu cesta na Východ a je odříznutá jakákoliv osobní komunikace se 

západním uměleckým děním.  

V Bratislavě působil do roku 1979 ve vedení Oddělenia sklo v architektúre na Vysoké 

škole výtvarných umění. Program školy byl zaměřen na sklářskou problematiku v rozsahu 

vnější i vnitřní architektury, na sklo, „které architektonický prostor vymezuje, a sklo, které 

architektonický prostor vyplňuje. V jiném smyslu je možné mluvit o skle funkčním a skle 

uměleckém.“73  

                                                            
71 KOKLESOVÁ, Bohunka. Naša škola vznikla v roku 1949. Zoznámte sa detailnejšie s jej príbehom. Historia. [cit. 
2015–06–11] Dostupné z: http://www.vsvu.sk/o-nas/vsvu/historia/ 
72 Přestože měli Václav Cigler a Zdena Strobachová jako zúčastnění umělci zakoupené letenky, nikam neletěli, 
jejich účast na výstavě a cesta do Bruselu byla politicky nežádoucí. MOTYČKA, Michal a Jana ŠINDELOVÁ, eds. 
Sidonie. Praha: Motyčka, 2006, s. 11.  
73 rozhovor V. C. a J. Š., Praha, duben 2010 



70 
 

Václav Cigler ve svém pedagogickém přístupu vycházel ze svého školení u profesora 

Josefa Kaplického74, jako pedagog byl důsledný; prosazoval konceptuální myšlení, sdílel se 

svými studenty otevřený smyslový a intelektuální prostor a zároveň vybudoval a zajistil 

provoz náročného technického vybavení, které bylo potřebné pro technologie výroby skla. 

Důležitou polohou byly také prezentace ateliéru v rámci klauzur na škole a především 

formou výstav. Situaci, kdy v roce 1965 přijímal místo pedagoga na Vysoké škole výtvarných 

umění v Bratislavě, Cigler popsal: „Byl jsem si vědom, že umění učit nelze, a že tudíž pedagog 

může být svým studentům jen poradcem jejich práce a člověkem, který porozumí jejich 

osobitému nadání a bude je v tomto smyslu vést. Navíc bude schopen připravit takové 

prostředí, které by umožňovalo jejich soustředěnou práci a kde si student může v tak širokém 

kolektivu svých kolegů a pedagogů, tedy lidí nejrůznějších názorů, stanovisek a zkušeností, 

ozřejmovat a tříbit vlastní názory. Škola má být prostředím s dobře vybavenými knihovnami, 

laboratořemi a dílnami, kde si student může své problémy nejen konzultovat s technology 

a lidmi praxe, ale i v materiálu je vyzkoušet a realizovat. Především však je škola prostředím, 

které má studentům umožnit se v sobě zorientovat a následně pak odvodit i adekvátní 

prostředky vyjadřování.“75  

Při prvním setkání se studenty jim Cigler řekl: „Zapomeňte na všechno, čemu jste se 

dosud naučili. Ne proto, že to bylo špatné a neužitečné, ale proto, abyste v další práci byli 

svobodní. Nenechte se tedy v ničem a nikým zaskočit a trvale ovlivnit. Všechno musíte 

přefiltrovat svým vlastním sítem. Začněte u sebe. Buďte sami sebou. Umění je tvoření 

a vyjevování tušeného.“76 Považoval každého studenta za osobnost, i když se na počátku 

zdálo jeho počínání nevýrazné. Cigler vycházel z přesvědčení, že pedagog musí umět vycítit 

polohu talentu každého studenta a tuto jinakost v něm utvrzovat a rozvíjet. Toto platí jak ve 

                                                            
74 Václav Cigler studoval v letech 1951–57 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora 
Josefa Kaplického. Mezi jeho spolužáky patřili například Vladimír Kopecký, Jiří John, Adriena Šimotová, Zdena 
Strobachová, Jiřina Žertová. Ciglerova báseň ilustruje tento výjimečný vztah mezi pedagogem a žákem, je 
nejvyšší poctou profesorovi Kaplickému: „řekl mně někdo,  kdo ze mne "nedochůdčete" chtěl udělat člověka 
zodpovědného za svou práci : „až naplníš schéma životem.... vytvoříš dílo" a tak jsem odschématizovával 
a oživoval, dnes však vím.... co jsem dříve věděl jen podvědomě, že i osnova.... vzorec.... vnitřní struktura, ve své 
nejzákladnější podobě, v podobě svých nosných linií.... křivek.... bodů, které prostor protínají.... rozkládají.... 
skládají.... řadí, jsou tím nejpodstatnějším vyjádřením jejich dějových vztahů, tudíž i jejich obsahů, toto do 
krajnosti znaků zelementárněné vyjádření je syntézou toho všeho co je za tím, totiž člověčinou, člověčinou 
v přesahu na obliny země, na stébla trávy, radary květů.... očí.... dlaní, na všechno to síťové, osové, osnové, 
osnovující, neustále nově osnovující…“  (Archiv V. C., nepublikováno) 
75 rozhovor V. C. a J. Š., Praha, duben 2010 
76 tamtéž 
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volném umění, tak i v oblasti designu. V tomto smyslu bylo studium na oddělení skla 

v architektuře studijně náročné, protože zahrnovalo obě polohy práce. Tedy sklo 

technického a užitného charakteru, sklo stavební a osvětlovací a na opačné straně tvorbu 

volnou. Za tím účelem vybudovali dílny především na zpracování skla za studena, tedy 

v technikách broušení, rytí, leptání, pískování, malování. Technicky náročné procesy si 

studenti mohli odzkoušet ve výrobních podnicích. Tato spolupráce s výrobou byla výhodná 

oboustranně. Pro posluchače to znamenalo seznámení se s moderní technologií, pro výrobu 

pak možnost přímého zadávání úkolů ateliéru školy, a to především v oboru stolního, 

nápojového a stavebního skla. Další polohou výuky bylo sklo monumentální, tedy vitráže, 

mozaiky nebo sklo zpracované plasticky, reliéfně a podobně. Tedy sklo jako doplněk nebo 

součást architektury. Toto zaměření na architekturu vyplývalo už ze samotného názvu 

oddělení, proto se s ním zabývali jak v tradičních technikách, tak experimentálně. Důležitá 

byla také spolupráce se školami architektury na této vysoké škole. Programy těchto tří 

oddělení se často prolínaly nebo na sebe navazovaly. Někdy i na úrovni týmové práce. 

Důležitou formou výuky bylo i zapojení oddělení skla do soutěží vypisovaných státními nebo 

průmyslovými institucemi a v neposlední řadě i organizováním konfrontačních výstav školy 

a průmyslu včetně výstav domácích a zahraničních.  

 
Pohled do instalace klauzurních prací ateliéru (foto: Fr. Valenta, archiv J. Š.) 
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Pohled do instalace klauzurních prací ateliéru (foto: T. Kuščynskyj, archiv J. Š.) 

                                          
Pohled do instalace klauzurní práce studenta Boháče (foto: Fr. Valenta, archiv J. Š.) 
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Zásadní vizí Václava Ciglera bylo na Slovensku vybudovat výtvarně-technického 

středisko. Návrhem byl pověřen Jozef Martinka, který pod vedením architekta Dušana Kuzmy 

vypracoval projekt jako diplomovou práci. Navrhl komplex tvořený navzájem propojenou 

modulovou strukturou pavilonů. Projekt byl připraven k realizaci po několika letech 

konzultací s architekty, s odborníky z průmyslu a výzkumných ústavů, s pracovníky ze Svazu 

výtvarných umělců a Diela. Sklárna technického skla v Dúbravce, v jejíž bezprostřední 

blízkosti mělo středisko vzniknout, poskytla pozemek a inženýrské sítě, architekti školy 

stavební dokumentaci a Vítkovické železárny svou stavební kapacitu.  „Středisko“ bylo 

zamýšleno jako škola designu s depozity a muzeem. „Tento velkorysý záměr nakonec nebyl 

realizován. Nenašel dostatečné pochopení u lidí, kteří pro jeho uskutečnění disponovali všemi 

mocenskými i společenskými předpoklady.“77  

 
Jozef Martinka: Architektonická studie výzkumno-technologického střediska při VŠVU v Bratislavě – Dúbravke, 1969 

                                                            
77 rozhovor V. C. a J. Š., Praha, duben 2010 
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(katalog: Václav Cigler a absolventi oddelenia sklo v architektuře na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 1965–

1979) 

 
Jozef Martinka: Architektonická studie výzkumno-technologického střediska při VŠVU v Bratislavě – Dúbravke, 1969 

(katalog: Václav Cigler a absolventi oddelenia sklo v architektuře na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 1965–

1979) 

Školu Václav Cigler nazval „laboratoří myšlení, experimentální dílnou, prostředím 

sebepoznání. Prostředím, které má studentům umožnit se v sobě zorientovat a následně pak 

odvodit i adekvátní prostředky vyjadřování“.78  

Smyslem uměleckých škol je ukázat studentům jejich schopnosti a cesty, jak si mohou 

osvojit nebo objevit věci, které neumí.79 Školy jsou do velké míry zodpovědné za úroveň 

svých programů a jejich plnění, pokud však jejich programy přestaly plnit aktuální 

společenské zadání, je třeba, aby své dosavadní zaměření přehodnotily a aktualizovaly.  

Přes veškeré útrapy, které Václav Cigler musel překonat jak při budování této školy, 

tak při jejím udržení v chodu, vytvořil jedinečné svobodné prostředí tvůrčího myšlení. 

Výstižně celou problematiku shrnuje Michal Motyčka: „Metoda Václava Ciglera je 

                                                            
78 V programu školy formulovaném již v roce 1965 při nástupu na VŠVU. viz. CIGLER, Václav. K výchovnému 
programu školy In: Výtvarný život, 1970, r. 15, č. 4, s. 13–17. 
79 MADOFF, Steven Henry. Art School (Propositions for the 21st Century). Cambridge: MIT Press, 2009, s. 65. 
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nepoužitelná. Jeho práce je založena na absolutní poctivosti a odpovědnosti k danému úkolu. 

Je v tom určitá míra víry, která někdy hraničí s naivismem toho, co mu to zpětně dává. Daný 

úkol jako například něco napsat, něco vymyslet, někoho učit je jako víra, že to má smysl, 

a v danou chvíli se mu naprosto oddá. Nejen, že se nadchl a byl schopen pro něj v danou chvíli 

žít a obětovat mu všechno. Úkol probíhá nonstop i v nevědomí. Oddálit ho může jen další jiný 

úkol. Poslání, smysl, je dvojí, člověk se snaží někomu něco předat. Své vidění nejen 

skutečnosti, ale i postup, jak se daným úkolem zaobírat. Odhalením procesu myšlení. Učení 

umění není jen o myšlení, je to o spoustě věcí technologických, částečně je to druh 

výtvarného řemesla. I když je Cigler naprosto výjimečný ve svých kresbách, neviděl bych jeho 

výjimečnost v učení studentů, kteří se toto řemeslo učí. Mohl by je to učit i někdo jiný. 

Soustředění určitého týmu, technologická zkušenost byla nutností. Ciglerova výjimečnost 

v kontextu technologie spočívá v tom, že je schopen vidět použití technologie, která je 

naprosto nevýtvarná. Je schopen experimentovat, z rozumového hlediska hledat limity. To, 

co bylo objevné, nebylo středisko technického skla, ale použití optického skla pro výtvarné 

účely. V tom, že je použil a zároveň připravil podmínky pro celý ateliér.“80 

                                                            
80 Rozhovor J. Š. s Michalem Motyčkou, duben 2010  
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Václav Cigler: Světelný objekt v hledišti Slovenského národního divadla, Bratislava, 1967–1972, kov, žárovky, realizace: 

Berger, Vajo, Homola, Žiaran, průměr 2m (foto: M. Motyčka, archiv J. Š.)  

                             
Václav Cigler: Světelný objekt v Rytířské síni, Bratislavský Hrad, 1973–1979, kov, žárovky, realizace: Berger, Vajo, Homola, 

Žiaran (archiv J. Š.) 
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Během svého působení na VŠVU v Bratislavě (1965–1979) se Václav Cigler ve své 

tvorbě zabýval převážně „osvětlovadly“ interaktivními světelnými systémy. Vytvořil vzácné 

dílo, avšak zdá se stále nepochopené. Pro Slovenské národní divadlo v Bratislavě navrhl 

centrální osvětlovací těleso ve tvaru koule o průměru dva metry s programovatelným 

ovládáním, které by mohlo fázovaným zhasínáním a rozsvěcováním na plášti kulovitého 

obvodu promítat množství světelných obrazců; pomocí 2246 žárovek zapojených ve 27 

elektrických obvodech bylo odhadnuto až 12.000.000 světelných kombinací vzniklých 

pomocí zapojování různých světelných zdrojů se změnou elektrického napětí. Výsledkem 

bylo vytváření nekonečného množství světelných obrazců, ale i dosažení různé, postupné 

světelné intenzity.81 Vznikal tak dojem živého, pulzujícího světelného rytmu, který aktivizuje 

a sceluje celý prostor. Václav Cigler charakterizoval chování tohoto světelného objektu jako 

„světelné dýchání“.82 Dalšími Ciglerovými osvětlovacími tělesy byly například světelný strop 

v Rytířské síni Bratislavského hradu (1974), světelný koridor schodiště v budově Univerzity 

Istropolitana (1975).83 V současné době jsou součástí interiérů světelné systémy v budovách 

Predsedníctva slovenskej vlády a společenského domu v Banské Bystrici. 

                                                            
81 Unikátní objekt realizovali jej akademikové technických vysokých škol pod vedením doc. Bergera v roce 1971 
při příležitosti znovuotevření rekonstruovaného SND. Ústřední světelný objekt v hledišti byl součástí 
koncepčního řešení dalších svítidel ve foyer, na schodištích, chodbách a bočních salonech. 

82 V této souvislosti můžeme připomenout světelně kinetické plastiky, paralelně vznikající dílo německého 
umělce Otta Piene (1928–2014), které vznikalo na obdobných principech. Například světelný objekt Corona 
Borealis, 1965, vystavený v německém pavilonu na Expo ´67, Montreal, Kanada 1967.  
ARNHOLD, Hermann. Otto Pienne. Licht. Bielefeld/Berlin: Kerber Verlag, 2015. Výstava Otto Piene. Licht se 
konala 13. 6. -20. 9.2015 v LWL-Museu für Kunst und Kultur v Münsteru. Zde je nezbytné uvést, že Václav Cigler 
dílo Otta Piene neznal. 
83 Tyto světelné systémy byly v nedávné době odstraněny bez vědomí autora. 
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Václav Cigler: Světelný objekt v nové budově Slovenské vlády, Bratislava, 1979, kov, žárovky, realizace: Berger, Vajo, 

Homola, Žiaran, Kotias (foto: M. Motyčka, archiv J. Š.) 

Geometrické kompozice kovových roštů osazených světelnými zdroji evokují světelné 

trasy, jež vedou diváka. Ciglerovy rozvrhy komunikačních sítí jsou slovy autora „tou 

nejcivilnější poezií, poezií čísla, poezií účelu“.84  

Z dnešního pohledu položil Václav Cigler základní stavební kámen a významně přispěl 

k založení nového oboru na bratislavské Vysoké škole výtvarných umění, která se hlásí k jeho 

odkazu, a jak dokazuje fungování ateliéru i v současnosti, sebevědomě pokračuje a podle 

možností se vyvíjí dál. Podrobnou představu si můžeme udělat podle množství výstav a počtu 

žáků a pokračovatelů.85 Vize i uskutečnění Ciglerovy školy byly jedinečné; byla nezávislá na 

pražském ateliéru skla Stanislava Libenského na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze; 

a v mezinárodním kontextu si umělecké i pedagogické dílo Václava Ciglera a jeho žáků získalo 

respekt a celosvětové renomé.   

 

 
                                                            
84 Archiv V. C., nepublikováno. 
85 Viz. Příloha. 
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IV. Výzkum 

A) Teoretická a metodologická východiska výzkumu ve výtvarné výchově  

B) Případová studie č. 1: Jeden autor, dva diskursy a jejich přesahy.  
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A) Teoretická a metodologická východiska výzkumu ve výtvarné výchově  

 

Výchova k umění nepopiratelně hraje důležitou roli v kritických teoriích vzdělávání, 

protože její pole působnosti sahá až k politice, sociologii nebo ekologii. Vytváří tak určitý 

prostor, pole, platformu, ve které se pohybujeme. Analýza tohoto diskursního pole a jeho 

prostorového uspořádání se odehrává formou diskursu. V odborné literatuře teorie výtvarné 

výchovy se pojem diskurs, jenž nás odkazuje k sémiotickým, sociologickým 

a hermeneutickým kontextům, objevuje se od poloviny 90. let. „Diskurs je chápán jako řád, 

konstitutivní prostor významu, v němž je vytvářena realita sociální praxe, ať už se jedná 

o ustavování identit, sociální status, vztahy mezi lidmi, specifické prožívání nebo způsob 

chápání světa. Můžeme hovořit o tzv. diskursivních praktikách, v nichž se diskurs jako 

sjednocení jazyka (jazyka ve smyslu systémů významu) a praxe manifestuje jako tvorba 

vědění a produkuje určité typy mocenských vztahů. Tzv. obrazový diskurs ukazuje svou 

formativní a normotvornou povahu a je silně manipulativním prostorem, ve kterém působí 

síly vázané určitými pravidly. Diskursy lze také chápat jako specifická pole, která zakládají 

a udržují vědecké (a umělecké) disciplíny se specializovanými slovníky. Také určitý typ 

výzkumu je určitou diskursivní praktikou, a proto jej chápeme jako vymezení a přiznání 

určité pozice: ke konstrukci „popisu“ výtvarné výchovy přistupujeme z pozic ovlivněných 

vizuální sémiotikou a poststrukturalistickou orientací kulturálních a vizuálních studií, včetně 

konstruktivisticky orientovaných pedagogických teorií.“ (Fulková 2008: 306) 

Analýza diskursu je tedy přístupem k analýze projevu a jiného typu diskursu, který 

zdůrazňuje způsoby vytváření sociální reality skrze jazyk. „V těchto souvislostech teorií 

historické a socio-kulturní determinace sémantických procesů je nástrojem, jak zjistit 

institucionální a ideologické zakotvení určitých sociálních praktik a kulturních vzorců, které 

determinují chování, ovládané významem.“ (Fulková 2008: 306) 

Diskurs ve smyslu, v němž užívá slova archeologie: „Řád je to, co se dává ve věcech 

jako jejich vnitřní zákon, jako skrytá síť, pomocí níž se svým způsobem navzájem pozorují, 

a současně je to něco, co existuje pouze prostřednictvím mřížky nějakého pohledu, nějaké 

pozornosti, nějaké řeči.“ (Foucault 2000: 12) 
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Základní přístupy kvalitativního výzkumu: 

Metodologicky se vztahujeme k hybridním přístupům ve výzkumu výtvarné výchovy, 

které čerpají inspiraci z kvalitativního, participačního výzkumu. Uplatňujeme modifikaci 

různých variant metod, která tak splňuje požadavek na triangulaci.  

Případová studie se zaměřuje na podrobný popis a rozbor jednoho nebo několika 

málo případů. Patří mezi standardní metodologické postupy kvalitativního výzkumu. Bývá 

charakterizována jako detailní studium jednoho případu za účelem aplikace získaných 

poznatků při porozumění případům obdobným. Je považována za způsob sociologické 

analýzy a uváděna jako synonymum monografické procedury. Případová studie je 

výzkumnou metodou běžně užívanou v disciplínách psychologie, sociologie, politologie 

a antropologie. (Hendl 2012: 101)  

Participační pozorování a participační tvorba znamená sdílení stejného prostoru 

a situací s ostatními účastníky výzkumu a praktické ověřování činností, které v průběhu 

společně stráveného časově ohraničeného pobytu v různých institucích proběhly. Základní 

dokumenty jsme získali participačním pozorováním, participační tvorbou a v následných 

reflexích. K průběhu participačního pozorování patří sběr tzv. primárních dokumentů. 

Zakotvená teorie (grounded theory) směřuje výzkum k návrhu teorie pomocí dat, jež 

výzkumník shromažďuje pomocí různých metod. 

Název „zakotvená teorie“ označuje strategii výzkumu a zároveň způsob analýzy 

získaných dat. Cílem výzkumu je návrh teorie pro fenomény v určité situaci, na niž je 

zaměřena pozornost výzkumníka. Postup poprvé uplatnili B. Glaser a A. Strauss (The 

Discovery of Grounded Theory, 1967). Představuje sadu systematických induktivních postupů 

pro vedení kvalitativního výzkumu zaměřeného na vytváření teorie. Existence specifických 

kódovacích procedur je definičním znakem zakotvené teorie. Za základní rozdíl lze považovat 

různý přístup ke kódování. Glaser postuluje dvě základní kódovací fáze – kódování 

substantivní a kódování teoretické, u Strausse a Corbinové najdeme fáze tři – kódování 

otevřené, axiální a selektivní. (Švaříček, Šeďová 2014: 84–85) Kódováním se rozumí rozkrytí 

dat směrem k jejich interpretaci, konceptualizaci a nové integraci. Kód je klíčové slovo, 

symbol, který přiřazujeme k určitým částem textů primárních dokumentů. Cílem kódování je 
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tematické rozkrytí textu. Částí analytického procesu je identifikace obecnějších kategorií, 

může se jednat o podstatná jména nebo slovesa. Upřesňování vlastnosti těchto kategorií 

nazýváme dimenzionalizací. Zakotvená teorie má tři základní prvky: koncepty, kategorie 

a propozice neboli tvrzení. K znázornění teorie a vztahů používáme integrativní diagramy. 

Uchovávání a organizace dat – segmentace – kódování – poznámkování. (Hendl 2012: 243–

252) 

Fenomenologicky zabarvený výzkum klade důraz na porozumění, jak jedinci vnímají 

určitou zkušenost. Základní výzkumná otázka zní: jaké jsou významy, struktury a esence 

prožívané zkušenosti jedince nebo skupiny s daným fenoménem?  Data se shromažďuji 

pomocí kvalitativního rozhovoru. Účastník je vyzván, aby reflektoval svoji zkušenost 

a vyprávěl, jaký význam pro něho měla. Setkání obvykle probíhá vícekrát. Creswell (1998) 

doporučuje provádět v rámci fenomenologické studie rozhovory s 10 až 15 jedinci. (Hendl 

2012: 101, 126–127) Husserlovy, Heideggerovy, Gadamerovy nebo Habermasovy filosofické 

koncepty bývají často aplikovány jako podpůrné soustavy pro způsob sběru a konzervace 

dat, způsob vedení komunikace, způsob zacházení s kontexty a interpretace takto pojatého 

zkoumání. Protože data shromažďujeme v podobě popisů, kazuistik, subjektivně pojatých 

bilancí, nestrukturovaných nahrávek komunikací, videozáznamů a výtvarných 

komentovaných i nekomentovaných výpovědí, můžeme se zvláště u analýz a interpretací 

verbálního typu dat, směřovat k hermeneuticky orientované textové analýze. (Fulková 2008: 

311) Hermeneutický přístup „zahrnuje minimálně tři věci: přesné metody s vypracovanými 

pravidly – což je případ filologie a exegeze velkých klasických textů, například zákonů“. 

Reflexi toho, co to porozumění vůbec je, tu náročnější osu provádí filosofie, koncept 

znamená jednu z epistemologií, kde se inteligibilita (tedy to, co lze chápat rozumem, 

myšlením, nikoli smysly nebo zkušeností) nasycuje pojmem „smyslu“. (Ricoeur, 2000: 100) 

Orální historie (z lat. oralis, ústní) je kvalitativní výzkumná metoda užívaná ve 

společenských vědách, především v historii, sociologii, politologii, etnografii, antropologii, 

archivnictví, gender studies, literární vědě, filmové vědě či psychologii. První orálně-

historické centrum bylo založeno při Kolumbijské univerzitě v USA v roce 1948. V českém 

prostředí se práce s pamětníky objevuje v 60. letech 20. století, v roce 2000 vzniklo Centrum 

orální historie jako součást Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR; Česká asociace orální historie 

byla založena v roce 2007. V našem případě došlo k propojení metody oralní historie 
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s biografickou metodou. Formou dotazování na určité historické události můžeme 

zdokumentovat prožitky, aktivity a postoje narátora k dané události v kontextu jeho 

osobních i společenských vztahů, významných historických událostí i každodenního života. 

(Vaněk 2004: 53)  

Akční výzkum odkazuje k akci a jejímu zkoumání, přičemž aktérem je v tomto případě 

pedagog v roli výzkumníka. Uměleckou praxí vedený výzkum staví na myšlence vytvoření 

volného komunikačního prostoru jako základního zdroje pro vznik pedagogického díla. Akční 

výzkum lze charakterizovat jako kolaborativní, sebekritické a systematické bádání, přičemž 

reflexe jsou prováděné samotnými účastníky. Cílem takového výzkumu je porozumět 

probíhající praxi a jasně formulovat její pojetí, aby mohla být dále zdokonalována. 

Výzkum vztažený k praxi umělecké a designérské tvorby (art-led research, practice – based 

research,  A/r/tography)  

 

Ve vyučování výtvarné výchovy nalézáme významné shody mezi metodologickými 

i metodickými možnostmi akčního výzkumu, učitelské reflexe a reflexe umělecké tvorby. 

Výzkum vztažený k praxi umělecké a designérské tvorby ukazuje na skutečnost, že průběh 

a vznik nového uměleckého díla lze popsat a konceptualizovat a postupy umělecké tvorby 

můžeme považovat za specifický druh výzkumu. Přijmeme-li předpoklad, že výuka výtvarné 

výchovy je specifickou sémiotickou doménou, specifickým „pedagogickým dílem“ (Slavík 

2004, s. 134–135), pak pochopíme i řadu paralel s tvůrčí uměleckou prací – např. pojem 

reflexe u Donalda Schöna86; vznikl v průběhu participačního pozorování průběhu ateliérové 

výuky mladých architektů. Schönovy koncepty tacitní znalosti a koncept 

nezracionalizovaných praxí (Hubert a Stuart Dreyfusovi, in Fulková 2007: 113) odpovídají 

potřebě konceptualizovat uměleckou tvorbu, popsat její průběh, její postupy a její socio-

kulturní ukotvení, nehledě na to, že nemalý počet současných umělců užívá reflexivní 

postupy jako integrální součást svého uměleckého díla.  Výzkumný koncept A/r/tography 

poprvé popsala Rita L. Irwin, učitelka a umělkyně, která působí na University of British 

                                                            
86 Donald Schön vychází z toho, že procesy na kterých stojí „vědění v činnosti“, jsou takzvané procesy „reflecting-
in-action“ (reflektování v činnosti) nebo „reflecting-in-practice“ (reflektování uprostřed konání). Vychází z toho, 
že s takto pojatými reflexemi souvisí schopnosti cítění, ve smyslu nedefinovaného „pocitu“, vidění ve smyslu 
pozorování a všímání si toho, co právě děláte. Zásadní je připravenost poučit se z těchto prožitků a následně 
změnit své jednání či konání. (Fulková 2007: 107) 
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Columbia ve Vancouveru. Název spojuje umělce (Artist), výzkumníka (Researcher) a učitele 

(Teacher) jako tři úhly pohledu v jednu metodu bádání. Umělecká činnost jako aktivní „psaní 

kulturního textu“ směřuje k metaforám kultury jako textu. Metodologické zázemí 

A/r/tography vychází z rhizomatického modelu kulturního prostoru, který je nehierarchický 

a vysoce komplexní, je založen na nelineárním modelování znalostí, s pružnými 

a kombinovatelnými metodami výzkumu. Metafora A/r/tography je inspirovaná např. 

konceptem Deleuzeho „rhizomu“(Deleuze 2010), postmoderního myšlení Jacquesa Derridy 

(Derrida 2003) či konceptu estetiky Nicolase Bourriauda (Bourriaud 2009). Výzkum 

A/r/tography se nepohybuje v tradičně exaktním vědeckém pojetí, ale zastává alternativní 

hledisko. Je žitou praxí, žitým výzkumem tvořícím kontinuitu mezi uměním a vzděláváním. 

Předmět a forma výzkumu jsou v neustálém stavu „sebeutváření“.  Projekt A/r/tography se 

vyvíjí od jedné či více počátečních otázek a v průběhu živého bádání se očekává 

proměňování, rozšiřování a hledání nových otázek. Výzkumné otázky vycházejí z praxe 

umělců a pedagogů. Akční výzkum i A/r/tography má často intervenční charakter. Cílem je 

zlepšení praxe, či její pochopení z jiné perspektivy, anebo na využití vlastní praxe k ovlivnění 

zkušenosti druhých. (Kotzmannová 2013: 265–266) 

V pedagogickém akčním výzkumu vycházíme ze zkušenosti, kterou jsme získali 

v rámci účasti na projektu asociace Evropských společenství TEMPUS během let 1991–1994. 

Po tři roky poskytovala tato asociace prostředky k setkávání českých, slovenských, fran-

couzských a belgických studentů a profesorů (VŠVU Bratislava, PdF UP Olomouc, ESPENA 

Namur, École de loisir, Dunkerque). Tato setkání byla organizována v rámci sympozií, která 

se konala jednou za rok a trvala přibližně tři týdny. Koncepci sympozií vymysleli Philippe 

Carette, Dezider Tóth, Ondřej Michálek a Claude Sinte. Motem projektu bylo: Když se 

nesnažíme vyslovit nevyslovitelné, nic se neztrácí. Jeho podtitulem bylo Wittgensteinovo 

prohlášení „Nevyslovitelné je totiž – nevyslovitelně – obsaženo ve vysloveném. Nejlepší 

z uměleckého díla je to, co se v něm sice zjevuje, ale zůstává nicméně nevyřčeno.“ 

V rámci projektu vyšla výzkumná zpráva, která obsahovala tyto teze, návrhy na řešení 

a otázky na téma kdo jsou učitelé a kdo žáci; nebo jaká je role školy. Philippe Carette uvedl 

svůj příspěvek citátem André Malrauxe a jeho proroctvím, že „21. století bude zbožné 

a pěstující umění, nebo nebude vůbec", nabídl nám chmurné konstatování. (Sinte 1994:13) 
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Cíle výtvarné výchovy vycházející ze zprávy byly definovány jako koncepty: schopnost 

dospět k přesné myšlence, schopnost konceptualizovat a být schopen abstrakce.  Obrazová 

výuka šířeji koncipovaná na základě cvičení schopnosti pozorovat, citlivého vnímání 

a prožitku usnadní rozvinutí a prohloubení smyslu pro syntézu, dedukci, analýzu a transfer. 

Veškeré umění se vždy hlásí ke své době a k místu svého vzniku. Funguje na principu 

inventáře čitelných kódů, které používá kritická analýza v literatuře, žurnalistice, vědě 

i antropologii. Pro umění učit se je důležitější schopnost přijímat informace než hromadit 

údaje. Získané základní znalosti směřují ke zvládnutí procedury učení. Žák, dítě nebo dospělý 

je velmi citlivý ke všemu, co je konkrétní, a lépe vnímá informaci, kterou přináší obrazový 

prvek, přehledná tabulka nebo film. Politici a statistikové tuto pregnantní sílu, kterou obraz 

v sobě má, dobře znají. Získaná schopnost, kterou je třeba třídit, syntetizovat a organizovat, 

se dobře uplatňuje v práci s materiálem. Od útlého věku si dítě pěstuje tuto schopnost a také 

svou vlastní paměť pomocí tvarů, barev a prostorových prvků. Dokážeme vybrat vhodný 

doklad ilustrující tento koncept? Proč by obraz měl být méně vhodný než slovo pro 

provedení analýzy nebo kritiky či reflexe? Vždyť obraz má také své sémy, syntagmata 

i metafory. Tato schopnost transcendovat, snít, vymýšlet je bezpochyby jednou 

z nejušlechtilejších a nejnezbytnějších vlastností člověka. Výuka se nikdy neotevře směrem 

k neznámým obzorům, právě těm, které jsou nejlákavější a pro umělecký výraz nej-

nezbytnější. Každá epocha má svou gramatiku a každé hnutí svou syntax a svůj vlastní jazyk 

pro každého, kdo umí či chce číst například knihy o umění. Umělecké vzdělávání pak stojí na 

co nejširším pojetí odkazu k minulosti a přitom se cele otevírá přítomnosti. Prameny, ze 

kterých čerpá, jsou nejrůznější: umění, literatura, technologie, věda, kinematografie atd. 

Jiný, neméně závažný aspekt problému je otázka materiální. Po návštěvách výtvarných 

akademií v Praze, Bratislavě a Budapešti bylo konstatováno, že tyto umělecké školy byly 

postaveny jako monumentální pomníky: obrovské ateliéry, kde sídlí mistr obklopen svými 

žáky, široké chodby, často bohatě zdobené, a majestátní schodiště. Byla cítit síla zdí, které 

oddělují jednotlivé ateliéry. Například v Dunkerque odmítali vychovávat umělce nebo 

pedagogy. To studenty postavilo do situace, ve které oni sami musí převzít odpovědnost za 

svou eventuální budoucí kariéru.  Hlavní směry úvah se týkaly za prvé všeobecného vzdělání 

prostřednictvím obrazu, za druhé způsobem jeho podání  a za třetí vnímáním prostoru. 

Všeobecné kulturní vzdělání prostřednictvím obrazu by se mělo zakládat na poznatcích 

z dějin umění, sémiologie, ikonografickém výkladu s důrazem na to či ono – dle úrovně 
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a typu školy. Obsahovalo tři pojmy: indukce – dedukce – aplikace, bezprostředně vázané na 

intelektuální pochody. Poznání rozdílů v oblasti sociální, profesní, kulturní a geopolitické 

prohloubilo pochopení naší vzájemné komplementárnosti. Vždy je třeba se vyhnout všemu, 

co vzdělávání uzavírá do jednoznačně formulovaných programů, jimž schází otevřenost 

a velkorysost. Trvale je třeba chránit studentův individuální prostor, jeho právo pochybovat, 

má-li k tomu důvody, a schopnost přijímat náhodu. Vzdělání by mělo vycházet z vyučování 

základním elementům, z uvědomělého poznávání, kritiky a osobního vyjádření. Logika 

vychází z vývojové spirály, to znamená, že stejnou látku je možno probírat v prvním nebo 

třetím ročníku, s dětmi nebo dospělými, vždy však v nové, obohacené a jemněji 

odstupňované verzi. V umění neexistuje snadná látka, tedy není pravda, že olejomalba je 

obtížnější než práce s vodovými barvami. (Sinte 1994: 13–53) 

V rovině kulturologických studií a teorie umění se shodujeme se sémiotickým 

nahlížením na kulturu a umění jako na oblast proměňujících se významů, jak je popsán Marií 

Fulkovou. (Fulková 2008: 307). Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro oblast 

Umění a kultura. Vazby na kompetence a vzdělávací obsahy definované RVP dodržujeme. 

Přikláníme se k dialogickému pojetí vyučování, v němž mají žáci vysokou míru autonomie. 

Učení probíhá v souvislostech, v kontextech socio-kultury a prostřednictvím autorské tvorby 

žáků, která proces poznávání rozšiřuje o silnou emocionální složku a významně podporuje 

rozvoj inteligence. Proces tázání jako zpětnovazebná reflexivní složka je důležitý jak pro žáky, 

tak i pro vyučující. Usilujeme o systematičnost myšlení a pozorné vnímání uměleckého díla. 

Klademe tedy důraz na rozvoj kompetencí v oblasti funkční vizuální gramotnosti. Sdílení 

společných diskursů, společných míst setkání, vytváření vlastního tvůrčího prostředí 

v hodinách výtvarné výchovy a v rámci návštěvování výstav poskytují ideální východiska 

k emotivním, jedinečným zážitkům, následným kritickým reflexím a k hledání souvislostí ve 

vlastním „žitém“ prostoru.  
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B) PŘÍPADOVÁ STUDIE Č. 1: Jeden autor, dva diskursy a jejich přesahy 

Plán výzkumu:  

1. Určení výzkumné otázky Lze ukotvit teoretická východiska Ciglerovy školy?  

2. Určení metod sběru a analýzy dat, typ výzkumu aplikovaný, kvalitativní, konceptová 
analýza, diskurzívní analýza, kritická evaluace stávajících dokumentů.  

3. Plán výzkumu. Příprava sběru dat, analýzy audio dat z terénu. Jejich organizace, databáze, 
po celou dobu budování archivu Václava Ciglera. Diskursivní analýza, konceptová analýza. 

4. Sběr dat pomocí mnoha zdrojů, přepis dat do počítače.  

5. Analýza a interpretace dat, zkoumání dat a hledání jejich propojení. Intertextová 
a diskursivní analýza.  

6. Výzkumná zpráva.  

Výzkumný tým: Jana Šindelová, Zuzana Svatošová, Václav Cigler, Michal Motyčka, Vladimír 
Kordoš, Marian Mudroch, Palo Macho, Beáta Balgavá, Miloš Balgavý, Iva Knobloch, Olga 
Badalíková, Vladimír Havlík, Jaromír Novotný, Adriena Šimotová, Jindřich Štreit, Kateřina 
Jarmarová87 

Kontext výzkumu: ukotvení teoretických východisek z výzkumu Ciglerovy školy může sloužit 
při koncepci vzdělávacích strategií kulturní instituce nebo v rámci edukace výtvarné výchovy 
ve škole. 

Metodologie výzkumu: kvalitativní, zakotvená teorie, upravená metoda oral history 
s biografickou metodou 

Sběr dat: 2011–15 rozhovory, písemné reflektivní bilance, terénní poznámky 

Analýza dat: MAXQDA 10, komparativní analýza, diskursivní, konceptová analýza 

Typ dat: seznam primárních dokumentů, transkripty rozhovorů, archiv textů Václava Ciglera 

Časový rozsah: 2010–2015, 2. 3. – 21. 7. 2015. 

Validita výzkumných zjištění byla průběžně prověřována triangulací. 

 

Jeden autor, dva diskursy a jejich přesahy 

Předchozí směřování a mapování komplexního myšlenkového pole Ciglerova 

uměleckého a pedagogického díla vyúsťuje v konkrétní výzkumnou otázku, nad níž 

                                                            
87 Jména jsou řazena podle protokolu výzkumu uloženého v BOXU_archiv jako A) Případová studie č. 1.:Jeden 
autor, dva diskursy a jejich přesahy. Účastníci jsou označeni v systému (V1) = Václav Cigler. 
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budeme v následujících částech práce uvažovat: Lze ukotvit (reinterpretovat) teoretická 

východiska Ciglerovy školy?  

Jaká je metoda edukace výtvarného umění Václava Ciglera? Je využitelná v současné 

edukaci umění? Jaké názory a postoje vyjadřuje Václav Cigler prostřednictvím svého 

pedagogického i uměleckého působení? Jak spolu pedagogické a umělecké působení souvisí? 

Lze definovat přesahy těchto oborů?  

Primární dokumenty k této části výzkumu tvořily strukturované rozhovory 

s odborníky, které vznikaly během osobních setkání v rámci našich výstavních aktivit v letech 

2011–15 letech, a texty z archivu Václava Ciglera o škole. Celkem se dotazníkového šetření 

zúčastnilo čtrnáct respondentů. Jejich odpovědi splňují interdisciplinární povahu výzkumu, 

který sleduje přesahy mezi oblastí výtvarného umění, oblastí percepce a tvorby 

a pedagogickými a sociálními kontexty. V analýze jsme vycházeli z upravené metody 

zakotvené teorie.  

V první fázi jsme v otevřeném kódování označili jednotlivé koncepty:  

CIGLER, ČLOVĚK, DIALOG, EXPERIMENT, MÍSTO, MYŠLENÍ, NEPOCHOPENÍ, 

ODPOVĚDNOST, OTEVŘENOST, POEZIE, PRAVDA, PROCES, SDÍLENÍ, SKLO, ŠKOLA, UMĚNÍ, 

VNÍMÁNÍ, VZTAH K DRUHÉMU. 

V další fázi jsme kódy seskupili do kategorií:  

ČLOVĚK – MYŠLENÍ –  UMĚNÍ. 

Centrální kategorií je Člověk. Myšlení, Umění chápeme jako kognitivní proces.  

Člověk jako hlavní koncept celého uměleckého a pedagogického díla Václava Ciglera 

je především účastník Ciglerových událostí88, prostřednictvím kterých je uveden do vztahu, 

vytváří dvojvztahy, setkání se sebou, setkání s divákem, setkání s dílem. Myšlení je proces. Je 

součástí děje události. Umění vytváří prostředí, které je aktivováno přítomností člověka. 

Člověk pozorovatel se stává součástí děje. Například u objektu Matnice svým pohybem 

a pozorováním uvádí návštěvník Ciglerovo dílo do světelně kinetické změny. Umění je závislé 

                                                            
88 Koncept události v Ciglerově díle poprvé popsal Jindřich Chalupecký (1970), dále Miroslav Petříček (2009) 
a Steven H. Madoff (2010). 
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na těle diváka, na jeho rozměru a jeho pohybu. Člověk je měřítkem pro vznik umění. Umění, 

které Václav Cigler vytváří, je prostředím – místem setkávání pro člověka.  

Cigler chápe člověka jako bytost představující nejvyšší hodnotu. Je to člověk, který 

organizuje prostor. Ciglerovo tázání, kdo jsme, vychází z Komenského otázky „jak člověk 

utváří sebe sama, vlastní přirozenost.“89 Tuto otázku i odpověď na ni přibližuje Jan Patočka 

v jedné ze svých komeniologických studií: „Hmotný svět je svým vrcholkem – člověkem – 

látkou pro další, vyšší světy. První z nich je svět lidské tvůrčí činnosti (mundus humani 

opificii), čili svět lidské dovednosti (mundus artificialis), svět lidské práce. Prací člověk vytváří 

nový svět, nové věci, které odpovídají lépe svému poslednímu účelu – sloužit. Tím se dociluje 

harmonie mezi člověkem a věcmi, prvního velkého usmíření ve světě. Je sice pravda, že 

dovednost (ars) napodobí přírodu, ale dává jí veskrze nový účel, užívá ji, napodobuje 

a proměňuje. Komenskému je lidská práce pramenem nové vrstvy skutečnosti a zároveň 

počátkem nové harmonie, nové jednoty světa. Člověk jako závislý vládce světa, závislý na 

přírodě a dávající jí nový cíl a smysl, takové je Komenského pojetí práce a techniky.“90  

Václav Cigler nepochybně věnoval přípravám na svou novou roli učitele velkou 

pozornost, umělecko-pedagogické působení vnímal jako bytí ve světě, v němž koncept žáka 

vyjádřil takto: „Člověk je neopakovatelný. Člověk je jedinečný. Tato výlučnost, vyplývající 

z jeho tělesného a duševního uspořádání, by měla být určujícím motivem a aspektem při 

uvažování o škole, o její povaze a poslání, a konečně i při stanovení dílčích plánů a cílů 

výchovy.“91 

Lidské bytí ve světě nově přibližuje fenomenologická filosofie. V díle jejího 

zakladatele, Edmunda Husserla, je tato filosofie založena na stanovisku primátu čistého, 

netělesného vědomí. Základní charakteristikou vědomí je přitom jeho intencionalita, 

zaměřenost k věcem. Karel Novotný říká: „[…] intencionalita vědomí jako otevřenost vůči 

věcem samým je způsob, jakým je vědomí konkrétně u věcí samých vždy již ve světě.“92 

Ve druhém díle svých Idejí k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii sice 

Husserl zkoumá i žitou tělesnost, ale ani zde se omezení stanoviskem vědomí nezbavuje: 

                                                            
89 PATOČKA, Jan. Komeniologické studie II. Sebrané spisy Jana Patočky, Svazek 10. Praha: OIKOYMENH, 1998. s. 
188. 
90 Tamtéž. 
91 CIGLER, Václav. K výchovnému programu školy. Výtvarný život. 1970, r. 15, č. 4, s. 13–17. 
92 NOVOTNÝ, Karel. O povaze jevů. Kostelec: Mervart, 2010, s. 30. 
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„[…] prožitky, tj. počitky, vjemy, vzpomínky, pocity, afekty atd. nám nejsou ve zkušenosti dány 

jako přívěsky materiálních těl, prosté vnitřního propojení, jako by byly sjednoceny jeden 

s druhým jen společným fenomenálním poutem k materiálnímu tělu. Jsou daleko více jedno 

svou podstatou, vzájemně spojeny a propojeny proudí jeden do druhého ve vrstvách a jsou 

možné jen v jednotě tohoto proudu. Z něj nemůže být nic vytrženo, nic prostě odděleno, jako 

by to byla věc pro sebe.“93 V pojetí Husserla má duše jako konkrétní psychické Já význačnější 

postavení nežli tělo. Tělo považujeme za nositele subjektivity pouze díky jeho oduševnění, je 

chápáno jako orgán duše a jeho výraz, je sídlem Já.  Vědomí určuje náš vztah k předmětům 

ve světě. Intencionalita značí zaměřenost vědomí na svět jako podmínku myšlení. Vědomí je 

vždy již vědomím něčeho. Požitky jsou součástí vědomí. 

Někteří z Husserlových následovníků se však omezení fenomenologie myšlenkou 

primátu vědomí zbavují a pojímají intencionalitu tělesně. K nim patří i Jan Patočka. 

V přednáškách Tělo, společenství, jazyk, svět si klade otázku „jak člověk existuje ve svém 

světě a jak se k němu vztahuje“. Základní vrstvou zkušenosti je smyslové vnímání věcí, které 

je založeno naší tělesností. Díky tělesnosti, jež je podstatnou hranicí možných definicí 

člověka, se děje vztah s okolím. Je to základní komponenta lidské konečnosti, protože věci 

jeho okolí jej omezují.  Člověk na rozdíl od zvířete ví o této situaci a chápe ji. 

Člověk je situován v prostoru právě svým tělem, v tělesném prožívání získává člověk 

přístup k prostoru; tělo nás zavádí mezi věci, zakořeňuje nás v nich, díky němu „jsme cent-

rum perspektiv, centrum, od něhož vychází naše orientace ve světě.“94   

Prožívající člověk se právě jakožto prožívající „neobjevuje v předmětném poli jako 

jeho část; to by znamenalo jeho zvěcnění. Objevuje se jako centrum, jako organizace 

v základních dimenzích: blízko-daleko, nahoře-dole“ […] „Prožívající vždy stojí, leží atd. – je 

dynamicky přítomen“.95  

Já, „mé já“, je samozřejmě přítomné, ale není to čistá, spontánní subjektivita, jak je 

pojímáno například v Kantově filosofii. Já „reprezentuje jednotu dynamiky tělesného 

charakteru. […] Je to celková rovnováha, jednota složek tělesnosti. Například cítím svoji 

                                                            
93 Ideje II, s. 86 
94 PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: OIKOYMNH, 1995, s. 25. 
95 Tamtéž.  
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pozici v prostoru, své opření o katedru, cítím hranici mezi svým tělem a okolím. Když se 

posadím, tělesné schéma dostane jinou figuru.“96  

Samo toto naše (či „mé“) tělesné nebo dynamické schéma je nám přitom stále 

přítomné, aniž bychom ho obvykle činili předmětem vědomí. Přítomné je ve svém výkonu, 

netematicky, „nikoli tak, že je k němu upřena pozornost.“97 A jde přitom o původní tělesnou 

dynamiku: to, že jsme si sebe ve své vykonávané tělesnosti neustále netematicky vědomi, 

není z hlediska svého původu výsledkem našeho zakoušení – tělesné schéma „není reziduem 

dojmů, vjemů“.98 „Fungující tělesnost“ předchází „všem zkušenostem, které se svým tělem 

mám.“99 Tělesné schéma je „původní jasností“, do níž se začleňují nové zkušenosti (člověk 

se např. naučí plavat), ale „jeho základ, to, že vím ustavičně zvláštním praktickým 

způsobem, že moje tělesnost funguje, to je před každou zkušeností“.100 

Tělesné schéma však vede k hlubší dimenzi. Tak, jak jsme si netematicky vědomi své 

tělesnosti v jejím výkonu, jsme si obdobně netematicky vědomi „své celkové situace. […] je 

to jistá jasnost o sobě, praktická jasnost, která zároveň to, jak jsme si jasni, nemá svým 

námětem. Je to jasnost bez předmětu, ve své předmětnosti nejasná. Původní nerozlišená 

jasnost o své situaci. Vyjadřuje se obvykle slovy: nějak se máme.“101 Tuto naši původní 

jasnost o naší situovanosti lze vyjádřit slovem nálada. A právě z nálad, jež ostatně „úzce 

souvisí s tělesností“,102 vychází naše aktivita „směřující do světa, do možností, do kterých 

jsme vložili, většinou nevědomě, své bytí“.103  

V pozdním díle „[…] tělesnost hraje, zdá se, roli na všech úrovních vztahu člověka a ke 

světu, ve fenomenologickém popisu prožívání, v interpretaci korelace prožívání a danosti 

přirozeného světa, ve světě, který není jen korelátem vědomí, ale do něhož těla jako tělesa, 

věci, patří“.104 Patočka explicitně tělo vztahuje ke světu, v čemž je patrná inspirace 

např. u Merleau-Pontyho, který ve své filosofii naznačuje původní odpovídání mezi těmito 

                                                            
96 PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: OIKOYMNH, 1995, s. 25. 
97 Tamtéž. 
98 Tamtéž.  
99 Tamtéž. 
100 Tamtéž. 
101 PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: OIKOYMNH, 1995, s. 59. 
102 Tamtéž.  
103 Tamtéž. 
104 Subjektivní pohyb těla a svět, s. 48 
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dvěma entitami a jejich spletení v jeden systém, v tzv. chiasma.105  Merleau-Ponty navíc 

ukazuje na roli pohybu ve vnímání, a tím i vztahování se k tomuto světu. Dokazuje nejen 

účinek vnímaného na naše tělo díky fyziologickým výzkumům hybného významu barev, ale 

i jakési nastavení těla na podnět, který teprve přijde. 

Fenomenologie vnímání, ze které je možno vyjít, odkryla elementární rovinu prožívání 

nezatíženou teoretickými konstrukcemi a pojmenovala ji jako „žitý svět“ (Edmund Husserl), 

respektive jako „přirozený svět“ (Jan Patočka). Na ni v určitém ohledu navazoval i Martin 

Heidegger ve svém pojetí světa a bytí na světě. Do tohoto rámce je možné zasadit 

i nejobecnější úvahy o žitém prostoru; jeho hlavním znakem je to, že nemá ráz geometrické 

struktury, že není prostorem měřitelnosti, to znamená, že má ráz kvalitativní. Je půdou, v níž 

se ustavuje sám původní smysl prostorových kategorií a smysl pro prostorovost prostoru 

(blízkost-vzdálenost, nahoře-dole, domov-cizina atd.).  

„Přirozený svět, v němž člověk žije svůj nedokončený, epizodický životní den, je od 

počátku zjevný celek, který nám není otevřen jako divadlo, jež přecházíme a nad nímž nám 

režisér dovoluje brát převahu. Je to celek, v němž jsme vždy jako složka do něho zapuštěná, 

které není nikdy dovoleno a možno postavit se nad něj; veškeré naše vědomí o celku je proto 

předchůdnost, kterou nelze nikdy převést v předmětný názor a postavit se proti němu a nad 

něj. A je to zároveň celek, v němž provádíme sami svůj životní pohyb“.106 

Merleau-Ponty pojímá lidské tělo jako hledisko na svět. Ačkoli je tedy nechápe 

objektivně jako zvláštní těleso, nejde mu jen o tělo prožívané zevnitř; tělo samo sebe 

pociťuje i skrze svůj vnějšek a vstupuje mezi věci. Například dotýkání se odehrává uprostřed 

světa (je před námi) a ve věcech (tělo se jakoby formuje kolem vjemu, který skrze ně vychází 

najevo). Aby měla slova „vně“, „uvnitř“ a „mezi“ smysl, musíme být vtělení, prvním 

subjektem vnímání musí být naše tělo.  

K tomu je třeba dodat, že nelze jednoduše říci, že já vnímám ve stejném smyslu, 

v jakém lze říci, že jsem se (já) pro něco rozhodl. Vnímání se – jakožto tělesné – odehrává 

v modu „vnímá se“. Odvíjí se na periferii mé existence, podobně jako vědomí smrti nebo 

                                                            
105 MERLEAU-PONTY, Maurice a Claude LEFORT. Viditelné a neviditelné. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 1998, 
s. 268. ISBN 80-86005-82-8. 
106 PATOČKA, Jan. Přirozený svět jako filosofický problém. Praha: Československý spisovatel, 1992. s. 279. 
ISBN 80-202-0365-6. 
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zrození. Zatímco mé osobní výkony, založené na mých rozhodnutích, situaci, v níž se 

nacházím, vytvářejí či spoluvytvářejí, tak mé vnímání příslušnou situaci vyjadřuje: „vidím 

modrou barvu proto, že jsem citlivý na barvy“.107 

Vztah k okolí, ke světu a věcem tedy není možné redukovat jen na vědomé akty, jak 

tvrdí Husserl. K původní vrstvě pociťování se navracíme, když skutečně splýváme s aktem 

vnímání. Dříve než je myšlenka uchopena jako „má“, než si pohyb uchopení uvědomíme 

explicitně, existuje jako tělesný vztah ke světu, jako pohyb tělesné transcendence. Původní 

vrstva pociťování je non-thetická, před-objektivní, před-vědomá zkušenost. 

Vnímání je základní podobou bytí ke světu. Vnímání není aktem, nýbrž vztahem. Je 

životním vztahem, který nemusí být vědomý. Spíše než aktem mysli je výrazem tělesného 

života. „Svět není to, co myslím, ale to, čím žiji.“108 

Vztah člověka ke světu tak není založen v nějaké původně mimosvětské transcendentální 

subjektivitě, která by svět konstituovala podle vlastních zákonů jako svůj korelát; „Svět není 

předmětem, jehož konstitutivní zákon bych předem vlastnil, je přirozeným prostředím, polem 

všech mých myšlenek a všech mých explicitních vjemů. […] Člověk je bytím ke světu a právě ve 

světě poznává sebe sama. Když se od dogmatismu běžného názoru či od vědeckého 

dogmatismu vracím k sobě, nalézám nikoli ohnisko vnitřní pravdy, nýbrž subjekt zaslíbený 

světu.“109  

Intencionalita pak už nemůže být chápána jako vztaženost duchovního subjektu 

k objektu. Uskutečňuje ji tělesný, vtělený subjekt jako přechod od jedné fáze pohybu ke 

druhé. Intencionalita tedy „není ‚já myslím, že…‘, nýbrž ‚já mohu‘.“110 Základem a počátkem 

veškerého lidského transcendování je tak transcendence vycházející z intencionální povahy 

lidského těla.     

Důležité je ale i to, že prožívání prostorovosti je neodlučně spjato s žitou tělesností 

(člověk, podle Maurice Merleau-Pontyho, je „vtělené vědomí“, „vtělená existence“ či „vtělený 

duch“), tedy že není prostoru tam, kde není pohybující se existence, jejíž pohyby (opět Jan 

Patočka) nemají mechanický ráz, nýbrž jsou v podstatě pohyby lidské existence.  
                                                            
107 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologie vnímání. Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 270. 
108 Tamtéž, s. 21. 
109 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologie vnímání. Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 15.  
110 Tamtéž, s. 181. 
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Filosoficky definovaný žitý prostor, jakkoli je základem různých prostorů odvozených 

či dokonce teoreticky konstruovaných, počínaje prostorem sociálním a fyzikálním konče, se 

současně v lidském životě, který je vždy existováním spolu s druhými ve společném světě, 

s oněmi jinými konfrontuje, prolíná a prostupuje. Žitý prostor determinuje naše prostorové 

vnímání a případně vnímání uměleckého díla. Sociální prostor vnímáme rovněž zorným 

úhlem naší žité tělesnosti, sociální blízkosti a sociální vzdálenosti druhých, ale rovněž tak 

platí i to, že tělesnost si uvědomujeme prostřednictvím sociální komunikace (prostor je 

prázdný i tehdy, je-li zaplněn, pokud je plný lhostejných druhých). 

Proměnou prostoru, ať již žitého či přirozeného, dáváme věcem nový obsah 

a způsobujeme změnu našeho chování. Prostředím určujeme smysl objektů a můžeme 

změnit význam věcí bez zásahu do jejich fyzické existence. Můžeme tak přiblížit skutečnost, 

kterou vnímáme lidskými smysly v odlišných rovinách poznávání. Vizuálním uměním lze 

ukázat pohledy, které nejsou při běžném všedním vnímání viděny. Jiná charakteristika věcí, 

jejich skryté vlastnosti.  

Jak říká Merleau-Ponty: „Vlastní tělo je ve světě podobné jako srdce v organismu: 

neustále udržuje naživu podívanou, na niž lze patřit, zevnitř ji uvádí do chodu a živí, tvoří s ní 

jeden systém.“111 

Tímto způsobem můžeme popsat souvislost této kapitoly s kontextem celé práce; 

tvoří s ní jeden systém, který je zaznamenán jako SCHÉMA UDÁLOSTI, jehož centrální 

kategorií je Člověk. Myšlení, Umění chápeme jako kognitivní proces.112 

                                                            
111 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologie vnímání. In: NOVOTNÝ, Karel. Co je fenomén?: Husserl 
a fenomenologie ve Francii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, s. 37. ISBN 978-807-2984-299.  
112 Kognitivní vědu, jež můžeme nazvat novou disciplínou, se zabývá od osmdesátých let dvacátého století 
profesor lingvistiky na University of California v Berkeley George Lakoff. Kognitivní věda spojuje výsledky 
výzkumu o lidském myšlení z mnoha akademických oborů: psychologie, jazykovědy, antropologie, filozofie 
a informatiky. Její výzkum je podrobně zaměřen na otázky: Co je rozum? Jak zpracováváme své zkušenosti? Co 
je to pojmový systém a jak je uspořádán? Používají všichni lidé stejný pojmový systém? Jestliže ano, jaký? 
Jestliže ne, co přesně mají všichni lidé společného v tom, že myslí? (Lakoff 2006: 11) 

George Lakoff (1941) patří k nejvýznamějším lingvistům své generace. V sedmdesátých letech se podílel na 
vzniku generativní sémantiky, později byl u zrodu kognitivní lingvistiky. V knize Metafory, kterými žijeme 
(Metaphors We Live By, s Markem Johnsonem, 1980; česky 2002) se vydal směrem ke studiu metafory jako 
jednoho ze základních organizačních principů lidského myšlení a jazyka. V publikaci Ženy, oheň a nebezpečné 
věci. Co kategorie vypovídají o naší mysli (Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about 
the Mind, 1987; česky 2006) shrnuje poznatky mnoha vědních oborů, které se setkávají pod pojmem kognitivní 
vědy – filosofie, psychologie, antropologie, matematiky, logiky, biologie, umělé inteligence apod. Proti 
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CIGLER, ČLOVĚK, DIALOG, EXPERIMENT, MÍSTO, MYŠLENÍ, NEPOCHOPENÍ, 

ODPOVĚDNOST, OTEVŘENOST, POEZIE, PRAVDA, PROCES, SDÍLENÍ, SKLO, ŠKOLA, UMĚNÍ, 

VNÍMÁNÍ, VZTAH K DRUHÉMU. 

V následující fázi jsme kódy seskupili do kategorií:  

ČLOVĚK – MYŠLENÍ –  UMĚNÍ. 

Na základě vyhodnocených kategorií z výzkumu jsme vytvářeli mapy vztahů, nedařilo 

se nám všechny části propojit v celek, proto jsme začali uvažovat o 3D modelu, v kterém se 

pohybujeme podle fyzikálních zákonů, jak jsou popsány u elektromagnetické cívky.  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                          
objektivistickému pojetí myšlení, ukotvenému v tradičních aristotelovských kategoriích, představuje široce 
založenou experiencialistickou teorii. 

Poznatky George Lakoffa vyžadují zásadně odlišný přístup obecně k lidskému rozumu: „Myšlení je závislé na 
těle, to znamená, že struktury, které používáme při sestavování pojmových systémů, vyrůstají z našich 
tělesných zkušeností a dávají smysl v jejich kontextu. Navíc jádro našich pojmových systémů je přímo ukotveno 
ve vnímání, pohybech těla a zkušenostech fyzické a sociální povahy. 

Myšlení je imaginativní v tom smyslu, že pojmy, které nejsou přímo ukotveny ve zkušenosti, jsou zastoupeny 
metaforami, metonymiemi a mentální obrazností – jež všechny přesahují doslovné zrcadlení neboli zobrazení 
vnější skutečnosti. Právě tato imaginativní schopnost umožňuje „abstraktní“ myšlení a dláždí mysli cestu mimo 
to, co můžeme vidět nebo čeho se můžeme dotknout. Tato imaginativní schopnost je také závislá na těle, a to 
nepřímo, protože metafory, metonymie a obrazy jsou založeny na zkušenosti, tj. často na tělesné zkušenosti. 
Myšlení je imaginativní také v aspektech, které nejsou tak zřejmé; pokaždé když něco kategorizujeme tak, že to 
nezrcadlí přírodu, používáme všeobecně lidské imaginativní schopnosti. 

Myšlení má vlastnosti celistvého tvaru (gestaltu), a tudíž není atomistické. Pojmy mají celkovou strukturu, která 
přesahuje prosté sestavování pojmových „stavebních bloků“ podle obecných pravidel.  

Myšlení je strukturováno ekologicky. Efektivita kognitivních procesů, například učení se a pamatování si, závisí 
na celkové struktuře pojmového systému a na tom, co jednotlivé pojmy znamenají. Myšlení je tedy více než jen 
mechanická manipulace s abstraktními symboly. 

Pojmové struktury mohou být popsány pomocí kognitivních modelů, které mají vlastnosti popsané výše. 

Teorie kognitivních modelů zahrnuje to, co bylo správně na tradičním přístupu ke kategorizaci, významu 
a myšlení, a zároveň dokáže interpretovat empirická data z výzkumu kategorizace a je v souladu s novým 
pojetím myšlení.“ (Lakoff 2006: 14) 
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Centrální kategorií je Člověk. Myšlení, Umění chápeme jako kognitivní proces.  

 

 

 

Z našeho pohledu, konceptu UDÁLOSTI, transformace kategorie ČLOVĚK – (studenta 

i učitele) probíhá v interakci skrze prostupování přes různá pole – DIALOG, EXPERIMENT, 

MÍSTO, MYŠLENÍ, NEPOCHOPENÍ, ODPOVĚDNOST, OTEVŘENOST, POEZIE, PRAVDA, PROCES, 

SDÍLENÍ, SKLO, ŠKOLA, VNÍMÁNÍ, VZTAH K DRUHÉMU, které vystupují jako forma obecného 

pole procházení – UMĚNÍ, a mohou na sebe z pohledu různých pozorovatelů navzájem 

přecházet nebo se ovlivňovat bez přímého kontaktu. 

„Tvůrčí myšlení se neustále regeneruje, protože pravda je ve stavu permanentního 

ohrožení. Filosofická pravda je dopátrávání se jádra. Pravda umění je jádro i slupka. Prostor 

hledání a nalézání je nekonečný. Je to prostor krajností i prostor oscilačního pole. Každý 
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talent produkuje v tomto prostoru svou specifickou polohu, určovanou mechanismem jeho 

organismu. Vědomé i mimovolní reakce představují záhadnou jednotu, kde podvědomí 

uplatňuje svou nejcitlivější schopnost registrace a proměny při vzájemném střetávání 

různorodých informačních podnětů s inteligenční kapacitou genů. Do této oblasti patří 

i nepochopitelné stavy úniků, negujících včerejšek i dnešek, rozum i smysly, končíce ve 

snovém bezvědomí. Společenství lidí musí tyto skutečnosti respektovat. Musí být natolik 

svobodné a tolerantní, aby jedinec našel sebe a aby sebe dostatečně prokázal. Pokud 

přikládáme člověku a lidské společnosti smysl, pak nutně dedukujeme i smysl jedince, který je 

nositelem neopakovatelného obsahu, a tudíž i neopakovatelného způsobu sdělení tohoto 

obsahu. Jedinečnost člověka je uzákoněná nepřesnost a neopakovatelnost přírody. Je to 

neměnný fakt, ze kterého vyplývá pro jakékoliv hodnocení respektování pluralismu hodnot 

a jakostí. Pravda, to jsou okolnosti a zorné úhly, klidové stavy i stavy změny. Pravda 

ozvláštňuje skutečnost, protože je posouzením skutečnosti. Skutečnost je opájivá.“ (V 1) 
 

 Kategorie ČLOVĚK:  

„Člověk je neopakovatelný. Člověk je jedinečný. Tato výlučnost, vyplývající z jeho tělesného 

a duševního uspořádání, by měla být určujícím motivem a aspektem při uvažování o škole, 

o její povaze a poslání, a konečně i při stanovení dílčích plánů a cílů výchovy.“ (V 1) 

„Člověk je jedinec vzácných kvalit, neopakovatelného způsobu myšlení, tj. přijímání 

a vyhodnocování situací a faktů, které pak v takto zpracované podobě mají hodnotu a cenu 

nejen jedince. Najít a dešifrovat tuto kvalitu je víc, než získat rutinu řemesla a rutinu profese.“ 

(V1) 

 „Člověk je pro nás to nejvyšší měřítko a dokonalost.“ (V 13) 

„Člověk by měl být otevřený a chápavý, aby akceptoval jejich svět, tou otevřeností pochopíš 

jejich cestu. Snažím se pochopit jejich cestu, a ne svoji. Důvěřovali mi, byla jsem schopna 

komunikaci s nimi otevřít. Výsledky byly dobré, věci nebyly objevné, ale byly sebe sama 

tvořící.“(V 12) 

„Člověk má určité omezené penzum energie pro intenzivní vizuální myšlení.“ (V 11) 
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„Na škole jsem byl neustále obklopen spoustou umění v různých fázích „sebeuvědomění“. 

V tom množství jsem si potvrdil, že jediná cesta, která má smysl, musí mít naprosto osobní 

východiska.“    (V 11) 

„Umenie chápem cez umelca. Dôležité pre neho  mi pripadá nájsť si svoju tému, ktorá by 

mala aj obecnú výpoveď, nájsť si svoj výtvarný prejav, ktorý by zodpovedal dobe a zostať 

slobodný v myslení napriek tomu, že sa ponúka toľko lákavých angažovaných a atraktívnych 

tém.“  (V5) 

„Podľa môjho názoru Václav Cigler nerobil „školu“, pracoval s každým poslucháčom osobitne, 

veril v jeho individuálnu silu.“ (V3) 

„Pripravenosť, sústredenosť, láskavá prísnosť, kultúrna rozhľadenosť, enormná pracovitosť. 

Byť príkladom i vlastnou tvorbou, ktorú vždy prezentoval diskrétne.“ (V 3) 

Kategorie MYŠLENÍ: 

„Všechno je záležitostí myšlenkových postupů, přístupů, dedukcí a logických schémat. 

Analfabet starého Řecka definuje Pythagorovu větu na základě vhodně položených otázek.“ 

(V 1) 

„Ciglerova výjimečnost spočívala i v tom, že jim ukázal své myšlení.“ (V 2) 

„Tvůrčí myšlení je třeba neustále regenerovat, protože „poznané“ je v situaci neustálého 

prověřování.“ (V 1) 

„Vychádzam z interpretácie rozlíšenia dvoch mohutností, t. j. rozumu a intuície. Pri 
rekonštrukcii vedomia Cigler premieňal našu ľahostajnosť na tvorivú snahu. Dospelou 
podobou mojej viery sa mi vtedy  stalo presvedčenie vedúce ma k disciplíne, bez ktorej, ako sa 
domnievam,  by som so svojou citovou výbavou v živote neobstál.“ (V 4) 

„Uveril som, že Ciglerovo „neznámo“ s prívlastkom zmysluplné je možné. Nemyslím tým vieru 
ako divácku skúsenosť. Bol som ten, ktorý sa rozpráva sám so sebou v presvedčení, že to tak 
je.“ (V 4) 

„Myslím, že neexistuje rozpor medzi fyzickým a transcendentným.“ (V 4) 

„Moje spolupráce s Václavem Ciglerem je založena na otevřeném dialogu a především na 
velmi blízké osobní i názorově silné příbuznosti myšlení.“ (V 2) 
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„Každá věc je pro něj podnětem a výzvou, jeho práce je založena na přemýšlení o prostoru.“ 
(V 2) 

„Ciglerova výjimečnost spočívala i v tom, že jim ukázal své myšlení.“ (V 2) 

„Měli možnost nahlédnout do procesu sledování a vzniku myšlenky, která se aplikuje v díle. 
Není rutinou, ale odvíjí se od sledování. Proces není jen úkol, na kterém pracuji. Je to společná 
diskuse, jejím závěrem by měla být profesionální prezentace.“ (V 2) 

Kategorie UMĚNÍ: 

„Umenie som nikdy nevnímal ako špekuláciu. Je to výsledok premýšľania nad fungovaním 
života, sveta. Nad súvislosťami v umení aj v existencii človeka. Nikdy som v umení nehľadal 
pobavenie, atrakciu, terapiu, pózu. Pri práci pociťujem silnú koncentráciu, prísnosť a zároveň 
slobodu tvorcu.“ (V 5) 

„Umenie chápem cez umelca. Dôležité pre neho  mi pripadá nájsť si svoju tému, ktorá by 
mala aj obecnú výpoveď, nájsť si svoj výtvarný prejav, ktorý by zodpovedal dobe a zostať 
slobodný v myslení napriek tomu, že sa ponúka toľko lákavých angažovaných a atraktívnych 
tém.“ (V 5) 

„V současné době lidé procházejí výstavou, aniž by se zastavili. Toto je výstava, kterou nelze 

projít. Pokud ji chce divák vidět, musí se zastavit, prohlédnout si to, listovat. Pro mě je 

velikým zadostiučiněním, když diváka dokážu zastavit a nějakým způsobem zaujmout. Když 

ho dokážu vzrušit tak, že začne i přemýšlet.“ (V 1) 

„Důležité je vycházet ze sebe a hledat vlastní cestu. Je těžké a nesmyslné něco plánovat 
a nařizovat či určovat. Důležitá je svoboda a ta sama určí, kudy se bude umění ubírat.“ (V 13) 

„Umění bude existovat, pokud bude existovat člověk.“ (V 12) 

„Lidská činnost, i ta tak zvaná tvůrčí, má rysy obecného charakteru. Charakteru 
poznamenaného tebou, mnou, jím, tím určitým, neurčitým oním. Věřím na schopnosti 
jednotlivců vidět a realizovat určité věci v předstihu, ale především se přimlouvám za 
týmovou práci. Protože týmová práce znamená mozkový trust, protože tým jsou myšlenky, 
podněty, invenci, mnohotvaré myšlenky, podněty, invence, protože tým předpokládá diskusi 
a polemiku, a tím i myšlenkovou demokracii.“ (V 1) 
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Shrnutí: 

Z našeho výzkumu vyplývají tato východiska Ciglerovy školy; člověk je neopakovatelný 

a jedinečný; myšlení je neopakovatelné, umění je proces a je jedinečné;113 posláním 

umělecké školy je vytvořit vhodné prostředí žitého umění; teorie edukace výtvarného umění 

musí být otevřená. Shoda myšlenkových konceptů ve dvacátém století i v současné evropské 

filosofii s Ciglerovým uměleckým a pedagogickým dílem prokazuje podstatu společného 

přístupu k lidskému rozumu i životu obecně;  umění stejně jako myšlení je závislé na těle, to 

znamená, že struktury, které používáme při sestavování pojmových systémů, vyrůstají 

z našich tělesných zkušeností a dávají smysl v jejich kontextu.114 Diskursívní analýza textů byla 

vzhledem k obsahu i rozsahu velice náročná, otevírala mnoho dalších otázek. Jako příklad 

uvádíme kategorii NEPOCHOPENÍ: 

„Vzhledem k tomu, že naše práce z velké části spočívá v péči o historickou památku je práce 
pana Ciglera ve velkém kontrastu s očekávaným dojmem z hradu. Dalo by se tedy říct, že 
celkové vyznění jeho práce ve zdech hradu je kontroverzní a nečekané.“ (V 14)115 

„Nicméně na naši loňskou výstavu návštěvníci reagovali spíše nepochopením, či 
rozčarováním, to pro typického návštěvníka hradu není zrovna očekávaná emoce. Nutno však 
dodat, že návštěvníci mířící výhradně na výstavu naopak poměrně často neprojevovali žádný 
zájem o památku samotnou.“ (V 14) 

„K tomuto je možné ještě podotknout to, že zatímco běžný návštěvník hradu nemá rozhodně 
problém, pokud už ne vítat, tak minimálně tolerovat výstavu moderního umění, tak 
návštěvník, který výstavu moderního umění na hradě přímo vyhledá, hrad jako prostor vůbec 
nejen nevnímá, ale v horším případě ani netoleruje a má potřebu se vůči němu vyhrazovat. 
Toto možná souvisí i s celkovým pojetím výstavy pana Ciglera a pana Motyčky. Jakoby svým 
pojetím vystavovaných objektů i materiály, s jakými pracují, si svým způsobem, snad se dá 
říct i násilným, památku podmaňovali. Můj osobní názor je, že cílem bylo spíš hradní prostor 
provokovat a zkoušet, co „unese“, než ho tolerovat a přizpůsobit se mu. Nevím, jsem v tomto 
jen laik, ale toto je snad i cílem a cestou moderního umění. Přesto si myslím, že běžná 
veřejnost na toto není připravena, a já, jako správce památkového objektu, také ne, moje 
cesta je spíše právě pokora a tolerance.“ (V 14) 

                                                            
113 Srov. Parsons, M. (2004). Art and Integrated Curriculum. In E. Eisner & M. Day (Ed.), Handbook of Research 
and Policy in Art Education. New Jersey: Erlbaum Associates, Inc., s. 786. 
114 Viz. Lakoff 
115 (V 14) označuje paní kastelánku z hradu Sovince. Výstavu inicioval Jindřich Štreit, který zde od roku 1974 
připravuje pozoruhodné světové přehlídky. Výstava Václava Ciglera a Michala Motyčky Na hradě byla pojata jako 
připomínka tragické minulosti hradu s úmyslem evokovat světlo a vodu jako nadčasové principy v kontrastu se 
vzpomínkou na událost, která toto prostředí nešťastně poznamenala (Hrad na konci II.sv. války vyhořel.) Výstava 
se konala na hradě Sovinci v Muzeu v Bruntále  ve dnech 9. 6. – 29. 9. 2013. 
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„Odmietanie  plynulo z nepochopenia Ciglerovej filozofie, jeho myslenie a spôsob 
komunikácie boli na míle vzdialené  brachiálnej povahe dobových politických praktík 
udomácnených v tom čase i na akademickej pôde.“ (V 6) 

„I takový autor jako byl Paul Cézanne v podobné situaci, kdy měl vysvětlovat a odpovídat na 
otázky, říkal ne, já vám odpovídám obrazy a pokud k nim nemáte vztah, nebo jim nerozumíte, 
tak já vám ty věci stejně nezprostředkuju, protože jste člověk na jiné přijímací vlně.“(V 1) 
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C) PŘÍPADOVÁ STUDIE Č. 2: Křehká krása – sklo jako materiál, médium, 
myšlenka 

 

 

Plán výzkumu:  

1. Určení výzkumné otázky Lze předávat dětem složité otázky současného umění?  

2. Určení metod sběru a analýzy dat, typ výzkumu aplikovaný, kvalitativní, PAR akční 

pedagogický, konceptová analýza, diskursívní analýza, kritická evaluace stávajících 

dokumentů.  

3. Plán výzkumu. Příprava sběru dat, analýzy audio a video dat z terénu. Jejich organizace, 

databáze, po celou dobu budování archivu Václava Ciglera. Diskursivní analýza, konceptová 

analýza. 

4. Sběr dat pomocí mnoha zdrojů, přepis dat do počítače.  

5. Analýza a interpretace dat, zkoumání dat a hledání jejich propojení. Intertextová 

a diskursivní analýza.  

6. Výzkumná zpráva.  
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Výzkumný protokol: Projekt Křehká krása – sklo jako materiál, médium, myšlenka 

Vyučování probíhalo na Základní škole Olešská, Praha 10 ve třídách 1. A a 5. A formou 

vyučovacích hodin (2× 45 min) ve dnech 10. 4., 17. 4., 24. 4. a 25. 5. Ve dnech 21. 5. a 26. 5. 

2015 jsme uspořádali výtvarnou dílnu v barokních zahradách a navštívili výstavu Václav Cigler 

Tady a teď v Trojském zámku v Praze. 

Pasportizace instituce: Základní škola Olešská je situovaná na okraji části Praha 10, je plně 

organizovaná státní škola (1. – 9. ročník), má přípravnou třídu, výuka angličtiny probíhá od 

prvního ročníku. Škola pořádá výlety do zahraničí, účastní se mezinárodních projektů (Project 

Edison). Budova byla postavena v roce 1974 a postupně prochází rekonstrukcí. Třídy jsou 

technicky dobře vybaveny interaktivními tabulemi, počítači, projektory, vizualizéry.  

Výzkumný tým: Jana Šindelová, Zuzana Svatošová, Markéta Provazníková, Vlasta Bujoková, 

Marcela Klímová, žáci 1. A a 5. A ZŠ Olešská, Praha 10. 

Kontext výzkumu: Ověření teoretických východisek z výzkumu Ciglerovy školy může sloužit 

při koncepci vzdělávacích strategií kulturní instituce nebo v rámci edukace výtvarné výchovy 

ve škole. 

Metodologie výzkumu: kvalitativní, akční, PAR ve VV, respondenti žáci a vyučující VV 

ZŠ Olešská, Praha 10; celkem 38 žáků (patnáct dívek a dvacet tři chlapců) a tři vyučující 

Sběr dat: audio a video nahrávky, písemné reflektivní bilance, přípravy programu, 

fotodokumentace programů, terénní poznámky. 

Analýza dat: MAXQDA 10116, komparativní analýza, diskursivní, konceptová analýza. 

                                                            
116 MAXQDA 10 je softwarový program určený pro kvalitativní a smíšené metody výzkumu dat pomocí počítače, 
textové a multimediální analýzy v akademických, vědeckých a obchodních institucí. Poprvé byl zpřístupněn 
v roce 1989 jako winMAX. Je vyvíjen a distribuován VERBI GmbH. (www.maxqda.com) 
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Ukázka ručního kódování „in vivo“ (J. Š.) 

Při analýze dokumentů jsme použili převážně „ruční“ typ kódování, aplikovaný ve třech 

úrovních: otevřené kódování (byly stanoveny obecnější kategorie); axiální kódování (byly 

nalezeny vztahy mezi kategoriemi); selektivní kódování (byly definovány centrální kategorie). 

Typ dat: transkripty audio nahrávek, školní práce žáků, konceptové mapy, (seznam 

primárních dokumentů), terénní poznámky výzkumnic, deník Z. S.  

Etické aspekty výzkumu: svolení ředitelky školy, rodičů, vyučujících zpracovat 

fotodokumentaci výtvarných prací pro účely výzkumu, svolení se zveřejněním vybrané 

fotodokumentace z programů, výtvarných prací v odborném časopise, publikaci nebo na 

konferenci (ústní dohoda s vyučujícími, formou hlasování na třídních schůzkách s rodiči). 

Dbáme na anonymitu respondentů.  

Plán výzkumu: školní rok 2014–15, 2. 3. – 21. 7. 2015. 
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Kvalita výzkumu: triangulace zdrojů dat117 

Seznam literatury použité v protokolu:  

BRUNCLÍK, Pavel, ed. Adriena Šimotová – Tvář/ Face. Praha: Kant, 2004. 

DOSTÁLOVÁ, M., S. JANČIOVÁ a H. VLČKOVÁ. Ferda jeho mouchy. Praha: Scio, 2013. 

FOSTER, H., R. KRAUSS, Y. A. BOIS a B. H. D. BUCHLOH. Umění po roce 1900. [Překlad 
Hrdlička, J.; Ellis, I.; Sedláčková, J.] Praha: Slovart, 2007. 

KASTNER, Jeffrey, ed. Land and Environmental Art. London: Phaidon Press Limited, 2001. 

KUPKA, František. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013. 

PUCHNAROVÁ, Dana. Malá knížka o čistých barvách. Praha: Dolmen, 2013. 

TOLNAY, A., D. BOURDON a L. ALLOWAY. Christo and Jeanne-Claude: Eaely Works 1958–
1969. Köln: TASCHEN GmbH, 2001. 

SEIFERNANN E., M. HENTSCHEL a K. SMITH. Kiki Smith: Her home. Bielefeld: Kerber Verlag, 
2008.  

TUFNELL, Ben. Land Art. London: Tate Publishing, 2006. 

Přednášky J. Š. (archiv J. Š.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
117 Při analýze dokumentů jsme použili převážně „ruční“ typ kódování, aplikovaný ve třech úrovních: 
otevřené kódování (byly stanoveny obecnější kategorie); axiální kódování (byly nalezeny vztahy mezi 
kategoriemi); selektivní kódování (byly definovány centrální kategorie). 
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Jak je uvedeno v předmluvě, východiskem této práce je přesvědčení o rostoucím 

významu vzdělávacích procesů jako koncepce kulturní edukace ve smyslu promýšlení 

a uvažování o aspektech tvorby uměleckého díla s vazbou na autentické situace setkání 

s výtvarným uměním, zkoumání pracovního procesu s ohledem na povahu estetického 

zážitku. Klíčový je koncept setkání – koncept události118, v případě této studie jde o kontakt 

s uměleckým a pedagogickým dílem Václava Ciglera, jenž je zamýšlen jako výzva 

k vzájemnému dialogu. Od začátku jsme vědomě pracovali s hlavními principy Ciglerova díla 

a východisky jeho školy; člověk je neopakovatelný a jedinečný; myšlení je neopakovatelné, 

umění je proces a je jedinečné. Vycházeli jsme z předpokladu, že žáci v první a páté třídě na 

nižším stupni základní školy nebudou mít téměř žádné zkušenosti se současným výtvarným 

uměním. Položili jsme si otázky, co je dobré pro žáky a jak naplánovat program, aby byl 

pestrý a zároveň žákům pomohl vytvořit jeden pohledů na svět a jejich místo v něm. 

Znamenalo to zabývat se otázkami souvisejícími s jejich reálným životem a tím, co se učí ve 

škole.119 Jaké jsou jejich emoce, postoje a hodnoty? Původní pedagogický záměr byl pokusit 

se ve třídě vytvořit vhodné prostředí žitého umění.  

Byly definovány výzkumné otázky, zda lze předávat dětem složité otázky současného 

umění a zda lze zprostředkovat myšlení a dílo Václava Ciglera? Věděli jsme, že celý 

pedagogický proces směřuje k návštěvě výstavy a pochopení díla v celku s prostředím. 

V tomto případě se jednalo o prostředí raně barokního zámku a významově náročnou tvorbu 

autora, který pracuje s minimalistickou formou. Kvalita výzkumu spočívala v neustálém 

promýšlení a kladení si otázek, pozorováním a studiu, ve vyhodnocování získaných údajů. 

                                                            
118 V definování konceptu události vycházíme z textu Miroslava Petříčka, který říká: „Ciglerovy artefakty, 
instalace, obrazy i kresby různými způsoby připomínají nečekanou pravdu: prostor je teprve tam, kde je 
otevřenost, v níž se pohybujeme. Proto také tam, kde jiní mluví o estetickém prožitku či dokonce estetické 
distanci, mluví Václav Cigler o setkání. A je to přesné, protože přímo k jádru věcí.  
Nedělám obrazy, nedělám sochy, dělám monogramy – grafy svého tušeného já. Dělám znaky a trasy, kterými 
vedu oči po ploše papíru, nebo celého člověka po ploše krajiny. Tyto trasy mají podobu příkopů, hrází, mostů, 
vodních koryt, vodních a světelných stěn [...] je možné jimi procházet, nechat se jimi vést, překračovat je nebo 
obcházet a znovu do nich vstupovat. 
Setkání není epizoda, nýbrž událost. 
Nelze říci, že událost je zasazena do prostoru, je to cosi, co se děje současně. Uzavřený prostor je totiž bezmála 
absurdní rozpor – prostor vnímám jako prostor pouze v jeho rozevření, rozevírání. Na rozdíl od abstraktního 
nekonečna, které si nedokážeme ani představit, otevřenost vnímáme – cítíme se být v rozevírání prostoru 
obsaženi, avšak jako účastníci, nikoli uzavřeni. Počátkem prostoru není krabice, ale místo jako stálý, ač nikoli 
lokalizovatelný střed otevřenosti.“ (Petříček in Cigler, Motyčka, Šindelová 2009: 138–141)  
119 Výpovědi žáků byly analyzovány, sloužily jako autentické výpovědi, které potvrzovaly fenomenologické 
usazení tohoto typu výzkumu; tzv. teoretický koncept children voices (hlasy dětí). (www.creativeconnexions.en) 



107 
 

Byla prověřována triangulací zdrojů dat120. Tato shrnující reflektivní bilance vychází 

z rozhovorů Zuzany Svatošové s vyučující Janou Šindelovou, vychází ze záznamů, které byly 

zaznamenávány po jednotlivých odučených hodinách.121 Pojednává hlavní principy 

a koncepty, s nimiž se žáky pracovala. Reflexe akcentuje zkoumání vztahů mezi uměleckým 

dílem a divákem, odhaluje myšlenkové zdroje a souvislosti, které tvoří hlavní opory procesu 

pedagogické transformace obsahů inspirovaných výtvarným a pedagogickým dílem Václava 

Ciglera.  

 
 
C1) Plán A: Výzkumná zpráva, interpretace pedagogického procesu 

 

Vyučování probíhalo na Základní škole Olešská 18/2222, Praha 10 ve třídě 1. 

A formou vyučovacích hodin (2 x 45min) ve dnech 10. 4., 17. 4., 24. 4. a 25. 5. Dne 21. 5. 

2015 byla uspořádaná výtvarná dílna v barokních zahradách a návštěva výstavy Václava 

Ciglera Tady a teď v Trojském zámku v Praze.  

Třída 1. A byla skupina s malým počtem třinácti žáků (šest dívek a sedm chlapců) ve 

věku 6–8 roků, s paní učitelkou a paní asistentkou učitele. Před vyučováním byl paní učitelce 

vysvětlen záměr. Řekla, že by ráda viděla, co žáci zvládnou, nevadilo jí složité 

mnohovrstevnaté zadání. Je důležité sdělit, že jsme společně navštívili v září v roce 2014 

Museum Kampa v Praze. Po návštěvě výstavy jsme šli poděkovat paní Medě Mládkové, 

zakladatelce a mecenášce muzea. Byla velmi aktivní a ptala se žáků: „A čím chceš být?“ 

Reakce byly velice živé. Jeden žák řekl: „Chci být vědec.“122 Setkání se stalo inspirací projektu. 

                                                            
120 Viz. (Švaříček, Šeďová 2007: 202) Princip triangulace zdrojů dat spočíval ve dvojím kódování (dva výzkumníci 
kódují stejný text a shodnou se na kódech), v použití více druhů metod sběru dat – audiozáznam z hodin (jeho 
přepisem a následné kódováním); reflexivní rozhovory výzkumníků (asi hodinové rozhovory konané následně po 
každé hodině) a deníky výzkumníků. 
121 Jsou uloženy v archívu autorky. V práci jsou doloženy klíčové ukázky, jelikož reflexe byly vedeny volně 
s přesahy do obecných pedagogických a filosofických rámců, veškerá stopáž byla přepsána. Sice otevírala 
prostor pro myšlení autorek, ale byla zbytečně rozsáhlá. Triangulací byly vybrány pasáže, které demonstrují 
vazby a byly klíčové pro celý pedagogický proces. 
122 Děti jako opravdové vědce popsal ve své knize O vzdělání Richard B. Fuller slovy: „Děti se rodí opravdovými 
vědci. Spontánně experimentují, prožívají a znovuprožívají zkušenosti. Vybírají, kombinují, testují a pokoušejí se 
najít ve svých zkušenostech řád: Co je největší? Co je nejmenší? Čichají, ochutnávají, koušou a zkouší hmatem 
tvrdost, měkkost, pružnost, hrubost, jemnost, chlad i teplo, potěžkávají, štípou, třesou se, strkají, mačkají, drtí, 
hladí a snaží se věci rozebrat. Opravdoví vědci se zajímají pouze o to, co lze zakusit, a své závěry opírají jen 
o chování a vlastnosti, které lze fyzicky opakovaně demonstrovat.“ (Fuller 2014: 166) Původně publikováno jako 
úvod ke knize Thorsteinn Einar Přírodní formy. Rejkjavik: Barnaleikur, 1977. 
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Děti byly spontánní a otevřeně přijímaly jakékoliv impulzy. Paní učitelka byla vzdělaná, 

empatická a zajímala se o výtvarné umění. Prostředí třídy bylo dobře vybaveno interaktivní 

tabulí, na které i o přestávce mohly děti plnit zábavné úkoly, třída byla prostorná a světlá. 

Atmosféra byla mimořádná.  

1. hodina:  Světlo a barva: Stroj (továrna) na duhu 

Klíčové pojmy DÍLO >>> VSTUP DO VZTAHU >>> DIVÁK 

 

Základní body komunikace, umělec, vizuální umění, umělecké dílo, abstraktní x konkrétní, 

plastika, fyzikální vlastnosti, optické sklo, duha, barevné spektrum, čisté barvy, práce 

s velkým formátem, báseň, hra-performens 

 

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Uvedení a motivace probíhaly formou promítání realizace Sloupu s odraznou plochou 

v Piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli a demonstrace výtvarného díla Václava 

Ciglera prismatu z optického skla, jeho fyzikálních vlastností světelného paprsku a jeho 

odrazu. Z toho plynula otázka, jak vzniká duha. Kontakt s uměleckým dílem jsme považovali 

za zásadní pro rozvíjení rolí žáků v pozicích vědců i umělců zároveň. Pokračovala práce 

s barvou, žáci si vybrali jednu barvu a doslova natřeli formát A1. Představovali jsme si, že 

dále budou vytvářet skládáním a přeskupováním barevné variace v tom smyslu, že oni jsou 

barvy a mohou se pohybovat v prostoru. Fenomén skleněného hranolu žáky i paní učitelku 

velmi zajímal, několikrát se během vyučování k němu vraceli. Interakce s dílem a následné 

kreativní použití probíhalo formou pozorování, zkoumání a testování, co to udělá. Žáci 

nejprve prisma pozorovali a v dalších etapách, které probíhaly neplánovaně, pozorovali sebe 
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v reflexích skla a později i proměnu a odrazy barevných papírů (nosili barevné plachty 

k prismatu), měnili prostředí.123  

 

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Původní záměr byl vytvořit monochromní malby na formátu A1. Žáci tvořili řady, ale celá 

situace byla velmi statická, jako póza pro fotku. Zde se odehrál první zásadní PŘEKVAPIVÝ 

MOMENT. Neočekávaná situace, to nejlepší, co se mohlo odehrát. Žáci, když tvořili barevné 

řady, neviděli na barvy na papírových plachtách, otočili se proto k sobě a najednou se jejich 

monochromní obrazy začaly proměňovat, promíchávaly barvy. V rámci představení 

barevného spektra jsme se příliš nezabývali mícháním barev a působením světla. Překvapila 

nás reakce žáků, ale i reflexní schopnosti papíru. 

 

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Barevné spektrum a povídání o čistých barvách, následné čtení básní malířky Dany 

Puchnarové žáky inspirovalo, psali a recitovali vlastní básně. 

                                                            
123 Otázkou, zda nás může smyslové vnímání pravdivě informovat o skutečnosti, tedy teorií smyslových dat se 
zabývá Jakub Čapek v knize Maurice Merleau-Ponty Myslet podle vnímání. Uvádí, že k návratu pojmů „počitek“ 
a „smyslové datum“ do filosofie vnímání v anglosaském prostoru na počátku 20. století přispěl v knize Problémy 
filosofie Bernard Russell. Smysly nám dávají různé informace o téže věci. Například barvu stolu vnímáme 
v závislosti na osvětlení, v určitém místě se stůl leskne, to znamená, že barva nezávisí jen na stolu, ale na 
pozorovateli. „Russell na základě této úvahy usoudí, že z tvarů, barev, taktilních vjemů atd. si vytváříme 
(construkt) to, co vnímáme jako „skutečné věci“. V každém případě „se zdá, že smysly nám nedávají pravdu 
o stolu samotném, nýbrž jen o jevu stolu“. (Čapek 2012: 58–59) 
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Vědecké deníky nebyly myšleny jako vizuální věc, tvořily prostor pro poznámky, 

zaznamenávání myšlení a poznání žáků.  

  

Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Instalace na chodbě měla připomínat proces, který se odehrál, a zároveň vyvolat diskusi 

o uměleckém díle, o vkusu i o vizuální gramotnosti124. Důraz byl kladen na působení barev, 

monochromatickou jednoduchost, řazení a vztahy.  

„To by mě vůbec nenapadlo, že opravdu tam začnou básnit.“ (V 1) 

                                                            
124 Vizuální gramotnost byla popsána Marií Fulkovou na základě výzkumu „ jako mnohovrstevnatý fenomén: 
1. jako percepční senzitivita, a to na úrovni každodenní percepce prostředí života a vztahů každého jedince, 
2. jako kulturní habitus – prostor, v němž se utváří životní styl, (a to nejen v oblasti utváření kategorií vnímání, 
klasifikačních schémat, estetických soudů), ale také jako schopnost tolerance a uznání projevů kultury jiných 
sociálních skupin a subkultur (např. kultura dětí, starých lidí, homosexuálů, etnická kultura, atd.), 3. jako 
schopnost kritického myšlení (znalost různých vyjadřovacích prostředků vizuálních sdělení, rozpoznání intence, 
s níž bylo určité vizuální dílo vytvořeno, a to z historického i soudobého hlediska, schopnost rozpoznat, jak dílo 
působí v určitém kontextu a kdo a proč jej do tohoto kontextu umístil, jaký druh diváka má být dílem osloven 
a proč, jak vizuální sdělení zprostředkovávají celkovou představu o jevech a událostech), dále 4. estetická 
otevřenost – ve smyslu otevřenosti k emocionálním a empatickým vztahům a procesům, 5. schopnost vizuální 
výmluvnosti, působivosti, ve smyslu aktivní kreativní činnosti v oblasti vytváření jakéhokoliv vizuálně vnímaného 
objektu – v nejširším slova smyslu od olejomalby po webovou stránku, od špičkového návrhu designu nábytku po 
běžné zařizování bytu.“ (Fulková 2002:12–14) 
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To nejdůležitější se odehrálo již v první hodině. Abstraktní myšlení, hra na barvy, básně 

o barvách (žáci měli potřebu se vyjádřit, aniž uměli dobře psát). Potvrdilo se, že složitost 

poznání nemusí respektovat logickou strukturu.125 Žáci neporovnávali jednoduché – složité, 

byli otevření k novým informacím i zkušenostem, neměli zažité stereotypní chování. 

2. hodina: Světlo a barva: Architektura – vitraj 

Klíčové pojmy SLOŽITOST >>> JEDNODUCHOST >>> 
NESPOKOJENOST >>> SCHÉMA 

Základní body transparentnost, mozaiky, vitraje, kresba, koláž 

 

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Hodnocení prací, které vznikly v rámci výtvarné dílny Z pohádky do pohádky ve 

Schwarzenberském paláci v Národní galerii v Praze; v rámci exkurze také žáci s paní učitelkou 

navštívili Katedrálu sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha na Pražském hradě, kde zhlédli vitraje. 

Povídáme si o baroku, žáky zaujal příběh, vysvětlujeme si hlavní principy baroka126.  

                                                            
125 V této souvislosti uvádíme autora, který se zabývá kognitivním myšlením a přímým vlivem výtvarné výchovy 
na rozvoj myšlení. Profesor Michael Parsons působí na katedře výtvarné výchovy na Ohio State University. 
Věnuje se filosofii umění a výzkumu ve výtvarné výchově. Jeho publikační činnost je rozsáhlá, napsal knihu 
o dětském chápání umění nazvanou How We Understand Art: A Cognitive Developmental Account of Aesthetic 
Judgment, (Cambridge University Press, 1987), která byla přeložena do portugalštiny, španělštiny nebo 
japonštiny. 
126 Vycházíme z knihy nazvané Záhyb Leibniz a baroko, ve které Gilles Deleuze interpretuje baroko slovy: 
„Baroko neustále vytváří záhyby. Baroko však záhyby ohýbá a přehýbá, vrší je donekonečna, záhyb přes záhyb, 
záhyb podle záhybu. Rys baroka, to je záhyb pokračující do nekonečna.“ (Deleuze 2014: 9) 
„Hudební model je pro pochopení vzestupu harmonie v baroku a následného rozplynutí tonality v novobaroku 
nejvhodnější: od uzavřenosti harmonie k otevřenosti polytonality, nebo jak říká Boulez, „polyfonii polyfonií“.“ 
(Deleuze 2014: 142) 
„Zákon extrému hmoty zní: maximum hmoty na minimum rozlohy. Hmota má rovněž tendenci opustit rám, jak je 
tomu často u iluzivní malby, roztáhnout se horizontálně: některé živly jako vzduch a oheň směřují vzhůru, ale 
hmota obecně neustále extenzivně rozkládá své přehyby do délky a do šířky. Universální divadlo, které v sobě 
nese vzduch a zemi, ale i oheň a vodu.“ (Deleuze 2014: 210) 
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(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Byli jsme přesvědčeni, že zahlcení novými informacemi bude velice tvůrčí, motivace byla 

ještě složitější než v první hodině. Zdálo se, že žáci nemají problém s abstraktním 

vyjadřováním. Zde se odehrál překvapivý moment číslo dvě, žáci po motivaci dílem Hanse 

Arpa a Gerharta Richtera (vitraj v Katedrále v Kolíně nad Rýnem, 2007) začali ve skupinách 

nečekaně tvořit na igelitové podklady domečky a sluníčka. Zažitý úzus, schéma. Atmosféra 

byla dobrá, přesto díla nevznikla. 

 

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Instalace na chodbě. Naše představa se neuskutečnila, událost si nemůžeme představit, 

vzniká bez příprav, můžeme na ni reagovat, jen když vznikne. 

3. hodina: Světlo a barva: Stroj (továrna) na duhu II. 

Klíčové pojmy OČEKÁVÁNÍ >>> PŘESAH >>> UDÁLOST 
Základní body Na začátku hodiny proběhlo uvolnění ve formě dechového cvičení, 

napodobovali jsme studený a horký vítr. Následovala hudební kompozice Jiřího Vřešťála 

(1930) Paleta; skladby Modrá, Červená a Žlutá, (trvání každé skladby cca 2 minuty, zdroj 

internet youtube, interaktivní tabule) a sedmnáctiminutová skladba Benjamina Brittena 

(1913–1976) Průvodce malého člověka orchestrem (1946). Žáci souběžně s posloucháním 

hudby malovali temperovými barvami na zemi na velké formáty papíru A1. Snažili jsme se 

myslet abstraktně. 



113 
 

 

Inspirovali jsme se knihou František Frank Frantík François Kupka. (Praha: Národní galerie, 
2013).  

 

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Umění je nelineární, má svůj jazyk. Hledáme správný tvar, otázka je, zda obraz patří na výšku 

nebo na šířku. Jak pracuje obraznost umělce, soustředěného do své práce tak, aby přesně 

vyjádřil všechny jemné odstíny myšlení, inspirace, snů, vzpomínek, jeho duševních stavů, 

vystihl jeden z nejvýznamnějších francouzských fenomenologů Gaston Bachelard127 ve své 

knize Poetika snění: „Když snivec odsunul stranou všechno, co jej „zaměstnávalo“ 

a zaplňovalo každodenní život, když se odvrátil od starosti, jež mu vzniká ze starosti o druhé, 

když je pak vskutku autorem své samoty, když konečně může rozjímat nad nějakým krásným 

rysem světa a nemusí se ohlížet na čas, pocítí tento snivec bytí, které se v něm otevírá. Náhle 

je takový snivec snivcem světa. On se otevírá ke světu a svět se otevírá k němu. Člověk nikdy 

neviděl svět správně, pokud nesnil o tom, co vidí. Ve snění samoty, které zvyšuje samotu 

snivce, se spojují dvě hloubky, odrážejí se v ozvěnách, které jdou z hloubky bytí světa do 

hloubi bytosti snivce. Čas je pozastaven. Čas již nemá včera a nemá zítra. Čas je pohlcen ve 

dvojí hloubce snivce a světa. Svět je tak vznešený, že se v něm již nic neděje: Svět spočívá ve 

své pokojnosti.“  

 

                                                            
127 Bachelard, Gaston. Poetika snění. Praha: Malvern, 2010. 
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(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Reflexe s žáky probíhá formou reflektivního dialogu. Žáci jsou malíři a představují své práce 

ostatním. Diváka fascinuje něco, co je vidět, komunikace, struktura sítí, možná města, 

nevíme, jestli je tam přítomný člověk, zda ho jen není vidět. Nepřítomný motiv vidění. 

 

4. Setkání na výstavě Václava Ciglera Tady a teď v GHMP Zámek Troja. 

Klíčové pojmy BAROKO >>> PŘÍBĚH >>> PROSTŘEDÍ 
Výtvarná dílna Setkání v barokních zahradách zámku, procházení labyrintem128, mýdlové 

bubliny, zrcadlové trojúhelníky, prohlídka výstavy s kurátorkou. 

 

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Běhání v parku s bublifukem, mýdlové sochy a vnímání díla skrze vlastní pohyb. 

                                                            
128 (Minimalismus je pojmenován podle zákona extrému). Lineární sochy Carla Andreho a také koncepce 
„bloků“ (na způsob pokojů v bytě) ilustrují nejen přechody malba-sochařství, sochařství-architektura, ale 
i širokou jednotu takzvaného minimalistického umění, kde už forma nelimituje objem, ale je schopna 
obsáhnout ve všech směrech neomezený prostor. Může nás zarazit skutečně leibnizovská situace zachycená 
Tony Smithem: uzavřené auto jedoucí po dálnici osvětlené pouze jeho světly, na jehož předním skle ubíhá 
plnou rychlostí asfalt. Je to monáda s privilegovanou zónou (namítneme-li, že uzavřenost vlastně není 
absolutní, protože asfalt je venku, je třeba si vzpomenout, že novoleibnizismus vyžaduje podmínku zachycení 
spíše než absolutní uzavřenosti; a i zde lze uzavřenost považovat za dokonalou v tom, že asfalt venku nemá nic 
společného s tím, který ubíhá na předním skle). Bylo by třeba detailně zhodnotit explicitně barokní témata 
v minimalistickém umění a také v konstruktivismu. (Deleuze 2014: 211) 



115 
 

 

Sochy ve veřejném prostoru. Žáci dostali zrcadla ve tvaru trojúhelníků, která odkazovala na tvorbu 

Václava Ciglera a Michala Motyčky. Záměrem byla práce s reflexí a odrazem obrazu v neobvyklém 

tvaru. Žáci si sami našli možnost spojování a vytváření krystalů. 

 

Výzkumný deník fungoval jako přirozená součást zkoumání a návštěvy galerie. Čeření, interakce 

s objektem fontány. 

 (foto 
Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

 
Závěrečná reflexe. DEFINICE UMĚNÍ napsaná na tabuli v 1. A. v květnu 2015. (foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 
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C2) Plán B: Výzkumná zpráva, interpretace pedagogického procesu 

 

Vyučování probíhalo ve třídě 5. A formou vyučovacích hodin (2 x 45min) ve dnech 10. 4., 

17. 4. a 24. 4. Dne 26. 5. jsme uspořádali výtvarnou dílnu v barokních zahradách a navštívili 

výstavu Václav Cigler Tady a teď v Trojském zámku v Praze.  

Pasportizace instituce: 5. A byla multikulturní třída (Rusko, Čína, Ukrajina, Vietnam) 

s počtem dvaceti čtyř žáků (devět dívek a patnáct chlapců) ve věku 10–12 roků s paní 

učitelkou. Před vyučováním byl paní učitelce vysvětlen záměr, souhlasila. Také jsme společně 

navštívili v září 2014 Museum Kampa v Praze. Někteří žáci nikdy nebyli na Karlově mostě. 

Paní učitelka byla vzdělaná, empatická a zajímala se o výtvarné umění, divadlo a hudbu.  

1. hodina: Talentu se neubráníš!!! Design vlastní stránky ve školním časopise 

Klíčové pojmy DÍLO >>> VSTUP DO VZTAHU >>> DIVÁK  

              AUTOR >>> VSTUP DO VZTAHU >>> DÍLO 
Zadání a vysvětlení úkolu spočívalo v tom, že jsme chtěli poznat více žáky, jejich úkol byl 

vymyslet si svůj talent a napsat o sobě článek do časopisu, žáci mohli pracovat samostatně 

nebo ve dvojicích. Pokud to bylo nutné, snažili jsme se inspirovat žáky tématy z oblasti 

umění, sportu, jídla, hudby, tance, politiky, rodiny, povolání či snů. Představení proběhlo 

formou výstavy na nástěnce na chodbě, diskuse neproběhla, protože žáci úkol nestihli. Ve 

druhé vyučovací hodině autorka vystupovala jako výtvarný teoretik s rozsáhlou přednáškou 

o skle a o díle Václava Ciglera129, demonstrovala originální výtvarné dílo prisma, vysvětlovala 

fyzikální vlastnosti světelného paprsku a jeho odrazu.  

„Mě zajímá jejich vnitřní svět, protože paní učitelka řekla, že nemají žádnou fantazii.“ (V 1) 

 

                                                            
129 Celá přednáška je uložena v Archív BOX. 
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Žáci budou sportovci, architekti, lékařky nebo kosmonauti. 

 

Statická situace ve třídě, žáci reagují na skleněné prisma s povzdálí. Někteří nereagují. 

 
(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Podle názvu přednášky byl nazván celý pedagogický projekt KŘEHKÁ KRÁSA – SKLO JAKO 

MATERIÁL, MÉDIUM, MYŠLENKA. Témata byla chronologicky řazena, Cesta od historie po 

současnost začínala prvním dochovaným předmětem – pohárem Thutmose III. (kolem 1450 

př. n. l.); dále pokračovala Hra a reflexe – sebereflexe, odraz, zrcadlo; Světlo a barva; Světlo 

a architektura; Design, umění a instalace. Část o díle Václava Ciglera byla uvedena jeho citáty 

„Sklo má povahu a osud člověka“ a „Sklo je hmota jedinečného IQ, jedinečného, protože 

schopného nekonečného procesování a v důsledku toho obohacování o nové vlastnosti 

a funkce přímo úměrné lidským úmyslům a potřebám.“ Celkem obsahovala 190 obrazových 

stran v PowerPointu. Byly zde představeny také práce současných umělců – například Dana 

Grahama, (Urbana, Illinois, 1942), Roni Horn, (New York, 1955), Maria Merze, (Miláno, Turín, 

1925–2003), Pipilotti Rist, (vlastním jménem Elisabeth Charlotte Rist, 1962), nebo Gerharta 

Richtera, (Drážďany, 1932). 
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„Tam bylo plno věcí v prezentaci, včelí oka třeba. Mě by zajímalo, jestli z toho výkladu, tys to 

říkala strašně krátce, jestli jim došlo, že opravdu ta věc nabízí pocit, že se dívají tím včelím 

okem.“ (V 2)  

Na konci hodiny se žákům UMĚNÍ zdálo LEHKÉ. Převládal povrchní přehled a neznalost, 

formální jednoduchost a minimální forma se jim líbila, na zahradě by to nechtěli, ale na 

náměstí ano. 

2. hodina: Prostor třídy  

Snažili jsme se, aby hodiny na sebe navazovaly. Dalším úkolem byl portrét v rámci sociálního 

prostoru třídy se zaměřením na měřítko (velikost třídy a chodby) a vztahy mezi žáky, události 

či vzpomínky. Inspiraci jsme nacházeli v dílech Adrieny Šimotové a Kiki Smith130. Zkušenost se 

specifickými estetickými a významovými možnostmi vrstvení a překrývání několika materiálů 

různé kvality a kresby, estetika mizení, pohyb. Cílem bylo vytvořit „žitý prostor umění“ 

a přispět k porozumění obrazům a možnostem jejich relevantní interpretace. Materiálová 

zkouška pomohla žákům poznat různé druhy ručních papírů, rýžový papír, igelit, balicí papír, 

lepicí pásku, techniku kresbu úhlem, tužkou, grafitem, fixem. 

Klíčová slova: komunikace, umělec, vizuální umění, vizuální gramotnost, portrét 

Klíčové pojmy JEDNODUCHOST >>> SLOŽITOST >>> OTEVŘENOST 

PŘENOS >>> SCHOPNOST >>> DOVEDNOST >>> VNÍMÁNÍ  

 SLOŽITOST >>> ZKUŠENOST 

KONKRÉTNÍ >>> NEUCHOPITELNÉ >>> JEMNOST 

                                                            
130 Pohled na lidské tělo zevnitř přiblížila autorce americká sochařka Kiki Smith (1954) v rámci Letní akademie 
v Salzburku (Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst Salzburg), kde vedla třítýdenní kurz, jehož se 
autorka v roce 1996 zúčastnila. Na první schůzce v ateliéru Kiki Smith řekla: „Budeme dělat lidské tělo. Ty budeš 
dělat oči, ty ucho, ty srdce.“ Tímto způsobem rozdělila celé tělo mezi dvacet studentů. Na autorku vyšel 
lymfatický systém. Ve stejné době vedli kurzy v Salzburku také američtí umělci Leon Golub (1922–2004) s Nancy 
Spero (1926- 2009) nebo německá fotografka Katharina Sieverding (1944), jež studovala v šedesátých letech na 
Akademii umění v Düsseldorfu u Josepha Beuyse (1921–1986). Její instalace v podobě bigbordu Deutschland 
wird Deutscher z roku1993 se nepochybně vztahuje k Beuysovu „Die Revolution sind wir“. Osobně přijela 
v rámci své výstavy francouzská sochařka Louise Bourgeois (1911–2010). Studium katalogů a knih o životě 
a o dílech těchto umělců tvoří teoretická východiska k této práci. BLUME, Eugen, NICHOLS, Catherine. Beuys. 
Die Revolution sind wir.Göttingen: Steidl, 2008. 
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(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Zvolili jsme opak LEHKÉHO, realistickou kresbu portrétu jako těžký úkol. Kresba vypadala 

jako lehká technika. Proces „to co vidíme“ byl ovšem složitý. Téma šlo vyfotit mobilem, ale 

jak ho převést na papír? Metodika, anatomie, tělesné proporce a jejich propojení. Žákům 

chyběl cit pohybovat se rukou po papíře, fyzická zkušenost. 

 

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Jemnost poznání, tělesné vnímání jemnosti. Hledání tvaru ne výrazu. 

 

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Pochopení celku a části. 
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„Práce s chybou. Už se nebojíš chyby, už ji překračuješ, nejdeš zpátky, že tě to vlastně – to je 

dost častý, že jo. To bylo na tom videu, co jsme se na to dívaly včera, tam prostě rozmalovaná 

malba a holka – holka si jde pro další papíry, že už je to zkažený, že už na tom nemůže 

pokračovat dál, jako že to je špatně. A učitelka ji radši dá nový papíry, než aby s ní vedla tu 

diskusi, proč je to špatně a kam by se to dalo. Takže vlastně maximálně dokonalej výsledek 

a hned. Bez toho procesu poznání, překračování, růstu.“ (V 2) 

„Nechat tu zkušenost, ne to tam uměle roubovat.“ (V 1) 

 

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Pokračování v sociálním portrétu třídy se díky změně prostředí otevřelo z prostoru třídy ven 

na chodbu, tady nastal moment překvapení, uvolnila se atmosféra. Žáci se mohli 

rozhodnout, zda budou pracovat sami, nebo s někým. Nastal vstup do vztahu, většinou 

vytvořili skupiny. Díky materiálu a technice (kresba izolepou), koláží a principu vrstvení 

a prostupování různých vrstev nastal stěžejní událostní moment. Proměna z nezkušenosti do 

nové dovednosti. Kresba realistického portrétu měla svá pravidla i představu, jak to má 

vypadat. Zde vzniklo neznámo, které se změnilo v tvůrčí dialog, a ten se stal událostí.  

  

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 



121 
 

Fotografie zachycují proces, nevnímáme je jako jednotlivé obrazy, ale v jejich pokračování. 

„Ono tomu možná napomáhá i to, jak ty vlastně na tom začátku jim dáš tu obrovskou – 

obrovskou paletu možností, co mají dělat a vyvolá to vlastně trochu chaos, protože nevědí, co 

mají dělat, a nevědí, jak to mají dělat, co si mají vybrat. A tím vlastně je ta soutěživost dost 

potřená, protože oni mají dost co dělat s tím, si vybrat. Vlastně tím tam pro mne možná 

vzniká ten moment tvořivosti, kdy to je pak jako neukotvený a ty vlastně, i když nechceš, aby 

použili barvu, tak to změníš, že by mohli i barvou, ale? Že opravdu jim dokážeš 

zprostředkovat tu bezbřehost toho tvého myšlení, že máš hodně široký a dovedeš si 

představit spoustu možností a vlastně jim to umožníš aspoň na chvíli si zažít ten pocit, víš? 

Toho rozprsku myšlení, že můžeš cokoliv.“ (V 2) 

3. hodina: Landartové příklady tvorby Richarda Longa, Christa a Jeanne-Claude v kontextu 

díla Václava Ciglera 

Vnímání prostoru – je složitá konstrukce, která vzniká slučováním toho, co různé smysly 

(sluch, hmat, vidění atd.) vnímají, otázka je, jakým způsobem prostor „vnímáme“. Sociální 

prostor – není jenom to, co se vynořuje ve vnímání více či méně přirozeném, ale má 

i rozměry jiné: kulturní a sociální. Landartové příklady tvorby Richarda Longa, Christa 

a Jeanne-Claude. Balení stromů, ostrovů, mostů, budov. 

Klíčová slova: komunikace, umělec, vizuální umění, minimal art, land art 

Klíčové pojmy TŘÍDA >>> UDÁLOST >>> ŽITÝ PROSTOR 

TVŮRČÍ DIALOG >>> UDÁLOST >>> POCHOPENÍ >>> MYŠLENÍ 

 

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 
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„Zakutáleli jsme Kačku v alobalu a udělali jsme na ní šaty.“ (dívka A) 

 

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Reakce na předešlou zkušenost. Zadání bylo široké a navazovalo na předešlou hodinu. 

Původní představa byla práce s prostorem třídy, záměr landart. Vznikla spontánní reakce, 

žáci neměli potřebu něco balit, ale začali se balit navzájem. Práce s lepící páskou vypadala až 

hrozivě. Tělesné schránky, zbytky brnění a tělesných obalů ozdobily nástěnku. 

       

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

4. Setkání na výstavě Václava Ciglera Tady a teď v GHMP Zámek Trója 

Významný český filosof a teoretik umění Miroslav Petříček o díle Václava Ciglera napsal: 

„Umění má původ v kultu, rituálu a v magickém vztahu k přírodě. Postupem času se sice 

s tímto svým původem rozešlo, a přesto jako jeho ozvěna je stále jeho pamětí, připomenutím, 

anamnézou. Horizontála a vertikála nikdy nejsou jen osy abstraktního systému, nýbrž ta první 

je linií času jako navazování a jako dějin, ta druhá jako překračování času a dějin. Jsou 

elementárním, a přitom zakládajícím příběhem. Voda je přírodní fakt, ale je to také živel. Kov 

a sklo jsou užitečné materiály, ale vznikly v ohni. Krajina je také určitý stav světla. Václav 
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Cigler svým přetvářením a utvářením tento skutečný smysl vrací do světa, v němž žijeme, ale 

nikoli tím, že by jej nějak předváděl, nýbrž tím, že nás nechává tento smysl prožívat, 

dosvědčovat a dotvářet. Nejsme diváci, jsme součástí toho, co vidíme: odrážíme se na 

hladině, zrcadlíme se ve skle, vystupujeme proti sobě z leštěných ploch a mnohdy dokonce 

svým pohybem dílo uskutečňujeme. Procházíme parkánem, terasou a po skleněné lávce 

anebo v zahradním pavilonu, či dokonce kráčíme po vodní hladině, pod níž je kovový rošt, 

poslušni zvláštního avíza k pohybu. A jsou i místa, kam nelze vkročit. A najednou vnímáme 

prostor jako žitý, protože jej zakládáme svým tělem, jež je vedeno Ciglerovými liniemi, ať 

zjevnými, ať pouze naznačenými, anebo dokonce skrytými tomu, kdo nehodlá vyjít k dílu 

a vstoupit do něj.“131  

A právě vstupování do díla a vytváření tzv. žitého umění charakterizuje vztah, který vzniká 

v kognitivním procesu vlastní tvorby.  

 

(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Isotermická fólie měla nečekané reflexívní vlastnosti a velikost 140 x 200 centimetrů. 

Vytvářela měřítko i proporce pro člověka. Mohl se do ní zabalit nebo mohl pozorovat přírodu 

velikým zrcadlem. Zkušenost, zážitek, setkání v události. PROCES BALENÍ. 

Bylo by také zapotřebí speciální studie Christových „performancí“: obrovitých obalů a záhybů 

těchto obalů. (Deleuze 2014: 211) 

 

                                                            
131 CIGLER, V., M. MOTYČKA a J. ŠINDELOVÁ eds. Václav Cigler Prostory/projekty. Praha: Motyčka, 2009, s. 138.  
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(foto Zuzana Svatošová, archiv J. Š.) 

Hodiny výtvarné výchovy ve třídě 5. A byly sice chaotické a hlasité, ale tvůrčí a překvapivé. 

Na rozdíl od třídy 1. A, kde výuka probíhala v pohybu od začátku, děti byly rozptýleny po celé 

třídě, byl ve třídě 5. A proces vyučování ze začátku statický. Žáci seděli v lavicích, pochopili 

náročnou přednášku, pamatovali si promítaná díla i některá jména umělců, dokázali hovořit 

o tom, jestli se jim díla líbí, nelíbí, proč, uvažovali o umístění některých objektů do jiného 

prostředí. Projevili vážný zájem. Vedli jsme debaty o percepčním a prostorovém dispozitivu 

třídy, světelném i rozměrovém, hledali jsme příměr-měřítko, pomocí stříbrné fólie jsme 

vymezovali místo, jak říká Cigler místo setkání. Situace se změnila v momentě, kdy začali 

vytvářet prostorová díla a začali se pohybovat po třídě a mohli pracovat i na chodbě. To, co 

se odehrálo ve třídě 1. A na začátku, se ve třídě 5. A podařilo až ke konci ve čtvrté a nejvíce 

v páté hodině. V závěrečné reflexi se styděli vyjadřovat a hodnotit ústně. Požádala jsem paní 

učitelku o písemné vyjádření. Naše původní představa vtělená do přípravy, i když byla 

mnohovrstevnatá až rhizomatická, byla mnohokrát překonána. Podařilo se nám vytvořit 

přirozené tvůrčí prostředí, otevřenou laboratoř myšlení132. Edukace na prvním stupni 

                                                            
132 Zde můžeme opět připomenout systematicky učleněné celoživotní dílo Jana Patočky: „Komenského 
vyučování a výchova je uváděním do světového celku tímto celkem samým a metodou, jež není sama ničím 
jiným než oživením a transpozicí tohoto celku do naší mysli, aby se jí stal přístupným a jasným. Vše u něj vede ke 
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základní školy by se dala přirovnat k ateliérové práci z hlediska sdílení žitého prostoru žáků 

a učitele. 

Reflexe paní učitelky: „Musím říci, že jsem za pět let spolupráce se svými žáky neměla 

možnost poznat je tak, jak během práce ve výtvarné výchově s paní Šindelovou. 

1. Úplně se změnila tvář naší chodby po prezentaci prací dětí. 

2. I děti takzvaně výtvarně neúspěšné pracovaly s velkým zájmem a jejich práce dopadly 

často nejlépe. 

3. S velkou radostí pracovaly ve skupinách, obvykle raději pracují samostatně. 

4. Poté, co si samy vyzkoušely tvořit, pozorněji sledovaly prezentace současného umění. 

5. Paní Šindelová i mne velmi obohatila, ukázala mi, co a jak lze s dětmi dělat, ukázala mi, že 

se nemusím obávat i tzv. složitých projektů. Pokud jsou děti předem připraveny, zvládnou je 

a práce je baví.“ 

 

Reflexe žáků: 

„Umění na mě působí moc zvláštně a zajímavě. Umění vypadá lehce, ale je těžké. Teďka vím, 

že sklo umí víc, než jsem si myslela.“ (dívka K) 

„Zjistila jsem, že umění může být někdy také velká zábava.“ (dívka K) 

                                                                                                                                                                                          
všemu, každá jednotlivost k celku, každý stupeň výuky je novou revizí téhož celkového náčrtu. Didaktika vychází 
od postavení člověka jako nejvyšší, nejsamostatnější, nejdokonalejší bytosti v tomto světě a vyvozuje odtud 
smysl a cíl lidského života. Ukazuje, má-li být tento smysl a cíl splněn – k čemu má člověk všechny předpoklady 
od přírody –, že musí být člověk vzděláván a vychováván, což se má dít od počátku života. (Patočka 1997: 338) 
V těchto školách se musí vyučovat „všemu“, tj. základním rysům vší skutečnosti, pokud tato znalost je nezbytná 
k tomu, aby se člověk stal vskutku člověkem a plnil své poslání ve vztahu k věcem, k bližním i k sobě samému. 
Všeobecnost škol vyplývá tedy Komenskému z toho, že teprve výchova činí člověka vskutku člověkem, že 
možnost lidství se teprve výchovou stává skutečností. Dílna lidskosti znamená výchovu za účelem realizace 
lidskosti. Ale ještě důležitější než nový, věcný předmět vyučování – veškerenstvo (v tom se obráží realismus 
Komenského výchovy) a než nový prostředek vyučovací, universální škola, otevřená všem, se zásadně kolektivní 
výchovou, je přirozená metoda vyučovací. Přirozená metoda navazuje všude na spontánní vývoj tělesné 
i duševní přirozenosti člověka.“ (Patočka 1997: 339) 
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„Umění je taková nadpřirozená bytost. Jak to že existuje? Umění je dar, který žádný nemá. 

Proč je každý tak odlišný? Umění je neživý tvor, který může obživnout. Umění čeká, až ho 

někdo vyrobí, a pak obživne. Umění vypadá jako magie.“ (dívka B) 

„Umění je zvláštnost.“ (dívka J) 

„Umění znamená mnoho věcí, např: ohromení, vyjádření nějakého pocitu nebo jenom 

peníze.“ (chlapec V)  

„Ze začátku mě to nezajímalo, ale pak jsem pochopil, že je to výjimečné.“ (chlapec D) 

„V muzeu mě zaujalo podívání se do skla, protože jsem viděl například strop. Vypadalo to 

jako propojení moderního umění se starším barokem. Myslel jsem si, že takovéhle věci se 

sklem ani nejsou možné. Chvílemi jsem si říkal, že najít některé barevné stíny ve skle bylo 

strašně náročné, mohl by se z toho udělat sport.“ (chlapec M) 

„Nevěřila jsem svým očím, jak byla venku duha a jak na trávě byla, to vypadalo, jako kdyby to 

tam bylo namalovaný. Bylo to moc hezký…“ (dívka A) 

„Působilo to na mě velice zvláštně, světlo přitahovalo duhu.“ (dívka H) 

„Nádherné bylo, když jsem se podíval do skla a viděl jsem vlnící se obraz. Když jsem slyšel 

zvuk blikající kostky, tak jsem si myslel, že usnu, protože to bylo velmi uklidňující. Podívám se 

do skla, a když se pohnu, vlním se jako had, co to? Zajímavé, co sklo dokáže. Zdvojilo mě? 

Divné. Podívám se do dalšího skla a v tom jsme splácnutý a malý. Nechápu, jak sklo dokáže 

tolik věcí. Určitě to nevnímám jako nějaké obyčejné primitivní sklo. Když jsem se díval do skla, 

říkal jsem si, jestli v tom obraze jsem vůbec já. Podle mě sklo dokáže všechno přetvařovat, 

změnit, zmenšit, prostě změnit vzhled člověka ve skřítka, nebo tak.“ (chlapec P) 

„Líbilo se mi, že když jsem byl z jiného úhlu, bylo to jiné. Ještě se mi líbilo, jak ta koule byla 

rozřízlá. Všechny hranoly byly nádherné. Bylo dobrý, když Fanda šel za hranol a já byl před 

ním, a když jsem zaplnul foťák a ukázal jsem na to, v mobilu to vypadalo, jako bysme byli 

v sobě.“ (chlapec J) 

„Bylo zajímavé, že sklo bylo ve starém prostoru. Líbilo se mi, že přes sklo bylo vše vidět jinak. 

Zvláštní bylo to zelené vejce a všechny hranoly v té místnosti. Líbilo se mi, jak jsme dělali 
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landart. Působilo to na mě zvláštně, jako kdybych byla na jiné planetě. Nejraději bych si vše 

ohmatala. Doteď jsem nevěděla, co sklo dokáže.“ (dívka J) 

 
Reflexe žáka (archiv J. Š.) 

 

D) Shrnutí 

Výzkumná otázka zda: Lze předávat dětem složité otázky současného umění? Jak 

zprostředkovat myšlení a dílo Václava Ciglera byla formulována tak, aby vedla k pečlivému 

prozkoumání jevu. Postupným sběrem a analyzováním dat jsme vyhodnotily tyto kategorie: 

PŘEKVAPIVÉ MOMENTY, DEFINICE UMĚNÍ, VLASTNÍ TVORBA. Celý proces sběru a analýzy dat 

byl postaven na hledání pojmů, které se zkoumaným jevem souvisejí, a v následném 

odhalování vztahů mezi nimi. Bádání standardně postupovalo v následujících krocích, které 

jsou ve vzájemné interakci.  

Centrální kategorií je DEFINICE UMĚNÍ. 133 

                                                            
133 Jedna z hlavních otázek filozofie umění, která se ptá po podstatě umění je „Co je to umění?“ Definicí se 
zabývali tradiční filosofové umění jako Charles Batteux, G. W. F. Hegel, L. N. Tolstoj nebo Clive Bell. Pavel 
Zahrádka se v knize Estetika na přelomu milénia, vybrané problémy současné estetiky věnuje otázkám týkajícím 
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VLASTNÍ TVORBU chápeme jako MYŠLENÍ, není to výrobek nebo produkt, ale 

kognitivní proces. Myšlení134, informace, zkušenosti, to, co už víme, kultura – kulturní 

dědictví. Výchova je proces, který nespočívá v předávání zkušeností, ale ve vytváření 

prostředí ve smyslu filosofického diskursu135. Překvapení, že to u dětí funguje, protože jsou 

otevřené, nepotřebují rozumět celému kulturnímu dědictví, pro ně je to celé singulární 

událost.136 Myšlení, které vzniká v události, není vedeno logickým úsudkem. 

PŘEKVAPIVÉ MOMENTY chápeme jako singulární události. Proces singularity – žáci si 
neuvědomují si složitosti, vyučování má volný průběh, základní je otevřenost v přijímání 
nových podnětů na základě pozorování a nově vzniklých zkušeností, žáci se zajímají o nové 
techniky a materiály. Baví je to, nevadí, když udělají pár chyb, s každou chybou se něco 
naučí, nevnímáme to společně jako špatný zážitek. Zajímají nás překvapivé momenty, 
prostřednictvím nich vznikají nové zkušenosti. Vlastní tvorba je napětí mezi událostí 
a kulturním dědictvím. Pojem heterogenita vychází z teorie Georges Bataille, který se zabývá se 
otázkou hranic jazyka, subjektivity a myšlení.137 

                                                                                                                                                                                          
se definování umění. Zachycuje debatu, která vznikla ve druhé polovině dvacátého století, vedoucí 
k pochybnosti o smyslu takové definice. Například Artur Danto uvádí, že podmínkou toho, aby se určitý objekt 
mohl stát uměleckým dílem, je jeho patřičný vztah k danému historicko-uměleckému kontextu, tj. ke světu 
umění zahrnujícímu dějiny a teorii umění. Vzhledem k individuální, historické a společenské proměnlivosti 
hodnotících kritérií existuje velké množství různých způsobů užití pojmu umění. Kapitolu uzavírá definicí umění 
Davida Novitze slovy: „V případě definice „umění“ se […] nejedná ani o empirický, ani sémantický problém, nýbrž 
o problém, jak rozhodneme výraz „umění“ užívat, tj. který z možných hodnotících způsobů užití „umění“ 
přijmeme za svůj. O nějakém rozhodnutí pak nemá smysl tvrdit, že je pravdivé, či nepravdivé. Lze pouze hodnotit 
míru jeho správnosti a užitečnosti. Naše rozhodování má totiž také morální rozměr. Při definici umění musíme 
zvážit vliv navrhovaných definičních vlastností uměleckých děl na kvalitu našeho života. Spor o definici umění je 
tudíž sporem o naše životní hodnoty. Nemůžeme proto někoho přesvědčit o správnosti naší definice umění, 
pokud jsme ho nepřesvědčili o správnosti naší základní hodnotové orientace. V opačném případě se naše 
definice stane nástrojem společenské exkluze těch, kteří nesdílejí naše hodnoty, potřeby a přesvědčení.“ 
(Zahrádka 2010: 15–37) 
134 Profesor klasické archeologie Jan Bouzek v závěru své knihy Umění a myšlení píše: „Umění odráží myšlení 
a skrze percepci uměleckého díla se i nám dostává možnosti ponořit se do myslí těch, kdo tato díla vytvořili, 
i oněch, pro které byla vytvořena.“ Dále Bouzek předpokládá, že „pochopení různosti způsobů myšlení může 
pomoci i k lepšímu vzájemnému porozumění v dnešním multikulturním světě“. BOUZEK, Jan. Umění a myšlení. 
Praha: Triton, 2009, s. 287. 
135 Slovy Zdeňka Kratochvíla: „Samy otázky po tom, co je výchova a vzdělání, jsou původní otázky filosofické. 
Jedině skutečně filosofický pohled na výchovu může odkrýt úkol výchovy k vlastní identitě vychovávaného, úkol 
vzdělání apelující na zřejmost vědomí.“ KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann & 
synové, 1995, s. 14 
136 „Přirozený svět je prostorem přirozeností, je časností. Každá událost zakládá nějakou přítomnost a z lokálního 
hlediska lze pořadí jednotlivých událostí snadno určit, lze je zařadit do rámce vznikání a zanikání. Přirozená 
zkušenost přítomnost v události […] Synchronnost se mezi různými přirozenostmi uskutečňuje právě a jen v jejich 
setkání, v jejich společné události […]Společný čas je pouhým úkolem dokonce i pro různé stavy našeho vědomí; 
úkolem, který souvisí s nárokem identity sebe sama ve svých různých stavech, zkušenostech i náladách.“ 
(Kratochvíl, 1994: 107) 
137 Georges Bataille definuje dva objekty sociologické analýzy „homogenitu – pro část společnosti, která je 
„nejpřístupnější poznání“ – soubor společenských jevů, struktur a procesů, jejich pravidla lze postihnout jasně 
stanoveným a vymezeným metodologickým postupem. „Homogenita zde označuje souměřitelnost elementů 
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a vědomí této souměřitelnosti.“ Užitím tohoto pojmu se evidentně klade důraz na fakt, že způsob popisu, který 
sociální analýza většinou volí, již předem vymezuje předmět, na nějž se zaměřuje, jakožto popsatelný. Popis 
společnosti se v tomto smyslu zaměřuje pouze na ty její stránky, které lze v rámci stanovených deskriptivních 
nástrojů zachytit: produktivitu, utilitu, smysluplnost. Smysl jakékoli aktivity, založené na těchto pojmech, tkví 
v účelnosti, ve směřování k určitému cíli, čímž je odsouván mimo onu aktivitu jako takovou, k záměru, který ji 
přesahuje. Společenské jevy vysvětlované na základě homogenity nacházejí svůj smysl mimo sebe samé.[…] 
Má-li být ovšem společnost zmapována ve své komplexnosti, je podle Bataille nutno brát v úvahu také – 
a především – právě ony složky společenských struktur a procesů, u nichž běžný způsob analýzy zdánlivě selhává. 
Právě tyto složky Bataille navrhuje nazvat heterogenními. Na první pohled je patrné, že heterogenita se nemá 
k homogenitě stejně jako výjimka k pravidlu. Zatímco výjimka nabývala svého výjimečného charakteru proto, že 
nespadla pod pravidlo, heterogenita je heterogenitou nikoli proto, že není homogenitou, nýbrž proto, že je sama 
sebou, že je taková, jaká je.“ FULKA, J. 2004. Zmeškané setkání. Denis Diderot a myšlení 20. století. Praha: 
Herrmann & synové. s. 44–45. 
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DEFINICE UMĚNÍ  

„Umění je to, co umíš dobře a nemusíš pro to skoro nic dělat. Já se např. nemusím učit a mám 

samé jedničky. Umění je tedy to, co neumíš.“ (chlapec A) 

 „Umění je představivost. Umění se nedá pozorovat jen tak. Jak si to umíš představit, tak to 

uděláš. Umění je vzácné.“ (dívka H) 

„Umění je hodně velká práce, na tom se musí hodně přemýšlet.“ (dívka A) 

„Je to nějaký obraz nebo dílo, které vede k zamyšlení.“ (chlapec M) 

Cílem práce bylo praktické ověření teoretických východisek z výzkumu o edukaci 

výtvarného umění Václava Ciglera formou vyučování a návštěvy výstavy Václav Cigler Tady 

a teď v Trojském zámku. Vykreslit a přiblížit zprostředkování myšlení Václava Ciglera 

prostřednictvím jeho výtvarného a pedagogického díla v jeho komplexnosti a umožnit čtenáři 

kriticky posoudit průběh studie. V hodinách výtvarné výchovy ve třídách 1. A a 5. A výuka 

vycházela z očekávaných výstupů v RVP ZV, jejichž struktura integruje vnitřně příbuzné 
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vzdělávací obory do jednotlivých vzdělávacích oblastí, jež sledují řadu společných cílů. 

Výtvarná, hudební i dramatická výchova jsou začleněny do vzdělávací oblasti Umění 

a kultura. Toto propojení a začlenění podporuje vývojově psychologická charakteristika dětí 

mladšího školního věku. Vzdělávací program v českém prostředí přímo nedefinuje přímou 

souvislost celkového rozvoje osobnosti v souvislosti s rozvojem myšlení. Je zaměřen 

především na získávání schopností jako například: „[…]žák rozpoznává a pojmenovává prvky 

vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na 

základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ; v tvorbě 

projevuje své vlastní životní zkušenost.“138 Současné kurikulum vyzdvihuje autentický projev 

osobnosti, rozvoj tvořivosti s ohledem na duchovní a reflexivní potenciál žáků. Například 

podle výzkumu Petry Šobáňové vyplývá, že vzdělávací oblast Umění a kultura vnímají učitelé 

jako okrajový „odpočinkový“ předmět: „Částečně stále přetrvává pojetí předmětu jako 

„manuálního“ (rozvíjejícího rukodělné dovednosti žáků) a cennější pojetí výtvarné výchovy 

jako prostoru pro autentický projev osobnosti žáků. Učitelé naopak neuvažují o duchovních 

souvislostech výtvarné edukace, za přínos se naopak stále považuje rozvoj tvořivých 

schopností žáků. Nad všechny přínosy učitelé stavějí význam „estetického cítění“, jejich 

odpovědi naopak opomíjejí komunikativní a reflexivní složku oboru, stejně jako současný 

koncept vizuální gramotnosti.“ (Šobáňová, Musilová, Beková in Uhl Skřivanová 2014: 82)  

V současné době koncepce RVP ZV vychází z komunikačních obsahů výtvarné výchovy 

a rozvoj kompetencí spojených s vizuální gramotností je v něm jednoznačně artikulován, 

neobsahuje kategorie definici umění ani kompetenci myšlení (kreativní princip myšlení). 

Zmiňuje mezioborovou spolupráci – v našem případě prolínání vlastivědy, jazyka českého 

a výtvarné výchovy. Z tohoto pohledu je velmi podnětná přehledová studie „Obrazová 

kompetence“ – klíčová kompetence všeobecného vzdělávání. Srovnávací pedagogika umění 

jako výchozí báze vzdělávání v evropském kontextu o tvorbě kurikula Věry Uhl Skřivanové. 

(Uhl Skřivanová 2014: 113–131)  

Zásadní se jeví problematika vizuální gramotnosti jako hlavního soudobého 

oborového cíle výtvarné výchovy i jako cíle všeobecného vzdělávání. Vizuální gramotnost 

                                                            
138 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného 
RVP ZV, Praha 2013 http://www.nuv.cz/file/318/ (datum posledního vstupu na stránku: 6. 6. 2015) (str. 71–73) 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 1. stupeň  
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definujeme jako soubor řady kompetencí, který umožňuje empirickým139 divákům tvořit 

a číst významy v rámci vizuálních textů. Zuzana Fišerová ve své disertační práci nazvané 

Vizuální gramotnost jako soubor kompetencí empirického diváka pro tvorbu a čtení významů 

kulturních artefaktů přiřazuje vizuální gramotnost ke kognitivní doméně vzdělávacích cílů: 

„Nutnost analýzy, kritického myšlení, tvořivého přístupu k interpretaci a vlastní tvorbě 

opravňuje ke vztažení tohoto fenoménu ke kategorii kognitivních cílů vyšších. Z oborového 

diskursu lze vysledovat, že je vizuální gramotnost chápána spíše jako cíl anticipační, tedy jako 

něco, co předpokládáme, že budou žáci v budoucnu potřebovat, a co je vybaví pro úspěšný 

život v současném, vizuálními texty nabitém, světě.“ Autorka se domnívá, že, „kompetence 

spojené s vizuální gramotností skrývají rovinu cílů adaptačních. Setkáváním se s výtvarným 

uměním a kulturními artefakty se učíme jazyku, skrze který je možno se vztáhnout k historii 

naší kultury i civilizace.“ (Fišerová 2015: 28)  

Nacházíme se v narativním prostoru výtvarné výchovy a výtvarného umění a zároveň 

v prostoru vizuální sémiotiky, strukturalisticky a poststrukturalisicky zabarveném pozadí 

metodologie výzkumu, který je zakotvený v jazyce. Snažíme se všechno popisné a vyprávěcí 

„vyčistit“, jako v případě Ciglerova hledání podstaty skrze výtvarné dílo, otevírá se nám nové 

pole – fenomenologie, novou vrstvu pochopení skrze vnímání či prožívání jevů. 

Prvoplánovým pohledem se to může jevit jako příliš estetické či pragmatické. Mluvíme 

o redukci formy, nikoli významu. Jakou formou interpretovat mnohovrstevnatou strukturu 

myšlení a proces, jehož výsledkem je opět proces? Tedy rozvíjení myšlení prostřednictvím 

akce vytváření uměleckého díla. Výroba produktu – hezkého obrázku není cílem. Tvůrčí 

proces je vzrušující například jako otázka, co vytváří vědomí, zda vesmír, mozek, nebo city 

a emoce. Zabývat se pravou podstatou vědomí s důvěrou, že nejsme pouhý fyzický mozek, 

ale něco daleko většího, zahlédnout záblesk skutečné reality prostřednictvím umění. 

Světelná instalace současně otevírá nové možnosti pochopení vztahu prostoru, člověka 

a umění ve smyslu orientace, rozprostírání se a prolínání, nasměrování a vyhranění zároveň. 

Minimální formy objektu, s jeho hladkými, abstraktními povrchy, nabízí ještě něco víc než 

vizuální potěšení. Vytváří jednotné pole, konkrétní sociální prostor, který není objektivně 

                                                            
139 Termín empirický divák (Fulková 2007: 186) přejatý od Normana Brysona, jde o diváka, který zdánlivě nemá 
teoretické znalosti teorie umění a ikonografie. Přesto je vybaven mnohými kompetencemi ke „čtení obrazů“, 
tzn. je schopen pochopit aktuální význam výtvarného díla.  



133 
 

konstruován, ale dává uměleckému i pedagogickému dílu značnou část jeho smyslu. Tedy 

otevřený tvůrčí proces a jeho výzkum. 

Cílem projektu bylo zprostředkovat žákům „procesuální“ specifičnost tvorby, vztah 

myšlení a umění, myšlení s pomocí diferencí tvarem, barvou či principem čáry, nebo 

dispozitivu prostoru, rozšířit jejich pole vnímání. Díky znalosti sebepoznání, reflexi umění, 

jako prostředku komunikace prostřednictvím prožitků. Pochopit umění jako předmět jeho 

koncepce, realizace, reflexe. Smyslem projektu Křehká krása bylo propojování a rozvíjení 

dovedností a poznatků o výtvarném umění a jejich začlenění do každodenního života. Práce 

ukazuje možnost, jakým směrem se lze ubírat ve vzdělání výtvarné výchovy pojaté v celku 

jako vzdělání obecně. Popisuje analýzu základních edukačních procesů a ve vztahu ke čtenáři 

chce ukázat možnou hloubku pohledu na předmět výtvarná výchova, v našem případě 

formou výuky uměním, kterou chápeme jako cennou metodu pro zkoumání a rozvoj myšlení. 

Význam slova „umění“ nebo „definice umění“ spatřuje v souvislosti s procesem myšlení jako 

proces, jež se odehraje v události, která je jedinečná. Závěr zůstává otevřený, přesto pevně 

doufáme, že tato práce obohatí přístup k edukaci ve výtvarné výchově.  
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E) Archív BOX: primární dokumenty výzkumu, protokoly, seznamy kódů, 
dokumentace  

B) Případová studie č. 1: Jeden autor, dva diskursy a jejich přesahy 

ROZHOVORY           B1 

ARCHIV TEXTŮ VÁCLAVA CIGLERA         B2 

SEGMENTY KÓDŮ          B3 

C) PŘÍPADOVÁ STUDIE Č. 2: Křehká krása – sklo jako materiál, médium, myšlenka 

C1) Plán A: FOTODOKUMENTACE        C1AF 

PROTOKOL č. 1: Světlo a barva: Stroj (továrna) na duhu I.      C1P1 

PROTOKOL č. 2: Světlo a barva: Architektura – vitraj      C1P2 

PROTOKOL č. 3: Světlo a barva: Stroj (továrna) na duhu II.      C1P3 

PROTOKOL č. 4: Setkání na výstavě Václava Ciglera Tady a teď v GHMP Zámek Trója  C1P4 

C2) Plán B: FOTODOKUMENTACE         C2BF 

PROTOKOL č. 1: Talentu se neubráníš!!! Design vlastní stránky ve školním časopise  C2P1 

PROTOKOL č. 2: Prostor třídy         C2P2 

PROTOKOL č. 3: Landartové příklady tvorby Richarda Longa, Christa a Jeanne-Claude 

v kontextu díla Václava Ciglera         C2P3 

PROTOKOL č. 4: Setkání na výstavě Václava Ciglera Tady a teď v GHMP Zámek Trója  C2P4 

Písemné reflektivní bilance, terénní poznámky     C_DOKUMENTY 

Přednáška          C_PŘEDNÁŠKA 

Konceptové mapy         C_MAPY 
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V. Závěr 
 

Studie prokázala, že základním konceptem, jenž reprezentuje Ciglerovo umělecké 

a pedagogické dílo, je člověk. V tomto ohledu se potvrdil původní koncept: člověk, prostor, 

voda, světlo, sklo. Celé výtvarné i pedagogické dílo Václava Ciglera je představeno v souvislosti 

výtvarného myšlení a prostorového uvažování autora, je inspirativní a přínosné pro hledání 

nových cest komunikace v edukaci. Teoreticky byla popsána metoda edukace výtvarného 

umění Václava Ciglera jako prostorová transformace metaforou cívky a prostřednictvím 

vyučování výtvarné výchovy aplikována v současném prostředí školy. Studie prokázala, že lze 

předávat dětem složité otázky současného umění, a tak zprostředkovávat i například myšlení 

a dílo Václava Ciglera. Diskurs o umění přes vnímání „pohybem“, tedy časoprostorem, byl 

rozšířen o rozměr kognitivního přístupu. Výtvarné umění ve své vertikální i horizontální šíři 

pohledu je nesmírně obsažné a jako předmět nazvaný výtvarná výchova by nemělo být 

založeno na množství získaných vědomostí, ale především na rozvíjení tvůrčího myšlení 

v centrálním poli imaginativních aspektů rozumu jako jsou metafora, metonymie a mentální 

obraznost v přirozeném prostředí školy, galerie nebo třídy. V procesu psaní této práce nastala 

změna v přístupu, sběru a následném kódování dat, paralelních textů, pomocí metody malé 

zakotvené teorie a jejího vyhodnocení, tedy proměnou, pohybem, lineárního transkriptu do 

pojmového prostoru. Je těžké spojit role badatele a učitele v rámci jednoho vyučovacího 

procesu, z hlediska synergetického modelu je to nesmírně cenné poznání. Spojení role kurátora 

výstavy a osoby, která vede edukaci, je vhodné. Vzácná příležitost pozorovat věci z pohledu 

kurátora – producenta výstavy, tedy toho, kdo je u zrodu – předdefinování výstavy přes 

postproducenta – učitele, jenž se pohybuje v transtextuálním semiotickém prostoru až po 

konečnou reflexi žáků a její hodnocení. Pohled a názory žáků, tedy jiné generace, jsou zajímavé 

i pro umělce. Žáci mají fantazii i empatii a jsou schopni přijmout složité otázky současného 

umění a reagovat na ně velmi osobním, originálním, poučeným i vtipným názorem. 

Prostřednictvím výtvarné výchovy lze vytvořit otevřený, sociálně silný a podnětný prostor 

sdílení, tvůrčí „žitý“ prostor myšlení, a to je poslání, které má smysl.  

Spolupráce a setkávání se s výjimečnou osobností Václava Ciglera, s jeho uměleckým 

i pedagogickým dílem, které obstálo v moderní i dnešní „altermoderní“ pluralitní době, pro 

nás znamená nejvyšší poznání v rovině osobního i obecného pohledu na svět. 
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PROTOKOL č. 4: Setkání na výstavě Václava Ciglera Tady a teď v GHMP Zámek Trója /C2P4 

Autoři výstavy: Václav Cigler, Michal Motyčka 

Kurátorky: Magdaléna Juříková, Jana Šindelová 

O výstavě Jana Šindelová 

Výstava Tady a teď je pojata jako událost, jež je přítomností diváka spoluutvářena 

i proměňována. Představuje myšlení Václava Ciglera o vztazích v prostoru a je reakcí na 

fantastické prostředí zámku Troja, v tomto místě a čase. Stává se výzvou pro ozvláštnění, jež 

uvádí návštěvníka do děje s úmyslem evokovat světlo a vodu nejen jako nadčasové principy 

života, ale i jako nositele symbolických významů i prostředků pro vytvoření uměleckého díla.  

Výstava Tady a teď částečně naplňuje úvahy Václava Ciglera o prostoru a jeho významu pro 

naši existenci a jak je u něj pravidlem, reaguje bezprostředně i na atraktivní prostředí zámku 

Troja. Hlavními aktéry jsou světlo a voda jako přírodní fenomény a nositelé symbolických 

významů, které jsou v jeho pojetí plnohodnotnými uměleckými prostředky. 

Spolu s Michalem Motyčkou formovali prostory raně barokního zámku a parku instalací, jež 

vychází ze sdílených představ o kreativních proměnách interiérů, koncipování krajinných 

prostředí a utváření nových vztahů mezi člověkem, architekturou a jejím okolím.  

Cigler v minulosti často předjímal koncepty rodícího se soudobého výtvarného vyjadřování 

(konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Přesahy 

jeho díla jsou v konstruktivním sdílení znalostí a modelů kritického myšlení, v aktivismu 

a v experimentování. Skutečné světlo a voda, se kterými Cigler ve svých návrzích na světelné 

a vodní plastiky v krajině pracuje, jsou zdrojem dialogu mezi objekty a návštěvníkem. 

V prostoru instalace vnímáme vymezenou krajinu s horizontem a její světelné chvění, čeření, 

zrcadlení, odrazy a jejich mizení. Abstraktní čistota geometrických tvarů a současně jejich 

jemná smyslovost jsou příznačné vyjadřovací prostředky Václava Ciglera, které divákům 

nabízí poetickou koexistenci přírodních a výtvarných prvků. 

Prostor je fundamentem jeho díla: „organizuju prostor, vymezuju jej a otvírám, člověk je mi 

formou i obsahem, všechno je mně člověkem“. 
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Už od 60. let Václava Ciglera zajímá vztah krajiny a existence člověka v ní. Prostřednictvím 

volné kresby projektuje své představy v podobě komorních architektonických „schránek“, 

tras, spojnic nebo vytýčení cest. V jeho režii jsou vymezené prostory místem kontemplace, 

kde můžeme vyslechnout text nebo hudbu, být sami se sebou, meditovat. Voda je v tvorbě 

Václava Ciglera stále přítomná jako základní prvek života nebo forma energie a zároveň také 

jako médium zprostředkující prožitek z přírody. Cigler navrhuje a vytváří objekty – studánky, 

klidné a čeřené vodní hladiny, zrcadlové lávky na vodě nebo vodní chrámy. Nejsoustavněji se 

tématu vody věnoval v letech 1982–84 v rámci účasti v soutěži Louisiana World Exposition, 

the First International Water Sculpture Competition. Konfrontoval například skleněné 

schránky naplněné vodou z řeky se schránkou na vodu maximální čistoty a projektoval různé 

„čistící systémy“. Ve vítězném návrhu v objektu Fontána chtěl docílit konečného obrazu 

„duhy“, pod jejímž obloukem by bylo možné se procházet po kovovém roštu ležícím na 

hladině zálivu Mississippi.  

Autor stále rozšiřuje počet vesměs nerealizovaných projektů využívajících vodní živel nebo 

kompozice objektů na vodě v podobě plováků nebo bójí. Svou vizi dialogu mezi prostředím 

a objektem směřuje k divákovi, orientuje ho a hledá pro něj místa samoty i místa setkávání 

s cílem „vést chodce stěnami vody, živé zeleně nebo svislých kvetoucích ploch, clonami 

světla, mlhy nebo vůní“. Krajinu před ním otevírá nebo ji jen „dávkuje” úzkými štěrbinami. 

Přemosťuje vodní hladinu, vymezuje stezky, na nich zátiší a úkryty nebo útočiště ze sítí 

v podobě pergol pro popínavé rostliny. Jindy zase teleskopicky vysouvá stanoviště do korun 

stromů, do blahodárného ticha oblohy. Touží dosáhnout jednoty člověka a prostoru, hledá 

ideální místo, čas, objem a tvar. 

Václav Cigler pracuje převážně s optickým sklem původně určeným k technickým a vědeckým 

účelům. Jako první objevil jeho potenciál pro uměleckou tvorbu. Jeho prostřednictvím 

můžeme nahlédnout do tajemství mikro a makrosvěta, a spatřit tak svět jinak, než nám 

umožňuje pouhý zrak. První skleněné objekty Václava Ciglera vycházely z bloků optického 

skla, užíval v nich konvexní i konkávní čočky nebo je zpracoval do tvarů trojbokých hranolů, 

aby dokonale využil jejich schopnost rozložit světlo do barev spektra. Skleněný objekt není 

tedy jen hmotou v prostoru, je to současně objekt, který prostor pohlcuje, odráží, deformuje, 

rozkládá. Autor také rád využívá techniku vakuového pokovování, kterou dosahuje 

maximálního zrcadlení ploch, nebo naopak zamezí průhledům a odrazům. 
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Významnou součástí Ciglerovy tvorby jsou práce architektonické povahy, kdy ze skleněných 

tabulí vztyčuje stěny nebo clony, které daný prostor nově organizují. Své záměry prezentuje 

většinou na modelech menšího formátu, ale i v rozměrných instalacích, které realizuje 

s Michalem Motyčkou (Místo setkání, Museum Kampa, Praha). Často v nich „cituje“ 

architektonické principy a instalace pak odkazují k nejrůznějším jejím typům, např. 

skleníkům, pavilonům, nebo dokonce sakrálním stavbám. Vždy se přitom řídí fyzickými 

i mentálními potřebami a prožitky diváka. Každý nový projekt Václava Ciglera nás uvádí do 

zcela odlišného prostorového a pocitového vnímání daného místa.  

Tato výstava je rovněž dokladem spolupráce obou výtvarníků jak ve smyslu výsledné 

koncepce, tak i realizací jednotlivých prací. Dalšími významnými spolupracovníky jsou Jan 

Frydrych, jak to dokazují objekty z optického skla, a Martin Vičan, který objekty technicky 

„rozsvítil“.  

 

Václav Cigler, Tady a teď, GHMP, Zámek Troja, 2015 (archiv J. Š.) 
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Reflexe žáka (archiv J. Š.) 
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Reflexe žáka (archiv J. Š.) 
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Reflexe žáka (archiv J. Š.) 

 
Reflexe žákyně (archiv J. Š.) 
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Reflexe žákyně (archiv J. Š.) 
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