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ABSTRAKT

Výzkumný problém v diserta�ní práci Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce 

cizího jazyka jsme formulovali jako problém recepce konkrétní poezie, která je svébytným 
a atypickým žánrem poezie, a jejího možného za�len�ní do výuky francouzštiny jako 
cizího jazyka u specifických skupin vysokoškolských student�. V záv�ru p�echázíme od 
teorie substantivní, vypovídající pouze o recepci konkrétní poezie u daných studovaných 
subjekt� v konkrétních podmínkách (u �ty� specifických skupin vysokoškolských 
student�), k teorii formální (vypovídající o jevu jako takovém – jak a pro� prohlubuje 
konkrétní poezie vztah k cizímu jazyku, jeho jazykové a literární složce, a jaký je p�ínos 
pro za�le�ování poetického, resp. literárního textu do výuky cizího jazyka v�bec). Cílem 
našeho ak�ního výzkumu je p�isp�t k rozší�ení odborného poznání, které v naší práci 
spo�ívá v propojení literárn�-v�dného poznání k tématu konkrétní poezie a didaktického 
teoretického poznání a následn� v transformaci tohoto poznání do kvalitativního 
didaktického výzkumu, týkajícího se recepce konkrétní poezie ve výuce cizího jazyka. Náš 
výzkum má i cíl praktický: získané informace o recepci konkrétní poezie ve výuce cizího 
jazyka mohou být využity nejen ke smysluplnému za�len�ní tohoto žánru do výuky cizího 
jazyka, nýbrž i obecn�ji k zefektivn�ní práce s poezií, resp. literárním textem ve výuce 
cizího jazyka. Dle záv�r� z našeho ak�ního výzkumu estetické prvky lingvistické povahy 
zastoupené v literárních textech konkrétní poezie mohou plnit cíle, které jsou 
nedosažitelné p�i využití neliterárních text� ve výuce cizího jazyka. Poetická funkce text�
konkrétní poezie posiluje hmatatelnost znak�, strhává pozornost na jejich materiální 
kvality. Konkrétní poezie se jeví jako jeden z mála typ� text�, kdy poezie jako literární text 
napomáhá k u�ení se cizímu jazyku, aniž by student musel nejprve dosáhnout solidní 
jazykové úrovn� dle škály Spole�ného evropského referen�ního rámce pro jazyky, aby 
mohl objevit literární text s jeho jazykovými strukturními zákonitostmi a estetickou 
dimenzí. Konkrétní poezii tak obhajujeme jako plnohodnotný vzd�lávací obsah. 
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ABSTRACT

We have formulated the research problem in the doctoral thesis called Concrete poetry in 

the literary communication in the foreign language teaching as a problem of reception of 
concrete poetry which is a distinctive and atypical poetry genre as well as its potential 
integration into the teaching of French as a foreign language to specific groups of 
university students. In the end we change the subject from the substantive theory which 
says something just about the reception of concrete poetry in students in question in 
particular conditions (in four specific groups of university students) to formal theory 
(which says something about the phenomenon itself; how and why the concrete poetry 
deepens relationship to the foreign language as well as to its linguistic and literary aspect, 
and about the contribution of the integration of the poetic, or the more precisely literary 
text into the foreign language teaching in general). The aim of our action research is to 
contribute to the extension of the expert knowledge which in our case consists in 
combining literary-scientific knowledge with the topic of concrete poetry and a didactic 
and theoretic knowledge and subsequently in transformation of this knowledge into 
qualitative didactic research concerning reception of concrete poetry in the foreign 
language teaching. Our research has also a practical aim. The information obtained about 
the reception of concrete poetry in the foreign language teaching can be used not only for 
the meaningful integration of this genre into the foreign language teaching, but also in a 
more general way, for making the work with poetry, or rather with the literary text in the 
foreign language teaching, more effective, . 

According to the results of our action research the linguistic aspects present in the literary 
texts of the concrete poetry can fulfil goals that are inaccessible in the use of the non-
literary texts in the foreign language teaching. The poetic function of the concrete poetry 
texts strengthens the tangibility of features and draws attention to its material quality. The 
particular poetry seems to be one of a few text types when poetry as a literary text helps the 
process of a foreign language learning without the student having to achieve first a solid 
language level according to the Common European Framework of Reference for 
Languages in order to discover a literary text with its language structure rules and aesthetic 
dimension. We therefore defend the concrete poetry as fully-fledged education content. 
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Úvod diserta�ní práce 

     P�esv�d�it žáka �i studenta o smysluplnosti zabývat se ve výuce poetickým textem bývá náro�né i 
v jazyce mate�ském. V cizím jazyce mohou být nadto poetická funkce a literárnost textu zast�eny 
jazykovou bariérou (fonetickými zvláštnostmi, významem lexikálních jednotek) a primárn� jinými cíli 
studenta (pot�ebou pochopit text na úrovni významu i celku) a bývá �asto obtížné otev�ít žákovi �i 
studentovi horizont estetického poselství literárního textu.  
     Byli jsme si v�domi tohoto pro didaktiku stále aktuálního problému na po�átku našeho uvažování 
p�i volb� tématu diserta�ní práce, proto nás zaujala konkrétní poezie, specifický poetický žánr vzniklý 
v 60. letech dvacátého století, jehož tv�rci prohlašují, že texty konkrétní poezie sm��ují 
k planetárnímu znakovému systému a k internacionálnosti. Tato specifika  konkrétní poezie pak mají 
vycházet z její podstaty, kterou je zacházení s jazykovým i nejazykovým materiálem jako s tématem a 
p�edm�tem tvorby, p�i�emž je rozrušena vazba mezi ozna�ovaným a ozna�ujícím. Z jazykového 
materiálu jsou p�edm�tem tvorby v konkrétní poezii fonémy, morfémy, grafémy, slabiky, slova, 
morfologická a syntaktická pravidla; z nejazykového materiálu používá konkrétní poezie veškeré 
materiální nosi�e (zvuky, grafiku, papír, d�evo, látku, kov, ale i po�íta�ovou techniku). Racionalistické 
jádro konkrétní poezie redukuje �e� na vn�jší aspekty optické �i fónické; jazyk je rozložen na 
konstitutivní prvky. 
     Vyvstává otázka, jsou-li p�íslušné texty konkrétní poezie opravdu natolik internacionální, že 
je možná jejich bezproblémová transpozice z mate�ského jazyka i do výuky daného jazyka jako jazyka 
cizího. Pro výuku cizího jazyka je též zajímavá myšlenka o „planetárním znakovém systému“, ke 
kterému by konkrétní poezie m�la sm��ovat: myšlenka o znakovém systému, p�ístupném vnímání 
�tená�e bez ohledu na mate�ský jazyk a národnost; systému, který by nabourával hranice 
neporozum�ní v jednotlivých národních jazycích. 
     �tená� je v konkrétní poezii úzce propojen s tv�r�ími postupy autora, p�i�emž mu je dán prostor 
pro individuální vnímání. Tuto �tená�skou autonomii a výzvu ke spoluú�asti lze pak využít i v 
didaktice cizího jazyka: v naší diserta�ní práci se pak otevírá prostor pro propojení sm�lé avantgardní 
myšlenky o um�ní a které budou tvo�it všichni, které je otev�eno vnímání každého �lov�ka, a recep�ní 
estetiky, orientované v prvé �ad� na roli �tená�e v literární komunikaci.  

     Jako jakousi básnickou pózu, sebeklam v�decky fundovaného um�ní, který je prý p�íznakem 
vypjatého romantismu, hodnotil konkrétní, resp. experimentální poezii v roce 1968 Aleš Haman. 
Experimentální básníky nazýval hrajícími si lingvisty. Toto spíše sarkasticky mín�né ozna�ení básník�
konkrétní poezie jako hrajících si lingvist� však v sob� skrývá i zajímavý didaktický problém i 
potenciál: d�vodem pro za�le�ování konkrétní poezie do cizího jazyka by mohl být fakt, že 
gramatika a poezie fungují na obdobném principu – poetická funkce, charakterizovaná Romanem 
Jakobsonem, i gramatická funkce jazyka se soust�e�ují p�edevším na jazykovou formu �e�eného. 
Jazykové cíle by tak mohly být velmi smyslupln� v�len�ny do literární komunikace i p�i 
respektování faktu, že estetické poselství literárního textu p�esahuje jazykovou sd�lnost a obsah 
textu, z �ehož pak musí vycházet i uv�dom�lá práce s konkrétní poezií p�i volb� cíl�, metodických 
postup� a forem práce s textem, strategií u�ení a p�ístup� k cizojazy�né výuce. 
   Zkoumaným jevem naší diserta�ní práce je literární komunikace studenta s texty francouzské 
konkrétní poezie nebo texty �eské konkrétní poezie p�eložené do francouzštiny. Texty francouzské 
konkrétní poezie se nedostaly do u�ebnic francouzštiny jako cizího jazyka vzhledem k velké 
konkurenci text� avantgardních p�edch�dc� konkrétní poezie. Zacházení s konkrétní poezií ve 
francouzštin� je v tomto smyslu jevem dosud nezkoumaným.    

     Disertace si klade za cíl zjistit, jak vnímají soudobí recipienti z výzkumných vysokoškolských 
skupin fenomén konkrétní poezie s d�razem na jeho znakovost, kdy je estetická funkce text�
propojena s jejich lingvistickou dimenzí, resp. ov��it, zdali lze vyžít konkrétní poezii ve výuce 
francouzštiny jako cizího jazyka, aniž bychom dané texty devalvovali tím, že je ve výuce využijeme i 
jiným zp�sobem, než jako objekty ur�ené výhradn� k estetickému vnímání. Cílem naší diserta�ní 
práce je p�isp�t k rozší�ení odborného poznání, které spo�ívá v propojení literárn�-v�dného poznání k 
tématu konkrétní poezie a didaktického teoretického poznání a následn� v transformaci tohoto poznání 
do kvalitativního didaktického výzkumu, týkajícího se recepce konkrétní poezie ve výuce 
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francouzštiny jako cizího jazyka. Naše práce má i cíl praktický: získané informace o recepci konkrétní 
poezie ve výuce cizího jazyka mohou být využity nejen ke smysluplnému za�len�ní tohoto žánru do 
výuky cizího jazyka, nýbrž i obecn�ji k zefektivn�ní práce s poezií, resp. literárním textem ve výuce 
cizího jazyka. 



                                                    Literárn�-teoretická �ást 
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Konkrétní poezie – vymezení pojmu (obsah a rozsah) 

     Pojem konkrétní poezie je nesnadné vymezit jak z hlediska jeho intenze (obsahu), tak i extenze 
(rozsahu). Obsahov� tento pojem odlišn� chápou samotní auto�i tohoto žánru poezie a následn�
literárn�-v�dné slovníky a studie. Ješt� menší shoda panuje v tom, co by m�l pojem konkrétní poezie 
zahrnovat – definice kolísají mezi zcela vágním a širokým vymezením a vymezením exkluzivním. 

     Pot�eba hlubšího literárn�-teoretického zkoumání konkrétní poezie pro naši práci vyvstala totiž po 
analýze jistých cizojazy�ných didaktických materiál� p�edevším z n�mecky mluvících zemí i n�kolika 
didaktických studií tuzemských (na n�ž odkazujeme v p�íslušných didaktických pasážích této práce). 
Tyto sice hojn� využívají konkrétní poezie k hravým aktivitám metodou tv�r�ího psaní (a napl�ují tak 
moderní didaktické principy cizojazy�né výuky jako celostní u�ení nebo princip autonomního u�ení), 
avšak nekladou si uceleným zp�sobem zásadní otázku, je-li tato poezie v�bec vhodná pro výuku 
cizího jazyka vzhledem k jejím specifickým vlastnostem a poslání, jak je zamýšleli samotní auto�i 
v dob� jejího vzniku (nap�. proklamovaný asémantismus konkrétní poezie: jak je tato vlastnost 
slu�itelná s komunika�ním cílem ve výuce cizího jazyka i komunikací literární?). Jak dále uvidíme, 
literárn�-teoretická východiska konkrétní poezie jsou plná nejednozna�ných a p�ekvapivých zjišt�ní. 
Tím spíše jsme považovali za st�žejní tento literární fenomén srozumiteln� analyzovat a za�adit jej do 
širšího kontextu sou�asného literárn�-v�dného poznání (zejména do pojetí díla jako otev�ené struktury 
a do recep�ní estetiky), bez kterého by naše další didaktické uvažování bylo neúplné a ztrácelo by 
jeden z d�ležitých pilí��. 
  

Obsah pojmu 

     V�nujme nejprve pozornost obsahu pojmu, a� se v této souvislosti nevyhneme ani p�esah�m 
k rozsahu pojmu. První nejasností, ke které p�i studiu definic dojdeme, je vztah mezi pojmem 
konkrétní a experimentální poezie; druhou je pak zavád�jící opozice pojm� abstraktní a konkrétní 
poezie. Pokusíme se rovn�ž srozumiteln� rozlišit další pojmovou dvojici, která se �asto vyskytuje v 
souvislosti s konkrétní poezií, a tou je poezie p�irozená a um�lá. Následující �ádky jsou spíše vý�tem 
rozli�ných kontroverzních definic, které následn� uvádíme do vztahových souvislostí. 

1.  Konkrétní a experimentální poezie 

     Jean - Clarence Lambert ve sborníku Slovo, písmo, akce, hlas (1967) navrhuje definici 
konkrétní a experimentální poezie – definici váhavou až kritickou: „Otev�ená poezie (p�íliš neur�ité, 
ale bohužel snadno zapamatovatelné). Poezie operativní (p�íliš punti�ká�ské, a�koliv dosti výstižné: 
básník jako operatér jazyka). Ak�ní poezie (dobré, ale ne úplné, vztahuje se p�edevším na poezii, která 
hledá p�ímou komunikaci a vyzývá k ú�asti). Aleatorní poezie (vhodné, ale nep�esné). N�kte�í 
používají názvu konkrétní poezie anebo ješt� jednodušeji experimentální poezie. Jaký název se vžije? 
Nejhorší, jako obvykle, jako nap�. gotické um�ní… Protože je nutný, d�jiny to žádají…“ (Lambert 
1967, s. 67). Zde m�žeme názorn� vid�t, že jeden z teoretik� hnutí experimentálních básník� chápe 
pojmy experimentální a konkrétní poezie jako synonyma a nechápe žádný z termín� jako složku 
druhého. J. – C. Lambert již v dob� zrodu pojmu zab�edá do reflexe o nejednozna�nosti pojmu, aniž 
by tušil, že o desítky let pozd�ji tento bude stále rozkolísaný.  
     Soust�e�me se nejprve na to, jak se s pojmy konkrétní a experimentální poezie vypo�ádají 
tuzemské literární slovníky a následn� toto stanovisko konfrontujme se zahrani�ní literaturou. 
    „Konkrétní poezie (z lat. concretus = ztuhlý, zhušt�ný) je souhrnné ozna�ení pro vnit�n� zna�n�
diferencované hnutí v sou�asné literatu�e, které opouští vyjad�ovací materiál jako prost�edek tvorby a 
obrací se k n�mu jako k vlastnímu tématu.“ T�mito slovy definuje konkrétní poezii �eský literární 
teoretik Št�pán Vlašín ve Slovníku literárních sm�r� a skupin (1976, s. 111) v polovin�
sedmdesátých let a zárove� dodává, že i když v rámci konkrétní poezie lze nalézt �adu pokus�
prosazujících též materiál nejazykový (tj. slyšitelné a viditelné objekty zakomponované do básn�), 
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p�esto lze s ur�itostí �íci, že nejv�tší pozornost je v�nována materiálu jazykovému, a to jak fonému, 
grafému, morfému, slabice �i slovu, tak pravidl�m slovotvorným �i syntaktickým. Experimentální 
poezii chápe Š. Vlašín jako jednu z kategorií konkrétní poezie (vedle tzv. vlastní konkrétní poezie, 
poezie fónické a vizuální).

    Pavel Vašák rozlišuje ve Vlašínov� Slovníku literární teorie (1984) dv� samostatná hesla, a to jak 
poezii konkrétní, tak poezii experimentální. Experimentální poezií rozumí dva pojmy: za prvé poezii, 
která „se vymezuje oproti poezii p�irozené, a to tím, že považuje jazyk nikoli za prost�edek 
vyjad�ování, ale za materiál – pojem experimentální poezie tak splývá se strojovým textem a bývá 
realizována samo�inným po�íta�em“ (1984, s. 104). Za druhé ozna�uje pojem experimentální poezie 
každou poezii, „která se vyzna�uje výrazným odklonem od tradi�ních vzor�, b�žných zvyklostí, 
konvencí a norem, hledáním nových tvárných a výrazových možností“ (1984, s. 105). Experimentální 
poezii ovšem Vašák chápe i jako druh konkrétní poezie (srov. tamtéž, s. 184), vedle poezie vizuální, 
fónické aj., a jako synonymní ke konkrétní poezii uvádí pojmy jako poezie objektivní, seriální, 
evidentní, permutacionální, kinetická, matematická, kybernetická aj., kdy jde o varianty uvedených 
typ� lišících se technikou vzniku (srov. tamtéž, s. 184).  

     Podle p�ehledového Slovníku epoch, sm�r�, skupin a manifest� (1993) je konkrétní poezie bu�
synonymem pro experimentální poezii na pomezí literatury, hudby nebo výtvarného um�ní, nebo 
názvem pro um�lecké hnutí, které se v�novalo „výzkumu znakových a informa�ních systém�
z hlediska kybernetiky, teorie informace a matematiky a které se snažilo výsledky tohoto výzkumu 
uplatnit v um�lecké praxi“. (Pavelka – Pospíšil 1993, s. 88 - 89)

     Nejmén� akademicky o konkrétní a experimentální poezii uvažují Josef Brukner a Ji�í Filip ve 
svých poetických slovnících (1997; 1968)1. Pojem experimentální poezie tyto slovníky nezmi�ují a 
vymezují pouze pojem konkrétní poezie („Báse�, v níž je �e� pojm� nahrazena �e�í viditelných nebo 
slyšitelných objekt�“ – Brukner-Filip 1997, s. 179; titíž 1968, s. 161).  

     Také Pr�vodce literárním dílem (2002) rozlišuje pojmy experimentální a konkrétní poezie. Jako 
konkrétní poezie je definována „poezie zd�raz�ující grafickou, pop�ípad� zvukovou stránku 
kompozice, využívající jazykový a ve spojení s ním i jiný výraz (výtvarný, hudební, pohybový)“ 
(tamtéž, s. 155). O experimentální poezii se do�ítáme, že se jedná o „druh poezie založené na h�e 
s jazykem, zvlášt� s jeho zvukovou, gramatickou a grafickou stránkou, využívající pro tvorbu 
význam� výtvarné �ešení kompozice“ (tamtéž, s. 88). Tato poezie je pak demonstrována na vý�atku 
z Prvního stanoviska mezinárodního hnutí experimentální poezie (citováno dle katalogu výstavy 
Báse�, obraz, gesto, zvuk, 1997, ne�íslováno [1967]; datováno 1963). Zde jsou jako podskupiny 
experimentální poezie uvedeny poezie konkrétní, fonetická, objektivní, vizuální, kybernetická, 
seriální, permutacionální, verbofonie a další. Vý�atek z tohoto manifestu tak dokládá, že i samotní 
auto�i chápali konkrétní poezii jako jeden z druh� poezie experimentální.  

     Pojem konkrétní poezie vymezuje Lexikon literárních pojm� (2002) v podstat� totožn� jako 
Poetický slovník (1997) Brucknera a Filipa: jako sm�r v poezii 20. století, v níž je �e� pojm�
zastoupena �e�í viditelných a slyšitelných objekt�. Dále pak �lení konkrétní poezii na 4 druhy: toto 
�len�ní je velmi podobné onomu ve Slovníku literární teorie (1984). Experimentální poezie je v 
Lexikonu literárních pojm� chápána vedle vlastní konkrétní poezie, vizuální poezie a fónické poezie 
jako druh konkrétní poezie („Experimentální poezie (...) jazykový materiál formalizuje do podoby 
strojového textu.“ Pavera - Všeti�ka 2002, s. 188). Tzv. vlastní konkrétní poezie pak „pracuje s 
jazykem jako materiálem, z n�hož vytvá�í nejr�zn�jší struktury“ (tamtéž). Samostatný pojem 
experimentální poezie, který by byl na úrovni konkrétní poezie, ovšem Lexikon literárních pojm�
nevymezuje. 

      Zejména didakticky relevantní P�íru�ní slovník �eské literatury od po�átk� do sou�asnosti
(2005) vychází z dvojího vymezení konkrétní poezie: pojmy konkrétní a experimentální jsou chápány 

                                                
1 Jedná se doslovn� o Poetický slovník (1997) a V�tší poetický slovník (1968). 
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jako synonyma („n�kdy jsou oba výrazy užívány ve stejném významu“ – Chaloupka 2005, s. 430) 
nebo jsou tyto pojmy vymezeny nad�azeným a pod�azeným postavením, a to v obou sm�rech: pojem 
konkrétní je jednou chápán ve vztahu k poezii experimentální jako obecn�jší, jindy – mén� �ast�ji - 
jako užší.2  

     Ani v zahrani�ní literatu�e není pojmenování konkrétní a experimentální poezie jednozna�n�
usouvztažn�no. 

    Švýcarský teoretik um�ní Eugen Gomringer (1954) užívá výhradn� pojmu konkrétní poezie 
(ostatn� Gomringerovi bývá tento pojem dokonce p�ipisován, by� tento termín použil již rok p�ed ním, 
v roce 1953, švédský um�lec a teoretik um�ní Öyvind Fahlström). Jako základní manifest konkrétní 
poezie bývá chápána Gomringerova sta� „vom vers zur konstellation“ (n�mecky 1954, �esky „od 
verše ke konstelaci“, 1967). 
     N�mecký didaktik Werner Ziesenic uvádí své stanovisko ke vztahu obou pojm� následovn�: 
„Konkrete Poesie ist eine moderne literarische Form, derer unterschiedliche Realisierungsweisen ihr 
auch unterschiedliche Benennungen gebe: so kann man sich treffen mit den Begriffen wie Konkrete 
Poesie, Visuelle Poesie, Konkrete Lyrik, Visuelle Texte oder Experimentelle Lyrik.3“ (Ziesenic 1993, 
s. 66) Pojmenování jednotlivých druh� konkrétní poezie souvisí dle Ziesenice s podobou, kterou na 
sebe ten který proud bere. Experimentální lyrika (Experimentelle Lyrik) je zde tedy vyjád�ením jedné 
ur�ité podoby konkrétní poezie (vedle poezie vizuální, konkrétní lyriky etc.). Oba pojmy - 
experimentální lyrika i konkrétní poezie - do jisté míry splývají a liší se pouze mírou ur�itosti pojmu.  
     Jacques Donguy (2007), francouzský básník - konkretista a autor antologie o konkrétní poezii 
pojem experimentální poezie, užívá co do obsahu pojmu jako synonymní ke konkrétní poezii v širším 
slova smyslu, �ímž se blíží pojetí Chaloupkov� (1995) nebo Lambertov� (1967). Podle formálního 
�len�ní je Donguy blízký nap�. J. Hiršalovi a  B. Grögerové (1963): vlastní konkrétní poezii považuje 
vedle poezie vizuální, zvukové nebo ak�ní za druh experimentální poezie. 

     P�i pokusu o exaktní definici a vymezení vzájemného vztahu pojm� experimentální a konkrétní 
poezie se tak dostáváme do pon�kud svízelné situace, protože (jak jsme výše demonstrovali) tyto 
pojmy m�žeme chápat n�kolikerým zp�sobem: 

a) pojmy konkrétní a experimentální poezie jsou chápány jako synonyma, a to zejména tam, kde 
se o této poezii vyjad�ují doboví literární kritikové (Lambert 1967), literární historikové 
(Donguy 2007) a didaktikové literatury (Chaloupka 2005; Ziesenic 1993) 

b) experimentální poezie je chápána jako druh konkrétní poezie (Chaloupka 2005; Pavera - 
Všeti�ka 2002; Vlašín 1976, 1984) 

c) konkrétní poezie je chápána jako druh poezie experimentální (Donguy 2007; Chaloupka 2005; 
Lederbuchová 2002; srov. též Báse�, obraz, gesto, zvuk, 1997 [1967], ne�íslováno; datováno 
1963) 

d) experimentální poezie je chápána jako pojem pro každou poezii, která se odklání od tradi�ních 
vzor� a hledá nové výrazové možnosti (Vlašín 1984) 

e) jako strojová (computerová) poezie je ozna�ována jednou poezie experimentální (Vlašín 
1984), jednou poezie konkrétní (Pavelka – Pospíšil 1993: zde je dokonce konkrétní poezie 
povýšena na termín pro hnutí) 

                                                
2      „ (…) n�kdy jsou za experimentální pokládány pouze celky vytvá�ené náhodným výb�rem po�íta�e z 
jazykového materiálu, syntaktických a gramatických pravidel, zatímco termín konkrétní poezie je považován za 
širší. Jindy naopak je práv� jako konkrétní chápána ta poezie, která vzniká náhodným po�íta�ovým výb�rem, a 
termín experimentální má význam obecn�jší. �ast�jší je p�ípad prvý, tzn. že nap�. kaligramy by spadaly do 
oblasti poezie konkrétní“ – tamtéž, s. 430. 
3     „Konkrétní poezie je moderní literární forma, která je pojmenovávána podle r�zných zp�sob� realizace: je 
možno se tak setkat s pojmy jako konkrétní poezie, vizuální poezie, konkrétní lyrika, vizuální texty nebo 
experimentální lyrika.“ (vlastní p�eklad)  
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     Nezbývá než zaujmout k pojm�m experimentální a konkrétní poezie stanovisko. Pro� budeme 
v naší práci užívat pojmu konkrétní a nikoli experimentální? Porovnáme-li slovníkové definice, 
vidíme, že se nakonec vžil spíše než experimentální pojem konkrétní. Pojem experimentální by byl 
sice vhodn�jší pro extenzi pojmu (do pojmenování experimentální se snáze za�adí celá škála technik, 
které jsou pro tento literární žánr typické), avšak vzhledem k tomu, že každé dílo, které neopakuje 
vyzkoušené postupy, je svým zp�sobem experimentální (je tv�r�ím pokusem), budeme pro specifický 
literární fenomén v povále�né literatu�e používat termínu konkrétní poezie.  

2.  Konkrétní a abstraktní poezie 

2.1  Adjektivum konkrétní ve vztahu k poezii 

     Než vytvo�íme shrnující definici pojmu konkrétní poezie, pokusme se vymezit samotné adjektivum 
konkrétní. Toto slovo znamená v latin� srostitý, ztuhlý nebo zhušt�ný (srov. Vlašín 1976, s. 111); též 
p�esný, skute�ný, v�cný �i hmatatelný (srov. Slovník cizích slov, 1993, s. 126), jakož i ur�itý (srov. 
Holub – Lyer 1992, s. 239). Podle Slovníku filosofických pojm� (2002) konkrétní znamená cosi 
ur�itého, co existuje jednotliv� (srov. Sokol 2002, s. 202); oproti abstraktnímu, které zna�í obecné, 
odtažité, vzniklé abstrakcí, chápané obecn� bez jednotlivostí (tamtéž, s. 167). Filozofický slovník 
(Brugger 1990, s. 205) uvádí, že konkrétní se nazývají „p�edstavy, které sv�j p�edm�t p�edstavují tak, 
jak je dán ve smyslovém názoru.“  
     Jak ovšem máme chápat adjektivum konkrétní ve vztahu k poezii?  
    Konkrétní znamená v kontextu konkrétní poezie samu podstatu materiálního uchopení slova nebo 
jeho �ástí jako um�leckého znaku: jednotlivé znaky (viditelné nebo slyšitelné objekty) p�sobí 
bezprost�edn� i ur�it� na recipienta (což je dáno jistou mírou jednoty mezi pojmem a znakem – viz 
dále v oddíle o znakovosti literárního experimentu); znaky jsou též konkrétní, protože jsou smysly 
vnímatelné, by� tím proces recepce zdaleka nekon�í (i zde dochází u �tená�e následn� k myšlenkové 
abstrakci). Podle Otakara Chaloupky (2005) se pak slovo konkrétní vztahuje též k samotnému �tená�i, 
protože �tená� je tím, který si sám ur�itým zp�sobem konkretizuje to, co vzniklo více �i mén� nahodile 
(srov. Chaloupka 2005, s. 430 – 431).  

2.2  Konkrétní poezie a abstraktní malí�ství 

     Pojem konkrétní poezie m�že být zavád�jící vzhledem k tomu, že jde o obdobu tzv. abstraktního 
malí�ství, jinak zvaného též nefigurativní, nezobrazivé. Po�átky konkrétní poezie jsou v širším 
kontextu spojeny s abstraktním malí�stvím, proto u�i�me na tomto míst� malou odbo�ku k tzv. 
abstraktnímu, resp. konkrétnímu um�ní (tyto pojmy se p�ekvapiv� navzájem nevylu�ují). 
     Termín konkrétní um�ní v souvislosti s malí�stvím v r. 1930 použil Theo van Doesburg, který 
navrhoval nazývat abstraktní malí�ství konkrétním: „Konkrétní, nikoli abstraktní malí�ství... 
P�edvídám �as �istého malí�ství, protože nic není konkrétn�jšího, skute�n�jšího než linie, barvy, 
plocha...“ (cit. dle textu k výstav� Klubu konkretist�4). Teoretik abstraktního um�ní Vasilij Kandinskij 
(1866-1944) ozna�uje abstrakcí �isté a zcela nefigurativní um�ní. Ve svém spise Bod a linka v ploše 
(1936) nazna�uje, že jako konkrétní není na obraze chápán reálný jev, ale geometrické principy 
obrazové plochy. Jako vyjad�ovací prost�edek pak KandinskijI využívá bod, �áru a plochu. Pojem 
„konkrétní“ m�l podle Kandinského definovat sv�t um�ní, který nezachycuje názornou skute�nost 
vycházející z reálné zkušenosti, ale pouze prezentuje možnosti barvy a plochy. Podobn� i konkrétní 
poezie nevychází ze slova jako nositele významu, ale uchopuje foném, slabiku, grafém a slovo jako 
konkrétní materiál a zkoumá jeho fonetické a grafické možnosti a vizuální vlastnosti. 

                                                
4      Konkrétní um�ní [online]. [cit. 1. 9. 2009]. Dostupné z http://artalkweb.wordepress.com. 
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2.3  Konkrétní a abstraktní poezie 

     Slovník literární teorie (Vlašín 1984) upozor�uje i na paralelu konkrétní poezie s poezií abstraktní: 
konkrétní poezie je podle tohoto slovníku (s. 9 - 10) pokra�ováním poezie abstraktní, by� ozna�ení 
konkrétní zdánliv� p�íbuznost popírá. Abstraktní poezie rovn�ž pracuje s rozkládáním poetického 
jazyka na um�lé hláskové shluky, kde �asto nelze identifikovat základní v�tné �leny. Úseky abstraktní 
poezie �asto kon�ívají otazníkem, vyk�i�níkem, t�emi te�kami nebo poml�kou coby jazyk v podob�
prazákladu, zrodu, kde ješt� nešlo o to, komunikovat hotové obsahy.  
     Abstraktní poezii Slovník literárních pojm� (2002) chápe jako shodný s pojmem fónická poezie5, 
nebo� „její materiál (zvuk hláskových skupin nebo jejich grafický záznam) … nepojmenovává žádnou 
duchovní skute�nost empirickou nebo fantastickou“ (tamtéž, s. 5). 
      Abstraktní poezie by dle této definice byla pouze jedním z druh� konkrétní, resp. experimentální 
poezie (podle �len�ní tohoto slovníku). Svou povahou by se abstraktní poezie blížila konkrétní tím, že 
potla�ila komunika�ní funkci jazyka a vyzdvihla zvukové vlastnosti jazyka (melodii, rytmus a zvuk 
hlásek), jakož i grafické komunika�ní možnosti (srov. též kapitolu o jazykové invenci). P�íkladem 
abstraktní poezie by tu mohly být nap�. Mechanické texty J. Hiršala a B. Grögerové (1997, 
ne�íslováno).  

2.4  Konkrétní a abstraktní texty 

     A� jsme konstatovali obsahovou podobnost pojm� konkrétní a abstraktní poezie a objasnili, pro�
tyto dva pojmy nelze chápat jako opozita, existují p�esto dle Maxe Benseho konkrétní a abstraktní 
texty. Nejedná se zde ovšem o opozici v rámci n�jakého systému �len�ní poezie: jde spíše o dva 
možné druhy v rámci tzv. um�lé poezie (pojem: viz dále). Abstraktní texty chápe Teorie text� (1967) 
jako texty tvo�ené výhradn� gramatickými a logickými �ásticemi, tedy slovními druhy jako jsou 
spojky, resp. v textové syntaxi konektory (spojky, �ástice, spojovací adverbia a podobné prost�edky, 
srov. P�íru�ní mluvnice �eštiny, 1996, s. 674 - 676; tamtéž, s. 693). Z kontextu je však t�eba u 
abstraktních text� vynechat „konkrétní prom�nlivé p�ísudky, adjektiva nebo substantiva“ (Bense 1967, 
s. 114). P�i tvorb� konkrétních text� je t�eba ud�lat p�esný opak: vybrat prom�nlivé v�tné �ásti, tj. 
konkréta (substantiva, adjektiva a predikáty) a uspo�ádat je v ploše (srov. dále kapitolu o nové 
syntaxi). Výb�r konkrét ovšem probíhá nesémanticky, v oblasti jazyka. P�esto zde nelze konstatovat 
asémantismus: o polosémantických nebo kvazisémantických textech lze u konkrétních text� hovo�it 
proto, že konkréta jsou nositeli význam�, a tím dochází k asociaci sémantických z�etel�.  

3.  Poezie um�lá a p�irozená 

     Hovo�íme-li o konkrétní poezii a pracujeme-li s pojmoslovím vztahujícím se ke konkrétní poezii, 
d�íve nebo pozd�ji se setkáme rovn�ž s termíny um�lá a p�irozená poezie (srov. podrobn�ji též 
v kapitole o lyrickém subjektu6).  
     Krystalizace tzv. um�lé poezie souvisí s celkovým vývojem poezie od 2. poloviny 19. století: v 
rámci moderní poezie, která se vymezuje oproti tradi�ní (klasické) poezii, vznikají tzv. absolutní 
poezie (srov. též kapitolu o jazykové invenci) a �irá poezieII (P. Valéry). 

     Teoretikové konkrétní poezie 60. let 20. století ovšem pojmy p�irozená a um�lá poezie posunují 
jiným sm�rem: p�irozená poezie se zde do jisté míry kryje s pojmem tradi�ní poezie (obsahující 

                                                
5 Adjektivum fonický, fonická nacházíme v písemné podob� bu� s krátkým vokálem o, srov. Pravidla 
�eského pravopisu, 1994, s. 191; Lederbuchová 2002, s. 5, nebo s dlouhým o jako fónický, fónická, srov. nap�. 
První stanovisko mezinárodního hnutí, 1997, ne�íslováno [1967], datováno 1963. Jelikož vycházíme z co možná 
nejp�vodn�jších d�l, manifest� a sbírek, zachováváme ve shod� s nimi i pravopis slova s dlouhým vokálem jako
fónický. 
6  Tyto pojmy se rovn�ž vyskytují v kontextu genealogie poezie, ovšem ve zcela jiné souvislosti: tendenci 
k rozlišování poezie p�irozené (resp. folklórní) a um�lé (mající autora) lze vysledovat již v dob� po�átk�
písemnictví. Jako p�vodní um�lá poezie je v �eském prost�edí chápána nap�. píse� Hospodine pomiluj ny nebo 
legendy Život Konstantin�v, Život Metod�j�v). V novodobé poezii toto rozlišení sílí pod vlivem romantismu. 
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lyrický subjekt a mající sémantickou hodnotu); um�lá poezie zast�ešuje pojem konkrétní poezie nebo 
experimentální poezie (které mohou a nemusí být totožné, jak jsme p�edeslali v p�edchozích 
odstavcích). P�irozenou a um�lou poezii bychom mohli rozlišit podle p�ítomnosti �i nep�ítomnosti 
specifických znak�, tj. podle p�ítomnosti �i nep�ítomnosti lyrického subjektu, sémantické hodnoty 
p�irozené a um�lé poezie �i smysluplnosti jejich interpretace.  

3.1  Lyrické já v p�irozené poezii versus tv�r�í subjekt a strojová selekce 

     Podle L. Bílka je v p�irozené poezii obsaženo lyrické já, zatímco v um�lé poezii se jedná o tzv. 
tv�r�í subjekt (srov. Bílek 2007, s. 597). Lyrické já je sou�ástí sémantického pole textu, tv�r�í 
subjekt volí principy uspo�ádání a není závislý na sémantice.  
     Um�lá poezie m�že být realizována též strojovou selekcí (zejména u tzv. computerové poezie): 
tato bývá psána samo�inným po�íta�em na základ� p�esn� zadaného programu. Do po�íta�e je vložena 
ur�itá lexikální zásoba, pravidla syntaxe, pop�. i pravidla rytmu a rýmu, po�íta� pak tvo�í podle t�chto 
pravidel náhodná uskupení (srov. Bense 1967; srov. též kapitolu o lyrickém subjektu v konkrétní 
poezii). Nejedná se však o um�ní vzniklé pouze mechanickými procesy, nýbrž spíše o um�ní 
odosobn�né (srov. Levý 1967, s. 242).  

3.2.  Sémantická hodnota p�irozené a um�lé poezie 

a)  komunikativní a nekomunikativní složky  

     Max Bense (1967) rozlišuje um�lou a p�irozenou poezii též podle toho, jestli v ní lze p�edpokládat 
p�edem ur�ené významy. Pokud nelze v um�lé poezii tyto p�edpokládat, blíží se její vymezení 
absolutní poezii. Um�lá poezie se podobá �íslu, realizuje slova jako lingvistické materiály, nikoli jako 
nositele významu. Podle Benseho je um�lá poezie následkem svých nekomunikativních složek �irou 
realiza�ní poezií (toto pojmenování je d�ležité pro didaktické d�sledky v tom smyslu, že realiza�ní 
poezie vtahuje �tená�e do procesu tvorby). I um�lá poezie ovšem m�že být �áste�n� sémantická, a� o 
ní teoretik M. Bense takto neuvažuje (srov. kapitolu o asémantismu konkrétní poezie, srov. též dále v 
této kapitole oddíl Abstraktní a konkrétní text: o kvazisémantismu konkrétních text�).  

b)  hierarchizace složek v p�irozené a um�lé poezii 

     V p�irozené poezii mají slova ur�itou d�ležitost a hierarchii, zatímco v um�lé poezii jsou 
rovnocenná. V p�irozené poezii mají jisté slovní t�ídy, nap�. podstatná jména, p�ídavná jména a též 
slovesa, p�ednostní postavení vzhledem k vytvá�ení sémantické hodnoty. Tyto slovní t�ídy vystupují 
nej�ast�ji jako nositelé estetické hodnoty. 
     V um�lé poezii, kde spadá v jedno materiální realizace slov, p�ípadn� slovních �ad, s realizací 
estetickou, a kde sémantická hodnota z�stane nepovšimnuta, jsou a priori všechna slova rovnocenná.  

3.3  Otázka smysluplnosti interpretace um�lé poezie 

     P�irozená poezie m�že být dle Benseho (1967) a Hiršala (1997) interpretována, vytvá�í vztah k 
lyrickému já a ke sv�tu textu: odvolává se na to, co nazýváme ontologickým8 pokra�ováním. Tento 
vztah ke sv�tu se u um�lé poezie nevyskytuje, interpretace nemá tudíž smysl (um�lá poezie má 
mnohem více nekomunikativních složek, srov. výše o sémantické hodnot� um�lé poezie).  

                                                
7      Srov. BÍLEK, Lukáš. Experiment jako program v �eské poezii šedesátých let. [online]. [cit.. 15. 6. 2009]. 
Dostupné z: http://www.ucl.cas.cz/slk/data/2006/sbornik/8.pdf.  
8  Ontologie (�ec.) je naukou o bytí, o principech a p�í�inách bytí.  
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    Výše popisované vlastnosti um�lé poezie (chyb�jící lyrické já, asémantismus a nesmysluplnost 
interpretace) však nabývají platnosti pouze v ortodoxn� pojatých typech text�; �ast�ji se setkáváme s 
porušováním této teoretické normy (srov. další literárn�-teoretické kapitoly).  

4.  Shrnutí pojmu konkrétní poezie 

  
     P�es �etné snahy vymezit pojem konkrétní poezie v �ad� slovník� a studií se nepoda�ilo nastolit 
stabilizaci tohoto termínu.  
     Na velmi obecné úrovni m�žeme shrnout pojem konkrétní poezie tak, že se jedná o literární 
fenomén v povále�né tvorb�, který navazuje na starší avantgardní sm�ry a tradice a ve kterém je 
kladen d�raz na jazykový materiál (slovo, slabiku, foném a grafém) i materiál nejazykový (výtvarný 
a hudební). Tento materiál se stává vlastním tématem tvorby. Jeho prvky jsou osamostat�ovány a 
analyzovány, aby mohly být následn� podle pravidel logické a abstraktní syntaxe znovu kombinovány 
do celk� vyššího �ádu.  
     Konkrétní znamená ve spojitosti s konkrétní poezií tu bezprost�ední vlastnost jednotlivých znak�, 
která se m�ní v myšlenkové, smysly (zrakem, sluchem, pop�. hmatem) vnímatelné konstrukty, by� se 
tyto nutn� nemusí vázat na empirický obsah. Pojem konkrétní poezie (a� ne zcela vyhovující a 
�áste�n� zavád�jící) se nakonec v literárn�-v�dné terminologii vžil (nebo� jak ne neironicky 
prorokoval Jean – Clarence Lambert ve svých úvahách o pluralit� pojmenování nové poezie, termín se 
mj. vžil proto, že „název je nutný, d�jiny to žádají“. Lambert 1967, s. 67). 
     Auto�i cht�li svou tvorbu odlišit již názvem od sm�r� p�edcházejících konkrétní poezii a rovn�ž 
cht�li podtrhnout, že tvo�í cosi nového, neot�elého, co sice vychází z p�edchozích sm�r�, co však 
p�ináší zcela nové impulsy. 
     Jako opak konkrétní poezie nechápeme poezii abstraktní, nýbrž poezii tradi�ní (klasickou), která 
se vyzna�uje volnou, zejména jazykovou imaginací ve form� verše (srov. Mocná - Peterka 2004, s. 
463; srov. dále literárn� – teoretické kapitoly o konkrétní poezii).  
     Um�lou poezii chápeme jako zast�ešující pojem pro konkrétní poezii, resp. spíše jako teoretickou 
normu nebo ideál nového typu racionáln�-technické poezie. Souhrnn� �e�eno, um�lá poezie m�že 
postrádat sémantickou hodnotu a na místo lyrického já zde vystupuje strojová selekce (srov. Bense 
1967) nebo – dle reflexe L. Bílka (2007) – tzv. tv�r�í subjekt (srov. dále kapitolu o lyrickém subjektu 
v konkrétní poezii).   
     Konkrétní poezie se bu� kryje s názvem experimentální poezie, nebo je chápána jako typ 
experimentální poezie. Naopak experimentální vstupuje do vztahu s konkrétní poezií jako nad�azený 
pojem (srov. p�edchozí pojednání o vztahu t�chto pojm�).  
     Název konkrétní poezie je též jedním z p�íklad� „ústupu kategorie lyriky z b�žného názvosloví a 
jejího postupného nahrazování širším pojmem poezie, který je pro nestandardní kreace adekvátn�jší“ 
(Mocná – Peterka 2004, s. 385). Konkrétní poezie by totiž n�kterými specifickými rysy spadala do 
kategorie „antilyricky objektivizované poezie narativní a experimentální“ (tamtéž), a� toto 
pojmenování není p�ímým vystižením pouze pro tento druh poezie. 

     Specifické znaky konkrétní poezie coby experimentální antilyriky se pokusíme vystihnout v 
dalších literárn� - teoretických kapitolách.  



21

5.  Druhy konkrétní poezie 

     Dob�e vymezená extenze pojmu (viz dále), jakož i druhy konkrétní poezie jsou d�ležité i pro 
následný výzkum (resp. souvisejí s výb�rem vhodných typ� text�, se kterými budeme pracovat p�i 
ak�ním výzkumu). 

5.1  Podle p�evažující vlastnosti konkrétní poezie lze u konkrétní poezie uvažovat o: 

a)  akustické konkrétní poezii (fónické a fonetické poezii: tyto vycházejí z hudby a sou�asn� k ní 
sm��ují) 

b)  vizuální konkrétní poezii (kterou tvo�í básn� – obrazy, koláže z písma a p�edm�tné básn�: sm��ují 
k výtvarnému um�ní) 

c)  destatické a ak�ní poezii, poezii návod�: sm��ují k divadlu 

d)  poezii matematické a permuta�ní, computerové poezii, kybernetické poezii, seriální a kinetické - 
sm��ují k matematice, kybernetice (teorii informace) a teorii kódování   

     Toto �len�ní je do jisté míry shodné s druhy konkrétní poezie vymezenými v dobovém manifestu
Prvního stanoviska mezinárodního hnutí (1967, s. 98 – 99, datováno 19639). Zde je vy�len�na 
poezie konkrétní, fonetická, objektivní, vizuální, fónická; kybernetická, seriální, permutacionální aj.). 
Toto �len�ní není úplné: opomíjí básnický happening, ak�ní poezii a v �eském kontextu též poezii 
destatickou a poezii návod�. 

5.2  Z hlediska p�evažujícího obsahového zam��ení m�žeme hovo�it ve shod� s �len�ním odborníka 
na didaktiku cizích jazyk� R. Krechela (1991, s. 16-17) nap�íklad o:  

a) lingvisticky orientované konkrétní poezii (fonetické básn�, morfologicko-sémantické básn�,   
syntakticko-sémantické básn�, lexikáln�-sémantické básn�) 

b)  �e�ov� orientované konkrétní poezii 

c)  spole�ensko-kriticky orientované konkrétní poezii 

d)  intermediální konkrétní poezii (orientované na prolínání hranic jednotlivých druh� um�ní: 
slovesného, výtvarného, hudebního, dramatického) 

5.3  Francouzský básník – konkretista a autor d�jin experimentální poezie J. Donguy (2007, s. 35 – 
206) �lení mezinárodní experimentální poezii (v našem pojetí konkrétní poezii v širším slova 
smyslu) do �ty� následujících kategorií (názvy jsou vlastním p�ekladem z francouzského jazyka): 

a)  konkrétní poezie (v užším slova smyslu) – nap�. prostorová (spaciální) poezie 

b)  zvuková poezie (fónická poezie, báse� – k�ik) 

c)  vizuální poezie – nap�. lettrismus, resp. jeho jistý typ 

d)  ak�ní poezie 

                                                
9      Též In Báse�, obraz, gesto, zvuk, 1997, ne�íslováno; Lederbuchová 2002, s. 88. 
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Obsah t�chto kategorií je ovšem pojatý odlišn� od �eského prost�edí. Zatímco v �eském kontextu  
je lettrismus �azen do oblasti vizuální poezie (srov. Lederbuchová 2002, s. 168 - 169), francouzský 
lettrismus je v pojetí J. Donguyho chápán rovn�ž jako sou�ást zvukové poezie (písmeno jako foném a 
jeho zvukové možnosti, srov. Donguy 2007, s. 81 - 84). Podobn� prostorovou (spaciální) poezii 
(tamtéž, s. 35 – 42) Donguy �adí k vlastní konkrétní poezii v užším slova smyslu, a� vykazuje rysy 
zejména vizuální, respektive vizuáln� – fónické poezie.  
     Jelikož se Donguy zabývá mezinárodní konkrétní poezií, a tudíž i �eskou variantou, zmi�me 
rovn�ž, že tzv. evidentní poezii J. Kolá�e za�azuje do vlastní konkrétní poezie (a nikoli do poezie 
vizuální, tamtéž, s. 45 – 48). Poezii Josefa Hiršala, Ladislava Nováka a Václava Havla pak považuje 
za specifickou variantu experimentální poezie (tamtéž, s. 49 – 51) a �adí ji jako podskupinu poezie 
konkrétní. Specifické zvukové a vizuální vlastnosti jazyka zd�raz�uje Donguy zejména u tvorby 
francouzské (ta je dle n�j hodna samostatného za�azení do kategorií poésie sonore a poésie visuelle). 

5.4  Zajímavé detailní �len�ní konkrétní poezie je založeno na analýze textového korpusu dvou 
antologií konkrétní poezie (Vrh kostek, Die Wiener Gruppe) a sbírky V. Havla Antikódy. Na obecné 
rovin� z analyzovaného korpusu vy�le�uje Josef Štochl (2010, s. 39 - 50): 

a)  konkrétní poezii (v užším slova smyslu) 

b)  dramatické texty 

c)  akce 

d)  stereoobjekty  

e)  intermediální výtvory na pomezí písemnictví a hudby 

     Toto analytické �len�ní, založené na opodstatn�ných argumentech, se však pro naše didaktické 
ú�ely jeví jako p�íliš podrobné. N�které typy text�, zde za�azené do r�zných kategorií, si jsou navíc 
svým charakterem velmi podobné (nabízené kategorie se n�kdy liší pouze v detailech; nap�. fónickou 
poezii �adí Štochl do konkrétní poezie, zatímco báse� Fuga Zde�ka Barborky do intermediálních 
výtvor�. V rámci vizuálních kreací konkrétní poezie velmi podrobn� �len�nou podkategorii ideogram�
odlišuje dále od kategorie antikód�, resp. do podkategorie ideogram� zahrnuje jen ty ideogramy, které 
nejsou sou�asn� i antikódy, srov. Štochl 2010, s. 40 – 43).  

    Nyní je t�eba zaujmout rezolutní stanovisko k nabízeným �len�ním a rozhodnout, podle kterých 
kritérií budeme vybírat texty vhodné pro ak�ní výzkum. �len�ní J. Donguyho vychází 
zejména chápání zvukových a vizuálních vlastností; J. Štochl pojímá druhy konkrétní poezie p�íliš 
detailn�; �len�ní v dobovém manifestu (1967) není úplné, Rüdiger Krechel se zam��uje na specifickou 
produkci v n�mecky mluvících zemích, by� je jeho p�ínos pro naši práci v tom, že již na po�átku 90. 
let vnáší do didaktiky cizího jazyka pojem intermediality. Zvolíme proto �len�ní podle p�evažující 
vlastnosti konkrétní poezie (akustické, vizuální aj.), nebo� pro naše didaktické ú�ely výstižn� a 
postihuje i rozsah pojmu i intermediální tendence konkrétní poezie.  

6.  Druhy konkrétní poezie – typy text�

     Typy text� vymezujeme pouze stru�n� a p�ehledov�, s ohledem na jejich d�ležitost pro náš 
výzkum. Vycházíme, jak jsme výše od�vodnili, z kritérií �len�ní podle p�evažující vlastnosti konkrétní 
poezie k jiným druh�m um�ní (vy�le�ujeme tedy typy text� v rámci poezie akustické, vizuální, ak�ní 
a matematické). Nep�íliš �etné anebo atypické druhy vynecháváme a odkazujeme na podrobný popis v 
ostatních literárn�-teoretických kapitolách, nebo na odbornou literaturu, nap�. na analýzu typ� text� J. 
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Štochla (2010, s. 39 – 50), dobové sborníky nebo na p�íslušné kapitoly z poetiky Pohledy zblízka: 
zvuk, význam, obraz (2002), zahrnující veškeré vývojové souvislosti daných typ� text�. 

     K n�kterým z pojm� se p�esto v následujících literárn�-teoretických kapitolách vracíme, pokud na 
nich demonstrujeme zvláštnosti a odlišnosti konkrétní poezie oproti poezii tradi�ní (zejména ve 
spojení s literárn�-teoretickými didaktickými otázkami pro recipienta).  

6.1  Akustická konkrétní poezie  

Podrobný p�ehled typ� akustické konkrétní poezie se nachází v kapitole o jazykové invenci, resp. 
v oddíle o hláskové instrumentaci v konkrétní poezii. O specifických podobách výhradn� francouzské 
konkrétní poezie je podrobn� pojednáno v literárn�-historické p�íloze této práce. 

a)  Fónická a fonetická poezie 

Fónická poezie pracuje s hláskami vy�atými z textu a transformuje shluky zvuk� ve specifické 
neologismy. Fonetická poezie vychází z fónické poezie a soust�edí se na ur�ité parametry mluvené 
podoby jazyka a ozvlášt�uje je jinak, než jak je b�žné pro normu (zam��uje nap�. zn�lé a nezn�lé 
souhlásky nebo dlouhé a krátké samohlásky, srov. JOB-BOJ, 1968). 

b)  Báse� jako k�ik 

Báse� – k�ik tvo�í expresivní akustické kreace napodobující zvuky, které provázejí nejr�zn�jší emoce 
a citová pohnutí. Cílem básní – k�ik� bylo vyjád�it „neztvárnitelné odrazy života, které by slova 
nemohla postihnout“ (Heidsieck 1967, s. 124). Zvukový doprovod rituál� p�írodních národ� inspiroval 
k tvorb� básní-k�ik� francouzského autora Françoise Dufrêna. 
      

c)  Akustická poezie v dialektu 

Tato poezie využívá ná�e�í jako jistý svébytný akustický odstín jazyka (v n�mecky psané konkrétní 
poezii se jedná o tvorbu tzv. Víde�ské skupiny, n�m. Die Wiener Gruppe, srov. Achleitner 1968; v 
�esky psané konkrétní poezii nap�. o imitaci hanáckého ná�e�í, srov. Hiršal – Grögerová 1968, s. 37). 

 d)  Foneticko-vizuální básn�

Tento typ akustické konkrétní poezie (nap�. strukturální básn�, seriální básn� atd.) se nachází na 
pomezí hláskových básní a vizuální poezie (srov. tvorbu J. Procházky 1993, In Hiršal – Grögerová 
1993) nebo Josefa Honyse (tzv. nekomutativní poezie, tamtéž). 



24

6.2  Vizuální konkrétní poezie  

     P�i �len�ní vizuální konkrétní poezie na básn� – obrazy, koláže a p�edm�tné básn� vycházíme z 
�len�ní konceptuální poezie na básn� – objekty, koláže a p�edm�tné básn� (pojem konceptuální poezie 
– srov. zde pojednání o intermedialit� a transmedialit�), které navrhuje A. Winter10 (2010).  
     Podotýkáme, že toto �len�ní, které následn� rozpracováváme dle vlastního uvážení, volíme 
zejména pro tento úvodní p�ehled typ� text�, a to proto, že vyhovuje svým širokým záb�rem zejména 
tam, kde se poezie p�ibližuje k hranicím výtvarného um�ní. Toto �len�ní vyhovuje rovn�ž pojetí 
vizuální poezie, které v �eském prost�edí zavedl Ji�í Kolá� (prosazoval myšlenku, že poezie z�stává 
poezií i tehdy, když se postupn� vzdává psaného slova a dostává se do oblasti t�ecích ploch mezi 
literaturou a výtvarnictvím, do míst st�etnutí písma a obrazu, srov. Kolá� 1994; týž 1991 francouzsky, 
1999 �esky).  
     V ostatních literárn� - teoretických kapitolách vycházíme p�i pojednání o vizuální konkrétní poezii 
s ohledem na užší p�edm�t zájmu a detailn�jší popis nap�. z Pr�vodce literárním dílem (Lederbuchová 
2002) nebo Slovníku literární teorie (Vlašín 1984).   
      K terminologii, kterou nastolila pro oblast vizuální konkrétní poezie A. Winter, se nicmén�
�áste�n� vracíme v didaktické �ásti, a to tam, kde pojmenováváme typy text� vybrané pro ak�ní 
výzkum. 

a)  Básn� – obrazy (srov. též kapitolu o nové syntaxi) 

  
Typy text� v kategorii básní - obraz�: 

Kaligram neboli ideogram11  

Jako kaligramy �i ideogramy bychom mohli chápat veškeré výtvory, jež pracují s vizuálním 
ztvárn�ním jediného slova; resp. útvary z písmen a slov, které p�edstavují jako celek výrazné vizuální 
obrazce s logickou výstavbou a zacházejí s prostorovou syntaxí (srov. nap�. Kolá� 1994). Jejich 
obdobou je v konkrétní poezii technicky pojatý logogram (slovo – obraz nebo též slovobraz, srov. 
Burda 1965).  

Lettristická poezie 

Lettristická poezie je „druh konkrétní poezie, založený na výtvarné kompozici výtvarných znak�“ 
(Lederbuchová 2002, s. 168 – 169). V širším slova smyslu ozna�uje pojem lettrismus všechny 
výtvarné experimenty s písmem a grafickými znaky, resp. um�lecké projevy na pomezí poezie a 
malí�ství (zvlášt� v �eském prost�edí sm��oval p�vodn� básnický lettrismus k lettrismu výtvarnému – 
nap�. v díle J. Kolá�e, L. Nováka, E. Ov�á�ka, J. Balcara; srov. Hlavá�ková 2008). Francouzský 
lettrismus m�l své pokra�ování ve zvukové poezii: poetika lettrist� (Jean-Louis Brau, Guy Debord 
etc.) vychází z písmene jakožto grafické (výtvarné) a zvukové (rytmické a melodické) skute�nosti. 
Destrukcí jazyka (rozbití v�tné stavby a analýze slov) a následnou syntézou usiluje lettismus dosp�t 
k hypergrafii, zahrnující obraz i zvuk. 

Typogramy a antikódy 

Typogramy vycházejí z tradi�ních ideogram�, avšak nezapojují slova do v�t. Oproti lettrismu, který 
pracuje výhradn� s písmeny, jsou typogramy složeny z typ� psacího stroje, v�etn� interpunk�ních 

                                                
10  Respektujeme nepo�ešt�nou, tedy nep�echýlenou podobu jména této literární v�dkyn� (Astrid Winter) 
uvád�nou v odborných statích (2008, 2010) a publikacích (2006). 
11  Více o vztahu pojm� kaligram, ideogram a logogram – srov. kapitolu o nové syntaxi. 
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znamének. J. Štochl (2010, s. 46) je �adí do asémantických skripturalistických d�l (srov. též Winter 
2010, s. 26 – 27).  

Specifickým odstínem typogram� jsou antikódy, postavené na pnutí dvou opozitních význam� dvou 
kód� (lineráního a vizuálního), resp. zde uvažujeme o opozitní sémantice dvou v kreaci vystupujících 
slov; srov. typogramy Václava Havla (1993) nebo Vladimíra Burdy (typogram – antikód 2 tendence, 
In Hiršal – Grögerová 1993, s. 149). 
  

Piktogram 

Piktogramy jsou p�vodn� názvem pro grafický znak znázor�ující sd�lení obrazov�, resp. ikonickým 
znakem založeným na podobnosti se znázorn�ným objektem (srov. Doubravová 2008, s. 49; Palek 
[ed.] 1997, týž 1989). V kontextu konkrétní poezie se m�že nap�íklad jednat o n�jaký konkrétní 
p�edm�t, jehož skicu máme p�ed sebou a zapl�ujeme ji jazykovým materiálem (srov. Gomringer 1954; 
Döhl 1965). Svébytným zacházením s literami a písmeny jako s piktogramy je sbírka Lekce Velkého 
A Eduarda Ov�á�ka (1995).  

Konstelace 

Název konstelace je p�evzat od Eugena Gomringera (1954). Jedná se o takové rozmíst�ní slov (n�kdy 
opakujících se), které má upozornit na vztahy mezi t�mito slovy, zviditelnit tyto vztahy (souvislé i 
p�etržité).  
     Podle Hiršala a Grögerové (1968) se jedná o rozvržení n�kolika plnovýznamových slov na ploše. S 
tímto vymezením polemizuje nap�. J. Štochl: slova dle n�j nemusejí být plnovýznamová a nemusí jich 
být n�kolik (posta�í dv�) – srov. Štochl 2010, s. 43 – 44. 
     Konstelace v �eské konkrétní poezii tvo�il zejména L. Novák (nap�. sbírka Pocta Jacksonu 
Pollockovi, 1966), J. Valoch nebo J. Honys (básn� ve sborníku Vrh kostek, 1993).  

Palindrom  

Palindrom (ra�í verš, srov. Vlašín 1984, s. 260; srov. též kapitolu o jazykové invenci) je hojn�
využívanou básnickou figurou v konkrétní poezii, �asto jsou touto figurou tvo�eny celé básn�. Jedná se 
o v�tu nebo verš, který lze �íst zprava i zleva (srov. nap�. Burda 1993, In Hiršal – Grögerová 1993; 
Procházka 1993, tamtéž). 

Prostorové básn�

Prostorové básn� souvisí s umíst�ním básnického textu do prostoru stránky, která udává jeho rámec. 
Jazykové prvky jsou roztroušeny v prostoru a p�i recepci je vyžadován od �tená�e výrazn� rozvinutý 
smysl pro vnímání, aby byl schopen odhalit sd�lované poselství (nap�. poezie Jind�icha Procházky, 
1993; srov. též pojem spaciální neboli prostorová poezie v kapitole o francouzské konkrétní poezii; 
srov. Garnier 1965, In Hiršal-Grögerová 1993).  

b)  Koláže (básnické koláže, obrazové koláže, koláže z písma) 

Koláž (z francouzského collage, p�vodn� výhradn� výtvarná technika vzniklá v období dadaismu) 
zna�í techniku vlepování r�zných materiál� do plochy obrazu; resp. výtvarné dílo touto technikou 
vytvo�ené. 
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     Práv� v �eské poezii ovšem vznikla svébytná varianta na pomezí poezie a výtvarného um�ní, zvaná 
též evidentní poezie: koláž, resp. její varianty (které novátorsky a do detail� rozpracoval J. Kolá�, 
�esky 1999b, francouzsky 1991) jako forma v�len�ní slova nebo textu do obrazové plochy.  
     P�íkladem koláží z písma mohou být vibrující plochy v lettristických chiasmážích. Chiasmáž12

bývá sestavena z drobných textových útržk� a úst�ižk�, které tvo�í homogenní pole (srov. nap�. 
chiasmáž Konopka, 1999a, s. 143  [1976], Znak kruhu, tamtéž, s. 111 [1966]).  
    Specifické básnické koláže, resp. montáže (srov. Langerová 2002, s. 529 - 536) v rámci konkrétní 
poezie tvo�ili nap�. J. Hiršal a B. Grögerová. Ve sbírce JOB-BOJ (1968) nacházíme v gramatických a 
syngamických textech (tj. textových montážích z co nejnesourod�jších d�l) fragmenty text�: úryvky 
z tehdejšího denního tisku, archaického jazyka, metajazyka, Holanových básní atd. 

c)  P�edm�tné básn� (básn� – objekty) 

Básn� – objekty (též p�edm�tné básn�; srov. Langerová 2002, s. 468 – 473; Winter 2010, s. 31 – 33) je 
ozna�ením pro poezii, kde jsou slova zastoupena p�edm�ty. P�edm�tné básn� jsou tvo�eny malými, 
v�tšinou použitými p�edm�ty, které se seskupují nap�. do vodorovných �ádk� jako slova ve verši 
(nap�. klí�e nebo oblázky): nap�. Dopis z Mont Blanku (oblázková báse�; Kolá� �esky 1999b, s. 133; 
francouzsky 1991, s. 195) nebo Báse� o klí�i k branám ráje (�esky 1999b, s. 161; francouzsky 1991, s. 
197). 
     Za básn� – objekty lze rovn�ž považovat n�které environmenty (prost�edí vytvá�ená instalacemi – 
srov. Topinka 1991 [1971, náklad zni�en]) nebo hmatové básn� (srov. kapitolu o p�edch�dcích 
konkrétní poezie).  

6.3  Ak�ní poezie, poezie návod�, destatická poezie 

Ak�ní poezie : tato poezie se do zna�né míry kryje s poezií návod�, formulována jako návod k 
virtuální akci. Vychází z um�ní akce. Dle J. Štochla se vyskytuje v �isté form� spíše v akcích rakouské 
literární skupiny Die Wiener Gruppe (srov. Štochl 2010, s. 47 - 48). P�esto se domníváme, že 
p�íkladem vybroušené formy ak�ní poezie by mohla být sbírka Vladimíra Burdy Ak�ní aiody/Ak�ní 
deník (2004  [1966]). Svébytnou podobou ak�ní poezie je její francouzská varianta: poezie 
performance, p�edstavující totální um�ní (postupy hudební, dramatické, výtvarné). D�raz je zde 
kladen na um�ní improvizace um�lce, nikoli na vtaženost diváka do p�edstavení. 
  
Poezie návod� (též „angažovaná poezie“, Štochl 2010, s. 46) rovn�ž stojí na pomezí písemnictví a 
happening�, snaží se do tv�r�ího procesu zapojit recipienta. Výtvory mají formu formulá��, dotazník�
a návod� k použití nebo ke hrám po vzoru kucha�ských a technologických recept�. Poezii návod�
tvo�il nap�. L. Novák (Receptá�, 1992), J. Kolá� (Návod k upot�ebení, 1995 [1965]) nebo J. Honys 
(nap�. báse� Konverza�ní hra v nudlové polévce, In Hiršal – Grögerová 1993, s. 343). 

Destatická poezie neboli pohyblivá, ne-statická poezie je pojmem, který je do zna�né míry shodný s 
poezií návod� (srov. nap�. Básn� pro pohybovou recitaci L. Nováka, ve sbírce Receptá�, 1992). 
V souvislosti s destatickou poezií nalezneme n�kdy i pojem kinetická (pohyblivá) poezie (srov. Akce 
– slovo – pohyb – prostor, 1999, s. 104 - 111; tento pojem odkazuje na proud ve výtvarném um�ní, 
tzv. kinetismus, zahrnující do svého p�sobení pohyblivé p�edm�ty, pohyblivé obrazy �i sv�telnou 
architektoniku, srov. Pešánek 2013 [1964-65]). �tená�i je dána volba, jak danou báse� uchopí (zda si 
ji pouze p�e�te nebo ji „jakoby“ bude realizovat ve své obrazotvornosti �i ve skute�nosti). 

                                                
12   Pojem chiamus znamenal p�vodn� slohový prost�edek postavení slov k�ížem, srov. Vlašín 1984, s. 
144; Slovník cizích slov, 1993, s. 99. 
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6.4  Matematická a computerová poezie/ kombinatorická, permuta�ní a seriální  poezie 

Matematická poezie 
Pojem matematická poezie nazna�uje, že je ve výstavb� básn� po�ítáno s matematikou jako exaktní 
v�dou a jejími principy. V p�ípad� konkrétní poezie se jedná o využití kybernetiky, kombinatoriky a 
kategorie pravd�podobnosti a mechanism� opakování (viz dále). Matematická poezie je nejobecn�jším 
pojmem užívaným v souvislosti s typem konkrétní poezie. 

Computerová poezie vzniká zadáním slovníku a gramatiky jako computerového (po�íta�ového) 
programu schopného vytvá�et (neboli generovat) tzv. kybertexty (srov. Levý 1967, s. 239 – 244; 
Vlašín 1984, s. 104). Computerovou poezii lze vytvá�et též statistickým výb�rem lexika, které je 
dosazováno do obecné formulace v�tné konstrukce (srov. stochastické texty, Hiršal – Grögerová 
1993).  

Kombinatorická poezie je pojmem ur�it�jším nežli matematická poezie. Nazna�uje, že je k výstavb�
básní používáno princip� kombinatoriky, resp. jejích druh� kombinací, variací  a permutací (srov. 
permutace v Julišov� sbírce Krajina her, 1967; kombinace – experimenty s abecedou - v poezii J. 
Honyse, Honys 1993, In Hiršal – Grögerová 1993; nebo variace ve sbírce JOB-BOJ, Hiršal – 
Grögerová 1968). Metodou kombinatoriky dochází v textu k pohybu, k mechanismu obm�n podle 
daných kombinatorických pravidel, k prom�n� jejího obsahu i formy. Text se stává neukon�eným 
dílem s otev�enou strukturou. 

Permuta�ní poezie 
Tato poezie zahrnuje pouze jeden typ kombinatorické poezie, a to ten, který souvisí se slovními 
permutacemi. Bývá nicmén� samostatn� vyd�lována z ostatních druh� kombinatorické poezie, neb se 
jedná o typ nejv�tší frekvencí výskytu. Díky p�esun�m slovního materiálu permuta�ními zm�nami 
v�tného po�adí slov se dostává do pohybu nejen p�vodní obraz, optika událostí, ale i sama gramatická 
stabilita materiálu (slovní druhy se prom��ují v jiné: srov. Moles 1967). Smyslem permutace je 
vy�erpat nevyužité možnosti díla (srov. nap�. sbírku Emila Juliše Progresivní nepohoda, 1965 a 
básnickou sbírku Karla Miloty Antilogie aneb Protisloví, 1995). Permuta�ní a kombinatorická poetika 
je též sou�ástí francouzského sdružení OULIPO (R. Queneau, G. Perec etc.); toto hnutí se však 
neomezuje na poezii. 

Seriální poezie 
V souvislosti s matematickou konkrétní poezií byl tento pojem n�kdy používán proto, aby bylo 
vyjád�eno zmnožování �i vyprazd�ování významu, resp. zmnožená realita obsažená ve struktu�e 
básn�, tzn. její seriálnost (srov. První stanovisko mezinárodního hnutí, 1967, In Slovo, písmo, akce, 
hlas, 1967). Typem seriální poezie jsou nap�. procesuální texty nebo textové roláže. V textových 
rolážích v Julišov� sbírce Krajina her (1967) jsou básnické výpov�di prokládany tak, že p�sobí jednak 
každá sama o sob�, jednak i jako syntéza, která už není pouhým sou�tem složek: v primárních textech 
pak dochází k novým interakcím. V procesuálních textech, blízkým kinetické poezii, nejde jako u 
kombinatorické poezie o mechanismus obm�n, ale o pohyb básn� od tvaru výchozího k tvaru 
výslednému (srov. nap�. Julišovu sbírku Nová zem�, 1992 [1970]). 
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Rozsah pojmu 

     Hovo�íme-li o rozsahu (extenzi) pojmu, zabýváme se t�mi oblastmi, kde konkrétní poezie svým 
obsahem i vlivem p�esáhla své vlastní hranice k jiným druh�m poezie a um�ní. Sou�asn� sledujeme i 
opa�nou tendenci, tj. jak jiné druhy um�ní ovlivnily konkrétní poezii.  

1.  Souvislost  konkrétní poezie s pojmem nonsens 

     V souvislosti s extenzí pojmu konkrétní poezie se nevyhneme vymezení pojmu nonsens a jeho 
vztahu ke konkrétní poezii, nebo� �asto dochází k zám�rnému prolínání nebo zám�n� obou pojm�.  
     Ji�í Holý (1996) �adí nonsens vedle povále�ného surrealismu a konkrétní poezie ke t�em hlavním 
okruh�m povále�ného experimentu (srov. Holý 1996, s. 145 - 147). Nonsens mj. odhaluje absurditu 
obsaženou v mechanismech jazyka a myšlení. Jako jistý druh literárního experimentu bychom dle 
Ji�ího Holého mohli chápat �eské p�eklady nonsensových básník� (nap�. Šibeni�ní písn� Christiana 
Morgensterna v p�ekladu Josefa Hiršala). Tyto hry se zvukem a grafickou stránkou slov skute�n�
�adíme ke klasické nonsensové poezii, sou�asn� je ale lze chápat kv�li specifi�nosti náro�ného 
p�ekladatelského umu (nutnosti p�ekládat nep�eložitelná specifika p�íslušného jazyka v oblasti 
fonetiky, morfologie i syntaxe) jako experimentální poezii v širším slova smyslu. 
     N�které texty konkrétní poezie za�adili samotní její auto�i J. Hiršal a B. Grögerová do výboru z 
poezie nonsensu (srov. Nonsens - parafráze, pab�rky, parodie, pad�lky, 1997: nap�. texty E. Juliše, L. 
Nováka, J. Hiršala - srov. pozn. na konci textu).III Hiršal a Grögerová zde ovšem vymezují nonsens 
velmi široce - po�ítají do n�j i druhy konkrétní poezie nebo specifické básnické figury (fonetickou 
poezii, gramatické hry, palindromy, permutace, po�íta�ovou lyriku, výtvory z um�leckého jazyka).  
      P�ímo jako nonsens jsou n�které texty konkrétní poezie uvád�ny v �ítankách (srov. nap�. 
Lederbuchová - Beránková 2004; v kapitole Nápady literárního klauna nacházíme vedle text� Leara, 
Frynty a Žá�ka tyto texty konkrétní poezie: text J. Hiršala a B. Grögerové Zrcadlo, tamtéž, s. 174; text 
J. Kolá�e Stávka abecedy a 	e�e Jan, tamtéž, s. 175). Báse� Ji�ího Kolá�e Dopis (ze sbírky Návod 
k upot�ebení) nacházíme zase pod heslem Nonsens v Pr�vodci literárním dílem (2002) s poznámkou, 
že „i nonsens (…) prost�ednictvím své komické p�edstavivosti m�že vytvo�it obraz vyslovující se k 
závažným existenciálním otázkám lidského života, srov. zde báse� Kolá�ovu...“ (Lederbuchová 2002, 
s. 211). 
     Vladimír Burda tzv. návody ke hrám nebo návody k použití (do kterých typov� pat�í i zmi�ovaný 
Kolá��v text) za�azuje do destatické nebo ak�ní poezie: tuto �adí op�t do poezie experimentální v 
širším slova smyslu (srov. Burda 2004), nikoli do poezie nonsensové. 
     Oblast nonsensu je t�žko vymezitelná a ohrani�itelná - spíše než za�azovat texty konkrétní poezie 
do poezie nonsensu bychom mohli hovo�it o nonsensových prvcích obsažených v konkrétní poezii 
(jako jsou kompozi�ní princip založený na nesmyslném spojení slov, d�raz na absurditu a 
tragikomi�nost, hra se zvukovou a grafickou podobou básní).  

2.  Souvislost konkrétní poezie a surrealismu 

      Souvislostí konkrétní poezie a surrealismu p�edvále�ného a povále�ného bychom našli celou �adu 
a vysta�ily by na samostatnou studii. O vlivu p�edvále�ného surrealismu na konkrétní poezii 
pojednáváme v kapitole o p�edch�dcích konkrétní poezie. 
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     Pro konkrétní poezii do jisté míry platí to, co konstatovali teoretikové um�ní o druhé vln�
surrealismu (tj. o surrealismu v 50. a 60. letech 20. století). Konkrétní poezie podobn� jako 
surrealismus um�ní zárove� bo�í i konstruuje, staví se proti minulosti (proti tradi�ní poezii i 
um�leckým technikám), sou�asn� se ale navrací zna�nou m�rou k avantgardním p�edch�dc�m a 
zakládá se skryt� na tradici (i tím, že se v��i ní vymezuje). Druhá vlna surrealismu není p�edch�dcem 
konkrétní poezie, ale její soub�žný proud - používá i obdobné techniky, ale má své specifické cíle 
(estetizaci obludnosti, ošklivosti a zla; vyjád�ení distance od velkých slov, skeptickou transpozici 
klasické romantické kategorie lásky aj.). U asambláží, environment� a heterogenních textových 
struktur lze vypozorovat tendence jako hybridnost a diskontinuita, objevující se i v konkrétní poezii. 
Surrealisté, resp. postsurrealisté se rovn�ž vyjad�ovali ke krizi dorozumívání (nap�. Dvorského 
p�ednáška z roku 1964 P�ísp�vek k teorii interpretace, s kapitolami Krize dorozumívání a Obraz a 
sd�lení – problém interpretace). Pro bližší seznámení se s postsurrealismem odkazujeme na tomto 
míst� na kolektivní monografii Symboly obludnosti: mýty, jazyk a tabu �eské postavantgardy 40. - 60. 
let (2010), obsahující sondy do estetik K. Teiga, M. Medka, V. Linhartové, K. Hynka, Z. Havlí�ka, V. 
Effenbergera �i E. Bondyho. 
     Kte�í auto�i konkrétní poezie však vyložen� �erpají inspiraci ze surrealismu? Za všechny zmi�me J. 
Honyse a jeho hypnagogické vize (1993); tvorbu Ladislava Nováka (sbírku Receptá�, 1992) nebo �adu 
surrealistických tv�rc� v Klubu konkretist�, surracionální poezii Vl. Burdy (1968 - minibásn� na 2. 
výstav� skupiny K�ižovatka pod názvem Nová citlivost, obsahující surrealistická slova - zaklínadla) 
nebo poezii Karla Miloty (1995). Vliv surrealismu je též patrný u koláží a básní - objekt� Ji�ího Kolá�e 
(srov. Kolá� �esky 1999, francouzsky 1991; srov. též kapitolu o znakovosti konkrétní poezie). 

3.  Konkrétní poezie jako gesamtkunstwerk. Intermedialita a transmedialita. 

     Rozsah pojmu konkrétní poezie se promítá i do ší�e um�leckých žánr�, ke kterým tato poezie 
sm��uje (výtvarnému um�ní, hudb�, literatu�e a divadlu). Konkrétní poezie p�ipomíná svým 
syntetickým i konvergentním charakterem, kdy dochází k vzájemnému prolínání a ovliv�ování 
um�leckých žánr� , tzv. gesamtkunstwerk (spole�né dílo všech um�ní - srov. Vlašín 1984, s. 128). 
Syntetický charakter konkrétní poezie, kdy m�žeme jen velmi obtížn� rozeznat a ur�it hranici mezi 
hudbou, malí�stvím, výtvarným um�ním a literaturou, konstatuje též n�mecký metodik R. Krechel 
(1991, s. 16 - 17).  
     Termín gesamtkunstwerk zavedl Richard Wagner do hudebního dramatu, které chápal jako syntézu 
um�leckých prost�edk� hudebních, slovesných, pohybových i výtvarných. „Básnické slovo m�lo 
takovému hudebn� dramatickému dílu dodat pojmovou ur�itost a um�ní výtvarné a pohybové vizuální 
zpodobn�ní.“ (Vlašín 1984, s. 128) Všeum�lecké dílo tak má p�sobit na celého �lov�ka, na všechny 
jeho smysly: toto pojetí ovlivnilo jak dekadentní básníky (nap�. Ch. Baudelaira) nebo abstraktní 
malí�stvíIV, tak i p�ímé p�edch�dce konkrétní poezie S. Mallarmého a G. Apollinaira (v jejichž tvorb�
došlo k propojení básn� a obrazu).13  

    Z chápání rozsahu pojmu konkrétní poezie jako všeum�leckého díla vyplývají dv� tendence, které 
se projevují v jednotlivých typech text�: 

                                                
13  P�íkladem propojení um�leckých druh� i návaznost na p�edch�dce konkrétní poezie by mohly být 
apollinairovské názvy básnických sbírek autora konkrétní poezie Karla Adamuse (jako nap�. Básn� obrazy, 1967 
– 1976 a Básn� partitury, 1973 - 1976).  
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3.1  Rozost�ení a prolínání hranic r�zných médií v konkrétní poezii, tzv. intermedialita14 a 
transmedialita  

     Intermedialitou bychom mohli nazvat zájem o hranice jednotlivých zp�sob� forem um�leckého 
výrazu (vedle literární formy je možné používat výtvarných disciplín, hudební a divadelní formy nebo 
video a po�íta�) i tendenci k rozost�ování a prolínání hranic jednotlivých um�leckých obor�, a to do té 
míry, že m�že být zpochybn�na podstatnost rozdílu mezi aktivitami um�leckými a neum�leckými 
(srov. Náb�lek 1999, s. 302 - 308).15 Konkrétní poezie již v období, o kterém pojednáváme (tj. v 50. a 
zejména 60. letech 20. století), v sob� nese tu zárodky �i  stopy, tu patrné znaky intermediality, a to 
proto, že v ní lze vysledovat vztahy tradi�ních um�ní mezi sebou navzájem (literatury, hudby, malby, 
divadla) a též vztahy t�chto um�ní a moderních médií (televize, videa a digitálních technologií). Tato 
tendence sílí v dalších obdobích konkrétní poezie, a to zejména v západních variantách, což zde 
souvisí s rozvojem technických možností moderních médií a digitálních technologií (p�íkladem by 
mohlo být p�edstavení Tag – Surfusion J. Donguyho, 1998). Intermedialitou v širším slova smyslu, 
p�esahující rámec samotného díla, je transmedialita (srov. Jedli�ková 2011): A. Winter (2010, s. 26) 
nazývá realizaci poetické myšlenky libovolnými výrazovými prost�edky transmediální tendencí, tedy 
expresivitou nap�í� um�leckými obory.  
     Hranici mezi tím, co bylo považováno za um�ní, a tím, co tradi�n� um�ním nebylo, výrazn�
narušilo též konceptuální um�ní, jehož hlavním prost�edkem byl koncept �i myšlenka, která byla 
zapojena do tvorby um�leckého díla, jež zde nebylo postaveno na tradicích výtvarného um�ní. 
V oblasti konkrétní poezie bychom rovn�ž mohli analogicky hovo�it o konceptuální poezii. A. Winter 
(2010, s. 26) navrhuje používat tento termín u poezie, která zahrnuje básn� – obrazy, poetické koláže a 
básn� – objekty: verbální systém znak� je zde nahrazen sémantickým obsahem um�leckého gesta. 
„Báse� je to, co má sloužit jako báse�“. (tamtéž) 

3.2  Idea propojení um�ní se životem: sm��ování experimentu do „meziprostor�“ 

     Podle Miloslava Topinky (srov. Topinka 2007, s. 33 [1971]) m�že mít nová poezie (ke které pat�í i 
konkrétní poezie) smysl pouze tehdy, bude-li se „permanentn� pokoušet, aby zmizela nar�stající 
propast mezi um�ním a životem“ (tamtéž). Tento meziprostor lze chápat jako nový, odlišný básnický 
prostor (na pozadí tradi�ní poezie), prostor zá�e�í, zázemí �e�i, kde poezie není vyjád�ením myšlenek, 
cit� a nálad, ale souborem nových prost�edk� vyjad�ování, hybridních forem um�leckého vyjád�ení.  
      S podobnými názory na p�eklenování hranic mezi um�ním a životem p�išlo i um�ní akce obecn�: 
nap�. jeho druhy environment jako instalace um�ní do prost�edí, land-art coby instalace um�ní do 
krajiny nebo happening jako experimentální syntetická forma um�leckého projevu, po�ítající 
s propojením prostoru diváka a aktér� akce, resp. se stíráním jejích rolí (srov. Brikcius 1992; Knížák 
1996; Mocná – Peterka 2004, s. 237 – 239). Specifickou formu happening� vytvo�il um�lecký sm�r 
zvaný explozionalismus, propojující informelní grafiku i ak�ní malbu. Jeho p�edstavitel Vladimír 
Boudník (srov. dále vliv ak�ní malby na obraz a písmo) po�ádal explozionalistické happeningy, které 
v�le�ovaly do estetického �ádu malby skvrny na st�nách dom�, p�ipomínající exploze - záznamy 
nervových impulz�. Podle Boudníkových dobových názor� by m�la být tvorba propojena se životem 
nekone�ným množstvím vztah�, daných v�tšímu množství podn�t� podn�cující obrazotvornost 
mnohých: „Dnes [tj. v 50. letech 20. století, pozn. L.D.] je nedokonalé, aby sou�asná složitost života 
byla vyjad�ována pouze n�kolika jedinci.“ (Boudník 195616) Nejpatrn�ji se idea propojenosti um�ní se 
životem projevila v ak�ní a destatické poezii. 

                                                
14  Adjektivum intermediální zna�í „zprost�edkující“ nebo „tvo�ící mezi�lánek, propojení“ (Slovník cizích 
slov, 1993, s. 107). 
15  Otev�ené, aktivizující a hravé pojetí um�ní v sob� odhaluje možnost velkého zmatení: kam za�adit 
aktivity, které se zrodily z um�ní a zárove� se z n�j jistým zp�sobem vyd�lují a mí�í do ve�ejného prostoru, 
oblasti spole�ensko-politické, aktivity v�le�ující do um�ní prvek hry a zapojující um�ní do života, nebo naopak 
do prostoru velmi niterného (nap�. prvky rituálu v akcích atp.). Dochází tak k rozost�ení hranic mezi um�ním a 
neum�ním. 
16      Vladimír Boudník [online]. [cit. 1. 9. 2009]. Dostupné z:  http://artlist.cz..  
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4.  Rozsah protich�dných tendencí v konkrétní poezii17

     Jan Lehár (2006, s. 826) poukazuje na protich�dné tendence v konkrétní poezii: podle n�j je tato 
založena „na racionálním p�ístupu, p�esné a promyšlené stavb� díla, ale otevírá se také náhod� a h�e.“  
     Též v dobovém doslovu ke sborníku estetiky kultury technického v�ku Slovo, písmo, akce, hlas 
(1967) si Ji�í Levý všímá u vizuální poezie dvou protich�dných tendencí: racionálního p�ístupu u 
lettrismu (kdy je náhoda použita ve smyslu pravd�podobnostního rozložení) a neracionálního a 
rozporného p�ístupu u kreací vizuální poezie, p�imykajících se k surrealismu (srov. Levý 1967, s. 293-
294). Podobn� i h�í�ky navazující na dadaistický princip náhody lze odlišit od jazykových 
permuta�ních her, které cílen� a do všech možností vy�erpávají kombinatorické permuta�ní schéma 
obm�n.  
     Písmo a psaní navázaly v 60. letech 20. století na tradici užití písma v p�eneseném, tj. výtvarném 
smyslu, patrnou již ze sm�r� jako byl kubismus �i poetismu, a ocitly se na p�echodu mezi obrazem a 
básní (srov. extenzi pojmu -  intermedialitu). Samostatnou kapitolu tvo�í evidentní poezie Ji�ího 
Kolá�e (srov. Kolá� 1994, 1999), zahrnující originální typy koláží (roláže, proláže, chiasmáže, 
muchláže, asambláže) �i p�edm�tné básn�. Tento typ tvorby tíhne jak k racionální struktu�e, tak ke 
spontaneit� a principu náhody. 

    B. Hoffmann (2000) sleduje dv� hlavní tendence ve vývoji um�ní v 50. a 60. letech 20. století: 
racionáln�-technický proud um�ní a existenciáln�-p�írodní proud um�ní. 
     Ob� tyto tendence, resp. dva krajní póly (striktn� racionální postup tvorby na jedné stran� a na 
druhé stran� postup po�ítající s náhodou, nevypo�itatelností, s tvorbou konceptu b�hem samotné 
tvorby díla), se vepsaly do postup� konkrétní poezie. 

4.1  Tendence k racionálnímu, laboratornímu uchopení konkrétní poezie 

     Racionáln� technický proud um�ní po�ítá s opakováním celostního, pravidelného tvaru v 
architektu�e, s kybernetikou neboli v�dou o informaci a kombinatorikou (kterou p�ejímá z matematiky 
a uplat�uje v poezii a malí�ství), technickými parametry zvuku (v hudb�), se zákony optiky a 
stati�ností (v malí�ství). 
  
a)  Racionalizující tendence v obraze a písmu 

    V blízkosti vizuální konkrétní poezie, sm��ující k výtvarnému um�ní, je malba založená na 
matematických zákonech, variacích, kybernetice a kombinatorice: tzv. neokonstruktivismus 
(abstraktní reliéfy Karla Malicha, srov. Srp 2006; �ernobílé a barevné struktury Zde�ka Sýkory, srov. 
Van�at – Sýkorová 2008). V neokonstruktivismu se setkáváme podobn� jako v ortodoxn� pojaté 
konkrétní poezii s asémantismem – p�íkladem mohou být Dekrety Ji�ího Balcara, vycházející z 
informelního pozadí (pojem: srov. dále), avšak sm��ující k šablonovitosti �ísel a písmen, resp. 
k výtvarnému lettrismu (srov. Hlavá�ková 2008).         
    Racionáln� vystav�ná vertikáln� - horizontální struktura geometrických prvk� se projevuje v 60. 
letech nap�. ve tvorb� Václava Boštíka. Racionalizující tendence nacházíme i v typografické malb�
Zde�ka Sklená�e (srov. Sklená� 2010). 

                                                
17     Paralela mezi vlivy geometrické abstrakce na ostatní um�lecké vývojové proudy v mezivále�ném období a 
mezi vlivy racionáln�-technického proudu um�ní povále�ného (kam �adíme i konkrétní poezii) na existenciáln�-
p�írodní proudy v um�ní (nap�. tašismus, lyrickou abstrakci, informel) je z�ejmá, pokud si uv�domíme, že 
abstraktní um�ní mezivále�né napomohlo ke zrození surrealismu (srov. Rispail 1991). Podobn� i v reakci na 
konkrétní poezii vznikaly mnohé kreace tašismu a informelu – �asto jsou ovšem patrné i zp�tné vlivy t�chto 
proud� na konkrétní poezii jako je náhodnost, hravost, spontánnost, ak�nost, improvizace aj. Konkrétní poezie 
tyto (i nezám�rn�) akceptovala a za�adila do procesu tvorby, do komplexu svých metod. 
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b)  Vliv konkrétní hudby na akustickou konkrétní poezii 

     V tzv. konkrétní hudb� ustupují emocionální kvality do pozadí: tato hudba pracuje s p�edem danou 
sérií tón�, které jsou ve své primární podob� p�irozené (lidský hlas, hudební nástroje, hluky a šumy 
ulice). Podle stereotypních pravidel jsou pak racionálním zp�sobem technicky modulovány (modulace 
zrychlením, zpomalením, mísením, deformací). Variantou konkrétní hudby je hudba pro 
magnetofonový pás, p�etvá�ená pomocí po�íta�e, v jejímž komponování prosluli nap�. Olivier 
Messiaen a Pierre Boulez (srov. Doubravová 2008, s. 85). Tato hudba pak ovlivnila fónickou a 
fonetickou poezii (srov. též kapitolu o jazykové invenci). 

c)  Vliv kybernetiky a kombinatoriky na matematickou poezii 

Kybernetika jako v�da o principech �ízení a p�enosu informací je patrná v kódovém typu textu (kde se 
vyskytují binární kódy O a I, srov. Nebeský 1993, In Hiršal – Grögerová 1993), kombinatorika 
zejména v permuta�ním typu textu (srov. Julišovu Krajinu her, 1967; V�domí možností, 1969). 

4.2  Tendence sm��ující k vyjád�ení zmnožené reality, principu náhodnosti a hravosti 

     Z druhého proudu (existenciáln�-p�írodního), který up�ednost�oval architekturu dynamismu a 
nezávislosti na racionálních normách (jako jsou pravý úhel a p�ímka), ovlivnily konkrétní poezii nap�. 
ak�ní malba, tašismus a informel, pop-art a um�ní akce (happeningy, environmenty), resp. zde 
m�žeme hovo�it o podobných um�leckých tendencích v konkrétní poezii a existenciáln�-p�írodním 
proudu povále�ného um�ní.  
     Tento proud se vyzna�uje tendencí k návratu k tradicím avantgardního p�edvále�ného um�ní, 
p�edevším surrealismu: k náhodnosti, spontánnosti, iracionálnosti, ke grotesknímu humoru a 
existenciálním pocit�m i pocit�m absurdity a též k avantgardnímu p�esv�d�ení, že um�lcem m�že být 
(tém��) každý. P�irozený výtvarný tv�r�í proces tohoto proudu a volné interpretace u tzv. aleatorní 
(neboli náhodné) hudby (skladby Johna Cage18) sbližují um�lecké dílo s publikem a životem.  

a)  Souvislost ak�ní malby a konkrétní poezie 

     Tvorba Ladislava Nováka (srov. nap�. sbírku Receptá�, 1992, se kterou pracujeme p�i výzkumu) 
byla inspirována Jacksonem Pollockem (srov. Emmerling 1999). Tento americký um�lec (1912-1956) 
zavedl tzv. ak�ní malbu (action painting), inspirovanou psychickým automatismem surrealist�. 
Pollock maloval kapkami barvy, které vytvá�ely zm�� �ar, skvrn, cákanc� a rozteklin (tzv. drip 
painting). Tyto malby jsou bezprost�edním záznamem malí�ovy nálady a temperamentu. Sm�r zvaný 
explozionalismus, odvozený od psychických explozí, projevujících se v obrazech i pouli�ních akcích 
(nap�. dokreslování oprýskaných dom�; srov. Boudník 2004, Merhaut 2004), má sty�né body s tzv. 
poezií návod�, destatickou a ak�ní poezií. 

b)  Písmo a �íslo v obraze 

     Spontánní, náhodnou i hravou malbu tvo�í i tašismus a informelV, které rovn�ž vycházejí ze 
surrealistické tradice a ovlivnily zejména jistý typ vizuální konkrétní poezie, který není založen na 
racionálním systému lettrismu (srov. též Levý 1967, s. 239 - 244). 

                                                
18 Srov. John Cage, «Imaginary Landscape No. 4», 1951. [online]. [cit 15. 10. 2010]. Dostupné z: 
http://www.medienkunstnetz.de/works/imaginary-landscape-4/.



33

     U informelu a ak�ní malby pronikalo písmo a �íslo do obrazu; dochází k p�echodu mezi obrazem a 
básní (nap�. u obrazu Jana Kubí�ka Písmový obraz, 1965, obsahující písmena a znaky vsazené do 
obraz� - koláží, nebo ve frotáži Radka Kratiny nazvané Koláž z písmenkových t�stovin, 1964). 

c)  Mechanismy obm�n v pop – artu,  kolážích a básních – objektech 

     Reproduk�ní technika sítotisku nebo sériografie, vyjad�ující zmnoženou realitu a uplat�ující se 
zejména v tzv. pop-artu, simuluje techniky obm�n (nap�. portréty americké spole�nosti od A. 
Warhola, znázor�ující symboly konzumu a reklamy), známé z kombinatorické poezie nebo 
originálních typ� koláží Ji�ího Kolá�e (roláží, proláží, chiasmáží, srov. Kolá� �esky 1999; francouzsky 
1991). 
     Zmnožená realita se projevuje i v kumulaci smyslového vnímání skute�nosti. Významu hmatu si 
všimli již surrealisté (nap�. J. Švankmajer, který vytvo�il taktilní portréty surrealist� M. Medka, E. 
Medkové, E. Švankmajerové nebo V. Effenbergera; srov. Švankmajer 1994; Langerová 2002, s. 468 - 
473), pozd�ji se tento prvek dostává do básní - objekt�, které mohou kombinovat písmo s reálnými 
objekty (srov. evidentní poezii Ji�ího Kolá�e nebo fotomontáže Ladislava Nováka).  

5.  Rozost�ené hranice rozsahu pojmu konkrétní poezie 

     Na záv�r našeho výkladu o rozsahu pojmu konkrétní poezie podotkn�me, že vymezit, v co se 
transformuje slovo a kam až sahá poezie, která je spíše n�má �i ml�í, je pon�kud složité. Otázka, kam 
až sahají hranice konkrétní poezie, kdy se ješt� jedná alespo� vzdálen� o n�který typ konkrétní poezie 
a kdy by bylo vhodn�jší již uvažovat o za�azení do jiné oblasti um�ní (nap�. do výtvarného um�ní) �i o 
jiném médiu (tuto problematiku, tj. problematiku intermediality, intramediality a transmediality �eší 
sou�asný sm�r literárn�-v�dného bádání), je n�kdy obtížn� zodpov�ditelná, a záleží spíše na úhlu 
pohledu a subjektivním zd�vodn�ní, než na exaktnosti analytického p�ístupu k danému um�leckému 
projevu.  
     Neubíraly se ostatn� tímto sm�rem již v dob� poststrukturalismu úvahy Julii Kristevy, když 
hovo�ila o možnostech a hranicích transpozice znakových systém�? (srov. Kristeva 1974, s. 60)19

                                                
19  Julia Kristeva v pozd�jších pracech nahradila pojem intertextualita (fr. intertextualité), který taktéž již 
po�ítá s ostatními, nejazykovými systémy, pojmem transpozice (fr. transposition): „ Le terme d´intertextualité

désigne cette transposition d´un (ou de plusieurs) systèmes de signes en un autre, mais puisque ce terme a 
souvent été entendu dans le sens banal de „critique des sources“ d´un texte, nous lui préférons celui de 
transposition (...).“ Cit. dle La révolution du langage poétique, 1974, s. 60; srov. zde dále kapitolu Konkrétní 
poezie a hra. 
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I    Na V. Kandinského navazuje nap�. Vladimír Burda ve své sbírce „Lyrické body a p�ímky“ (1965) nebo 
Ladislav Novák tvorbou konstelací (Novák ovšem jmenovit� odkazuje na jiného, pozd�ji tvo�ícího um�lce, který 
se v�noval ve své tvorb� abstraktnímu malí�ství: Victora Vasarelyho; srov. Hiršal – Grögerová 1993, s. 50). Jako 
synonymum konkrétna chápe abstraktní um�ní v linii V. Kandinského i Piet Mondrian (1872 – 1944). Ve snaze 
o jasnost, �istotu a rovnováhu zachovává jen symbolickou strukturu nám�tu a své obrazy nazývá kompozice 
(srov. Lièvre-Crosson 2007). Zjednodušování kubistických tvar� ho vede ke geometrické abstrakci. 
II  Tzv. �irá nebo �istá poezie vycházela z reflexe a vyzna�ovala se sm��ováním k abstrakci. Byla konstruována 
podle pravidel logiky v souladu s klasicistickým a racionalistickým pojetím básnické tvorby. P. Valéry (1871 - 
1945) prosazoval v poezii �ád a p�esnou kompozici (báse� La Jeune Parque, francouzsky 1917; Mladá Parka, 
�esky 2001 [1938]).  
III    Ve výboru Nonsens (1997) se jedná o tyto texty �eské a zahrani�ní konkrétní poezie: Juliš, E.: Progresivní 
nepohoda (tamtéž, s. 138); Hiršal, J.: Starý slovník (tamtéž, s. 139); Grögerová, B.: Rva�ka (tamtéž, s. 142); 
Jandl, E.:  Sedm malých historek (tamtéž, s. 145-145), týž: V parku (tamtéž, s. 147-148), týž: Pampeliška 
(tamtéž, s. 149); Novák, L.: Kopej (tamtéž, s. 150); Mon, F.: Polohy (tamtéž, s. 151); Döhl, R.: P�ísloví (tamtéž, 
s. 161); Rühm, G.: Úterý (tamtéž, s. 156-157). 
IV    V rámci abstraktní malby m�l gesamtkunstwerk vliv i na syntézu hudby a malby: na malbu F. Kupky a R. 
Delaunaye (G. Apollinaire ji nazval �isté um�ní nebo orfismus), jež usilovala skladbou abstraktních lineárních 
prvk� a barevných ploch vyvolat hudební dojmy. Kup�íkladu v Delaunayov� sérii Kruhové tvary (1912) dochází 
k vzájemnému p�sobení barev (a jejich postupnému vnímání), které dodávají obrazu dojem otá�ivého rytmu 
(srov. nap�. Lièvre - Crosson 2007, s. 28-29). 
V   Tašismus (z francouzského la tache neboli skvrna) proslul zejména ve Francii, v 50. letech 20. století. 
Termínu užil v roce 1950 kritik M. Seuphor: malí�i vytvá�eli barevné skvrny v širokých tazích št�tce, barva byla 
nanášena na plátna p�ímo z tub a rozmazávána ve spontánních tvo�ivých impulzech. Obrazy zachycují náhlou 
dynamiku a bezprost�ednost, instinktivní tv�r�í akt. 

           U informelu, zvaného též Art Brut, um�ní bez formy v p�vodním, surovém tvaru, se podobn� jako u 
tašismu   jedná o um�lecký sm�r vzniklý ve Francii, nesený avantgardní snahou odpoutat se od tradic um�ní 
p�edchozích generací. Informel užívá silných vrstev barvy s kousky omítky, rozdrceným mramorem, pískem i 
sádrou. Barevná hmota vyjad�uje na plátn� spontánní um�lecké projevy, bez estetizace: širokou škálu pocit�, 
vidin samoty, odcizení, hn�vu (srov. Tomalík 1991). �eskou variantou informelu byla tzv. strukturální abstrakce, 
v jejímž rámci vytvo�ili um�lci v roce 1961 skupinu Konfrontace. Mezi její �leny pat�ili H. Demartini, Jos. Istler, 
J. Kotík, dále um�lci zmi�ovaní v souvislosti se surrealismem (M. Medek), ak�ní malbou (V. Boudník) nebo 
s konkrétní poezií (J. Kolá�, B. Kolá�ová). Na �ást výtvarného díla Mikuláše Medka, které m�žeme �adit k 
informelu, se um�lci tvo�ící konkrétní poezii odvolávají (básn� v�nované památce Mikuláše Medka od B. 
Grögerové, J. Hiršala a V. Havla - srov. Medek 1995). 
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Specifické znaky konkrétní poezie 

V následujících literárn�-teoretických kapitolách usilujeme o to, vystihnout specifické vlastnosti 
konkrétní poezie, jako znakovost konkrétní poezie, její asémantismus, funkci lyrického subjektu 
v konkrétní poezii, novou syntax a ludický aspekt v konkrétní poezii a oblast jazykové invence. 
     Tvrzení, že tyto vlastnosti konkrétní poezie vystihují její podstatu, zakládáme na analýze textových 
korpus�, které tvo�í konkrétní poezii: básnické sbírky autor� konkrétní poezie (které vyšly jak v dob�
svého vzniku, tak po roce 1990; srov. literárn�-historický p�ehled), sborníky Vrh kostek, 1993; 
Experimentální poezie, 1967; Báse�, obraz, gesto, zvuk, 1997; antologii J. Donguyho, 1985 aj., jakož i 
na literárn�-teoretických pilí�ích konkrétní poezie – informa�ní estetice, kombinatorice, sémantice, 
strukturální sémiotice a poststrukturalismu. Tyto literárn�-teoretické kapitoly se jeví též jako optimální 
východisko pro didaktická zkoumání p�i ak�ním výzkumu zohled�ujícím poznatky z recep�ní estetiky: 
nová syntax jako vhodný základ pro kreativní využití ve vizuální konkrétní poezii, hravý potenciál 
konkrétní poezie a jeho za�len�ní do jazykové invence, slovo pojaté jako estetický znak p�ekra�ující 
bariéry v porozum�ní básni, dané cizím jazykem.  

Znakovost konkrétní poezie  

     Spolu s všeobecným znehodnocením slova jako nositele významu stoupala v období, o kterém 
pojednáváme (p�evážn� 60. léta 20. století), hodnota slova jako výtvarného, grafického znaku. 
Význam slova nebyl dán jen obsahem, ale též rozmíst�ním na stránce,  jeho grafickou energií, 
kombinací jeho �ástí (písmen, slabik). Vizuální  konkrétní poezie nebyla vytvá�ena jen ze znak�
písmenných, ale i ze znak� výtvarných, nebo dokonce z reálných p�edm�t� pomocí r�zných technik 
(srov. Langerová 2002,    s. 468 - 473). 
      A�koliv n�kte�í básníci a teoretikové konkrétní poezie (srov. Gomringer 1972; Heissenbüttel 1987; 
Mon 1994) ve svých teoretických statích a manifestech proklamovali, že základním stavebním prvkem 
je v konkrétní poezii slovo a že ideální báse� by se m�la skládat z jednoho slova, p�i hlubším 
zkoumání toto slovo nemusí být v konkrétní poezii základní sémantickou jednotkou, nýbrž je jí 
jakýkoliv znak (písmenný, výtvarný, znak – p�edm�t etc.). U slova byl postupn� proklamován 
asémantismus.  

1. Znaky a pseudoznaky 

     Ne všechny sémiotické teorie však uznávají ozna�ení komponent� konkrétní poezie nebo 
p�íbuzných žánr� za pravé znaky. Podle Umberta Eca (2009) n�které programové synestézie v 
konkrétní poezii, jakož i expresivní znaky jako vizuální konfigurace (o nichž se p�edpokládá, že 
p�enášejí daný pocit p�ímo – sílu, nestálost, pohyb) a suprasegmentální prvky mohou, avšak nemusí 
být sémiotickými prost�edky, a to podle toho, jsou-li užívány jako (para)lingvistické prost�edky, nebo 
jsou-li pouhými p�íznaky indikujícími citové rozpoložení autora. Teorie sémiotiky (Eco 2009) je 
nazývá programovými stimuly, resp. pseudoznaky (neboli nepravými znaky). 
     Systematické jednotky, které však nejsou vždy obda�eny významem, jsou obsaženy i v typech 
text�, kde se objevují kombinatorická pravidla, v abstraktním malí�ství nebo v konkrétní hudb�. Proto 
tyto jednotky Umberto Eco op�t nechápe jako pravé znaky, ale spíše jako otev�ené signálové textury
nebo pseudokombinace, jejichž obsahová rovina je otev�ená pro každého ú�astníka komunikace, 
nebo� vysílá jakousi interpreta�ní výzvu (srov. dále kapitolu o asémantismu konkrétní poezie). 
     Jako otev�ené signálové textury nebo pseudokombinace p�ekvapiv� ozna�uje Teorie sémiotiky 
(2009) i um�ní informelu, aleatorickou hudbu nebo happeningy, které postrádají jakákoliv p�edem 
stanovená pravidla1 Tento názor je op�en o tvrzení, že i u nesémiotických jev� existuje „sémiotický 
ú�el, pokud jsou vystaveny tak, aby u�inily nep�ítomné sémiotické jevy relevantními. V tomto smyslu 
výtvor um�leckého informelu by na tom byl stejn� jako ticho za ú�elem vyjád�it odmítnutí hovo�it.“ 
(Eco 2009, s. 299) I d�raz na materiální povahu um�leckého informelu, jeho strukturu a d�raz na 
                                                
1     Vymezení pojm� – srov. úvodní literárn�-teoretickou kapitolu. 
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texturu materiálu u básní – p�edm�t�, koláží; na povahu zvuk� a šum� u poetických kreací, resp. d�raz 
na tzv. „nižší rovinu výrazového kontinua“ (tamtéž), odhalující nový rozpoznatelný systém znak�, 
zadává d�vod �adit tyto výtvory mezi pseudokombinace, i když zde dochází ke zvláštnímu procesu 
vzniku díla sou�asn� s procesem rození systém� (�azení kombina�ních jednotek nep�edchází dílu 
samotnému).  

2. Typy znak� v konkrétní poezii 

     Pokusme se nyní vy�lenit základní typy znak� v konkrétní poezii: písmenné znaky, výtvarné znaky 
a p�edm�tné znaky.  

2.1   písmenný znak: typogram, typoskript, typokoláž, typofrotáž 
     Vyjd�me ze slova jako základní stavební jednotky básn�. Jako nosný prvek je kdysi osamostatnili 
S. Mallarmé, G. Apollinaire, F. T. Marinetti a V. Chlebnikov. Básníci konkrétní poezie zkoumali 
anatomii slova, možnost jeho funkcí a prom�n, schopnost vytvá�et nové asocia�ní �et�zy – a tato 
zkoumání byla vázána na psací stroj: na strojopisný výkon, na typoskript, který se stává prost�edkem 
obohacení �e�i o nový vizuální rozm�r. Tento druh experimentu však známe již z 20. let 20. století od 
tv�rc� povále�né avantgardy2.  
     Písmenným znakem jsou v konkrétní poezii nap�. typogramy, typoskripty nebo typokoláže. 
Vladimír Burda definuje typogramy jako „neslovní asémantické kreace fetišizující atomizovaný 
strojový typ“ (Burda 1993, cit. dle Hiršal – Grögerová 1993, s. 138). Typogram zachází s tvary 
jednotlivých písmen jako se stavebními kameny literárního útvaru. Písmeno je zde užito ve dvojí 
funkci: jednak jako prvek výtvarné kompozice, jednak jako grafém; lineární uspo�ádání písmen bývá 
nahrazeno výtvarnou kompozicí (srov. Burda 2004; Havel 1993 [1964]; Kolá� 1996; Novák 1966). 
Pod pojmem typoskript rozumíme kombinování strojopisu a rukopisu; vedle typogramu a typoskriptu 
je známá i typokoláž (symbióza nalepeného a strojopisu; srov. Burda 2004). �eská konkrétní poezie 
obohatila poezii typu o novou metodu: V. Burda vynalezl tzv. typofrotáž (zvolený typ je t�en 
p�emyka�em).  

2.2    výtvarný znak 
     Vycházejme ze Saussurovy binární (substan�ní) teorie jazykového znaku, který je jednotou 
ozna�ujícího (nositele významu, vehikula) a ozna�ovaného (významu, hodnoty) - srov. Saussure 1989; 
Machová - Švehlová 1996. U výtvarného znaku, resp. u n�kterých druh� vizuální konkrétní poezie 
dochází kolem r. 1960 k p�ehodnocení vztahu ozna�ující – ozna�ované (franc. signifiant – signifié). 
Znak již není tím, co je na ploše zobrazeno v ur�itých vztazích, ale celé um�lecké dílo je znakem. 
Dosp�je se k tomu, jakmile je pop�eno ozna�ované, resp. ozna�ující získává celostní charakter a 
splývá s ozna�ovaným (dochází k p�esunu ozna�ovaného v ozna�ující).3 Ozna�ující se tak stává polem 
pro abstraktní výraz. Tento posun v chápání signifiant a signifié zna�nou m�rou p�isp�l k p�echodu od 
básnického k výtvarnému vyjád�ení (srov. Slovník metod J. Kolá�e, �esky 1999, francouzsky 1983 1. 
vyd., 1991 2. vyd.).  
     Kolem roku 1963, kdy se pln� za�íná rozvíjet experiment v �eské literatu�e, dochází v konkrétní 
poezii, jakož i v její výtvarné obdob�, v poezii evidentní, k dalšímu posunu vztahu ozna�ujícího a 
ozna�ovaného. Zásadní již není p�esun d�razu v rámci ozna�ujícího a ozna�ovaného, ale rozhodují 
permutace zm�n uvnit� systému. Ozna�ované lze vyjád�it r�znými matematickými vztahy nebo 
p�evedením do abecedních a �íselných vzorc� (nap�. Kolá�ovy výtvarné metody založené na 
kombinatorice, srov. tamtéž; sbírka Krajina her E. Juliše, 1967).  

                                                
2      Srov. též literárn�-historickou p�ílohu této práce, resp. kapitolu o p�edch�dcích konkrétní poezie. 
3     S dalšími posuny na poli utvá�ení význam� pak p�išla teorie dekonstrukce. Jacques Derrida (1993 [1972]) 
zavedl pojem - neologismus différance (více o pojmu différance - srov. též kapitolu o nové syntaxi): význam se 
v jeho pojetí utvá�í v nekone�ném procesu odlišování a odkládání významu, kdy se ozna�ované jednoho znaku 
stává ozna�ujícím jiného v nekone�né h�e významu. Skute�nost �e�i se m�ní v nekone�ný tok ozna�ujících, 
jejichž význam se konstituuje v pluralit� kontext�.  
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2.3    báse� – p�edm�t 
     Jan Muka�ovský tradi�n� rozlišuje p�edm�t, znak a symbol (srov. Muka�ovský 1966), z hlediska 
Rolanda Barthese (srov. Barthes 1973) se m�že znakem stát vše a p�edm�t v básni - objektu m�že být 
chápán jako znak v extrémní pozici. V každém p�ípad� jde o jiné, nové pojetí znaku. Ozna�ující 
(franc. signifiant) vplývá v ozna�ované (franc. signifié). 
     Osamocené p�edm�ty mohly zastupovat nejen slova – pojmy, ale dokonce i jednotlivá písmena. 
Tyto p�edm�ty se z hlediska Barthesovy teorie staly distinktivními znaky. Bylo je možné chápat bu�
jako p�edm�ty, nebo jako písmena. Typickou ukázku podává koláž B�ly Kolá�ové, shromaž�ující 
nejr�zn�jší p�edm�ty, jež bylo možné �íst jako písmeno „L“ (srov. Kolá�ová [1964], ne�íslováno, In 
Báse�, obraz, gesto, zvuk, 1997). Zatímco Ji�í Kolá� a Vladimír Burda využívali v typogramech 
konkrétnost strojopisného znaku, jejž nejr�zn�jším zp�sobem podrobili variacím, postupovala B�la 
Kolá�ová obrácen�: zaujaly ji výlu�n� p�edm�ty, podobající se „L“. Upozornila tak na t�sné spojení 
literárního a výtvarného znaku, na okamžik, ve kterém se p�edm�t m�že stát znakem a znak 
p�edm�tem, záleží jen na tom, z jaké strany jej chceme vnímat.  
     Pomocí nalezených p�edm�t� (nap�. ve tvorb� J. Kolá�e nacházíme objets trouvés, inspirované u 
surrealist� a dadaist� a jejich nalezenými p�edm�ty) se snaží básník vyjád�it myšlenku p�ímo, a 
nikoliv ji popisovat metaforou jako ve verbální poezii. Nalezené p�edm�ty ztrácí své konven�ní 
významy. Hodnota v�ci je nahrazena kvalitami nového básnického symbolu, její smysl však z�stává 
zachován: kniha z�stává knihou, hrnek hrnkem, žiletky žiletkami: nap�. Žiletková báse� (1999a, s. 93 
[1962]), Ztracená ot�ina (resp. Klí�ové a žiletkové básn�, �esky 1999b, s. 158 - 159; francouzsky 
1991, s. 94 - 95), Jablka ze sedmého dne (resp. Leporela, �esky 1999b, s. 106 - 107; francouzsky 1991, 
s. 86 - 87).  

3.  Konkrétní poezie v recepci jako dílo – v�c a dílo - znak 

     Abychom mohli zkoumat znakovost konkrétní poezie, resp. prom�ny vztahu ozna�ujícího a 
ozna�ovaného u znaku, nevyhneme se známému vymezení dialektiky estetického objektu. Jan 
Muka�ovský (1966, s. 85, tamtéž, s. 104) rozlišil dv� stránky díla4:  

a) estetický artefakt, dílo - v�c, tj. stránku díla p�ístupnou smyslovému vnímání 
b) estetický objekt, dílo - znak, který zprost�edkovává imaginární prožitek a m�žeme jej chápat 

jako významový korelát  

      Paraleln� s dvojím rozlišením stránky díla m�žeme rozlišit dva plány skute�nosti (srov. Richterová 
2004): 

a) sv�t fenomenální, p�edm�tný, �ili sv�t p�irozený (o jehož uchopitelnosti uvažuje filozofie od 
antiky) 

b) sv�t, v n�mž komunikujeme, sv�t znak�, sémiotický vesmír, jehož studium p�ivedla 
k dokonalosti sémiotika  

     Sylvie Richterová se ve své eseji o sémiotickém vesmíru v r. 1988 ptá: „[…] otázka je, kdo dnes 
�te za estetickým znakem stopy p�irozeného sv�ta, ne-li katastrofu, tedy alespo� v�bec smysl. Není 
dnes smysl v�cí a hlavn� smysl lidského života exulantem evropské kultury? Nepostihla i jej 
sémiotická smrt jako nevhodného, nemódního, nepohodlného hosta?“ (cit. dle Richterová 2004, s. 16)  
     Sémiotická smrt znamená likvidaci díla, jména, pam�ti �lov�ka, který „nep�ijal jako hlavní 
konstitu�ní zákon centra jako exkluzivního vysíla�e zpráv“5 (tamtéž, s. 14). Neprošlo dílo Ji�ího 
Kolá�e, Ladislava Nováka, Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala, Emila Juliše a dalších autor�

                                                
4      Recep�ní estetika (v N�mecku nap�. H. R. Jauss, na Slovensku tzv. Nitranská škola, nap�. F. Miko)  
k tomuto rozd�lení ješt� p�idala pojem receptivního imagenu. Ten se od estetického objektu, který je 
intersubjektivní, liší tím, že zkoumá funkci díla v mysli jednotlivce (srov. dále didaktickou kapitolu o literární 
komunikaci ve výuce).  
5       Zde je myšleno centrum sémiotického vesmíru v totalitním, neosobním systému moci.  
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experimentu v dob� svého vzniku do jisté míry práv� tím, �emu se �íká sémiotická smrt? Nejz�eteln�ji 
tento jev nejspíše vyjád�ila poezie evidentní (srov. Kolá� �esky 1999; francouzsky 1991), která p�ešla 
k výtvarnému znaku: plochy z tišt�ného, avšak ne�itelného písma, výst�ižk� z knih, z asémantického a 
nesrozumitelného, které evokují nadvládu znakového systému nad p�irozeným sv�tem, kdy nakonec 
znakový systém sv�t p�irozený vyt�sní, nahradí nebo pohltí. Exkomunikace díla z tohoto sv�ta 
znakového znamenala ve své dob� sémiotickou smrt (do jisté míry se tato promítala i do p�irozeného 
sv�ta). 
      Teoreticky se m�žeme setkat ve výzkumu se dv�ma krajními polohami recepce: adresát bude 
vnímat nap�. evidentní poezii nebo koláže jen jako dílo-znak, jako estetický objekt. Podstatný pro n�j 
bude imaginární prožitek a sémiotický významový vesmír. Na opa�ném míst� škály m�že stát živelná 
estetická zkušenost, kdy materiáln� mediální vrstva díla – znaku nabyde p�evahy; dílo p�estane p�sobit 
na vnímatele jako znak, recipient je bude vnímat jako um�lý výtvor, tedy jako sou�ást reálného sv�ta 

Výzkumné otázky, které budeme v souvislosti se znakovostí konkrétní poezie �ešit v ak�ním 
výzkumu: 

a) Jak budou vnímat studenti rozdíl mezi znakovým a p�irozeným sv�tem v souvislosti s konkrétní 
poezií? Budou v�bec za znakovým sv�tem hledat sv�t p�irozený, nebo zahlédnou naopak sv�t 
znak�?  

b)  (Ne)lze práv� p�i recepci konkrétní poezie konstatovat fenomén sémiotické smrti? Které její žánry 
jsou pak sémioticky mrtvé a pro�? Souvisí tato smrt i s tzv. horizontem o�ekávání (srov. recep�ní 
estetiku H. R. Jausse, 1969), s absencí recep�ní zkušenosti s tímto žánrem, by� by se tento po roce 
1990 do �ítanek dostal? (viz p�edvýzkum v�novaný p�ítomnosti text� konkrétní poezie v �eských 
�ítankách vydaných v letech 1990 – 2006).  
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Asémantismus konkrétní poezie 

     Asémantismus, tedy bezvýznamovost, chyb�jící význam, je jedním z rys�, jejž zd�raz�ovali 
básníci konkrétní poezie a který m�l odlišovat um�lou poezii (do níž konkrétní poezie spadá, srov. zde 
úvodní kapitolu o vymezení pojmu) od poezie p�irozené (tu mj. charakterizují sémantické kvality 
básn�). Jak má ovšem rozum�t recipient poezii založené na jazykovém experimentu, který proklamuje 
potla�ení sémantické stránky? 
     Významová stránka jazyka byla tv�rci konkrétní poezie chápána jako vy�erpaná; jazyk není chápán 
jako prost�edek vyjad�ování, nýbrž jako materiál a vlastní téma básn�. Jazykový experiment se tak 
soust�e�uje dovnit� jazyka, jehož vazby jsou poci�ovány jako nefunk�ní (srov. též specifi�nost 
konkrétní poezie v literárn�-historické p�íloze této práce). 
     Kvality jazyka proto konkrétní poezie spat�ovala v atomizaci jazykových struktur na fonémy, 
grafémy a morfémy. Básník pak volí ur�ité kompozi�ní postupy, pomocí nichž tento analyzovaný 
jazykový materiál op�t skládá nebo jej umis�uje podle logických matematických a gramatických zásad 
do prostoru stránky (srov. kapitolu o tzv. nové syntaxi).  
     Slovo je sice v konkrétní poezii základním stavebním prvkem, není však nutn� základní 
sémantickou jednotkou (srov. Gomringer 1972; Heissenbüttel 1987): tou smí být jakýkoli znak (nap�. 
na klávesnici psacího stroje).  
     Podle Marie Langerové se jazykové experimenty snaží otev�ít slovo t�lesnosti, která ve slov�
produkuje svébytnou vnit�ní energii (srov. Langerová 2005, s. 15). Tato vnit�ní energie oživuje 
samotný systém jazyka, který se pomocí rozli�ných metodických p�ístup� vyma�uje z vyprázdn�ných 
mechanism� a frází. Jazyk není tedy v konkrétní poezii prost�edkem ke sd�lení n�jakého 
významu, ale je významem sám o sob� v novém, prom�n�ném uspo�ádání. Zd�razn�né nové 
grafické uspo�ádání ovšem nemusí být bez sémantického významu: jak uvádí Pr�vodce literárním 
dílem (2002), grafické uspo�ádání kompozice konkrétní poezie nese komplex význam�, které jazyk 
sám o sob� nedovede vyjád�it (srov. Lederbuchová 2002, s. 155). M�že tak paradoxn� vznikat 
mnohem v�tší významová �etnost jazykového materiálu. Místo o kompozici hovo�íme taktéž o 
konstelaci nebo o konstrukci (vymezení t�chto pojm� – srov. kapitolu o nové syntaxi; srov. též 
Gomringer 1972).  

     1. Sémantická a estetická informace 

1.1 Od sémantického k estetickému znakosloví 

     Tzv. informa�ní a statistická estetika (tu formuloval ve svých úvahách zejména Max Bense - srov. 
Bense 1962 n�mecky, 1967 �esky - a texty konkrétní poezie se o ní ve své ortodoxní podob� opírají) 
vidí jako hlavní problém teorie textu v rozlišení sémantické a estetické informace, již ur�itý text 
poskytuje. Sémantická informace je kódovatelná, takže v ní jde primárn� o p�enos významu, kdežto u 
estetické informace se o tento proces primárn� nejedná: estetický pochod v textu m�že, ale nemusí 
vést k významu.   
     Estestická informace jako kdyby byla neredukovatelná na sémantickou informaci (srov. Moles 
1958). Existuje však jistý práh, za n�jž materiální konzistence m�že být nazírána jak um�lcem, tak 
adresátem pouze jako shluk nep�edvídatelných mikrostruktur. Za touto mezí mohou být ješt�
perceptivní a emocionální ú�inky, avšak již žádná signifikace. Jakmile se um�lecké dílo p�esune za 
tento práh, jeví se tak, že simuluje reakce, avšak nesd�luje obsahy.  
     Znak, který byl p�edtím zbaven své sémantické hodnoty, se stává nekomunikativní složkou 
estetické informace. Sémantická informace bývá potla�ena na úkor informace estetické. Podle Karla 
Srpa (1999, s. 224) dochází v um�lé poezii (a tím pádem i v konkrétní poezii, pozn. L.D.) k p�esunu 
od sémantického k estetickému znakosloví.  
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1.2 Logické a sémantické texty a jejich  estetická realizace 

     Auto�i konkrétní poezie vycházeli též z Wittgensteinovy logiky a estetiky textu (srov. Wittgenstein 
1993): logika textu je sou�ástí teorie jazyka, která n�co vypovídá, estetika je sou�ást jazyka, která 
n�co ukazuje. Podle stupn� normovanosti informace, která zvyšuje pravd�podobnost zprávy, vymezují 
J. Hiršal a B. Grögerová �ty�i typy text�: text sémantický, metafyzický, estetický a logický (srov. 
Hiršal – Grögerová 1999, s. 238). Typ logického textu je jedním z p�ínos� tv�rc� konkrétní poezie 
(srov. nap�. sborníky JOB-BOJ, 1968; Vrh kostek, 1993). Text logický nese význam podobn� jako text 
sémantický; tyto typy text� však nelze zam��ovat. Sémantický text se skládá z v�t, které jsou bu�
pravdivé, nebo nepravdivé1. Sémantický pojem pravdivosti v konkrétní poezii je nutné ovšem chápat  
tak, že pravdivost nebo nepravdivost zde pouze vypovídá o shod� nebo neshod� výrok� nebo shod� �i 
neshod� v rámci jednoho výroku (nap�. že A je/není B: srov. Bense n�mecky 1962, �esky 1967). 
Významovost sémantických text� je samostatná kategorie: tyto texty spojuje, že vycházejí z p�edem 
stanovených význam� jazykové podstaty.  
      V logickém textu nejde o pravdivost nebo nepravdivost: tyto v�ty demonstrují logické vlastnosti 
v�t – ale nevztahují se k ni�emu, co by stálo mimo tento text, nevypovídají nic o sv�t�; v�ty jsou 
logicky platné, ale zám�rn� k sob� nepat�í2. Estetická realizace textu m�že vzniknout jak proti logické 
stavb� textu, tak i ve shod� s ní.I

    2. Specifi�nost �eské konkrétní poezie: návrat k významu 

     Jelikož p�i ak�ním výzkumu se studenty zacházíme s texty �eské konkrétní poezie, resp. s jejich 
p�eklad� do francouzského jazyka, položme si otázku, je-li �eská konkrétní poezie odlišná od sv�tové 
konkrétní poezie, p�ihlédneme-li ke kategorii asémantismu. P�i analýze dobového sborníku sv�tové 
konkrétní poezie (Experimentální poezie, 1967), sborníku k retrospektivní výstav� v Památníku 
národního písemnictví (Báse�, obraz, gesto, zvuk, 1997) a sborník� �eské konkrétní poezie (JOB-BOJ, 
1968; Vrh kostek 1993) lze konstatovat, že �eská konkrétní poezie je v celosv�tovém m��ítku 
specifická tím, že se navrací k používání slovního významu, i když ne zp�sobem typickým pro poezii 
tradi�ní. Nové významy jsou z jazyka dobývány ne syntaktickým, ale materiálovým zacházením. 
V �eské konkrétní poezii se nesetkáváme pouze s básnickými kreacemi zd�raz�ujícími sv�j 
asémantismus (nap�. s typogramy), nýbrž i s texty, kde dochází k rozši�ování význam� básn� díky 
technikám a metodám jako jsou kombinace, variace a permutace. Tato manipulace se slovy, spojená 
s pohybem a p�eskupováním hlásek nebo slov samých, bu� vyplyne v nový význam slova, nebo 
v sémanticky bezvýznamné shluky znak� (jejichž hodnota je pak fónická nebo optická – srov. též 
Barborka 1992; Novák 1966; Havel 1993 [1964]).  

     Položme si otázku, jak dochází k produkci význam� v pozm�n�ném uspo�ádání básn�, a to v 
topologických textech, v básních – objektech a ve vizuální konkrétní poezii. 

2.1 Nová sémantika v topologických textech 

     Významy mohou v textech konkrétní poezie produkovat i minimalizované významové plochy, 
resp. jednotky menší než slovo (jako p�íklad takovýchto rozložených text� uve�me topologické texty
– srov. Hiršal – Grögerová 1993, s. 317). V t�chto poetických útvarech  je text chápán jako masa, 
která sama ze sebe, svým vlastním pohybem produkuje významy. Práv� t�mito gramatickými pohyby 
vznikají významové rozdíly (nap�. v topologických textech dochází k významovým posun�m díky h�e 
s morfologickými švy; v koacervátech je zase poukazováno na podobnost mezi procesem biologickým 

                                                
1  Ve sbírce JOB-BOJ za�íná Sémantický text III. v�tou „ Zrosené kv�ty v houštince nejsou husí škvarky 
na m�síci.“ (Hiršal – Grögerová 1968, s. 71)  
2  P�íkladem logického textu je nap�. v�ta „Jestliže je p�t v�tší než sedm, pak je Božská komedie složena 
v tercinách.“ (Hiršal - Grögerová 1999, s. 238) nebo p�tistránkový text složený z absurdních variací 
zpolitizované fráze „Lid Vám dá všechno, budete-li tvo�it krásná slovesná díla, osv�tlující a oblažující naši 
cestu…“ (tíž 1968, s. 45).  
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a jazykovým). Sbírka JOB-BOJ (1968), obsahující metodologii text�, je založena na sémantickém 
smyslu básní, jemuž je pod�ízeno vizuální uspo�ádání básn� (to není chápáno jako prvo�adý cíl). 

2.2 Pozm�n�ný význam v básních - objektech a environmentech 

     V rámci �eské konkrétní poezie 60. let vznikají tzv. básn� – objekty, které si pohrály 
s p�emis�ováním význam� konkrétních p�edm�t�. Navazovaly na surrealistické a dadaistické básn�
pro hmat (nap�. Bretonovy Básn�-objekty, Heislerovy Knihy-básn�-objekty; Štýrského taktilní básn�
etc.).  
     Auto�i vyjímají p�edm�ty denní pot�eby (nádobí, klí�e, vlasy, n�žky, porcelán, zátky, sko�ápky –
p�edm�ty typické nap�. pro tvorbu Ji�ího a B�ly Kolá�ových) z p�vodních kontext� a prom��ují je 
v galerijní p�edm�ty (srov. Kolá�ovy uzlové básn�, asambláže, oblázkové básn� ve Slovníku metod, 
�esky 1999, francouzsky 1983 1. vyd., 1991 2. vyd.). P�edm�ty tak získávají nový význam a novou 
estetickou kvalitu, která je vytržená z p�vodního �asoprostoru. „Tyto básn� - objekty zárove�
vyjad�ují nostalgii historismu. M�žeme je chápat jako vzpomínky, památky nikoli zabalené do novin 
(potišt�ný papír, jímž jsou p�edm�ty polepeny, evokuje tento zp�sob odložení nepot�ebného 
p�edm�tu), ale pe�liv� restaurované (…) a uložené do vitrín.“ (Langerová 2002, s. 470). Zajímavá jsou 
v tomto kontextu i instalace prost�edí (tzv. environmenty), navazující na tzv. merz-stavby Kurta 
SchwitterseII. V instalacích prost�edí Miloše Urbáska, Jana Kubí�ka nebo Stanislava Kolíbala 
nacházíme metodu um�lé (asémantické) organizace znak�, známé práv� z konkrétní poezie. 
Organizace znak� je zde p�enesena do prostoru: nap�. v instalaci J. Kubí�ka ve Špálov� galerii, 
nazvané Variabilní systém element� v pozitivu a negativu (1969 - 1970), je spojena skupina �ty�
�erno-bílých �tverc� v ur�itý celek podle pravidla matematické kombinace.   

2.3 Prom�ny významu v básnických figurách 

     Také básnické figury jako akrostich, ra�í verše (palindromy), anagramy nejsou v konkrétní 
poezii verbální metaforickou hrou, resp. jim nejde o vršení slovních význam� (více k t�mto pojm�m – 
srov. též kapitolu o jazykové invenci). Zatímco v klasickém p�edm�tném a abstraktním um�ní probíhá 
proces znak� vždy sledem napodobení, v moderním nep�edm�tném a informelním um�ní tento proces 
probíhá sledem rozhodnutí – nem�žeme zde uvažovat o komunikativní, nýbrž o realizující se funkci 
um�ní. Václav Havel spat�oval ve specifickém vyžití básnických figur v konkrétní poezii zám�rnou 
minimalizaci slovního materiálu, který m�l vést k odhalení mechanism� �e�i, resp. jejích 
byrokratických šifer (srov. Havel 1997, s. 22-35). 

     Krom� výše zmi�ovaných básnických figur se v konkrétní poezii vyskytují ty, které v tradi�ní 
poezii stup�ují emocionální ú�inek, resp. tam slouží jako op�rné body gradace, kontrastu nebo jako 
prvek umoc�ující význam opakovaného výrazu: anafory, epifory, opakování a kompozi�ní 
paralelismy. V konkrétní poezii tyto figury nestup�ují významový pohyb, nýbrž tento je 
p�edimenzován a ústí spíše do prázdnoty (nap�. Havlovy básn� Tvorba, Poetika, Po�ouchlost; Havel 
1993, s. 15 - 20). 

     Spíše estetického (ale ne vždy sémantického) významu naopak nabývají d�íve okrajové prvky
písma (nap�. interpunkce, diakritická znaménka, typografické kvality etc.). Aleš Haman ve své studii 
o dialektice estetického objektu (díle-artefaktu a díle-estetickém objektu) podotýká, že „estetické 
významy…nesou už prvky média, v n�mž je um�lecký znak a jeho estetický objekt materiáln�
prost�edkován. (…) funkci nositel� estetických význam� mohou plnit už nap�íklad tvary písma �i 
zvukové podoby mluvené (artikulované) �e�i bez slovních význam� (…).“ (Haman 2003, s. 29) 
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2.4  Vizuální konkrétní poezie: na pomezí asémantismu a sémantiky 

     Specifickým p�ípadem v hledání nových význam� je vizuální konkrétní poezie, jejíž n�které 
výtvory mají sémantické jádro, n�které jsou asémantické a n�které mezi ob�ma póly kolísají. A�koli 
konkrétní poezie nemusí zcela opomíjet pro tvorbu význam� jazykovou, tj. zvukovou a lexikální 
složku jazyka, využívá za tímto ú�elem zejména výtvarné �ešení kompozice (srov. Lederbuchová 
2002, s. 88), což platí p�edevším práv� pro poezii vizuální (jež vyzdvihuje význam výtvarného 
grafického �ešení nám�tu).  
    Vizuální poezie se d�lí v obecném slova smyslu dle Pr�vodce literárním dílem na kaligramy (též 
ideogramy), lettristické básn� a obrazovou poezii (srov. tamtéž, s. 343).3  
    U kaligramu (což je výtvarný obraz složený ze slov) se význam slova aktualizuje užitím jeho 
grafické stránky jako výtvarného materiálu (�ili kaligram na význam slova nerezignuje). V rámci 
konkrétní poezie vzniká obdoba kaligramu – tzv. logogram. V logo-gramu (v �eském p�ekladu ve 
slov� – obrazu nebo slovobrazu, srov. nap�. Kolá�ovy Básn� ticha, 1994) se setkáváme se zvláštní 
grafickou organizací slov (a� už lineární nebo nelineární), která podtrhuje sémantický aspekt vizuáln�
komponovaných slov. Kaligramy, resp. logogramy mohou též kumulovat smyslový zážitek (sluchový, 
grafický), který v sob� rovn�ž nese sémantický potenciál. 
    Lettristická báse� sice rezignuje na význam slova, komunikuje ale významy písmen jako sd�lení 
grafické, pop�. komunikuje významy zvukové kompozice (srov. nap�. portréty básník�, výtvarník� a 
spisovatel� – Brancusiho, Dostojevského, Chlebnikova, Joyce etc. v Básních ticha J. Kolá�e; Eduard 
Ov�á�ek ve skladb� Lekce velkého A v duchu lettrismu zachází s literami a grafémy jako 
s piktogramy).  
     Obrazová poezie (nebo také básn� – obrazy, srov. Langerová 2002, s. 450 - 473) se liší od 
lettristické poezie a kaligramu „rezignací na významy lexikální a zvukové stránky užitého jazyka“ 
(Lederbuchová 2002, s. 215). Nap�. ve sbírce JOB-BOJ J. Hiršala a B. Grögerové (1968) nacházíme 
díky variacím zdroje sémantismu v jednotkách menších než je slovo, navíc zde dochází k rozložení 
vztahu ozna�ujícího a ozna�ovaného. Obrazové básn�, založené na herním principu, zacházejí voln�
s díly jiných autor�. Novými kompozi�ními postupy a novým skládáním a rovn�ž novou interpretací 
se dostává ke slovu „(…) sémantismus písma, který jako by však samovoln� vyplýval z pohybu 
rozložené textové masy, z jejích m�nících se konstelací – a tím jej (text – pozn. L.D.) také mohl 
p�evracet do ironických, komických, sarkastických atd. poloh“ (Langerová 2002, s. 460).  

     Pokusme se nyní odpov�d�t na otázku, je-li konkrétní poezie skute�n� asémantická. Již dobové 
polemiky se vyjad�ovaly k proklamovanému asémantismu konkrétní poezie. M. �ervenka ve své 
studii „K sémantice tzv. konkrétní poezie“ (1996 [1966]) srovnává Novákovu báse� Zakletá s tradi�ní 
poetikou a konstatuje, že básnický útvar je srovnatelný s poezií p�irozenou, jelikož „sémantika 
ur�itých pojmenování z�stala integrální sou�ástí p�íslušného básnického ú�inu, závažným protihrá�em 
nemén� d�ležité formální konstrukce.“ (�ervenka 1996, s. 350). „Sám konstruktivní princip je 
sémanticky zabarven a interpretovatelný, i když mnohozna�n�, pravd�podobnostn� (…); toto 
sémantické zatížení osamoceného konstruktivního principu je jednou z motivací d�razu na novost, na 
objevování stále nových konstruktivních princip�, jež je zcela oprávn�nou sou�ástí všech program�
um�lé poezie.“ (tamtéž, s. 352)  

    Kdybychom podrobili analýze i ostatní tvorbu Ladislava Nováka, m�žeme v souladu s 
�ervenkovou dobovou polemikou konstatovat, že experimenty s �e�í a písmem, resp. jejich 
konstruktivní principy, jsou z �ásti vázané na sémantickou stránku a zkoumají nejen vizuální, ale i 
fónické možnosti jazyka (srov. Novák 1966). Pozoruhodná je v tomto ohledu metoda tzv. detext�: 
p�vodní text neztrácí sv�j význam tím, že je narušen, naopak vyjevuje své skryté ironické možnosti.  

     Na p�íkladech jsme ukázali, že �eská konkrétní poezie v �ad� svých výtvor� význam nepotla�uje, 
nýbrž jej z bun�k a torz text� produkuje v pozm�n�ném uspo�ádání. Vychází z materiálového 
zacházení s jazykem, z analýzy jazyka a z manipulace se slovy, spojené s pohybem a p�eskupováním 

                                                
3  O druzích vizuální poezie pojednává též kapitola o nové syntaxi.  
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hlásek (srov. tvorbu J. Hiršala a B. Grögerové, V. Havla, E. Ov�á�ka, Z. Barborky). Výsledkem jsou 
pak bu� zcela nové kontextové významy (nap�. v básnických figurách založených na repetitivnosti 
nebo u kombinatorických metod – variací, kombinací, permutací), nebo sémanticky bezvýznamné 
shluky znak� s optickou nebo fónickou hodnotou. Specifickým p�ípadem je vizuální poezie, která 
zahrnuje jak sémantické kreace (kaligramy �i logogramy), tak tvorbu asémantickou: lettrismus se 
vyzna�uje asémantismem ve smyslu rezignace na význam slova, nikoli však na význam písmen, který 
je komunikován jako sd�lení grafické. Mezi sémantikou a asémantismem kolísá obrazová poezie (druh 
vizuální poezie). 
     Podstatou asémantismu konkrétní poezie tedy není úplná absence významu, nýbrž rozlišení 
estetické a sémantické informace v daných textech.  Konkrétní poezie význam bu� zám�rn�
redukuje, nebo i zcela eliminuje, a komunikuje pouze estetickou informací, nebo zde dochází k 
rozši�ování významu v novém uspo�ádání. Pozoruhodný je pak paradox, vzniklý na základ� rozporu 
sémantiky a gramatiky (což je sty�ný bod s nonsensovou poezií, srov. úvodní kapitolu o vymezení 
pojmu konkrétní poezie).  

Výzkumné otázky týkající se asémantismu, které budeme �ešit p�i ak�ním výzkumu

a) Lze v�bec efektivn� didakticky využívat konkrétní poezii v cizím jazyce, když podstatou jazyka je 
práv� sd�lování význam�? Je specifický rys konkrétní poezie – asémantismus – v p�íkrém rozporu 
s možností didaktického využití tohoto typu literárního textu ve výuce cizího jazyka? 

b) Existuje skute�n� jistá mez, za niž m�že být materiální konzistence díla nazírána adresátem pouze 
jako shluk mikrostruktur, které vyvolávají perceptivní ú�inky, avšak nesd�lují žádné obsahy, v 
d�sledku �ehož mizí i jejich spole�enský dopad?  

c) Jak uchopí studenti v recepci nové uspo�ádání významu u znak�; jak se toto nové vnímání projeví 
v jejich vlastní produkci? Vypo�ádají se s nekomunikativní složkou estetické informace? 
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I   Sémantické a logické texty jsou ve sbírce JOB-BOJ (1968) sou�ástí tzv. syngamických text�, 
složených z textových prvk� obsažených v cizích nesourodých literárních dílech. Prolnutí t�chto �ástí m�lo 
navodit groteskní dojem ze života tehdy. V antologii Vrh kostek (1993) je naopak syngamický text sou�ástí širší 
kategorie sémantických text� (vedle text� gramatických, slovníkových a intertext�) a logické texty jsou zde 
vy�len�ny zvláš�. Tato nesourodost nad�azených a pod�ízených pojm� op�t dokládá pojmovou nejednozna�nost 
p�i vymezovaní formální stavby i obsahové d�ležitosti text� konkrétní poezie (srov. nap�. úvodní teoretickou  
kapitolu této práce), nicmén� tato skute�nost m�že být dána tím, že se auto�i konkrétní poezie �asto zám�rn�
soust�edili na okrajovou a vývojovou oblast t�chto text�.  
II  „Merzkunst“ (um�ní Merz) vyhlásil 1918 dadaista Kurt Schwitters. Slovo Merz nemá význam a bylo 
odvozeno z reklamního nápisu Commerzbank. Rýmuje se se slovy Herz a Schmerz (n�m. srdce a bolest); 
p�echází v bojovné sloveso ausmerzen, tj. vymýtit, vyhubit, vylou�it. 
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Lyrický subjekt v konkrétní poezii 

     P�ítomnost nebo absence lyrického subjektu v konkrétní poezii, resp. možnost nebo nemožnost 
nahrazení lyrického subjektu neosobním v�domím, zam�stnávala její básníky i teoretiky. Kategorie 
lyrického subjektu byla v tomto typu tvorby popírána, aby bylo dosaženo apsychologického a 
nesubjektivního projevu, analogického v�deckým projev�m (srov. Hiršal – Grögerová 1999 [1962]). 
     Podíváme-li se ovšem blíže do dobových i sou�asných literárn�-kritických statí a poetik, zjistíme, 
že vztah konkrétní poezie a lyrického subjektu není tak jednozna�ný, jak jej vymezují teoretické 
postuláty um�lé poezie (v této kapitole operujeme s pojmem um�lá poezie, p�i�emž konkrétní poezii 
chápeme jako typ poezie um�lé; srov. též kapitolu o vymezení pojmu).  
      
1.  Od lyrického subjektu k tv�r�ímu subjektu 

     Vyjd�me nejprve z obecné definice lyrického subjektu a pojm� s ním spjatých.  

     Slovník literární teorie (1984, s. 214) vymezuje lyrický subjekt (též lyrické já) jako „obraz 
mluv�ího zprost�edkovaný a budovaný dílem, jako významový korelát všech jeho složek. Na rozdíl od 
reálného p�vodce díla je lyrický subjekt výlu�n� sou�ástí stavby díla, stejn� jako ostatní složky díla 
není ani on sice odtržen od autorské empirie, ale spolu s nimi s ní není ani ztotožnitelný, jeho 
konstrukce je ovlivn�na dobovými literárními konvencemi i celkovým autorským zám�rem.“  Lyrický 
subjekt je v této definici vlastn� ozna�ením interního subjektu autora v lyrice, zatímco v epice se 
hovo�í o vyprav��i. Nad�azený pojem obojího je [um�lecký] subjekt literárního díla ve smyslu 
„prožívající bytost“ (tamtéž, s. 363). 
     Pojem um�lecký subjekt užívá též Aleš Haman (2003), když zd�raz�uje, že „um�lecký subjekt
není ovšem – jak to ukázal Muka�ovský a vedle n�ho též Roman Ingarden – totožný s osobou autora 
(…). Um�lecký subjekt m�žeme chápat jako aktuální výraz osobnosti, který nabývá podoby 
axiologické intence1 tematizující se v projektu estetické hodnoty jako hodnot mimoestetických; tento 
subjekt se ovšem konstituuje na bázi živého autora“. (Haman 2003, s. 51) 

     Podle Pr�vodce literárním dílem (2002) není lyrický subjekt (též autorský subjekt lyriky) totožný 
s osobností autora, nýbrž je „stylizovaným znakem autora v textu“ (tamtéž, s. 186) a „nositelem 
estetické tendence v textu“ (tamtéž). Tento Pr�vodce dále podrobn�ji rozpracovává jednotlivé 
komponenty lyrického subjektu: je zd�razn�no, že lyrický subjekt nelze sm�šovat s jeho prvou 
složkou, tzv. lyrickým mluv�ím (vn�jším subjektem). Lyrického mluv�ího (též narátora lyrického 
textu, jenž promlouvá v lyrickém textu ke �tená�i) je t�eba odlišit od druhého komponentu, jímž je 
produktor (vnit�ní subjekt). Tento se pak vyjevuje pomocí lyrického mluv�ího (vn�jšího subjektu, 
srov. tamtéž, s. 185).  

     Funkcemi lyrického subjektu a lyrické situace se zabývá P. A. Bílek (2004): rozlišuje autorský 
subjekt, který se rodí a je zp�tn� rekonstruován na pozadí a v souvislostech autorského sv�ta, tedy 
reálného sv�ta, situovaného do skute�nosti (tudíž do sv�ta nezástupného), a lyrický subjekt, vsazený 
do lyrické situace (srov. Bílek 2004, s. 114). Lyrický subjekt se podle P. A. Bílka rodí až v prost�edí 
„sv�ta“ textu (tamtéž, s. 141) a je ztvárn�n lyrickou situací, tedy modelovým uspo�ádáním, volbou 
jistých aspekt�, kterými je konstruován celý zástupný „sv�t“ textu. Lyrický subjekt je tímto textovým 
„sv�tem“ konstituován, situován a ohrani�en; nemá sv�j „život“ mimo tento „sv�t“2.  

     Encyklopedie literárních žánr�  rozlišuje lyriku autoprezen�ní a p�edm�tnou, a to podle ú�asti 
lyrického subjektu, který m�že být „jako centrální promlouvající a prožívající v�domí básn�
tematizován nebo vícemén� vyt�sn�n“ (Mocná - Peterka 2004, s. 381). Práv� lyrický subjekt
vícemén� vyt�sn�ný zakládá lyriku p�edm�tnou �i neosobní, nebo, podle J. Peterky, „antilyricky 

                                                
1      Axiologická intence jako hodnotový zám�r. 
2      Uvozovky u slov „sv�t“ a „život“ používáme ve shod� s jejich používáním v textu P. A. Bílka. 
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objektivizovanou poezii narativní a experimentální (J. Kolá�, E. Juliš)“ (tamtéž, s. 385), k níž lze 
za�adit i poezii konkrétní.  

     V tomto bod� je nutné vy�lenit z výše uvedených definic ty vlastnosti lyrického subjektu, které 
jsou d�ležité pro hypotetickou p�ítomnost nebo absenci tohoto subjektu v konkrétní poezii. Vlašín�v 
„korelát všech složek díla“ v zásad� souzní s názorem Jana Muka�ovského, že um�lecký subjekt lze 
chápat jako bod, ze kterého lze dílo p�ehlédnout jako celek (srov. Muka�ovský 2000 [1943]). 
Vyt�s�ovaný lyrický subjekt p�edm�tné lyriky, který vymezuje Encyklopedie literárních žánr�, je 
dle manifest� konkrétní poezie jakýmsi ideálem, který – jak uvidíme dále – bývá zejména v �eské 
konkrétní poezii �asto porušován a nahrazován klasi�t�jší podobou lyrického já. 
     Z definice obsažené v Pr�vodci literárním dílem má zásadní význam d�raz na to, že lyrický 
subjekt je nositelem estetické tendence textu. Na jedné stran� tedy máme lyrický subjekt coby nositele 
estetické tendence textu, na druhé stran� poezii zbavené lyrického subjektu: otázkou logicky je, co se 
stává nositelem estetické tendence v textu namísto lyrického subjektu? Odpov�dí by mohlo být: slovo 
ve funkci estetického znaku. 

     Pojmovou transformací lyrického subjektu v širší pojem - tzv. tv�r�í subjekt - se v souvislosti s 
poetikou experimentu 60. let 20. století zabývá Lukáš Bílek (2007). Tv�r�í subjekt (oproti lyrickému 
já) vystupuje dle Bílka (2007, s. 55 – 59) z�eteln�, ne skryt�; narušuje sémantiku sd�lení um�lými 
zásahy. Jedním z d�vod�, pro� L. Bílek navrhuje tv�r�í subjekt  nenazývat lyrickým já, je skute�nost, 
že tv�r�í subjekt se nesnaží svou zkušenost a vztah k realit� zum�le�tit. Zvlášt� nezávislost tv�r�ího 
subjektu na sémantickém poli textu, sou�asn� však stmelující p�sobení tv�r�ího subjektu na 
stavbu textu je jedním z cenných post�eh� L. Bílka, které m�žeme vztáhnout i na vlastnosti konkrétní 
poezie (jako experimentální poezie v užším slova smyslu, srov. též kapitolu o vymezení pojmu).  

     My však pojem lyrický subjekt neopustíme ze dvou d�vod�: jednak je ustálen v literární teorii, 
jednak byl používán v dobových polemikách. Jeho p�ítomnost nebo absenci považovat za zvláštní rys, 
kterým se konkrétní poezie odlišuje od poezie tradi�ní.  

2.  Relativizace a likvidace um�leckého a lyrického subjektu 

    Abychom se dostali k jevu pop�ení �i vyt�sn�ní lyrického subjektu v konkrétní poezii, vyjd�me od 
relativizace nad�azeného pojmu, tj. um�leckého subjektu v literární teorii (pojem: srov. Vlašín 1984, s. 
363). Depersonalizovaný subjekt byl typický již pro sm�r p�edcházející konkrétní poezii: pro 
surrealismus, resp. surrealismus p�išel se snahou zrušit vztah subjektu a objektu v díle.  
     Konkrétní poezie na tuto tendenci navázala texty zam��enými na pohyb, d�j, proces vznikání a 
zanikání, na opakování. Variace a transformace vlastn� simulují sv�t založený na mechanismu 
stereotypu. Tento sv�t staví �lov�ka do jisté „ne�asnosti“ (bez duality �asu a v��nosti), do 
objektivního a neutrálního „on“ (na rozdíl od duality subjektu a objektu).  

     S likvidací um�leckého subjektu souvisí dehumanizace a depersonalizace um�ní: vlivem textové 
lingvistiky a sémiotiky je pojem um�leckého díla nahrazován pojmem text. Text se stal podobn� jako 
p�írodní p�edm�t objektem umož�ujícím analytický p�ístup (srov. nap�. Hiršal – Grögerová 1993: 
mechanické texty, stochastické texty atd.). S mizením lyrického subjektu v díle souvisela i 
proklamovaná smrt autora (srov. Barthes 2006; Derrida 1993). Text je pojímán v teorii dekonstrukce 
jako tká� (R. Barthes) nebo v teorii intertextuality3 jako mozaika citát� (J. Kristeva), �ímž dochází 
k relativizaci lyrického subjektu nebo k jeho úplnému pop�ení (tento jev pak souvisí i s otázkou, je-li 
t�eba v textu rozlišovat úseky p�vodní a odvozené: v krajním p�ípad� bychom mohli zcela p�estat 
uvažovat o otázce originálu a kopie, p�vodního díla a literárního epigonství).                   
     Zam��me se nyní na samotnou konkrétní poezii a na vyt�sn�ní lyrického subjektu v ní. Chápeme-li 
konkrétní poezii jako typ poezie um�lé (srov. kapitolu o vymezení pojmu), m�žeme p�i úvahách o 
lyrickém subjektu v konkrétní poezii vyjít z Teorie text� Maxe Benseho (n�mecky 1962, �esky 1967). 

                                                
3     Srov. zde též teoretickou kapitolu Konkrétní poezie a hra. 
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Podle p�ítomnosti nebo absence lyrického subjektu se zde rozlišuje poezie p�irozená a um�lá4. Max 
Bense zde používá (rádoby) filozofické pojmy jako preexistentní sv�t (to znamená, že autor zde hovo�í 
o sv�tu, který existoval p�ed vznikem díla) nebo ontologické pokra�ovaní (Bense si kladl otázku, zda-
li i v um�lé poezii existuje vazba na oblast bytí, na naši realitu). 
P�irozená poezie váže dle Benseho lyrické já na preexistentní sv�t, jemuž toto já umí dát jazykový 
výraz. Slovní proces má zde zamýšlený za�átek. 
Um�lá poezie naproti tomu vzniká materiáln�, bez tohoto za�átku, bez „osobního poetického v�domí 
se svými zkušenostmi, zážitky, pocity, vzpomínkami, myšlenkami, obrazotvorností atd. [v 
preexistentním sv�t� – pozn. L. D.]“ (Bense 1967, s. 121). Um�lá poezie se dle Benseho obrací do 
vlastní struktury jazyka, �ímž je ovšem eliminována transcendence, která je základem osobnosti, 
jejímž aktuálním výrazem je lyrický subjekt. Cílem um�lé poezie není vypovídat o vn�jší skute�nosti 
ani o psychických, etických nebo jiných problémech lyrického subjektu (tzn. že zde nejde o výše 
zmi�ované ontologické pokra�ování), proto se �ist� teoreticky lyrický subjekt m�že z básnických 
text� vytratit. Rovn�ž role toho, kdo se skrývá za lyrickým subjektem, tzn. role autorského subjektu
(pojem: srov. Lederbuchová 2002, s. 186; P. A. Bílek 2004, s. 194), se v konkrétní poezii prom��uje: 
básník se jeví v konkrétní poezii spíše jako racionáln� a logicky kombinující programátor a 
organizátor textu (tradi�ní básník býval naproti tomu chápán jako romantický génius).         

     Úplnou absenci um�leckého a lyrického subjektu v konkrétní poezii lze zpochybnit. A. Haman 
(2003) usouvztaž�uje um�lecké dílo jako znak a um�lecký subjekt z hlediska recepce a produkce díla. 
Z hlediska produkce je dle n�j um�lecký subjekt smyslem výpov�di; z hlediska recepce je um�lecký 
subjekt neodmyslitelným funk�ním základem, bez jehož objasn�ní si nelze um�leckou výpov��
osvojit jako um�lecký znak (srov. Haman 2003, s. 51). Podle této reflexe je v podstat� jakékoli 
básnické dílo bez um�leckého subjektu nemyslitelné (z hlediska recepce i produkce).  

     Již v dobových dokumentech jsme sv�dky polemického p�ístupu k teoretickým proklamacím o 
domn�lé absenci lyrického subjektu v konkrétní poezii.  
     Básník konkrétní poezie J. Hiršal (1966, cit. dle Hiršal 1997), odvolávaje se na M. Benseho 
(n�mecky 1962, �esky 1967), spat�uje  hlavní protiklad tradi�ní a konkrétní poezie ve východisku 
tvorby: jestliže tradi�ní poezie vychází z „osobního poetického v�domí“, které existuje p�ed básní a 
jemuž se v básni dostává jazykového výrazu, vzniká konkrétní poezie bez ú�asti tohoto v�domí a 
jeho prožitk� jako �istá kombinace jazykových materiál�. M. �ervenka (1996 [1966]) ovšem 
poukazuje ve své polemice „K sémantice tzv. konkrétní poezie“ na fakt, že každý lyrický subjekt nebo 
fiktivní sv�t v literárním díle je výsledkem literární struktury samé, a „jeho pom�r k reálné osob� a 
zám�ru autora nebo k p�edm�tu zobrazení, jak existovaly p�ed dílem, je pro komunikovaný význam 
lhostejný“ (�ervenka 1996, s. 349). 
     V rozboru básn� L. Nováka Zakletá ze sbírky Pocta Jacksonu Pollockovi (1966) demonstruje M. 
�ervenka, že struktura básn� odkazuje k jakémusi konstruovanému lyrickému subjektu a že i 
sémantika užitých pojmenování z�stala integrální sou�ástí básnického ú�inu: „výsledný ú�in je 
vysloven� poetický nebo romanticko-lyrický: n�co jako svérázná moderní pohádka“ (�ervenka 1996, 
s. 350). 
     Antonín Brousek zase v literární kritice sborníku Slovo, písmo, akce, hlas (1967) poukazuje na 
vypjatý subjektivismus a autorskou svévoli, které se projevují v konkrétní poezii p�es veškerý akcent 
na odsubjektivn�ní um�ní a na potla�ení tv�r�ího individualistického „já“ (srov. Brousek 1999, s. 77 
[1967]). Vypjatý personalismus tv�rc� konkrétní poezie podle Brouska souvisí se skute�ností, že šlo o 
autorské osobnosti s individuálními osudy, které se v avantgardním hnutí nezkolektivizovaly.  
     J. Levý v doslovu ke sborníku Slovo, písmo, akce, hlas (1967) sice uznává konkrétní poezii jako 
výraz odosob�ujícího se (depersonifikujícího se) um�ní, kdy p�vodce díla �áste�n� ustupuje do pozadí 
tím, že uvol�uje cestu mechanickým proces�m, nap�. v poezii generované na po�íta�i, avšak Levý též 
upozor�uje na to, že i pokusy o odosobn�né um�ní mohou být dob�e zastíraným autorským projevem, 

                                                
4     Um�lou poezií se tu v souvislosti s lyrickým subjektem rozumí doslova „takový druh poezie (…), v níž už 
psaní není žádným ontologickým pokra�ováním, jehož prost�ednictvím by se mohl aspekt slov k sv�tu vztahovat 
na n�jaké já. Následkem toho nemá smysl vyvozovat z jazykové fixace této poezie ani lyrické já, ani fiktivní 
epický sv�t.“ (Bense 1967, s. 121) 
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nebo� „z náhodných kombinací slov nebo výtvarných prvk� vybírá autor ty, které vyjad�ují jeho 
intenci a odpovídají jeho  estetickému názoru“ (Levý 1967, s. 242).  

     Nyní se m�žeme op�ít o kritické výhrady k teoretickým postulát�m konkrétní poezie a z pokus�
literárních teoretik� vyvrátit absenci lyrického subjektu, jakož i o samotné texty konkrétní poezie, 
abychom došli k záv�ru, v kterých typech text� skute�n� dochází v konkrétní poezii k absenci, resp. 
úplnému vyt�sn�ní lyrického subjektu. 
     K vyt�sn�ní lyrického subjektu dochází v té tvorb�, která usiluje výhradn� o �istou kombinaci 
jazykových materiál� a neklade d�raz na otisk prožívajícího já. Lyrický subjekt tak chybí 
v lettristické poezii (srov. nap�. Langerová 2002, s. 482; Lederbuchová 2002, s. 168 – 169): 
lettrismus se soust�edí výhradn� na zákonitosti a vlastnosti, obsažené v jazyce samém. �eská 
konkrétní poezie je ovšem v celosv�tovém m��ítku specifická: zatímco jiný druh vizuální poezie, 
typogram, by svými faktickými vlastnostmi spadal spíše k lettristické poezii bez ú�asti lyrického já, 
v �eské konkrétní poezii lze i zde zachytit lyrický subjekt. Narozdíl od �ist� estetických západních 
variant (srov. nap�. Garnier 1963) lze u �eských typogram� zaznamenat sarkastické a politické figury, 
v nichž se projevuje lyrický subjekt (srov. Havel 1993; Hiršal – Grögerová 1968; Novák 1968; 
Ov�á�ek 1995).   
     Rovn�ž n�které typy akustické konkrétní poezie (fónická poezie, báse� – k�ik) se jeví jako texty 
bez lyrického já (srov. Hiršal – Grögerová 1968, tíž 1993; Heidsieck 1976; Chopin 1967). Astrid 
Winter (2010, s. 27 – 38) upozor�uje na rozdíl mezi západní liberální postmodernou, která se 
zam��ovala pouze na nutnost um�leckého výrazu a libovoln� kombinovala metody a obsahy, a �eskou 
konceptuální poezií (pojem: srov. kapitolu o vymezení pojmu), která existenciáln� propojovala život a 
dílo. Formy konkrétní poezie postrádaly jakoukoli libovolnost, proto i nap�. básn� – objekty nebo 
koláže z písmen lze chápat jako autorský projev, nevylu�ující lyrický subjekt (nejlépe o tom sv�d�í 
koncepce Slovníku metod Ji�ího Kolá�e, srov. Kolá� �esky 1999b, francouzsky 1991). L. Bílek (2007) 
neuvažuje o celkovém vyt�sn�ní lyrického subjektu, ale o zdánlivé nahodilosti projev� lyrického 
subjektu, �ímž souhrnn� vyjad�uje rozporuplný proces vzniku konkrétní poezie.  

Výzkumné otázky, které budeme klást p�i ak�ním výzkumu v souvislosti s lyrickým subjektem: 

a) Je pro recipienta p�edstavitelná poezie bez lyrického subjektu, bez osobního poetického 
v�domí? 
b) Jak vnímá recipient problém rozlišení originálu díla a kopie, p�vodního díla a literárního 
epigonství? Jak se toto vnímání projevuje ve vlastní produkci student�? 
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Nová syntax v konkrétní poezii  

     Syntax jako pilí� srozumitelnosti básnické �e�i, na pozadí hudebního prostoru pod textem. Takto 
pojmenoval d�ležitost básnické syntaxe již Stéphane Mallarmé (srov. Mallarmé 1945, s. 382-387). 
Podle n�j funguje literatura jako vnit�ní sémiotický rytmus �e�i, jenž se stává srozumitelným pomocí 
syntaxe (srov. též Kristeva 2008).  
     Syntax konkrétní poezie lze teoreticky vymezit v opozici k syntaxi p�irozeného jazyka nebo též na 
jejím pozadí. Tato tzv. „nová syntax“, kterou bychom mohli nazvat syntaxí abstraktní, nebo� je 
postavena na principu kombinatoriky, se projevuje zejména u konkrétní poezie vizuální, avšak 
k syntaktickým zm�nám dochází i u poezie permuta�ní, seriálové nebo kybernetické. Tyto zm�ny pak 
výrazn� ovliv�ují i posuny ve významech slov a v chápání jazykových element� jako konkrétního 
materiálu. S programovým rušením p�irozené syntaxe se setkáváme již v avantgardních sm�rech 
po�átku 20. století. Zatímco v kaligramech Guillauma Apollinaira (srov. Apollinaire francouzsky 
1918, �esky 1965) nacházíme ješt� syntax p�irozeného jazyka, Osvobozená slova Filippa Tomasse 
Marinettiho otev�en� hlásají programové rušení syntaxe v souladu s požadavky manifestu 
futuristického písemnictví („Skladba musí býti zrušena a podstatná jména bu
tež náhodn� dle svého 
vzniku umíst�na.“ Marinetti 1990, s. 102). Pozoruhodné zacházení s ostatními slovními druhy a 
interpunkcí nacházíme pozd�ji práv� v tvorb� autor� konkrétní poezie. Již Marinetti ale proklamoval, 
že sloveso má být užíváno jen v infinitivu, aby neodráželo náladu autorského subjektu; že p�ídavná 
jména, p�íslovce a spojky by m�ly být odstran�ny, stejn� jako i veškerá interpunkce. Marinetti p�išel 
ve svém konceptu osvobozených slov i s nápadem tvo�it interpunkci za pomoci matematických a 
hudebních zna�ek (x, +, :, -, =,< , >), protože tyto nazna�ují sm�r a pohyb, v podstat� slouží jako 
vektory. Tradi�ní sled v�ty (uspo�ádané v �ádcích) nahradily vizuální texty, ve kterých jsou slova, 
znaky a symboly voln� rozloženy na stránce. 
     Podle kategorie syntaktických zm�n lze novou syntax vypozorovat zejména ve dvou typech 
konkrétní poezie – ve vizuální konkrétní poezii a poezii kombinatorické. 

1. Nová syntax ve vizuální konkrétní poeziiI

Typy nové syntaxe v konstelaci a konstrukci, typogramu a logogramu a ve �tvrcených básních 

     Vizuální poezii lze chápat jako projev zvukové instrumentace a výtvarné kompozice. Básnický a 
výtvarný projev spolu neodd�liteln� souvisí již na úrovni foném a grafém. Ve vizuální konkrétní 
poezii se u jednoho z jejích druh�, poezie prostorové, stává nositelem významu i samotný prostor
(Francouz Pierre Garnier nazýval své texty p�ímo spaciální poezií1 – srov. Garnier 1968, srov. též 
kapitolu o francouzské konkrétní poezii). U tzv. prostorové syntaxe dochází nejz�eteln�ji k p�ekro�ení 
hranice mezi literaturou a výtvarným um�ním. Nem�žeme zde již hovo�it o lineárn� pojaté syntaxi: 
hru písmen v prostoru nacházíme u typogram� (resp. u lettrismu); hru slov zase u kaligramu2. 
Jednotlivá písmena nebo skupiny slov se mohou setkávat v jistém prostorovém uspo�ádání, dochází 
k propojování grafických a výtvarných prvk�.  
     Tradi�ní syntaktické vazby jsou bu
 maximáln� uvoln�ny, nebo se v�bec neuplat�ují. Znamenají 
tu pouze konkrétní p�ítomnost materiálu (grafického, zvukového) ve stejném prostoru. Tento jazykový 
materiál  má poukazovat na stav jazyka, který znemož�uje závaznou �e�.  

     Vizuální poezie je založena na využití grafém� a jejich nové organizaci: lettristické experimenty 
pracují s písmenem jako základní jednotkou básn�, kaligramy �i ideogramy spojují slovní materiál do 
nového optického celku a vyjad�ují pojmy znakem.  
     Vizuální báse� není v konkrétní poezii uspo�ádána podle pravidel gramatiky, ale podle názorných 
pravidel ideografie: „Gramatické, explicitní, ale zna�kové (symbolické ve smyslu klasifikace 
Peircovy) vyjád�ení vztah� bylo nahrazeno vyjád�ením mimojazykovým, implicitním, ale zato 

                                                
1       Adj. spatial, -e znamená ve francouzštin� prostorový.  
2       Vymezení pojm� kaligram a typogram - srov. pozn. za touto kapitolou. 
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ikonickým a názorným,“ píše �ervenka o vizuálním uspo�ádání básn� Zakletá od L. Nováka 
(�ervenka 1996 [1966], s. 351).  
     Básnické texty vizuální konkrétní poezie vystav�né na principu nové syntaxe nesou i své specifické 
názvy.   
     Zde jsou nej�etn�jší typy:  

1.1 Konstelace a konstrukce 

      V oblasti syntaxe vizuální poezie nejvíce proslul konstela�ní typ textu, kde je i nejpatrn�jší tzv. 
prostorová syntax.     
      Pojem konstelace3 zavedl do básnického um�ní francouzský literát Stéphane Mallarmé,  který ji 
využil ve své skladb� Vrh kostek (srov. Mallarmé 1997). V konkrétní poezii ji za�al využívat zejména 
n�mecký autor Eugen Gomringer (srov. konstelaci s názvem „avenidas“, 1953). Pod tímto názvem si 
m�žeme p�edstavit poetický útvar, jehož jednotlivé prvky nejsou syntakticky spojeny, nýbrž jsou 
p�edstavovány v r�zných kombinacích umíst�ných do prostoru, což posiluje hravost s jazykovým 
materiálem. Na rozdíl od ideogramu (neboli kaligramu4) je v konstelaci zastoupen i dojem pohybu.  

     „Konstelace je �ád a zárove� pole p�sobnosti s pevnými veli�inami. Dovoluje hru. Dovoluje �azení 
pojm� A, B, C a nazna�uje jeho možnosti.“ (Hiršal – Grögerová 1999, s. 243 [1964]) Na konstelacích 
zakládali auto�i konkrétní poezie i n�které ze svých gramatických text�: gramatická struktura 
s pomezní sémantikou je zde umíst�na do prostoru (srov. Gramatické texty ve sbírce JOB-BOJ, Hiršal 
- Grögerová 1968, s. 32 - 39; srov. též Stochastické texty, tamtéž, s. 54 – 65 nebo Partitury, tamtéž, s. 
106 - 109).  
     E. Gomringer nazývá konstelaci absolutní básní, moudrou hrou nebo stavebními kameny 
mezinárodní komunikace. Konstelace je podle n�j zjednodušenou jazykovou formou, která odpovídá 
vývoji komunika�ních prost�edk� v moderním sv�t�: místo verše je  zde konstelace (srov. též kapitolu 
o jazykové invenci), místo celých v�t a souv�tí posta�í slovo. Tento p�edpoklad tedy výrazn� narušil 
p�edstavu tradi�ního syntaktického �len�ní textu. Gomringer dále zd�raz�uje souvislost vývoje 
básnických prost�edk� s vývojem výtvarného um�ní sm�rem k abstrakci (Kandinskij, Klee, Mondrian 
– srov. Gomringer 1972 [1956] ). 

     V �eském prost�edí svými konstelacemi vynikal zejména básník a malí� Ladislav Novák, který 
vytvá�el literární paralelu k výtvarným obraz�m: „Koncem padesátých let jsem p�emýšlel o tom, že 
k abstraktnímu malí�ství musí existovat n�jaká literární obdoba. V zahrani�ním rozhlase jsem zaslechl 
referát o obrazech V. Vasarelyho.5 	íkalo se tam, že jsou vytvá�eny z �erných �tvere�k�, z nichž 
n�které jsou vychýlené, a dodávají tak obrazu dynamiku. Do sloupc� stejných slov jsem tedy vkládal 
slova podobná, která si musí pozorný �tená� vyhledat. Teprve po�átkem šedesátých let jsem se 
dozv�d�l, že takovým kreacím se �íká konstelace.“ (Novák 1993, s. 150, In Hiršal – Grögerová 1993)  
O konstelace se v �eské konkrétní poezii pokoušeli i Ji�í Valoch (konstelace datována rokem 1964 
s názvem day night, srov. Valoch 1993, s. 19, In Hiršal – Grögerová 1993) nebo Josef Honys, který 
své konstelace dopl�oval teoretickým výkladem (Text ke konstelaci, srov. Honys 1993, s. 367, In 
Hiršal – Grögerová 1993). 

     Od konstelace je dle teoretik� konkrétní poezie t�eba odlišit konstrukci, kterou reprezentuje nap�. 
tvorba Helmuta Heissenbüttela. Jeho texty p�ipomínají logické �et�zce (srov. Heissenbüttel 1965, s. 71 
– 74). Jako p�íklad konstrukce v �eské konkrétní poezii m�že posloužit báse� Ladislava Nebeského 
Konstrukce v binárním kódu, která pracuje s �íslicemi O a 1 (srov. Nebeský 1993, s. 106, In Hiršal – 

                                                
3  Konstelace znamená v p�vodním významu postavení hv�zd, jejich situaci.  
4   O pojmech kaligram a ideogram – viz zde dále v oddíle B Typogram a logogram.  
5  Victor Vasarely (1908 - 1997) byl p�edstavitelem op-artu. Tento sm�r vychází ze zákon� optiky; 
dodává iluzi hloubky, perspektivy, trojrozm�rného prostoru, pohybu. Díla Vasarelyho nabízejí divákovi pomocí 
barevných, sv�telných a perspektivních trik� iluzi prom�n a pohybu.  
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Grögerová 1993). Tento typ textu, založený na kódech znázor�ujících um�lé vztahy mezi významy, 
bychom proto mohli nazvat kódovým.  
  

1.2  Typogram  a logogram 

     S novou syntaxí u tzv. typogram� se setkáváme v díle Vladimíra Burdy. Jak název napovídá, 
typo-gram6 pracuje s typy psacího stroje (písmeny, �íslicemi, interpunk�ními znaménky), resp. 
s jejich tvary umíst�nými jako obrazce do prostoru, a pomíjí p�itom fonetický aspekt typ�. U 
typogram� je patrný posun od syntaxe v�tné k syntaxi výtvarné, ke kompozici. Vl. Burda zd�raz�uje, 
že typogram z�stává v oblasti poezie proto, že jej tvo�í básník, by� je zp�sob zacházení s typem 
specificky výtvarným (srov. Burda 2004).  
     V logo-gramu (v �eském p�ekladu ve slov� – obrazu nebo slovobrazu) se setkáváme se zvláštní 
grafickou organizací slov (a� už lineární nebo nelineární), která podtrhuje sémantický aspekt vizuáln�
komponovaných slov. Logo-gram se svou podstatou blíží kaligramu (též ideogramu), nebo� oba 
spojují jazykový výraz a kresbu a zd�raz�ují grafickou podobu básn�. Zatímco kaligram7 však evokuje 
cosi krásného (kalos znamená �ecky krásný) a rovn�ž rušívá tradi�ní veršovou výstavbu básn�, 
logogram tuto ambici nutn� nemá: slovo-obraz nemusí být p�irozen� krásné a naopak demonstruje 
spolu se spole�ensky závažnými obsahy i  svou um�lost. P�íkladem logogram� mohou být n�které z 
Kolá�ových Básní ticha, 1994 (tyto nesou ale i prvky konstelací).8

     Obrazová poezie (kterou n�kte�í auto�i teoretických p�íru�ek vyd�lují z poezie vizuální – srov. 
Lederbuchová 2002, s. 215) p�ekra�uje k „nonverbálnímu“ výrazu výtvarných um�ní – patrné je to 
nap�íklad v díle Ji�ího Kolá�e (1994; �esky 1999, francouzsky 1991), B�ly Kolá�ové (1993, 2003) a 
Ladislava Nováka (2002).  

      
1.3   �tvrcené básn�

     V tomto typu textu je �tená� p�ímo vyzýván, aby si sám vytvá�el syntax tím, že bude spojovat v�tné 
�leny. �tvrcenými texty byly nazývány redukované texty umíst�né na stránce, jejichž podstatou byly 
izolované v�tné �leny (nap�. rukopisné básn� L. Nováka z let 1957 - 1958, srov. též Novák 1993, s. 
204 - 205, In Hiršal - Grögerová 1993). Obdobou �tvrcených básní jsou �tvrcené koláže, v�tšinou s 
vepsaným textem (tamtéž, s. 206). 

2. Nová syntax v kombinatorické poezii  

Syntaktické modely v permutaci, variaci, fuze – textu, v logickém textu, procesuálním textu a textové 

roláži 

     Tato poezie souvisí vedle syntaktické stránky i s morfologickou rovinou jazyka a vychází z tzv. 
statistické (informa�ní) estetiky. Zatímco v klasické textové syntaxi slouží rozli�né prost�edky 
k upev�ování soudržnosti nebo naopak ke zvýraz�ování segmentace složit�jších text�, statistická 
estetika p�sobí „v obraze i ve v�t� jako estetické p�ekvapení pomocí poruch v pr�b�hu automatického 
procesu“ (Hiršal – Grögerová 1999, s. 232 [1964]).   
     Teoretickým východiskem permuta�ní poezie je Derridovo pojetí znaku jako opakující se struktury 
(srov. Derrida 1993). Znak neodráží, nezastupuje dle Jacqua Derridy ozna�ované, protože znak není 
                                                
6  V textu úmysln� d�líme názvy typo-gram a logo-gram, abychom nazna�ili význam kompozit. 
7  Kaligram vychází z ideografie, tj. z vyjád�ení pojmu znaky nebo obrazci (proto se též p�vodn�
nazýval ideogram). Název kaligram se užívá od dob Apollinairovy sbírky Calligrammes (francouzsky 1918, 
�esky 1965), ve které jsou n�které básn� vytišt�ny r�znými druhy písma a upraveny s ohledem na vizuální 
dojem.  
8  Marie Langerová (2002) v�le�uje logogramy a ideogramy mezi Básn�-obrazy a chápe tento pojem 
jako zast�ešující. Básn� ticha jsou v  Pr�vodci literárním dílem �azeny mezi kaligramy (srov. Lederbuchová 
2002). Obsah pojm� logogram, kaligram a ideogram jsou p�íkladem toho, že definice pojmu bývá pohyblivá, 
má-li tento starou historii.  



52

jedine�n� a nezvratn� p�ítomný: p�ítomnost znaku je umožn�na pouze strukturou opakováníII. Syntax 
permuta�ní poezie zachází s omezeným repertoárem výrazových prost�edk�, které jsou dále 
strukturovány do permuta�ních verš� podle matematických pravidel9 pro kombinatoriku. Syntax 
permuta�ní poezie usiluje o vy�erpání pole možností obm�nami, p�ípustnými �adou pravidel. V�tné 
konstrukce textu mají bu
 pevn� stanovený syntaktický model, anebo je tento model cílen�
porušován: dochází k vzájemnému spojování, st�ídání, objevování a mizení slovních prvk�. Obm�n�né 
prvky se podle pravidel považují za rovnocenné p�vodním.  

     Syntaktické modely v kombinatorické poezii 

2.1  Text – permutace, fuga – text 

     Permuta�ní verš je založen na racionální textové h�e a voln� variuje syntaktické figury (srov. 
nap�. permuta�ní verše ve sbírkách Emila Juliše Krajina her, 1967 a Progresivní nepohoda, 1965 nebo 
Karla Miloty Antilogie aneb Protisloví, 1995).  
     Typy text� s názvem permutace jsou sou�ástí tzv. matematických text�. Tyto texty ve své 
ortodoxní podob� vznikají pomocí matematického programování a nejsou omezeny slovním 
materiálem nebo uspo�ádáním. Text - permutace zachází s um�le složenými slovy: nap�. složené 
adjektivum provází složené substantivum. Nové složeniny, které takto vznikají, vyznívají groteskn� až 
absurdn� a mohou – ale nemusí – mít význam (srov. Hiršal – Grögerová 1993, s. 340-341). A�koli 
bychom podle výše uvedeného popisu mohli uvažovat spíše o zm�nách v oblasti tvarosloví (a 
nepochybn� tu o n� rovn�ž jde), texty – permutace po�ítají se syntaktickou rovinou v rámci �azení do 
vyšších celk� tím, že si zám�rn� vybírají jen jisté slovní druhy (a jiné eliminují), aby vzniklý text 
p�sobil na recipienta svou um�lostí a deformovaností.  
     Jako parafrázi hudebních variací m�žeme chápat polyfonní textovou skladbu: fugu-text (srov. 
Barborka 1992).  

     
2.2  Logické texty, procesuální texty, textová roláž 

     Hovo�íme-li o tzv. nové syntaxi v kombinatorické poezii, nem�žeme opominout v typologii tzv. 
logické texty (srov. Hiršal – Grögerová 1993, s. 320 – 323), které vznikají „z molekulárních v�t za 
použití logických spojek a funktor�10“ (tamtéž, s. 320). Podskupinou logických text�, zajímavých 
z hlediska nové syntaxe, jsou texty strukturální, jelikož vznikají z v�tných torz za použití logických 
variací jednoho slovního druhu (nap�. spojek nebo zájmen) a vyzna�ují se zvýšenou syntaktizací. 
Jind�ich Procházka tvo�í své strukturální texty s p�esv�d�ením, že „skute�nost je nezachytitelná, ale 
vytvo�itelná“ (Procházka 1993, s. 115 – 117, In Hiršal – Grögerová 1993). Tyto texty jsou vytvo�eny 
ze slov, ze slabik nebo hlásek (vznikají tak groteskní syntaktické a morfologické novotvary – srov. 
báse� Jé-je, tamtéž, s. 115). Chybí zde interpunk�ní znaménka (�árky, te�ky), v�ty za�ínají malými 
písmeny. Strukturální básn� Ji�ího Valocha jsou založeny na skládání písmen do obrazc� a svou 
podstatou se ocitají na pomezí vizuální a kombinatorické poezie (srov. Valoch 1993, s. 37 - 38, In 
Hiršal – Grögerová 1993).  

     Syntaktické obm�ny nacházíme u permuta�ních text� i v tzv. textech procesuálních. V t�chto 
textech jsou ovšem výpov�di syntakticky nestálé a nevyhran�né (užívání elips, parcelací, te�ek a 
interpunk�ních znamének i na neobvyklých místech). Procesuální text je zam��en p�edevším 
k pohybu, d�ji, procesu: k pohybu od výchozího tvaru básn� k tvaru výslednému. D�j tu není 

                                                
9  V permutacích po�ítáme s po�tem prvk� celkov�, po�tem prvk� ve skupin� neboli t�íd� a faktoriálem, 
což je sou�in takových �initel�, kdy  každý následující je vždy o jedno menší než p�edcházející.  
10  Podle P�íru�ní mluvnice �eštiny (1996, 2. vyd.) jsou funktory nazývány v soudobém odborném jazyce 
termínem konektory.  
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popisován, nýbrž probíhá p�ímo v materiálu textu (srov. Barborka 1993, s. 57 – 66, In Hiršal – 
Grögerová 1993; tamtéž, s. 67 - 74).  

     S mechanismem obm�n a opakování zachází ješt� jeden typ textu, a to textová roláž. Básnické 
výpov�di (rolážová textová pásma) jsou proloženy podle pravidel kombinatoriky tak, že p�sobí každá 
sama o sob� i jako nová ucelená textová syntéza s prohloubeným sémantickým potenciálem, který 
p�esahuje pouhý sou�et složek textu.  

Výzkumné otázky, které si stanovíme pro ak�ní výzkum v souvislosti s novou syntaxí 
v konkrétní poezii: 

a) Jak bude student reagovat ve fázi recepce na rušení p�irozené syntaxe v básnické tvorb�, na 
estetická p�ekvapení odkrývaná p�i �etb� básn�, resp. bude všímavý k posun�m ve významech 
slov v cizím jazyce? 

b) Které syntaktické modely z kombinatorické a vizuální konkrétní poezie budou inspirativní pro 
vlastní tvorbu student�; které budou jimi ozna�eny za smysluplné pro výuku cizího jazyka? 
Budou mít studenti vst�ícný postoj k návod�m ke hrám nebo jim budou bližší sm�ry 
p�edcházející konkrétní poezii (tzn. že budou inklinovat nap�. k vizuální poezii 
apollinairovského typu)? 
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I  V této kapitole zacházíme s pojmy vztahujícími se k tzv. vizuální poezii. Pro všeobecnou orientaci v 
textu zde uvádíme v poznámce stru�né definice t�chto pojm� – podrobn�jšími definicemi a vztahem k tzv. nové 
syntaxi se v�nuje tento text v p�íslušných tematických pasážích této kapitoly. Vizuální poezii chápeme jako 
zast�ešující pojem pro druh konkrétní poezie, která je ur�ena pro vnímání zrakem, nikoli poslechem. Zrakové 
vnímání má pak vliv na sémantický potenciál básn� – up�ednost�ují se významy vyplývající z výtvarné 
výstavby. Vizuální poezii pak m�žeme d�lit nap�. podle Pr�vodce literárním dílem na poezii obrazovou, 
lettristickou a kaligramy (srov. Lederbuchová 2002).  Obrazová poezie má nejblíže k výtvarnému um�ní 
(um�lecké formy jako báse� - obraz nebo koláž pak zcela v drtivé v�tšin� rezignují na lexikální nebo zvukové 
významy). Lettrismem rozumíme básn� – obrazce, do kterých je v prostoru graficky zakomponováno písmeno 
nebo písmena. Písmeno (francouzsky la lettre) zde komunikuje sv�j estetický, nikoli sémantický význam. Vedle 
lettrismu je nutné zmínit i typogram. Hranice mezi ob�ma pojmy je pon�kud vágní: zatímco prvý se spíše 
omezuje na využití písmen jako kompozi�ního materiálu, druhý – typogram – pracuje s jakýmikoli typy psacího 
stroje, �ili též s okrajovými prvky písma: s interpunkcí,  diakritickými znaménky, �íslicemi, jakož i s linkami, 
�árou, matematickými znaménky aj.  Kaligram je vystav�n jako obraz – text z literárního jazyka (ze slov nebo  z 
písmen): pojem je vyjád�en obrazcem. Vztahem pojm� kaligram – logogram – ideogram se zabývají v této 
kapitole poznámky pod �arou.  
       
II  Podle J. Derridy (1972) je pojem znaku vytla�ován kategorií stopy (srov. též kapitolu o jazykové 
invenci). Stopa není dle Derridy ani ozna�ujícím, ani ozna�ovaným; ani znakem, ani v�cí; ani p�ítomností, ani 
nep�ítomností, nýbrž „elementem v síti zprost�edkování“ (cit dle Mitoseková 2010, s. 391). Význam se 
neomezeným množstvím takovýchto zprost�edkování vzdaluje od ozna�ujícího prvku, takže v textu máme co 
�init pouze s �adou ozna�ujících. 
      Smysl textu není p�enášen, ale vytvá�en v pohybu opakování a rozlišování, srovnávání a opozic, a to 
proto, že pojem stopy ukazuje na univerzální d�ní rozdílnosti (dle J. Derridy différance), nikoli na konkrétní 
substan�ní rozdíly (différences), které rozhodují o jazyce jako systému (tj. fonémy, grafémy etc. - srov. Saussure 
1989). Výstižný p�eklad pojmu, tj. „d�ní rozdílnosti“ zavádí Z. Mitoseková 2010 (M. Pet�í�ek transkribuje do 
�eštiny différance jako difärance, srov. Bílek 2003, srov. též Pet�í�ek 1997). P�eklad pojmu Mitosekovou (d�ní 
rozdílnosti) vystihuje jeho stavovost a procesualitu.  
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Konkrétní poezie a hra 

    Daniela Hodrová (2001) �adí n�které podoby konkrétní poezie k tzv. explicitní literární h�e (srov. 
Hodrová 2001, s. 67). Explicitní proto, že dílo vystavuje nebo zve�ej�uje svoji um�lost, „dílovost“ (o 
konkrétní poezii n�kdy hovo�íme jako o typu poezie um�lé, srov. kapitolu o vymezení pojmu) a 
nez�ídka je básníkem p�ímo prezentováno jako hra (srov. nap�. Julišova Krajina her, 1967). 

     Ludický aspekt hry je vždy spojen s kreativitou, a to jak ve smyslu konstrukce, tak i dekonstrukce 
nebo destrukce. V konkrétní poezii se stává p�edm�tem hry dílo samotné: tato hra bývá díloborecká i 
žánrotvorná (tvo�í žánry jako permuta�ní báse�, básn� – konstelace, procesuální báse� atd.).  
       
     Jak jsme již p�edeslali, znak se v konkrétní poezii stává (alespo� teoreticky) nekomunikativní 
složkou estetické realizace. Sémantická informace je potla�ena na úkor estetické, což souvisí 
s hravostí textu. J. Hiršal a B. Grögerová ve své P�ednášce o filosofii, statistické estetice a sou�asném 
literárním experimentu (1964) p�ipomínají názor Maxe Benseho, že hra je estetickou kategorií a má 
vždy realizující, ne kódující charakter (nebo tento má druho�adou funkci): hravost textu tak stoupá 
s jeho realizovaným a ne s jeho kódovaným sémantickým poselstvím (srov. Hiršal – Grögerová 1999, 
s. 226 - 257 [1964]). 
    Jedná-li se jen o literární hru s estetickým poselstvím a s vylou�eným poselstvím sémantickým, 
nabízí se logicky otázka, nakolik je taková hra p�ijatelná pro faktického recipienta, jaký je její 
spole�enský dopad. Z d�jin �eské konkrétní poezie však víme, že toto teoretické východisko nebylo 
vždy dodržováno (práv� v tom spo�ívá jedno ze specifik �eské konkrétní poezie: nap�. u typogram� V. 
Havla dochází k travestii smyslu, �ada hravých poetických kreací J. Hiršala, B. Grögerové a J. Kolá�e 
klade d�raz na etický impuls a grotesknost, �ímž je posilován sémantický potenciál této [anti]lyriky; 
srov. též kapitolu o asémantismu konkrétní poezie).  

1. Ludický aspekt a mechanismus obm�n v textu konkrétní poezie 

    Prvek hry1 je podle Marie Langerové (2002) neodmyslitelnou sou�ástí experiment� typu lettrismu 
(manifestovaného Rumunem Isidorem Isou ve 40. letech 20. století, srov. kapitolu v p�ílohách o 
francouzské konkrétní poezii) nebo tzv. poezie nového v�domí (což je další z pojmenování pro 
konkrétní poezii). Tato hra „labilizuje formální hranice literárního výrazu (a využívá nap�. jazyk�
výtvarného um�ní, hudby, matematiky, p�írodních v�d) a d�je se za pomoci mechanismu opakování 
nebo obm�n“ (Langerová 2002, s. 477). 
     Mechanismus opakování nebo obm�n souvisí v konkrétní poezii s implicitním (vnit�ním)

motivem hry. Tento mechanismus se v textu d�je samopohybem, pohybem „sem a tam“, který 
p�ichází, prochází prom�nou, p�eskupením a zase odchází a který nutn� neusiluje o dosažení cíl� a 
ú�el�, nýbrž navozuje p�edstavu veškerého pulzujícího bytí. Toto pojetí je blízké již estetice H. G. 
Gadamera (srov. Gadamer 1995). Samopohyb textu neprobíhá podle Milana Jankovi�e (2005) podle 
regulativních pravidel (jež p�evládají tehdy, když jednotlivé hry manifestují svá konkrétní pravidla, 
která se od sebe navzájem odlišují), nýbrž podle tzv. pravidel aleatorických, organizujících odstíny 
textové hry. Aleatorická pravidla (z �eckého alea, kostka) vyzdvihují prvek náhody a kombinatoriky. 
Kombina�ní mnohost textu je vystup�ována a volné hraní triumfuje nad hrou instrumentální.2

Konkrétní poezie proto byla svými tv�rci a teoretiky p�ímo nazývána aleatorickou (srov. J. C. 
Lambert 1967).  

                                                
1 O prom�n� konceptu literární hry - srov. též heslo Hra v Lexikonu teorie literatury a kultury (Nünning, A.[ed.]
2006, s. 311-312).  
2 Roger Caillos (1998 [1967]) a v návaznosti na n�j i teoretik recep�ní estetiky Wolfgang Iser (1972) chápou text 
jako hru, která zahrnuje transformace složek textu, která je oním nekon�ícím pohybem „sem a tam“ mezi 
instrumentální a volnou hrou. Touto hrou s aleatorickými pravidly je rozehrán i smysl textu, protože ten je 
chápán ne jako konkrétní místo, na které by bylo možné v textu poukázat, ale jako d�j, který nez�stává na míst�
a který je pomocí hry možné zp�ítomnit (srov. Jankovi� 2002, s. 960 – 964). 
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     Nem�žeme na tomto míst� vyjmenovat p�íklady všech ludických prvk� v konkrétní poezii konce 
50. let a let 60. S nadsázkou bychom totiž mohli �íci, že v�tšina postup� konkrétní poezie uvádí do 
svého okruhu návody ke hrám. Pokusme se proto uvést alespo� n�které z t�ch, s nimiž se pozd�ji  
setkáme p�i ak�ním výzkumu.  
     Jako hru bychom mohli chápat zacházení s abecedou a jejími obm�nami: jedná se o topologické 
texty Josefa Hiršala a Bohumily Grögerové (�et�zce, koacerváty) nebo texty Josefa Honyse (srov. Vrh 
kostek, 1993). 
     Epickou hrou, kdy d�j probíhá p�ímo v materiálu textu, je metoda tzv. procesuálního textu: vzniká 
tak text, jehož základem jsou opakování (slova, trsy slov), citace a aluze; resp. text, který je následn�
transformován za pomocí herních pravidel (srov. nap�. texty Zde�ka Barborky, 1993, In Hiršal – 
Grögerová 1993). 
     Hravé permuta�ní pohyby nacházíme v poezii Karla Miloty a Emila Juliše (Krajina her, 1967; 
Nová zem�, 1992 [1970]).  
     Jako návody ke h�e, která stírá hranice mezi um�ním a životem, m�žeme chápat literární 
happeningy (nap�. sbírka L. Nováka Receptá�, 1992 nebo sbírka V. Burdy Ak�ní deník, 2004) nebo 
poezii návod� (sbírky J. Kolá�e Návody k upot�ebení, 1995 nebo M. Topinky Krysí hnízdo, 1991 
[1971, náklad zni�en]).  
     Hra je též obsažena v pohybu textových mas, který v sob� nese literární koláž (syngamické texty a 
gramatické texty J. Hiršala a B. Grögerové, které pracují s r�zn� fragmentovanými nalezenými texty 
r�zného p�vodu a které využívají r�zných jazyk� – metajazyk�, archaických jazyk� atd.).  
    V konkrétní poezii vizuální se s výzvou k hravému �tení textu setkáváme zejména u kaligram�
(srov. Hiršal – Grögerová: JOB-BOJ, 1968 – herní kvality obsahuje nap�. kaligram p�esýpacích 
hodin). N�která slova – obrazy nep�ímo simulují filologickou zábavu.  
     Topologické texty se opírají o sousední vztahy slov, vyzývají ke h�e svou variabilitou i muta�ní 
schopností uvnit� slov. Hravé labyrinty p�ipomínají v konkrétní poezii i rozli�né anagramy, akrostichy 
a palindromy, jež umož�ují prostorové �tení (srov. též kapitolu o jazykové invenci).  
     Hru v konkrétní poezii nemusíme nutn� spojovat s atmosférou uvoln�nosti, bezstarostné hravosti, 
lehkosti a optimismu. Hravé aktivity básnického experimentu bývají naopak progresivn� nepohodlné, 
s existenciálním vyzn�ním (nap�. permutace v Julišov� sbírce Progresivní nepohoda, 1965) nebo 
zlov�stn� ohrožující (variace v�stící zkázu ve sbírce Gregor od Karla Miloty, 1999: srov. Zlov�stný 
fragment nápisu v cihlá�ské peci, tamtéž, s. 37). U Juliše nadto jazyková hra splývá s �ádem kosmu, 
s prazákladem, který v sob� skrývá jisté zákonitosti, a básník se je ve své tvorb� pokouší odhalit. S tím 
souvisí i chápání hry jako �ehosi existenciáln� vážného, zápasícího, co dalece p�esahuje 
experimentální zadání jednotlivých metod konkrétní poezie.  

2. Vztah hry v konkrétní poezii a skute�nosti 

     Jako jistou dimenzi života, jako tvo�ivý postoj ke sv�tu, jako zp�sob vztahování se k bytí chápe hru 
v um�leckém díle v 2. pol. 20. století Daniela Hodrová (2001). To je ovšem pojetí zna�n� rozší�ené a 
posunuté, protože hra byla zpravidla chápána jako fiktivní rovina života, odd�lená od života hranicemi 
prostoru, �asu a herními pravidly (srov. Huizinga 1971). Výsledky hry tu platí jen v jejím sv�t� a 
nikdy se nep�enáší ven – hru v klasickém pojetí tedy možná d�lá hrou práv� to, že p�ehrává skute�ný 
život, že je to jakýsi um�lý model života a sv�ta, sv�t sám pro sebe (srov. Caillos 1998 [1967]; 
Benveniste 1947). Pojetí D. Hodrové navazuje na jazykovou hru v chápání Ludwiga Wittgensteina: 
ten se zabýval propojením �e�i a �innosti (srov. Wittgenstein 1993)I. Jeho pojetí hry tedy rovn�ž není 
odd�lené od ostatního života: promítají se do n�j skute�né pom�ry a výsledky jazykové hry mají �asto 
trvalé d�sledky. L. Wittgenstein svým myšlením inspiroval k tvorb�  takové básníky konkrétní poezie, 
jako je Bohumila Grögerová. Souvislost s propojením hry a života bychom však našli i v tvorb� Emila 
Juliše: výslednou verzi cyklu Hra o smysl nadepsal Juliš citátem z Hölderlina: ´�íkám Ti obsah, smysl 

hovoru. �ím je však smysl bez života?´ (Juliš 1990, ne�íslováno).  

     Ve vztahu k literatu�e obvykle ludický sv�t aktuální skute�nost zdvojuje (jeví se podobn� jako 
literárn�-fik�ní sv�t, srov. Doležel 2003; Eco 2001; Genette 2007), resp. k ní vytvá�í alternativu, a 
zbavuje ji tak statutu jediné reality (srov. Ebert – Zeminová 2011, s. 92 – 99). Hra propojena 
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s kreativitou se však v konkrétní poezii neprojevuje vytvá�ením fik�ních sv�t� „hrajících si“ na 
skute�nost, nýbrž v soust�ed�nosti na materiální vlastnosti jazyka pojatého jako um�lecký znak 
konkrétní poezie dává najevo svou um�lost, zd�raz�uje formální rysy jazykové hry, dokonce až na 
hranici sd�lení viditelných význam� (srov. zde též kapitolu o literární komunikaci ve výuce: 
konkrétní poezie ne jako fikce, nýbrž jako dikce). Hra p�edstavuje v konkrétní poezii území, v n�mž 
se smysl textu teprve rodí (srov. nap�. procesuální text v typech text� konkrétní poezie).  
     Navzdory �e�enému zvlášt� v parodickém a groteskním vyzn�ní hry však n�které texty úzce mohou 
více �i mén� souviset s heterokosmickým ztvárn�ním skute�nosti, s virtuálním prostorem zdvojené 
skute�nosti, která zkoumá své hranice a své významy.  

3. Hra a intertextualita 

     Ludický aspekt je v literatu�e docilován i tzv. intertextualitou. Julia Kristeva3, p�vodce pojmu 
intertextualita, rozlišuje 3 dimenze textu: „le sujet de l´écriture“ /subjekt psaní/, „le destinateur“ 
/adresáta/ a „les textes extérieurs“ /vn�jší texty/ – (Kristeva 1978, s. 84). Postavení slova je proto 
definováno horizontáln� (slovo v textu náleží zárove� subjektu psaní a adresátovi) a vertikáln� (slovo 
v textu je orientováno k p�edcházejícímu nebo synchronnímu souboru literárních text�)II.  
     Z toho dle J. Kristevy vyplývá, že „každý text je jen absorbcí a transformací jiného textu“ (tamtéž, 
s. 85) a namísto pojmu intersubjektivity se zavádí pojem intertextuality.4 Estetickou hru Kristeva 
neuzavírá do vztahu reprezentace, jak ji chápe nap�. fenomenologická, resp. hermeneutická metoda 
literární v�dy (jako odkazování v��i sv�tu ve smyslu zobrazení, nápodoby, mimesis; srov. nap�. 
Gadamer 1995). St�žejním tedy není vztah znaku k referentu, nýbrž vztah znaku k jiným znak�m a 
text�m, což se projevuje ve form� textové permutace. Estetická hra textové permutace dává prostor 
pro intertextové �tení: hra ozna�ujících (franc. signifiants) m�že další texty �i jejich další aspekty 
„zvýraz�ovat, kondenzovat, nahrazovat, prohlubovat �i posouvat k jiným, dosud nez�etelným �tením“ 
(Bílek 2003, s. 63).  
     Myšlenku intertextuality dále rozvádí Roland Barthes ve své tezi, že „každý text je intertext“ 
(Barthes 1968, cit. dle Guillén 2008, s. 267).III Barthes se snaží odlišit na jedné stran� dílo (hotový 
objekt) a text jako pole neustálého dotvá�ení v pr�b�hu �tení, protože text chápe v jeho spjatosti 
s jinými texty, tedy práv� jako intertext. Zam��uje pozornost na text nikoli jako produkt, nýbrž jako na 
tkanivo. �tená� v tomto pojetí získává privilegované postavení: odhaluje struktury textu a ú�astní se 
samotného vytvá�ení smyslu textu.  

     Jak ovšem intertextualita souvisí s ludickým aspektem v konkrétní poezii? Gérard Genette (1982) 
rozlišuje v rámci intertextového p�ístupu k literárnímu dílu, které je jakousi k�ižovatkou �i setkáním 
text�, dva zp�soby odvození text� (transformaci a imitaci) a t�i zp�soby jeho modifikace: modifikaci 
hravou, satirickou a vážnou. Intertextovost si pohrává s aluzemi a citáty. I Marie Langerová nazývá 
citaci intertextovou figurou, „skrze niž se odhaluje hlubší proces: psaní je chápáno jako vytvá�ení 
energie, která cirkuluje v jeho mobilní struktu�e“ (Langerová 2002, s. 517). Práv� Havlovy texty a 
texty J. Hiršala a B. Grögerové jsou založeny na zacházení s existujícími texty, na jejich „p�e-pisu“ (u 
Havla nacházíme texty s imitacemi parodií na politickou rétoriku, u Hiršala a Grögerové vzniká 
intertext z reklamních titulk�, cizích literárních a odborných d�l). Pokud bychom se drželi termín�, 
které nastolil G. Genette, nejspíš bychom tyto po�iny za�adili do satiricko-hravých. Renate 

                                                
3  U jména Julia Kristeva zachováváme v souladu s poetikou 20. století Pohledy zblízka: zvuk, význam, 

obraz  (2002) p�vodní (nepo�ešt�né) p�íjmení autorky, nebo� se jedná o jméno slovanského (bulharského) 
p�vodu, které pro �eského �tená�e nemá matoucí podobu ohledn� rodu. P. A. Bílek jméno rovn�ž jméno 
nep�echyluje, nicmén� v závorce u jména uvádí /ová/: Julia Kristeva/ová/ - srov. Bílek 2003, s. 63.  
4      J. Kristeva sama ovšem dodává, že ji k t�mto záv�r�m inspirovaly zejména Bachtinovy studie o 
Dostojevském a Rabelaisovi – srov. Bachtin 1963, �esky 1971; týž 1965, �esky 2007. 



58

Lachmannová5, která v n�mecké literární v�d� rozvíjí teoretické úvahy J. Kristevy a v�le�uje 
intertextualitu do širšího prostoru kulturní pam�ti (srov. Lachmannová 1990, �esky 2002), spojuje 
ludický princip s principem (modelem) transformace: transformace je „p�ivlastn�ním cizího textu, 
uskute��ující se prost�ednictvím distance, suverenity a zárove� uzurpující gesta p�ivlastn�ní, které 
tento text skrývá, zastírá, hraje si s ním, komplikovanými postupy jej �iní nerozpoznatelným, nakládá 
s ním bezohledn�, míchá �adu text� dohromady a projevuje se sklonem k esoterice, kryptice, ludismu
a synkretismu“ (Lachmannová 2002, s. 39; zvýraznila L.D.). Intertexty lze dle Lachmannové �íst jako 
kryptogramy a hodí se pro n� metafora palimpsestu, protože psací plocha (zde kultura) je užívána pro 
stále nové texty poté, co tyto již zanesené znaky byly posléze set�eny a vyškrábány. Starší znaky se 
objevují mezi nov�jšími jako rozkouskované �ásti textu nebo fragmenty n��eho, co již bylo jako celek 
sejmuto (srov. tamtéž, s. 52). Intertextové figury vzniklé procesem transformace lze objevovat v 
konkrétní poezii Karla Miloty: nap�. hry s úryvky z básní Georga Trakla (1995, s. 54-57); hru  
s prozaickými úryvky Natalie Sarrautové (tamtéž, s. 80) nebo se starozákonními texty (triptych 
Šalamounovy sny: Text I – 1995, s. 75; Text II - tamtéž, s. 76; Text III - tamtéž, s. 77). 

     O transformaci intertextuality v intermedialitu uvažuje literární v�da od po�átku 80. let 20. 
století (srov. Hansen – Löwe 1983) a prudký nár�st bádání v oblasti intermediality je typický zejména 
pro sou�asnou dobu. Pro� došlo k posunu od intertextuality k intermedialit�, zd�vod�uje Alice 
Jedli�ková (2011) v p�edmluv� ke sborníku Intermediální poetika p�íb�hu: „ (...) tradi�ní um�ní 
(literatura [zvýraznila L. D.], výtvarné um�ní, divadlo, dnes už i film) jsou – aniž by byly opomíjeny 
jejich estetické kvality a poznatky zprost�edkované disciplínami, které je tradi�n� zkoumají – 
„relokalizována“ v prostoru kulturní komunikace (za�azena mezi „média“) i v�deckého diskurzu 
(zkoumána primárn� ve svých vztazích k jiným médiím)“ (Jedli�ková 2011, s. 10). 
     Dlužno ovšem dodat, že práv� didaktická bádání pro oblast konkrétní poezie již na za�átku 
devadesátých let uvažují o jedné z kategorií konkrétní poezie jako o poezii intermediální (srov. 
Krechel 1991, s. 16 – 17; srov. též úvodní kapitolu o vymezení pojmu).  
     Náš p�ístup k jazykové h�e v konkrétní poezii však z�stává textocentrický, zam��ený spíše na 
texty konkrétní poezie, jejich vzájemné vztahy a vztahy k jiným text�m nad rámec konkrétní poezie, 
které nadto vznikaly v 50. a 60. letech 20. století, kdy v ohnisku zájmu byla práv� intertextualita
(Kristeva, Barthes etc.), proto tento pojem nepovažujeme za anachronní, i když uvažujeme o konkrétní 
poezii a realizaci um�lecké myšlenky nap�í� um�leckými obory (srov. pojmy intermedialita a 
transmedialita v úvodní kapitole této práce).  

4. Hra v konkrétní poezii a �tená�

     J. Hiršal a B. Grögerová proklamují v úvodu k antologii konkrétní poezie Vrh kostek: „Tato 
poezie…si ne�iní nárok na estetické prvenství, ani nechce, jak �ekl Guillaume Apollinaire, rušit �i 
zatla�it do pozadí jiné sou�asné �i klasické žánry, ale rozší�it a obohatit paletu poezie o princip hry 
svobodného intelektu a p�isp�t svým zájmem o výtvarné um�ní a sémantické, logické i emocionální 
možnosti jazyka k vytvá�ení nových druh� poezie. (…) Neklade na �tená�e jiné nároky, než aby se 
pokusil vnímat díla jednotlivých autor� v duchu a zám�ru jejich vzniku. A snad aby ho podnítila 
k vlastní vynalézavosti v oblasti poezie jako hry, jejíž pravidla si ur�uje on sám.“ (Hiršal – 
Grögerová 1993, s. 7) 
     Sen o um�ní, které budou tvo�it všichni, je typickou avantgardní myšlenkou, kdy se �tená�/recipient 
text� m�že stát rovn�ž tv�rcem. �tená� je v pojetí Hiršala a Grögerové úzce propojen s autorovými 
tv�r�ími postupy, p�i�emž mu je dán prostor pro individuální vnímání. Tuto �tená�skou autonomii a  
výzvu ke spoluú�asti lze pak využít i v didaktice cizího jazyka. 
     Vzhledem k tomu, že p�i našem výzkumu budeme využívat metodu tv�r�ího psaní, zam��me nyní 
pozornost práv� na vztah tv�r�ího psaní a hry. Které techniky (mající vztah ke konkrétní poezii) lze 

                                                
5  Text Memoria fantastika (2002) v p�ekladu Tomáše Glance vyšel s nep�echýleným jménem autorky 
(Renate Lachmann), my v textu jméno p�echylujeme podle pravidel morfologie �eštiny, aby nedošlo 
k nedorozum�ní v rodu autorky.  V záv�re�né bibliografii však op�t uvádíme jméno nep�echýlené v té podob�, 
v jaké bylo uvedeno v dané monografii.  
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využít p�i tv�r�ím psaní? Z. Fišer navrhuje nap�. techniky p�estavby textu: zm�nu žánru, hry na 
dopl�ování textu (nap�. Ak�ní básn�, srov. Fišer 2001, s. 148; kvízy, ankety, tamtéž, s. 153),  koláže 
(srov. tamtéž, s. 136 – 137), tvorbu slovních h�í�ek, hádanek, nonsensové poezie, kolektivní texty, 
spojování výtvarných a dramatických postup� s prezentací textu aj. Blíže se k t�mto technikám 
vracíme v p�íslušných didaktických pasážích. 

Stanovme si nyní výzkumné otázky pro ak�ní výzkum v souvislosti s ludickým aspektem 
konkrétní poezie:. 

a) Pro náš výzkum je podstatná myšlenka hry svobodného intelektu, kdy dochází k propojení 
um�leckých druh� a žánr�. Konkrétní poezie doslova vyzývala k aktivnímu dotvá�ení textu, text 
byl chápán jako pole neustálého dotvá�ení v pr�b�hu �tení a následn� psaní, resp. tvorby: ludický 
princip byl spojován s modelem p�e-pisu existujícího textu, jeho transformace se satirickými a 
groteskními prvky. �astá byla rovn�ž estetická hra textové permutace. Zam��íme se tedy na to, 
zdali studenti p�istoupí na takto vymezenou estetickou hru, zprost�edkovanou didaktickými 
postupy, zohled�ujícími experimentální návody ke hrám.  

b) Je pro faktického recipienta básnického textu srozumitelný realizující (a ne kódující) charakter hry 
s vylou�ením nebo redukcí sémantického poselství hry? 

c) D�ležité místo ve h�e v konkrétní poezii zaujímá intertextualita. Z teorie recep�ní estetiky víme 
(již z názvu je patrné, že je zam��ena na p�íjemce textu na prvním míst�; teprve pak zohled�uje i 
autora a text), že intertextualitu je nutné zkoumat nejen u daného textu a jeho vztahu k ostatním 
um�leckým díl�m, nýbrž i u recipienta, a to v souvislosti s tzv. horizontem o�ekávání (srov. Jauss 
1969). Intertextualita zde zaujímá d�ležitou schopnost �tená�e zapojit aktuální text do sít� jiných 
text� (celkový horizont o�ekávání je pak závislý ješt� na p�edcházejících zkušenostech �tená�e s 
podobným žánrem literárního textu – v konkrétní poezii m�žeme uvažovat o jejích p�edch�dcích, 
o p�edvále�ných avantgardách – dadaismu, futurismu, suprematismu – nebo o mezivále�né 
avantgard�, zejména o surrealismu). Horizont o�ekávání se dále projevuje v konfrontaci estetické 
a praktické polohy jazyka. Ve výzkumu tedy nep�jde primárn� o analýzu literárního textu a jeho 
literárn�-v�dnou nebo literárn�-historickou interpretaci, ale o reflexi text� založenou na osobní a 
sociální zkušenosti studenta a získanou s ur�itými texty v daném sociohistorickém kontextu, na 
jejichž základ� teprve student bude p�istupovat k interpretaci a práci s texty konkrétní poezie. 

d) Stává se oblast konkrétní poezie skute�n� podn�tem k vlastní vynalézavosti studenta v oblasti 
poezie jako hry, jejíž pravidla si ur�uje on sám? Platí v tomto žánru sm�lá avantgardní myšlenka, 
že se um�lcem m�že stát každý, nebo se i v tomto p�ípad� jedná o dob�e skrývanou iluzi?
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I     Pojem jazykové hry se v pozdní filosofii Ludwiga Wittgensteina objevuje v souvislosti s tzv. 
obratem k jazyku a se zájmem o p�irozený jazyk a jeho významy, závislými na jeho používání. Podle L. 
Wittgensteina je naše �e� jakousi hrou se slovy (srov. Filosofická zkoumání, n�mecky 1953, paragraf 1-7; �esky 
1993, 1. vyd.; 1998 2. revid. vydání). Jazyk je zde zkoumán nikoli jako systém (saussurovské langue), ale jako 
forma života, jako jazyková hra. Slovo m�že být užito r�zným zp�sobem a svého významu nabývá v kontextu 
�e�ové (jazykové) hry (Sprachspiel). Samo pojmenování není ješt� jazykovou hrou, je jen p�ípravou k ní, stejn�
jako šachové figurky rozestav�né na šachovnici nejsou ješt� tahem ve h�e. Významy výraz� lze vid�t jako druh 
funkcí �i rolí (resp. komunikativních funkcí výpov�di jako jsou rozkaz, pobídka, prosba, p�ání aj.), tj. jak jsou 
tyto významy v rámci jazykové hry používány (podle toho probíhá i u�ení se jazyku). Wittgenstein spojuje jazyk 
s �inností („Jako �e�ovou hru budu ozna�ovat také celek zahrnující �e� i �innosti, s nimiž je spjata“. Wittgenstein 
1953, par. 7). 
 Sep�tí hry a �innosti rovn�ž zd�raz�uje J. Huizinga, který je pokládán za zakladatele herního pojetí 
kultury a který vykládá z hlediska hry zejména právo, válku, ob�ady, básnictví a politiku (srov. Homo ludens. O 
p�vodu kultury ve h�e, 1971). Huizinga již p�ed poststrukturálními jazykov�dci zd�raz�uje procesualitu (nikoliv 
systémovost) jazyka, a tedy i procesualitu znaku. V informa�n� komunikativních modelech nemá znak (pop�. 
znakový systém) suverénní postavení, naopak je závislý na lidském jednání. 

II      Kristeva zavádí pojmy jako géno-texte a phéno-texte, jež se vztahují k p�vodnímu textu a navazující 
produkci (srov. Kristeva 1969). V Bachtinov� duchu se stává v tomto vztahu literatura p�ekro�ením pravidel, 
zpochybn�ním, karnevalem.  

III      Barthes (1968) své pojetí intertextu rozvádí následovn�: „ (V intertextu)…jsou p�ítomny jiné texty, 
na r�zných úrovních, ve více �i mén� rozpoznatelných formách; texty p�edchozí kultury a texty okolí kultury, 
každý text je novým tkanivem ze starých citát�.“ (cit. dle Guillén 2008, s. 267) Jak však podotýká C. Guillén 
(2008), Barthes se vyhýbá totaliza�ním ambicím své teorie; teorie mu není terorií.  Pokud bychom akceptovali 
beze zbytku tvrzení, že každý text je intertext, vytrácí se možnost, že by termín intertext p�ipoušt�l odstíny a 
vymezení, aniž by splynul s každým textem.  
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Jazyková invence v konkrétní poezii 

     Jazyková invence v konkrétní poezii pat�í do jedné z nejzajímav�jších oblastí teoretického zkoumání, 
sou�asn� ale i do oblasti nejobtížn�jší: zkoumání toho, na jakých jazykových jednotkách jazyková invence 
operuje, je ztíženo tím, že vzhledem k teoretickému pozadí konkrétní poezie (statistické estetice) ne všechny 
hláskové konfigurace musejí být um�lecky zám�rné, resp. mohou vznikat náhodn�. Rovn�ž �tená�em 
odhalené projevy jazykové invence nemusejí být pro pochopení básnického textu relevantní nebo mohou 
naopak recepci zt�žovat (nap�. hláskové korespondence významov� mén� aktivních souzvuk�, zakládající 
hru hlásek). 
     V konkrétní poezii budeme (ve shod� se �len�ním M. �ervenky, srov. �ervenka 2002, s. 10)  v oblasti 
jazykové invence uvažovat o t�ech pojmových kategoriích, p�evzatých z hudebního názvosloví: o 
instrumentaci, melodice a rytmice. Oblast melodiky (poetického využití v�tné intonace, nazývané veršová 
intonace) však pro sporé zastoupení v konkrétní poezii zmi�ujeme s analýzou rytmiky, tzn. veršové 
organizace básn�. Do veršové organizace básn� �adíme zejména rytmus a rovn�ž rým, i když tento bývá 
chápán jako pomezní jev mezi rytmikou a instrumentací (srov. �ervenka 2002, s. 12 – 13). Instrumentaci pak 
definuje M. �ervenka (2002, s. 11) jako „zp�sob básnického využití zvukové vrstvy jazyka“, který se opírá o 
„kvalitativní rozlišení hlásek (foném�)“.  
     Ve sbornících konkrétní poezie (Experimentální poezie, 1967; JOB-BOJ, 1968; Báse� obraz gesto zvuk, 
1997) lze konstatovat nižší po�et básní založených na využití tradi�ních atribut� poezie – na hláskové 
instrumentaci, intonaci, rytmu a rýmu. Ve v�tší mí�e se objevují básn� založené na novém prostorovém 
uspo�ádání, na novém syntaktickém �len�ní, na dvojím rozložení významu (na literární a výtvarný). Jedním z 
možných d�vod� této nesymetri�nosti m�že být jistá krize zvuku, nejistota vztahující se ke zvukové stránce 
básn� jako té, jež m�la být stavebním materiálem a pilí�em výstavby básnické skladby. Tuto nejistotu 
srozumiteln� pojmenoval již v r. 1930 teoretik Karel Teige, p�edstavitel jednoho z p�edchozích avantgardních 
sm�r� konkrétní poezie - poetismu: „Zvuk - tento kdysi specifický element poezie - prom�nlivý a efemérní, 
stav�ti na zvukových hodnotách slova znamená stav�ti na písku. Spisovná, literární �e�, stavší se postupem 
�asu soustavou grafických zna�ek, ztrácí možnosti akustických kouzel, na nichž ješt� bázuje rytmus a rým." 
(Teige 1930, s. 121; cit. dle Langerová 2002, s. 405).  

I. Hlásková1 instrumentace v konkrétní poezii 

    1.  Jazyková invence u p�edch�dc� konkrétní poezie 

     Podobn� jako u dalších specifických znak� konkrétní poezie m�žeme hovo�it o hledání nového 
básnického výrazu i v oblasti jazykové invence, resp. v oblasti hláskové instrumentace. Jelikož konkrétní 
poezie využívá r�zné druhy básnického materiálu, budeme se s hláskovou instrumentací setkávat zejména 
u akustické konkrétní poezie. Zde tento nový básnický výraz v mnohém navazuje na bohatou tradici 
moderního a avantgardního um�ní. 
     Již dadaisté využívali efektu fonetického p�ekvapení explozivních hlásek (k, t, d). Kurt Schwitters 
skládal své zvukové básn� (tzv. Lautgedichte) z písmen a vytvá�el partitury – návody k jejich recitaci. Tzv. 
exklamativní �e� (z francouzštiny, exclamatif znamená zvolací) se rovn�ž vyzna�ovala novým syntaktickým 
�len�ním textu: text byl nov� vizuáln� uspo�ádán do krátkých úsek�; slovesnost, sémantismus básn� i 
interpunkce (zejména te�ky) byly programov� potla�eny. Podobnými atributy se vyzna�ovala i tvorba Huga 
Balla (nap�. ve zvukové básni Karawana, 1916). D�raz byl p�enesen ze samotné básn� na její recitaci. 
     V surrealistickém automatickém textu se již ve zvýšené mí�e objevují skladby s automatickým 
opakováním stejných hláskových útvar�. Krom� automatického textu, kde je diktátem myšlení vylou�ena 
rozumová kontrola a s tímto p�edpokladem jsou zaznamenávány vn�jší a vnit�ní hlasy a zvuky,  prosluly 
zejména tzv. echolálie nebo glosolálie:  torzovité básnické útvary založené na potla�ení slovního významu a 
na užití hláskového systému daného jazyka.I  
     Futuristické kreace F. T. Marinettiho a Velemira Chlebnikova rovn�ž hledají výraz v odpoutání se od 
logické stavby gramatiky za pomoci nové zvuko�e�i. V Osvobozených slovech F. T. Marinettiho (1919), 
abstraktn� vyjad�ujících duševní stavy pomocí hluk�, �íslic a zna�ek, nacházíme obdobu poezie fónické. 

                                                
1  V �eštin� neexistuje na rozdíl od jiných jazyk� (angli�tiny, francouzštiny, ruštiny nebo n�m�iny) homonymum 
slov ozna�ujících hlásku a zvuk (srov. �ervenka 2002, s. 11). Této neshody pojm� jsme si v�domi a budeme-li hovo�it o 
zvukové instrumentaci, která je v p�ípad� konkrétní poezie širším pojmem nežli hlásková instrumentace, tento rozdíl 
výslovn� zd�razníme. 
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Zvuk slov se rozvinul v telegrafickém stylu; p�i �tení staccatových shluk� slov, které nep�ipoušt�ly souvislý 
tok v�ty, bylo možné sou�asn� zapojit r�zné úrovn� vjem� a po�itk�. Marinetti vytvo�il zvukomalebné 
jazykové sest�ihy a uvolnil slova v�etn� jejich typografického vzhledu (srov. kapitolu o tzv. nové syntaxi). 
Chlebnikov vytvá�í jazyk za hranicemi rozumu a pojmového významu, tzv. zaumnyj jazyk, který m�l 
objevovat nové smyslové hodnoty slov („Bobéoti zn�la ústa./ Veeómi zn�ly o�i./ Pieéo zn�ly brvy.“ 
Chlebnikov 1990, s. 104). Podle Chlebnikova je v morfémech a fonémech slov skryt základ jakéhosi 
univerzálního jazyka, takže „slova vzniklá jejich libovolnými kombinacemi sice nepat�í žádnému 
p�irozenému jazyku, ale zárove� napovídají cosi nezachytitelného, p�ece však existujícího“ (cit. dle Vlašín 
1984, s. 409). 

2. Akustická konkrétní poezie fónická a fonetická 

    V konkrétní poezii byla hlásková instrumentace v návaznosti na p�edchozí avantgardní sm�ry zam��ena na 
hru zvuk� hlásek, pop�. jejich skrumáže (tj. shluky). V rámci konkrétní poezie lze rozlišit podle manifestu 
konkrétní poezie - Prvního stanoviska mezinárodního hnutí (datováno 1963) – poezii fónickou a fonetickou
a n�které další specifické druhy akustické konkrétní poezie nacházející se p�edevším na pomezí zvukové a 
výtvarné invence. 
     Zam��me se nyní na pojmy fónická a fonetická poezie, jejichž podstata je alespo� v základních rysech 
z�ejmá: jde o zvuk v nejobecn�jším slova smyslu a jeho využití v tvorb� básník� konkrétní poezie. Vyjdeme-
li z teorie fonetiky, pojem fón zna�í jednotku pro vyjád�ení hlasitosti v rámci sluchového pole vnímaného 
�lov�kem (srov. Palková 1994, s. 97-98), zatímco foném ozna�uje „elementární zvukový segment, který je 
vymezen na základ� své schopnosti diferencovat vyšší, znakové jednotky jazykového systému, tj. morfémy“ 
(tamtéž, s. 118). Pro nás je d�ležitá charakteristika fonému, a to proto, že tento nenese význam, nýbrž pouze 
umož�uje odlišit jeden morfém od druhého. Poezie fónická i fonetická jsou zam��eny výhradn� na mluvenou 
podobu jazyka: tato vyzní až p�i recitaci.  
     Sou�ástí fónické i fonetické poezie je i využití permutací hlásek, podobn� jako u poezie vizuální, což 
umoc�uje expresivitu text� (srov. nap�. báse� Ptá�ek v dutinách ocelového m�sta, Novák 1993, s. 187, In 
Hiršal – Grögerová 1993).  

     2.1 Fónická poezie, abstraktní poezie, absolutní báse�

     Podle zmi�ovaného manifestu – Prvního stanoviska mezinárodního hnutí (datováno 1963) – je báse� ve 
fónické poezii komponována na magnetofonovou pásku a slovo a v�ta jsou pojímány jako „objekty a centra 
auditivní energie“ (cit. dle sborníku Báse� obraz gesto zvuk, 1997, ne�íslováno [1967]). Tato definice je 
pon�kud neur�itá, nicmén� lze ji dour�it, pokud si vybavíme analogický pojem konkrétní hudba, která 
pracovala se zvukovým materiálem odvozeným z reálného sv�ta. Zvuky ze sv�ta techniky a pr�myslu 
ostatn� hojn� ke své produkci využívali již futuristé (srov. Marinetti 1980). Pro tzv. konkrétní hudbu nebyly 
d�ležité melodie, harmonie, rytmus, ale p�edevším technické parametry zvuku (výška tónu, jeho trvání, 
barva a rovn�ž intenzita – hlasitost: konkrétní hudba, podobn� jako fónická poezie, zachází s auditivní 
energií). Konkrétní hudba pracuje s lidským hlasem, hudebními nástroji, hluky a šumy z ulice – tedy 
p�irozenými tóny, které jsou pak technicky upravovány, modulovány a deformovány. Tato hudba je jednou z 
podob elektronické hudby, druhou podobou je práv� hudba ur�ená a komponovaná pro magnetofonový pás, 
p�etvá�ená pomocí po�íta�e. Obojí lze považovat za p�íbuzné formy poezie fónické a fonetické (srov. 
Doubravová 2009, s. 85; Hoffmann 2000, s. 27-28).  
     Na rozdíl od konkrétní hudby, pro kterou rytmus nebo melodie nemají valný význam, si fónická poezie v 
toku hry se zvuky d�ležitost rytmu �i melodie zachovává a transformuje shluky zvuk� ve specifické 
neologismy (srov. nap�. Hiršal - Grögerová 1968; tíž 1993). Fónická poezie je p�edstupn�m poezie fonetické: 
v�tšinou si vysta�í s rozložením textu na hlásky a jejich zp�tnému spojování podle pravidel kombinatoriky, 
což m�že vést k nekone�né h�e nov� vznikajících význam� – srov. Text I (Hiršal – Grögerová 1993, s. 9) 
nebo Text III (tamtéž, s. 12). 
     Pr�vodce literárním dílem (2002) shledává pojem fónická poezie shodným s pojmem abstraktní poezie

nebo absolutní báse�2, protože „její materiál (zvuk hláskových skupin nebo jejich grafický záznam) je sám 

                                                
2       Pojmy absolutní poezie a abstraktní poezie – srov. též definice ve Slovníku literární teorie (Vlašín 1984, s. 
9-10). Tento slovník abstraktní poezii považuje za pojem navazující na absolutní poezii. Abstraktní poezie analyzuje 
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absolutním obsahem textu, nepojmenovává žádnou duchovní skute�nost empirickou nebo fantastickou“ 
(Lederbuchová 2002, s. 5). Abstraktní poezie se pokouší formulovat jazykový prasystém nepoznamenaný 
ješt� jhem konven�ního sp�ažení lexému s významem (�ímž je blízká zaumnému jazyku futurist� – srov. 
úvodní kapitolu o vymezení pojmu).  
     Absolutní báse�, jejíž po�átky spadají až do konce 19. století, má sv�j p�vod v tzv. absolutní poezii. Tato 
povyšovala zvukové kvality jazyka (tzv. hláskový symbolismus).3 Jazyk absolutní básn� není soustavou 
pojm�, nýbrž zvuk�. Vzniká �e� blízká hudb�. Slova, z nichž je báse� složena, postrádají logický význam a 
nevytvá�ejí logické v�ty. Dojem plynulého toku v�t a verš� z�stává. 
     Ve sv�tové poezii proslula coby absolutní báse� v n�meckém hláskovém systému h�í�ka Christiana 
Morgensterna Veliké Lalulá (srov. nap�. Morgenstern 1967; týž 1998), kterou zp�sobem odpovídajícím 
hláskové struktu�e �eštiny p�evedl (což je vhodn�jší ozna�ení nežli p�eložil) básník – konkretista Josef Hiršal 
(srov. Morgenstern 1990; Morgenstern – Born 2009). Podoba básn� v �eštin� podle Brucknera a Filipa 
(1997) usv�d�uje i tzv. absolutní jazyk z jisté závislosti na národním jazyce i z „jisté pojmovosti vyplývající 
z dikce, hláskové instrumentace a také ze slovních paralel známých jazyk�“. (Bruckner – Filip 1997, s. 11) 
Do jisté míry lze Hiršal�v p�eklad Morgernstenovy básn� chápat jako druh svébytné tvorby, fónické básn�, 
ve které je využito zákonitostí �eštiny ve vzájemném spojení hlásek. Mnozí tv�rci konkrétní fónické poezie 
sice svou p�íbuznost s abstraktní poezií rafinovan� skrývali nebo dokonce popírali, nicmén� konkrétní poezii 
fónickou lze chápat jako jisté pokra�ování poezie abstraktní, nebo� obé – potla�ujíce komunika�ní funkci 
jazyka – rozkládají jazyk na um�lé hláskové shluky a zvlášt� vyzdvihují �i izolují zvukové vlastnosti jazyka

(melodii, rytmus a zvuk hlásek) – srov. Vlašín 1984, s. 9-10; Lederbuchová 2002, s. 5; srov. též úvodní 
kapitolu této práce.  

2.2 Fonetická poezie 
     Fonetická poezie je založena podle Prvního stanoviska mezinárodního hnutí (datováno 1963) na 
„fonémech, zn�lých �ásticích jazyka a všeobecn� na všech zvucích, vydávaných lidskými hlasovými orgány; 
tyto fonémy jsou zpracovávány pomocí magnetofonu a sm��ují k vytvo�ení zvukového prostoru.“ (cit. dle 
sborníku Báse� obraz gesto zvuk, 1997, ne�íslováno [1967]). Fonetická poezie propracovává shluky zvuk� a 
hlásek, na kterých je založena i poezie fónická. Fonetická poezie se však soust�edí na ur�ité parametry 
mluvené podoby jazyka (barvu tónu, délku hlásek, jejich intenzitu), resp. fonémy – elementární zvukové 
segmenty - deformuje, ozvlášt�uje, artikuluje jinak, než jak je b�žné pro normu (nap�. dochází k zám�n�
zn�lých a nezn�lých konsonant�, dlouhých a krátkých vokál�). 
     Úryvek z Kafkova Zámku transformují Hiršal a Grögerová pod názvem Josef K. snil (Byl krásný den a K. 
cht�l jít na procházku) následovn�: „Byyyyyyyyyyl kráááááááááásný deeeeeeeeeeen abcdefghijklmnop 
cht�����������l jíííííííííít rstuvwxyzž (…)“ (Hiršal – Grögerová 1968, s. 62). Zmnožení vokál� zesiluje 
absurdní vyzn�ní textu. V Textu XIV (tamtéž, s. 30) dochází ke h�e s kvantitou samohlásek (ke krácení a 
dloužení vokál�), jakož i ke h�e se souhláskovými alternacemi, jež ovšem nikterak nesouvisejí ani s 
konjugací, ani s deklinací, ani s odvozováním slov (srov. normativní alternace, Palková 1994, s. 249 a dále). 
V�tu Aniž k�i�te, že vám stavbu bo�ím zmi�ovaný text Text XIV p�em��uje ve Anýz krýct� zé vam 
š�avb�bórym (Hiršal – Grögerová 1968, s. 30).  
        

3. Specifické druhy akustické konkrétní poezie 

     3.1  Báse� jako k�ik 

     Extrémním typem akustické poezie jsou kreace, kdy se autor snaží napodobit zvuky vztahující se k 
mimice úst a tvá�e provázející nejr�zn�jší emoce (k�ik, vzlyk, hn�v, pochyby, smích, hysterii apod.). 
Teoreticky se tento typ opírá o názory francouzských konkretist� Henriho Chopina a Bernarda Heidsiecka 
(srov. sborník Slovo, písmo, akce, hlas, 1967, s. 116 – 123 a s. 124 – 128). P�estože mají tyto kreace sty�né 

                                                                                                                                                                 
jazyk, v krajním p�ípad� až na fonémy a um�lé hláskové shluky, jimž chybí lexikální význam (Slovník literární teorie 
uvádí jako p�íklad slova kroklokwafzi, semememi, která pocházejí z Morgensternovy abstraktní básn� Veliké Lalulá - 
srov. Vlašín 1984, s. 9).  
3       Absolutní poezie byla prosazována zejména francouzskými prokletými básníky, kte�í ve své tvorb�
usilovali být absolutní v obraznosti i absolutní ve výrazu. Toto vytvá�ení �isté krásy, �isté poezie bez povinnosti 
sd�lovat téma i obsah, ovlivnilo posléze i surrealismus a rovn�ž zmi�ovanou absolutní báse�, jejíž �e� je nezávislá na 
pojmové a významové hodnot� slova. 
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body s poezií fónickou a konkrétní hudbou, jejich celkové vyzn�ní ústí do vysoce expresivní �e�i oprošt�né 
od slov. M. �ervenka upozor�uje na rozdíl mezi zvukomalbou (tj. využitím onomatopoických slov, 
vztahujících se ke zvuk�m vn�jšího sv�ta) a tzv. artikula�ním gestem, jež má nejblíže k výše popsanému 
druhu hláskové instrumentace a jež je spjato s t�lesností provázející citový prožitek (srov. �ervenka 2002, s. 
43 - 44).  
     Manifesty Henriho Chopina p�sobí s odstupem �asu spíše jako avantgardní pokus o verbální hudbu, 
hudbu ze slov. Ta zpívá v prozatímním stádiu tak, že zachází s fonémy a slovy jako s objekty, jimiž je 
zpracováván tonální motiv. P�íznivci tohoto druhu poezie se snažili o fundamentální návrat k po�átk�m 
um�ní, kdy se slovo a hudba vzájemn� neodd�lovaly (srov. rovn�ž jazykové mutace Raoula Hausmanna, 
Hausmann 1967, s. 109-115; týž 1997 [1968/1969], ne�íslováno. Hausmann prorokuje ve svých utopických 
vizích eidofonii4 jako "podobu mutace, nadanou ur�itým kybernetismem mezi vid�ním a slyšením" 
Hausmann 1967, s. 115).   
     V souvislosti s pokusem o definování básn� jako k�iku nelze nezmínit Hadí kámen Miloslava TopinkyII, 
teoretický esej o jazyce básnictví v jeho t�lesném zrodu, založeném na artikula�ních pozicích p�i 
vyslovování a produkci zvuk� (srov. Topinka 2007 [1966]). Pro �eskou konkrétní poezii však tento 
specifický druh není po�etn� p�íliš typický. 

     3.2  Akustická poezie v dialektu 

     Tento druh fónické a fonetické poezie proslul zejména v n�mecky psané poezii ve sdružení zvaném 
Wiener Gruppe (Víde�ská skupina, srov. nap�. Achleitner 1968). Auto�i této skupiny do jisté míry využili 
víde�ského odstínu rakouské n�m�iny (bohatosti hlásek, jejích akustických variant), aby p�iblížili výpov�di 
v ná�e�í  úrovni p�ikládané spisovnému jazyku: jazyk ná�e�í zde není pojímán jako mén�cenná varianta 
mluv�ího z venkova, není spojován s p�edstavou jisté naivity.  

     Z �eské akustické poezie v ná�e�í zmi�me nap�. báse� Dialekt (sbírka JOB-BOJ, 1968, s. 37), 
napodobující hanácký dialekt: „(...) když byl navalené, drbnul druhyho puka�a šprundlákem do zobáka (...)“. 
Obdobn� jako akustická báse� v dialektu je pojata báse� Starý slovník (tamtéž, s. 38), napodobující 
anachronismy: ve skute�nosti se jedná o neologismy a expresivní slova.  

     3.3  Internacionální makarónské texty v �eské konkrétní poezii 

     Rytmickými prost�edky, nestejn� dlouhými �adami konsonant� a vokál�, ur�ujícími tempo a tón, se 
vyzna�ují básn� obsahující n�mecká, francouzská a anglická slova a v�ty �i spíše jejich torza: srov. nap�. 
sborník JOB-BOJ: text wenn je call (1968, s. 84); reclamtext (tamtéž, s. 80) nebo general dynamics (tamtéž, 
s. 86). Navazují tak na tzv. makarónské texty dadaist� (srov. Langerová 2002, s. 403), které byly ve své dob�
i autory recitovány a zpívány.  
     Internacionalismy Jind�icha Procházky (srov. Procházka 1993, s. 124 - 152, In Hiršal – Grögerová 1993) 
vyjad�ují novou emocionalitu vznikající na základ� geometrie: v básni Výst�el na nic/k ni�emu je vizuální 
zobrazení výst�elu složeno z výraz� ve t�ech - �ty�ech jazycích (tamtéž, s. 125). 

     3.4 Foneticko-vizuální básn�
   
     Jevem zvukové instrumentace a sou�asn� i jevem výtvarné kompozice jsou foneticko-vizuální básn�, 
mající n�kolikerou podobu: od asémantických konstelací5, složených pouze z písmen nebo slov, po 
strukturální básn� nebo seriální básn� foneticko-vizuální, jejichž obdobou jsou topologické texty nebo 
�et�zce.  

     Konstelace ze slov 
     Konstelace Ladislava Nováka Josef (Novák 1993, s. 183, In Hiršal - Grögerová 1993) je založena na  
neologismu - permutaci Hiršallibi s hláskovou hrou ve slov� líbí (libi-líbí-líbá atd.). Slovní sémantické 
konstelace, tzv. events, nacházíme v díle Vladimíra Burdy (srov. Burda 2004 [1966]). 

                                                
4 Eidofonie - eidos (z �e�tiny) je odvozeno od eidenai, vid�t i v�d�t; fonie pak zna�í zvukovost.  
5  Pojem konstelace je podrobn� vymezen v kapitole o nové syntaxi. 
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     Strukturální básn�

Jak již název napovídá, jsou strukturální básn� založené na struktu�e slov a slabik, resp. na jejich analýze a 
rekompozici. Básník skute�nost nepopisuje ani neopisuje p�enesené významy, nýbrž skute�nost pomocí 
slovních a hláskových šv� tvo�í.  

- Strukturální báse� hlásková  je v�tšinou složena z jednoslovných tvar� slov a bývá hrou s ra�ími verši 
(„zim miz“), jakož i hrou s alternacemi kvantity (á - a ve slovech „máj jam“, Procházka 1993, s. 117, In 
Hiršal - Grögerová 1993) a alternacemi m�kkosti (� - e ve slovech „t�l – let“, srov. tamtéž).  

- Strukturální báse� slabi�ná analyzuje slova na slabiky, pracuje se slovními švy: recipient je vyzýván, aby 
vnímal kompozici slov, uspo�ádanou do vizuáln� vnímatelných sloupc� (srov. nap�. Procházkovu báse�
Hahou!, využívající též onomatopoických slov: „ji-kry kry-jí“ etc., Procházka 1993, s. 116, In Hiršal - 
Grögerová 1993).  

Podobný princip jako u strukturální básn� slabi�né (založené na skládání slov na základ� hry s 
morfematickými švy) lze vysledovat i u kompozice topologických text� nebo �et�zc� (srov. Hiršal - 
Grögerová 1993, s. 318 - 319). 

- Strukturální báse� slovní je obdobou strukturální básn� slabi�né, zachází ovšem s celistvými slovními 
druhy - nap�. „t�ší - šíje; št�ká - kašel, sykot - kosí“  (Procházka 1993, s. 115, In Hiršal - Grögerová 1993). 

Seriální báse� foneticko-vizuální 

     V básni Píse� Ledového mo�e (Procházka 1993, s. 119, In Hiršal - Grögerová 1993) zpívá ledové mo�e 
slabikami „kra-kry krá (...)“o zamrzajících ledových plochách v ohrani�eném mo�ském prostoru.  

   Celkov� však p�ipomínají foneticko-vizuální básn� sérii rébus�, ur�ených k rozlušt�ní princip� slovotvorby 
a morfologických podobností slov, a za svými avantgardními futuristickými p�edch�dci spíše pokulhávají v 
invenci, i když mohou �tená�e upozornit na bohatost hláskové struktury toho �i onoho jazyka. 

                                                
I      V literární teorii jsou termíny echolálie a glosolálie již používány v posunutém významu (srov. Langerová 2002, s. 
539). Termín echolálie (z latinského echo = ozv�na, p�vodn� z �eckého �ch	 = zvuk a p�ípony –lálie) je v p�vodním 
slova smyslu používán v léka�ství a ozna�uje opakování slov pronesených druhou osobou, což p�sobí jako ozv�na. 
Vyskytuje se u n�kterých duševních onemocn�ní, nap�. u schizofrenie, u n�kterých afázií nebo u duševn� zaostalých 
jedinc� (srov. Echolálie [online]. [cit. 12. 12. 2011]. Dostupné z:  http://leccos.com.). Glosolálie (z �eckého glossa = 
jazyk a p�ípony -lálie) bývá jako um�lá, vytvo�ená �e� bez slovního obsahu pozorována u osob p�i n�kterých duševních 
poruchách, v hypnotických stavech nebo v náboženské extázi (tzv. mluvení v jazycích, srov. nap�. �erný – Holeš 2004, 
s. 52-55).  

II      Tvorba básníka M. Topinky (1945) souvisí s konkrétní poezií sbírkou Krysí hnízdo (vyšlo 1992 [1970, náklad 
zakázán] ). Motiv krysího hnízda, blízký beckettovským vizím, odráží náladu doby ohrožení, v níž se po srpnu 1968 
ocitla �eská kultura. Celá skladba je komponována jako vizuáln� – experimentální text, který je rozbíjen a pak r�zn�
stmelován a geometrizován; Krysí hnízdo je též blízké básním pro pohybovou recitaci L. Nováka (sbírka Receptá� 1992 
�esky [1972 n�mecky] ).  
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II. Verš a rytmus, rým a strofa v konkrétní poezii 

Prom�na v chápání jejich funkce 

    V následujících �ádcích budeme vycházet z teorie volného verše (srov. �ervenka 1991, 2001, 2002), 
jakož i z pražského strukturalismu (srov. Muka�ovský 1966) a teorie recep�ní estetiky (srov. Iser 2004 
[1976], Jauss 1984 aj., srov. též kapitolu o literární komunikaci).  Nebude nás pouze zajímat, jak funguje 
rytmus a verš, rým a strofa v konkrétní poezii, ale budeme si rovn�ž klást otázku, jak se toto versologické 
zázemí promítá do recep�ní estetiky, do literární komunikace ve výuce, v našem p�ípad� do studentovy 
recepce p�i ak�ním výzkumu. Toto propojení nám p�ipadá zcela klí�ové, protože se p�i ak�ním výzkumu 
nebudeme setkávat s literárním v�dcem zabývajícím se versologií, nýbrž s modelovým �tená�em (srov. Eco 
1985), který zcela zásadn� bude ur�ovat odpov�
 na otázku, zdali n�které texty konkrétní poezie v mysli 
recipienta budou v�bec p�ijímány jako poezie (viz dále výzkumná otázka na konci této kapitoly a výzkumná 
�ást).  
     Verš v konkrétní poezii z volného verše pov�tšinou vychází, vzniká na jeho pozadí, snaží se jej p�ekonat 
nebo i celý versologický systém rádoby negovat: na verši konkrétní poezie (lze-li v�bec �asto ješt� hovo�it o 
verši) je dob�e patrný paradox, že jevy p�ebírají, nesou n�které rysy svého p�edch�dce, kterého se snaží 
p�ekonat. 

     Již v 19. století lze pozorovat dv� základní tendence ve vývoji verše, které se projevují rovn�ž u 
avantgardních p�edch�dc� konkrétní poezie6 a následn� v 50. a 60. letech 20. století v poezii konkrétní: 
jednak zm�ny ve vnit�ním �ádu básnické skladby (rozpoušt�ní pevných veršových forem, sm��ování k 
volnému verši7 nebo dokonce k básnické próze), jednak d�raz na vizuální složku básn�, spojenou s 
grafickým rozvrhem díla.  
     Tradi�ní atributy poezie (rytmus a verš, rým a strofa) se v�tšinou v konkrétní poezii objevují jen ve 
zredukované podob�, resp. se prom��uje jejich funkce, nebo tyto atributy zcela chybí. 
     Teoretik literárního experimentu 60. let Max Bense (Bense 1962 n�mecky, 1967 �esky) rozlišuje texty 
klasické a neklasické. Do klasických zahrnuje Bense ty, k jejichž stavb� jsou využity p�evážn� principy 
versifikace a periodiky, resp.  metrická stanoviska (jako metrum, tj. teoretickou míru rytmu; rým atd.). Za 
neklasické jsou naproti tomu považovány texty, které vd��í za sv�j vznik a �len�ní vícemén� výhradn�
statistickým pochod�m (jako pouhému hromad�ní, poruchám, náhodám; srov. též Hiršal – Grögerová 1999 
[1964], s. 235). Toto �len�ní se ovšem p�i bližším pohledu jeví spíše jako zjednodušené. Bense na tomto 
míst� (srov. Teorie text�, 1967, s. 8-15) rozlišuje pojmy um�lé a p�irozené poezie, p�i�emž my chápeme 
konkrétní poezii jako typ poezie um�lé.8 Tradi�ní i tzv. um�lá poezie (podle Benseho texty klasické i 
neklasické) pracují se zvukorytmickou organizací verše, vymezují jeho grafickou podobu a rovn�ž opakují 
nebo porušují sémantickou strukturu. V poezii p�irozené z�stávají tyto principy skryty a nep�sobí na 
recipienta p�ímo. U konkrétní poezie pov�tšinou dochází k osamostatn�ní t�chto princip� (až sm�rem k 
exkluzivním podobám, p�ibližujícím básn� ne�itelnosti a nesrozumitelnosti – srov. �ervenka 2002, s. 59). 
Um�lá poezie se však od tradi�ní p�esto liší, a to tím, že systém jazyka – v�etn� systému versologického – 
analyzuje a t�íští a následn� jej skládá dle zvláštních pravidel. Tato zvláštní rekompozice op�t probíhá na 
pozadí tradi�ní poezie. 

Vymezení tradi�ních atribut� poezie v poezii konkrétní  

1. P�íznaky rytmu v konkrétní poezii 

1.1 Rytmus a grafika (výtvarný rytmus) 

     Z teorie verše víme, že rytmus je jevem zvukovým (srov. nap�. Vlašín 1984; �ervenka 2001, 2002), a to i 
tehdy, nehovo�íme-li o zvucích reáln� zn�jících, ale o zvucích potenciálních: „(…) obrací-li se v�bec 

                                                
6  Na p�edchozí básnické sm�ry, které se snaží �elit konven�nímu uspo�ádání, jehož formální jednotkou je verš, 
upozor�uje v tezích konkrétní poezie Augusto de Campos (srov. Campos 1967, s. 74 – 75, In Slovo, písmo,akce, hlas, 
1967). 
7  Definice pojmu volný verš – srov. �ervenka 2002, s. 57-123; Peterka 2001, s. 124 - 127; Vlašín 1984, s. 404. 
8  Blíže k t�mto pojm�m – viz úvodní kapitola a kapitola o lyrickém subjektu v této práci. 
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literární dílo nezprost�edkovan� na n�jaký smyslový orgán, je to sluch.“ (�ervenka 2001, s. 18) Dokonce i u 
volného verše z�stává povaha rytmu zvuková: po odstran�ní všech známých p�íznak� a norem rytmizace 
p�ejímá úlohu nositele rytmu veršová intonace. Nejedná se zde o rytmus p�ízvukový, ale o intona�ní, který je 
redukovaný (srov. týž 1991; Peterka 2001). 
     O intona�ní samostatnosti verše v konkrétní poezii9 nelze vždy hovo�it, a pokud ano, nej�ast�ji to bývá u 
poezie fónické a fonetické (srov. pojmy v kapitole o jazykové invenci)  nebo u tvorby nerezignující na slovo 
jako nositele významu a veršovou intonaci, by� v minimalizované podob� (srov. nap�. sbírku E. Juliše 
V�domí možností, 1969). 
     N�která tvorba v rámci konkrétní poezie ovšem tvo�í speciální p�ípad: nositelem rytmu se zde stává 
grafika zastupující veršovou intonaci. Výtvarný rytmus lze pozorovat tam, kde se básn� ocitají na pomezí 
slovesného a výtvarného um�ní (což je v každém básnickém textu, kde se písmeno dostává do kontextu 
vizuálního obrazce a kde samotný text získává druhý – vertikální – rozm�r plochy; patrné je to nap�. u poezie 
evidence, jež materializuje písmo a zhodnocuje psaní umíst�né do prostoru).10 P�íkladem m�že být Rytmická 
báse� J. Valocha (Valoch 1993, s. 42 [1967], In Hiršal – Grögerová 1993), skládající se ze dvou písmen 
(velkého Y a malého y), která se st�ídají v grafické perspektiv� umíst�né do obrazce obdélníku.  Rytmus u 
vizuální poezie evidentní tak mohou simulovat i okrajové prvky písma – ty, které mají tvarov� i významov�
nejobecn�jší charakter. Jejich rytmické charakteristiky jsou považovány autory za dostate�ný „�ád v pozadí“ 
- tamtéž, s. 12. T�mito prvky písma mohou být poml�ky simulující hudební rytmus (nap�. v poezii Z. 
Barborky, 1992) nebo poml�ky a jejich variace, umíst�né do �ádek nestejné délky a simulující sestupné 
metrum11, nap�. v rytmických básních J. Valocha (1993, In Hiršal - Grögerová 1993). Rytmickou danost 
umož�ují vytvá�et v pravidelné lineární následnosti rovn�ž:  

a) diakritická znaménka (v typogramech V. Havla ve sbírce Antikódy, 1993 a ve sbírce L. Nováka 
Pocta Jacksonu Pollockovi, 1966), 

b) matematické symboly (nap�. binární kódy L. Nebeského ve sbírce Osm binárních básní, 1996), 
c) �áry v básních - kresbách Josefa Honyse (srov. Honys 1993, In Hiršal - Grögerová 1993: básn�

Festival nudes, tamtéž, s. 360; Konverzace, tamtéž, s. 357; Sd�lení, tamtéž, s. 353). 

1.2 Rytmus ve volném variování syntaktické struktury 

     P�íznak rytmu lze vysledovat v rámci konkrétní poezie u verš� založených na kombinatorických 
principech, resp. u tzv. permuta�ního verše nebo verších založených na variacích. Tento p�íznak je udržován 
volným variováním syntaktické struktury, jejíž v�tné figury jsou postupn� konkretizovány r�znými slovy 
daného souboru. Tento verš se m�že blížit až arytmii. Proto je také tato tvorba strukturn� nejbližší volnému 
verši. 
     P�íkladem zacházení s rytmem a p�ízvuky v permuta�ním verši je tvorba E. Juliše z konce 60. let, která se 
ovšem prototypu úplné arytmie vymyká. Podle M. �ervenky lze v této tvorb� vypozorovat volný verš
dvojího typu (srov. �ervenka 2002, s. 115). Za prvé verš prom�nlivého rozsahu, se silnou tendencí k 
pod�ízení rytmických jednotek v�tnému �len�ní (prom�nlivý rozsah verše se zde projevuje v grafickém 
vy�len�ní daného tématu, který podléhá kombinatorickému principu variací – podle �ervenky nap�. Letní 
cyklus ze sbírky Progresivní nepohoda, 1965). Za druhé splývavý verš bez interpunkce a s umírn�ným užitím 
p�esah�, s pozoruhodnou tematickou kompozicí básn� (M. �ervenka – srov. tamtéž, s. 178 -  uvádí jako 
p�íklad báse� Pokuste se klidn� prolistovat albem svého srdce z Julišovy sbírky Krajina her, 1967, kde 
dochází k prolínání t�í rolážových pásem textu, tvo�ících svébytný mnohovýznamový celek).  

     Svébytným zacházením s rytmem, založeným na principu variací, je Fuga Zde�ka Barborky (srov. 
Barborka 1993, s. 75 - 79 a  s. 80 – 81, In Hiršal – Grögerová 1993). Z. Barborka vycházel z oblasti hudební, 
z barokní fugy gis moll Bohuslava Mat�je �ernohorského: v šestitaktovém tématu, který zazní dvanáctkrát, 
je obsaženo celkem 32 r�zných melodicko-rytmických útvar�. Tyto melodicko-rytmické útvary jsou pak 

                                                
9  Intonací jazykov�da rozumí kombinaci síly a výšky hlasu, která signalizuje hranice �e�ových celk� – srov. 
Peterka 2001, s. 111. 
10  V našem výzkumu se jedná nap�. o báse�-obraz  (Ji�í Kolá�: Všechno �íci jinak – zrození poezie) a spaciální 
poezii (Pierre a Ilse Garnierovi: i+e).  
11  Ve výtvarn�-básnických textech, umíst�ných do prostoru stránky, bychom teoreticky mohli hovo�it o 
náznacích �i zbytcích sestupného nebo vzestupného metra: není ovšem jisté, že tyto náznaky jsou autorsky zám�rné, a 
ješt� mén� je jisté, že budou vypozorovány a konkretizovány samotným recipientem. 
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p�evedeny do topografického zápisu a posléze do jazykové analogie: analogem not jsou tu písmena, hudební 
motivy p�evedené do slov sledují téma a zp�soby opakování tohoto tématu. Jazyk hudby je p�eveden do 
rytmu jazyka konkrétní poezie.    

1.3 Rytmus v básnických figurách 

     Redukovaný rytmus v konkrétní poezii lze vysledovat též v básnických figurách jako ra�í verš nebo 
anagram (srov. ra�í verše v díle V. Burdy, 2004; J. Procházky, 1993, In Hiršal – Grögerová 1993; srov. dále 
pojednání o básnických figurách v konkrétní poezii). Ra�í verš v konkrétní poezii sou�asn� d�jovost 
vyvolává i omezuje, brzdí reverzním pohybem. Grafická podoba ra�ího verše tak sugeruje sou�asn� rytmus 
jako signál pohybu i rytmickou strnulost.  

  
2. Verš konkrétní poezie 
    
     Již avantgardní sm�ry 1. poloviny 20. století zvláštním zp�sobem graficky �lenily verše (nap�. 
Majakovského futuristické sch�dky vznikaly �azením segment� verše stup�ovit� pod sebe, srov. Majakovskij 
1969 [1924]).  
     O verši smíme obecn� hovo�it u lineární jazykové organizace textu tam, kde z�stal zachován �ádek (by�
verš p�ežil slovo, které bylo nahrazeno výtvarným vyjád�ením - srov. básnický výraz ve výtvarných kreacích 
Ji�ího Kolá�e, Kolá� 1994, týž 1999) nebo u konfigurací opakujících se prvk� na ploše, tzn. ve vertikálních a 
horizontálních strukturách básn�, zejména v konkrétní poezii vizuální (srov. kapitolu o nové syntaxi).  
Znovu podotýkáme: verš nebo �ádek jako grafický signál veršovanosti je p�ítomen v konkrétní poezii 
vizuální (zvlášt� v jejích typech poezie obrazové nebo evidentní) i tam, kde se básník – autor v�dom� vzdává 
slova (srov. Básn� ticha, 1994). Zde se verš konkrétní poezie dostává do souvislosti s abstraktní malbou: 
abstraktní malba posiluje svou p�íslušnost k malí�ství reminiscencemi na r�zné dávn�jší žánry, sm�ry, 
koncepce prostorovosti a plošnosti („aby plocha pokrytá nic nezobrazujícími barevnými skvrnami byla 
akceptována jako obraz.“ �ervenka 2002, s. 58 - 59). Podobn� aby text – volný verš nebo torzovitý verš 
konkrétní poezie – byl recipientem v�bec p�ijat jako veršovaný, musí navazovat na soudobé nebo starší 
veršové útvary: „Fragmenty, neúplné náznaky a vedlejší p�íznaky nesporných veršových organizací jsou pro 
tv�rce i vnímatele pokynem, aby si p�íslušné texty za�adil do tradice veršované slovesnosti.“ (týž 2001, s. 
12) M. �ervenka tak ve svém strukturáln�-sémiotickém pohledu na volný verš považuje experimentální 
básnictví (do n�hož konkrétní poezie spadá, srov. úvodní kapitolu o vymezení pojmu) za sou�ást vývoje 
volného verše, za jednu z jeho vývojových etap, vzniklých na pozadí soudobých nebo starších standardních 
veršových útvar� (srov. �ervenka 2002). 

2.1 Grafický verš konkrétní poezie 

     S pojmem verš mají tedy texty konkrétní poezie ve v�tšin� p�ípad� spole�né grafické vy�len�ní jednotek 
textu. Ve vizuální konkrétní poezii je �asto verš nahrazen jinými formami grafického �len�ní textu: 
syntaktická struktura zde není p�ehodnocena veršem, nýbrž nap�íklad konstelací (srov. Novák 1966), 
konstrukcí (srov. Nebeský 1993, In Hiršal – Grögerová 1993), typogramem (srov. Burda 2004) �i 
logogramem (srov. Kolá� 1994). V tradi�ní poezii souvisí grafická podoba verše s hudebním rozvrhem a je 
základem prostorového �len�ní textu. I u konkrétní poezie se lze op�ít p�i vymezení n�kterých básnických 
útvar� o grafickou podobu verše jako hudebního zápisu: n�které básnické útvary zde nesou p�ímo ve svém 
názvu partituru (srov. báse� Partitura pro auditivní báse� na jméno Baudelaire, Kolá� 1993, s. 371 - 394, In 
Hiršal – Grögerová 1993). Partitura je notovým zápisem všech hlas� skladby, kde má každý hlas nebo 
skupina hlas� vlastní osnovu: pojmenováním skladby názvem partitura je mj. zd�razn�na mnohost, varia�ní 
polyfonie básnických text� konkrétní poezie. Prostorové �len�ní simulující notový zápis mají rovn�ž texty - 
partitury ve sbírce JOB-BOJ (srov. Text II a Text III, 1968, s. 108). 

2.2 Volný verš v kombinatorické poezii a procesuálních textech 

     Veršová struktura je úpln� nebo �áste�n� zachována u verš� založených na kombinatorických principech: 
zde je verš zvrstven permuta�ní hrou nebo volným variováním syntaktické struktury (srov. Jankovi� 2005, s. 
878 – 879; srov. též p�edchozí pojednání o rytmu). 



69

     O volném verši p�ibližujícímu se próze lze hovo�it taktéž u poezie návod� a poezie destatické, jež 
zd�raz�uje procesuální, nikdy neukon�ený charakter um�leckého díla (srov. Novák 1992; Kolá� 1988 
francouzsky, 1994 �esky). 

2.3 Versologická stopa a produkce význam�

     Versologickou stopu vymezuje Teorie literatury pro u�itele (2001, s. 113) jako skupinu hlásek s jedním 
p�ízvukem. Versologická stopa souvisí úzce s produkcí význam�: sémantický výzkum verše prokázal, že 
veršové útvary nejsou prázdné vn�jší formy, jak by se mohlo navenek zdát (srov. �ervenka 1991). U 
klasi�t�jšího volného verše je významová složka nad�azena složce rytmické, u verše konkrétní poezie je 
význam ješt� dále potla�en (srov. asémantismus konkrétní poezie).  
     Pojem versologická stopa se v konkrétní poezii 60. let rozši�uje o kontext tvorby význam�, p�ipome�me 
postrukturálního filozofa a zastánce teorie dekonstrukce J. Derridu a jeho pojem la trace (stopa, šlép�j, 
provizorní analogie pro produkci významu v jazyce, srov. Derrida 1993, Doubravová 2008, Langerová 
2002). Kategorie stopy (la trace) vytla�uje u Derridy pojem znaku (srov. též kapitolu o nové syntaxi). Smysl 
textu není p�enášen, ale vytvá�en v pohybu opakování a rozlišování, srovnávání a opozic. 
     Klí�ovými pojmy se stávají procesualita (pr�b�hovost) a différance (d�ní rozdílnosti; vymezení pojmu - 
viz kapitola o nové syntaxi). Verš se zbavuje metra a klasické versologické stopy, což se d�je v sou�innosti s 
tvorbou význam� p�i samotném procesu psaní. Jazyk mluvený, jeho významy, dle J. Derridy (srov. Derrida 
1993) nep�edcházejí psaní: „Psaní je pohyb, díky n�muž se v�bec mohou ustavovat významy - struktura stop 
�i diferencí, které se neustále d�jí.“ (cit. dle Langerová 2002, s. 400) 
     Tv�rci konkrétní poezie tento teoretický postulát uvád�jí v praxi svými texty. Podstatou procesuálních 
text� jsou proces-d�j a pohyb, které probíhají p�ímo v textu : vznik, r�st, metamorfózy, transformace - srov. 
nap�. procesualitu ve sbírce Poeticko - policejní konfabulace Zde�ka Barborky (1992) nebo Textamenty 
Ladislava Nováka (1968). Narativní vizuální poezie Jind�icha Procházky (srov. Procházka 1993, In Hiršal - 
Grögerová 1993) tvo�í rámec prostoru, mezi jehož složkami se uskute��uje d�j. V básni Okna (tamtéž, s. 
132) sledujeme popis života ve vizuáln� zobrazených oknech jednoho domu; v básni Týden v tichém dom�
(což je humorná aluze na povídku J. Nerudy; tamtéž, s. 133) zaznamenáváme útržky d�j�, které se 
odehrávají za zdí domu, rovn�ž graficky nazna�enou.  

2.4 Básnické figury v konkrétní poezii jako st�žejní projev jazykové invence 

     Vzhledem k tomu, že u konkrétní poezie nedochází k p�enosu významu a že se básnické tropy jako 
metafora, metonymie, alegorie nebo symbol vyskytují jen sporadicky nebo v�bec, nabývají významu 
básnické figury jako ra�í verš (palindrom), akrostich nebo anagram. Tyto figury odpovídají princip�m 
um�lé (a tím pádem i konkrétní) poezie mj. proto, že jsou založeny na opakování, obm�nách a d�jovosti 
uvnit� samotné struktury básnického materiálu.  

     Ra�í verš neboli palindrom (zrcadlové slovo, v�ta nebo verš, který lze �íst zprava i zleva, srov. též 
definici ve Slovníku literární teorie, 1984, s. 260) je obsažen nap�. v názvu básnické sbírky Josefa Hiršala a 
Bohumily Grögerové JOB-BOJ (1968), v poezii Vladimíra Burdy (2004), jakož i ve strukturálních básních 
Jind�icha Procházky (1993, In Hiršal – Grögerová 1993). Iniciály jmen J. Hiršala a B. Grögerové JOB-BOJ 
jsou zasazeny i v zrcadlových básních ve tvaru p�esýpacích hodin (P�esýpací hodiny I a II, 1968, s. 95). Na 
totožném konstruk�ním principu je založena báse� Zrcadlo (tamtéž, s. 119): ve dvou sloupcích nacházíme 
zrcadlov� slova jako skok - koks; líc - cíl; mol - lom; kal - lak; krev - verk aj.  
     Básn� založené na humorn�-ironickém pojetí ra�ího verše nalézáme v Burdov� poezii (Burda 1993, In 
Hiršal – Grögerová 1993) pod názvy 2 sféry aktivity (vizuální ra�í verš �IN-NI�, tamtéž, s. 149) nebo 2 
tendence (verš OD-DO, tamtéž, s. 151 - 152).  
     J. Procházka zachází pozoruhodn� s básní K. H. Máchy Máj : vybírá slova z této básnické skladby a tvo�í 
z nich ra�í verše (nap�. „máj jam  jar-ráj/ zim-miz  t�l-let“ - báse� Step, Procházka 1993, s. 117, In Hiršal - 
Grögerová 1993). 

     Anagram, založený na  p�eskupení písmen obsažených v jednom slov� nebo v�t� tak, že dávají nový 
smysl, má v konkrétní poezii novou funkci: zkoumá variabilitu a muta�ní schopnosti hlásek uvnit� slov  
(srov. nap�. Burdovu báse� 2 grupy – anagram MASA – SAMA: Burda 1993, s. 151-152, In Hiršal - 
Grögerová 1993 nebo koacerváty ve sbírce JOB-BOJ, Hiršal - Grögerová 1968, s. 118-128).  
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     Akrostichy (básn�, v nichž tvo�í písmena, pop�. slabiky za sebou následujících verš� slovo nebo v�tu - 
srov. nap�. Vlašín 1984, s. 14) jsou skryty v typogramech Eduarda Ov�á�ka (Lekce Velkého A, 1995) nebo v 
básních - internacionalismech J. Procházky (srov. nap�. Procházka 1993, s. 124-125, In Hiršal – Grögerová 
1993). Mají vyvolávat novou emocionalitu vznikající na základ� p�irozené geometrie. �etné p�íklady 
nalézáme uvnit� labyrint� vizuálních skladeb sbírky JOB-BOJ (1968): nap�. v básni Faulknerovo jablko, 
tamtéž, s. 60; Morgensternova tajenka, tamtéž, s. 60; Žeb�ík, tamtéž, s. 63 (zde jsou skryta jména Simone de 
Beauvoir a Jeana Paula Sartra) nebo báse� Experimentální texty, tamtéž, s. 65 (tato vyjmenovává druhy 
experimentálních metod a text� a skrývá jméno teoretika informa�ní estetiky, Maxe Benseho).  
     Anafora, založená na opakování shodného slova nebo skupiny slov na za�átku za sebou jdoucích verš�
nebo v�t, je typickou figurou pro sbírku V. Havla Antikódy (1993[1964]). Zatímco v tradi�ní poezii slouží 
anafora ke spojení, zd�razn�ní myšlenek a k významovému zvrstvení, v konkrétní poezii V. Havla je touto 
figurou demonstrována absurdita politických frází, �inících nátlak na uniformitu lidského chování a jednání: 
na rozdíl od tradi�ní poezie se zde význam neumoc�uje, nýbrž slábne �i se vyprazd�uje. Rytmi�nost 
opakujícího se anaforického �len�ní tak pouze posiluje dojem neosobního fungování státního z�ízení coby 
byrokraticko-armádního (nap�. anafora „žlutí mravenci v zelené tráv�“ ve sbírce Progresivní nepohoda, Juliš 
1965, totéž Hiršal – Grögerová /ed./ 1997, s. 138).  

3. Rým a strofa 

     Rým definuje Teorie literatury pro u�itele jako „souzvuk slov rozdílného významu, obvykle na konci 
verše, pop�. poloverše“ (Peterka 2001, s. 119; srov. též Vlašín 1984, s. 327-331; Lederbuchová 2002, s. 290 - 
299). Miroslav �ervenka definuje rým jako „zvukovou shodu hlásek na koncích rytmických jednotek (verš�, 
n�kdy i p�lverš� apod.), která se podílí na vytvo�ení rytmu (rytmického impulzu), tj. vyvolává o�ekávání, že 
zvuková shoda se uskute�ní i v následujícím textu.“ (�ervenka 2001, s. 245)  

     V metrickém i volném verši 20. století  prob�hl proces dekanonizace rýmu, který spo�ívá v možnosti 
užít shod co do funkce rýmu odpovídajících, ale porušujících jeho normu (nap�. asonance, poloasonance a 
redukovaná asonance – srov. �ervenka 2002, s. 139 - 143). Dekanonizovaný rým se stal podn�tem k 
vynalézání zajímavých nebo neznámých slovních spojení, projevem hravosti atd.  

     Podobn� jako o rozpoušt�ní rytmických norem uvažuje M. �ervenka ve strukturáln�-sémiotickém 
pohledu o dekanonizaci rýmu (srov. �ervenka 2002, s. 57): jako jsou odchylky od pravidelného verše 
(pravidelná norma) a verš volný existen�n� závislí na p�vodn�jších strukturách a volný verš p�ipomíná vývoj 
literárních žánr�, které se po ztrát� obrys� stávají p�edm�tem svobodné hry podle okamžitých pot�eb 
sd�lovaného významu, podobn� i nep�esné rýmování vnáší do díla specifické stylov�-významové kvality – 
nap�. významy disonance, primitivismu, ležérnosti, neum�losti, hravosti atd. Bez srážky s platnou normou by 
však uvedené a jiné významové hodnoty v�bec nemohly vzniknout (srov. tamtéž, s. 129-159). Tento pohled 
je pro nás op�t zásadní tím, že vzniká-li rým v konkrétní poezii, pak op�t na pozadí pravidelné normy, i když 
se �asto jedná pouze o náznaky p�vodních souzvuk� (u akustické konkrétní poezie) �i o rým vizuální (nap�. 
u p�edm�tných básní). 

3.1 Funkce rýmu v konkrétní poezii 

      Uvažujeme-li o rýmu a jeho funkci v konkrétní poezii, je t�eba p�edeslat, že p�edchozí sm�r konkrétní 
poezie, surrealismus, se rýmu programov� z�íká (srov. D�jiny surrealismu, 1994). V konkrétní poezii nelze 
konstatovat úplné programové z�eknutí se rýmu (viz dále), p�esto dochází k prom�n� jeho funkce, takže 
pokud je vyprázdn�na trojí funkce rýmu (funkce rytmická, eufonická a významová), dochází logicky i k 
vymizení rýmu. 
     Jak jsme již konstatovali v pasážích o rytmu v konkrétní poezii, jeho nositelem se stává �asto grafika. 
Jelikož není vždy možné v konkrétní poezii najít hranice verše jako svébytné rytmické �ady, proto ani 
rytmická funkce rýmu není u konkrétní poezie zvlášt� zastoupena. 
     Eufonická funkce (zvýrazn�ní souznívajících hlásek) u jistých druh� konkrétní poezie (viz dále p�íklady) 
zcela nezmizela, nicmén� v ur�itých textech spíše než o eufonii lze hovo�it o jejím porušování, tedy o 
kakofonii (srov. nap�. Julišovu sbírku Progresivní nepohoda, 1965 nebo sbírku Karla Miloty Gregor, 1999), 
o užívání bezp�íznakové b�žné mluvy, o hromad�ní nelibozvu�ných nebo nesnadno vyslovitelných hlásek – 
neologism�, vzniklých na základ� kombinatorického p�esouvání hlásek. 
     O významové funkci lze u mnohých básní hovo�it jen st�ží: nedochází zde ke sbližování vzdálených 
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pojm� ani k point� ve verši - srov. kapitolu o asémantismu konkrétní poezie. Rýmová spojení (jsou-li jaká) 
lze považovat za sémanticky motivovaná, pokud akcentují absurditu textu (smysl v nesmyslu), �asto však 
zautomatizované a banální užití rýmu (zejména gramatického, ponejvíce v poezii fónické a fonetické, 
asémantické) poukazuje spíše na absolutní významovou vyprázdn�nost sd�lovaného (srov. JOB-BOJ, 1968). 

3.2 Strofa a odstavec
     U volného verše nehovo�íme o strof� nebo sloce (která spo�ívá v opakování ustáleného po�tu verš�, 
jejichž peridiocita zpravidla zvýraz�uje shodné rýmové schéma). U volného verše hovo�íme o odstavci: 
graficky odd�leném celku s nestejným po�tem verš�, typického pro básn� ve volném verši. V konkrétní 
poezii nacházíme jak p�íklady básní simulujících rýmové strofy nebo odstavce, tak i texty, kde se tato 
schémata nevyskytují v�bec (sbírky E. Juliše Progresivní nepohoda, 1965 nebo V�domí možností, 1969). 

4.P�íklady rýmu v konkrétní poezii: 

4.1 Rým a kombinatorická hra 

     I v tradi�ní poezii dochází v rýmových schématech k využití opakování slov, ke zvláštním kombinacím 
(p�íkladem by mohl být sonet v �eské poezii  nebo sestina12 vyskytující se v provensálské poezii). 
     V konkrétní poezii založené na principech kombinatoriky vzniká rým vícemén� náhodn�, permuta�ní 
hrou, bez intence (nebo skrývanou intencí). Jde o významy um�losti, o demonstraci této um�losti a hravosti 
(srov. zde kapitolu o konkrétní poezii a h�e).   
     Ve sbírce JOB-BOJ (1968) nap�. v oddíle P�ísloví v Textu IV (tamtéž, s. 104) dochází k permuta�ní h�e ve 
t�ech výchozích p�íslovích: kdo šet�í má za t�i/ bližší košile než kabát/ navrch huj vespod fuj. 
     Text IV si pohrává s gramatickým rýmem (rýmující se slova jsou stejného slovního druhu a tvaru - 
citoslovce huj-fuj, v 1., 2. a 7. strof�), s rýmovým echem (t�i - šet�í nebo v obráceném po�adím) a s obdobou 
grafického rýmu, který tvo�í nej�ast�ji jednoslabi�ná slova obdobného po�tu a uspo�ádání samohlásek a 
souhlásek, ve slovech graficky si podobných (v textu se jedná o dvojice slov hop – hrob). 
     P�ísloví Textu IVIII m�la být pou�ná; p�eskupením dvou a více slov a hlásek se stávají karikaturou 
p�vodního pou�ného smyslu, travestií, �emuž rým hop - hrob (ve 2. a 8. strof�)13 napomáhá. 
     V Textu IIIV (1968, s. 100-101) a Textu XIVV (tamtéž, s. 30) nacházíme gramatický rým (experimentování 
s estetickou totožností): nap�. tomu – komu (Text II), státi – hnáti (Text XIV), vyvržený – založený (tamtéž), 
plodnou – škodnou (tamtéž). Jedná se o shodu koncovek téhož gramatického druhu a tvaru. 
     Náznaky standardního rýmu lze vysledovat nap�. v syngamickém textu estetickém („Jestli mra�no laská 
sv�j/ zrosený a bledý l�j/ m�síc s husí tvá�í/škvarky kv�t� škva�í“ - tamtéž, s. 72-73). V tomto textu dochází 
ke grotesknímu prolnutí cizích text�. 

4.2 Vizuální a barevné rýmy 

Podle Marie Langerové dochází rovn�ž ke zvláštnímu p�esunu rýmu do oblasti výtvarného um�ní (srov. 
Langerová 2006, s. 39-55). Roli rytmu tu p�ejímají barvy a báse� tak dostává nový výraz, novou tvá�. 
P�íkladem by mohl být Burd�v barevný Typogram R (1963) a Valochovy barevné typogramy z roku (1964). 
U tzv. p�edm�tných básní, blízkým básním-objekt�m (srov. Langerová 2002) vznikají vizuální rýmy pomocí 
souhry barev a tvar� (srov. Kolá�ovy asambláže 1993 [1963]; srov. též Winter 2010, s. 15-38).   

                                                
12  Sestina se vyzna�uje kombinatorickou kompozi�ní rafinovaností: 6 klí�ových slov nesoucích téma básn� je 
variováno na konci verš�. V sedmé strof�  (ve t�ech verších) se opakuje všech šest klí�ových slov.  
13  Zde zachováváme pojem strofa a neužíváme pojmu odstavec, protože lze vysledovat ustálený po�et verš�.  
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     Na konci bádání o jazykové invenci v konkrétní poezii lze konstatovat, že ve verši konkrétní poezie 
(jak ve vizuálních, tak i v permuta�ních básních) ustupují rytmická intence a verš do pozadí. 
P�ízvuková konstelace zde m�že vznikat v pod�ízení sémanticko-syntaktickým proces�m ustavování textu 
(srov. nap�. sbírku Emila Juliše Pohledná poezie, 1966:  M. �ervenka nazývá výstižn� verš v Julišových 
básních ze 60. let „p�íhodným lešením permuta�ních proces�“ (�ervenka 2002, s. 116). 
     Zám�r zbavovat verše zbytk� metra je t�eba chápat u konkrétní poezie v kontextu tvorby význam� b�hem 
procesu psaní, v poukázání na produktivitu textu. 
     T�íšt�ní a tvorba nových poskládaných význam� se b�hem procesu psaní p�ibližují až ke zmi�ovanému 
asémantismu. 
     Verš konkrétní poezie tak m�žeme podobn� jako volný verš chápat jako „znak otev�enosti dosud 
neznámým a nekonven�ním postoj�m“ (�ervenka 1991, s. 44).  

Konkrétní poezie má s volným veršem spole�né tyto znaky: U volného verše ani u verše konkrétní poezie 
nelze hledat normovaný rytmus. Ve volném verši i verši konkrétní poezie dochází �asto k rušení 
pravidelného rýmu a strofického �len�níVI. 

Verš konkrétní poezie zákonitosti volného verše p�ekra�uje v oblasti veršové intonace a podílu 
významové složky. Veršová intonace p�ebírá úlohu rytmu na rozdíl od volného verše v konkrétní poezii jen 
výjime�n�. Na její místo nastupuje ve verši konkrétní poezie spíše grafika. Klasický volný verš nad�azuje 
významovou složku složce rytmické: to u verše konkrétní poezie neplatí, jelikož se tento blíží asémantismu. 

Výzkumné otázky pro ak�ní výzkum související s jazykovou invencí u konkrétní poezie 

Než si položíme výzkumné otázky, je t�eba p�edeslat, že p�ípad hláskové instrumentace, rytmu a rýmu jsou 
pro smysly p�ístupný jev, a náleží tak do sféry díla-v�ci (artefaktu, srov. Muka�ovský 1966). Jelikož ani 
artefakt není prost� dán a každému p�ístupný, proto také on, nejen dílo – znak (estetický objekt) spadá do 
sféry �tená�ské konkretizace textu (srov. tezi M. �ervenky, odlišnou od pojetí konkretizace J. Muka�ovského; 
�ervenka 2002, s. 19).  

Výzkumné otázky bychom mohli za�adit do dvou oblastí: 

a) Je student schopen v básních konkrétní poezie rozeznat stopy hláskové instrumentace? Je student 
ochoten akceptovat texty konkrétní poezie jako básn� (je-li redukován rytmus a rým nebo pokud 
zcela chybí)?  

b) V �em jsou pro n�j básn� konkrétní poezie �tená�sky p�itažlivé a �ím spíše �tená�ský zážitek 
ochuzují?  
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III        l. strofa: hrob-hrob 
               huj-fuj 

 2. strofa: fuj – fuj 
                hop - hrob 

 6. strofa: bližší – šet�í 
                vespod – hrob 

 7. strofa: t�i – šet�í 
                fuj – huj 

 8. strofa: hop – hrob 

 9. strofa: šet�í – t�i 
IV            Text II (1968, s. 100-101): 
 Variace na p�ísloví Komu se nelení, tomu se zelení 
 Rým na konci: 
 Sm�je se naposled zelení se tomu 
 Nejlépe se sm�je kdo se sm�je komu 

V       Text XIV (1968, s. 30); oddíl Vznik textu (tamtéž, s. 30) 

          Neupravený text:                      Upravený text: 

          kolébá – shýbá                        kólyba - šhiba 
          státi – hnáti                             š�atý - h�atý 
          vyvržený – založený               v�zéni – žalózeni 
          plodnou – škodnou                 pló
�ó� – skó
�ó�

VI   Ve vztahu k literární komunikaci budeme vycházet ve shod� s p�edchozím teoretickým výkladem ze strukturáln�- 
sémiotické teorie, nebo� toto pojetí je pro literární komunikaci výhodn�jší: pokud vycházíme z p�edpokladu, že verš 
konkrétní poezie vznikal na podklad� volného verše, nezpochyb�ujeme tak jeden z podstatných cíl� literární výchovy, 
jímž je literární tradice (srov. nap�. Hellebust 2004, s. 5-39, In Od struktury k fik�nímu sv�tu, 2004) a interpreta�ní 
návaznost na p�edchozí výklady. Text tak není izolovaný od komunikativní situace, což by se stalo v p�ípad�, že 
bychom vycházeli pouze z teorie dekonstrukce (srov. Derrida 1993), i když tato teorie zase vysv�tluje jistou �tená�skou 
libov�li p�evažujícím sémiotickým hlediskem nad sémantickým (srov. �erný – Holeš 2004; Doubravová 2009; Ricoeur 
1997, 2004; srov. též zde kapitolu o znakovosti konkrétní poezie). 



                                                Didakticko-teoretická �ást 
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Konkrétní poezie ve sv�tle pedagogicko-didaktického Herbartova trojúhelníku 

     P�ed metodicko-didaktickou výzkumnou �ást �adíme didakticko-teoretická východiska: 
osv�tlujeme principy, které respektujeme p�i metod� ak�ního výzkumu, nebo� ‚nic není 
prakti�t�jšího než dobrá teorie‘. (Cuq-Gruca 2002, préface, ne�íslováno) 

     P�i zacházení s konkrétní poezií ve výuce vycházíme ze známého pedagogicko-didaktického
Herbartova trojúhelníku (srov. nap�. Skalková 1998, s. 100), reprezentujícího vzájemnost vztah� mezi 
základními pedagogickými fenomény: u�itel, u�ivo a žák (student). 

     Vedle Herbartova pedagogicko-didaktického trojúhelníku, respektujícího vzájemné vztahy 
žáka, u�itele a u�iva, rovn�ž zacházíme s aplikovaným didaktickým trojúhelníkem, sm��ujícím již 
p�ímo k literární komunikaci ve výuce cizího jazyka (v našem p�ípad� s konkrétní poezií), 
znázor�ující vzájemné vztahy u�itele, žáka (studenta) a literárního textu ve výuce cizího jazyka. 

Vztah u�itele a u�iva 

Cíle p�i práci s konkrétní poezií 

     P�i stanovování cíl� p�i zacházení s konkrétní poezií ve výuce zvolíme postup od cíl�
nejobecn�jších, p�es cíle jazykového vyu�ování (v�etn� cíl� týkajících se též literární komunikace) až 
k cíl�m specifickým, vztahujícím se k metodickým postup�m práce s konkrétní poezií, kdy je 
konkrétní poezie v roli cíle i prost�edku. 

1.  Obecné cíle vysokoškolské výuky 

     Cílovými skupinami našeho výzkumu jsou �ty�i vysokoškolské skupiny, stanovme proto nejprve 
obecné cíle vysokoškolské výuky. Jaroslava Vašutová (2002) uvádí, že v pr�niku r�zných hledisek pro 
vymezení cíl� vysokoškolské výuky se nacházejí cíle jako rozvinout intelektuální dovednosti student�
(tvo�ivostí a �ešením problém�); dále vést studenty ke kauzálnímu a kritickému myšlení a podpo�it 
motivaci k u�ení v�etn� celoživotního vzd�lávání (srov. Vašutová 2002, s. 58). 
     Vzhledem k tomu, že p�i našem výzkumu budeme pracovat i formou skupinové výuky, m�žeme 
hovo�it rovn�ž o cílech malých skupin, tj. o cílech socializa�ních. Socializa�ní cíle spo�ívají ve 
„spole�ném úsilí �len� skupiny o vy�ešení úkolu, projevujícím se v kooperaci, utvá�ení sociálních 
vazeb mezi �leny a mí�e osobní zodpov�dnosti“ (Vašutová 1999, s. 208). Socializa�ní cíle lze stanovit 
u konkrétní poezie p�i form� výuky, kterou je kooperativní u�ení – kooperativní �tení, psaní a tvo�ivá 
dramatika (srov. též metody a formy výuky p�i práci s konkrétní poezií). 

2. Cíle cizojazy�ného vyu�ování 

2.1  Obecné cíle cizojazy�ného vyu�ování 

     P�ejd�me nyní ke stanovení cíl� pro cizojazy�né vyu�ování a u�ení. E. Beneš et al. (1970, s. 7) 
uvád�jí cíl praktický a cíl výchovn�-vzd�lávací, který ješt� dále d�lí na cíl kulturn�-vzd�lávací a 
formativn�-výchovný. Cíl praktický slouží k osvojení praktické znalosti cizího jazyka, cíl výchovn� -
vzd�lávací má mít vliv na formování osobnosti, rozvoj vloh a všestrannou výchovu1.  

                                                
1       P. Mare�ková (2011, s. 86 - 93) uvádí, že cíl praktický je v cizím jazyce stanoven vzhledem k 
dosažení rozvoje komunikativní kompetence, jež se promítá jak do složky kognitivní, tak sociáln�-afektivní. 
Sociáln�-afektivními cíli je sledováno rozvíjení sociální kompetence (srov. výše socializa�ní cíle, Vašutová 
2002, s. 208) a zapojení emocionálních složek do výuky jakožto d�ležitého faktoru ovliv�ujícího motivaci a 
zájem o u�ení (srov. též pojem emocionáln�-motiva�ní dimenze výuky, Skalková 1999). 
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     Podobn� jako E. Beneš stanovuje cíle cizojazy�ného vyu�ování i L. Ries: rozlišuje cíl jazykový 
(ten spo�ívá ve schopnosti ú�astnit se cizojazy�né komunikace), cíl formativn�-výchovný a cíl 
všeobecn� -vzd�lávací (srov. Ries 1987, s. 6).  J. Hendrich (1988, s. 86 – 87) upozor�uje na fakt, že 
cílové složky výuky cizích jazyk� (složka komunikativní, poznávací a výchovná) se v pr�b�hu výuky 
prolínají a jedna z nich zpravidla v dané fázi pedagogického procesu podle povahy u�iva p�evažuje. 
Tyto t�i složky pak dle J. Hendricha (tamtéž) tvo�í dialektickou jednotu vzd�lávacího a výchovného 
systému. 

     Definice E. Beneše, L. Riese a J. Hendricha bychom mohli shrnout a pro naše ú�ely doplnit tak, že 
je p�i výuce cizího jazyka jako systému a jeho komunikativn�-pragmatických složek d�ležitý 
p�edevším cíl jazykový, kdežto pro literární komunikaci v cizím jazyce je vedle cíle jazykového 
d�ležitý práv� cíl výchovný a poznávací s tím, že u t�chto dvou cíl� je siln� zastoupena i 
emocionáln�-motiva�ní složka. 
     Tyto cíle pak budeme mít na z�eteli p�i našem ak�ním výzkumu. Nadto budeme klást d�raz na 
rozvoj kulturní vysp�losti studenta2, na vybavení student� schopností �íst s porozum�ním literární 
text v cizím jazyce a na usouvztažn�ní studia cizího jazyka a jazyka mate�ského (což by 
odpovídalo obšírn�jšímu pohledu na cíle cizojazy�né výuky dle W. M. Riversové 1981; cit. dle 
Chod�ra 2001, s. 53).   
  
2.2  Dokument pro stanovení cíl� a klí�ových kompetencí 

     V souvislosti se stanovováním cíl� cizojazy�ného vyu�ování musíme zmínit i sou�asný trend 
vzd�lávací politiky Evropské unie, a tím je rozvoj klí�ových kompetencí (trend ve vzd�lávání, který 
sm��uje k získávání klí�ových kompetencí oproti nabývání pouhých znalostí; srov. Walterová 1997, s. 
106 – 116)3. Cíle tak stanovujeme vzhledem ke klí�ovým kompetencím (tj. u�ebním, poznávacím, 
koopera�ním, komunika�ním, pracovním, adapta�ním), kterých bychom cht�li dosáhnout. V této 
souvislosti je t�eba podotknout, že literární kompetence coby klí�ová kompetence na sou�asném 
portálu Eurydice zastoupena není; existuje pouze zmínka o pot�eb� žáka získat kulturní p�ehled.4

     Pro stanovení cíl� v cizojazy�né výuce nám však na obecné úrovni m�že napomoci dokument 
Rady Evropy, a tím je Spole�ný evropský referen�ní rámec pro jazyky (dále jen [S]EER; 2001, 1. 
úplné vydání; 2005, 2. zkrácené vydání). Smyslupln� totiž stanovuje cílové kompetence pro r�zné 
úrovn� z hlediska pr�m�tu dichotomie zvukové a psané �e�i a produkce a percepce. Pro šest 
jazykových úrovní (A1, A2, B1, B2, C1, C2) tak rozlišujeme cílové kompetence pro �tení, poslech, 
mluvený projev a psaný projev. 
     Ve specifikování cíl� budeme vycházet (vzhledem k cílovým skupinám našeho výzkumu) 
z Evropského jazykového portfolia pro dosp�lé studenty (p�íru�ky pro u�itele a školitele), které je 
sou�ástí dokumentu Spole�ný evropský referen�ní rámec pro jazyky5. Explicitn� se dovednost 
poslouchat �i �íst literární text zmi�uje až na úrovních C1 a C26, což je p�íliš pozd� na získání vztahu 
k cizojazy�né literatu�e a estetickým kvalitám cizího jazyka. V�tšina student� totiž finální jazykové 

                                                
2       R. Chod�ra (2006) za�azuje toto kultivování osobnosti studenta a jeho hlubší proniknutí do systém�
studovaného cizího a mate�ského jazyka do cíl� vzd�lávacích (poznávacích, kognitivních) a výchovných
(formativních): vzd�lávací cíle se podle n�j týkají internalizace poznatk� o mimojazykových faktech, jakož i 
poznatk� o jazyce jako sou�ásti kultury jiného národa, systémové odlišnosti cizího jazyka od jazyka mate�ského. 
Výchovný cíl pak spo�ívá v rozvoji rys� osobnosti a jednou z jeho hlavních složek je kulturn�-humaniza�ní 
obsah, posilování kladného vztahu k cizímu jazyku a ke kultu�e jeho nositel�. 
3      Srov. též portál EU Eurydice - The Information Network on Education in Europe [online]. [cit. 27. 1. 2012]. 
Dostupné z: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php). 
4     Eurydice: Key Competencies. A developing koncept in general compulsory education. Survey 5 [online]. 
[cit. 2. 2. 2011]. Dostupné z: http:// eurydice.org.  
5     Portfolio dále obsahuje standardní jazykový pas, jazykový životopis a složku pro dokumenty a práce. 
6      V kompetenci „�tení“ se na úrovni C1 setkáváme v oddíle sebehodnocení s formulací „Rozumím dlouhým 
složitým text�m, a to jak faktografickým, tak beletristickým, a jsem schopen/schopna ocenit rozdíly v jejich 
stylu (...).“ Na úrovni C2 se jako sebehodnocení objevuje formulace „Snadno �tu všechny formy písemného 
projevu, v�etn� abstraktních text� náro�ných svou stavbou i jazykem, jako jsou nap�. p�íru�ky, odborné �lánky a 
krásná literatura.“ (Spole�ný evropský referen�ní rámec, 2001, úplná verze, s. 27) 
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úrovn� nikdy nedosáhne. Pro ilustraci: v �eských vzd�lávacích dokumentech (jako RVP pro ZŠ a 
gymnázia) je maturitní zkouška z cizího jazyka na úrovni B1, leh�í forma na úrovni A2/B1. 
    Spole�ný evropský referen�ní rámec pro jazyky (narozdíl od portálu Eurydice) však ve všeobecných 
úvodních formulacích uznává i d�ležitost nápaditého a um�leckého užívání jazyka: uvádí �innosti jako 
tvorba, recepce a p�edvád�ní literárních text�, nap�. �etba a psaní text� (krátkých povídek, román�, 
poezie atd.). Rovn�ž studium literatury nepovažuje ERR za okrajové, nicmén� zd�raz�uje, že toto 
studium m�že krom� estetických ú�el� sloužit mnoha dalším vzd�lávacím ú�el�m – intelektuálním, 
morálním, citovým, jazykovým a kulturním (tamtéž, s. 58). 
     Ve všeobecných formulacích ERR v oddíle Užívání jazyka a uživatel/student jazyka (2001, úplná 
verze, s. 58) nalezneme tento cíl: „Uživatelé Rámce mohou zvážit (...), jak bude student pot�ebovat 
být vybaven k využití jazyka pro hru a k estetickým ú�el�m.“ 
     Hravé užívání jazyka je dle ERR �asto d�ležitou sou�ástí jazykového u�ení a rozvoje i v jiných 
oblastech, než je vzd�lávací. Jako p�íklady �inností, p�i kterých se jazyka využívá ke h�e, uvádí ERR i 
typy her, které se vyskytují v konkrétní poezii: šarády, hádanky a hlavolamy (p�esmy�ky, rébusy 
atd.), slovní vtipy a h�í�ky.  
    Tato vymezení a explicitní zmínky v ERR jsou pro naši práci mimo�ádn� d�ležité, nebo� vhodným 
zp�sobem dopl�ují od�vodn�ní, pro� za�le�ovat práci s konkrétní poezií do výuky cizího jazyka. 

3. Konkrétní poezie v roli cíle i prost�edku 

     Konkrétní poezie se v cizojazy�né výuce m�že objevit v roli cíle i prost�edku. Konkrétní poezie 
v roli cíle znamená, že konkrétní poezie je sama výukovým cílem. K textu konkrétní poezie se pak 
váží cíle jazykové, resp. rozvoj recep�ních a produk�ních jazykových dovedností; cíle kulturn�-
vzd�lávací, zahrnující rozvoj jednotlivých složek literární komunikace, jakož i cíle formativn�-
výchovné, odrážející pedagogicko-psychologickou rovinu výukového procesu.  
     A� jsou pro naši práci st�žejní cíle týkající se literární komunikace v cizím jazyce, budeme se též 
zabývat cíli jazykovými. Gramatické nebo lexikální komponenty z práce s literárním textem v cizím 
jazyce nelze vylou�it, nebo� jsou mimo jiné významnými faktory ovliv�ujícími porozum�ní textu na 
úrovni díl�ích význam� (slov, v�t, verš�) a celkového smyslu. Jazyková podoba literárního textu se 
prolíná s estetickou funkcí textu, proto jsou i gramatické a literární komponenty nedílnou sou�ástí 
této funkce. Nadto by mohlo jejich p�ílišné upozadn�ní narušit pr�b�h práce s literárním textem v 
cizím jazyce. V žádném p�ípad� by ovšem literární text nem�l sloužit k pouhému procvi�ení 
gramatických nebo lexikálních struktur (k tomuto ú�elu existuje v u�ebnicích cizích jazyk� �ada 
jiných, neliterárních text� a pro n� vypracovaných obecných zásad, vztažených k didaktickým 
postup�m – nap�. zásady pro francouzštinu jako cizí jazyk; srov. Hendrich 1988, s. 347 – 348; Cuq – 
Gruca 2008, s. 253 – 279 [2002, 1. vyd.]). 
     Podle Hany Kylouškové (2007, s. 34) by literární text též nem�l primárn� sloužit k výuce 
reálií (nebo� v textu nejde o objektivní skute�nost, nýbrž o skute�nost um�leckou); dále pak 
ani jako dokument pro výuku d�jin literatury. Text by nem�l též sloužit k p�ekladovým 
cvi�ením: p�eklad by nem�l být hlavním cílem, avšak kv�li porozum�ní textu jej ani 
nevylu�ujeme. Dodejme, že nadto s ním lze kreativn� pracovat jako s prost�edkem pro 
odkrývání zvláštností daných jazyk� nejen v rovin� fonetické, morfologické, syntaktické, ale i 
pragmatické (nap�. užití jistých struktur v kontextu stylistiky), to vše by ovšem m�lo být se 
základním z�etelem k vlastnosti zvané literárnost (srov. podrobn� kapitolu o literární 
komunikaci). 
     Konkrétní poezie v roli prost�edku znamená, že tento typ um�leckého textu je prost�edkem 
k pochopení širšího kulturního kontextu (kontextu literárního, interkulturního i kontextu jiných oblastí 
um�ní, tj. oblasti intermediality), prost�edkem k pochopení funkce tohoto druhu antilyriky 
v historickém horizontu d�jinném (v národní i sv�tové literatu�e). Práce s konkrétní poezií v roli 
prost�edku pak vyžaduje znalost a aplikaci interpretativních technik (a to i tam – nebo práv� tam, kde 
interpretace nedává vzhledem k vlastnostem této poezie smysl). Jde o analýzu textu (obsahovou 
analýzu propojenou s formální), o rozvoj schopnosti adekvátní recepce um�leckého textu a 
�tená�ských kompetencí – tj. rozvoj schopnosti aplikovat získané poznatky na nový typ lyrického 
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textu, vymykajícího se z rámce dosavadní zkušenosti žáka/ studenta. Nejde v žádném p�ípad� o 
osvojování hotového výkladu textu. 
     Konkrétní poezie jako svébytný druh um�leckého textu by se m�l stát otev�eným významovým 
d�ním v procesu recepce. 

3.1 Konkrétní poezie v roli cíle 

    Konkrétní poezie v roli cíle má své opodstatn�ní zejména u druhu konkrétní poezie, typov�
nej�ast�jším, jenž bývá též nazýván lingvisticky orientovaná konkrétní poezie (srov. Krechel 1991, 
s. 16 – 17; srov. zde též literárn�-teoretickou kapitolu). Do této lingvisticky orientované konkrétní 
poezie pak spadají básn� založené na gramatické struktu�e jazyka (básn� fonetické a fónické, 
morfologicko-sémantické, syntakticko-sémantické a lexikáln�-sémantické: v jednotlivých druzích 
básní pak dochází k izolaci nebo vyzdvižení daného gramatického aspektu). Tento druh konkrétní 
poezie rovn�ž legitimuje v širších souvislostech za�azení konkrétní poezie coby literárního textu do 
cizojazy�né výuky (srov. H�íbková 1999/2000; Janíková 2005/2006; Zajícová 2011). 

     V následujících �ádcích se snažíme zohlednit možnost získávání cílových kompetencí nap�í� celou 
škálou úrovní Evropského referen�ního rámce. Teprve p�i nástinu samotného výzkumu se odvoláváme 
na cílové kompetence stanovené pro úrove� ERR zkoumaných skupin. 
     Které specifi�t�jší cíle p�i práci s konkrétní poezií (kdy je konkrétní poezie sama výukovým 
cílem) m�žeme stanovit vzhledem k recep�ním a produk�ním jazykovým dovednostem a které 
vzhledem k výchovné a formativní, kulturní složce vzd�lávání? 

3.1.1  Jazykové cíle - recep�ní dovednosti 

a) recep�ní dovednost – zvuková �e�: poslech 

      Pokud se odvoláme na teoretickou didaktickou literaturu o metodách p�ímých (srov. Cuq – Gruca 
2002; Hendrich 1988; Chod�ra 2006; Martinez 1996; Puren 1988), m�žeme tvrdit, že i lyrický text 
m�že v opodstatn�ných p�ípadech sloužit jako prost�edek k nácviku korektní výslovnosti. Pokud 
bychom ale práci s konkrétní poezií (zejména s poezií akustickou nebo fonetickou), která zachází se 
systémem foném�, zúžili na pouhé procvi�ení nových nebo problematických hlásek, zcela jist�
bychom ji devalvovali. Ke konkrétní poezii jako svébytné form� básnických text� je t�eba p�istupovat 
ve výuce tak, aby práce s ní a stanovené cíle p�isp�ly k estetické kultivaci osobnosti studenta i k jeho 
jazykovému rozvoji. 
      Seznámení se se zvukovou podobou konkrétní poezie lze realizovat díky nahrávkám fónické 
poezie nebo tím, že u�itel text p�ed�ítá. 

b) recep�ní dovednost – psaná �e�: �tení 

      �tení v cizojazy�ném vyu�ování d�líme podle R. Chod�ry (2006, s. 78) na orienta�ní, výb�rové 
neboli selektivní; letmé neboli extenzivní a kone�n� �tení pozorné, detailní neboli intenzivní.7

     P�i recepci básnického útvaru student �te nejprve letmo, pak i detailn�, p�i�emž oba styly �tení 
nelze od sebe zcela odd�lit. P�i výuce cizího jazyka je kladen d�raz na pozorné �tení s porozum�ním, 
což je spjato i s motivací studenta (zájem o text samotný, snaha textu porozum�t, osobní zaujetí) a s 
aktivizací pozornosti: tu m�že vyvolat text svou neobvyklou formou, originální strukturou (v našem 

                                                
7     Karbe a Piepho (2000) rozlišují druhy text� v cizojazy�né výuce podle toho, k jakému cíli daný text slouží – 
zda k demonstraci lexikální �i gramatické, k vlastní produkci v podob� parafráze etc. Tito auto�i dokonce 
vy�le�ují texty sloužící p�ímo k nácviku rozli�ných druh� �tení.  
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p�ípad� básn� etc.).8 Aby mohlo intenzivní �tení s porozum�ním probíhat efektivn�, je t�eba zvolit 
básnické texty p�im��ené. To je spojeno s jejich náro�ností a složitostí – je-li složitost textu 
nep�im��ená (tj. jeho obsah, forma a jazykové složení), je text pro studenta p�íliš náro�ný (srov. 
T�šitelová 1987). 
     V poezii (zvlášt� pak v poezii v cizím jazyce) ovšem nejsou aplikovatelné n�které zásady 
kvantitativní lingvistiky. Náro�nost je totiž dána i jinými faktory: v�cnou, tematickou a obsahovou 
výlu�ností textu, frekvencí a složitostí gramatických struktur, typologickou odlišností mate�ského a 
cizího jazyka a zejména ozvlášt�ující poetickou funkcí textu (pojem – srov. zde kapitolu o literární 
komunikaci). 
     Paradoxn� tak m�žeme konstatovat, že se u konkrétní poezie mohou vyskytnout texty složené 
z jednoho nebo n�kolika málo slov, jejichž v�cný obsah m�že být sice patrný, avšak text se m�že jevit 
studentovi nep�im��en� náro�ný, nebo� nap�. nemá zkušenost s kombinatorickou poezií variací a 
permutací, nebo nem�že najít sémantický klí� k rozlušt�ní poselství textu.  

3.1.2  Jazykové cíle – produk�ní dovednosti 

a) produk�ní dovednost – zvuková �e�: mluvený projev 

    Ve vhodn� propracovaném metodickém postupu, který za�le�uje i mluvený projev, dochází ke 
komunikaci recipienta s textem, k vým�n� názor� a stanovisek s vyu�ujícím i ostatními studenty. 
Navozená nedirektivní atmosféra umož�uje objevovat nové znalosti, pop�. vznášet konstruktivní 
kritiku. 
     Vzhledem ke specifickým znak�m konkrétní poezie oproti poezii tradi�ní je nasnad� p�edpokládat, 
že bude vyvolávat u student� otazníky, emoce a pot�ebu diskutovat o jednotlivých básnických 
útvarech. Zejména zde ovšem musí vyu�ující brát v úvahu jazykovou vybavenost poslucha�� podle 
škály Evropského referen�ního rámce (2001, 1. vyd.; 2005, 2. vyd.) a v p�ípad�, že by se jevilo 
vyjád�ení myšlenek o poetických útvarech p�íliš obtížným, m�lo by být student�m umožn�no vyjád�it 
se i v jazyce mate�ském, nebo� rozvoj mluveného projevu nestojí v pop�edí cíl� práce s konkrétní 
poezií.  

b) produk�ní dovednost – psaná �e�: psaný projev (tvo�ivé, literární psaní) 

     Díky tvo�ivému lze v cizojazy�né výuce t�íbit psaní intuici a jazykový cit. Sou�asn� je ve výuce 
cizího jazyka p�edevším metodou výuky a rozší�ením kompetencí v oblasti aktivní dovednosti psaného 
projevu. Spl�uje též požadavek na kvalitní cizojazy�nou výuku, a tou je rozvíjení estetické výchovy. 
O tvo�ivém psaní v konkrétní poezii se podrobn� zmi�ujeme v kapitole o metodách práce 
s konkrétní poezií. 

      
3.1.3   Cíle výchovn� vzd�lávací 

a)  cíle kulturn� vzd�lávací 

• posílení estetické dimenze cizojazy�né výuky  

     Literární text v cizojazy�né výuce má oproti neliterárnímu textu specifické kvality jako poetická 
funkce a literárnost (srov. též podrobn�ji pojmy estetická konkretizace textu, poetická funkce a 
literárnost v kapitole o literární komunikaci). U konkrétní poezie m�žeme sledovat estetické prvky v 
literárních textech jako básnické figury, prom�nu veršové struktury, zhušt�nost významu v textu a 
jeho za�len�ní do obraznosti textu. Problémem u text� konkrétní poezie však m�že být, že tyto jsou 

                                                
8       Podrobn�jší popis recep�ní dovednosti �tení: srov. zde kapitolu o metodách cizojazy�né výuky, resp. �ty�i 
fáze práce s literárním textem, srov. Hendrich 1988, s. 347 – 348; Kyloušková 2007, s. 11 – 15; tamtéž, s. 41 – 
42.  
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n�kdy zám�rn� antilyrické až antium�lecké (což ovšem neplatí pro všechny autory a typy text�), a 
svou p�íslušnost ke krásné literatu�e tak uvád�jí v pochyby (na což m�lo jist� vliv i psaní poezie podle 
nárok� exaktní disciplíny jakou byla statistická estetika).  

• rozvoj interkulturní kompetence  

     Ve výuce cizího jazyka je komunikativní kompetence �asto redukována na jazykové vybavení. 
Vnímavost ke kulturnímu kontextu a realit� jiných zemí (v�etn� hlubšího pochopení antropologických 
a psycholingvistických fenomén�) je však málo rozvíjena. Pojem interkulturního porozum�ní se 
vztahuje na objevování rozdílností kultur, jejich setkávání, jakož i schopnosti vážit si kulturních shod a 
rozdíl� a p�ekonávání p�edsudk� v��i jiným kulturám (srov. též Walterová 1997, s. 156). 
    Interkulturní kompetenci lze u konkrétní poezie rozvíjet zejména u typ� text�, které odrážejí 
specifické kulturní ovzduší doby svého vzniku a též tam, kde bychom mohli najít textové paralely 
myšlenkové i formální. Zajímavým interkulturním rozm�rem je i p�eklad n�kterých text� konkrétní 
poezie: vyvstává tak otázka p�eložitelnosti tzv. internacionálních básní (zdali v�bec vyvstává pot�eba 
p�ekládat kv�li srozumitelnosti a pokud ano, je-li možná). Problémový m�že být p�eklad fónických 
asémantických text�, deformovaných text�, kalambúr� vázaných na výchozí jazyk: dekódování 
takových text� vyžaduje mnohdy od �tená�e více vtipu, fantazie a jazykových znalostí.  

• dovednost komunikovat s cizojazy�ným um�leckým textem 

     V oblasti konkrétní poezie lze navázat na literární výchovu v mate�ském jazyce, na p�edch�dce 
konkrétní poezie, jmenovit� na texty nonsensové, p�evracející význam naruby (texty L. Carolla, E. 
Leara nebo z domácích J. Žá�ka; srov. Dosko�ilová a kol. 1993, s. 363; tamtéž, s. 360) nebo na texty 
Ch. Morgensterna, hojn� obsažené v �ítankách – studenti dle našeho pr�zkumu v�tšinou znají text 
absolutní poezie Veliké Lalulá, básn� fónické poezie (Nový chvalozp�v, H�í�ka p�írody – p�edloha 
k programové hudb�, No�ní rybí zp�v), vizuální báse� Trychtý�e nebo text hrající si se slovotvorbou a 
neologismy Jak si šibeni�ní dít� zapamatuje jména m�síc�.9

    Žák nebo student má mnohdy zábrany �íst um�lecké texty v cizím jazyce, nebo� musí zápolit i 
s �etbou text� neum�leckých, které postrádají �asto estetickou funkci a u kterých nemusí uvažovat o 
nových kontextuálních a p�enesených významech slov. Texty konkrétní poezie svou specificky 
jazykov� nenáro�nou formou mohou žáka �i studenta výrazn� motivovat ke komunikaci s um�leckým 
textem. P�i práci s konkrétní poezií v cizím jazyce lze dob�e využít fakt, že konkrétní poezie po�ítá se 
zna�nou aktivitou �tená�e, s jeho zájmem a snahou po nalezení klí�e ke smyslu básn�, vyskytující se 
ve zhušt�né podob�. �tená� (žák, student) je vtažen do textu p�i konstrukci smyslu („�tená�ské 
interpretaci se meze nekladou“, Experimentální poezie, 1967, s. 265), p�i�emž text m�že vyvolávat 
rozli�né reakce. 

b)  cíle formativn� výchovné 

• posílení motivace 

     Mezi formativn� výchovné cíle pat�í p�edevším posílení motivace k u�ení se cizímu jazyku, resp. 
posilování kladného vztahu k cizímu jazyku a kultu�e jeho nositel� (srov. výše rozvoj interkulturní 
kompetence). Francouzský jazyk, na který zam��ujeme ak�ní výzkum, pat�í mezi obtížn�jší cizí 
jazyky a motivovat studenty k jeho u�ení se bývá �asto složité. Práce s konkrétní poezií m�že motivaci 
k u�ení se cizímu jazyku zvýšit, a to nap�. vzbuzením aktivizujících kladných emocí (radost z u�ení, 
akceptování názoru a textu každého studenta).  

                                                
9       Výše uvedené texty nalezneme dle našeho zkoumání nap�. v t�chto �ítankách: Veliké Lalulá (Adlt 
1997, s. 101; Martinková 1995, s. 169), Nový chvalozp�v (Martinková 1995, s. 166), H�í�ka p�írody (P�edloha 
k programové hudb�, Martinková 1995, s. 166); Trychtý�e (Hrabáková, K�ivánek a kol. 1999, s. 107; 
Dosko�ilová a kol., 1993, s. 368), No�ní rybí zp�v (Hrabáková, K�ivánek a kol., 1999, s. 107; Dosko�ilová a kol. 
1993, s. 368), Jak si šibeni�ní dít� zapamatuje jména m�síc� (M�churová a kol. 1995, s. 120). 
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     Cílem výuky cizích jazyk� by nem�lo být nutn� jen akumulovat co nejv�tší množství znalostí a 
dovedností, nýbrž i aby u�itel reflektoval pot�eby student� a žák� (komunikativní, pragmatické, 
interkulturní) a aby je nau�il, jak dále rozvíjet své jazykové vzd�lávání i po ukon�ení školní 
docházky. Tím, že vzbudíme motivaci k u�ení se cizímu jazyku, v našem p�ípad� prací s literárním 
textem, m�žeme podpo�it motivaci k celoživotnímu vzd�lávání (srov. též Andrášová 2011, s. 148-
149; Hendrich 1988, s. 13; Vašutová 2002, s. 58; Walterová 1997, s. 112).  

• posílení sociální dimenze vyu�ovacího procesu 

     Jednou z možností, jak posílit sociální dimenzi výuky, je kooperativní u�ení (resp. u�ení se p�es 
spolupráci). P�i kooperativním �tení a kooperativním psaní lze uplatnit metody jako skupinový 
brainstorming, spole�né mentální mapování, skupinová diskuse, bzu�ící skupiny a využít n�které 
principy alternativních p�ístup� k výuce, které zahrnují práci v malých skupinách (spole�enské 
jazykové u�ení aj., srov. kapitolu o metodách cizojazy�né výuky).  

3.2 Konkrétní poezie v roli prost�edku 

     Um�lecký text se v roli prost�edku m�že stát zdrojem jazykových a kulturních poznatk�, jakož i 
ilustrací vývoje um�lecké literatury daného období v národním �i sv�tovém kontextu. 
    Tento p�ístup neznamená dnes v didaktice tolik kritizovaný jednostranný kulturn�-historický exkurz 
do d�jin a vývojových etap um�lecké literatury, nýbrž m�l by vycházet z analýzy konkrétního textu, 
znalosti text� daného období a navíc by m�l zahrnout i interpreta�ní p�ístup, z �ehož vyplývá, že 
um�lecký text je textem specifickým a vyžadujícím zvláštní metody a postupy práce. 
     Student se tak p�i zacházení s konkrétní poezií m�že nap�íklad seznámit s intermediálním tv�r�ím 
p�ístupem (který se nachází na hranicích výtvarného a slovesného um�ní – p�i práci s evidentní poezií 
Ji�ího Kolá�e), s kulturou ak�ního um�ní (p�i práci s destatickou poezií Ladislava Nováka), se 
zvláštnostmi kulturního myšlení  provázející lingvistický obrat k jazyku, s jazykem vyprazd�ujícím 
svou sd�lnost vlivem politických událostí v 50. a 60. letech 20. století; s ideou otev�eného díla 
v literatu�e 20. století (metody textových a výtvarn� textových koláží), s poezií, která ml�í (J. Honys) 
�i vstupuje zvláštním zp�sobem do prostoru stránky (P. Garnier, J. Valoch), s intertextuálními postupy 
v textu – s komunikací literárních d�l nap�í� literárními sm�ry a dobou svého vzniku: a to vše nikoli 
formou p�edávání informací, ale tím, že si student sám v literární komunikaci s konkrétní poezií dané 
postupy vyzkouší, didakticky je interpretuje a tvo�iv� využije k vlastní produkci. 
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Didaktické p�ístupy k cizojazy�né výuce a jejich aplikace na konkrétní poezii 

     P�i zacházení s konkrétní poezií vycházíme z moderních p�ístup� k cizojazy�né výuce, a t�mi jsou 
celostní u�ení (zam��ené na rozvoj kognitivní, emocionální a volní stránky osobnosti žáka �i studenta), dále 
autonomního u�ení (kdy žák �i student spoluzodpovídá za proces vlastního u�ení a sebevzd�lávání, rozvíjí 
svou samostatnost a kreativitu), kreativní p�ístup (respektující tv�r�í dimenzi cizojazy�ného vyu�ování), 
p�stování intuice a jazykového citu a rovn�ž zajímavý obsah u�ebního textu, orientovaný na zájmy studenta. 
    Tyto p�ístupy by m�ly (stru�n� �e�eno) odpovídat zast�ešujícímu p�ístupu výuky zam��ené na žáka (�i 
studenta), na jeho pot�eby a individuální zvláštnosti. U tohoto hlavního p�ístupu, založeného na 
humanistické psychologii Carla Rogerse,I resp. na humanistické myšlence všestranného rozvoje osobnosti, je 
aktivita vzd�lávacího procesu kladena na žáka �i studenta a u�itel by spíše m�l p�ejímat roli facilitátora 
u�ení (srov. též kapitolu o literární komunikaci). Takto definovaná role též odpovídá konstruktivistickému 
pojetí žákova u�ení, které vychází z p�esv�d�ení, že procesy zpracování informací a procesy vlastního u�ení 
mohou být ovliv�ovány pouze tehdy, jestliže je žák�m poskytnuta pomoc p�i konstrukci v�domostí 
(konstruktivní poznávací teorie je pro nás cenná i tím, že ji lze uplatnit p�i ak�ním výzkumu jako form�
výuky – srov. Vašutová 2002, s. 54 – 58; Štech 1999, s. 161).1  
     U výuky zam��ené na žáka dochází k p�esunu pozornosti z procesu vyu�ování na proces u�ení se. Výuka 
je zde chápána jako proces vytvá�ení podmínek pro p�íznivé u�ení a toto chápání je pro náš výzkum stejn�
d�ležité jako pojetí výuky zam��ené na aktivitu student�, na organizování jejich �innostíII (srov. Ramsden 
1992, s. 109 - 119; Vašutová 2002, s. 54). 

     Zam��me se nyní podrobn�ji na výše jmenované p�ístupy k cizojazy�né výuce a jejich aplikaci na 
konkrétní poezii.  

     1. Celostní u�ení 

    P�ístup zam��ený na celostní u�ení respektuje možnost prosp�šné vzájemné sou�innosti obou mozkových 
hemisfér, jejich rovnom�rn�jšího zatížení. Levá mozková hemisféra zpracovává informace analyticky, po 
�ástech, symbolicky. Váže se na ni v�tšina �inností spojených s cizojazy�nou výukou, pro n�ž je pot�ebné 
logické a vizuální myšlení. V p�ípad� fungování �e�i se tato hemisféra podílí nap�. na zpracování �e�ových 
funkcí a logických element� jazyka, jako jsou syntaktická struktura v�t a text�, sémantický potenciál 
slovního vyjad�ování nebo pravopis. Pravá mozková hemisféra je orientována na neverbální komunikaci 
(gestikulaci, mimiku). Zpracování informací probíhá celostn� a synteticky, soub�žn�. Tato hemisféra je spíše 
emotivní a intuitivní. Opírá se o fantazii a na základ� sou�innosti s levou hemisférou propojuje �e�ovou 
percepci a produkci s obrazností: díky pravé mozkové hemisfé�e lze pracovat v jazyce nap�. s metaforou, 
rytmem nebo zvukomalbou (srov. nap�. Lachout 2011, s. 15 - 49;Rico 1984, s. 17). 
     P�i práci s konkrétní poezií lze optimáln� využít možnosti zapojení obou mozkových hemisfér a tím 
respektovat p�ístup celostního u�ení k cizojazy�né výuce. Konkrétní poezie totiž svým d�razem na fonetické 
zvláštnosti (u fónické poezie) a na vizuální stránku slov (u vizuální konkrétní poezie a jejích druh�) 
umož�uje porozum�t slovu nejen na úrovni pochopení významu, ale i na úrovni propojení slova �i �ásti slova 
v p�edstav� se zvuky (což platí zvlášt� pro poezii fónickou, srov. zde literárn�-teoretickou kapitolu o 
jazykové invenci), s obrazy (ve vizuální poezii, srov. zde literárn�-teoretickou kapitolu o nové syntaxi) a s 
hmatem (u tzv. taktilních básní, srov. nap�. Novák 1992). Tím se slovo ukládá jako tzv. „vnit�ní obraz“. Toto 
propojení slova nebo �ásti slova v p�edstav� napomáhá zvnit�n�ní slova jak v estetické dimenzi, tak 
v gramatickém kontextu. 
     Celostní u�ení se prolíná s tvo�ivým p�ístupem k cizojazy�né výuce (srov. dále). Celostní u�ení vychází z 
p�evahy divergentního (neboli rozbíhavého) myšlení, jehož složky tvo�í plynulost toku nápad�, flexibilita, 
originalita, citlivost na problém, schopnost redefinice problém�, elaborace – do�ešení problém�, jakož i 
imaginace, intuice, p�edstavivost a fantazie (srov. Ma�ák 1995; Zelina 2006). 

                                                
1      Podle S. Štecha (1999, s. 161) obsahuje model konstruktivní poznávací �innosti t�i komponenty: dovednost 
�íst, dovednost poznatek vytvá�et a dovednost samostatn� vytvá�et dílo. Všechny tyto komponenty jsou vhodné a 
d�ležité pro práci s konkrétní poezií p�i ak�ním výzkumu jako form� výuky, p�i�emž dovednost �íst a dovednost 
poznatek vytvá�et p�edcházejí dovednosti samostatn� vytvá�et díla (bylo by chybné pouze po studentech požadovat 
jednorázovou produkci textu bez p�edcházejících fází – srov. též Zajícová 2011, s. 104 - 107). 
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     Práce s konkrétní poezií m�že p�isp�t k rozvoji prostorové nebo hudební inteligence2, a to i u student�, 
kte�í bývají za normálních okolností znevýhodn�ni. Ve výuce je totiž spíše kladen d�raz na kognitivní 
znalosti, vázané na levou mozkovou hemisféru, tj. na znalosti vyžadující inteligenci verbální �i logickou 
(resp. logicko-matematickou). 
     Prostorová inteligence však souvisí s vizuální p�edstavivostí, díky níž lze mj. p�enášet vid�né do psaného 
jazyka a vytvá�et též obrazná vyjád�ení. Tento typ inteligence napomáhá zejména student�m, kte�í jsou 
nadáni vizuální pam�tí, a lze jej využít p�i práci s vizuální konkrétní poezií. 
     Hudební inteligence se projevuje u student� se smyslem pro timbre (barvu hlasu), rytmus a tóninu: tito 
studenti obvykle kladn� a se zájmem reagují na poetické texty. Tento typ inteligence lze využít zejména p�i 
práci s akustickou konkrétní poezií.  

     2. Autonomní u�ení 

     P�istupovat k žákovi jako k samostatn� myslícímu subjektu, respektovat jeho autonomii, tj. jeho 
samostatnost a spoluzodpov�dnost za proces vlastního rozvoje, lze na n�kolika úrovních. Je t�eba též 
podotknout, že autonomie žáka nebo studenta není bezcílností nebo neznamená, že by si žák nebo student 
mohl d�lat pouze to, co by uznal za vhodné.  
     Autonomní u�ení za�íná tím, že si student uv�domí své vlastní u�ební styly a volí vhodné u�ební 
strategie: výb�r individuálních u�ebních strategií je odhalováním �emu a jakým zp�sobem se u�it (a to 
vzhledem ke stanovenému cíli a možnostem žáka a studenta – srov. Mareš, Man, Prokešová 1996; Mareš 
1998; o u�ebních strategiích v cizím jazyce podrobn�ji v oddíle žák a u�ivo). Poté m�že být autonomie 
posílena tím, že u�itel p�ipraví nabídku u�ebních úloh a žák �i student si sám vybírá, kterou chce �ešit – smí 
si stanovit i individuální cíle p�i práci s literárním textem ve výuce. 
     Dalším stupn�m autonomie je modifikace úlohy žákem �i studentem nebo dokonce �áste�né �i úplné 
sestavení jejího zadání studentem. K samostatnému �ešení úlohy, nap�. pro psaní textu, by rovn�ž m�l být 
studentovi poskytnut dostatek �asu. S podporou samostatnosti žák� a student� p�i u�ení se cizímu jazyku 
úzce souvisí rozvoj jejich schopnosti sebehodnocení. Autonomie ve zp�tné vazb� spo�ívá v tom, že ji 
doty�ný p�ijímá nejen od u�itele, ale m�l by sám um�t kriticky zhodnotit, co se mu p�i procesu vlastního 
u�ení poda�ilo nebo nepoda�ilo. Tato dovednost je za�azena i do Spole�ného evropského referen�ního rámce 
pro jazyky (2001, 1. vyd.; 2005, 2. vyd.)3. P�ístup zam��ený na autonomní u�ení aplikujeme p�i ak�ním 
výzkumu a tento souvisí též se zajímavým obsahem textu (srov. dále). 

3. Kreativní p�ístup 

     A� se ve výkladu p�ístup� k cizojazy�né výuce snažíme nezabíhat do podrobností a v jednotlivostech 
spíše odkazujeme na celou �adu pedagogické, psychologické a didaktické literatury, považujeme kreativní 
princip za mimo�ádn� d�ležitý. V rámci našeho tématu pak budeme uvažovat zejména o jazykové tvo�ivosti, 
která je výsledkem propojení v�domostí o jazyce, pravidel, konvencí a afektivních, tonálních a obrazových 
vzor�. Pro cizojazy�nou výuku je podstatné zjišt�ní, že jazyková tvo�ivost není primárn� závislá na úrovni 
osvojení cizího jazyka, ale závisí zejména na inspiraci a motivaci a používaných postupech, technikách a 
strategiích. 
     Auto�i uvažující o kreativit� jí p�isuzují rozli�né vlastnosti, které se do jisté míry prolínají se složkami 
divergentního myšlení: I. Lokšová a J. Lokša (2003) ji charakterizují pomocí originality (novosti) a 
užite�nosti (hodnotnosti); Gabrielle Rico (1984) pak tvo�ivosti p�isuzuje vlastnosti jako je originalita, 
objevování a vynalézání, otev�enost a flexibilita. Takto vymezené vlastnosti tvo�ivosti odpovídají i 
vlastnostem, které by m�li mít v ideálním p�ípad� „noví �tená�i“ konkrétní poezie, jak si je vysnili její auto�i.  
     Prvky tvo�ivosti se pak p�irozen� objevují i v principu hry, resp. u konkrétní poezie v metod� psaní hrou, 
kde je žák/student vtažen do procesu psaní, cítí se být autorem, psaní osobn� prožívá a hravý proces psaní 
p�irozen� reflektuje.  

                                                
2      Teorii rozmanitých inteligencí rozpracoval nap�. americký psycholog Howard Gardner (1999 �esky).  
3         V rámci tzv. jazykového portfolia má žák �i student samostatn� sledovat, jak se zlepšil a �emu novému se v cizím 
jazyce nau�il.  
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4. P�stování intuice a jazykového citu 

     Pojem intuice bychom mohli definovat jako bod okamžitého vhledu do problémové situace, založený na 
jasné formulaci problémové situace a p�edchozích znalostech. P�edpokladem možného využití intuice p�i 
ur�ité situaci ve výuce jsou však dobré p�edchozí znalosti u�iva, jakož i porozum�ní vztah�m uvnit� látky. 
     Intuitivní vhled souvisí i s výše zmi�ovaným celostním u�ením. Intuitivní proz�ení a poznání je 
okamžikem, kdy dosud skryté poznávání vyplulo na povrch do roviny v�domí, a to v takové podob�, které 
rozumíme (srov. Fišer 2001, s. 13). Podle Zby�ka Fišera (tamtéž, s. 14) intuitivní vhled probíhá dlouhodob�
„ve fázích tv�r�í myšlenkové �innosti (...) jako nep�etržitý proud poznání.“ Toto tvrzení je pro nás 
mimo�ádn� d�ležité, protože je lze aplikovat na proces tvorby textu: s intuitivním vhledem lze tedy po�ítat i 
p�i ak�ním výzkumu. Podobn� jako u kreativního p�ístupu se tedy nemusíme opírat pouze o dosaženou 
jazykovou úrove�.  

     P�stování jazykového citu souvisí s rozvojem �e�i: rozvíjen by m�l být cit pro jazykovou syntax, 
expresivitu, prom�nlivou dikci, zajímavou intonaci, bohatý slovník, esteti�nost a eleganci ve vyjad�ování, 
tvo�ení metafor, imaginaci (srov. nap�. Zelina 2006, s. 12 – 14), p�i�emž je t�eba zohlednit, že se jedná o cizí 
jazyk, nikoli o jazyk mate�ský. P�stování intuice a jazykového citu je též úzce propojeno s kreativním 
p�ístupem k u�ení se cizímu jazyku a s p�edstavivostí. Oba p�ístupy pak spl�uje metoda tvo�ivého psaní 
(srov. dále metody práce s konkrétní poezií).  
  

     5.  Zajímavý obsah výuky nebo u�ebního textu 

     Zajímavý obsah výuky spo�ívá v orientaci na zájmy studenta. P�istupujeme-li ke konkrétní poezii 
v ak�ním výzkumu prost�ednictvím tv�r�ího psaní, umož�ujeme tak studentovi pronikat do um�leckého 
textu vlastním tvo�ivým procesem: vlastním hledáním, uv�domováním si zákonitostí um�leckých postup�
„zevnit�“ (srov. Carter – Long 1991, s. 93). Student by m�l mít na výb�r ze škály úkol�, aby si sám sm�l 
zvolit podle svého zájmu a nadání aktivitu formující literární kompetenci. V p�ípad� našeho ak�ního 
výzkumu jde nap�. o volbu metody tvo�ivé dramatiky nebo o to, napsat dva vlastní texty ve francouzském 
jazyce, inspirované tvorbou autor� konkrétní poezie, se kterou bylo pracováno na seminá�i (nebo kterou lze 
najít v p�íloze k úkol�m ze seminá�e). Práce s textem se proto p�i respektování tohoto p�ístupu neomezuje na 
hledání um�leckých prost�edk� v textech (nap�. básnických figur), na formování estetické kompetence 
zam��ené na formu, ani na literární výchovu zam��enou na obsah díla coby p�edání informací o autorovi, 
díle a dob�, i když tyto obsahy není vhodné (a ani možné) zcela vynechat (srov. dále o funkcích, cílech a 
p�ednostech metody tv�r�ího psaní v cizojazy�né výuce). Z p�ístupu zam��eného na zajímavý obsah výuky 
vychází i požadavek doporu�ení aktivit, které jsou osobnostn� a kulturn� autentické, které podporují zájmy 
žák� a student� a vycházejí z jejich zkušeností.  
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I     Tento p�ístup - výuka zam��ená na žáka - již svým názvem odkazuje k dalším oblastem, do kterých pronikla 
humanistická psychologie Carla Rogerse: primárn� do psychoterapie, sekundárn� pak do teorie komunikace. 

II     Využíváme p�ístup zam��ený na aktivitu student�, na organizování jejich �inností, jelikož umož�uje student�m 
propojit zkušenosti a p�edchozí znalosti s novými. Studenti se takto též u�í spolupracovat s kolegy, vznášet 
konstruktivní kritiku a stanoviska, t�íbit schopnost sebereflexe a objevovat nové znalosti. 
        O rolích u�itele v tradi�ním modelu výuky, kde je st�žejním sd�lování nových poznatk�, a v modelu výuky, kde se 
vyu�ující stává spíše facilitátorem u�ení, hovo�í v souvislosti s metodami pro výuku cizího jazyka též Bernard Dufeu 
(1996, s. 196 - 197). Ukazuje rozdíly tzv. pedagogiky zam��ené na vlastn�ní znalostí a dovedností (tzv. pédagogie de 
l´avoir) a pedagogiky založené na bytí v jazykové situaci (tzv. pédagogie de l´être). Koncept pedagogiky založené na 
bytí v jazykové situaci sm��uje od hierarchického vztahu vyu�ujícího ke studentovi k vztahu empatickému. B. Dufeu 
nicmén� nedoporu�uje tento koncept do veškerého procesu výuky, nýbrž pouze k rozší�ení díl�ích znalostí a 
v�domostních obzor�.  

      Pedagogika bytí v jazykové situaci je zam��ená na žáka a studenta. Za st�žejní není považován obsah vzd�lávání, ale 
ten, komu se u�ivo p�edává, tj. žák nebo student. Lingvistické a funk�ní cíle jsou upozadn�ny, naopak up�ednostn�ny 
jsou zde cíle zam��ené na rozvoj osobnosti. Krom� dosažení cíle je d�ležitá cesta samotná: orientace na proces u�ení. 
Vyu�ující - facilitátor zde pouze nep�edává fakta, údaje a data, nýbrž i umož�uje student�m podílet se na procesu 
zkoumání a experimentu. Jazyk je zde chápán ne jako jazyk nau�ený (a p�edávaný u�ebnicí a texty), nýbrž jako jazyk 
prožitý, p�iblížený zkušeností. 
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Výukové metody a formy vhodné pro zacházení s konkrétní poezií  

     Postavení literárního textu ve výuce cizího jazyka se m�nilo v souvislosti s vývojem metodických 
sm�r�: jiné postavení m�l literární text v tradi�ních metodách zam��ených na gramatiku a p�eklad, jiné 
v metod� p�ímé, up�ednost�ující výhradn� a pouze funkci jazyka jako prost�edku dorozum�ní se v 
každodenním život�.1   
     Metodický sm�r, který se stal st�žejním pro didaktiku cizích jazyk� od 70. let 20. století do 
sou�asnosti a se kterým m�li v�tšinou zkušenost p�i u�ení se cizímu jazyku i studenti, kte�í se ú�astnili 
našeho výzkumu, nazýváme komunikativním p�ístupem, resp. komunikativním jazykovým u�ením. 
Literární text zde sice není nezbytnou sou�ástí pro získání komunikativní kompetence v reálných 
situacích, avšak opominutím jeho za�azení se stává i komunikativní p�ístup jednostranným, 
omezeným, ochuzeným o estetické hodnoty daného cizího jazyka. Proto byl do komunikativního 
p�ístupu zasazen v 90. letech 20. století interkulturní rozm�r, což souvisí s kulturní dimenzí 
sou�asného globalizujícího se sv�ta (srov. Walterová – Ježková 1997). 
     V alternativních p�ístupech2 k výuce cizího jazyka má uv�dom�lá práce s literárním textem 
v�tšinou okrajové postavení, nicmén� �adu aktivit, které tyto p�ístupy využívají, lze s úsp�chem 
v�lenit i do práce s literárním textem (nap�. dramapedagogické postupy jako pohybová a rytmická 
cvi�ení, improvizaci a dramatickou hru, scénické hry aj.). 

I. Výb�r metod a alternativních p�ístup� vhodných pro práci s konkrétní poezií 

     Výb�r konkrétní metody závisí obecn� na obsahu výuky, jakož i na �ad� dalších faktor�  (nap�. 
informativní nosnosti metody, racionální a emotivní p�sobivosti metody, její výchovnosti, 
použitelnosti v praxi, adekvátnosti metody pro žáky i u�itele atd.; srov. Mojžíšek 1988). V p�ípad�
cizojazy�né výuky by tato metoda též m�la spl�ovat požadavky moderní cizojazy�né výuky, tzn. m�l 
by v ní být prostor pro kreativitu, sebevyjád�ení, celostní u�ení (se zapojením pravé i levé mozkové 
hemisféry – srov. zde principy cizojazy�né výuky) a pro autonomii. 
     Jsme si v�domi specifik práce s literárním textem v cizím jazyce oproti jazyku mate�skému, p�esto 
lze tvrdit, že hlavními metodami pro výuku poezie v mate�ském jazyce (srov. nap�. Benton 1995; 
Vala 2011)  i cizím jazyce (srov. dále odkazy) jsou ve shod� se sou�asným stavem didaktického 
bádání uplat�ovány zejména �tení poezie (a diskuse o ní), metoda tvo�ivé dramatiky a psaní 
poezie. Z alternativních p�ístup� lze dle našeho názoru využít pro ú�ely našeho tématu spíše díl�í 
prvky, rozvíjející esteticky výchovné metody a zám�ry. 
     Vzhledem k obsahu našeho výzkumu, jehož hlavním výstupem by m�ly být zejména texty 
konkrétní poezie student�, se nejvíce na tomto míst� soust�e�me na teoretické základy metody 
tvo�ivého psaní poezie.  
     Metodu �tení poezie rozvádíme podrobn� dále v metodickém fázovém postupu p�i práci s konkrétní 
poezií; metoda tvo�ivé dramatiky je specifickou metodou nacházející se na pomezí n�kolika obor� a 
um�leckých výchov (didaktiky literatury, lingvodidaktiky, dramapedagogiky aj. – srov. podrobné 
vymezení t�chto pojm� v souvislosti s tvo�ivou dramatikou: Bu�ková 2012, s. 21 – 30; In R�ži�ková 
2012). Z nabídky možné škály postup� pro tvo�ivou dramatiku vybíráme a aplikujeme pouze pro daný 
typ konkrétní poezie ty adekvátní postupy, které napomáhají studentov� recepci konkrétní poezie, 
jakož i ty, které rozvíjejí didaktickou interpretaci textu konkrétní poezie.  

                                                          
1      Podrobn�ji k této a dalším metodám a problematice nap�. v didaktických publikacích J. Hendricha (1988, 

s. 256 - 277) a H. Kylouškové (2007, s. 30 - 31), jakož i v pramenech, na které tyto publikace odkazují. 
2          Alternativní p�ístupy (což je vhodn�jší termín než metody, nebo� se v�tšinou jedná o nekonven�ní 

postupy se zna�nou variabilitou a flexibilitou) jsou pro nás inspirativní tím, že respektují pedagogiku a 
didaktiku založenou na bytí v jazykové situaci (srov. Dufeu 1996, s. 196 – 197) a up�ednost�ují proces 
vyu�ování v malých skupinách s jistou mírou autonomie (nap�. spole�enské jazykové u�ení). Svou povahou 
pat�í do skupiny metod aktivizujících, kdy žák �i student aktivn� vstupuje do procesu poznávání, zapojuje 
se do �ešení problém�, odhaluje vztahy, srovnává jevy a vyvozuje záv�ry (srov. nap�. Skalková 1999, s. 184 - 
187; Vašutová 1998, s. 143). 
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1. metoda �tení poezie  

     Na obecné rovin� lze pro za�átek konstatovat, že problémem ve výuce nebývá v sou�asné dob�
metoda kreativního psaní, ale stává se jím kreativní �tení poezie – pro cizí jazyk navíc dle H. 
Kylouškové platí, že úkolem u�itele je „p�iblížit horizont �etby v cizím jazyce horizontu �etby v 
mate�ském jazyce“ (Kyloušková 2007, s. 23; podrobn�ji o fázích �tení poezie a jejích cílech – srov. 
zde dále fázový model p�i práci s literárním textem, resp. primární a sekundární komunikaci s textem).  
     P�i otázce kreativního �tení poezie se lze op�ít o didaktické záv�ry Otakara Chaloupky, podle n�jž 
by cílem aplikace �tení um�leckého textu m�la být interaktivita �tená�ství (srov. Chaloupka 2012, s. 
57 – 61): �etba by nem�la být pasivním p�ijímáním textu, nýbrž interaktivní �inností, p�i níž se 
�tená� sám uskute��uje, do které vstupuje s intenzitou vlastního já. Subjektivní �tená�ský prožitek by 
m�l být nad�azen schopnosti odborného výkladu textu, jeho interpretaci, resp. pasivnímu p�ijímání 
um�leckého textu v jeho více �i mén� kodifikovaných významových a hodnotových schématech. 
Významový a hodnotový potenciál um�leckého textu lze nicmén� student�m nejen vyložit, nýbrž je 
možno studenty k n�mu pomocí kreativních metod a strategií nasm�rovat: kreativní �tení lze 
uskute�nit i formou kooperace mezi studenty, nebo uplatnit aktivizující výukové metody. 

     Jak však metodu tvo�ivého �tení za�lenit do práce s konkrétní poezií, kde více než o samotné �tení 
jde o intermediální3 vnímání daného textu? I na to se pokusíme odpov�d�t v záv�rech z našeho 
výzkumu. 

2.  metoda tvo�ivé dramatiky  

     Tato metoda vychází z metod inscena�ních a metod dramatizace (resp. simulace lidského jednání v 
reálné situaci). Lze ji spojovat s rozvojem cíl� intelektuálních, emocionálních i komunikativních. Hry 
odvozené od divadla p�etvá�ejí t�ídu na jevištní scénu, žáky (studenty) na herce a spo�ívají bu� v 
improvizaci, nebo v hraní rolí s v�tší �i menší bezprost�edností ú�astníka hry (srov. nap�. 
Rodriguezová – Marušák – Králová 2008; Valenta 2008; Žofková – Eibenová 2012, In R�ži�ková 
2012). 
     Inspirativním p�íkladem využití básn� konkrétní poezie metodou tvo�ivé dramatiky je divadelní 
provedení básn� Slova4 (srov. Bu�ková 2012, s. 39 – 40; In R�ži�ková 2012). Z básn� byla p�ímo 
vytvo�ena inscenace p�íb�hu dvou lidí, kdy studenti germanistiky PedfUK komunikovali v cizím 
(n�meckém) jazyce. Jejich uchopení p�íb�hu se sou�asn� stalo interpretací slov jako komunika�ního 
kódu, vedoucího k dorozum�ní i k totální disharmonii. 

     Metodu tvo�ivé dramatiky aplikujeme v našem výzkumu nap�. formou pohybov�-verbálních her 
zejména p�i práci s ak�ní poezií a fónickou a fonetickou poezií.  

3.  metoda psaní poezie 

     Na tomto míst� je nutné zd�raznit, že v cizojazy�né výuce neusilujeme o psaní poezie v pravém 
slova smyslu: neusilujeme nutn� o to, aby student vytvo�il literárn� hodnotný text, nýbrž sledujeme 
celou �adu cíl� specifických pro cizojazy�nou výuku s dominantním cílem, kterým je rozvoj 
estetického cít�ní studenta. 

                                                          
3      Pojem intermedialita – srov. literárn�-teoretickou �ást této práce.  
4       V �lánku Tvo�ivá dramatika a práce s literárním textem T. Bu�kové (Bu�ková 2012, s. 39, In R�ži�ková 

2012) je uvedeno, že se jedná o anonymní barokní báse� vizuální poezie, dodejme však, že báse� p�etvo�il ve 
své sbírce Antikódy i Václav Havel (srov. Havel 1993, s. 38 – báse� Bariéra). Skupina student� z katedry 
germanistiky Pedagogické fakultury UK pod vedením Tamary Bu�kové báse� Slova pomocí 
dramapedagogických postup� ztvárnila v inscenaci Rings frei – fechte Experiment / Vprevo dobrý – vplavo 
experiment, srov. Bu�ková 2012, s. 39 – 40; In R�ži�ková 2012. 
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3.1 metoda tvo�ivého psaní 

     V odborné didaktické literatu�e v oblasti výuky cizích jazyk� (srov. dále) je tvo�ivé (cizím slovem 
kreativní) psaní vysoce cen�no jako metoda disponující vhodnými nástroji pro osvojování cizího 
jazyka a celkový rozvoj osobnosti u�ícího se. Pavla Zajícová (2011) zastává myšlenku systematické 
integrace tvo�ivého psaní do výuky, a to formou recepce textových model�, které jsou pak 
modifikovány, inovovány a uv�dom�le zpracovávány v produkci žáka nebo studenta, resp. jde o to, 
jak p�esunout t�žišt� „z nereflektovaného �tení, resp. vnímání, p�ípadn� z pouhého popisu literárn�-
poetických textových model�“ (Zajícová 2011, s. 106) ke �tení reflektovanému a posléze k využití 
t�chto model� (struktur) k vlastní tvorb�. Obdobné stanovisko k integraci tvo�ivého psaní do výuky 
zastávají nap�. G. Rico (2004) nebo W. Ziesenic (1993).  

     Zam��me se na tomto míst� na t�i st�žejní d�vody, pro� za�le�ovat tvo�ivé psaní do výuky. 
   První d�vod bychom našli v oblasti kognitivní psychologie a neuropsychologie. V d�ív�jších 
didaktických pojetích bylo tvo�ivé psaní za�azováno spíše jako pokus o oživení cizojazy�né výuky. 
Nyní se tvo�ivé psaní stává její nedílnou sou�ástí, což je od�vodn�no tím, že odpovídá nejen 
nejnov�jším poznatk�m kognitivní psychologie, neuropsychologie (srov. Lachout 2011, s. 15 - 49), ale 
i moderním princip�m cizojazy�né výuky, jakou je celostní u�ení (srov. kapitolu o didaktických 
p�ístupech cizojazy�né výuky). P�i tvo�ivém psaní jsou aktivní ob� mozkové hemisféry (srov. Rico 
1984, s. 17). 

     Druhým d�vodem pro za�le�ování  tvo�ivého psaní do výuky p�i procesu vlastního osvojování 
cizího jazyka je samotný generativní, tv�r�í potenciál jakéhokoli jazyka (srov. Machová – Švehlová 
1996, s. 37). V rámci jazykové struktury mohou uživatelé jazyka vytvá�et neomezené množství 
nových v�t. P�i jazykové tvo�ivosti dochází k propojování nabytých v�domostí o jazyce, gramatických 
pravidel a fantazie, afektivních a tonálních vzor�. Úrove� osvojení cizího jazyka nestojí v tomto 
ohledu na prvním míst� – tv�r�í potenciál závisí i na inspiraci, motivaci, osobnostních vlastnostech 
(nap�. otev�enosti novým zp�sob�m vid�ní, intuici atd.) a na používaných technikách a strategiích. 

     T�etí d�vod, pro� je vhodné za�azovat tvo�ivé psaní do výuky cizího jazyka, souvisí s  principem  
hry. V rámci tvo�ivého psaní jde o hru se slovy, písmeny, v�tami, texty, o experimentování s jazykem; 
tento princip je též jedním ze st�žejních pilí�� konkrétní poezie (srov. zde kapitolu Konkrétní poezie a 
hra). Metodu psaní hrou lze aplikovat jak na individuální produkci, tak na spole�né vytvá�ení psaných 
text� ve skupin� (srov. Böttcherová 1999, s. 22 – 26, srov. zde kapitolu o metodách využívaných p�i 
práci s konkrétní poezií). 
     Jako hry v tvo�ivém psaní se nej�ast�ji používají techniky p�estavby (zm�na žánru, hry na 
dopl�ování textu, koláže), slovní h�í�ky, hádanky, nonsensová poezie, kolektivní texty, spojování 
výtvarných a dramatických postup� s prezentací textu aj. – tyto hry pak �asto vycházejí ze žánr�
podobných konkrétní poezii, žánr� p�edch�dc� konkrétní poezie, jakož i z básnických figur, které 
konkrétní poezie využívá a svébytným zp�sobem p�etvá�í.  

3.2  Metody tvo�ivého psaní a práce s konkrétní poezií 

     Metoda tvo�ivého psaní se objevuje p�ímo v souvislosti s konkrétní poezií: práv� konkrétní poezie 
a její p�ímí nebo vzdálen�jší p�edch�dci se zasloužili o rozvoj tvo�ivého psaní. Proudy um�lecké 
literatury dvacátého století jako surrealismus a jeho automatické psaní nebo dadaismus a jeho 
jazykový experiment lze chápat v tomto ohledu jako st�žejní (srov. Werder 1996). 

     S ohledem na literárn�-teoretické vlastnosti konkrétní poezie a na odbornou didaktickou literaturu i 
empirické výzkumy konané v oblasti výuky poezie (srov. dále odkazy) se nám jeví vhodné za�lenit do 
našeho ak�ního výzkumu následující metody tvo�ivého psaní: 
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a) metody asociativní 

     Metody asociativní spo�ívají ve využití poetických forem jako nap�. automatické psaní, cluster, 
akrostich (srov. Faistauerová 1997; Zajícová 2011). Slouží k podpo�e schopnosti naslouchat svému 
vlastnímu hlasu, prožívat sv�t. Asociativní metody jsou didakticky d�ležitými metodami, které u�í 
nejen p�ejímat systémy v�d�ní, ale též k nim zaujímat stanovisko. Tyto metody dále u�í uvol�ovat 
fantazii, podporují d�v�ru ve vlastní nápaditost a originalitu5. Asociativní metody lze za�adit v úvodu 
tvo�ivého psaní jako metody inicia�ní, vytvá�ející vhodné podmínky pro další psaní, pro tvorbu 
cílového textu, nebo je m�žeme využít jako cílovou metodu pro tvorbu textu konkrétní poezie (srov. 
zde fázový model). 

Automatické psaní je metodou ne�ízených asociací6, zatímco cluster (z angl. hrozen) je technikou, ve 
které se uplat�uje cyklická strategie tvorby �ízených asociací; cluster vychází ze zadaného klí�ového 
slova (nebo slov), ke kterému se zaznamenávají nej�ast�ji paprskovit� asociace. Vzniká tak sí�
podobná pavu�in�. Získaný slovní materiál použije pisatel k tvorb� svého textu (srov. Rico 1984). 
Automatické psaní i cluster mohou být používány pro uvoln�ní fantazie a mentálních zábran v úvodní 
fázi jazykové výuky, v našem p�ípad� v první fázi práce s konkrétní poezií. 

Akrostich je sice v konkrétní poezii básnická figura jako taková hojn� využívaná (srov. v této práci 
literárn�-teoretickou kapitolu o verši a rýmu v konkrétní poezii); jako asociativní metoda však bývá 
nej�ast�ji spojována se zadáním vytvo�it akrostich z vlastního jména a p�íjmení autora (jde o to, napsat 
pod sebe písmena vlastního jména a ke každému písmenu lineárn� vytvo�it asociaci; srov. Fišer 2001, 
s. 82). 

     b) metody psaní hrou 

     U konkrétní poezie lze uvažovat o jazykových a kreativních hrách. U jazykových her jde o  hru 
s fonetickými, morfologickými a syntaktickými strukturami; tyto umož�ují zacházet s jistými pravidly 
jazyka a objevovat jazykové struktury, jakož i objevené struktury memorizovat. Tento typ her pat�í 
mezi nejformáln�jší a nejvíce šablonovitý, by� i tento vyžaduje p�emýšlení ú�astníka hry. V p�ípad�
konkrétní poezie by se jednalo nap�. o básn� zacházející s tvary slov, s deklinací, konjugací: o 
kombinatorickou nebo matematickou poezii. 
     Kreativní hry kladou v�tší d�raz na osobní reflexi ze strany u�ícího se, podn�cují jeho tvo�ivost a 
p�edstavivost. Ú�astník hry je vyzýván, aby rozvíjel a zapojoval sv�j jazykový potenciál, tvo�il 
originální jazykové útvary. Do této kategorie her by spadaly v rámci konkrétní poezie nap�. ra�í verše, 
šarády, anagramy, lipogramy, návody k použití atd. 

c) metody psaní podle p�edloh, pravidel, vzor�

     Tyto metody vycházejí z metod psaní hrou a oscilují mezi ur�itou mírou �ízenosti a spontaneity 
(srov. nap�. Fišer 2001; Krusche - Krechel 1984; Zajícová 2011). 
     Metody psaní podle p�edloh, pravidel a vzor� lze t�ídit dle: 

• formálních kritérií  

      Formálním kritériem u tvorby konkrétní poezie m�že být nap�. vizuální aspekt, ak�ní prvek aj. 

                                                          
5      Z tohoto d�vodu  je vhodné dle Pavly Zajícové vytvo�ení asocia�ního návyku (2011, s. 107). 
Asociativní metody lze též realizovat formou pohybových i verbálních her (nap�. didaktická hra P. Zajícové z 
 31.  celostátního seminá�e k teoretickým základ�m didaktiky cizích jazyk�, 2010: „Já jsem sluní�ko, kdo se ke 
mn� p�idá?“). 
6     Metoda byla používána již surrealisty; obdobou je hra Znamenitá mrtvola (která je ovšem omezena 
používanými slovními druhy), srov. Nadeau  1994 �esky  [1945 francouzsky]. 
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• literárních a textových vzor�  

     T�mito literárními a textovými vzory mohou být básnické figury typické pro konkrétní poezii jako 
anagramy, akrostichy, nebo básnické formy jako piktogramy, konstelace, �et�zové básn�, rostoucí 
básn�. 
• strukturních pravidel 

     Jelikož si konkrétní poezie n�kdy zám�rn� hraje s jednou gramatickou strukturou, do které jsou 
dosazovány obdobné výrazy (nap�. pro vyjád�ení absurdity politických frází), lze v cizím jazyce p�i 
tvorb� text� konkrétní poezie p�istupovat k psaní ekvivalen�ních text�7 podle poetických vzor�, 
objevujících se u tohoto žánru. 

4. Alternativní p�ístupy aplikovatelné na práci s konkrétní poezií  

     Díl�í prvky alternativního p�ístupu zvaného spole�enské jazykové u�ení, kdy se student u�í 
prost�ednictvím interakce se okolím a u�ení je považováno za osobní rozvoj (a ne za dosažení cíle 
stanoveného u�itelem), lze využít v našem výzkumu ve skupinovém (kooperativním) �tení a psaní; 
jedná se vlastn� o komplexn�jší rozvinutí metody kooperativního u�ení, zacíleného na výuku cizího 
jazyka. Sugestopedii, zapojující nev�domí a synestézii n�kolika po�itk�, by bylo možno za�lenit do 
práce s fónickou a fonetickou poezií p�i �etb� textu. Ta zde probíhá v souladu s rytmem hudby; žáci 
sledují text s p�ekladem, pak si text zakryjí a poslouchají jej pouze na pozadí hrající hudby. �ásti 
alternativního p�irozeného p�ístupu a jazykové dramaturgie lze využít u ak�ní poezie, resp. u 
happeningu, nebo� v t�chto p�ístupech je jazyk spojován s �inností. 

                                                          
7    Princip jazykové ekvivalence se váže k pojmu poetické funkce, nebo� dle Romana Jakobsona 
„poetická funkce projektuje princip ekvivalence z osy výb�ru na osu kombinace“ (Jakobson 1995, s. 82). 
V tvo�ivém psaní se jedná o ekvivalenci v rovin� písmen, slov, slovní flexe, tvorby syntagmat, v�t i souv�tí 
(srov. Zajícová 2011, s. 113 – 120). 
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II. Metodický postup p�i práci s konkrétní poezií 

     Metodický postup p�i práci s konkrétní poezií m�žeme op�ít o r�zn� strukturovaný fázový model 
(srov. Cuq – Gruca 2002, s. 184 - 189; Eliašová 2006, s. 59 - 60; Kyloušková 2007, s. 41 – 44; 
Zajícová 2011, s. 104 - 107), který bychom však mohli shrnout do �ty� fází: dvou recep�ních fází 
(motiva�n� - p�ípravná fáze a fáze �etby, pop�. poslechu) a dvou fází produk�ních (didaktická 
interpretace textu; ústní a písemný projev). Tento fázový model pak v sob� zahrnuje jak metodu 
�tení poezie a diskuse o ní, tak i psaní poezie. Tvo�ivou dramatiku lze vkládat zejména do fází 
produk�ních, pop�. do motiva�n�-p�ípravné fáze.  
       
     Rozve�me nyní tento fázový model, který je zam��en z hlediska svých cíl� (ve shod� s 
používanými metodami) na rozvoj estetického cít�ní, rozvoj ústního projevu v cizím jazyce a zejména 
projevu písemného metodou tvo�ivého psaní. Z rámce tohoto fázového modelu budeme též vycházet 
p�i našem ak�ním výzkumu. 

1. Primární komunikace s textem: fáze motivace a p�ípravy na �tení 

a) fáze motivace  

     Tato fáze pat�í mezi p�ípravné kroky. Nemusíme ješt� pracovat s cílovým textem, nýbrž je možno 
využít text obdobný s p�ekladem do �eštiny. Vhodné je za�adit aktivity, které vyvolávají chu� pod�lit 
se s vlastními myšlenkami (srov. Eliašová 2006, s. 47-50; Fišer 2001, s. 87-88)  – takovým stimulem 
m�že být nap�. listování básnickou sbírkou vizuální poezie, obrázek (na kterém jsou vizuální básn�
p�edch�dc� konkrétní poezie: kaligramy G. Apollinaira, fonetické básn� dadaist� etc. - zde je možno 
využít zp�tného projektoru), auditivní nahrávka poetického textu (existuje pom�rn� solidní repertoár 
fónické poezie, zaznamenané na digitálních nosi�ích). 

b) fáze p�ípravy na �tení  

     Fáze p�ípravy na �tení odkazuje k mimojazykové realit� textu, nazývané též referen�ní pole textu 
(srov. Iser 2006, s. 78) a zahrnuje informace o autorovi a prost�edí textu, klí�ová slova8, paratext 
(srov. Kalinowska 2011, ne�íslováno; Kyloušková 2007, s. 41 – 42). Paratext tvo�í nap�íklad 
p�edmluva, uspo�ádání textu, druh sd�lení (v našem p�ípad� jde o báse�), jazyková úrove� textu (jazyk 
um�lecký). Studenti tvo�í hypotézy o obsahu textu na základ� paratextových odkaz�. Tyto body 
usnadní následnou �etbu a práci s textem.   
     Studenti sami navrhují možné významy klí�ových slov, tvo�í volné asociace. Tvo�í se lexikální 
pole, student je p�ipravován na pozorn�jší a vnímav�jší �tení. 
   Cílem p�ípravy na �tení je u�init studenta citlivým pro dané téma, aktivovat sociokulturní 
kompetence.  

 2. Sekundární komunikace s textem: objevná fáze �etby 

Objevná fáze �etby sm��uje k celkovému kontextu textu a zahrnuje globální a vyhledávací �tení.  

a) první �tení (informa�ní, globální) 

     První �tení spo�ívá ve vyhledávání dostupných informací a v odpov�di na otázky dopl�ovací jako 
„kdo, co, kde, kdy, pro�“. U konkrétní poezie se zvlášt� u asémantických kreací tato fáze pom�rn�
komplikuje, a to tím, že se tyto otázky stávají zbyte�nými, resp. se tyto modifikují na otázky typu: o 
jaký typ konkrétní poezie se jedná? O vizuální poezii? O fónickou poezii? O ak�ní báse�?  

                                                          
8      Klí�ové slovo (fr. le mot – clé) zna�í slovo nebo skupinu slov, která umož�ují charakterizovat obsah 

daného textu. Seznam klí�ových slov též umož�uje ur�it témata obsažená v textu (srov. Petit dictionnaire des 
concepts info – documentaires [online]. [cit. 12. 10. 2012]. Dostupné z: http://www.cndp.fr).  
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     Text by m�l být k dispozici podle typu konkrétní poezie na fólii ve zp�tném projektoru, k poslechu 
na nahrávce nebo by jej m�l �íst u�itel. V žádném p�ípad� by v této fázi nem�l pro t�ídu �íst text 
nahlas žák �i student, protože ten by se soust�edil na formu a nikoli na obecné porozum�ní pro n�j 
neznámého textu (srov. Kyloušková 2009/2010, s. 86).  

b) druhé �tení (vyhledávací): analýza textu a porozum�ní textu 

     V této fázi pracujeme se zvoleným textem, který by se m�l stát inspirací pro vlastní více �i mén�
�ízenou tvorbu textu konkrétní poezie9. Textová analýza zahrnuje jak formální, tak obsahovou složku. 
U�itel plní spíše roli facilitátora, klade návodné otázky (franc. tzv. consignes de lecture, srov. Cicurel 
1991). V této fázi se realizuje estetická konkretizace textu, tj. vztah �tená�e k dílu a jeho pochopení na 
úrovni významu. Zde již pracujeme se samotným dílem, s fiktivní realitou10, resp. v našem p�ípad�
s konkrétní poezií jako dikcí (srov. kapitolu o literární komunikaci). 
     V tomto bod� by m�la nastat lexikální, morfologická a syntaktická analýza s ur�ením chyb�jících 
atribut� lyrického textu, zvláštností struktur u konkrétní poezie a s nimi spojeného um�leckého 
ztvárn�ní skute�nosti a s hledáním (a)sémantického stavebního kamene. Probíhá tak intenzivní �innost 
zam��ená na jazykové i obsahové porozum�ní. Je to fáze, ve které se nejvíce rozvíjí kognitivní rovina 
a divergentní myšlení. 

3.     Osvojení textu žákem/studentem: didaktická interpretace textu, potextová práce,  
setkání autorské a �tená�ské intence  

     Od primární komunikace s textem (�tení) p�es sekundární komunikaci (analýzu textu) se dostáváme 
k samotnému osvojení textu �tená�em – žákem, tj. k didaktické interpretaci (srov. Lederbuchová 1997; 
táž 2004), jejímž východiskem je žák�v �tená�ský a estetický  zážitek. Jde o pochopení textu na úrovni 
smyslu (tj. o celkové pochopení). Žák se stává aktivním subjektem, mluv�ím, nebo� interpretace je 
projekcí individuálního vztahu k textu. 
      Kvalita interpretace cizojazy�ného textu je dána nejen textem samým, ale p�edevším jeho 
interpretem: kvalita interpretace závisí na v�ku, na typu žáka (druhu jeho pam�ti, emocionálnosti, 
p�edstavivosti), na úrovni jeho komunikativní kompetence. 
     Z didaktického hlediska je d�ležité uv�domit si rozdíl mezi literárn�v�dnou a didaktickou
interpretací. Zatímco literárn�v�dná interpretace za sv�j cíl považuje odkrytí um�leckého kódu textu, 
didaktická interpretace usiluje o rozvoj tvo�ivých komunika�ních schopností a dovedností žáka v 
rovin� p�im��ené žákov� �tená�ské kompetenci a odpovídající smyslu textu: didaktická interpretace 
literárního textu se sice o literárn�v�dnou interpretaci opírá, avšak její zam��ení na osobnost �tená�e, 
resp. na rozvoj jeho komunika�ních schopností s textem ji �iní odlišnou od literárn�v�dné interpretace. 
     A� jsou naše výzkumné otázky založené na specifických vlastnostech konkrétní poezie, jde nám 
p�edevším o literární komunikaci �tená�e (studenta) s textem. Neusilujeme o p�edání prefabrikovaného 
interpreta�ního metatextu (uvedení do námi probádané literárn�v�dné oblasti, výkladu, který by 
zastupoval setkání �tená�e s autentickým textem), nýbrž se pokoušíme o konfrontaci tohoto pohledu 
s pohledem �tená�e – studenta s cílem vybádat, v kterých didaktických oblastech je konkrétní poezie  
p�ínosná pro literární komunikaci v cizím jazyce a pro rozvoj osobnosti �tená�e – studenta: které 
z ideál� vyty�ených jejími básníky se stalo nakonec smysluplnými, nosnými pro výuku cizího jazyka, 
které rozvíjejí p�edevším citlivost pro vlastnosti literárního textu (literárnost a poetická funkce).  

     Didaktická interpretace se zprost�edkovává systémem potextových úkol� (srov. Kyloušková 2007, 
s. 44), p�i kterých je t�eba respektovat n�kolik d�ležitých zásadI (zásadu �tená�ského zážitku, zásadu 
provokace hodnotícího postoje žáka aj.). Mnohé ze zásad didaktické interpretace literárního textu, 
                                                          
9       Srov. nap�. La poésie.Un apprentisage linguistique facile et amusant! (1995) Ministère de l´Education de la 

Saskatchewan, Canada. [online]. [cit. 28. 6. 2009]. Dostupné z: 
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/poesie/ 

10      Dle W. Isera literární text nekopíruje mimotextovou realitu, k níž se sám vztahuje; spíše p�edstavuje 
reakci na ony mimotextové systémy, jejichž prvky do sebe za�lenil. Fikce je dle Isera „událostí o sob� samé, 
je p�ípad bez reference“ (Iser 2006, s. 78).  
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stanovených pro mate�ský jazyk, lze p�evzít i pro didaktickou interpretaci cizojazy�ného literárního 
textu, pokud respektujeme specifika literární komunikace v cizím jazyce. 
     P�edevším v p�ípad� konkrétní poezie je nutno podotknout, že užívání pojmu interpretace jako 
takového je pon�kud sporné, nebo� jeden z teoretických postulát� zní, že interpretace se u konkrétní 
poezie vzhledem k množství nekomunikativních složek stává zbyte�nou. Proto hovo�íme-li na tomto 
míst� o interpretaci, její didaktické uchopení jako projekce individuálního vztahu k textu vychází 
vst�íc našemu tématu, nebo� – jak jsme ukázali v literárn�v�dné �ásti, literárn�v�dná interpretace se tu 
ve smyslu odkrytí um�leckého kódu textu �asto jeví nesmyslnou. Interpretace v didaktickém pojetí se 
zde však vztahuje na druhy konkrétní poezie jako specifické struktury jazyka, ve kterých tkví nový 
význam, resp. význam spo�ívá v izolaci struktur jazykového systému (struktur fonetických, 
syntaktických, lexikálních) nebo v jejich novém uspo�ádání.  

     Krom� didaktické interpretace textu v této fázi m�žeme též uvažovat v p�ípad� našeho tématu o 
setkání autorské intence a �tená�ské intence (srov. Chaloupka 2012, s. 57 – 61), o st�etu p�edstavy o 
ideálním a empirickém �tená�i konkrétní poezie. Ideální �tená� je �tená� implicitní, modelový, kterého 
si pro své texty vysnili auto�i konkrétní poezie – tj. �tená� otev�ený nové estetice, �tená� kooperativní, 
tvo�ivý, zatímco se �tená�em empirickým se setkáváme reáln� v této fázi p�i našem ak�ním výzkumu 
(srov. více v kapitole o  literární komunikaci).  

4. Využití textu 

     Cílem této fáze je využití p�e�teného a rozebraného textu k ústnímu a písemnému projevu. Student 
by m�l též získat odstup v��i p�e�tenému. V této fázi je t�eba najít prostor k vyjád�ení názor� student�
a jejich kreativity: tím se sou�asn� podpo�í jejich jazyková kompetence a schopnost hodnotit literární 
text a hovo�it o literatu�e (vhodné jsou úkoly jako pokra�ování textu, modifikování �ástí textu a konce, 
diskuse o p�e�teném s maximálním možným využitím cizího jazyka podle jazykové vybavenosti 
studenta dle škály Evropského referen�ního rámce). 
              

4.1 Fáze vytvá�ení vlastních text�

a)  p�íprava na psaní   

     Prvním komponentem této fáze je plánování psaní nebo také p�íprava na psaní. Podle Cuqa a 
Grucy (2002, s. 184 - 189) jsou zde d�ležité znalosti a dovednosti uložené v dlouhodobé pam�ti 
pisatele. Nejedná se p�itom pouze o znalosti jazykové, nýbrž i o dovednost p�ipravit si plán psaní textu 
tak, aby odpovídal zadání a o�ekávaným výstup�m (s r�znou mírou �ízení, resp. vedení žáka/ 
studenta). Žák nebo student by si mj. m�l uv�domit komunika�ní zám�r textu a cíl psaného projevu 
(co cht�l žák nebo student sd�lit a k �emu cht�l dojít). 

b) vytvá�ení vlastních text�   

     B�hem této �ásti �tvrté fáze jsou vytvá�eny vlastní texty dle zadání. Záleží na tom, o jaký druh 
tvorby text� se jedná: zda o psaní podle literární p�edlohy, textového vzoru (srov. Janíková 2005/2006, 
s. 53; Zajícová 2011, s. 107 - 127) nebo o volné experimentální psaní, které je �ízeno zadáním jen 
rámcov�. V p�ípad� konkrétní poezie se jedná o práci s malou formou text� (s aktivitami jako je 
dopl�ování výraz� do struktury textu na základ� ekvivalen�ního principu, nahrazování jazykových 
struktur, formulování nadpisu atd.). Vzniká tak jistá textová paralela. V této fázi je nezbytné za�len�ní 
metod jako myšlenkový brainstorming, asociativní psaní, clustering (srov. Rico 1984, s. 77), které 
slouží ke shromaž�ování informací a uspo�ádávání myšlenek (srov. Fišer 2001, s. 80; tamtéž, s. 96 - 
97; tamtéž, s. 105; Zajícová 2005, s. 76 - 78). Teprve po nich by m�la následovat kompozice a 
stylizace textu. Texty mohou být též vytvá�eny skupinovým psaním (v n�meckých didaktických 
p�íru�kách se tento �asto vyskytující se pojem vžil jako kooperativní psaní, tzv. kooperatives 
Schreiben – srov. Böttcherová 1999; srov. zde též oddíl o formách výuky).  
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c) odezva a úprava textu 

     První odezvou po vytvo�ení textu je dialog se spolužáky i s u�itelem nad napsaným textem. Po n�m 
je vhodná úprava textu (vzhledem k doporu�ením, reakcím), resp. up�esn�ní, dopln�ní významové a 
výrazové stránky. 

d) korektura, �istopis, prezentace, publikace 

     Posledními kroky p�ed prezentací textu jsou jeho kone�ná úprava a záv�re�né p�epsání konceptu (tj. 
vyhotovení �istopisu). Korektura textu by v cizím jazyce m�la probíhat za pomoci slovníku (pokud 
pisatel své chyby neumí rozpoznat sám, u�itel by m�l pouze chyby vyzna�it a student samostatn� nebo 
ve spolupráci s ostatními spolužáky provést korekturu pravopisu, gramatiky a organizace textu11. Cuq 
– Gruca (2002, s. 184 – 189) považují fázi oprav text� a návrat� k psanému textu p�ed kone�nou verzí 
za podmínku pro úsp�šný proces tvo�ivého psaní a psaného projevu. U�itel by m�l vy�lenit �as na 
záv�re�nou prezentaci: není-li toto možné, pak je vhodné se k text�m a jejich prezentaci vrátit p�i 
nejbližší p�íležitosti. Viera Eliašová (2006, s. 59 - 60) též doporu�uje zavedení portfolia pro 
shromaž�ování prací, nebo� je vhodné se po ur�itém �ase k pracím vrátit a komplexn� je vyhodnotit.  
     Postupn� se upouští od pojetí písemného projevu jako produktu, kdy u�itel nejprve zadá téma a 
provede s žáky p�ípravu na psaní, poté žáci napíší koncept, který posléze p�epíší do �istopisu a 
odevzdají u�iteli k oznámkování. Samoz�ejm� že nap�. psaní konceptu a p�episování do �istopisu pat�í 
mezi fáze postupu, které nelze vynechat, avšak vedle t�chto fází nesmí chyb�t motiva�ní fáze, fáze 
objevování, fáze odezvy a zp�tné vazby od vyu�ujícího a spolužák� (nap�. formou rozhovoru, 
diskuse), otev�ení se novým verzím již napsaného. Od pojetí písemného projevu jako produktu tak 
dospíváme k písemnému projevu jako procesu, �emuž u n�kterých typ� konkrétní poezie napomáhá 
sama jejich podstata: procesualita textu, jeho nehotová, otev�ená struktura.  

5.     Fáze cíleného vy�len�ní práce s gramatickými a sémantickými strukturami 
     Jedná se tu o cvi�ení od pr�pravných po komunikativní, o typy gramatických, lexikálních i 
fonetických cvi�ení. Tuto fázi nicmén� chápeme pro náš výzkum jako dopl�kovou, nebo� v ní nejde 
primárn� o zacházení s literárností a estetickou funkcí v textech konkrétní poezie. Ve shod� se 
zahrani�ní odbornou didaktickou literaturou (srov. Krusche – Krechel 1984) ji využíváme p�i našem 
výzkumu pouze u n�kolika málo typ� text�. 

III. Výukové formy p�i práci s konkrétní poezií  

     Úkoly a problémové otázky týkající se metod �tení a psaní poezie a tvo�ivé dramatiky lze p�i 
ak�ním výzkumu student�m bu�  zadat jako individuální práci, nebo formou kooperace mezi 
studenty.  
     Kooperativní u�ení je z didaktického hlediska vystav�no na principu vzájemného p�edávání a 
rozpracování poznatk� mezi žáky samotnými. Role u�itele je výrazn� upozadn�na a jeho úkolem je 
organizace a moderace celého vyu�ovacího procesu. 
     P�es jisté obtíže (jako je �asová náro�nost nebo menší efektivita práce) m�že kooperativní u�ení 
napomoci ke specifickým interakcím a k rozvoji zp�sob� u�ení v menším kolektivu než je celot�ídní 
(srov. Ramsden 1992, s. 109 – 119; Vašutová 2002, s. 58). 
    Objasn�me nyní cíle a fáze kooperativního u�ení - �tení a psaní a tvo�ivé dramatiky - s ohledem na 
náš ak�ní výzkum.  

    Cílem kooperativního �tení v našem výzkumu je nejen dosažení specifických interakcí ve skupin�, 
nýbrž i rozvoj tvo�ivých vlastností, jako je originalita nápad�, objevování souvislostí, flexibilita v 

                                                          
11  Srov. La poésie.Un apprentisage linguistique facile et amusant! (1995) Ministère de l´Education de la 

Saskatchewan, Canada. [online]. [cit. 28. 6. 2009]. Dostupné z: 
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/francais/frlang/poesie/ 
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�ešení úkol� a otev�enost v��i nápad�m druhých v oblasti možných odhalování autorských intencí a 
vyjad�ování �tená�ských intencí, resp. didaktické interpretace text� (srov. též kapitoly o metodách 
cizojazy�né výuky).  
     P�i kooperativním �tení lze uplatnit metody skupinového vyu�ování jako skupinová diskuse, 
bzu�ící skupiny nebo metoda p�ek�ížených skupin. 
      P�i ak�ním výzkumu se p�ikláníme ke scéná�i �ty� fází kooperativního �tení (srov. též Podrápská 
2011, s. 172 – 173): 
a) fáze pochopení, �tení text� s porozum�ním: všichni mají stejný text a �tou jej v homogenních 
skupinách (AAAA – BBBB – CCCC - DDDD) 
b) fáze vým�ny názor� ve skupin� ohledn� smyslu p�e�teného: pomocí metody brainstormingu 
skupina vyhotoví první soubor nápad� a následn� se daná skupina dohodne na své verzi  
c) fáze p�edstavování: v nové skupin� (složené ze �len� A, B, C, D) vysv�tluje ú�astník verzi své 
skupiny, ostatní kladou dotazy 
d) fáze zp�tné vazby: u�itel klade nap�í� skupinami dotazy, vyžaduje odpov�� od t�ch, kte�í se 
dozv�d�li zprost�edkované informace. 

     Cílem kooperativního psaní je pochopiteln� v prvé �ad� vznik takového textu dvou nebo n�kolika 
autor� (student�), který by za jiných než kooperativních podmínek nevznikl. 
     Cílem psaní ve skupinách je však i posílení sociální dimenze vyu�ovacího procesu, sociální facility 
a herního principu ve skupin�, autonomie student�, motivovanosti k pln�ní úkolu, možnosti 
spolurozhodovat o povaze úkolu. Psaní ve skupinách je chápáno kone�n� i jako prost�edek 
k usnadn�ní výuky písemného projevu (srov. Cuq – Gruca 2002, s. 184 - 189). Renate Faistauerová 
(1997) se dotýká pojmu kooperatives Schreiben neboli spole�né psaní ve skupinách, které se p�ímo 
váže ke skupinovým organiza�ním formám výuky.  
     Fáze metodického postupu p�i kooperativním psaní se do zna�né míry kryjí s fázovým metodickým 
postupem p�i tv�r�ím psaní: zahrnují primární komunikaci s textem (fázi p�ípravnou), fázi sekundární 
komunikace (objevnou fázi �etby), fázi samotného psaní a fázi zp�tné vazby (srov. zde metody 
cizojazy�né výuky). Jednotlivé fáze by m�ly mít �asové omezení: není vhodné neúm�rn� prodlužovat 
fázi p�ípravnou, stimula�ní. I �as vymezený pro písemnou produkci by m�l být limitován: �asový stres 
dokonce m�že studenty vyprovokovat ke zvýšené myšlenkové �innosti (srov. Eliašová 2006). 
      Studenti mohou psát podle p�edem zadaných nám�t� nebo nám�t�, které si sami ur�í, nejprve 
každý student zvláš�, poté vytvo�it autorskou dvojici a pracovat na dané verzi. Nebo m�že být ve v�tší 
skupince stanoven zapisovatel, který zaznamenává nápady ostatních, které jsou posléze ve skupin�
upraveny do cílového textu. Inspirací mohou být student�m známé dvojice autor�, kte�í spole�n�
tvo�ili konkrétní poezii – Josef Hiršal a Bohumila Grögerová v �echách; Friederike Mayröcker a Ernst 
Jandl v Rakousku; Seiichi Niikuni a Pierre Garnier ve Francii.  

     Výhodou výukové metody tvo�ivé dramatiky (srov. Žofková 2012, s. 124 – 125; In R�ži�ková) je 
skute�nost, že tém�� vždy ji lze aplikovat též formou kooperace mezi studenty, a� se jedná o metody 
simula�ní a situa�ní, inscena�ní, nebo samotnou dramatizaci. Studenti se tak stávají sami akté�i 
situace, vžívají se do rolí, které p�edvád�jí. Zvlášt� inscena�ní metody mohou sloužit p�i rozvíjení 
komunika�ních dovedností v cizím jazyce, ale výhodou metody tvo�ivé dramatiky je i to, že �adu jev�
lez vyjád�it nonverbáln�.  
     V konkrétní poezii je zvláštním typem tzv. um�ní akce – happening (srov. Akce, slovo, pohyb, 
prostor, 1999, s. 23 - 25) : ak�ní �innost pak tvo�í improvizované jednání, založené zvlášt� na libretu, 
které slouží jako rámcový návod pro ak�ní um�ní. Tvo�ivou dramatikou lze realizovat i socializa�ní 
cíle, žádoucí pro vysokoškolskou výuku a pro práci v malých skupinách : v happeningu jsou studenti 
spole�n� uvedeni do rámce absurdní situace, p�evracející naruby b�žnou logiku života, a jejich rolí je 
bu� být neutrálním pozorovatelem, spoluú�astníkem akce, nebo nev�domým ter�em ak�ní – poetické 
situace. V našem ak�ním výzkumu nicmén� v�tšinou aplikujeme i obdobu happeningu – tvorbu text�
destatické poezie, poezie recept� a imperativ�, kdy výsledkem akce je text – tato metoda spíše 
odkazuje k tvo�ivému psaní.  
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I  Ve shod� se zásadami, které stanovuje pro didaktickou interpretaci L. Lederbuchová (1997, s. 23 – 42), 
bychom pro téma konkrétní poezie mohli zvýraznit následující zásady : 

•  Zásada �tená�ského zážitku: zážitek setkání se s dosud málo známým typem básnického textu 
plní d�ležitou motiva�ní funkci. 

•  Zásada výb�rovosti didaktické interpretace: u každého námi vybraného textu se soust�edíme na 
jiný jev, resp. na jinou specifickou vlastnost konkrétní poezie. 

•  Zásada komplexnosti interpretace: tato zásada v našem p�ípad� souvisí s didaktickými principy 
cizojazy�né výuky. Jde o rozvoj r�zných složek osobnosti: jak o racionální poznávání, tak o 
emocionální komunikaci (p�stování intuice, jazykového citu; rozvoj kreativity, obrazného myšlení a 
p�edstavivosti �tená�e). 

•  Zásada rozvoje komunikace ve všech fázích recepce (srov. zde ostatní fáze literární 
komunikace). 

•  Zásada provokace hodnotícího postoje žáka: vytvá�ení postoj� a estetických subjektivních 
hodnocení textu, vztah �tená�e k textu. Proces osvojování významovosti textu bývá spontánn� spojen se 
subjektivním estetickým hodnocením textu (blíže k názor�m na recepci lyriky a verbalizaci významové 
struktury textu a estetického soudu: srov. Benton 1995). 
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Vztah u�itele a žáka 

     Vztah u�itele a žáka (studenta) se promítá p�i cizojazy�né výuce do klimatu t�ídy. Klima t�ídy je 
dle Jana Pr�chy (2002, s. 66) chápáno jako stabilní psychosociální faktor eduka�ního prost�edí t�ídy a 
tvo�í jej trvalejší sociální vztahy mezi ú�astníky eduka�ních proces�. Klima t�ídy lze pozitivn� ovlivnit 
vzájemnou interakcí u�itele a žáka (studenta), orientovanou na žákovy (studentovy) pot�eby (srov. 
Folprechtová 2012, s. 64 – 65; In R�ži�ková 2012). P�i práci s um�leckým textem by se m�lo jednat o 
komunikaci otev�enou, zbavenou strachu z chybování. Student by nem�l být vystaven stresu, který je 
b�žný u klasické jazykové výuky; naopak by m�la r�st motivace k u�ení se cizímu jazyku a radost 
z vytvo�ených text�, vzniklých metodou tvo�ivého psaní. 

     Student p�i cizojazy�ném tvo�ivém psaní uplat�uje sv�j originální p�ístup (a� již tvo�í dle 
literárních vzor� a p�edloh �i nikoli). P�i cizojazy�ném tvo�ivém psaní se dokonce smí student 
odchýlit od jazykové normy a jazykového úzu (a nemusí být za toto odchýlení negativn� hodnocen). 
Naopak n�které odchylky od normy mohou být projevem tv�r�í vynalézavosti a uv�dom�lé práce 
s jazykem, proto Bernard Friot (2013, nepublikováno) zd�raz�uje hru s jazykovou normou, kdy 
mohou být n�které více �i mén� zda�ilé odchylky od normy vlastn� pr�zkumem jazykového systému 
jako takového (i když samoz�ejm� nelze tvrdit, že by každá gramatická chyba p�i tvorb� textu 
znamenala po�in v oblasti zasahující do poetické funkce textu). 

      P�i práci s konkrétní poezií neklademe do pop�edí bezchybnost vytvo�ených text�, d�ležitá je 
estetická dimenze, oprava probíhá za pomoci slovníku, d�ležitý je nikoli kompetitivní princip, nýbrž 
kooperace se spolužáky, v kone�né fázi metodického postupu i s vyu�ujícím (srov. Cuq - Gruca 2002, 
Dufeu 2007). Student by m�l sm��ovat k dané substanci (k cíli, postoji, problému) ne proto, že musí, 
ale proto, že chce sám. Jinými slovy, jde nám o vytvo�ení a využití suportivního klimatu ve t�íd�, 
založeného na dobrých vzájemných vztazích, rovné komunikaci, spolupráci, nedeklasujícím zp�sobem 
hodnocení, p�evaze pozitivního odm��ování a pestrých zp�sob� výuky.  
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Vztah žáka a u�iva 

1. Konkrétní poezie a proces u�ení se cizímu jazyku 

     P�i zacházení s konkrétní poezií lze rozvíjet proces u�ení se cizímu jazyku – nap�. dovednosti jako 
prostorová pam��, tvo�ivost, obrazotvornost. Propojením vjem� zapojených do vnímání p�i práci 
s konkrétní poezií (jejími jednotlivými rovinami) se zvyšuje efektivita osvojení a zapamatování 
jazykových jev�. 
     P�i tvorb� text� konkrétní poezie – jazykové h�e – dochází k rozvoji tvo�ivosti, k probouzení 
objevitelské radosti, spontánnosti, což zvyšuje efektivitu procesu u�ení se cizímu jazyku (srov. též 
kapitolu o principech cizojazy�né výuky a o metodách vhodných pro práci s konkrétní poezií).  

2. Strategie u�ení vhodné pro zacházení s konkrétní poezií 

     Lidské procesy recepce (tj. porozum�ní cizojazy�nému �tenému textu a slyšenému projevu) i 
produkce (ústní a písemný projev) jsou strategicky podmín�né. J. Mareš (1998) ozna�uje u�ebními 
strategiemi postupy v�tšího rozsahu, jimiž žák uskute��uje svébytným zp�sobem ur�itý plán p�i �ešení 
dané úlohy, chce n��eho dosáhnout a n��eho se zase vyvarovat. Strategie u�ení se cizímu jazyku jsou 
nezbytné jak p�i osvojování cizího jazyka, tak p�i zpracování mimojazykových situací (p�i interakci 
s ostatními partnery v komunikaci).  

     Podle V. Janíkové (2011, s. 63) se mohou strategie u�ení stát nejen prost�edkem, jak se nau�it 
ovládat cizí jazyk, ale rovn�ž samotným obsahem a cílem výuky: hovo�íme pak o „zprost�edkování 
strategií v�domostí a dovedností“ (tamtéž). Jak aplikovat tento zajímavý teoretický postulát na 
p�edm�t našeho zkoumání?  
      Domníváme se, že krom� hlavního cíle (jakými nabízenými strategiemi a metodickými postupy 
zprost�edkovat student�m konkrétní poezii) bychom mohli sledovat opa�nou v�c, a to jak by mohly 
strategie používané p�i práci s konkrétní poezií napomoci u�ení se cizímu jazyku. Tyto strategie, 
získané p�i objevování konkrétní poezie, by pak student mohl uv�dom�le využívat v dalším procesu 
u�ení se cizímu jazyku.  

     O jaké strategie, které jsou vhodné p�i výuce cizího jazyka, by se mohlo p�i zacházení s konkrétní 
poezií jednat konkrétn�? Vycházíme z �len�ní R. Oxfordové (1990) a vybíráme z nich strategie 
kognitivní, pam��ové, afektivní a sociální. 

     U francouzského a �eského textu konkrétní poezie lze aplikovat kognitivní strategie jako využití 
systémových a nesystémových podobností obou jazyk�, p�ekladu, odvozování významu z kontextu 
(nap�. u vizuální poezie). V rámci kognitivních strategií lze využít systemati�nosti p�i t�íd�ní a výb�ru 
nápad�, myšlenek a tv�r�ích zám�r�.

     Z pam��ových strategií lze v p�ípad� konkrétní poezie využít nap�. vizuálních p�edstav, p�edstavy 
pohybu u ak�ní poezie, propojit fónické a fonetické vrstvy slov s vizuální složkou poezie, zahrnout 
pojmové mapy a clustery u metody automatického psaní. 
     Na základ� výzkumu bylo prokázáno, že si pamatujeme 90% z toho, co jsme sami ud�lali (srov. 
Lachout 2011, s. 28 – 29), což bychom mohli vztáhnout v našem výzkumu na texty, které jsme sami 
vytvo�ili. D�ležitou roli v aplikaci pam��ových strategií hraje i námi aplikovaný princip autonomie 
studenta a jeho aktivity.  

     Afektivní strategie se týkají emocionální stránky procesu u�ení. Pat�í sem nap�. pochvala, 
povzbuzení, akceptování studentova napsaného textu, názoru kolegy ve skupin� p�i kooperativním 
�tení �i psaní aj. (princip kooperace bychom mohli �adit mezi sociální strategie). Afektivní strategie 
napomáhají zvládat strach z chybování v cizím jazyce: p�i psaní jazykov� nekomplikovaného textu 
konkrétní poezie se student m�že oprostit od stresu typického pro cizojazy�nou komunikaci a odstranit 
tak emo�ní blokády, regulovat vlastní emoce. 
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      Tyto strategie lze pak aplikovat zejména v metodických postupech p�i práci s konkrétní poezií u 
metody tvo�ivého psaní a tvo�ivé dramatiky, nebo� probouzejí motivaci k u�ení se cizímu jazyku a 
intrisické (tj. vnit�ní, vlastní) pozitivní emoce (radost z procesu u�ení se psaním, radost z dosaženého 
výsledku – z napsaného textu). 

3. Vztah žáka k cizímu jazyku 

     Vztah žáka k p�edm�tu bývá v p�ípad� cizího jazyka �asto svízelný. Práv� práce s literárním 
textem m�že do jisté míry kompenzovat p�ípadné neúsp�chy p�i zvládání komunika�ních situací. Lze 
dosáhnout radosti z u�ení, utvá�í se kladný vztah nejen k cizímu jazyku a kultu�e, ale i k p�edm�tu 
samotnému (srov. Fišer 2001, Werder 1996, Zajícová 2011). 
     Práce s konkrétní poezií m�že motivaci k u�ení se cizímu jazyku zvýšit, a to nap�. vzbuzením 
aktivizujících kladných emocí (radost z u�ení, akceptování názoru a textu každého studenta, možností 
v�lenit jednoduchou jazykovou formou a omezenou slovní zásobou do vlastní tvorby to, co souvisí se 
studentovými zájmy, s jeho životem – motivace pak nabývá vysokého stupn� intenzity).  
     Tím, že vzbudíme motivaci k u�ení se cizímu jazyku, v našem p�ípad� prací s literárním textem, 
m�žeme podpo�it motivaci k celoživotnímu vzd�lávání v oblasti studovaného cizího jazyka (srov. 
Andrášová 2011, s. 148-149; Hendrich 1988, s. 13; Walterová 1997, s. 112).
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Konkrétní poezie a didaktický trojúhelník literární komunikace 

     Vztah autora, �tená�e a literárního textu nazýváme na obecné úrovni literární komunikací. Považujeme 
za velmi d�ležité se t�mto vztah�m hloub�ji v�novat pro náš výzkum: v rámci n�j totiž usilujeme o zjišt�ní 
vztahu skute�ného recipienta textu konkrétní poezie (studenta, který se ú�astnil ak�ního výzkumu) a �tená�e 
fiktivního1.  
      Zajímá nás též vztah autora a lyrického subjektu k textu konkrétní poezie, abychom mohli srovnat 
autorskou a �tená�skou intenci textu. 

Didaktický trojúhelník literární komunikace 
     Na tomto míst� se pokusme znázornit didaktický trojúhelník, sm��ující k literární komunikaci ve 
výuce cizího jazyka, a to na základ� odborné didaktické literatury (Albert-Souchon 2000; Cicurel 1991; 
Kyloušková 2007). V rámci t�etího pilí�e literární komunikace – literárního textu – se pak budeme podrobn�
v�novat didaktickým d�sledk�m recep�ní estetiky na pojetí autora, �tená�e a literárního textu.  

                                                 Literární text 

Vyu�ující                                                                            Student / žák 

                                    

                                                                              Didaktický trojúhelník literární komunikace v cizím jazyce 

1.  Role u�itele 

     U�itel �ídí proces literární komunikace a m�l by p�sobit spíše jako facilitátor a pr�vodce (více srov. 
Cuq-Gruca 2002; Dufeu 2007). 
     Hana Kyloušková (2007) zd�raz�uje, že u�itel, a� �tená�em vzd�laným a informovaným, by nem�l být 
pouze prost�edníkem mezi literárním textem a studentem (žákem) - u�itel by nem�l pouze p�edávat své 
zkušenosti, nýbrž by m�l být spíše rádcem, který by usnadnil vhodným metodickým postupem a vhodným 
p�ístupem cestu k samotnému textu.  
     Práce s konkrétní poezií by m�la být pro studenty zážitkovým u�ením a jazyk by m�l být pojat jako jazyk 
prožitý, p�iblížený zkušeností (vycházíme z p�edpokladu, že u�itelovy zprost�edkované v�domosti a 
poznatky nemají takový vliv jako zážitek �i osobní zkušenost). 

                                                
1     Pojem – srov. dále Základní pojmy literární komunikace.  
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2.  Role žáka (studenta) 

     Dle recep�ní estetiky je považován za privilegovaný vztah �tená�e a textu. �tená� (v našem p�ípad�
student) rekonstruuje smysl textu podle indicií obsažených v textu a na základ� vlastních dovedností a 
zkušeností s vnímáním sv�ta.  

     Studentovým (žákovým) cílem  je porozum�t obsahu literárního textu, jeho poselství, p�i�emž vzhledem 
k tomu, že se jedná o cizojazy�ný text, porozum�ní �tenému se neomezuje na p�eklad jednotlivých sloví�ek. 
     Student cizího jazyka neovládá ješt� dob�e cizí jazyk, a proto má tendenci nezam��ovat se primárn� na 
estetickou funkci literárního textu (srov. dále pojmy estetická funkce a literárnost). Jeho pozornost spíše 
sm��uje k významu jednotlivých v�t �i verš�: v p�ípad� konkrétní poezie je tento problém do jisté míry 
odbourán, protože tato pracuje s minimem jazykového materiálu. Dlužno ovšem dodat, že pátrání po smyslu 
�asto asémantických poetických kreací nemusí být o nic snazší, než kdyby nap�. student �etl básn� v próze, 
vybavené množstvím slov a slovních obrat�.  
     Role studenta p�i práci s literárním textem by nem�la být pasivní a pouze �ízená u�itelem, proto nap�. 
studentovi ponecháváme samostatnost ve výb�ru druhu konkrétní poezie, se kterým chce v rámci ak�ního 
výzkumu pracovat, který chce transformovat (respektujeme tím princip autonomního u�ení – srov. didaktické 
principy cizojazy�né výuky).  

3.  Literární text ve výuce cizího jazyka 

     Estetické poselství literárního textu p�esahuje jazykovou sd�lnost a obsah textu. Je nutné respektovat 
specifické vlastnosti literárního textu, a t�mi jsou poetická funkce a literárnost. 
     V cizím jazyce, jak jsme výše podotkli, tyto vlastnosti literárního textu mohou být ve výuce zast�eny 
jazykovou bariérou a primárn� jinými cíli studenta (fonetickými zvláštnostmi, významem lexikálních 
jednotek, pochopením na úrovni významu i celku textu) a bývá �asto obtížné otev�ít žákovi �i studentovi 
horizont estetického poselství literárního textu (a rovn�ž jej p�esv�d�it o smysluplnosti pracovat ve výuce 
cizího jazyka s literárním textem).  

     Poetická funkce je dle Romana Jakobsona zam��ena na vnit�ní, jazykovou podobu sd�lení, na básnickou 
�e� soust�ed�nou na sebe samu, na charakteristické formální rysy (srov. Jakobson 1995). Poetická funkce je 
vlastností struktury, která je uspo�ádána tak, aby m�la „estetickou funkci“ (tamtéž, s. 39). Práv� z poetické 
funkce vychází širší pojem literárnosti, užitý jak strukturalistou Jakobsonem, tak francouzskými 
poststrukturalisty (srov. nap�. Genette 2008). 

      Literární, resp. básnický text se liší od ostatních text� používaných ve výuce cizího jazyka (a� již 
adaptovaných �i autentických) zejména kvalitou zvanou literárnost. Jak vymezit tuto kvalitu textu, která 
(vedle lingvistické a kulturní specifi�nosti díla a jeho mnohovýznamovosti) výrazn� ur�uje i stanovení cíl�
ve výuce cizího jazyka? 
     Literárností rozumíme podle Daniely Hodrové (2001, s. 60) „ur�ité v�domí inherentní dílu (a� už ve fázi 
jeho tvo�ení nebo teprve ve fázi jeho vnímání), v�domí o jeho p�íslušnosti k celku literatury.“ Literárnost 
nezahrnuje jen výše zmi�ovanou poetickou funkci (formální rysy díla, p�ítomnost literárních postup�) a 
p�íslušnost k jistému žánru, nýbrž i zp�soby fungování literárního díla ve spole�nosti: tj. literární 
komunikaci v širším slova smyslu.      
     P�i zacházení s literárním textem je t�eba dob�e vymezit vedle cíl� formativních a jazykových i literární 
cíle – už na za�átku je d�ležité si uv�domit, že stanovit cíle práce s literárním, potažmo básnickým textem ve 
výuce cizího jazyka je svým zp�sobem složit�jší a náro�n�jší, nežli stanovit tyto cíle v rámci výuky v jazyce 
mate�ském: literární text jako komunikující estetické poselství by ve výuce cizího jazyka m�l sloužit 
primárn� ke �tení s porozum�ním (srov. Kyloušková 2007, s. 32-35). Literární text m�že sloužit i k 
prohloubení a obohacení znalosti cizího jazyka po stránce akustické, morfosyntaktické, sémantické a 
kulturní, nicmén� nad t�mito díl�ími cíli by m�la dominovat estetická funkce literárního textu, jeho
poetická funkce a literárnost. Pokud si neuv�domíme toto specifikum, mohlo by dojít p�i práci s literárním 
textem ve výuce cizího jazyka k jeho jisté (by� nezám�rné) devalvaci. 
     Z uv�dom�ní si t�chto specifik literární komunikace ve výuce a z modelu kooperativního �tená�e 
v konkrétní poezii (srov. dále) pak musí vycházet i uv�dom�lá práce s konkrétní poezií zejména v oblasti 
cíl�, metodických postup�, princip� cizojazy�né výuky, formy práce s textem a výb�ru strategií u�ení. 
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4. Literární komunikace a konkrétní poezie 
  
4.1 Základní pojmy literární komunikace 

     Jak jsme v úvodu této kapitoly poznamenali, dochází p�i literární komunikaci prost�ednictvím literárního 
díla k interakci mezi �tená�em a literárním textem, za kterým stojí autor literárního díla. 

     V kontextu poezie hovo�íme o autoru a o lyrickém subjektu: za empirickým autorem se skrývá reálná 
osoba, kterou lze nazývat vlastním jménem nebo pseudonymem a kterou lze za�adit do jistého 
sociokulturního prost�edí. Za lyrickým subjektem se skrývá fiktivní subjekt, který existuje jen v textu: 
m�žeme jej vysledovat podle jistých indicií (srov. �ervenka 2003; Genette 2008).  
      V p�ípad� objektu našeho zkoumání – konkrétní poezie – budeme mít vztah �tená�e – studenta a 
lyrického subjektu ztížený tím, že se jedná �asto o poetické kreace bez lyrického subjektu nebo zdánliv� bez 
n�j (srov. kapitolu o lyrickém subjektu v literárn�-teoretické �ásti této práce). 

     Analogicky k výše �e�enému lze p�istupovat i k pojmu �tená�: lze hovo�it jednak o skute�ném �tená�i, 
který �te literární dílo, jednak o �tená�i fiktivním �i fik�ní (který je též nazýván termínem �tená�ský 
subjekt2; srov. Pr�vodce literárním dílem, 2002, s. 55 – 56). Fik�ní �tená� je adresátem nebo ideálním 
recipientem, resp. p�edpokládaným obrazem adresáta (srov. též dichotomii pojm� destinateur – destinataire, 
Barthes 1966, s. 10; srov. též Kyloušek 2002, s. 9)3. 
     Zatímco �tená� (též recipient, p�íjemce textu) reprezentuje skute�ného recipienta textu (s jeho 
individuálními �tená�skými dispozicemi a kompetencemi), �tená�ský subjekt tvo�í znak �tená�e v textu, 
který Pr�vodce literárním dílem (2002) dále d�lí na receptora textu a adresáta textu. Receptor je (coby vnit�ní 
význam �tená�ského subjektu) autorem textu pojímán dle v�ku, kulturní oblasti, vzd�lání, národnosti a 
projevuje se v jazykové a tematické výstavb�; adresát pak vyjevuje význam receptora (komu je text v�nován, 
koho p�ímo nebo skryt� oslovuje, v jaké osob� etc. - srov. tamtéž, s. 56, srov. též Macurová 1994, s. 34; 
Okopien – Slawinska 2002). 
     V rámci našeho výzkumu usilujeme o zjišt�ní vztahu skute�ného recipienta textu konkrétní poezie 
(studenta, který se ú�astnil ak�ního výzkumu) a �tená�e fiktivního (jeho pojetí bylo promýšleno podrobn�ji 
literárn�-v�dnými proudy jako strukturalismus, moderní hermeneutika nebo recep�ní estetika; srov. 
v poznámce T�i modely �tená�ského subjektuI). Zajímá nás též vztah empirického autora k textu konkrétní 
poezie, abychom mohli srovnat autorskou a �tená�skou intenci textu.  

4.2   Vztah mezi autorem a lyrickým textem a �tená�em a lyrickým textem 

4.2.1  Autor a lyrický text: lyrika jako fikce, lyrika jako dikce 

      Usilujeme-li o pojmenování vztahu autora a lyrického textu a �tená�e a lyrického textu, nevyhneme se 
ani otázce vztahu lyrického textu a skute�nosti, �ímž se dostáváme k otázce pojetí lyriky jako fikce. V 
souvislosti s konkrétní poezií si musíme položit otázku, je-li konkrétní poezie fik�ní lyrikou4. 

a) Lyrika jako fikce II

     Vztahem autora a �tená�e k um�leckému dílu jako k fikci, resp. ke kvaziskute�nosti se zabývala již 
fenomenologie: setkáváme se zde vedle pojmu kvaziskute�nost i s pojmem kvazisoud. Kompozitum kvazi-
skute�nost napovídá, že v lyrice nejde o sd�lení o skute�nosti, nýbrž o pseudoskute�nosti, o fikci, o sv�t 
imaginace, odlišný od sv�ta skute�ného. Podobn� kvazi-soudem bychom mohli ozna�it v�ty nebo verše
sestavené autorem tak, aby stavy v�cí m�ly fiktivní charakter (opakem by byly výroky, oznamovací v�ty - 
zde bychom se dostali ke stále aktuálním otázkám pravdivosti a nepravdivosti v literatu�e, srov. nap�. 

                                                
2     V kontextu teorie prózy je �tená�ský subjekt  souhrnn� nazýván naratá�em (srov. Todorov 2000, s. 56). Tento pojem 
nelze zam��ovat s narátorem, jenž je synonymem pro lyrického mluv�ího (srov. Lederbuchová 2002, s. 185). 
3  Pojmy týkající se fik�ního �i fiktivního �tená�e jsou v literární v�d� nejednotné a jejich rozpracováním se situace 

spíše komplikuje nežli zjednodušuje. Srov. poznámku za textem. 
4     O vztahu pojm� lyrika a poezie – srov. nap�. Mocná – Peterka 2004, s. 385. 
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Ingarden 2003, In Zuska [ed.] 2003).  
     Fenomenolog R. Ingarden ze svého antigenetického úhlu pohledu definoval autora jako „p�edm�t 
znázorn�ný v díle“ (cit. dle Mitoseková 2008, s. 157). Tento autor - p�edm�t znázorn�ný v básni - není 
totožný s lyrickým subjektem v lyrickém díle (proto se filozof staví proti tomu, aby byly kvazisoudy v lyrice 
chápány jako autorská vyznání). Estetický prožitek vzniká dle Ingardena nap�tím mezi um�leckým 
napodobením skute�nosti a fiktivností um�leckého díla (což má vést k poznávací funkci literatury). 
     Lyrické dílo se ovšem vedle fik�nosti podle Ingardena vyzna�uje polyfonií estetických kvalit (zvukové 
kvality, figury a tropy atd.): tato specifická struktura je signálem pro �tená�e, který má takové dílo vnímat v 
estetické podob�.  

    Uvažování o lyrice jako fikci se neobejde ani bez teorie fik�ních sv�t�, by� se s touto setkáváme v prvé 
�ad� v souvislosti s teorií vypráv�ní, tj. se naratologií. V uvažování o literatu�e je v sou�asnosti vlivná teorie 
o kategoriích aktuálních a fik�ních sv�t�, z analytické filozofie a logiky se pak do teorie literatury dostal 
pojem možných sv�t�5. Aktuální sv�t je sv�tem naší skute�nosti. V protikladu k fik�nímu, není aktuální sv�t 
zobrazován, není ustanovován médiem: pouze reference jsou ustanovovány. Podle Lubomíra Doležela 
existuje aktuální sv�t p�ed textotvornou �inností a nezávisle na ní (srov. Doležel 2003, s. 37). Fik�ní sv�t
nereferuje o aktuálním sv�t�, ale sám o sob�. Médium, p�es které je fik�ní sv�t p�edáván, je zárove�
utvá�ející, ustanovující. Nereferuje o n�jakém sv�t� v pozadí, ale naopak o sv�t�, který je stvo�en svým 
médiem, zde konstruujícím textem (oproti tomu aktuální sv�t je zobrazován tzv. zobrazovacím textem, srov. 
tamtéž). Literární fik�ní sv�ty jsou pak „artefakty vytvo�ené estetickými �innostmi“ (tamtéž, s. 29).      
     Významný �eský literární v�dec M. �ervenka aplikuje teorii fik�ních sv�t� i na lyriku a považuje lyriku 
za fikci (srov. studii Fik�ní sv�ty lyriky, 2003). Rozlišuje lyrický subjekt a empirického autora (srov. 
tamtéž, s. 52): oba pojmy sice nelze odd�lit, avšak empirický autor dle �ervenky nemluví v díle v�bec, a zní-
li v básni spolu s lyrickým subjektem ješt� jeden hlas, m�li bychom mluvit o dalším lyrickém subjektu. 
Informace o empirickém autorovi jsou dle �ervenky d�ležité proto, že „vytvá�ejí jeden ze sémiotických 
kontext� pro pochopení díla“ (tamtéž, s. 47). Lyrický subjekt je zasazen do fik�ního sv�ta um�leckého díla a 
lze jej chápat jako „minimální kontext nezbytný pro porozum�ní básni“ (tamtéž, s. 26). Interpretace básn� je 
pak „konstrukcí profilu imaginárního mluv�ího v imaginární situaci promlouvání (a také poslucha�e v 
imaginární situaci p�ijetí)“; tamtéž, s. 26 III.    

b)  Lyrika jako dikce 

     Podrobný pohled na um�leckost lyrické poezie, posuzování literárnosti textu a na pojmenování v oblasti 
básnické fikce nastínil Gérard Genette (1991 francouzsky, 2008 �esky). Vedle kvaziskute�nosti, resp. 
fik�nosti, o které hovo�il Roman Ingarden, Genette p�ipomíná rozlišení literárnosti na fikci a poezii
(hledisko estetické v rámci konstitutivní literárnosti IV, typické pro tzv. uzav�enou poetiku). Lyriku ovšem 
Genette posléze �adí do tzv. dikce: pro dikci jsou (narozdíl od fikce, která se vyzna�uje imaginárním 
charakterem svých témat) charakteristické formální rysy (bez nutných viditelných význam�). Genette 
navazuje na Jakobsonovo pojetí poetické funkce (srov. Jakobson 1995) a rovn�ž na tradici fascinace 
poetickou formou, kterou vnesli do lyrické poezie Stéphane Mallarmé a Paul Valéry, považovaní za jedny z 
p�edch�dc� konkrétní poezie (dle Genetta již Mallarmé v�d�l, že „poezie je formou dikce i literaturou, jež je 
pouze odlišn� zaznamenaná a kodifikovaná“; Genette 2008, s. 24). Dikce je sou�asn� na pomezí mezi fikcí a 
poezií, resp. je ob� propojuje: dikce „exemplifikuje formální vlastnosti ozna�ujícího, materiální, smyslové, 
ale i další“; dikci lze definovat jako „bytí textu, odlišné od toho, co sd�luje (by� od toho neodd�litelné)“ 
(tamtéž).  

                                                
5      Možné sv�ty p�edstavují dle Doležela a Fo�ta jistý mezistupe� pro vznik samostatných fik�ních sv�t� (srov. 

Doležel 2003; Fo�t 2005). Pojem možných sv�t� v logice slouží k vyjád�ení relativní pravd�podobnosti výskytu 
ur�itého stavu v�cí, možné sv�ty tu pouze zt�les�ují abstraktní logickou kategorii možností a p�edstavují alternativní 
zp�soby, jimiž by sv�t mohl být, kdežto u fik�ního sv�ta o takovou to alternativní možnost nejde (srov. též 
Ronenová 2006; Pavel 2012). 
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c)  Konkrétní poezie – fikce, nebo dikce? 

     Pro konkrétní poezii, podobn� jako pro její p�ímé p�edch�dce (poezii Stéphana Mallarmého a Paula 
Valéryho), není d�ležitá fik�nost, nýbrž polyfonie estetických kvalit, soust�ed�ná na vlastnosti a formální 
rysy um�leckého znaku, a nikoli nutn� na význam ozna�ovaného, ke kterému by ozna�ující odkazovalo 
(srov. též literárn�-teoretickou kapitolu o znakovosti konkrétní poezie). Tuto poezii proto za�adíme v souladu 
s teorií G. Genetta do dikce.  

4.2.2 �tená� a lyrický text: estetická konkretizace literárního textu

     Odklon od slova dílo a p�íklon ke slovu text v literatu�e 20. století souvisí též s desakralizací a 
kolektivizací díla: kolektivní rysy díla a oslabování významu autorských individualit jsou do jisté míry 
výsledkem intertextuality, resp. hybridnosti textu (srov. též kapitolu v této práci Konkrétní poezie a hra; srov. 
nap�. Hodrová 2001, s. 67 - 69; Homolá� 1996). Z. Mitoseková (2008, s. 152) hovo�í v souladu s 
Ingardenovým slovníkem výhradn� o konkretizaci literárního díla; H. Kyloušková (2007, s. 21) v 
souvislosti s literární komunikací ve výuce cizího jazyka o konkretizaci literárního textu. L. Lederbuchová 
rozlišuje pojmy literární dílo a literární text v tom smyslu, že se z literárního textu stává literární dílo až 
procesem �etby (srov. Lederbuchová 2002, s. 54). Navíc se v terminologii týkající se konkrétní poezie 
dostáváme ke zvláštní h�e s pojmy: namísto o básni se zde hovo�í o textu (srov. Bense 1967; Hiršal – 
Grögerová 1999 [1964]). Jelikož nikdy nepracujeme v našem výzkumu s literárním dílem jako celkem 
(nýbrž pouze s jednotlivými ukázkami) a protože v empirické �ásti této práce dominuje hledisko didaktické a 
praktické nad literárn�-v�dným, budeme zde používat v souladu s terminologií Hany Kylouškové pojmu 
text, resp. estetická konkretizace textu.

      Vztah �tená�e k literárnímu dílu se realizuje p�i procesu �etby, a to konkretizací literárního textu.  
      P�i vymezení estetické konkretizace literárního textu vycházíme z fenomenologické koncepce Romana 
Ingardena (srov. Um�lecké dílo literární, 1931 n�mecky, 1989 �esky;  O poznávání literárního díla, 1937 
polsky, 1967 �esky). Konkretizace jako „estetický p�edm�t, vytvo�ený v pr�b�hu �etby, je [dle Ingardena – 
pozn. L. D.] fenomén v�domí, závislý na �tená�ov� individualit�“ (cit. dle Mitoseková 2010, s. 152; srov. též 
Lederbuchová 2002, s. 154).   
     Je nutné si položit otázku, kterých rovin, resp. vrstev literárního díla se estetická konkretizace literárního 
textu týká. Op�t m�žeme vyjít z fenomenologie, jejíž p�edstavitel Roman Ingarden (1931 n�mecky, 1989 
�esky) rozlišuje 4 vrstvy literárního díla: zvukovou vrstvu, vrstvu význam�, vrstvu znázorn�ného sv�ta a 
vrstvu schematických aspekt�. Konkretizace textu se však týká až t�etí a �tvrté úrovn� literárního díla. 
T�etí úrove�, tj. vrstva znázorn�ného sv�ta, je však dle fenomenologické koncepce úzce propojena s 
p�edchozími dv�ma vrstvami: s první úrovní díla, zvukovou vrstvou, opírající se o materiální výpov�� díla a 
umož�ující smysl v�t, a druhou úrovní literárního díla, vrstvou význam�.  

a) estetická konkretizace a vrstva znázorn�ného sv�ta: místa nedour�enosti 

     Ve vrstv� znázorn�ného sv�ta, tj. ve sfé�e obsahové, se dle Ingardena (tamtéž) nacházejí místa 
nedour�enosti, která musejí být konkretizována. Vzhledem k tomu, že je náš výzkum zam��en na setkání 
�tená�e (studenta) a literárního textu (konkrétní poezie), zohled�ujeme v p�ístupu k nedour�enosti textu teorii 
Ingardenovu a preferujeme její rozší�ení v pojetí Iserov� (1972), tzn. v pojetí recep�ní estetiky, která  
p�ikládá �tená�i nejvyšší míru svobodného p�ístupu a tvo�ivosti p�i konkretizaci míst nedour�enosti. Pro 
úplnost dodejme, že teorii nedour�enosti velmi d�kladn�, avšak s jiným vyzn�ním propracovala též teorie 
fik�ních sv�t�: v pojetí L. Doležela jsou fik�ní sv�ty jen rekonstruovány a samotná role �tená�e je omezena, 
nebo� fik�ní sv�t existuje i mimo n�j (srov. Doležel 1996, srov. též Ronenová 2006).6 I Ronenová tvrdí, že 
neúplnost fik�ního sv�ta je neodd�litelná sou�ást fik�ních text�, která se však neprojevuje jako mezerovitost, 

                                                
6     Nedour�enost ve fik�ních sv�tech existuje ve vztahu k neúplnosti fik�ních sv�t�, ve vztahu k aktuálnímu sv�tu a též 

mezi explicitními a implicitními významy textu. Doležel (1996) neodmítá existenci nedour�enosti, považuje ji za 
textuální �ást struktury, ale na druhou stranu jí nep�idává žádný tvo�ivý význam.  
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která má být vypln�na: nedour�enost vzniká p�i ur�ování pravdivostního hodnocení fik�ního sv�ta. Literární 
sémantika má za úkol podle Doležela (tamtéž) lokalizovat mezery v pravdivostním hodnocení fik�ních sv�t�
a stanovit jejich funkce v konstrukci fik�ních sv�t�.  
      Dour�ení míst v mezích toho, co text sugeruje nebo p�ipouští, je v cizojazy�ném literárním textu 
složit�jší kv�li faktor�m ovliv�ujícím jeho porozum�ní (slovní zásoba, kulturní kompetence, specifická 
výstavba poetického textu), což znamená, že dochází ke kombinaci porozum�ní kódu jazykového a 
literárního (estetického). Ztíženo je tedy porozum�ní nejen na úrovni významu, ale zejména na úrovni 
smyslu: v našem výzkumu pracujeme s p�eklady text� �eské konkrétní poezie do francouzského jazyka, 
takže se tomuto nedorozum�ní z�ásti vyhýbáme, naopak dochází k možnosti srovnání odlišného chápání 
jistých kulturních kód� (výchozí text není cizojazy�ný, nýbrž vychází z mate�ského jazyka, takže tento 
transfer není p�ekážkou k porozum�ní). 

b) estetická konkretizace a vrstva schematických aspekt�

      Text je chápán dle Romana Ingardena (1989 �esky) jako �tená�ské schéma: literární dílo existuje jako 
sled schémat neboli obecných pokyn�, které musí �tená� aktualizovat. �tená� p�istupuje k textu s 
p�edb�žným porozum�ním, s domn�nkami a p�edpoklady, podle nichž pak hodnotí r�zné rysy daného díla. 
Jak však postupuje proces �tení, tyto domn�nky a p�edpoklady se pod vlivem nových informací modifikují. 
Zastánce recep�ní estetiky H. R. Jauss hovo�il v souvislosti s p�edb�žným porozum�ním a modifikací 
nových informací o horizontu o�ekávání (srov. Jauss 1969): tento dle Jausse souvisí s osobními a 
sociálními zkušenostmi �tená�e získanými s ur�itými texty v daném sociohistorickém kontextu, na jejichž 
základ� �tená� p�istupuje k interpretaci. Tento literárn�-v�dný p�ístup má zcela zásadní didaktické 
d�sledky. Z�eteln� z n�j lze vyvodit p�ístup zam��ený na žáka a studenta: text tu neexistuje jako takový, ale 
jako ten, který stále znovu „vzniká“ p�i procesu recepce �tená�em, jenž má r�zný horizont o�ekávání. P�ístup 
H. R. Jausse se nám bude zdát p�ínosným v tom smyslu, že poté, co je dílo zasazeno do historického 
horizontu, je zkoumán vztah mezi tímto horizontem a prom�nlivými horizonty jeho historických �tená��7.  
     Podle W. Isera (Akt �tení, 1976 n�mecky, 1994 �esky) je nejp�sobiv�jší takové literární dílo, které nutí 
�tená�e p�ehodnotit navyklé kódy a o�ekávání.8 Tento pohled ovšem p�edpokládá �tená�e flexibilního, 
názorov� otev�eného, takového, který je ochoten své názory transformovat. I u našeho �tená�e (studenta) 
m�že dojít p�i kontaktu s konkrétní poezií ke st�etu s platnou normou tradi�ní poezie, existující více (�i 
mén�) v po(d)v�domí studenta. 
     Zacházení s horizontem o�ekávání v našem p�ípad� znamená, že než jsme v�bec za�ínali s ak�ním 
výzkumem, zjiš�ovali jsme od student� formou ankety jejich p�edb�žná porozum�ní, domn�nky, znalosti o 
daném tématu, abychom v�d�li, jaké pov�domí v�bec mají studenti o tématu a typov� podobných textech (o 
p�edch�dcích konkrétní poezie), jejichž p�sobení (estetické i sémantické) budeme zkoumat. Zajímalo nás, 
jaké jsou jejich rozdíly v „p�edvybavenosti“, protože tento kontext domn�nek a p�edpoklad� ovliv�uje 
následný referen�ní rámec, v n�mž budou studenti aktivn� konkretizovat a transformovat p�vodní 
porozum�ní.  

c) estetická konkretizace v konkrétní poezii 

      Na teoretické rovin� lze vyjít u pojetí estetické konkretizace v konkrétní poezii z informa�ní estetiky, 
které položil základy Max Bense a z níž vychází ve své ortodoxní podobn� i konkrétní poezie. M. Bense 
(1967) hovo�í oproti Ingardenovi o recepci um�ní v souvislosti se soustavou šifer a kód�, pomocí kterých 
se d�je komunikace mezi �tená�em a textem (by� se u specifických p�ípad� jako je konkrétní poezie m�že 
jednat i o komunikaci mimosémantickou nebo o zám�rn� narušenou sémantickou komunikaciV). Své tvrzení 
pak Bense opíral o postulát, že konkrétní poezie odráží sv�t destrukce šifer, automatizace kódových aparatur 
a ztráty p�irozené komunikace: ruší zkonven�n�lé vazby mezi jazykem a jeho sémantickou kvalitou (aby se 
pokusila o pr�zkum samotného jazyka -  srov. nap�. Havel 1993; týž 1997, s. 22-25.). Max Bense tak 
polemizoval s fenomenologickým pojetím Romana Ingardena: u Ingardena nešlo u estetické konkretizace 

                                                
7    I nás zajímá okamžik historické recepce, ovšem tento p�ístup nesmí znamenat �tená�ovu libov�li; protože si dílo 

osobuje jistý stupe� rozhodování o �tená�ských reakcích, musíme respektovat existenci „objektivního díla“. 
8    Toto stanovisko ovšem kritizuje T. Eagleton (2005), nebo� celá �ada hodnotných d�l obecn� p�ijímané kódy své  

doby naopak stvrzovala.  
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textu o komunikaci ve smyslu vým�ny informací mezi autorem a �tená�em, nýbrž o �etbu pojatou jako 
poznávání. Prožitek tv�rce vyvolává prožitek vnímatele: ve fenomenologii jsou však ob� operace 
považovány za individuální akty v�domí, nikoli za proces vým�ny informací. Roman Ingarden tak ne zcela 
docenil komunika�ní rozm�r um�ní9. P�es tento fakt však nadále m�žeme navazovat na literárn�-teoretickou 
koncepci �etby fenomenologie, nebo� byla první v tom, že v�lenila konkretizaci do pojetí literárního díla. 
Stanovila estetickou konkretizaci jako podmínku existence díla samotného, �ímž p�edznamenala pozd�jší 
sm��ování recep�ní estetiky. 
      Estetická konkretizace pak vyžaduje jistého ideálního, potencionálního �tená�e, resp. �tená�ský subjekt, 
znak zamýšlený autorem: tento fiktivní �tená� byl popsán jak v receptivním pólu sémantického gesta, tak 
pozd�ji v koncepci implicitního a modelového �tená�e10. Pokra�ujme proto v charakterizování ideálního 
�tená�e a aplikujme jej na �tená�e konkrétní poezie. 

d) model ideálního �tená�e v konkrétní poezii 

     M�žeme se op�ít o pojem fiktivního �tená�e a o p�edchozí pojednání o estetické konkretizaci textu a 
položit si otázku, jaký je fiktivní �tená� v p�ípad� konkrétní poezie? Jakého �tená�e o�ekávali, resp. si vysnili 
auto�i konkrétní poezie? 

Z dobových dokument� vyplývá, že auto�i konkrétní poezie o�ekávali: 
• „nového“ �tená�e, který bude schopen vnímat rafinované obsahy a konkretizovat, dour�ovat 

významy, významy naruby nebo významovou vyprázdn�nost; �tená�e, který bude p�ístupný nové 
estetice a bude ochoten jí v�novat �as (In Slovo, písmo, akce, hlas, 1967) 

• tvo�ivého �tená�e, schopného m�nit svá dosavadní literární paradigmata; �tená�e s divergentním 
myšlením (srov. Hiršal – Grögerová 1993) 

• �tená�e, který bude usilovat po fázi recepce o vlastní produkci, �tená�e otev�eného potenciálu hry, 
který bude chápat texty jako výzvu, jako inspiraci k vlastní tvorb�, který bude ochoten p�istupovat 
k textu jinak než skrze lyrické já 

• �tená�e, který pochopí báse� jako prostor k provokaci, k ak�nímu gestu, nikoli však k meditaci (srov. 
nap�. Kolá� 1995; Novák 1992).. 

     V základních rysech budeme respektovat p�i našem výzkumu tuto p�edstavu fiktivního �tená�e, který se 
jeví (souhrnn� �e�eno) jako �tená� kooperativní, avšak rozší�íme ji o model �tená�e, který zaujme k textu 
spíše ironický nebo ned�v��ivý postoj (z d�vod�, které jsme vyjmenovali p�i pokusu o širší definice 
konkrétní poezie, nebo� nejde zcela o nový žánr poezie, ale z hlediska strukturální estetiky se jedná spíše o 
„parazit“, parazitující na klasických a tradi�ních poetických prost�edcích, srov. �ervenka 2002). 
     Tento pohled na implicitního – kooperativního �tená�e dále konfrontujeme s reálnými �tená�i-studenty, 
kte�í se ú�astnili našeho výzkumu a od jejichž didaktické interpretace lze usuzovat, nakolik odpovídá 
autorská intence text� konkrétní poezie recepci skute�ným �tená�em – studentem. 

  

                                                
9 Ingarden se též p�íliš nezabývá kulturními kódy, normami (definice t�chto pojm� - srov. Lederbuchová 2002, s. 82-

84). Toto pojetí je odlišné od názoru Jana Muka�ovského, kde vztah k literární tradici, k systému um�leckých 
prost�edk� a um�leckých norem ur�uje smysl poetických po�in� (srov. Muka�ovský 2007, s. 98-104 [1936]). 

10   Pojmy - srov. poznámku I za textem. 



107

                                                                                                                                                                 

I      �tená�ský subjekt neboli fiktivní �tená� existuje v literární teorii ve trojí podob�, a tou je sémantické gesto, 
implicitní �tená� a modelový �tená�. 

a) �tená�ský subjekt v kontextu pojmu sémantického gesta  

     Pojem sémantického gesta spojujeme s pražským strukturalismem, Pražským lingvistickým kroužkem, resp. s 
osobností Jana Muka�ovského. Sémantickým gestem rozumíme sjednocující významotvorný princip um�leckého textu 
(srov. Muka�ovský 2000, s. 372). Sémantické gesto zaru�uje, že jsou si jednotlivé konkretizace literárního textu 
podobné. Tento princip odkazuje jak k autorskému, tak ke �tená�skému subjektu textu a rovn�ž k textu, resp. jeho 
struktu�e, v níž dominuje a již stmeluje estetická funkce. Tento pojem zmi�ujeme též proto, že u n�j nalézáme i d�raz 
kladený na receptivní pól sémantického gesta (srov. tamtéž, s. 373), na aktivitu �tená�e, by� ne v takové mí�e, jak by 
bylo nutné pro podrobnou analýzu kulturního dialogu mezi literárním textem a �tená�em, resp. studentem.  

b) �tená�ský subjekt v recep�ní estetice Wolfganga Isera: implicitní �tená�  

    Podle Wolfganga Isera (Der implizite Leser, n�mecky 1972) je každé dílo (resp. jeho jednotlivé roviny) vystav�no na 
p�edstav� potencionálního �tená�e a nese v sob� obraz toho, pro koho je napsáno: má v sob� zakódováno to, �emu Iser 
�íká implicitní �tená�. Implicitní �tená� dle W. Isera dour�uje - konkretizuje - prázdná místa v mezích toho, co text 
p�ipouští. Tato prázdná místa jsou p�íležitostí ke skute�né interakci mezi textem a implicitním �tená�em. Zatímco místa 
nedour�enosti R. Ingardena vyžadovala jisté objektivní vypln�ní (které pak bylo správné �i nesprávné), v p�ípad�
implicitního �tená�e lze hovo�it o prostoru pro subjektivitu �tená�ské konkretizace, což s sebou nutn� p�ináší i jisté 
možné problémy: ideálem potencionálního �tená�e je zde �tená� p�edvybavený, kultivovaný, který p�es subjektivitu 
svého soudu dokáže vnímat text konzistentn�, resp. takový �tená�, který textu neup�e jeho autonomii.  

c) �tená�ský subjekt v teorii modelového �tená�e 

     Teorii modelového �tená�e a modelového autora, ideálních konstrukt�, které navazují na Muka�ovského sémantické 
gesto (by� p�ímý vliv na tuto teorii nelze prokázat), rozpracoval Umberto Eco (1985). Pro zám�r díla (resp. strategii 
textu) zavádí Eco pojem modelový autor. Prot�jškem modelového autora je modelový �tená�, definovaný jako virtuální 
kompetence, jež slouží k odhalení zám�ru díla, k jeho konkretizaci.  
     Proti modelovému �tená�i staví Eco p�edstavu konkrétního �tená�e, jehož reakce nelze zcela p�edvídat: tzv. 
empirického �tená�e. 

II      Teorie možných a fik�ních sv�t� vyr�stá p�vodn� ze dvou ko�en�: z Leibnitzova pojmu možných sv�t� a 
z Kripkeho modelu možných sv�t�, jenž v pr�niku filozofie jazyka, analytické filozofie, narativní sémantiky a modální 
logiky zkoumá vztahy mezi aktuální skute�ností a tzv. možnými realitami, stupe� jejich autonomie, zp�soby reference 
alternativních sv�t� sm�rem k sv�tu aktuálnímu apod. Tento koncept uvedený do literární v�dy v 60. letech 
p�edstavoval protiklad ke strukturalistickému imanentismu a je literárn�-teoretickým ekvivalentem ontologické 
pluralizace skute�nosti, kterou provedla postmoderna. 

III      Do vymezení lyriky jako fikce by spadala již Aristotelova Poetika i pozd�jší pokusy – nap�. v období klasicismu - 
p�iznat lyrickému žánru jistou formu fiktivnosti (ve smyslu, že lyrická poezie dokáže vyjád�it p�edstírané pocity; srov. 
nap�. Hamburgerová 1986 francouzsky, 2005 �esky).  Podle Aristotelovy Poetiky (�esky nap�. 1999) byl básník 
básníkem spíše proto, že vytvá�el fikce než proto, že skládal verše. Podobn� K. Hamburgerová lyrickému žánru 
p�iznává mírn�jší formu fiktivnosti: v lyrice se m�žeme sice setkat s výpov��mi o skute�nosti, ale jejich zdroj je nejistý 
(zde je lyrické já chápáno jako nedeterminované já). 

IV      G. Genette p�ipomíná dva typy, resp. dva režimy literárnosti – konstitutivní a kondicionální. Do konstitutivní 
neboli esenciální literárnosti spadají dle tohoto úhlu pohledu literární díla, resp. normativní žánry typické pro tzv. 
uzav�ené poetiky, dramatické, narativní texty nebo lyrická poezie -  srov. Genette 2008, s. 25 – 27). Do kondicionální 
literárnosti �adíme texty, které u �tená�e subjektivn� vyvolávají estetické uspokojení (fik�nost zde není nutnou 
podmínkou literárnosti a spíše záleží na form� textu než na jeho obsahu). Kondicionální teorie literárnosti odpovídá na 
otázku: „V jakých podmínkách nebo za jakých okolností se n�jaký text, aniž by se vnit�n� prom�nil, stává 
dílem/p�estává být dílem?“ (tamtéž, s. 7) 
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V     Ingarden rozlišuje reálný a potenciální p�edm�t. „P�edevším všechny schematické aspekty jsou zodpov�dné za to,   
že literární dílo – v protikladu k reálným p�edm�t�m a jejich vnímání – je pouhou kostrou, je výsledkem tv�r�ích 
výkon� um�leckého v�domí, jejichž místa nedour�enosti musejí být v procesu �etby vypln�na, a to v aktu   
konkretizace.“ (Ingarden 1989, s. 341). 
     Konkretizace literárního textu jako estetického p�edm�tu má vést �tená�e k estetickému prožitku - estetický p�edm�t 
je ovšem dle fenomenologa ur�en strukturou díla jako uzav�eného výtvoru, ne strukturou v�domí vnímatele. Ingarden 
ve svém antipsychologickém p�ístupu nepopíral sociální ani psychologickou rozdílnost �tená��, avšak trval na tom, že 
p�i kontaktu s dílem mají vyniknout metafyzické kvality díla. Ingarden se soust�e�uje na to, co je v díle osobité, 
neopakovatelné a krásné, co vede k estetickému prožitku (i �tená�e chápe Ingarden jako kulturní osobnost, 
individualitu). Faktory jako literární atmosféra, �tená�ovo vzd�lání, vliv školy, názory kritiky - tedy faktory, které 
sou�asná teorie �tená�ství (srov. nap�. Chaloupka 1971, 1995, 2012; Lederbuchová 1997, 2004; Miko 1989) považuje za 
stejn� d�ležité jako �tená�skou individualitu, resp. kulturní osobnost - shledává Ingarden (1967) vzhledem k hotovému 
dílu jako vn�jší, druhotné. Literární dílo je jako obecný fenomenologický p�edm�t nad�azeno faktickým �tením. 



                        Empirická �ást – kvalitativní didaktický výzkum 
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Fáze kvalitativního výzkumu I  

Relevantní fáze p�ed rozhodnutím o zp�sobu sb�ru informací

     P�i strukturním popisu fází kvalitativního výzkumu vycházíme z relevantních d�l �eského 
pedagogického kvalitativního výzkumu, a t�mi jsou Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace

(Hendl 2005) a Kvalitativní výzkum v pedagogických v�dách (Šva�í�ek – Še�ová 2007, 1. vyd.). Tyto 
publikace volíme pro jejich p�ehlednost, p�esnost formulací a pro logiku požadavk� kladených na 
kvalitativní výzkum.  

      Na tomto míst� stanovujeme a vykreslujeme fáze kvalitativního výzkumu zahrnující stanovení cíl�
kvalitativního výzkumu, jeho konceptuální rámec (formulování výzkumného problému, definování 
klí�ových pojm�, nastín�ní teoretického kontextu kvalitativního výzkumu, definování výzkumných 
otázek), rozhodnutí o metodách výzkumu, strategie výb�ru vzork� – výzkumných skupin student�; tj. 
všechny relevantní fáze p�ed rozhodnutím o zp�sobu sb�ru informací. 

     A� tyto fáze nazýváme p�ípravné, pokládáme tyto za naprosto st�žejní ve smyslu následného 
rozhodování o zp�sobu sb�ru informací a strukturování výzkumu pro jeho následnou realizaci a 
interpretaci.  

1. Stanovení cíl� kvalitativního výzkumu 

     Intelektuálním cílem našeho výzkumu je p�isp�t k rozší�ení odborného poznání, které v naší 
práci spo�ívá v propojení literárn�-v�dného poznání k tématu konkrétní poezie a didaktického 
teoretického poznání a následn� v transformaci tohoto poznání do kvalitativního didaktického 
výzkumu, týkajícího se recepce konkrétní poezie ve výuce cizího jazyka. 

     Náš výzkum má i cíl praktický: získané informace o recepci konkrétní poezie ve výuce cizího 
jazyka mohou být využity nejen ke smysluplnému za�len�ní tohoto žánru do výuky cizího jazyka, 
nýbrž i obecn�ji k zefektivn�ní literární komunikace s poezií, resp. literárním textem ve výuce cizího 
jazyka. 

     Cíl personální vyplývá z toho, že sama autorka se ve své profesi zabývá výukou francouzštiny 
jako cizího jazyka a rovn�ž se podílí na p�íprav� budoucích u�itel� francouzštiny jako cizího jazyka. 
Téma jako takové bylo pro ni zajímavé prozkoumat. 

2. Konceptuální rámec kvalitativního výzkumu 

      P�i tvorb� konceptuálního rámce kvalitativního výzkumu up�ednost�ujeme ty teoretické koncepty, 
které slouží k analýze a interpretaci dat p�i výkladu získaných výsledk�. 

P�edpoklady výsledku výzkumu nezahrnujeme do teoretického konceptuálního rámce naší práce, 
nebo� se jedná o výzkum kvalitativní, a odborníci na tuto problematiku (srov. Šva�í�ek-Še�ová 2007, 
Hendl 2005) se p�iklán�jí spíše k vyhýbání se stanovování p�edpoklad� o výsledcích kvalitativního 
výzkumu.

2.1.  Formulování výzkumného problému 

     Výzkumný problém jsme formulovali jako problém recepce konkrétní poezie, která je svébytným 
a atypickým žánrem poezie, a jejího možného za�len�ní do výuky francouzštiny jako cizího jazyka u 
specifických skupin vysokoškolských student�. V záv�ru se pokusíme p�ejít od teorie substantivní, 
vypovídající pouze o recepci konkrétní poezie u daných studovaných subjekt� v konkrétních 
podmínkách (u �ty� specifických skupin vysokoškolských student�), k teorii formální (vypovídající o 
jevu jako takovém – jak a pro� prohlubuje konkrétní poezie vztah k cizímu jazyku, jeho jazykové a 
literární složce, a jaký je p�ínos pro za�le�ování poetického, resp. literárního textu do výuky cizího 
jazyka v�bec). 
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2.2.  Shrnutí klí�ových pojm�

Klí�ovými pojmy rozumíme pojmy, které se objevují ve formulaci výzkumného problému. Tyto pak 
zde pouze vy�le�ujeme: adekvátn� podrobn� jsou rozpracovány v p�íslušných kapitolách diserta�ní 
práce (v její literárn�-teoretické, didakticko-teoretické �ásti a v literárn�-historické p�íloze k této 
práci). 

Literárn�-teoretické klí�ové pojmy1: 

Stanovujeme literárn�-teoretické pojmy, plynoucí z povahy námi zkoumaného jevu, tzn. konkrétní 
poezie, a v rámci t�chto klí�ových koncept� následn� stanovujeme výzkumné otázky týkající se 
recepce konkrétní poezie. Opíráme se o vlastnosti konkrétní poezie, které jsou zvláštní, odlišné od tzv. 
tradi�ní poezie, nejednozna�né nebo dokonce i kontroverzní, a které nastolují nové otázky. 

Konkrétní a experimentální poezie 

Typy konkrétní poezie: fónická a fonetická poezie, vizuální poezie, ak�ní a destatická poezie, 
matematicko-permuta�ní poezie 

Znakovost konkrétní poezie 

Asémantismus konkrétní poezie 

Nová syntax v konkrétní poezii 

Lyrický subjekt v konkrétní poezii 

Konkrétní poezie a hra 

Jazyková invence v konkrétní poezii 

Literárn�-historické klí�ové pojmy2: 

Konkrétní poezie jako protest proti manipulaci jazyka 

Druhá avantgarda 

Konkrétní poezie �eská a francouzská 

Intermedialita v konkrétní poezii od 60. let  do 90. let 20. století 

Didaktické klí�ové pojmy3: 

Výukové cíle v cizím jazyce (jazykové, kulturn�-vzd�lávací, formativn�-výchovné) 

Didaktická interpretace textu 

���������������������������������������� �������������������
1 Literárn�-teoretické klí�ové pojmy jsou obsahem literárn�-teoretické kapitoly o obsahu a rozsahu pojmu 
konkrétní poezie. 
2 Literárn�-historické klí�ové pojmy jsou obsaženy v p�íloze o nejd�ležit�jších autorech a tendencích konkrétní 
poezie v literární historii. 
3 Didaktické klí�ové pojmy jsou adekvátn� podrobn� vymezeny v didakticko-teoretické �ásti této diserta�ní 
práce. 
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Didaktické metody pro výuku poezie: tvo�ivé �tení, tvo�ivé psaní, metoda tvo�ivé dramatiky 

Didaktické p�ístupy k výuce cizího jazyka 

Literární komunikace (v didaktickém trojúhelníku student/žák- literární text- vyu�ující) 

Estetická konkretizace textu 

2.3.  Nastín�ní teoretického kontextu kvalitativního výzkumu 

Abychom dosáhli uceleného úhlu pohledu na náš výzkumný problém, pojali jsme zvolené téma 
interdisciplinárn� (zejména z pohledu literární teorie a historie a obecné a oborové didaktiky).  

Teoretický kontext literárn�-teoretický tvo�í:

Strukturální sémiotika, idea otev�eného díla 

Strukturalismus, poststrukturalismus 

Fenomenologie 

Fik�ní sv�ty lyriky – fikce a dikce 

Informa�ní a statistická estetika 

Recep�ní estetika 

V oblasti pedagogiky se opíráme o teoretický kontext relevantní pro metody pedagogického 
výzkumu: 

Výzkumné metody v pedagogice: kvalitativní výzkum, ak�ní výzkum 

Vysokoškolská pedagogika 

Moderní vyu�ování 

Teoretický kontext pro oborovou  a p�edm�tovou didaktiku tvo�í:

Lingvodidaktika, didaktika literatury, didaktika francouzštiny jako cizího jazyka 

Evropský referen�ní rámec pro cizí jazyky 

Teoretický kontext pro obecnou didaktiku tvo�í:

Aktuální didaktické modely: komunikativní didaktika; konstruktivistická didaktika 

Teoretický kontext v oblasti literární historie tvo�í témata jako:

60. – 90. léta v d�jinách �eské literatury 20. století 

60. – 90. léta v d�jinách francouzské literatury 20. století 

Avantgardní sm�ry a neoavantgardní sm�ry v d�jinách literatury (a ve výtvarném um�ní) 
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3.  4 Definování výzkumných otázek 

Výzkumné otázky týkající se recepce konkrétní poezie stanovujeme bez hierarchie, nebo� jsou 
všechny v podobné mí�e pod�ízeny výzkumnému problému.  

Jde nám p�edevším o st�etnutí pohledu literárn�-v�dného (literárn�-teoretického) a didaktického 
(didaktické interpretace textu konkrétní poezie a jejího využití ve výuce cizího jazyka). 

3. 4. 1 Znakovost konkrétní poezie 

a) Jak budou vnímat studenti rozdíl mezi znakovým a p�irozeným sv�tem v souvislosti s konkrétní 
poezií? Budou v�bec za znakovým sv�tem hledat sv�t p�irozený, nebo zahlédnou naopak výhradn�
sv�t znak�? 

b) (Ne)lze p�i recepci konkrétní poezie konstatovat fenomén sémiotické smrti? Které její žánry jsou 
pak sémioticky mrtvé a pro�? Souvisí tato smrt i s tzv. horizontem o�ekávání, s absencí recep�ní 
zkušenosti s tímto žánrem, by� byl tento po roce 1990 do �ítanek za�len�n?4  

3. 4. 2 Asémantismus konkrétní poezie 

a) Lze v�bec efektivn� didakticky využívat konkrétní poezii ve výuce v cizím jazyce, když jednou 
z podstatných funkcí jazyka je práv� sd�lování význam�? Je specifický rys konkrétní poezie – 
asémantismus – v p�íkrém rozporu s možností didaktického využití tohoto typu literárního textu ve 
výuce cizího jazyka? 

b) Existuje skute�n� jistá mez, za niž m�že být materiální konzistence díla nazírána adresátem pouze 
jako shluk mikrostruktur, které vyvolávají perceptivní ú�inky, avšak nesd�lují žádné obsahy, v 
d�sledku �ehož mizí i jejich spole�enský dopad?  

c) Jak uchopí studenti v recepci nové uspo�ádání významu u znak�; jak se toto nové vnímání projeví 
v jejich vlastní produkci? Vypo�ádají se s nekomunikativní složkou estetické informace? 

3. 4. 3 Nová syntax 

a) Jak bude student reagovat p�i ak�ním výzkumu na rušení p�irozené syntaxe v básnické tvorb�, na 
estetická p�ekvapení v pr�b�hu básnického procesu, resp. bude všímavý k posun�m ve významech 
slov v konkrétní poezii v cizím jazyce? 
b) Které syntaktické modely z kombinatorické a vizuální konkrétní poezie budou inspirativní pro 
vlastní tvorbu student�; které budou jimi ozna�eny za smysluplné pro výuku cizího jazyka? Budou mít 
studenti vst�ícný postoj k syntaktickým model�m u návod� ke hrám, nebo jim budou bližší sm�ry 
p�edcházející konkrétní poezii (tzn. že budou inklinovat nap�. k syntaktickým model�m u vizuální 
poezie apollinairovského typu)? 

���������������������������������������� �������������������
�
�Srov. p�íloha, p�edvýzkum v�novaný p�ítomnosti text� konkrétní poezie v �eských �ítankách vydaných v letech 

1990 – 2006. 
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3. 4. 4 Lyrický subjekt 

a) Je pro studenta - recipienta p�edstavitelná poezie bez lyrického subjektu, bez osobního poetického 
v�domí?  

b) Jak vnímá student - recipient problém rozlišení originálu díla a kopie, p�vodního díla a literárního 
epigonství? Jak se toto vnímání projevuje ve vlastní produkci student�? 

3. 4. 5 Konkrétní poezie a hra

a) Pro náš výzkum je podstatná myšlenka hry svobodného intelektu, kdy dochází k propojení 
um�leckých druh� a žánr�. Konkrétní poezie doslova vyzývala �tená�e k aktivnímu dotvá�ení textu, 
text byl chápán jako pole neustálého dotvá�ení v pr�b�hu �tení a následn� psaní, resp. tvorby: ludický 
princip byl spojován s modelem p�episu existujícího textu, jeho transformace se satirickými a 
groteskními prvky. �astá byla rovn�ž estetická hra textové permutace. Nabízí se otázka, zdali studenti 
p�istoupí na takto vymezenou estetickou hru, zprost�edkovanou didaktickými postupy, zohled�ujícími 
experimentální návody ke hrám. 

b)  Je pro studenta - faktického recipienta básnického textu konkrétní poezie srozumitelný realizující 
(a ne kódující) charakter hry s vylou�ením nebo redukcí sémantického poselství hry? 

c) Jak se student vypo�ádá s dimenzí intertextuality u konkrétní poezie, p�istoupí na tento veskrze 
ludický princip v textech konkrétní poezie? 

d)  Stává se oblast konkrétní poezie skute�n� podn�tem k vlastní vynalézavosti studenta v oblasti 
poezie jako hry, jejíž pravidla si ur�uje on sám? Platí v tomto žánru sm�lá avantgardní myšlenka, že se 
um�lcem m�že stát každý, nebo se i v tomto p�ípad� jedná o avantgardní iluzi?

3. 4. 6  Jazyková invence  

     Výzkumné otázky ohledn� jazykové invence se vztahují zejména na texty poezie fónické a 
fonetické, pop�. vizuáln�-fónické poezie a mohli bychom je za�adit do dvou oblastí: 

a) Je student schopen v básních konkrétní poezie rozeznat stopy hláskové instrumentace? Je 
student ochoten akceptovat texty konkrétní poezie jako básn� (je-li redukován rytmus a rým nebo 
pokud zcela chybí)?  

b) Je oblast jazykové invence (zejména jazykových figur) v konkrétní poezii pro studenta 
�tená�sky p�itažlivá? �ím spíše tato oblast �tená�ský zážitek ochuzuje? 
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4.  Rozhodnutí o metodách výzkumu 

Pro naše ú�ely je vhodný jeden z tzv. design� kvalitativního výzkumu, a tím je ak�ní výzkum
(srov. Hendl 2005, s. 138 – 139), nebo� je svou povahou 

a) cyklický – opakujeme tém�� totožn� strukturovaný ak�ní výzkum ve výzkumných skupinách 
ve �ty�ech cyklech

b) zú�astn�ný (participativní) – cílovou skupinou výzkumu jsou studenti, kte�í jsou zahrnuti jako 
partne�i ve výzkumném procesu. Tento participativní didaktický výzkum je vztažen k výukové 
praxi, aby v ní mohlo být dosaženo ur�itého vývoje �i zm�n v p�ístupu k práci s literárním 
textem ve výuce cizího jazyka.

c) kvalitativní – pracujeme p�edevším se slovy, námi zkoumané jevy jsou interpretacemi slov, 
nikoli �íselných dat

d) reflektivní – ke každému cyklu výzkumu jsme mohli u�init kritickou reflexi o námi zkoumané 
recepci student� konkrétní poezie a mohli jsme i zhodnotit, které výzkumné otázky je t�eba 
dovysv�tlit v dalším výzkumném cyklu �i porovnat s p�edchozími výsledky 

B�hem ak�ního výzkumu uplat�ujeme pro získání dat následující metody kvalitativního výzkumu: 

• vstupní anketa, týkající se p�edporozum�ní k tématu konkrétní, resp. experimentální poezie 
• simulace procesu výuky – metodické fázové postupy, v rámci nichž uplat�ujeme i další 

metody kvalitativního výzkumu, tj: 
• pozorování (evidence o tom, co se b�hem ak�ního výzkumu reáln� odehrává) 
• rozhovor, skupinový rozhovor 
• zp�tná vazba, d�ležitá mj. pro validitu výzkumu – komunikace se studenty (ústní nebo 

písemná) o jejich chápání a interpretaci specifických vlastností konkrétní poezie, zp�sobu 
tvorby vlastního textu etc. 

5. Strategie výb�ru vzork� – výzkumných skupin student�

     Respektovali jsme obecn� p�ijímané pravidlo pro kvalitativní výzkum, a tím je graduální 
konstrukce vzorku. To znamená, že jsme v souladu s cirkulární logikou v pr�b�hu sb�ru a analýzy dat 
vzorek stále rozši�ovali a redefinovali. 

     Vzorek jsme vytvá�eli s ohledem na námi stanovený výzkumný problém, a tím byla konkrétní 
poezie v recepci ve výuce cizího jazyka u vysokoškolských skupin. Tím byl a priori determinován 
vzorek co do své struktury. Metodou ak�ního výzkumu ve vysokoškolských skupinách jsme se tedy 
omezili na vysokoškolské studenty humanitního typu, kte�í se bu� na vysoké škole francouzský jazyk 
u�ili jako cizí jazyk, nebo francouzštinu studovali jako jeden z hlavních obor� na pedagogické �i 
filozofické fakult�.  

     V rámci graduálního sestavování vzorku jsme postupovali specificky, abychom se k problému 
recepce konkrétní poezie dostali z n�kolikerých úhl� pohledu: z úhlu pohledu student� humanitních 
obor� neu�itelského sm�ru, dále t�ch, kte�í se p�ipravovali na budoucí povolání u�itel� francouzského 
jazyka, a prošli tak již kurzy didaktiky francouzštiny jako cizího jazyka, i t�ch, kte�í se u�ili na vysoké 
škole francouzštinu jako cizí jazyk. Vybrali jsme tudíž typy p�ípad� pom�rn� variantních, abychom 
sou�asn� mohli zkoumat závislost zp�sobu recepce konkrétní poezie na úrovni osvojení francouzštiny 
jako cizího jazyka. Podmínkou bylo, aby se výzkumné skupiny ú�astnící se ak�ního výzkumu 
zabývaly v ur�ité mí�e ve studijním programu literaturou, a to podle charakteru studijních obor� a typ�
humanitních škol, které studovaly, a jejich dosažená úrove� francouzštiny nebyla stejná, minimální 
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však A2 (mírn� pokro�ilí) dle Evropského referen�ního rámce pro jazyky (2001, 1. úplné vydání; 
2005, 2. zkrácené vydání). Ve t�ech p�ípadech se jednalo o skupinu, kde byla námi vedená kontaktní 
regulérní výuka: došlo tak zde ke ztotožn�ní výzkumnické role s rolí u�itele (pro výzkumný vzorek – 
výzkumnou populaci jsme použili své vlastní studenty). Tento fakt byl však spíše p�ínosem pro 
samotný výzkum: pro ak�ní výzkum je obecn� výhodn�jší, jedná-li se o aktivní spolupráci ve známém 
prost�edí s t�mi, jichž se výzkumný problém p�ímo týká (srov. Hendl 2005, s. 138). U jednoho vzorku 
se jednalo o skupinu, ve které jsme provedli výzkum extern�, s laskavým souhlasem vedoucí 
seminá�e.  

     Výzkum probíhal celkem ve �ty�ech výzkumných skupinách, a to v �asovém rozmezí 
akademických let 2006/2007 – 2013/2014.  

     Výzkum v první výzkumné skupin� prob�hl na Literární akademii v letním semestru 
akademického roku 2006/2007 ve skupin� 5. ro�níku magisterského oboru Tv�r�í psaní – redak�ní 
práce. Skupina se u�ila francouzštinu jako druhý cizí jazyk v p�edm�tu Francouzština pro 
mírn�/st�edn� pokro�ilé.  

     U druhého výzkumného vzorku se jednalo se o skupinu budoucích u�itel� na Pedagogické 
fakult� Univerzity Karlovy, magisterský obor U�itelství všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t� pro ZŠ a 
SŠ – francouzský jazyk a jeden z dalších u�itelských obor�. Výzkum prob�hl v zimním semestru 
v akademickém roce 2007/2008; p�es po�etnost ú�astník� výzkumu a vytvo�ených text� konkrétní 
poezie se tento vzorek nestal definitivním ve smyslu teoretické nasycenosti – odpov�dí na výzkumné 
otázky, proto jsme považovali za vhodné tento výzkumný cyklus kompletovat ješt� dalším vzorkem, 
nebo� vyvstaly nové díl�í otázky ve smyslu nejasnosti ohledn� recepce ur�itých druh� konkrétní 
poezie. 

      Dalším, t�etím výzkumným vzorkem se stala skupina budoucích u�itel� na Filozofické fakult�
Západo�eské univerzity, magisterský obor U�itelství francouzštiny pro st�ední školy. Výzkum prob�hl 
v zimním semestru v akademickém roce 2013/2014. Do fáze produkce text� jsme navíc p�idali nový, 
inven�ní rozm�r �i prvek vtaženosti studenta do ak�ního výzkumu – nap�. formou jazykové hry ve 
výuce. Student francouzského jazyka a literatury, budoucí u�itel, m�l sám navrhnout metodický 
postup (hru do výuky), který by mu p�ipadal smysluplný pro výuku francouzštiny jako cizího jazyka 
(student se tedy nem�l pouze ú�astnit ak�ního výzkumu – metodických postup�, které byly ponejvíce 
završeny napsáním text� konkrétní poezie s v�tší �i menší mírou �ízenosti).

       Posledním, tj. �tvrtým výzkumným graduálním vzorkem byla skupina na Filozofické fakult�
Západo�eské univerzity bakalá�ského studijního oboru Cizí jazyky pro komer�ní praxi (v kombinaci 
angli�tina – francouzština). Výzkum prob�hl v letním semestru v akademickém roce 2013/2014. 
Výzkum v této výzkumné skupin� doplnil n�které nejasnosti týkající se recepce fónické a fonetické 
konkrétní poezie a p�inesl velmi inven�ní texty student�. Výzkum v této skupin� též zodpov�d�l i na 
otázku, je-li v�bec smysluplné pracovat s literárním textem ve výuce tam, kde jinak p�evažuje 
lingvistická a pragmatická dimenze ve studijním programu. 

     Bližší údaje o vzorkových skupinách následují u popisu jednotlivých ak�ních výzkum�. 
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Fáze kvalitativního výzkumu II 

Sb�r dat a jejich organizace – p�edvýzkumná fáze 

P�edvýzkumná fáze zahrnuje: 

• didaktická východiska pro ak�ní výzkum –  míru didaktického zpracování tématu konkrétní 
poezie v �eském, n�meckém a francouzském didaktickém kontextu 

• tabulku text� �eské konkrétní poezie v u�ebnicích a antologiích 

1. Didaktická východiska pro ak�ní výzkum 

     Hovo�íme-li o didaktických východiskách naší práce, je nutné si položit nejprve zásadní otázku: do 
jaké míry byla konkrétní poezie za�len�na do didaktiky cizích jazyk�, jaké typy text�  konkrétní 
poezie byly za�azeny a ve kterých domácích i cizojazy�ných didaktických p�íru�kách a publikacích. 
Z tohoto úhlu pohledu se nám jeví jako logické nejprve zkoumat již uskute�n�né didaktické využití 
konkrétní poezie v �eském a n�meckém prost�edí. 
     V �eském kulturním prost�edí proto, že ve výzkumné �ásti naší práce zacházíme s konkrétní 
poezií �eských autor�, p�eloženou do francouzštiny; navíc je nejpravd�podobn�jší, že se studenti 
setkali s �eskou konkrétní poezií v rámci literární výchovy na základní a st�ední škole. Z konkrétní 
poezie v n�meckém kulturním prost�edí vycházíme proto, že v n�m došlo k nejširšímu 
didaktickému využití konkrétní poezie ve výuce mate�ského a cizího jazyka. Opomenout nelze ani 
francouzský kulturní kontext, a to proto, že – krom� již zmín�ného d�vodu, že ve výzkumu 
pracujeme s texty konkrétní poezie p�eloženými do francouzského jazyka - v tomto cílovém jazyce 
zkoumáme i recepci konkrétní poezie u student�, resp. jejich didaktickou interpretaci. Nadto je 
didaktika francouzského jazyka jako jazyka cizího obohacující svými p�ístupy k za�len�ní literární 
komunikace do výuky cizího jazyka. 
     Na tomto míst� je t�eba zd�raznit, že nám nejde o to, podat úplný soupis všech text� a s nimi 
spojených metodických postup�, nýbrž pouze po zralé úvaze vycházet z takových typ� text� (a s nimi 
spojených metodických postup�), které jsou pro naši práci n�jakým zp�sobem relevantní a inspirující 
– tj. ty, které by v kvalitativním výzkumu mohly stát u zrodu a po�átku odpov�dí na následující 
otázky: 

• jak porozum�t tv�r�ímu potenciálu konkrétní poezie ve výuce cizího jazyka a jejímu 
didaktickému využití 

• jak vybrat a strukturovat texty konkrétní poezie do kvalitativního ak�ního výzkumu tak, aby 
nám pomohly prozkoumat didaktickou interpretaci samotnými studenty, nebo poskytnout 
zp�tnou vazbu o setkávání �tená�ské a autorské intence u text� konkrétní poezie 

• a kone�n� pro které texty konkrétní poezie vymýšlet rozmanité výukové postupy tak, aby 
napomohly ke zlepšení literární i jazykové komunikace v hodinách cizího jazyka. 

1.1 �eská konkrétní poezie ve výuce �eštiny jako mate�ského a cizího jazyka 

     V kontextu �eské konkrétní poezie a jejího za�azení do výuky mate�ského jazyka se lze p�edevším 
op�ít o samotné u�ebnice literární výchovy a �ítanky pro �eštinu jako mate�ský jazyk. V rámci 
p�edvýzkumu a sb�ru dat pro naši práci jsme vypracovali pom�rn� ucelený p�ehled, kde se konkrétní 
poezie využívala v mate�ském jazyce v u�ebnicích �i antologiích literární výchovy v letech 1990 – 
2006 (srov. dále tabulku). V t�chto publikacích, v nichž jsou za�azovány texty pro literární výchovu 
p�im��ené v�ku žáka, se tak m�žeme setkat s celou �adou text� �eských autor� konkrétní poezie 
(Hiršal, Grögerová, Havel, Novák, Burda, Honys, Juliš, Kolá� aj.) a s n�kolika málo zahrani�ními 
autory, p�evážn� z n�mecky mluvících zemí (Heissenbüttel, Gomringer, Jandl aj.). Konkrétní poezie 
v�novaná žák�m mladšího školního v�ku se vyskytuje jako druh kombinatorické poezie, která si 
pohrává s p�íslovími, které d�ti v�tšinou znají: oddíl P�ísloví ze sbírky J. Hiršala a B. Grögerové Co se 
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slovy všechno poví (1964) nacházíme nap�. v �ítance Z. Dosko�ilové a J. Provazníka (1999, s. 48)  a J. 
Bruknera a M. �ížkové (2003, s. 48). Ostatní typy text� konkrétní poezie (topologické texty, 
matematické a lettristické básn�) z této sbírky, adaptované pro d�tského �tená�e, se v �ítankách 
nevyskytují. Auto�i �ítanek ponejvíce za�azují texty vizuální konkrétní poezie. Opakovan� jsou 
zahrnovány nap�íklad texty Hádka a Zrcadlo J. Hiršala a B. Grögerové (Martinková 1995, s. 171; táž 
2001, s. 276; Hrabáková a kol. 1999, s. 110; Nezkusil 2000, s. 230) �i texty - typogramy ze sbírky 
Antikódy V. Havla  - nap�. text �lov�k (Martinková 1995, s. 171; táž 2001, s. 279; Lederbuchová 
2004, s. 198;  Hrabáková 1999, s. 276;  Hanzová 1999, s. 185) nebo Svoboda (Hoffmann 2000, s. 226; 
Hoffmann – Hoffmannová 2001, s. 127). Auto�i �ítanek se tak soust�e�ují na texty s typickými rysy 
konkrétní poezie (prostorová syntax, grafika ve funkci rytmu, slovo jako estetický objekt, v �eském 
kontextu též prvky demagogie a absurdity vyprazd�ujících se komunikativních forem jazyka), aby žák 
�i student získal ucelený a jasný p�íklad tohoto druhu antilyriky1.  

     �eská konkrétní poezie se též vyskytuje v publikacích v�nujících se tvo�ivému psaní. Varianty 
práce s texty podle textové koláže, s matematickými texty nebo deklina�ními útvary konkrétní poezie 
zahrnuje Z. Fišer ve své publikaci Tv�r�í psaní – Malá u�ebnice technik do postup� práce s texty pro 
�eštinu jako mate�ský jazyk, a to v oddíle Cvi�ení a hry (Fišer 2001, s. 70 - 71). Jedná se zde spíše o 
p�ípravná textová cvi�ení s aspekty styliza�ními (metodické postupy zohled�ují spíše samotnou 
konstrukci útvar� a mén� imitaci jednotlivých hotových básnických útvar�, resp. návodných text�). 
Textové koláže, vizuální poezii, epické básn�, ak�ní poezii, kombinatorickou poezii hrající si s tvary 
slov (s deklinací, konjugací), matematické texty, texty na pomezí konkrétní poezie a nonsensu: 
všechny tyto typy básní využívá Zbyn�k Fišer ovšem i pro �eštinu jako cizí jazyk (srov. Fišer 2001, 
s. 137 - 149). Metodické postupy zam��ené na metody tv�r�ího psaní se tu odvíjejí od technik 
používaných pro literární i odborné psaní (nap�. techniky asociativního psaní, techniky kolektivního 
tv�r�ího myšlení atd.); zde uvedené typy text� jsou využívány zejména ke kreativnímu nácviku 
užívání slovesných vid� v �eštin� (práce s textem Ladislava Nováka Jak se d�lá epická báse�; Fišer 
2001, s. 147), k psaní tvar� �eských slov v jednotném a množném �ísle (práce s deklinací na základ�
básn� Zde�ka Rotrekla Lopata; tamtéž, s. 148 – 149) nebo k parodii dotazník� a rozli�ných formulá��
(práce s básní Vladimíra Burdy Ob�anský autoportrét, která má podobu poezie akce a návod�; tamtéž, 
s. 148).  
     A� je v publikaci Z. Fišera Tv�r�í psaní (2001) cílovým produktem vždy text vzniklý metodou 
tvo�ivého psaní a a� je zde tvo�ivé psaní definováno jako jeden z prost�edk�, jak pomoci získat cizinci 
u�ícímu se �eštinu jazykovou kompetenci, resp. produk�ní dovednost vyjad�ování se v �eštin� jako 
cizím jazyce, je si autor publikace dob�e v�dom toho, že technikami tvo�ivého psaní ve vyu�ování lze 
napomoci k interpretaci literárních text�. Pro p�iblížení konkrétní poezie jako žánru v roce 2006 
vypracoval Fišer projekt nazvaný Práce s deklinací (Fišer 2006, s. 114 - 115; In Eliašová 2006), jehož 
východiskem je práv� zmi�ovaná Rotreklova báse� Lopata ze sbírky Basic Czech, imitující jazykovou 
u�ebnici �eštiny. Zde se již Fišer zabývá konkrétní poezií a její specifickou formou – syntaktickou 
monotónností, jež má zde svou podstatnou funkci: odkazuje k mechanism�m slovní manipulace. 

     Pro náš výzkumný zám�r, který se odehrává v kontextu cizího jazyka, je podn�tné p�edevším to, 
že dané básn�, se kterými Fišer pracuje a ke kterým navrhuje metodické postupy práv� v rámci �eštiny 
jako cizího jazyka, se v jiných u�ebnicích a antologiích literární výchovy (srov. nap�. tabulku u�ebnic 
v p�ílohách) vyskytují pro �eštinu jako mate�ský jazyk, pokud se ovšem v�bec vyskytují (!). Navíc 
jsou ve Fišerov� Malé u�ebnici technik prezentovány postupy již empiricky vyzkoušené a u ú�astník�
seminá�� �eštiny pro cizince úsp�šn� zvládnuté. Tento fakt by mohl p�ispívat k potvrzení domn�nky, 
kterou se zabýváme dále v kontextu výuky konkrétní poezie n�m�iny jako cizího jazyka: n�které texty 

                                                
1 Diskutabilní by z hlediska didaktického bylo za�azování stejných text� pro žáky zcela odlišné v�kové 
kategorie: nap�. text Svoboda V. Havla je za�azen jak v �ítance pro 9. ro�ník ZŠ (Hoffmann – Hoffmannová 
2001, s. 127), tak v �ítance pro 4. ro�ník st�ední školy (Hoffmann 2000, s. 226). Auto�i �ítanek tak volili texty, 
se kterými je možno pracovat se žáky a studenty r�zných v�kových kategorií pouze za p�edpokladu, že si u�itel 
sám bude schopen stanovit cíle, metody a strategie vhodné pro danou v�kovou kategorii v souladu s náplní 
probíraného u�iva.  
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konkrétní poezie jsou skute�n� vhodné podobnou m�rou k využití ve výuce mate�ského i cizího 
jazyka, pokud stanovíme metody a strategie p�im��ené daným výukovým cíl�m. 
     Pon�kud jinak k didaktickému využití vizuální konkrétní poezie (v rámci �eštiny jako mate�ského 
jazyka) p�istupují v literární výchov� auto�i zam��ující se na práci s literárním textem na 1. stupni ZŠ: 
velmi nápaditý postup, jak je možno zacházet s textem Emanuela Frynty Trychtý�e2, zahrnul do své 
publikace Hravá interpretace v hodinách �tení a literární výchovy Ond�ej Hník (2007, s. 149 – 152). 
Žáci zde text sami nevytvá�ejí, nepíší jej, nýbrž kreativn� pracují s již existující básní: mají k dispozici 
hotový text o trychtý�ích, jejichž motiv je vnesený do obsahu básn�. Trychtý�ovitá forma tohoto textu 
se však jakoby v po�íta�i ztratila – žáci mají sami vyzkoušet pracovat s básní jako „se živým 
materiálem“ (Hník 2007, s. 150) a v rekonstrukci tvaru (nap�. z nast�íhaných verš� nebo prozaického 
zápisu) hledat hranice verš�, rýmu. To vše implicitn�, protože tyto pojmy ješt� v�tšinou neznají. 
Vizuální konkrétní poezie zde není sama o sob� cílem, nýbrž spíše prost�edkem, jak senzibilizovat 
žáka mladšího školního v�ku v��i poezii jako takové (zde pomocí specifické formy vizuální poezie), 
jak zaujmout jeho pozornost a probudit motivaci k objevování poezie pomocí zážitkové výchovy, 
zahrnující i prvky výtvarné �i pracovní výchovy.  
     Navenek by se tedy mohlo zdát, že si konkrétní poezie již své jisté místo ve výuce �eštiny jako 
mate�ského a cizího jazyka vytvo�ila. P�esto lze na základ� analýzy �eských u�ebnic a �ítanek pro 
�eštinu jako mate�ský jazyk konstatovat, že repertoár stereotypn� se opakujících text� konkrétní 
poezie nazna�uje, že její celkový didaktický potenciál nebyl nejspíš pln� vy�erpán (a na základ�
vstupní ankety – srov. dále - p�ed vlastním pr�b�hem metodických postup� o reálném proniknutí 
tohoto literárního žánru do výuky lze též konstatovat, že malá míra znalosti žánru u student� m�že být 
daná neobjevením didaktického potenciálu t�chto text� pro výuku u samotných vyu�ujících, resp. 
absencí p�edstavy, jak s t�mito texty ve výuce smyslupln� zacházet). 

1.2 N�mecká konkrétní poezie ve výuce mate�ského a cizího jazyka 

     P�i rešerších ohledn� využívání konkrétní poezie ve výuce n�m�iny jako cizího jazyka se 
setkáváme dle našeho názoru se zajímavým jevem: texty konkrétní poezie (a s nimi spojené metodické 
postupy, strategie výuky a dokonce i oblast cíl�), které byly p�vodn� ur�eny výhradn� pro výuku 
n�m�iny jako mate�ského jazyka, se posléze v mírných obm�nách v oblasti didaktické objevují i ve 
výuce n�m�iny jako cizího jazyka. 
     V této souvislosti si lze položit nejmén� dva okruhy otázek: 

• Pro� se texty ur�ené p�vodn� pro výuku n�m�iny jako mate�ského jazyka dostaly pom�rn�
záhy i do oblasti výuky n�m�iny jako jazyka cizího? Které typy text� jsou vhodné i do oblasti 
výuky n�m�iny jako cizího jazyka? 

• Jsou p�íslušné texty konkrétní poezie opravdu natolik internacionální, že je možná jejich 
bezproblémová transpozice i do výuky daného jazyka jako jazyka cizího? V této �ásti naší 
práce se soust�e�ujeme na tuto otázku v kontextu n�m�iny jako cizího jazyka, ale vzhledem k 
jednomu z teoretických postulát� konkrétní poezie – kterým je p�edstava, že díky existenci 
žánru konkrétní poezie lze vytvo�it báse� v nadnárodním znakovém systému, který by 
nabourával hranice neporozum�ní v jednotlivých národních jazycích – si lze tuto otázku 
položit i obecn�ji, nejen v kontextu jednoho cizího jazyka. 

    Abychom byli schopni odpov�d�t na tyto otázky, zkoumejme nejprve, kde se objevují zajímavé 
metodické postupy u konkrétní poezie ve výuce n�m�iny jako mate�ského jazyka a posléze jako 
jazyka cizího. 

                                                
2 Striktn� vzato se zde sice jedná o text vizuální poezie s nonsensovými prvky, nikoli o typickou konkrétní 
vizuální poezii, avšak i v n�kterých �ítankách bývá hranice mezi ob�ma kategoriemi volná (srov. nap�. 
Lederbuchová – Beránková 2004, s. 174 – 175: text J. Hiršala a B. Grögerové Zrcadlo a texty J. Kolá�e Stávka 
abecedy a �e�e Jan se zde objevují pod hlavi�kou text� nonsensových). Fryntovy Trychtý�e nesou patrnou 
inspiraci stejnojmennou básní Trychtý�e Ch. Morgensterna, p�edch�dce konkrétní poezie, kterého E. Frynta 
v 60. letech 20. století p�ekládal.  
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     Metodické postupy s konkrétní poezií pro n�m�inu jako mate�ský jazyk nacházíme v publikacích 
Rainera Wellera s názvy Kreative Spiele3 (1999) a Sprachspiele4 (2001). Weller klade d�raz na herní 
možnosti s básnickou formou, na funkci jazykové hry, jejíž jedine�nost spo�ívá v tom, že jazyk zde 
neslouží jako komunika�ní nástroj, nýbrž je chápán jako materiál (ur�ený ve výuce ke zcela osobitému 
zacházení – srov. Weller 2001, s. 5). Proto není ani udivující, že v publikaci Sprachspiele nalezneme 
herní výukové aktivity s anagramy a palindromy n�meckých básník� – konkretist� Timma Ulrichse 
(2001, s. 10-11; tamtéž, s. 16) nebo Franze Mona (tamtéž, s. 16). Autor se rovn�ž sám nechal 
inspirovat didaktickým využitím vizuální poezie tak, jak bylo uskute�n�no na samém po�átku jejího 
za�le�ování do výuky (srov. Schmieder – Rückert 1977), a vytvo�il podle tohoto vzoru návodné 
cvi�ení pro tvo�ivé psaní vizuální poezie (Weller 2001, s. 34).  
     Texty, ke kterým jsou p�ipojeny r�zné herní aktivity pro zpest�ení jazykové výuky i literární 
výchovy5 (jedná se tu tedy ne o precizn� vypracované metodické postupy, nýbrž spíše o srozumitelné 
návody ke hrám s využitím bohatého jazykového potenciálu dané jazykové figury), auto�i 
zmi�ovaných publikací pro n�m�inu jako mate�ský jazyk ponejvíce �erpají z reprezentativní antologie 
konkrétní poezie n�mecky mluvících zemí Konkrete Poesie. Tu v roce 1972 uspo�ádal teoretik 
estetiky a básník konkrétní poezie Eugen Gomriger. Populární se rovn�ž stala antologie Gerharda 
Rühma (1985) z tvorby tzv. Víde�ské skupiny (Wiener Gruppe). 
     Ve výuce n�m�iny jako cizího jazyka se konkrétní poezie objevuje v n�kolikeré funkci: zpo�átku 
spíše v roli prost�edku pro cizojazy�né vyu�ování (dominuje zde rovina gramatiky), pozd�ji i v roli 
cíle jako svébytného estetického útvaru, vyzývajícího k literární komunikaci, pop�. k vlastní tvorb�
metodou tvo�ivého psaní. 
     K. Braun (1973) demonstruje na p�íkladech básní rakouského autora Ernsta Jandla, jak je možno 
díky této poezii upevnit gramatické jevy a zvyšovat motivaci k u�ení se cizímu jazyku. Konkrétní 
poezie zde tedy slouží spíše k výuce cizího jazyka pomocí specifické formy literárního textu, nikoli 
nutn� ješt� k literární komunikaci. 
     Estetickou rovinu jazyka a interkulturní výchovu p�i práci s konkrétní poezií zd�raz�uje A. 
Wierlacher (1980): apeluje na obsahy básní konkrétní poezie, které reflektují daný kulturní kontext, v 
n�mž báse� konkrétní poezie vznikla. Žák si tak m�že uv�domit kulturní obsahy odlišné od t�ch, které 
jsou mu vlastní. 
     Dnes již legendární soubor pracovních list� konkrétní poezie a výukových postup�
zprost�edkovávají Dieter Krusche a Rudolf Krechel v publikaci, kterou nazvali Anspiel (což bychom 
mohli p�eložit jako za�átek hry) a dodali mu podtitul Konkrete Poesie im Unterricht als Fremdsprache 
(1984 1. vyd.; 1992 2. vyd.). Pracovní listy navazují na teoretické zd�vodn�ní, pro� je pro u�itele 
didaktickým p�ínosem využívat texty konkrétní poezie: Krusche a Krechel uvád�jí mj. d�vody jako 
hravý potenciál textu konkrétní poezie, který umož�uje zacházet s gramatickými strukturami – u�it se 
nap�. sklo�ovat podstatná jména nebo �asovat slovesa, transformovat v�tné struktury, pozm��ovat 
významy slov pomocí hravých forem básní konkrétní poezie, resp. tyto nau�ené gramatické struktury 
nov� objevit v estetickém kontextu. Dále samostatn� pracovat s t�mito gramatickými strukturami 
sm�rem k vlastní aktivit�, a tou je tvorba osobitého textu, který by byl produktivní �inností, reakcí na 
p�edchozí �etbu básn� konkrétní poezie (srov. Krusche – Krechel 1992, s. 6 – 8). Krusche a Krechel 
za�azují do svých pracovních list� p�edevším texty vizuální konkrétní poezie s kombinatorickými 
prvky od autor� z n�mecky mluvících zemí jako T. Weinobst, R. O. Wiemer, E. Jandl, M. Bill a další.  
      Teoretickými otázkami didaktického využití konkrétní poezie se zabývá ješt� R. Krechel ve své 
publikaci Konkrete Poesie im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache (1987 1. vyd., 1991 2. vyd.). 
Tuto publikaci považujeme v oblasti konkrétní poezie za mimo�ádn� hodnotnou, nebo	 již mí�í p�ímo 
do oblasti recep�ní estetiky a didaktické interpretace žákem �i studentem p�i práci s konkrétní poezií. 
Krechel uvažuje o �tená�i jako o tom, na n�jž by m�ly být zam��eny didaktické úlohy spojené se 
zacházením s konkrétní poezií, a jeho postavení ve vztahu k textu a autorské intenci považuje za 
prvo�adé: „Was konkrete Poesie sagt, kommt vor allem auf den Leser an.“ (Krechel 1987, s. 48), 
neboli „To, co vyjad�uje konkrétní poezie, záleží p�edevším na samotném �tená�i.“ (vlastní p�eklad) 

                                                
3  Název v �eském p�ekladu by mohl znít Kreativní hry. 
4  Název v �eském p�ekladu by mohl znít Jazykové hry. 
5  Auto�i dále zmi�ovaných publikací tyto složky výuky striktn� neodd�lují. 
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     Obdobn� jako R. Krechel k text�m konkrétní poezie p�istupuje n�mecký didaktik W. Ziesenic 
(1993) – i on se snaží navrhovat zacházení s konkrétní poezií tak, aby byla zam��ena na žáka, na 
rozvoj jeho individuálních jazykov�-kulturních dovedností a osobnostních charakteristik.  
     Konkrétní poezii ve výuce n�m�iny jako cizího jazyka lze nep�ímo nalézt rovn�ž v �eském 
kontextu cizích jazyk�: podle Pavly Zajícové (2011, s. 120 – 123) jsou vhodné k za�len�ní do výuky 
n�m�iny jako cizího jazyka tzv. „malé formy“ básní, tj. básnické figury (anagramy, konstelace, 
permutace, akrostichy; tamtéž, s. 120), které odpovídají formám konkrétní poezie. Tyto malé formy 
pak autorka využívá v metodických postupech zam��ených na kreativní psaní ve výuce n�m�iny. 

     Na základ� analýzy výše zmi�ovaných publikací lze dle našeho názoru odpov�d�t na úvodní otázky 
této kapitoly, a to: 

a) Pro� se n�které typy text� konkrétní poezie záhy objevují i v didaktických publikacích 
ur�ených pro n�m�inu jako cizí jazyk? 

     Na obecné rovin� lze konstatovat, že je možno n�které texty díky jednoduché slovní zásob�, 
hravému základu, krátké form� a totožné, �asto opakující se syntaktické struktu�e s drobnými 
variacemi v�lenit jak do výuky n�m�iny jako mate�ského jazyka, tak je použít i p�i práci se žáky nebo 
studenty, pro které je n�m�ina cizím jazykem. Díky specifické syntaxi konkrétní poezie jsou texty této 
poezie pom�rn� snadno uchopitelné a didakticky interpretovatelné, nebo	 v�tšinou vylu�ují 
nepochopení �i libovolnou interpretovatelnost. 

b) Se kterými texty, které se p�vodn� vyskytují v didaktických publikacích ur�ených pro 
n�m�inu jako mate�ský jazyk, lze pom�rn� snadno pracovat jak p�i výuce n�m�iny jako 
mate�ského jazyka, tak p�i výuce n�m�iny jako cizího jazyka, a které typy text�
konkrétní poezie to mohou být? 

     Na základ� analýzy publikací Kreative Spiele (1999) a Sprachspiele (2001) lze tvrdit, že se nebude 
jednat o texty, které by vyžadovaly d�kladn�jší znalost struktury n�meckého jazyka zejména po 
stránce fonetické, nebo	 dochází-li zde k jazykové h�e (nota bene nap�. v p�ípad� poezie Víde�ské 
skupiny ve víde�ském ná�e�í), student cizího jazyka bude nejspíš ztracen, nebo	 t�žko odhalí a 
pochopí jazykovou komiku – p�íkladem nevhodného za�len�ní do výuky cizího jazyka by dle nás byla 
didaktická hra podle básn� H. C. Artmanna descarnatio talftlrock (Weller 1999, s. 125). Podobn�
nejednozna�né stanovisko k za�le�ování text� konkrétní poezie do výuky n�m�iny jako cizího jazyka 
bychom mohli zaujmout k nabízeným metodickým postup�m p�ibližujícím um�ní akce (srov. Weller 
1999, s. 123 – 126). Není-li ani u kreativních her v mate�ském jazyce p�íliš z�ejmé, k jakým 
výukovým cíl�m by m�ly sloužit (krom� socializa�ních cíl� a prvku zábavy), nebude vhodné je nutn�
za�le�ovat ani do výuky cizího jazyka, kde bychom m�li p�ece jen p�edevším sledovat cíle jazykové a 
literárn�-komunika�ní. Navíc u tohoto typu textu vždy musíme zohlednit v�k žáka �i studenta, protože 
by tento vzhledem ke své dosavadní životní zkušenosti nemusel pln� pochopit prvek absurdity 
obsažený v textu. 
Jinak je tomu dle našeho názoru s texty vizuální konkrétní poezie: jednoduchá permuta�ní báse� Eva 
steigt aus dem Zug Ernsta Jandla, experimentující s abecedou (Knörrich 1985, s. 68) nebo báse�
Clause Bremera, složená z jedné v�ty (Immer schön in der Reihe bleiben6, ……..), v le�cems 
p�ipomínají Havlovu sbírku Antikódy, rovn�ž založenou na schopnosti spat�it v celku básn� parodii na 
jazykový kód r�zných politických hesel �i frází. Inspirativní pro u�ícího se cizí jazyk m�že být i 
poetická hra s typogramy a slovobrazy konkrétní poezie, nebo	 vhodn� propojuje slovo, resp. jeho 
grafickou podobu dopln�nou o obrázek, s jeho významem (srov. publikaci ur�enou p�vodn� pro 
n�m�inu jako mate�ský jazyk G. Rückerta a D. Schmiederové, 1977): didaktické zacházení se slovy 
jako Spalte, Grube, Rakette, Mond, Kreuz7 u �eského žáka �i studenta navíc m�že vhodn� navázat na 
p�edporozum�ní, dané znalostí básní poetismu.  

                                                
6 V�ta by v �eském p�ekladu zn�la nap�. Nevybo�ovat z �ady. 
7 Slova v �eském p�ekladu zn�jí: mezera, brázda, raketa, m�síc, k�íž. 
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c) Jsou p�íslušné texty konkrétní poezie opravdu natolik internacionální, že je možná jejich 
bezproblémová transpozice z mate�ského jazyka i do výuky daného jazyka jako jazyka 
cizího? 

Po zodpov�zení p�edchozího okruhu otázek se m�žeme vyjád�it i k domn�lé internacionálnosti 
konkrétní poezie: o „planetárním znakovém systému8“, p�ístupnému vnímání �tená�e bez ohledu na 
mate�ský jazyk a národnost, bychom mohli snad hovo�it u vizuální konkrétní poezie, blížící se spíše 
výtvarnému um�ní (a v tomto smyslu bychom o ní nemohli uvažovat jako o inovativním um�leckém 
proudu), nebo u asémantické konkrétní poezie, složené z n�kolika málo slov �i jiných znak�, nebo u  
básní složených z jedné srozumitelné v�ty, založené na jazykových permutacích (tj. u básní typu Kein 
Fehler im System, Gomringer 1972, s. 63 - 64). N�kte�í vyu�ující didaktiky literatury p�esto osobitým 
a inven�ním zp�sobem považují za vhodné básn� tohoto typu p�ekládat (T. Bu�ková nap�. 
zmi�ovanou báse� p�eložila pod názvem žádná chyba: pln� funk�ní systém a následn� p�ekládala další 
�ádky po zp�sobu hláskových nonsensových text� jako žádná chyba: pln� �nísfuk sysem etc., srov. 
Bu�ková 2012, s. 45; In R�ži�ková 2012). Fónická a fonetická poezie jsou pak zcela národními 
fenomény, vázanými na p�vodní jazyk, a ani u �ady jiných básní konkrétní poezie nelze jednoduše 
prohlásit, že forma je internacionální a že by obsah básní byl navzdory národnímu jazyku pln�
srozumitelný pro každého recipienta z kteréhokoli kulturního prost�edí. Didaktický záv�r z tohoto 
zjišt�ní by byl, že konkrétní poezie v cizím jazyce vyžaduje specifické výukové strategie, cíle a 
metody, ne zcela identické se strategiemi, cíli a metodami pro konkrétní poezii v mate�ském jazyce.  

1.3  Avantgardní sm�ry  - p�edch�dci konkrétní poezie ve výuce francouzštiny jako mate�ského 
a cizího jazyka 

     Hledáme-li didaktická východiska pro náš výzkum v oblasti francouzské konkrétní poezie a s ní 
spojené oblasti výukových metod, cíl�, strategií atd., dostáváme se do svízeln�jší situace. P�edn�: 
oproti �eskému a n�meckému kontextu, v n�mž nacházíme metodické postupy práce s konkrétní 
poezií ve výuce �eštiny a n�m�iny jako cizího jazyka, ve francouzské oblasti obdobu t�chto postup�, 
zam��ených p�ímo na konkrétní poezii, nenacházíme. 
     Logicky si musíme na po�átku zjišt�ní tohoto stavu položit otázku, pro� tomu tak je. Domníváme 
se, že odpov�� bychom mohli najít v oblasti literární historie Francie. Tuto zemi bychom mohli nazvat 
„tradi�n� avantgardní“ (což není logický protimluv). Konkrétní poezie se zde nejspíš nedostala do 
pov�domí �tená�� takovou m�rou práv� proto, že Francie byla kolébkou nejr�zn�jších avantgardních 
sm�r� (futurismu, dadaismu, surrealismu, skupiny OULIPO). Konkrétní poezie tím, že využívala 
formálních postup� v t�chto avantgardních sm�rech obsažených, nemohla p�íliš konkurovat svým 
avantgardním p�edch�dc�m a mnohé snahy o inovativnost byly spíše nahlíženy optikou plagiátorství 
(srov. v p�ílohách kapitolu o francouzské konkrétní poezii). 
     I didaktika francouzštiny jako cizího jazyka reagovala na tuto situaci svébytn�: nev�lenila sice 
p�ímo texty konkrétní poezie do výuky cizího jazyka, resp. do u�ebnic francouzštiny jako cizího 
jazykaI, avšak využila maximáln� bohatství francouzských avantgard v literární komunikaci, a to 
v metodických postupech, které uplat�ují hravé experimentování s jazykem (texty, se kterými se zde 
zachází, jsou cílem daného metodického postupu, nebo prost�edkem k vytvá�ení vlastních osobitých 
text�). 
     Velký zájem mezi didaktiky francouzštiny jako cizího jazyka vzbuzují didaktické publikace o 
využití literárních text� ve výuce, v�nované p�vodn� didaktice francouzštiny jako mate�ského 
jazyka: mezi t�mito zmi�me alespo� publikace malých továren na literaturu autor� A. Duchesne a 
Th. Leguay (Petite fabrique de littérature – Textes et contextes, 1984 1. vyd., 1987 2. vyd.; Petite 
fabrique de littérature 2: Lettres en folies, 1988; Petite fabrique de littérature 3: Les petits papiers, 
1991) a publikaci autora Th. Leguay Les Poules du couvent couvent – Les curiosités du français 
(1999). Tyto malé továrny na literaturu jsou koncipovány spíše jako antologie text� – pod názvem 
literárn�-teoretického jevu je uveden text, který daný jev ilustruje – a je vybírán ovšem takový text, 

                                                
8 O planetárním jazykovém systému uvažovali auto�i tzv. Prvního stanoviska mezinárodního hnutí, srov. Slovo, 
písmo, akce, hlas (1967, s. 98 – 102).  
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který je vhodný pro literární výchovu cílového mate�ského jazyka (francouzštiny). Texty se zde 
vyzna�ují hravým experimentováním s jazykem a obsahují slovní h�í�ky (franc. jeux de mots), 
zacházející s týmiž jazykovými figurami, které využívá konkrétní poezie (nap�. tautogramy, 
lipogramy, jazykolamy, anagramy, kaligramy aj.). Duchesne – Leguay uvád�jí jako p�íklad lipogramu 
text G. Péreca Disparition (1987, s. 170; tento text vynechává hlásku „e“, která se ve francouzském 
jazyce vyskytuje ponejvíce) i obdobu lipogramu – textu, ve kterém je naopak jediná samohláska: 
v textu G. Péreca Les Revenentes je jedinou samohláskou písmeno „e“. P�íklady her se jmény 
francouzských autor�, kte�í svá jména transformovali na anagramy (tj. jména obsahující stejná 
písmena, ale v r�zném po�adí – nap�. básník Boris Vian jako Bison ravi), uvádí Thierry Leguay 
(1999). Z vizuální poezie uvedli Duchesne a Leguay (1987) nap�. texty p�edch�dc� konkrétní poezie 
G. Apollinaira a S. Mallarmého (1987, s. 209); podobné zam��ení pak má oddíl fonetické poezie 
(uveden je nap�. text S. Mallarmého Une dentelle s´abolit, zam��ený na opakování hlásek; tamtéž, s. 
177). Kombinatorické texty se zde soust�e�ují na tvorbu R. Queneaua z období francouzské 
experimentální skupiny OULIPO (srov. v p�íloze pojednání o francouzské konkrétní poezii), jakož i na 
experimentální texty - skladby M. Saporty (tamtéž).
     Texty p�edch�dc� konkrétní poezie, texty s básnickými figurami, které se posléze objevují 
v konkrétní poezii, lze najít i na výukové elektronické adrese, odkazující na mezinárodní organizaci 
pro frankofonii (srov. Le site des professeurs de francais, un site de l'Organisation Internationale de la 
Francophonie. [online]. [cit. 22. 6. 2009 a 28. 5. 2012]. Dostupné z: www.franc-parler.org). Zde 
nalezneme nap�. práci s tautogramy (s v�tami nebo jejich �ástmi, složenými ze slov, která za�ínají na 
stejné písmeno) nebo lipogramy (když je v textu zám�rn� vynecháno jedno �i více písmen abecedy; 
citován je nap�. text G. Péreca Disparition, srov. výše).  
     Inspirativním materiálem jsou rovn�ž publikace ur�ené pro využití tvo�ivého psaní ve výuce: i zde 
nacházíme texty, v nichž jsou hlavními básnické figury typické pozd�ji pro konkrétní poezii. 
V publikaci Ecriture créative (2011) auto�i vypracovali soubor metodických postup� pro básnické 
figury, vhodné k za�len�ní do výuky francouzštiny jako cizího jazyka. V �ásti Imiter, emprunter 
(imitovat, vyp�j�it si) nacházíme metodické varianty práce s anaforou (2011, s. 21 – 22). Metodické 
postupy zde respektují principy zážitkové pedagogiky – student má �erpat ze svých životních 
zkušeností a ze zážitk� b�hem samotného procesu tvo�ivého psaní; a sou�asn� pracují s principy 
objevování nových dimenzí v cizím jazyce, což p�sobí jako výrazný motiva�ní faktor. Hotový text je 
chápán jako blízký cíl, kterého má být dosaženo objevením nové dimenze jazyka p�i práci s 
jazykovým experimentem a napsáním vlastního textu pomocí vzorového textu. Práv� toto didaktické 
východisko – zam��ení se na blízký výukový cíl – považujeme za p�ínosné pro náš výzkum. 
     Práci s malými textovými formami, které se formáln� podobají konkrétní poezii, lze ocenit rovn�ž 
v návrzích francouzského básníka – autora knížek pro d�ti a metodika kurz� tvo�ivého psaní ve výuce 
francouzštiny jako cizího jazyka, Bernarda Friota (2005). Friot ve svých návrzích p�i práci s poezií 
vychází z teze, která je totožná s obhajitelným d�vodem pro za�le�ování konkrétní poezie do cizího 
jazyka: gramatika a poezie fungují dle Friota na obdobném principu – poetická funkce i gramatická 
funkce jazyka se soust�e�ují p�edevším na jazykovou formu �e�eného: „poezie stejn� jako gramatika 
sleduje jazyk v jazyce“ (Friot 2013, vlastní p�eklad, nepublikováno).  

     Jak lze tedy výukové materiály z francouzského didaktického prost�edí použít jako východisko pro 
náš ak�ní výzkum v oblasti konkrétní poezie? Výše uvedené experimentální texty p�edch�dc�
konkrétní poezie,  nebo avantgardní texty, které využívají stejných básnických figur jako konkrétní 
poezie, jednozna�n� prohlubují zájem o francouzštinu jako cizí jazyk – odkrývají ji jako jazyk 
obsahující struktury, které je možno i v oblasti fonetiky, morfologie, lexikologie inven�n� p�etvá�et. 
Výše zmi�ované antologie i elektronické výukové zdroje a publikace o tvo�ivém psaní napomáhají ke 
zlepšení literární i jazykové komunikace v hodinách cizího jazyka a odkazují na úzkou souvislost 
poezie a gramatiky, �ímž odbourávají p�edsudek, že poezie není vhodným nástrojem p�i výuce 
cizího jazyka. V tomto kontextu lze výukové materiály z francouzského prost�edí velmi vhodn� použít 
jako didaktické východisko pro náš ak�ní výzkum v oblasti konkrétní poezie.  
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2. Tabulka text� �eské konkrétní poezie v u�ebnicích a antologiích 

     P�ed samotným ak�ním výzkumem jsme zkoumali míru p�edporozum�ní u student� o konkrétní 
poezii. Abychom zjistili možnost setkání student� s konkrétní poezií b�hem školní docházky (na 
základní a st�ední škole), vypracovali jsme p�ehled výskytu text� konkrétní poezie v u�ebnicích 
literární výchovy a �ítankách (vydaných v letech 1990 – 2006). 1990 bylo mezní datum, ve kterém se 
texty konkrétní poezie vlivem spole�enských zm�n op�t za�aly v u�ebnicích vyskytovat, rok 2006 byl 
rokem p�ed samotným zahájením ak�ního výzkumu.  

Výzkumný vzorek sestává z následujících �ítankových �ad: 

�ítanková �ada pro základní školy: 
�ítanková �ada nakladatelství Alter (Bezd�ková; Bradá�ová; Horá�ková – Staudková; Nováková – 
Wagnerová; Rezutková; Špika – Staudková; Žá�ek – Zmatlíková)  
�ítanková �ada nakladatelství Dialog (Št�pán) 
�ítanková �ada nakladatelství Fortuna (�e�ková a kol.; Vykopal; Toman – Vondr�) 
�ítanková �ada nakladatelství Jinan (�e�ková – Dejmalová) 
�ítanková �ada nakladatelství Fragment (Hanzová – Žá�ek; Hanzová – Huta�ová) 
�ítanková �ada nakladatelství Fraus (Lederbuchová – Beránková)
�ítanková �ada nakladatelství Moby Dick (Fialová – Podzimek) 
�ítanková �ada nakladatelství Prodos (Mikulenková – Šrut; Ba	ková – Mikulenková; Dorovská – 
�e�ichová; Malý – Mikulenková) 
�ítanková �ada nakladatelství Studio 1+1 (Pot��ková) 
�ítanková �ada nakladatelství Scientia (Provazník – Dosko�ilová; Šrut – Lukešová; Šrut a kol.) 
�ítanková �ada nakladatelství SPN (Brukner – �ížková; Gebhartová – Vykopal; Karfíková; Soukal; 
Gebhartová – Brukner; Slabý a kol.) 
�ítanková �ada nakladatelství Tripolia (Martinková) 
�ítanková �ada nakladatelství Trizonia (Martinková)  

�ítanková �ada pro st�ední školy: 
�ítanková �ada nakladatelství Fortuna (Balajka; Hoznauer; Nezkusil) 
�ítanková �ada nakladatelství SPN (Balajka a kol.; Soukal) 
�ítanková �ada nakladatelství Scientia (Hoffmann) 
�ítanková �ada nakladatelství Tripolia (Martinková) 
�ítanková �ada nakladatelství Trizonia (�erníková; Martinková) 

     Výsledkem badatelské p�edvýzkumné fáze je p�iložená tabulka, kterou jsme strukturovali podle 
jmen autor� a názv� text� konkrétní poezie, up�esnili jsme lokaci – místo výskytu (danou u�ebnici 
literární výchovy nebo �ítanku) a následn� i udali frekvenci výskytu daného textu konkrétní poezie. 
Zahrnuli jsme v p�evážné mí�e texty �eské konkrétní poezie, které jsou cílovým zam��ením našeho 
ak�ního výzkumu (a pro úplnost jsme dodali i vyskytující se texty sv�tové konkrétní poezie, protože i 
tyto mohly hrát pro p�edporozum�ní studenta ur�itou roli).I
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I Vzhledem k tomu, že se nejednalo o badatelskou diserta�ní práci, neanalyzovali jsme další oblast našich 
didaktických východisek, tzn. u�ebnice n�m�iny jako cizího jazyka. V kontextu francouzské didaktiky se texty 
konkrétní poezie v u�ebnicích francouzštiny nevyskytují. Toto zjišt�ní se opírá o analýzu následujícího 
abecedního p�ehledu dostupných metod - u�ebnic pro francouzštinu jako cizí jazyk pro starší adolescentní 
studenty nebo dosp�lé (français langue étrangère, dále jen FLE, vydaných v letech   2005 - 2014). Tento p�ehled 
zahrnuje jak starší metody  -  u�ebnice FLE (Connexions, 2004 – 2005; Le Nouveau sans frontières 1998 – 
2000), tak metody nejnov�jší  - Totem, 2014; Saisons 2014. N�které starší metody jsou navíc ješt� reprinty; srov. 
metodu Le Nouveau sans frontières, 1. vyd. 1988.  

Název metody                  Vydavatelství                   Rok vydání 
Agenda  Hachette FLE  2011  
A propos (nouv. éd.)  PUG  2009  
Alors ?  Didier  2007  
Alter ego  Hachette FLE  2006  
Alter ego +  Hachette FLE  2012  
Amical  CLE international  2011  
Amis et compagnie  CLE international  2008  
Club @dos  

Connexions 

Editions Maison  
des Langues  
Didier 

2013  
2004, 2005 

Echo (2e éd.)  CLE international  2013  
Le nouvel Edito  
(nouv. éd.)  
Le Nouveau sans 
frontières 

Didier  

Clé International 

2010  

1998 - 2006 

Festival  CLE international  2005  
Ici  CLE international  2007  
Interactions  CLE international  2014  
Intro  CLE international  2011  
Latitudes  Didier  2008  
Métro Saint-Michel  CLE international  2006  
Mobile  Didier  2012  
Pourquoi pas !  Editions Maison  

des Langues  
2008  

Nouveau Rond-Point 
  

Editions Maison  
des Langues  

2011  

Rond-Point pas à pas  Editions Maison  
des Langues  

2010  

Saison  Didier  2014  
Scénario  Hachette FLE  2008  
Le nouveau Taxi 
(nouv. éd.)  

Hachette FLE  2009  

Totem  Hachette FLE  2014  
Tout va bien  CLE international  2005  
Version originale  Editions Maison  

des Langues  
2009  

Vite et bien  CLE international  2009  



Badatelská p�edvýzkumná fáze - tabulka u�ebnic - �ítanek s texty �eské konkrétní poezie 

Autor Text Ro�ník, ve kterém �ítanka Frekvence výskytu
se text probírá (autor, rok vydání, strana) (text se celkov� v u�ebnicích vyskytuje...krát)

�eská experimentální poezie

Vl. Burda A� voní 9. ro�ník ZŠ Martinková 2001, s. 286 1
Byty a panny 9. ro�ník ZŠ Martinková 2001, s. 287 1
B�hem mého života 9. ro�ník ZŠ Martinková 2001, s. 287-8 1
Myslím, že existuje neexistuje 9. ro�ník ZŠ Martinková 2001, s. 289 1

V. Havel �lov�k 9. ro�ník ZŠ Martinková 2001, s. 276 5
6.-9. ro�ník ZŠ Martinková 1995, s. 171

7. ro�ník ZŠ Lederbuchová 2004, s. 198
5.-9. ro�ník ZŠ Hrabáková 1999, s. 276

9. ro�ník ZŠ Hanzová 1999, s. 285
Láska IV. ro�ník SŠ Nezkusil 2000, s. 230 1
Poetika II. ro�ník SŠ Martinková 1998, s. 255 1
Sobectví IV: ro�ník SŠ Nezkusil 2000, s. 230 1
Svoboda 9. ro�ník ZŠ Hoffmannová-Hoffmann 2001, s. 127 2

4. ro�ník SŠ Hoffmann 2000, s. 226
�ízené um�ní Martinková 1998, s. 255 1
Ideáln� organizované um�ní II. ro�ník SŠ Martinková 1998, s. 255-9 1
Rozvíjené um�ní Martinková 1998, s. 255 1
Tvorba Martinková 1998, s. 255 1
Válka Martinková 1998, s. 255 1
Vp�ed 9. ro�ník ZŠ Hoffmannová-Hoffmann 2001, s. 127 1
Život IV. ro�ník SŠ Hoffmann 2000, s. 227 1

V. Honys Romantismus 9. ro�ník ZŠ Martinková 2001, s. 284-6 1
E. Juliš Ale jdi ty 9. t�ída ZŠ Hanzová - Žá�ek 1999, s. 285 1
M. �ervenka Podívej, trhám II. ro�ník SŠ Martinková 1998, s. 259 1

Rozchod na k�ížovatce 8. ro�ník ZŠ Soukal 2002, s.193 1
J. Hiršal  - Deník 8. ro�ník ZŠ Hoffmannová - Hoffman,  s.101 1
- B. Grögerová Gramatické texty IV. ro�ník SŠ Hoffmann 2000, s. 225 1

Hádanky (Chcete hádat s námi?) 1. ro�ník ZŠ Kozlová 2002, s. 101 1
Hádka 3. ro�ník ZŠ Dosko�ilová - Provazník 1999, s. 367 5

6. - 9. ro�ník ZŠ Martinková 1995, s. 171
5. - 9. ro�ník ZŠ Hrabáková 1999, s. 110

9. ro�ník ZŠ Martinková 2001, s. 276
IV. ro�ník SŠ Nezkusil 2000, s. 230

Matematický text - rovnice 9. t�ída ZŠ Hanzová - Žá�ek 1999, s. 284 1
Matematický text - permutace IV. ro�ník SŠ Soukal 2004, s. 200 1
P�ísloví (též Každé dít� p�ece ví, jak 3. ro�ník ZŠ        Dosko�ilová - Provazník 1993, s. 21 2
zní správn� p�ísloví) 2. ro�ník ZŠ                 Brukner - �ížková 2003, s. 48 
Skon�ily nám prázdniny      4. ro�ník ZŠ Toman - Vondr� 2004, s. 10 1
Zrcadlo 5. - 9. ro�ník ZŠ Hrabáková 1999, s. 110 4



6. - 9. ro�ník ZŠ Martinková 1995, s. 171
7. ro�ník ZŠ Lederbuchová - Beránková 2004, s. 174
9. ro�ník ZŠ Martinková 2001, s. 276

J. Kolá� Báse� ticha 9. ro�ník ZŠ Šrut - Lukešová 2003, s. 88 1
Co znamená písmeno 6. - 9. ro�ník ZŠ Martinková 1995, s. 295 2

IV. ro�ník SŠ Hoffmann 2000, s. 226
Baudelaire    6. - 9. t�ída ZŠ                    Martinková 1995, s. 172 2

     9. t�ída ZŠ               Martinková 2001, s. 276
Odyssea     IV. ro�ník SŠ                     Soukal 2004, s. 295 1
Porovnej se svými vzpomínkami      9. t�ída ZŠ          Hanzová - Žá�ek 1999, s. 284 1
Pan R. v Benátkách (roláž)      9. t�ída ZŠ         Št�pán 2003, zadní p�edsádka 1
Praktické využití znamének      9. t�ída ZŠ Martinková 2001, s. 276 1
Stávka abecedy 4. ro�ník ZŠ Hanzová - Huta�ová 2004, s. 119 3

7. ro�ník ZŠ Lederbuchová - Beránková 2004, s. 174
9. ro�ník ZŠ Hanzová - Žá�ek 1999, s. 286

�e�e Jan 7. ro�ník ZŠ Lederbuchová - Beránková 2004, s. 175 1
Vyv�s vyzna� podej 9. ro�ník ZŠ Šrut - Lukešová 2003, s. 87 1

L. Nebeský Jazyk za zuby 9. ro�ník ZŠ Martinková 2001, s. 286 1
�erná gramatika 9. ro�ník ZŠ Martinková 2001, s. 278 1
Hudba Praha: sv�t 9. ro�ník ZŠ Martinková 2001, s. 279 1
Slovo za slovo 9. ro�ník ZŠ Martinková 2001, s. 286 1

L. Novák A taky naopak 8. ro�ník ZŠ Soukal 2002, s. 195 1
Erbenovy svatební košile 6. - 9. ro�ník ZŠ Martinková 1995, s. 171 2

IV. ro�ník SŠ Hoffmann 2000, s. 224
Jak se d�lá epická báse� 9. ro�ník ZŠ Martinková 2001, s. 284 1
Pocta J. Pollockovi Hoffmann 2000, s. 224 1
Kouzlo letní noci 9. ro�ník ZŠ Hoffmannová - Hoffman 2001, s. 128 1
Slavnost 9. ro�ník ZŠ Hanzová - Žá�ek 1999, s. 286 1
Vyhnání z ráje 9. ro�ník ZŠ Hoffmannová - Hoffman 2001, s. 127 - 128 1
Veliký Lalulá (koláž) 9. ro�ník ZŠ Martinková 2001, s. 271 1

Sv�tová experimentální poezie

H. Heisenbüttel Katalog nepou�itelných 9. ro�ník ZŠ Hanzová - Žá�ek 1999, s. 283 2
5. - 9. ro�ník ZŠ Hrabáková 1999, s. 108

E. Gomringer Das schwarze Geheimnis ist hier 5. - 9. ro�ník ZŠ Hrabáková 1999, s. 109 1
(�erné tajemství je zde) 5. - 9. ro�ník ZŠ

E. Jandl �íslice 9. ro�ník ZŠ �e�ková - Solfronková 1994, s. 1
E. Kriwet Kotou� 6. - 9. ro�ník ZŠ Martinková 1995, s. 259 1
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Fáze kvalitativního výzkumu III  

Sb�r dat a jejich organizace - struktura vlastního ak�ního výzkumu 

• vstupní anketa 

     Rozhodli jsme za�ít výzkum vstupní anketou. Jelikož se jednalo ve skupin� 2 a 4 o v�bec první 
kontakt se studenty, m�la tato anketa plnit i jistou motiva�ní, kontaktní funkci (navázání rozhovoru, 
kontaktu se studenty, uvedení do kontextu námi zkoumaného jevu). Vstupní anketa �ítá celkem 6 
anketních otázek:  

1. V jakých letech jste absolvovali školní docházku od 1. t�ídy základní školy do maturity? 
2. Vybavili byste si n�jaké souvislosti se jmény: 
a) Ji�í Kolá�
b) Ladislav Novák 
c) Josef Hiršal, Bohumila Grögerová? 
3. Prohlédn�te si dva následující texty1, u kterých zám�rn� vynecháváme autora a název. Jsou 

pro Vás tyto známé, nebo p�ipomínají Vám n�který z text�, které znáte2?  
4. Dokázali byste uvést p�íklad n�jakého p�edstavitele tzv. vizuální poezie? Pokuste se vztáhnout 

tuto otázku ke znalostem z �eské a francouzské poezie. 
5. Co se Vám vybaví, když uslyšíte pojem happening? 
6. Setkali jste se n�kdy s konkrétní, resp. experimentální poezií b�hem školní docházky nebo nad 

její rámec? (Zohledn�te sv�j zájem o slovesné nebo výtvarné um�ní.) 

• jádro výzkumu  

      Do jádra výzkumu jsme se rozhodli od�vodnit výb�r text� konkrétní poezie do ak�ního výzkumu, 
jakož  i sestavit vhodné a precizn� zacílené metodické fázové postupy pro jednotlivé druhy 
konkrétní poezie, jejichž realizací ve výzkumných skupinách lze dosp�t k odpov�dím na výzkumné 
otázky.  

                                                
1 Vybrali jsme text V. Havla �lov�k a text J. Hiršala a B. Grögerové Zrcadlo, nebo� tyto se vyskytovaly 
ponejvíce v �ítankách dostupných v letech, kdy s nejv�tší pravd�podobností studenti navšt�vovali základní a 
st�ední školu (srov. tabulku z našeho p�edvýzkumu). 
2 Touto anketní otázkou jsme se cht�li vyvarovat skute�nosti, že by studenti sice nereagovali na nabízená jména 
autor� konkrétní poezie, avšak texty by jim byly pov�domé �i známé. 
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Jádro výzkumu

Výb�r text� do metodických fázových postup� ak�ního výzkumu 

     Dostáváme se do nelehké fáze vlastního ak�ního výzkumu, ve které je t�eba z pom�rn� velkého 
množství text� konkrétní poezie vybrat takové, abychom následn� mohli adekvátn� vypracovat 
metodické fázové postupy pro ak�ní výzkum. 
Text� konkrétní poezie je dostate�ný výb�r co do po�tu (a to z období zlatého v�ku konkrétní poezie, 
tj. let šedesátých 20. století, i text� vzniklých v devadesátých letech 20. století jako reminiscence na 
toto st�žejní období, srov. literárn�-historickou p�ílohu naší práce). Ne všechny texty jsou však 
vyhovující pro naše výzkumné zám�ry a cíle, a proto nejprve stanovujeme t�i kritéria (didaktická, 
estetická a pragmatická), podle kterých vybíráme texty do metodických fázových postup� ak�ního 
výzkumu3. 

I. Kritéria výb�ru text� konkrétní poezie do ak�ního výzkumu 

1. Didaktická kritéria výb�ru text� konkrétní poezie 
Tato kritéria považujeme za nejd�ležit�jší a m�la by navazovat na didakticko-teoretickou �ást naší 
práce. Pro každý druh konkrétní poezie volíme jiné vhodné didaktické metody, strategie, cíle, formy a 
principy (nevolíme zbyte�n� typy text� s podobným zam��ením, vyhýbáme se stereotypu výukových 
metod etc.). Volíme ale i opa�ný postup: sou�asn� vybíráme i texty, ve kterých lze uplatnit bohatou 
paletu výukových cíl� a metod a moderních p�ístup�. 

a) Adekvátní metody  

     U didaktických kritérií výb�ru text� konkrétní poezie si klademe následující otázky a posléze 
nazna�ujeme možná �ešení t�chto otázek: 

- Které texty konkrétní poezie budou vhodné, aby v nich mohla být uplatn�na metoda psaní 
podle literárních text� a vzor�? Ty, které jsou vytvo�eny z básnických figur (anagram�, 
akrostich�). 

- Které texty konkrétní poezie budou vhodné, aby v nich mohla být uplatn�na metoda psaní 
podle strukturních pravidel? Takové, které operují s jednou gramatickou strukturou, jejíž slova 
na ur�ité pozici lze variovat: tzn. ak�ní básn� (destatická poezie imperativ�, návody k použití, 
angažovaná poezie). 

- U jakého textu konkrétní poezie lze využít metodu tvo�ivé dramatiky nebo alternativní metodu 
jazykové dramaturgie? U t�ch text�, kde je možné využít metod odvozených od divadla (tzn. 
p�i práci s ak�ní poezií a fónickou a fonetickou poezií). 

- U kterých text� lze využít asociativní metody? U t�ch, u kterých sbíráme slovní zásobu pro 
vlastní text metodou tvo�ivého psaní – nap�. pro tvorbu piktogramu, který je t�eba zaplnit 
jazykovým materiálem. 

b) Vhodné formy: Zde si klademe otázku, jaké texty zvolit, aby krom� individuální práce mohly 
být za�len�ny též formy kooperativního �tení a psaní. 

                                                
3 P�ipome�me, že náš ak�ní výzkum není zam��en primárn� na text, nýbrž na studenta, na rozvoj jeho 
komunika�ních kompetencí s textem a rozvoj jeho osobnosti. V tomto ohledu vhodn� pojmenovává funkce 
u�ebního textu O. Mališ, když hovo�í o triviu funkcí u�ebního textu: u�ební text není sám o sob� cílem, nýbrž 
jeho funkcí je „vytvá�et, rozvíjet a ov��ovat kontakt/vztah/souvislost mezi tím, kdo se u�í, a tím, co je 
p�edm�tem (tématem) výuky“ (Mališ 1996).  
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c) Vhodné strategie 

-     U kterého textu konkrétní poezie student bude spíše aplikovat kognitivní strategie? Tzn. u jakého 
textu konkrétní poezie nap�. student odvodí snáze význam z kontextu? U textu vizuální konkrétní  
poezie. Nebo: u kterých text� využije systémových a nesystémových podobností �eského a 
francouzského jazyka?   

-     U kterého textu konkrétní poezie student bude spíše aplikovat afektivní strategie? Tyto strategie 
lze využít nap�. p�i psaní textu konkrétní poezie metodou kooperativního psaní nebo u spolupráce p�i 
kooperativním �tení (tyto strategie se slu�ují se sociálními strategiemi a jde o akceptování názoru 
kolegy ve skupin� �i dvojici). Navržené šablony pro texty destatické poezie navíc studenta osvobozují 
od u�ebního stresu a strachu z chybování.  
-     U kterého textu student bude spíše aplikovat pam��ové strategie? V p�ípad� konkrétní poezie 
m�že student využít p�edstav pohybu u ak�ní poezie; pam��ovou strategií i je i propojení fónické a 
fonetické vrstvy slov s vizuální složkou vizuální konkrétní poezie; další pam��ovou strategií m�že být 
zahrnutí pojmové mapy a clustery u metody automatického psaní p�ed samotným psaním textu 
konkrétní poezie metodou tvo�ivého psaní.  

d) Respektování moderních p�ístup� k cizojazy�né výuce 

     Do kterých text� konkrétní poezie lze za�lenit kreativní p�ístup, p�ístup p�stování jazykové intuice 
a jazykového citu? Konkrétní poezie ke kreativnímu p�ístupu p�ímo vybízí (formáln�); otázkou ovšem 
je: slu�uje se jazykový cit a jazyková intuice s texty konkrétní poezie, které vznikají metodou 
podobnou metod� laboratorní? 

e) Stanovení cíl� p�i zacházení s konkrétní poezií 

     Volíme takové texty konkrétní poezie, u kterých lze krom� cíl� jazykových stanovit i cíle 
formativn�-výchovné a literárn�-komunika�ní: texty konkrétní poezie by nem�ly v prvé �ad� coby 
texty um�lecké sloužit k výuce cizího jazyka (srov. zde podrobn� kapitolu Cíle p�i práci s konkrétní 
poezií).  

f) Jazyková náro�nost text� v cílovém jazyce 

      Oproti komunikativnímu p�ístupu k výuce cizího jazyka Spole�ný evropský referen�ní rámec pro 
jazyky (dále jen ERR) propaguje ak�ní p�ístup k literárnímu textu v cizojazy�né výuce, resp. jej op�t 
vy�le�uje jako samostatný prvek v cizojazy�né výuce (2001, s. 58). Problémem je stupe� jazykové 
náro�nosti, kdy má student objevit práci s literárním textem: oficiální dokument p�ipouští až úrove�
B2 ERR, ponejvíce však finální úrove� C1 a C2 (tamtéž, s. 27), což jsou úrovn� dosažení cizojazy�né 
kompetence, ke kterým pr�m�rný student nedojde. Navíc se u francouzštiny jako cizího jazyka jedná 
obvykle o druhý cizí jazyk (po angli�tin�). Náš ak�ní výzkum má mj. rovn�ž ov��it, jestli takové typy  
textu – básn� konkrétní poezie – by mohly být díky menší jazykové náro�nosti než je B2/C1 ERR 
smysluplné pro za�len�ní do cizojazy�né výuky. Dále ov��ujeme, zdali je didaktické využití textu 
konkrétní poezie závislé na jazykové náro�nosti textu konkrétní poezie (za tím ú�elem zám�rn�
volíme pro náš ak�ní výzkum skupiny na jazykové úrovní od A2/B1 po C1 ERR, tedy skupiny, které 
nejsou na stejné dosažené úrovni cizího jazyka).  

g) Výb�r text� vzhledem k r�zným druh�m konkrétní poezie a obsah�m text�
     Vybíráme texty nesoucí stopy tradi�ní poezie, nebo texty na pomezí konkrétní a tradi�ní poezie, a 
též texty fundamentální konkrétní poezie.  
      �eskou konkrétní poezii neza�azujeme jen z d�vod� dále uvedených pragmatických hledisek, ale 
též proto, že nese i patrn�jší stopy tradi�ní poezie: v tomto smyslu p�evyšuje francouzskou konkrétní 
poezii, je mén� ortodoxní, mén� šablonovitá, pracuje s absurditou, má poslání a cíl, obsahuje mén�
nezávazných h�í�ek bez cíle, obsahuje více komunikativních složek, �ímž by mohla být pro 
potenciálního recipienta atraktivn�jší.  
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      Abychom ov��ili možnost a smysluplnost za�len�ní n�kterých ortodoxních typ� konkrétní poezie 
do cizího jazyka, nabízíme ve dvou p�ípadech u vizuální konkrétní poezie zacházení s texty p�esn�
spl�ujícími kritéria pro fundamentální typ konkrétní poezie, které vzhledem ke své struktu�e 
z výtvarných neslovesných znak� nevyžadují p�eklad (jedná se o �istou prostorovou, tzv. spaciální 
poezii a o prostorovou poezii složenou z typogram�, s d�razem na rytmické cít�ní). 
     Texty vybíráme v metodických fázových postupech podle jednotlivých druh� konkrétní poezie: 
jiné texty volíme pro kategorii poezie fónické a fonetické, jiné v kategorii vizuální konkrétní poezie, 
jiné pro destatickou, ak�ní poezii a poezii návod�, a kone�n� pro matematicko-permuta�ní poezii 
volíme texty zcela specifické.  

2. Estetická kritéria výb�ru text� konkrétní poezie 
     �ešíme p�ínos daných text� z hlediska provokace estetického hodnotícího postoje žáka (studenta) a 
vztahu �tená�e k textu. 
    Snažíme se zám�rn� nabídnout student�m b�hem našeho ak�ního výzkumu texty konkrétní poezie 
um�lecky hodnotn�jší, p�evyšující pr�m�rnou produkci konkrétní poezie, tudíž volíme texty z období 
zlatého v�ku konkrétní poezie, tj. z let šedesátých 20. století (Kolá�ovy Návody k použití, manuskript 
1965, vyšlo 1995 �esky; nebo Básn� ticha, tvorba z let 1959 – 1961, n�kolik básní vyšlo v r. 1965, 
celá sbírka �esky až v roce 1994), nebo texty originální, provokující �tená�e ke spoluú�asti na tv�r�ím 
procesu, k utvá�ení hodnotícího postoje (Novák�v Receptá�, který vyšel v r. 1972 v exilovém 
n�meckém vydání, oficiáln� �esky až v roce 1992). 
     Pokoušíme se p�i našem výb�ru vyhýbat text�m konkrétní poezie bez valn�jší um�lecké hodnoty, 
vytvo�ených podle stereotypní šablony, bez autorské invence. Zejména n�které pokusy oživit v 90. 
letech 20. století po zm�n� politických podmínek uzav�ený literární proud p�sobí n�kdy pon�kud 
samoú�eln� (p�íklady – srov. literárn�-historický p�ehled konkrétní poezie v p�ílohách), proto tyto 
texty do našeho ak�ního výzkumu neza�azujeme. Na druhou stranu za�azujeme i texty, ve kterých je 
metoda tém�� vším bez ohledu na to, zdali text n�co sd�luje (p�i všem teoretickém zázemí o konkrétní 
poezii a s v�domím, že jistá šablonovitost ke konkrétní poezii neodbytn� pat�í; navíc usilujeme o 
zjišt�ní �tená�ské odezvy a efektivnosti recepce u takových text�). 

3. Pragmatická kritéria výb�ru text� konkrétní poezie 
     Vzhledem k tomu, že zkoumáme recepci konkrétní poezie u student� francouzštiny jako cizího 
jazyka, za�azujeme do ak�ního výzkumu texty francouzské konkrétní poezie a texty �eské konkrétní 
poezie, u kterých je krom� jejich �eského originálu rovn�ž dostupný kvalitní p�eklad do francouzštiny.  
     Výhodou pro náš výzkumný zám�r je, že n�které texty konkrétní poezie jsou nazývány 
internacionálními, takže zvlášt� texty vizuální konkrétní poezie existují bez nutnosti p�ekladu (texty, 
kde je slovo, hláska �i písmeno pouze estetickým znakem a nikoli nositelem významu).  
     O dostupné u�ebnice francouzštiny jako cizího jazyka se p�i výb�ru vhodných text� do ak�ního 
výzkumu op�ít nelze, nebo� texty francouzské konkrétní poezie se nedostaly do u�ebnic vzhledem k 
velké konkurenci text� avantgardních p�edch�dc� konkrétní poezie (srov. didaktická východiska). 
      

Dostupnost a �etnost p�eklad� �eské konkrétní poezie do francouzštiny 

     Jakkoli jsme limitováni dostupnými p�eklady konkrétní poezie (po�etn�), není jejich kvalita v 
žádném ohledu omezením: p�eklady Ji�ího Kolá�e od Eriky Abrams4 jsou natolik reprezentativní, že 
umož�ují adekvátn� pracovat s textem p�ekladovým jako s originálem. Rovn�ž p�eklady Petra Krále 
(poezie E. Juliše) a Etienne Cornevin(ové) (poezie L. Nováka) jsou p�i zacházení s texty konkrétní 
poezie kvalitním p�ínosem.  

                                                
4 Jméno Eriky Abrams nep�echylujeme, srov. Erika Abrams [online]. [cit. 30. 9. 2011]. Dostupné z: 
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-3869.html, nebo� v �eském akademickém sv�t� se vžila podoba jména 
nep�echýlená.  
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 U p�eklad� text� a sbírek konkrétní poezie do francouzštiny zde uvádíme názvy celých p�eložených 
knih, z nichž jsme vybírali texty do našeho ak�ního výzkumu. U poslední antologie uvádíme i název 
vybrané básn�, nebo� v této antologii zdaleka nejsou jen texty konkrétní poezie, nýbrž rozli�né texty 
�eské poezie po roce 1945.  
     Podrobné výukové cíle p�i práci s vybranými texty jsou dále uvedeny v metodických fázových 
postupech ak�ního výzkumu.   

Pro zacházení p�i ak�ním výzkumu s fónickou a fonetickou poezií a vizuální konkrétní poezií 
vybíráme sbírku Ji�ího Kolá�e Poèmes du silence (Paris: Editions de la Différence, 1988. Z �eštiny 
p�eložila Erika Abrams; �esky Básn� ticha. Praha: �eský spisovatel, 1994). 

Pro zacházení s destatickou a ak�ní poezií a poezií návod� vybíráme dv� sbírky: sbírku Ladislava 
Nováka Livre de recettes (Sauve: Clémence Hiver, 1997. Z �eštiny p�eložila Etienne Cornevin; 
�esky Receptá�. Praha, Concordia 1992) a sbírku Ji�ího Kolá�e Mode d´emploi (Alfortville: Revue 
K, 1988. Z �eštiny p�eložila Erika Abrams; �esky Návod k upot�ebení. Praha: MF, 1995).  

Pro zacházení s matematicko-permuta�ní poezií vybíráme text Emila Juliše Une parmi les 
marches triomphales (In Anthologie de la poésie tchèque contemporaine 1945 - 2000. Vybral a 
p�eložil Petr Král. Paris: Gallimard, 2002, s. 100 – 101; �esky Vít�zný pochod žlutých mravenc�. In 
Hiršal, J. – Grögerová, B.: Nonsens. Praha: MF 1997, s. 138, týž: Progresivní nepohoda, Praha: MF, 
1965). 

II. Zd�vodn�ní výb�ru text� u jednotlivých druh� konkrétní poezie 

     Zvolili jsme texty konkrétní poezie celkem od šesti autor�: �ty� �eských (J. Kolá�, L. Novák, E. 
Juliš, J. Valoch) a dvou francouzských (resp. t�í francouzských, protože u textu �isté prostorové – 
spaciální – poezie se jedná o autorskou dvojici, o Pierra a Ilse Garnierovy; dalším autorem je B. 
Ginestet). Metodické fázové postupy strukturujeme podle jednotlivých druh� konkrétní poezie, proto 
dále zd�vod�ujeme výb�r text� podle t�chto druh�.  

1. Zd�vodn�ní výb�ru text� – poezie fónická a fonetická  

a) Poezie fónická 

Kolá�, Ji�í: Chant du rire (1988, s. 34)  
           týž: Zp�v smíchu (1994, s. 38)  

Kolá�, Ji�í: Chant du chagrin (1988, s. 32) 
           týž: Zp�v ho�e (1994, s. 36) 

     P�vodn� jsme váhali, který ze „zp�v�“ ze sbírky Básn� ticha (Poèmes du silence) pro ak�ní 
výzkum zvolit, resp. jaký didaktický cíl si vyty�it – zdali studentovi odhalit Zp�v ticha (1994, s. 35), 
který je básní složenou výhradn� z interpunk�ních znamének a znamená zmlknutí �e�i a slov, anebo 
Zp�v smíchu �i Zp�v ho�e, které ješt� pracují s hláskovým systémem �eského (a v p�ekladu 
francouzského) jazyka. Nakonec jsme volili druhou variantu, protože tyto texty lépe vyhovovaly 
p�edstavám tv�rc� konkrétní poezie o fónickém typu textu, a navíc jsme mohli zkoumat p�i pr�b�hu 
metodického fázového postupu vázanost dané varianty textu na národní jazyk. 
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b) Poezie fonetická 

Kolá�, Ji�í: Un poussin sort de l´oeuf (1988, s. 60) 
           týž: Jak se klove ku�e (1994, s. 62) 

     Tento typ textu jsme do ak�ního výzkumu volili pro jeho nad�asové poselství, týkající se oblasti 
politické a volební: zám�rn� jsme vybrali tento text, abychom studenty - recipienty mohli motivovat 
pro práci s jinak obtížn� srozumitelnou fonetickou rovinou jazyka a stále aktuální slovní zásobou 
(konotativní sémantické pole, týkající se ob�anské odpov�dnosti, politiky etc.). Text navíc vhodn�
propojuje vizuální a fonetickou rovinu jazyka a svým charakterem rébusu p�itahuje pozornost 
recipientovu, aby skryté poselství textu rozluštil.  

2. Zd�vodn�ní výb�ru text� – poezie vizuální 

     Náš výb�r text� vizuální poezie je podep�en názorem estetika a teoretika konkrétní poezie Jacqua 
Donguyho, který ve své antologii konkrétní poezie (2007) jako p�íklady vizuální konkrétní poezie 
uvádí spíše texty �eských a n�meckých autor� nežli texty francouzských autor�, které nejsou až na 
spaciální poezii p�íliš �etné ani reprezentativní: z �eských autor� jsou uvedeny reprezentativní texty 
Ji�ího Kolá�e z Básní ticha (1994) nebo Václava Havla (báse� �lov�k, 1964 -  srov. tamtéž). 
     Texty francouzské konkrétní poezie volíme v metodických fázových postupech ve dvou p�ípadech: 
u �isté prostorové poezie a u piktogram� (tzv. spaciální poezie je �ist� francouzským jevem a 
piktogramy B. Ginesteta zase umož�ují bohatou aplikaci tvo�ivých výukových metod a p�ístup�). 

     V motiva�ní fázi navíc pracujeme s koláží (s propojením slova a obrazu). Zkoumáme, zdali 
recipient vnímá a chápe princip zmnožené reality koláže, resp. vyjád�ení reality z mnohých úhl�
pohled�. 

a) Vizuální prostorová poezie 

• �istá prostorová (spaciální) poezie 

Garnierovi, Pierre et Ilse: i + e (1997, ne�íslováno) 

     Text i + e dvojice tv�rc� Pierra a Ilse Garnierových jsme vybrali do ak�ního výzkumu, abychom 
zkoumali recipientovu reakci na poezii, v jejímž pop�edí je prostor, resp. jeho otev�enost a uzav�enost, 
jakož i odezvu na vizuáln� p�enosnou informaci, bez pot�eby p�ekladu: tato báse� je založena na 
typografické práci strojopisu a uspo�ádána do obrazce krychle.  

• prostorová poezie s d�razem na rytmické cít�ní 

Valoch, Ji�í: Rytmická báse� (1993, s. 42) 

     Rytmická báse� J. Valocha je sou�asn� lettristickou poezií (je složena z písmen Y/y), prostorovou 
básní (písmena jsou umíst�na do prostoru stránky) a rytmickou básní (st�ídání velkého a malého y 
navozuje dojem básnického rytmu). Volíme tuto báse�, abychom zkoumali, zdali u recipienta 
(studenta) dochází k estetické odezv�, je-li jazykový znak (písmeno) posunut do výtvarné polohy.  

• prostorová poezie sm��ující k evidentní poezii 

Kolá�, Ji�í: Tout dire à nouveau/ naissance de la poésie (1988, s. 25) 
           týž: Všechno �íci znovu/ zrození poezie (1994, s. 30) 
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Kolá�, Ji�í: Tout dire autrement/ déclin de la poésie (1988, s. 26) 
           týž: Všechno �íci jinak/ zánik poezie (1994, s. 31) 

     P�i výb�ru text� vizuální konkrétní poezie sm��ující k evidentní poezii volíme do ak�ního výzkumu 
básnickou tvorbu J. Kolá�e, která má v rámci vizuální konkrétní poezie ješt� další, podstatn�jší 
vlastnosti: prostorovost, náznak básnického rytmu a zejména sm��ování za hranici slovesného um�ní.  

b) Piktogramy 

Ginestet, Bernard: En ballon (2005, ne�íslováno) 
                       týž: Bouteille proustienne (2005, ne�íslováno) 

     Piktogramy Bernarda Ginesteta ze sbírky inspirované Provencí Croquis médoquins (2005) – což 
bychom mohli p�eložit jako Medocké �rty – neexistují v p�ekladu do �eštiny; vybrali jsme tyto texty 
ve francouzském originále s ohledem na to, že vyhovovaly svými vlastnostmi danému typu vizuální 
konkrétní poezie – piktogramu (do tvaru balónu a láhve je zanesen jazykový materiál, resp. 
poloautomatický text a text proudu v�domí: tyto avantgardní netradi�ní postupy psaní by mohly 
p�sobit motiva�n� na recipienta, resp. na jeho zaujaté zacházení s textem vizuální konkrétní poezie).  

3. Zd�vodn�ní výb�ru text� - destatická, ak�ní poezie a poezie návod�

     Zkoumat setkání �tená�ské a autorské intence na francouzských textech destatické poezie by bylo 
málo uskute�nitelné, nebo� ve francouzské oblasti jsou ak�ní básn� bez skute�né, tj. fyzické realizace 
na jevišti, ulici, v p�ednáškové síni nebo nahrávacím studiu tém�� nemyslitelné. Francouzská ak�ní 
poezie byla bližší happening�m nebo fónické poezii; d�raz byl kladen p�edevším na improvizaci, 
spontaneitu, náhodnost.  
      V cizím jazyce bychom proto nemohli zkoumat setkání se �tená�skou intencí a s didaktickou 
interpretací textu, nebo� samotný text – happening zde slouží jako scéná�, nikoli jako um�lecký text.       
     V �echách texty ak�ní poezie existují v psané podob� a je na �tená�i, zdali je uskute�ní, proto pro 
náš ak�ní výzkum v oblasti recepce destatické poezie volíme básn� �eských autor� Ladislava Nováka 
a Ji�ího Kolá�e (tzv. návody k použití nejsou pouhými scéná�i, nýbrž svébytné um�lecké texty, které 
jsou myšleny s nadsázkou jako jisté náhledy na život �i sv�t, které odkrývají jeho skuliny, 
schemati�nost, aby mu daly nový smysl v podob� metatext�, text� s podobou parodie, ironických �i 
absurdních konotací). 

a) Destatická poezie imperativ�, návod� a recept�

Novák, Ladislav: 9 impératifs. 9 instructions sur la manière de se comporter en face des tableaux.  
9 recettes. In Novák 1997, s. 32 – 52.  

Novák, Ladislav: 9 imperativ�. 9 návod�, jak se chovat p�ed obrazy. 9 recept�. In Novák 1992, s. 35 – 
64. 
     Pro zacházení s destatickou poezií se jeví jako vhodné texty sbírky Receptá� Ladislava Nováka, 
které byly p�eloženy do francouzštiny Etienne Cornevin(ové) v roce 1997 jako Livre de recettes. 
Sbírka obsahuje poezii recept�, imperativ� a návod�, jak se chovat p�ed obrazy. Pro náš ak�ní výzkum 
jsou tyto texty zvlášt� vhodné díky ludickému principu, pojetí poezie jako um�lecké hry a hry se 
sémantickými posuny. Hra se sémantikou je zde patrná zejména v morfologicko-sémantických 
básních, kde dochází k izolaci morfologického jevu s úmyslem vyzdvihnout sémantický nebo 
estetický prvek. V paradigmatu imperativ� v básních L. Nováka lze nalézt básnický prvek, takže tyto 
texty mají pro �tená�skou recepci zcela jinou funkci než tzv. drillová cvi�ení p�i osvojování 
gramatického jevu.  
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b) Poezie návod�

• návody k použití 

Kolá�, Ji�í: Lettre (1988, ne�íslováno) 
           týž: Dopis (1995, s. 208) 

Kolá�, Ji�í: Ce qui te ferait envie (1988, ne�íslováno) 
           týž: Co by sis p�ál (1995, s. 236) 

• angažovaná poezie

Kolá�, Ji�í: Compare avec toi-même (1988, s. 44 – 45) 
           týž: Porovnej sám se sebou (1994, s. 48 – 49) 

     Návody k použití, které nejsou jen pouhými scéná�i k uskute�n�ní happening�, a angažovanou 
poezii, vyzývající �tená�e k aktivnímu dotvá�ení daného textu, nalezneme ve sbírce Ji�ího Kolá�e 
Návody k použití, které v období Kolá�ova p�sobení ve Francii p�eložila Erika Abrams jako Mode 
d´emploi (1988). Budeme zkoumat, zdali recipient p�ijme výzvu být spolutv�rce díla: zdali tyto básn�
skute�n� na recipienta p�sobí otev�en� ve smyslu výzvy k recipientovu zásahu do struktury básn� a k 
dotvá�ení ak�ního návodu k upot�ebení. 

4. Zd�vodn�ní výb�ru text� - matematicko-permuta�ní poezie 

Juliš, Emil: Une parmi les marches triomphales (2002, s. 101) 
týž: Jeden z vít�zných pochod� (1997, s. 138 [1965]) 

     Text o vít�zném pochodu žlutých mravenc� jsme do ak�ního výzkumu zvolili hned z n�kolika 
d�vod�: jazyková hra je v n�m pojata nestereotypn� i nesystémov� (text je na pomezí tradi�ní a 
konkrétní poezie, by� obsahuje matematické principy kombinatoriky). Též usilujeme o to zjistit, zdali 
recipient ocení u tohoto textu jeho sémantický náboj, který není eliminován. Dále zjiš�ujeme, jak se 
recipient vyrovná s kombinatorickými zásahy do morfologie ustálených tvar� a syntaxe v�tných 
struktur, což zvlášt� v cizím jazyce m�že navzdory inven�nosti p�sobit pon�kud rušiv� pro 
porozum�ní textu jako celku.   
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Jádro výzkumu – metodické postupy p�i zacházení s konkrétní poezií 

Metodický postup p�i zacházení s fónickou a fonetickou konkrétní poezií 

Základní texty: 

1. Poezie fónická 

Kolá�, Ji�í: Chant du rire (1988, s. 34)  
           týž: Zp�v smíchu (1994, s. 38)1

Kolá�, Ji�í: Chant du chagrin (1988, s. 32) 
           týž: Zp�v ho�e (1994, s. 36) 

                  
2. Poezie fonetická 

Kolá�, Ji�í: Un poussin sort de l´oeuf (1988, s. 60) 
           týž: Jak se klove ku�e (1994, s. 62)2

Specifické cíle p�i práci s poezií fónickou a fonetickou 

a) Specifické cíle p�i práci s fónickou poezií (s d�razem na artikula�ní gesto): 

1. jazykové cíle:  
• seznámení se s citoslovcemi ve francouzském hláskovém systému a jejich ekvivalenty v �eské 

fonetice: jedná se o vokály, konsonanty a tzv. semi-voyelles, p�ední zaokrouhlené vokály 
([y],[oe], [o]); cílem je jejich recepce a produkce

• seznámení se se zvukomalebnými prvky francouzského jazyka jako nositeli významu, resp. 
seznámení se s funkcí artikula�ního gesta 

2. cíle kulturn�-vzd�lávací (literárn�-komunika�ní): 
• posílení estetické roviny v cizojazy�ném vyu�ování: vnímání literárního artefaktu ve 

fonetickém systému a vizuálním znázorn�ní  
• seznámení se se Slovníkem metod (francouzsky 1991, �esky 1999) a se sbírkou Básn� ticha J. 

Kolá�e a jejího p�ekladu do francouzštiny (francouzsky 1988, �esky 1994), objasn�ní vztah�
tohoto um�lce k Francii 

3. formativn�-výchovné cíle:  
•  posílení motivace student�, jejich aktivizace 

                                                
1 A�koli se jedná p�edevším o text s onomatopoii a m�žeme jej tedy �adit k tzv. poezii fónické, nesmíme 
opominout ani rozvržení textu na stránce, které není irelevantní (tento text lze stejn� dob�e p�i�adit k poezii 
vizuální). Tento prvek lze využít p�i práci s básnickým textem k propojení auditivní a vizuální stránky básn�.  

2 V textu je jednak d�ležitá rytmická rovina, která je nazna�ena klováním ku�ete (rytmické opakování slabik 
plác nebo voln� p�eloženo do francouzštiny bla), jednak rovina lexikální (slovní fragmenty). I rozmíst�ní textu 
na stránce a vizuální podoba mají sv�j význam: fragmenty slov (majuskule – velká písmena) vystupují ze 
sko�ápky planých slov a gest (minuskule – malá písmena).  
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•  zapojení prvk� tvo�ivé dramatiky 
•  kooperativní u�ení p�i práci ve skupinách: p�emýšlení o myšlení druhých, spolupráce se 

spolužáky 
•  samostatná �innost student� – produkce vlastního literárního textu (konstruktivní poznávací 
�innost metodou tv�r�ího psaní)  

b) specifické cíle p�i práci s poezií fonetickou (s d�razem na rytmické cít�ní): 

1. jazykové cíle: 
•  rozvoj mluvního projevu (diskuse o slovních polích a o (ne)možnosti interpretace, 

argumentativní mluvní projev) 
•  rozvoj lexikální kompetence 

2. cíle kulturn�-vzd�lávací (literárn�-komunika�ní): 
• rozvoj literární kompetence (objevení literárního žánru fonetické poezie) 
• podpora rytmického cít�ní u poetického textu 

3. formativn�-výchovné cíle:  
• podpora tv�r�ího p�ístupu k jazykovému materiálu (tvorba vlastního um�leckého textu) 
• rozvíjení estetického cít�ní studenta 

I. Metodický postup p�i práci s poezií fónickou (s d�razem na artikula�ní gesto) 

1. Motiva�ní fáze 

Tento metodický postup uvádíme pom�rn� jednoduchým zadáním, které m�že na první pohled 
vypadat triviáln�: spontánn�, te� a tady zkuste p�edvést, jak se sm�jete. 
Poté vyzveme skupinu, aby totéž p�edvedla ve francouzském jazyce. Studenti jsou vyzváni, aby se 
rozd�lili do 4 skupin a b�hem krátkého �asového úseku pop�emýšleli o zadání. Tento rovn�ž zdánliv�
jednoduchý úkol se stává p�ekvapiv� obtížn� �ešitelným, nebo� se dostáváme k samotné zvukové 
podstat� jazyka: Francouz se bude smát jinak než �ech, bude používat jiná citoslovce, jiná 
zvukomalebná slova, jinou intonaci etc. 

2. Seznámení s textem 

Studenti obdrželi text Zp�v smíchu (Chant du rire) a Zp�v ho�e (Chant du chagrin) do malých skupin: 
text Zp�v smíchu (Chant du rire) ve francouzské a �eské verzi, text Chant du chagrin ve francouzské 
verzi, a to bez názvu.  
Protože se jedná o text na pomezí vizuální a fónické poezie, preferujeme v této fázi zejména vizuální 
vnímání básn� a její zvukovou stránku zahrnujeme až do pozd�jších fází metodického postupu.  

3. Analýza a porozum�ní textu 

a) Následovala práce s textem Zp�v smíchu a jeho p�ekladem, Chant du rire. Studenti m�li za úkol ve 
skupinách všimnout si rozdíl� mezi zvukomalebnými slovy, kterými �eský a francouzský jazyk 
vyjad�uje smích. Z každé skupiny byl následn� vyzván jeden zástupce, aby text p�e�etl (tzn. m�l se 



138

soust�edit na správnou výslovnost, suprasegmentální prvky byly v tuto chvíli ješt� irelevantní). Po 
p�e�tení bylo t�eba, aby vyu�ující chybnou výslovnost korigoval, resp. problémové �ásti nau�il 
studenty správn� vyslovit: p�edcházíme tak výslovnostním vadám.  

b) Studenti dále obdrželi text ve francouzské verzi Chant du chagrin, ovšem se skrytým názvem, takže 
podle názvu nemohli usoudit, jaký význam mají dané hlásky. Ve skupinách m�li tento význam 
vydedukovat, což je usnadn�no i tím, že text obsahuje slovo bondieu (doslova dobrý Bože, resp. 
panebože). Též si m�li všimnout zvláštností (francouzský zp�v ho�e obsahoval oproti zp�vu smíchu 
tzv. semi-voyelles: nap�. ve slovech dieu, ouille etc., opozici otev�eného nebo zav�eného o). Teprve po 
této analýze byl student�m odhalen skute�ný název textu (Chant du chagrin, resp. Zp�v ho�e). 

4. Didaktická interpretace textu 

a) Tato fáze nejprve probíhala pomocí následujících návodných otázek: 
• Zkuste se zamyslet, pro� se danému typu textu �íká fónická poezie a pro� bychom tento 

básnický text sou�asn� mohli �adit k poezii fónicko-vizuální. 
• Jaký význam má rozložení textu na stránce? 
• Pokuste se text Chant du chagrin p�evést do �eštiny. Rozd�lte se do skupinek a text pak 

srovnejte se skute�n� existujícím �eským originálem. Kde jste se od originálu odchýlili? 
Zd�vodn�te svou verzi. 

b) Interpretace textu metodou tvo�ivé dramatiky 
Každá skupinka si m�la vybrat jeden ze dvou text�, tj. Chant du rire nebo Chant du chagrin, a 
následn� jej p�e�íst s náležitou intonací, barvou hlasu, mluvním tempem. Následovalo p�edstavení 
s prvky tvo�ivé dramatiky: d�ležitou funkci v p�ednesu zde hrálo tzv. artikula�ní gesto3,  které 
nazna�uje vztah hlásek k mimice úst a tvá�e provázející emoce. 

5. Využití textu 

a) vlastní p�eklad �eského textu fónické poezie do francouzštiny 

Jako paralelní text fónické poezie k text�m Zp�v smíchu a Zp�v ho�e byl student�m nabídnut text J. 
Hiršala a B. Grögerové Jézuskonte marjapanno no no noonono (1997, ne�íslováno [1967]), který si 
mohli vybrat k „p�ekladu“ do francouzštiny.  

b) tvorba vlastního textu 

Ve Francouzské mluvnici (Hendrich – Radina – Tláskal 1992) a ve výkladovém slovníku Larousse 
(2000) m�li studenti vyhledat výrazy francouzských zvukomalebných slov, kdy se hlásky vztahují ke 
zvuk�m vn�jšího sv�ta, a vytvo�it vlastní básnický text poezie podle vzoru básní Chant du rire a Chant 
du chagrin. 

c) práce s kulturními reáliemi 

Student�m byl zadán úkol, aby si prohlédli Kolá��v Slovník metod (1999) a pokusili se v malých 
skupinkách p�ipravit p�timinutový referát ve francouzském jazyce na téma p�sobení Ji�ího Kolá�e ve 
Francii a jeho tamní tvorba. 

                                                
3 Vztah pojm� artikula�ního gesta a zvukomalby – srov. literárn�-teoretickou kapitolu o jazykové invenci 
konkrétní poezie; srov. též �ervenka 2002, s. 43 – 44. 



139

II.  Metodický postup p�i práci s poezií fonetickou (s d�razem na rytmické cít�ní) 

1. Motiva�ní fáze 

Studenti jsou rozd�leni do skupin. Metodou mind-mapingu (mentálního mapování) se mají pokusit 
vytvo�it sémantické pole k tématu politika, pop�. politika ve Francii (optimáln� s 10 slovy). 
K dispozici jsou jim výkladové slovníky Le Petit Robert (2007) a Larousse (2000). Svou myšlenkovou 
mapu pak p�edstavují ostatním student�m a výb�r slov mají zd�vodnit. Touto aktivitou máme studenty 
naladit na následující práci s námi zvoleným textem foneticko-vizuální poezie. 

2. Seznámení s textem 

Do každé skupiny je p�id�len text Un poussin sort de l´oeuf (tj. francouzský p�eklad textu Ku�e se 
klove). Studenti mají text vnímat v této fázi pouze vizuáln�. 

3. Analýza a porozum�ní textu 
      

Úkolem student� v každé skupin� je analyzovat fragmenty slov a odhadnout jejich celistvou podobu, 
tj. dešifrovat slova Nation – Liberté – Ennemi – Egalité – Fraternité -  Tyranie - Bas a Nation. Poté 
m�li studenti vypsat slova pod sebe a doplnit do druhého sloupce �eský ekvivalent. Teprve poté 
obdrželi �eský ekvivalent básn� a mohli porovnat svou verzi dešifrovaných slov. 

4. Didaktická interpretace textu 

Studenti se m�li pokusit odpov�d�t na následující otázky (pokud možno v cílovém, tj. ve 
francouzském jazyce): 

• Pro� nejspíš básník slova rozložil, resp. nep�irozen� zkrátil na fragmenty slov? 
• Které slovo báse� uvádí i uzavírá a z jakého d�vodu? 
• Jaký význam má vizuální forma básn�, tj. �tverec? 
• Jak by na Vás jako voli�e p�sobil takový text p�ed volbami? Kdo by asi mohl být jeho 

autorem? 
• Jaké mín�ní má dle Vás básník o politice? 

5. Využití textu 

a) rytmizace slov – rytmická deklamace 

Báse� Un Poussin sort de l´oeuf lze využít jako jazykovou hru prohlubující metrické cít�ní, resp. hru 
založenou na rytmizaci slov. Jeden student opakuje stavební slovo z básn� (bla), ostatní vkládají �ásti 
dešifrovaných slov z básn� (tj. li-ber-té; é-ga-li-té; fra-ter-ni-té; na-ti-on etc.) nebo slova z vlastního 
mind-mapingu z motiva�ní fáze. 
     Tato aktivita je zam��ena na zd�razn�ní rytmických impuls� a vytvo�ení rytmického vícehlasu, 
resp. rytmického �et�zce. Pro rytmickou deklamaci se jeví jako ideální práv� slova z volebních projev�
– pokud by si studenti nev�d�li rady se slovní zásobou, je možno krom� slovníku Le Petit Robert �i 
Larousse dodat n�kolik krátkých zpráv z tisku na toto téma, z nichž by mohli studenti dané výrazy – 
klí�ová slova vyhledat. 



140

b) tvorba vlastního textu podle v�tší míry �ízenosti 

Studenti tvo�í foneticko-vizuální báse� podle následujícího zadání: 
• Vytvo�te foneticko-vizuální báse� podle vzoru básn� Un poussin sort de l´oeuf.  
• Využijte úvodního mind-mapingu jako zásoby sloví�ek. Vymyslete nejprve soupis klí�ových 

slov na zvolené téma, která budete vkládat do vizuální podoby textu, kterou bu� zachováte 
podle vzorové básn�, nebo si ji sami vytvo�íte. 
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Metodický postup p�i práci s vizuální konkrétní poezií 

Základní texty:  

1. Vizuální prostorová poezie 

a) �istá prostorová (spaciální) poezie 

Garnier, Pierre et Ilse: i + e (1997, ne�íslováno) 

b) prostorová poezie s d�razem na rytmické cít�ní 

Valoch, Ji�í: Rytmická báse� (1993, s. 42) 

c) prostorová poezie sm��ující k evidentní poezii 

Kolá�, Ji�í: Tout dire à nouveau/ naissance de la poésie (1988, s. 25) 
           týž: Všechno �íci znovu/ zrození poezie (1994, s. 30) 

Kolá�, Ji�í: Tout dire autrement/ déclin de la poésie (1988, s. 26) 
           týž: Všechno �íci jinak/ zánik poezie (1994, s. 31) 

2. Piktogramy 

Ginestet, Bernard: En ballon (2005, ne�íslováno) 
                       týž: Bouteille proustienne (2005, ne�íslováno) 

Specifické cíle p�i práci s vizuální konkrétní poezií: 

1. jazykové cíle: 
• objevení nové syntaxe v básnické tvorb� a hledání jejího smyslu 
• uv�dom�ní si arbitrárnosti vztahu mezi pojmem a jeho významem 
• vypo�ádání se s asémantismem konkrétní poezie v recepci (ur�ení vztahu díla a kopie) 

2. cíle literárn�-komunika�ní (kulturn�-vzd�lávací): 
• rozvoj interakce textu a �tená�e (p�i práci s typografickým rébusem) 
• zmapování horizontu o�ekávání: zkoumání, ke st�etnutí jakých p�edstav dochází p�i 

setkání s vizuální konkrétní poezií jako neznámou podobou poezie a s vizuální poezií 
apollinairovského typu, resp. s p�edch�dci konkrétní poezie, které mají studenti v�tšinou 
ve známosti 

• odhalení estetických p�ekvapení v procesualit� textu 
• zacházení s hravým prvkem intertextuality p�i práci s piktogramy 
• analýza rytmické funkce grafiky v básních vizuální konkrétní poezie 

3. formativn�-výchovné cíle: 
• podpora obrazotvornosti p�i zacházení s vizuální konkrétní poezií 
• rozvoj kreativity 
• zvýšení motivace k u�ení se cizímu jazyku díky pocitu tv�r�ího úsp�chu p�i psaní vizuální 

konkrétní poezie 
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• rozvoj osobnostní stránky studenta (problematika komunikace, sd�lnosti slova, zamyšlení 
se nad mocí slova) 

I. Metodický postup p�i práci s �istou prostorovou poezií a s prostorovou poezií s d�razem 
na rytmické cít�ní 

Základní texty:  

�istá prostorová poezie 

Garnier, Pierre et Ilse: i + e (1997, ne�íslováno) 

prostorová poezie s d�razem na rytmické cít�ní 

Valoch, Ji�í: Rytmická báse� (1993, s. 42) 

1. Motiva�ní fáze – 2 varianty 

a) vizualizovaná p�edstava písmena abecedy 
  
Vyzveme studenty v malých skupinkách, aby si vybrali libovolné písmeno z francouzské abecedy a 
vypráv�li si, co jim p�ipomíná (cílem je vytvo�it metaforu nebo p�irovnání). Svou p�edstavu pak 
zástupce jednotlivých skupin sd�lí ostatním.  

b) um�lecká abeceda 

Zeptáme se student�, zdali by si dokázali vzpomenout na n�které básn� z �eské poezie, kde se pracuje 
s abecedou. Máme na mysli nap�. Nezvalovu Abecedu (1926, s typofotomontážemi písmen od Karla 
Teigeho), písmena z Abecedy Jind�icha Heislera (2000 [1942]) nebo uzlové básn� Ji�ího Kolá�e, kdy 
Kolá� experimentoval s uzlovou abecedou (1999a). Poté promítneme na zp�tném monitoru nebo 
multimediální tabuli n�které výtvarné kreace písmen, nap�. písmeno M Jind�icha Heislera1, a vyzveme 
studenty, aby pop�emýšleli, jaký p�íb�h by se mohl vztahovat k historii daného písmena. 

2. Seznámení s textem  

Text Ji�ího Valocha a Pierra a Ilse Garnierových promítneme na multimediální tabuli. Je to optimální 
varianta seznámení se s textem, nebo� se jedná o text vizuální poezie, který nemá být �ten, nýbrž 
vizuáln� vnímán. 

3. Analýza a porozum�ní textu  

Vzhledem k tomu, že se jedná o poezii negramatickou, prostorovou, asémantickou, není nutné 
p�ekonávat žádnou jazykovou bariéru, nebo� se nejedná o souvislý text v cizím jazyce. Studenti se 
v této fázi pouze mají zamyslet nad tím: 

• co je v obou básních stavebním prvkem, jakou roli hraje v básni psací stroj a pro� se 
danému útvaru �íká typogram 

                                                
1 HEISLER, Jind�ich. M [online]. [cit. 12. 9. 2009]. Dostupné též z: 
http://theremina.tumblr.com/post/47997973897/jindrich-heisler-m-from-abeceda-c. 
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• zdali se jedná o básn� ur�ené k recitaci, a pokud ne, jakým zp�sobem oni sami text 
vnímají. 

4. Didaktická interpretace textu 

Texty s minimálním sémantickým obsahem jsme zvolili zám�rn�, abychom zjistili reakci na tento 
fundamentální typ vizuální konkrétní poezie ve výuce cizího jazyka. S ohledem na specifi�nost tohoto 
druhu vizuální konkrétní poezie volíme i otázky pro didaktickou interpretaci textu: 

a) Ve francouzském prost�edí se p�edkládaným a jim podobným básním �íká souhrnn� pojmem 
lettrismus. Zamyslete se nad tímto pojmem. Od jakého francouzského podstatného jména se 
tento název dle Vás odvíjí a co by mohl znamenat?  

b) Zkuste popsat, pro� bychom dané texty mohli chápat jako literární útvar na hranici mezi 
literaturou a výtvarným um�ním. 

c) Jakou roli hraje rozmíst�ní textu na stránce? 
d) Co je v básních autorovým dílem, ne-li samotný obsah textu? 
e) Jakou roli hrají vokály (e + i) z básn� P. a I. Garnierových ve francouzštin� a �eštin�?  
f) Popište, jak je v typogramu Yy nazna�en rytmus. 

5. Využití text�

a) zatoulané písmeno 

Prohlédn�te si koláž Ji�ího Kolá�e, která je vystav�na z písmen abecedy2 (1993, s. 33 [1961]). Zkuste 
k ní vymyslet název, který by vystihoval d�j obsažený v koláži. Napište francouzsky ke koláži drobný 
komentá� – p�íb�h o zatoulaném písmenku.  

b) tvorba typogramu 

Vytvo�te vlastní typogram, zkuste využít n�kterou z hlásek francouzské abecedy.  

II. Metodický postup p�i práci s vizuální prostorovou poezií sm��ující k evidentní poezii 

Základní texty: 

Kolá�, Ji�í: Tout dire à nouveau/ naissance de la poésie (1988, s. 25) 
           týž: Všechno �íci znovu/ zrození poezie (1994, s. 30) 

Kolá�, Ji�í: Tout dire autrement/ déclin de la poésie (1988, s. 26) 
           týž: Všechno �íci jinak/ zánik poezie (1994, s. 31) 

1. Motiva�ní fáze 

Prohlédn�te si Uzlovou báse� Ji�ího Kolá�e (1993, s. 34 [1963]) a pokuste se zamyslet nad tím, pro�
se tento typ um�ní nazývá poezií, resp. evidentní poezií.3

                                                
2 Jedná se o koláž J. Kolá�e Stávka abecedy (1993, s. 33 [1961]). Student�m je tento text k další práci nabídnut 
zám�rn� bez názvu proto, aby museli p�emýšlet o významu vytrácejících se písmen.  
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2. Seznámení s textem  

Studenti jsou rozd�leni do skupinek, do nichž jsou dodány oba texty vizuální konkrétní poezie J. 
Kolá�e ve francouzské a �eské verzi. Studenti mají za úkol dešifrovat francouzský text (tj. naissance de 
la poésie; déclin de la poésie). Poté tentýž úkol skupinka �eší v �eské verzi textu (tj. sestavení slovních 
spojení zrození poezie, zánik poezie). 

3. Analýza a porozum�ní textu  

Analýza a porozum�ní textu probíhaly pomocí následujících otázek: 

a) Zkuste porovnat francouzskou a �eskou verzi textu. P�ekladatelka p�eložila slova zrození – zánik 
poezie jako naissance a déclin de la poésie: ve francouzštin� se jedná o delší slova než v �eštin�. 
Z�stávají iluze hybnosti a celkový dojem zcela zachovány, by� obrazce nejsou zcela totožné?  

b) Tento p�eklad nabízí i další asociaci �i interpretaci. Všimn�te si dvojzna�nosti p�ekladu slova zánik 
(déclin znamená i úpadek!). Pro� nejspíš p�ekladatelka zvolila tuto verzi p�ekladu? Zánik je do 
francouzštiny p�ekládán spíše jako „disparition“. 

4. Didaktická interpretace textu 

a) Texty jsou dodány student�m bez názvu. Studenti mají ve dvojicích vymyslet název textu. Poté 
svou verzi mají možnost srovnat se skute�ným názvem. 

b) Další �ást didaktické interpretace textu probíhala pomocí t�chto otázek: 

• Všimn�te si a popište, jak se v textu optický materiál ur�ený k estetické recepci prolíná se 
sémantickým potenciálem textu. 

• Popište funkci prostoru v básni. 
• Jak je v textu nazna�ena procesualita a iluze hybnosti, tedy pozvolný pohyb od n��eho 

k n��emu? 
• Jak je v textu p�ítomen ak�ní prvek? 
• Na co nejspíš poukazovaly Kolá�ovy básnické texty v kontextu doby, kdy Básn� ticha 

vznikaly? Bylo psané a mluvené slovo ohroženo? Je i dnes n�jak smysl poezie ohrožen? 

5. Využití text� – fáze vytvá�ení text�

a) p�eklad konstelace do francouzštiny 

Vybrali jsme konstelaci - jazykovou hru T. Ulrichse denk spieli (denk spiel v n�m�in� znamená 
doslova hru k p�emýšlení) s kombinatorikou, vztahující se ke známé Descartov� v�t� Myslím, tedy 
jsem. Zadání vztahující se k této konstelaci zn�lo: Pokuste se tuto konstelaci p�eložit do �eštiny a 
do francouzštiny a poté si vybrat n�který citát svého oblíbeného autora a  podle vzoru T. Ulrichse 
vytvo�it podobný text.  

                                                                                                                                                        
3 Evidentní poezie je poezií „evidující, zaznamenávající stopy života (…), poezií, která není vázaná na 
verbalizované významy, nýbrž na tvary a podoby, a zárove� konzervuje básnickou formu.“ (Neumannová 1993, 
s. 7) 
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b) tvorba vlastní konstelace 

Konstelace je jednou z nejtypi�t�jších vizuálních forem konkrétní poezie. Inspirativní mohou být 
nap�. zmín�ná konstelace T. Ulrichse nebo konstelace E. Gomringera4. Podle p�íklad� konstelací 
t�chto autor� vytvo�te vlastní konstelaci tím zp�sobem, že uspo�ádáte n�kolik málo 
plnovýznamových slov (nap�. eufonicky nebo vizuáln� podobných) na ploše papíru tak, aby se 
skládala v r�zné druhy vztah� p�i �tení textu. Zvolíte-li pointu – jedno �i více slov, m�la by 
vybo�ovat z mechanismu opakování stejných lexikálních jednotek. 

c) tvorba topografického �et�zce 

Vytvo�te �et�zec tím, že za sebou budete �adit slova tvo�ená r�znými základy, ale s podobnými 
koncovými �i za�áte�ními slabikami. Rozvrhn�te báse� na ploše.  

III. Metodický postup p�i práci s vizuální poezií - piktogramy 

Základní texty: 

Ginestet, Bernard: En ballon (2005, ne�íslováno) 
                 týž: Bouteille proustienne (2005, ne�íslováno) 

1. Motiva�ní fáze 

Cílem této fáze je studenty naladit na práci s vizuální poezií – piktogramy. Ve francouzské poezii se 
p�ímo nabízí zacházení s Kaligramy Guillauma Apollinaira (francouzsky 1918, �esky 1965 [1948])5. 
Jelikož s texty – kaligramy G. Apollinaira pracujeme pouze v motiva�ní fázi, vybrali jsme z 
Apollinairových Kaligram� dva pom�rn� snadné texty (zejména co se vizuální formy, slovní zásoby a 
možností dešifrování tý�e): text Srdce (Cœur) a Koruna (Couronne, tamtéž, elektronická verze). 
Vizuální forma, resp. tvar t�chto básní je až pon�kud banální, hra s tvarem srdce je však d�vtipná 
(obrácené srdce je tvar plamene, navíc existuje asociace mezi slovy mon cœur – mé srdce a une 
flamme – plamen). V této motiva�ní fázi nám ješt� nejde o celistvou didaktickou interpretaci textu. 

Studenti obdrželi tyto návodné otázky: 
• O jaký typ poezie se jedná? V �em je zvláštní? 
• Tvary kterých objekt� v textu nalézáme? Jak spolu tyto texty svou vizuální 

formou významov� souvisí? 
• Pokuste se dešifrovat francouzský text a zapsat jej do �ádk�. 
• Vymyslete názvy k text�m. 

                                                
4 GOMRINGER, Eugen. Konstellation [online]. [cit. 20. 1. 2013]. Dostupné z 
http://www.lyrikline.org/de/gedichte/flow-grow-show-blow-10150#.UvEt6_KePFx. 
5    APOLLINAIRE, Guillaume. Caligrammes [online]. [cit. 20. 1. 2013]. Dostupné z: http://www.guillaume 
apollinaire.fr/calligrammes.htm. 
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2. Seznámení s textem  

K text�m neexistuje p�eklad do �eštiny (jejich názvy v �eštin� by mohly znít V balónu a Láhev podle 
Prousta). V této fázi volíme p�evážn� seznámení se s textem ve francouzštin� pouze metodou 
individuálního letmého �tení. Studenti by se m�li základním zp�sobem zorientovat v textu a zejména 
si všimnout souvislosti vyobrazeného p�edm�tu s jazykovým materiálem, obsaženým v obrysu tohoto 
p�edm�tu. 

a) En ballon 
Tento text je lexikáln� mén� náro�ný (blízký úrovni B1 ERR), proto ve fázi seznámení se s textem 
nevyžadujeme podrobný doslovný p�eklad všech výraz�, a neanalyzujeme tudíž veškerou slovní 
zásobu. 

b) Bouteille proustienne 
K textu Bouteille proustienne student�m dáme k dispozici francouzsko-�eský a �esko-francouzský 
slovník Lingea (2007) a výkladový slovník Larousse (2000). V rámci úspory �asu dodáme n�které 
p�eložené výrazy, které by dle našeho názoru mohli bránit v porozum�ní textu.6

3. Analýza a porozum�ní textu  

Analýza a porozum�ní textu probíhaly podle následujících zadání: 

a)  Rozd�lte se do malých skupin a u básn� Bouteille proustienne vyhledejte co nejvíce výraz�
týkajících se vína, vinic a vina�ství a zaznamenejte je do podoby clusteru. Výhodou tohoto záznamu 
nap�. oproti akrostichu je, že zde daná slova nemusí za�ínat písmeny uvád�jícími pojmy, ke kterým se 
cluster vztahuje. Text nemusíte celý p�ekládat, posta�í naleznout celkov� 10 – 15 výraz� k tématu 
vína. Výkladový slovník Larousse  (2000) je k dispozici. 

b) V básni En ballon ur�ete na základ� �etby textu: 
• co se v básni odehrává 
• kdy a za jakých okolností se d�j odehrává 

4. Didaktická interpretace textu 

Didaktická interpretace textu byla zprost�edkována t�mito zadáními: 

a) Básním En ballon a Bouteille proustienne se �íká piktogramy. Vysv�tlete souvislost mezi 
znázorn�ným objektem a jazykovým materiálem, který skicu zapl�uje. 

b) Báse� En Ballon 
• Jaký postoj má dle básn� En ballon autor k létání, s �ím je má spojené? 
• Na základ� �etby básn� En ballon vyjád�ete mimikou postoj �lov�ka, který má záhy 

vstoupit do létacího balónu. 
• Pro� je dle Vás pod vizuální básní dov�tek? 

                                                
6 Dodáme slovní spojení jako servir de jallon (sloužit jako m��i�ská ty�); rendre le sarment cassant (dodat 
úponek révy); la clémence du printemps (shovívavost jara) nebo la quintessence des tamins colorés (tres�
barevných  t�íslovin). 
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c) Báse� Bouteille proustienne 
• V textu Bouteille proustienne se zam��te na syntaktickou podobu básn�. �ím je nápadná? 
• Na které literární dílo piktogram Bouteille proustienne nejspíše odkazuje?  
• Zkuste vystihnout, co je to proud v�domí. 
• V �em tento básnický text p�ipomíná reklamní sd�lení? 

5. Využití text� – fáze vytvá�ení text�

a) tvorba piktogramu

Podle vzoru piktogramu Bouteille proustienne nebo En ballon vytvo�te skicu n�jakého 
konkrétního p�edm�tu a zapl�te ji jazykovým materiálem. 

b) tvorba básn� – obrazu

Vytvo�te útvar z písmen a slov, který by podtrhoval sémantický aspekt vizuáln� komponovaných 
slov. Využijte metod kombinatoriky a rozložte n�které slovo na stránce tím, že jeho celistvou 
podobu rozložíte na izolovaná písmenka. Vytvo�te varianty tohoto rozpadlého slova. 

c) tvorba básn� – akrostichu 

Využijte slovní zásobu ve francouzštin� získanou prací s textem En ballon a vytvo�te akrostich 
tím, že do slova VOL  nebo  AVION  budete vkládat své asociace, pop�. využijte dalších slov ze 
sémantického pole létání za pomoci výkladového slovníku Larousse (2000). Tvo�ivosti se meze 
nekladou, m�žete si zahrát s intertextualitou a využít nap�. slovní zásobu z román� Antoina de 
Saint-Exupéryho Vol de nuit (No�ní let, francouzsky 1931, �esky 1962 1. vyd.) nebo Julese Verna  
Cinq semaines en ballon (P�t ned�l v balón�, francouzsky 1863, �esky 1874 1. vyd., 1963 vyd. v 
SNDK). 

V…..        A…….. 
O…..        V…….. 
L……       I…….. 
                 O……. 
                 N……. 

d) jazyková hra s technickým strojem 

P�etvo�te báse� En ballon na strohý technokratický text vylu�ující lyrický prvek. P�edstavte si, že 
balón je �ízen zdálky po�íta�em a že sm��uje do vesmíru, kde nejsou lidé. V textu vynechejte 
kvalifika�ní adjektiva, slovesa používejte v infinitivu a vyjád�ete neosobní podm�t.

                                                
i T. Ulrichs: denk spiel 

ich denke, also bin ich. 
ich bin, also denke ich. 
ich bin, also, denke ich. 
ich denke also: bin ich? 
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Metodický postup pro zacházení s destatickou poezií, poezií návod� k použití a 
angažovanou poezií1

     
Základní texty:  

1. Destatická poezie imperativ�, návod� a recept�

Novák, Ladislav: 9 impératifs. 9 instructions sur la manière de se comporter en face des tableaux.
9 recettes. In Novák 1997, s. 32 – 52.  

Novák, Ladislav: 9 imperativ�. 9 návod�, jak se chovat p�ed obrazy. 9 recept�. In Novák 1992, s. 35 – 
64. 

2. Poezie návod�

a) návody k použití 

Kolá�, Ji�í: Lettre (1988, ne�íslováno) 
           týž: Dopis (1995, s. 208) 

Kolá�, Ji�í: Ce qui te ferait envie (1988, ne�íslováno) 
           týž: Co by sis p�ál (1995, s. 236) 

b) angažovaná poezie 

Kolá�, Ji�í: Compare avec toi-même (1988, s. 44 – 45) 
           týž: Porovnej sám se sebou (1994, s. 48 – 49) 

Specifické cíle p�i práci s destatickou poezií: 

1. jazykové cíle: 
• jazyková dramaturgie: aplikace metody tvo�ivé dramatiky, recitace daného textu a 

pantomimické propojení ozna�ujícího a ozna�ovaného v textu 
• napodobení formy dotazníku 
• rozvoj cizojazy�ného písemného projevu 
• reflexe gramatického u�iva: možnosti využití imperativu v um�leckém textu ve francouzštin�, 

postavení adjektiv, funkce faktitivních a kauzativních vazeb sloves 

2. cíle literárn�-komunika�ní (kulturn�-vzd�lávací): 
• psaní cizojazy�ných ekvivalen�ních text� podle poetických vzor� (hra s jazykovou strukturou 

na pomezí cíl� jazykových a literárních) 
• seznámení se s ak�ním um�ním, vyzna�ujícím se intermedialitou (destatická poezie J. Kolá�e 

a L. Nováka) 

3. formativn�-výchovné cíle: 
• rozvoj sociální kompetence: využití aktivizujících výukových metod 
• kooperativní u�ení: dramatizace n�kterého z návod� k použití v malých skupinách 

                                                
1 Pojmy zde používané se do jisté míry obsahov� kryjí (srov. v této práci literárn�-teoretickou �ást; texty návod�, 
jak se chovat p�ed obrazy, texty návod� k použití a angažovanou poezii vyd�lujeme, nebo� specifické vlastnosti 
t�chto text� umož�ují tyto didakticky specificky využít ve zvláštních metodických postupech).  
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I. Metodický postup p�i práci s destatickou poezií imperativ�

Základní texty: 

Novák, Ladislav: Siffle (1997, s. 47), Ecris (tamtéž, s. 50) a Oublie (tamtéž, s. 52).  

1. Motiva�ní fáze 

Pro práci s destatickou poezií imperativ� bylo p�i motiva�ní fázi využito ak�ního um�ní Ladislava 
Nováka, resp. kreseb a fotografií tzv. ichichvor�, promítnutých na multimediální tabuli. Ichichvory 
jsou Novákovým vlastním um�leckým nápadem a jedná se o objekty z molitanu, antropomorfní 
existence, v nichž je sou�asn� i n�co pta�ího.2  
Studenti m�li vytvá�et hypotézy o tom, o jaké objekty se jedná, jaký je smysl tohoto um�leckého 
po�inu, vyjád�it se k tomu, jak by reagovali, kdyby se s takovouto um�leckou instalací setkali 
v krajin�, a byl jim zadán úkol, aby nakreslili nep�erušovanou �árou ichichvora a dali mu název. 

2. Seznámení s textem  

Seznámení se s destatickou poezií imperativ� by hypoteticky mohlo probíhat i za pomoci nahrávky, 
bohužel se jedná o exilové, obtížn� sehnatelné vydání z konce 60. a za�átku 70. let 20. století (básn�
vyšly nap�. ve švédském Stockholmu, holandském Amsterodamu). 
Proto volíme postup tichého �tení a pak spole�né �etby textu ve francouzštin�, a využíváme i 
paralelního textu v �eštin�, který studenti mohou pro lepší orientaci v textu sledovat sou�asn� s 
francouzským textem b�hem tiché �etby. Komparativní metoda však není výhradním cílem.  

3. Analýza a porozum�ní textu  

V této fázi dochází k sémantizování lexik, studenti mají k dispozici �eský originál, takže je 
sémantizaci napomoženo. U slovesného zp�sobu – u imperativ� – jde o to ur�it a reflektovat 
morfologickou formu, aby tato mohla být následn� didakticky interpretována a využita ve vlastní 
produkci. 

Analýza a porozum�ní textu probíhaly pomocí následujících návodných otázek: 
• Ur�ete slovesný zp�sob, který se vyskytuje v textech Siffle, Ecris a Oublie. 
• Která mezinárodní slova jsou užita v textu Ecris, a jsou tudíž dob�e srozumitelná v �eštin� i 

francouzštin�? 
• V textu Oublie analyzujte jednotlivé repliky: o jakou gramatickou formu se jedná? Jaké 

odlišné slovní druhy jsou užity v obou jazycích?  
• Text Siffle operuje na svém za�átku se stále stejnou p�edložkou „na“: na rty, na jazyk, na prsty 

etc. Ve francouzštin� se však vyskytuje rozmanitost vyjád�ení t�chto slovních spojení. 
Demonstrujte tuto rozmanitost a zamyslete se nad tím, pro� je francouzská verze p�ekladu 
tolik odlišná od �eského originálu.  

                                                
2 Samotný název ichichvor je neologismus: konec p�ipomíná „tvory“, za�átek n�mecké slovo „ich“. Novák cht�l 
objekty z molitanu umis�ovat na ve�ejn� p�ístupných prostranstvích, nastražit je na náhodné chodce, a vyvolat 
tak p�ekvapení podobné tomu, jež zasko�ilo Nováka na brn�nské ulici, když objevil náhodou cosi podobného. 
(„Již tehdy jsem si uv�domil, že takové ne�ekané setkání na ulici p�sobí daleko intenzivn�ji než prohlídka 
výstavní sín�.“ Novák 1992, s. 113) 
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4. Didaktická interpretace textu 

P�i konkretizaci – dour�ení smyslu text� destatické poezie je výhodou, že u tohoto typu textu lze 
uvažovat o interpretaci (texty mají v�tší po�et komunikativních složek) a že rozluka s tradi�ní formou 
lyriky zde není tak výrazná: je zde zachována významová explikace, rozložitelná na sou�in vzájemn�
se dopl�ujících sémantických prvk�.
Teprve v této fázi by m�lo dojít ke konkretizaci zvláštností tohoto literárního žánru (induktivní 
metoda). Použili jsme t�chto návodných okruh� otázek: 
a) V textu Siffle je obsažen prvek absurdity. Pokuste se jej ur�it.  
b) Pokuste se vyhledat, co by v textech Siffle, Ecris a Oublie mohlo p�sobit d�jovost, jejich 

neukon�ený charakter, procesuálnost, jejich de-stati�nost? 
c) �eho autor cht�l dosáhnout p�i psaní destatické poezie, resp. p�i hledání nové tv�r�í metody? 
d) Všimn�te si, že se jedná o texty intermediální a zkuste se zamyslet, v �em je destatická poezie 

podobná happeningu3. 
e) Pokuste se nyní sami definovat destatickou poezii. 

U tohoto úkolu lze pro lepší ilustraci destatické poezie student�m nabídnout další p�íklady této 
tvorby – lze je rozd�lit do skupinek, rozdat jim další texty destatické poezie, aby na základ� nich 
vytvo�ili definici destatické poezie: jde p�edevším o Kolá�ovu poezii Návod� (�esky 1995, 
francouzsky 1988), text� porovnávacích a mimických Vladimíra Burdy (2004), text� destatické 
poezie J. Valocha (2008) a fónicko-ak�ních básní francouzského autora Bernarda Heidsiecka 
(srov. nap�. Poésie action/ Poésie sonore 1976 [1955 – 1975]).

5. Využití text� – fáze vytvá�ení text�

Z text�, se kterými bylo pracováno v p�edchozích fázích (Siffle, Ecris, Oublie), vytvo�íme strukturní 
paradigma tak, aby student mohl vytvo�it paralelní text s pozm�n�ným obsahem (tato produkce 
spo�ívá též v nahrazení jednoho st�žejního slova jiným). 

a) Siffle (…parle/crie/chuchotte/murmurre)
… 
au printemps (en été, en automne, en hiver) fais-toi…… 
et………………. 
dans……………. 
au……………… 
à la……………. 
chez …………… 
……………….. 
……………… 

achète-toi sans faute……………… 
et……………………………………. 
(etc.) 

b) Ecris 

comme…. 
ton …..   et ton non…. 
avec…. 
                                                
3 Pokud studenti nev�d�li, co p�esn� se skrývá pod pojmem happening, m�li možnost nahlédnout do 
francouzského výkladového slovníku Larousse (2000) a do �eského Slovníku literárních žánr� (2004). 
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c)  Oublie 

les…………qui arrivent 
les…………qui partent 
                      qu´on…….

II. Metodický postup p�i práci s návody, jak se chovat p�ed obrazy 

      Základní texty:

Novák, Ladislav:  
Devant la Joconde de Léonard de Vinci (1997, s. 39)
Devant la Tentation de saint Antoine de Grünewald (tamtéž, s. 40) 
Devant le Paradis de Bosch (tamtéž, s. 40) 
Devant ton autoportrait dans le miroir (tamtéž, s. 41) 

týž:  
P�ed Monou Lisou od Vinciho (1992, s. 45) 
P�ed Pokušením sv. Antonína od Grünewalda (tamtéž, s. 48) 
P�ed rájem od Bosche (tamtéž, s. 49) 
P�ed svým Autoportrétem v zrcadle (tamtéž, s. 53) 

1. Motiva�ní fáze 

Na multimediální tabuli byla zobrazena výtvarná díla Fernanda Légera Gioconda s klí�i4 (1930), 
Marcela Duchampa LHOOQ5 (1919) a Andyho Warhola Mona Lisa6 (1963): studenti by se m�li 
zamyslet nad tím, s prototypem kterého obrazu tito auto�i pracují; jak pozm��ují svými zásahy jeho 
smysl; který nápad „p�episu“ /meta-produkce shledávají nejzajímav�jším a pro�. 

2. Seznámení s textem  

V této fázi práce s destatickou poezií volíme pouze jeden text Ladislava Nováka, a to text s názvem 
P�ed Monou Lisou od Vinciho (Novák 1997, s. 39 francouzsky; �esky 1992, s. 45 [1988]) z oddílu 
návod�, jak se chovat p�ed obrazy.  Studenti obdrží text na listu papíru ve francouzském p�ekladu i s 
paralelním textem v �eském originále. Obraz Leonarda da Vinciho lze promítnout pro srovnání s 
obrazy Duchampa, Warhola a Légera na multimediální tabuli, a�koli jej v drtivé v�tšin� studenti znají. 
Seznámení s textem probíhá hlasitou �etbou textu vyu�ujícím, který upozorní na n�které zvláštnosti 
p�ed samotnou �etbou textu: na výslovnost h ve slov� l´hallali a un hublot. 
                                                
4 LEGER, Fernand. Gioconda s klí�i [online]. [cit. 12. 9. 2009]. Dostupné z: 
http://www.terminartors.com/artworkprofile/Leger_Fernand-The_Gioconda_with_Keys. 
5  DUCHAMP, Marcel. LHQQQ [online]. [cit. 12. 9. 2009]. Dostupné  z http://www.wikipaintings.org/en/marcel 
duchamp/l-h-o-o-q-mona-lisa-with-moustache-1919. 
6 WARHOL, Andy. Mona Lisa [online]. [cit. 12. 9. 2009]. Dostupné z 
http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/489409. 
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3. Analýza a porozum�ní textu 

V této fázi pokra�ujeme se zacházením s textem Devant la Joconde de Léonard de Vinci (tj. zejména 
s francouzskou verzí textu). Tato fáze probíhala pomocí následujících úloh: 

a) Vyhledejte adjektiva v textu a ur�ete jejich postavení7. 
b) Ur�ete slovesnou formu spojení fais passer 8 a srovnejte ji se slovesnou formou v �eském 

originále9. 
c) Všimn�te si též rozdílu u názvu obrazu La Joconde (originál) a jeho p�ekladu Mona Lisa (název 

v �eštin� a v angli�tin�). 

Studenti mají k dispozici Francouzskou mluvnici (Hendrich – Radina – Tláskal 1992), aby si svá 
tvrzení mohli ov��it. 

4.  Didaktická interpretace textu 

V didaktické interpretaci �ešíme tyto otázky kladené student�m: 
a) Ur�ete v básni ak�ní prvek. 
b) Jak odráží báse� absurditu? 
c) V kterých ohledech text návodu, jak se chovat p�ed Monou Lisou od Leonarda da 

Vinciho, p�ipomíná pokus sblížit um�ní a antium�ní, surrealistickou techniku setkání 
deštníku a šicího stroje na pitevním stole? 

5. Využití text�  

a) Na záv�r seminá�e se seznamte s textem P�ed svým Autoportrétem. Jak byste se zachovali v zrcadle 
Vy p�ed svým vlastním autoportrétem? P�edve�te pantomimicky a pak napište text. 
  
b) Dejte se inspirovat Novákovými texty P�ed Monou Lisou od Vinciho, P�ed Pokušením sv. Antonína 
od Grünewalda a P�ed Rájem od Bosche. Zjist�te ve výkladovém slovníku ve francouzštin� Larousse 
(2000), o jaké obrazy se jednalo a kdo byli jejich auto�i. Objasn�te, zdali Vám texty, jak se chovat 
p�ed obrazy, p�ipadají nápadité vzhledem k reáln� existujícím obraz�m. Vyberte sv�j oblíbený obraz, 
malbu, artefakt (koláž, plakát etc.) a napište, jak se p�ed ním chovat. Obraz a jeho autora popište. 

                                                
7 Tímto úkolem je sledován jazykový cíl, a to p�ipomenutí postavení adjektiv ve francouzštin�. Adjektivum je za 
podstatným jménem (un scafandre lourd, un hublot devissé – srov. Hendrich – Radina – Tláskal 1992, s. 169 - 
170), existuje též možnost vyjád�ení adjektiva p�ístavkem za podstatným jménem (un cor de chasse, srov. 
tamtéž, s. 225). 
8 Jedná se o tzv. faktitivní nebo kauzativní vazby, vyjád�ení p�sobení n�jakého �initele na �innost nebo stav 
n�koho jiného (sloveso faire + infinitiv). 
9 Srov. tamtéž, s. 289 – 290. 
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III. Metodický postup p�i práci s destatickou poezií recept�  

1. Motiva�ní fáze  

Pro tuto fázi preferujeme cílový francouzský jazyk. Pro práci ve dvojicích zadáme následující 
konverza�ní okruhy, které by m�li navodit studenty po následující práci s destatickou poezií recept�. 

a) Jaké znáte recepty na francouzské pokrmy?
b) Kdyby Vás n�kdo vyzval, abyste pove�e�eli s panem xy/paní xy (dopl�te jméno známé

osobnosti), který chod byste zvolili? Z �eho byste jej uva�ili?

2. Seznámení s textem 

Studenti se mají seznámit s texty Vejce à la Jean Arp (Oeufs  à la Jean Arp) a Specialita à la Raoul 
Hausmann (Spécialité à la Raoul Hausmann) v �eském originále i ve francouzském p�ekladu. Báse�
Vejce à la Jean Arp dodáme v tišt�né podob� pro samostatnou tichou �etbu. Báse� Specialita à la 
Raoul Hausmann je básní fónické poezie, ur�enou pro poslech, proto zde u�itel vybere jednoho 
studenta, aby se pokusil pro své kolegy báse� složenou z citoslovcí a hláskových shluk� p�ednést. 

3. Analýza a porozum�ní textu 

a) U básn� Vejce à la Jean Arp probíhala tato fáze pomocí následujících otázek: 

• Zamyslete se, pro� autor zvolil nominální formu substantiv. 
• Jak je v názvu básn� nazna�en gramatický druh �i zp�sob p�ípravy daného pokrmu?10

• Vyhledejte v textu slovní zásobu, která se váže k tématu kuchy�ského nádobí. 
• Ur�ete, z jakých �ástí slova je složeno adjektivum inoxydable11.  
• Z jakých lexikálních jednotek se báse� skládá? 

b) V �em báse� Specialita à la Raoul Hausmann p�ipomíná formu receptu? O jaký recept (krom�
receptu na jídlo) se m�že dle Vašeho názoru jednat? 

4. Didaktická interpretace textu 

Didaktickou interpretaci textu jsme zprost�edkovali pomocí t�chto zadání: 

a) Na multimediální tabuli si prohlédn�te obraz Jeana Arpa La Planche à Oeufs12 (1922). Pro� nejspíš 
Ladislav Novák vytvo�il práv� recept na vejce po vzoru tohoto um�lce? V této souvislosti m�žeme též 
poukázat na souvislost s výtvory – vyst�ihovánkami Jeana Arpa a um�leckými po�iny Ladislava 
Nováka (ichichvory), se kterými pracujeme v metodickém postupu s destatickou poezií imperativ�. 
b)  Specialita à la Raoul Hausmann je napsána formou fónické poezie. Na jaký um�lecký sm�r zde 
Ladislav Novák naráží? Pro� nejspíš p�ekladatel nepokládal za nutné p�eložit hláskové shluky? 
c) Zamyslete se, pro� jsou talí�e v textu rozbité. 
d) Zapojte fantazii a pokuste se hláskové shluky v básni Spécialité à la Raoul Hausmann zam�nit za 

skute�né ingredience. 
                                                
10 Druh �i zp�sob je nazna�en slovním spojením à la , srov. Hendrich – Radina – Tláskal 1992, s. 485 – 486. 
11 in-prefix, zna�ící zápor; oxyd(e) – substantivum, �esky kyslík; -able – sufix, zna�ící schopnost �i vlastnost – 
srov. Hendrich – Radina – Tláskal 1992, s. 123; tamtéž, s. 115. 
12 ARP, Jean. La Planche à Œufs [online]. [cit. 18. 10. 2013]. Dostupné z: 
http://www.bridgemanart.com/asset/170105/Arp-Hans-Jean-1887-1966/La-Planche-a-Oeufs-1922-wood-and-
paint. 
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5. Využití text� – fáze vytvá�ení text�

Nechte se inspirovat Novákovými um�leckými „recepty“:  

Hors d´oeuvre à la…………  / Soupe à la........... 

IV. Metodický postup s poezií návod� a angažovanou poezií 

Základní texty: 

a) návody k použití 

Kolá�, Ji�í: Lettre (1988, ne�íslováno) 
    týž: Dopis (1995, s. 208) 

  
Kolá�, Ji�í: Ce qui te ferait envie (1988, ne�íslováno) 

     týž: Co by sis p�ál (1995, s. 236) 

b) angažovaná poezie 

Kolá�, Ji�í: Compare avec toi-même (1988, s. 44-45 ) 
           týž: Porovnej sám se sebou (1994, s. 48-49) 

Vzhledem k objemnosti p�edchozích metodických postup� vynecháváme motiva�ní fázi. Fázi 
seznámení se s textem slu�ujeme s fází porozum�ní text�, u didaktické interpretace poukážeme na 
podobnost návod� k upot�ebení a angažované poezie s destatickou poezií imperativ� a plynule 
p�ejdeme z této fáze k produkci text�. 
Budoucí u�itele francouzštiny (výzkumné skupiny na PedfUK a FF Z�U) necháme diskutovat o 
smysluplnosti využití t�chto text� ve výuce a necháme je napsat u jimi zvoleného textu jeho za�átek. 

Fáze využití textu 

a) produkce textu p�i v�tší mí�e �ízenosti 

• Návody k použití 

Podle nazna�ené struktury textu zkuste vytvo�it ludický text angažované poezie na téma: 
Dopis aneb co ud�láte s doru�enou poštou 
Sny aneb co by sis p�ál 

Lettre (1988, ne�íslováno)                         Dopis (1995, s. 208)

Va prendre dans la boîte                          Jdi vybrat schránku 
Tout                                                             a vše 
Ce que le facteur a apporté                         co ti doru�ila pošta 
…………………………                             ………………………. 
…………………………                             ………………………. 
…………………………                             ……………………… 
………………………..                               ………………………
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Ce qui te ferait envie                                     Sny aneb Co by sis p�ál (1995, s. 236)
(1988, ne�íslováno)  

   
Indique sur une carte                                      Vyzna� na map�
Ou décris l´endroit                                          nebo popiš místo 
Ou tu ………………                                         kam…………… 
Ou tu………………                                          ………………… 
……………………..                                          ……………….. 
Une clef……………                                          klí�…………… 

                         
• Angažovaná poezie 

Vytvo�te text podle vzoru básn� Compare avec toi - même. Aplikujte jej na sv�j životní p�íb�h. 
Využívejte substantiv, zájmen, adjektiv a adverbií; nepoužívejte slovesa. D�j má být navozen spádem 
jmenných konstrukcí. 

âge……………… 
mesure…………. 
pèse …………… 
taille………….. 
visage………….. 
cheveux……….. 

      yeux………….. 
      etc…………….. 

b) produkce p�i menší mí�e �ízenosti 

P�eve�te báse� podle vzoru Compare avec toi – même (p�vodní nebo Vámi transformovanou) 
v p�íb�h: smíte používat všechny slovní druhy; pokuste se však zachovat strohost textu a jeho rychlý 
spád. 
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Metodický postup p�i práci s matematicko-permuta�ní poezií 

Základní texty: 

Juliš, Emil: Une parmi les marches triomphales (2002, s. 101) 

týž: Vít�zný pochod žlutých mravenc� (1997, s. 138 [1965]) 

Specifické cíle p�i práci s matematicko-permuta�ní poezií: 

1. jazykové cíle: 
• charakteristika zp�sobu p�ekladu specifického textu do francouzštiny (morfologická a 

syntaktická osobitost textu) – tento cíl se �áste�n� kryje s cíli literárn�-komunika�ními 
• �tení s porozum�ním 
• mluvený projev v �eském i francouzském jazyce 
• tvo�ivé psaní podle strukturních pravidel (kybertext); tvo�ivé psaní p�i menší mí�e 

�ízenosti 
�

�

2. cíle literárn�-komunika�ní (kulturn�-vzd�lávací): 
• posílení interkulturní kompetence: zájem o poezii E. Juliše ve francouzském kulturním 

prost�edí, jeho za�azení do antologie �eských básní p�eložených do francouzštiny (2002); 
osobnost p�ekladatele Petra Krále 

• rozlišení nonsensových prvk� v textu konkrétní poezie (za�azení textu E. Juliše Vít�zný 
pochod žlutých mravenc� do výboru Nonsens B. Grögerové a J. Hiršala, 1997, s. 138) 

• srovnání originálu díla a meta-díla: transformace obrazu Leonarda da Vinciho Dáma 
s hranostajem ve stejnojmenné dílo Ji�ím Kolá�em 

• objevení estetické matematicko-permuta�ní hry v textu 
• objevení jevu transpozice znakových systém�: kombinatorika ve výtvarném um�ní a její 

paralela ve slovesném um�ní (poezie E. Juliše) 
• zacházení s básnickým rytmem, který je zd�razn�n anaforickým �len�ním textu 

matematicko-permuta�ní poezie 
�

�

3. formativn�-výchovné cíle: 
• vyvolání �tená�ského zážitku p�i setkání s dosud málo známým typem básnického textu  
• zvýšení motivace k objevování cizího jazyka, jeho struktury  
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Metodický postup p�i práci s matematicko-permuta�ní poezií E. Juliše  

Základní texty:

Juliš, Emil: Une parmi les marches triomphales (2002, s. 101) 

týž: Vít�zný pochod žlutých mravenc� (1997, s. 138 [1965]) 

1. Motiva�ní fáze – 2 varianty 

a) Využili jsme koláže, resp. její varianty - roláže J. Kolá�e Dáma s hranostajem1 (1966) a jejího 
prototypu, Dámy s hranostajem Leonarda da Vinciho2 (1488-90). Roláž je totiž jakousi obdobou 
seriální poezie, resp. textových roláží.3 Kolá�ova roláž Dáma s hranostajem poukazuje na 
neukon�enost díla s otev�enou strukturou. 
Studenti m�li odpov�d�t na otázky, na jakém principu jsou komponována rolážová pásma a jaký 
princip v básni ukazuje na rozkolísanost reality ve struktu�e básn� �i roláže.  

b) Cílem motiva�ní fáze je studenty naladit na báse� Une parmi les marches triomphales (�esky 
Vít�zný pochod žlutých mravenc�), senzibilizovat je pro metodický postup s textem E. Juliše. Tuto 
�ást motiva�ní fáze provedeme za pomoci básnického textu francouzského básníka J. Préverta 
Chanson pour vous (1983, s. 65 [1955]). J. Prévert popisuje zá�ijové slunce surrealistickou metaforou: 
le soleil est un citron vert (slunce je zelený citrón). Studenti byli vyzváni, aby se pokusili naleznout 
surrealistické obrazy srpnového slunce a letního m�síce a aby k tomu využili spektra barev. 
K dispozici byl student�m Francouzsko-�eský a �esko-francouzský p�ekladový slovník Lingea (2007), 
jakož i výkladový slovník Larousse (2000). 

2. Seznámení s textem  

Na tomto textu – a� je jazykov� pon�kud obtížný – lze dob�e ilustrovat cestu od tradi�ní ke konkrétní 
poezii.  
Text jsme �etli v p�ekladu ve francouzštin� a v originále v �eštin� (soub�žn� studenti mohli sledovat 
originál v �eštin�, bez n�j by byl francouzský text málo srozumitelný kv�li obtížné slovní zásob�), 
nejprve každý �etl potichu zvláš�, pak text p�e�etl vyu�ující. 
�

3. Analýza a porozum�ní textu  

Analýza a porozum�ní probíhaly metodou srovnání �eského a francouzského textu v oblasti slovní 
zásoby a gramatických jev� (p�eklad je náro�n�jší, než by se na první pohled zdálo), a to pomocí 
t�chto úkol�: 

���������������������������������������� �������������������
1
� � KOLÁ�, Ji�í: Dáma s hranostajem [online]. [cit. 12. 9. 2013]. Dostupné z:  www.e-

flux.com/announcements/Jiri-kolar. 
2     VINCI, Leonardo da. Dáma s hranostajem [online]. [cit. 12. 9. 2013]. Dostupné z: http://leonardo-da-
vinci.wz.cz/dama-s-hranostajem, cit. 12. 9. 2013; též www.krakow-info.com/muzeum3.htm. 
3 Rolážová pásma jsou komponována na matematickém principu, zmnožená realita obsažená ve struktu�e básn�
�i roláži poukazuje na rozkolísanost reality. V básni �i roláži dochází k novým interakcím díky pohybu 
jazykového �i výtvarného materiálu od výchozího tvaru k tvaru výslednému.�
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a) Srovnejte v textu následující syntaktické konstrukce v �eštin� a ve francouzštin�: žlutá záplava se 
ší�í z mosazné hilzny4 – marée jaune qui s´écoule d´une double rouillée5.  

b) Všimn�te si zvukové podoby slova šustot ve francouzštin�: le chuintement (oba jazyky napodobují 
reálný zvuk šust�ní). 

c) Ur�ete slovesnou formu, ze které je odvozeno adjektivum „grouillant, -e“: de grouillantes fourmis – 
hemžící se mravenci.  

d) Všimn�te si funkce barev v textu: jaune, vert, noir – co je v textu žluté, zelené, �erné? Jakou náladu 
evokují barvy v kontextu básn�? 

4. Didaktická interpretace textu 
�

Text má ve studentovi vyprovokovat hodnotící postoj, nasm�rovat jej k vnímání specifického rysu 
matematicko-permuta�ní konkrétní poezie: výrazu zmnožené reality, vyjád�ené nap�. permutacemi, 
jejichž smyslem je vy�erpat nevyužité možnosti díla. Fascinaci nad permutacemi slovních druh� a 
spádem textu st�ídá pocit nelibosti p�i p�edstav� fungujícího mraveništ�. Studenti obdrží otázky 
týkající se specifických vlastností kombinatorické poezie a racionální analýzou a pomocí kreativních 
postup� se pokouší odpov�d�t na následující dotazy: 

a) V kterém úseku textu p�edevším nalézáme experimentální kombinatorické postupy? Jak 
ovliv�ují tyto postupy celkové vyzn�ní textu? 

b) V �em se blíží Juliš�v text tradi�ní poezii? Které úseky naopak prozrazují, že se jedná o text 
experimentální? 

c) P�edstavte si, jak probíhá podle jistého schématu hemžení v mraveništi. Všimn�te si, jak se 
v textu Une parmi les marches triomphales slovní druhy prom��ují v jiné, jak se dostává do 
pohybu p�vodní obraz, optika událostí i sama gramatická stabilita materiálu. Co je dle Vás 
smyslem permutací?  

d) Vyhledejte náznaky progresivní nepohody6 textu. 

e) Co evokují adjektivum mosazný (rouillée) a slovní spojení vít�zný pochod (une marche 
triomphale), vít�zný oblouk (l´arc triomphale) v kontextu organizovaného hemžení mravenc�
v mraveništi? Mravenci se pohybují podle striktního �ádu, daného od p�írody: pro� obsahuje 
vykreslené hemžení mravenc� sou�asn� nonsensový prvek? 

f) Najd�te v textu básnickou figuru, tzv. anaforu, založenou na opakování shodného slova nebo 
skupiny slov na za�átku za sebou jdoucích verš�. Jaký dojem tato figura v básni umoc�uje, jak 
na Vás p�sobí? 

���������������������������������������� �������������������
4 Hilzna (z n�m�iny e Hülse) zna�í kovové plášt� od náboj� r�zných ráží. 
5 Jednou se jedná o v�tu jednoduchou, podruhé o souv�tí s v�tou vztažnou. 
6 Tento text pochází ze sbírky Emila Juliše Progresivní nepohoda (1965).�
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5. Využití text�  

a) vytvá�ení vlastního literárního textu p�i v�tší mí�e �ízenosti: 
• kybertext z vlastního lexika 

Pro tvorbu kybertextu je t�eba stanovit obecnou formulaci v�tné konstrukce, do které jsou 
dosazovány výrazy, které jsou statisticky vybírány. Takto vzniklé stochastické (náhodné) 
básn� jsou podobné básním vzniklým pomocí po�íta�ového programu. Výrazy jsou napsány 
na samostatných líste�cích, rozd�lených do n�kolika osudí podle slovních druh� a jejich tvar�. 
Je vhodné, aby každé osudí obsahovalo maximáln� deset výraz�. Texty je možno vytvo�it i 
formou kooperativního psaní, resp. psaní ve dvojicích, jak se o to pokoušeli Hiršal a 
Grögerová (1967, 1993). 

             Vzor v�tné konstrukce (se strukturou podmínkové v�ty) zní: 
Jestliže – �initelské substantivum – sloveso ve 3. osob� sg., pak – �initelské substantivum – 
sloveso ve 3. osob� sg. 
Text je možno vylosovat a zaznamenat ve 2 – 3 osudích. 

• kybertext z cizích literárních d�l 

Kybertext coby stochastický (náhodný) text lze vytvá�et též z cizích literárních d�l (z jejích 
úryvk�). Inspirací by mohl být nap�. text B. Grögerové Morgensternova tajenka (1968, s. 60 
[1966]) nebo text J. Hiršala a B. Grögerové Faulknerovo jablko (tamtéž, s. 60 [1962]). 

• konstelace s variacemi 

V konstelaci, jež se nachází na pomezí vizuální a kombinatorické poezie, je možno 
kombinovat libovolná slova, která by však nem�la postrádat vnit�ní souvislosti. Inspirací  pro 
studenty m�že být konstelace brazilského autora J. L. Grünewalda7. Lze zde využít podobnosti 
slovní zásoby mezi románskými jazyky (výrazy ve francouzštin� a brazilské špan�lštin�), což 
usnad�uje porozum�ní slov, z kterých je tato báse� vytvo�ena: solo, sol, só, sombra8. 

b)  vytvá�ení vlastního literárního textu p�i menší mí�e �ízenosti: 
• tvorba libovolného matematicko-permuta�ního textu 

Vytvo�te libovolný kombinatorický text s vlastním lexikem a vlastní strukturou, kde byste 
využili matematické metody variace, kombinace �i permutace9. 

• volná produkce, jež souvisí bezprost�edn� s didaktickou interpretací textu o pochodu 
žlutých mravenc�

Kdybyste mohli p�epsat kombinatorický text o pochodu žlutých mravenc� do formy p�íb�hu, 
jak by vypadal? Lze vytvo�it nap�íklad p�íb�h odehrávající se na pustém ostrov� o dokonalé 
olympijské spo�ádané spole�nosti, která je ve skute�nosti totalitou, nebo vále�ný p�íb�h. 

���������������������������������������� �������������������
7 GRÜNEWALD [online]. [cit. 12. 9. 2009]. Dostupné z 
http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_visual/jose_lino_grunewald.html. 
8 Ve francouzštin� existují obdobná slova seul, soleil, seulement, ombre; v �eském p�ekladu se jedná o slova  
sám, slunce, pouze, stín.
9 Pokud si studenti tyto pojmy a postupy z matematické statistiky již nevybavují, necháváme na jejich 
samostatné rešerši si tyto kombinatorické postupy oživit.��
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c) transpozice znakového systému 
•  podle environmentu – instalace do prostoru, schématu Krysího hnízda Miloslava Topinky 

(1990 [1970, náklad rozmetán]) se pokuste výtvarn� znázornit �rtu mraveništ� E. Juliše, 
s nápisy ve francouzštin�.  

d) Navštivte mediatéku Francouzského institutu nebo n�kterou z pobo�ek Francouzských 
Aliancí. Vyhledejte knihu Anthologie de la poésie tchèque contemporaine, 1945 – 2000 
(2002), do které byl text Emila Juliše za�azen. Zapadá dle Vás tato báse� do výb�ru text�? 
Zjist�te, kdo je p�ekladatel do francouzštiny Petr Král a která jiná díla francouzské literatury 
ješt� p�eložil. 
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Fáze kvalitativního výzkumu IV : Realizace ak�ního výzkumu 

Struktura ak�ního výzkumu u jednotlivých výzkumných skupin 

     U popisu celého cyklu realizovaného ak�ního výzkumu respektujeme u jednotlivých výzkumných 
skupin následující strukturu. Tuto strukturu opakujeme celkem �ty�ikrát, ve všech výzkumných 
skupinách. 

1. Charakteristika výzkumné skupiny: název a sídlo fakulty a vysoké školy, ze které 
pocházela výzkumná skupina; studijní program, typ studia, forma a ro�ník studia, název 
oboru, název bloku a p�edm�tu, v rámci n�hož výzkum probíhal, období pr�b�hu výzkumu, 
po�et zú�astn�ných student�; jazyková úrove� student� dle Evropského referen�ního rámce 
pro cizí jazyky 

2. Podmínky výzkumu a up�es�ující informace o výzkumné skupin�

3. Pr�b�h výzkumu: 

a) vstupní anketa: výsledky vstupní ankety, záv�ry ze vstupní ankety (tyto též �áste�n� m�ly 
vliv na další zacházení se samotnými metodickými fázovými postupy – zkoumali jsme 
p�edporozum�ní tématu konkrétní poezie; nap�. pod vlivem ankety u jasných znalostí vizuální 
poezie apollinairovského typu jsme následn� vynechali motiva�ní fázi u práce s konkrétní 
vizuální poezií). 

b) popis a analýza pr�b�hu metodického fázového postupu (pr�b�h fází 1-4): pr�b�h 
motiva�ní fáze, fáze seznámení s textem, fáze analýzy a porozum�ní textu a didaktické 
interpretace textu

c) popis a analýza produkce text�, vycházející z fáze 5 metodického fázového výzkumu, tj. 
využití textu konkrétní poezie, které spo�ívalo v tvorb� vlastního textu metodou tvo�ivého 
psaní (s v�tší �i menší mírou �ízenosti), v práci s kulturními reáliemi, ve využití textu metodou 
tvo�ivé dramatiky, v jazykové h�e atd. Samotné vytvo�ené texty a strukturované seznamy dle 
druh� konkrétní poezie jsou obsaženy v p�ílohách k diserta�ní práci. Autory studenty 
vytvo�ených text� uvádíme pouze k�estním jménem a zkratkou prvního písmene p�íjmení 
z d�vodu ochrany osobních dat a etického aspektu a v neposlední �ad� s ohledem na cíle 
výzkumu (nejde nám v prvé �ad� o autorství text�, nýbrž o vztah text� k výzkumným otázkám 
a výzkumnému problému).
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I. Ak�ní výzkum na Literární akademii 

Charakteristika výzkumné skupiny1

Název a sídlo fakulty vysoké školy, ze které pocházela výzkumná skupina: Literární akademie 

(Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), Praha

Typ studia: navazující magisterské studium 

Forma: prezen�ní 

Ro�ník studia: 5. 

Název oboru: Tv�r�í psaní – redak�ní práce 

Název bloku: povinné p�edm�ty – povinný základ 

Název p�edm�tu, v rámci n�hož výzkum probíhal: Francouzština pro mírn�/ st�edn� pokro�ilé 

Období pr�b�hu výzkumu: letní semestr akademického roku 2006/2007 (duben/ kv�ten 2007) 

Po�et zú�astn�ných student�: 16 

Jazyková úrove� student� dle Evropského referen�ního rámce pro jazyky: A2/B1 

Up�es�ující informace o výzkumné skupin� a podmínky výzkumu:  

     Francouzština jako cizí jazyk byl ve skupin� vyu�ován jako druhý cizí jazyk v p�edm�tu 
Francouzština pro mírn�/st�edn� pokro�ilé.  

                                                
1 Údaje o názvech studijního oboru, bloku a p�edm�tu vycházejí z oficiálního dokumentu Literární akademie 
s názvem Druhý cizí jazyk (francouzský, n�mecký, ruský, špan�lský): nápl� studijních p�edm�t�. Materiály 
Literární akademie, P�íloha �. 18, $4 odst. 1 písma, s. 1-3, 2007. 
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Pr�b�h ak�ního výzkumu ve výzkumné skupin� na Literární akademii

Výsledky vstupní ankety: 

1. Jedna studentka absolvovala školní docházku (základní a st�ední školu) v letech 1973 – 1986, 
ostatních 15 student� v letech 1989 – 2002.  

2. Student�m bylo jméno J. Kolá�e známé, a to proto, že na Senovážném nám�stí na Praze 1 byla 
v dob� konání výzkumu Galerie Ji�ího a B�ly Kolá�ových. 

3. Studenti texty V. Havla a J. Hiršala a B. Grögerové nerozpoznali, pouze uvedli, že se jedná o 
vizuální básn� rozptýlené do prostoru. 

4. Studenti uvedli jako vizuální poezii báse� La Colombe s tím, že se nemohli shodnout na jejím 
autorství (�ást z nich tvrdila, že autorem je G. Apollinaire, �ást, že P. Picasso). Ve skute�nosti 
existuje dílo La Colombe (Holubice) od obou autor�: u P. Picassa se jedná o výtvarné dílo, 
zatímco u G. Apollinaira o kaligram (celý název básn� zde zní La colombe poignardée).  

5. Pojem happening nebyl student�m neznámý, n�kte�í z nich si vybavili výstavu autora 
happening� Josepha Beuyse, která rok p�edtím probíhala v Muzeu na Kamp�.  

6. Pojmy konkrétní nebo experimentální poezie student�m explicitn� známé nebyly.  

Analýza a záv�ry vstupní ankety: 

     Z výsledk� p�edvýzkumu, tj. vstupní ankety, jsme u�inili následující analýzu a záv�ry, které jsme 
zohlednili i p�i následujícím výzkumu: 

1. Až na jednu studentku ostatní studenti vychodili školní docházku (základní a st�ední školu) 
v dob�, kdy již byla konkrétní a experimentální poezie sou�ástí u�ebnic a �ítanek v rámci 
p�edm�tu �eský jazyk a literatura. 

2. Pot�šujícím zjišt�ním bylo, že studenti reagovali na jméno Ji�ího Kolá�e, zejména v kontextu 
výtvarného um�ní. 

3. �eská konkrétní poezie námi vybraných reprezentativních autor� nebyla pro studenty známým 
jevem.  

4. Konotace student� o vizuální poezii se surrealismem a apollinairovským nadrealismem 
ukazují ur�ité pov�domí o tomto jevu.  

5. Pro znalost ak�ního um�ní se ukázaly jako d�ležité dokumentace a jeho retrospektivní 
za�azování do sbírek výtvarného um�ní, by� taková dokumentace živé p�edstavení nenahradí. 

6. Konkrétní nebo experimentální poezie nebyly pro studenty známé pojmy, by� se tyto v 
�ítankách pro základní a st�ední školu objevovaly. 
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Pr�b�h metodických fázových postup� ve výzkumné skupin� na Literární akademii

1. Fónická a fonetická poezie – pr�b�h metodického fázového postupu 

a) fónická poezie 

     Úkol v motiva�ní fázi, aby studenti p�edvedli, jak se sm�jí, vyvolal u této výzkumné skupiny 
sm�sici údivu, pobavení i pohoršení – studenti považovali zadání za stupidní úkol. Nakonec se n�kte�í 
studenti osm�lili a p�edvedli, jakými citoslovci se sm�jí. Když jsme poté skupinu vyzvali, aby totéž 
p�edvedla ve francouzském jazyce, rozhostilo se ve t�íd� ticho. Studenti si uv�domili, že Francouz se 
bude smát jinak než �ech. Teprve po rozd�lení do �ty� skupinek studenti navrhli citoslovce jako a –a, 
o – o (paralely k �eskému ha ha, ho ho): správn� usoudili, že vzhledem k tomu, že se h ve 
francouzštin� nevyslovuje (neozna�uje žádnou reálnou hlásku), nebude ji obsahovat ani smích.  
     Význam textu se skrytým názvem Chant du chagrin se student�m poda�ilo vydedukovat i díky 
tomu, že text obsahuje slovo bondieu (�es. panebože) a dvojhlásky evokující zármutek. Zda�ilá byla 
též didaktická interpretace textu pomocí metody tvo�ivé dramatiky: ani jeden z p�ednes� nebyl 
totožný, studenti vlastn� báse� p�ednesem vytvo�ili, text se jevil ve své procesuálnosti. Rovn�ž 
srovnání �eské a francouzské formy textu student�m oz�ejmilo odlišnou hláskovou strukturu obou 
jazyk� a odlišnou podobu citoslovcí pro tutéž situaci (aïe = au; euh = ehm). 

b) fonetická poezie 

     Tvorba clusteru v motiva�ní fázi se osv�d�ila, zvlášt� studenti na jazykové úrovni A2/B1 ERR 
profitovali z tvorby sémantického pole ve francouzštin� k tématu politika. V dob� pr�b�hu ak�ního 
výzkumu to navíc bylo navýsost aktuální téma pro Francii, kde tou dobou probíhaly prezidentské 
volby, z nichž výsledn� vyšel Nicolas Sarkozy. Ve fázi analýzy a porozum�ní textu studenti na první 
pokus dešifrovali 70 – 80 % textu Un poussin sort de l´oeuf. 
     V didaktické  interpretaci textu se studenti vyjád�ili v tom smyslu, že básník zkrátil slova, protože 
je cht�l do textu skrýt, tak jako se skrývá politik za hradbu slov, �ekne jen n�co, hovo�í ve zkratkách, 
heslech, ale podstatu zaml�í. Básník politice ned�v��uje, poukazuje prý na zautomatizovaný jazyk a 
planá volební hesla a �tverec by mohl symbolizovat volební urnu, resp. útvar, ve kterém se promítají 
volební sliby a hesla. 
     
     Rytmická deklamace, resp. rytmizace slov básn� m�la u student� této výzkumné skupiny kladnou 
odezvu, studenti využívali slovní zásobu z motiva�ní fáze (zvláštním zp�sobem zde došlo k propojení 
motiva�ní fáze a fáze využití textu). 

2. Vizuální konkrétní poezie – pr�b�h metodického fázového postupu 

    Z �asových d�vod� jsme b�hem ak�ního výzkumu pracovali s prostorovou poezií sm��ující 
k evidentní poezii a s piktogramy; fázový metodický postup s �istou prostorovou poezií a prostorovou 
poezií s d�razem na rytmické cít�ní jsme student�m fakultativn� nabídli k domácímu prostudování. 

a) vizuální prostorová poezie sm��ující k evidentní poezii 

     Uzlovou báse� Ji�ího Kolá�e v motiva�ní fázi p�evážn� studenti nevnímali jako typ p�edm�tné 
básn�, tj. jako dílo-znak, ale jako dílo-v�c, jako sou�ást reálného sv�ta. S její interpretací si p�íliš 
nev�d�li rady a zajímavým se jevil i názor, že kdyby se nejednalo práv� o uzly-smy�ky, což prý 
p�sobí destruktivn�, bylo by vhodné za�adit takové dílo do obchodu se suvenýry.  
     Ve fázi analýzy a porozum�ní textu a didaktické interpretace textu studenti dešifrovali obsahy obou  
prostorových básní – tj. naissance de la poésie a déclin de la poésie. Dokázali pojmenovat procesualitu 
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a hybnost textu, avšak neshodli se na tom, jestli jsou ochotni jako recipienti dané básnické útvary 
p�ijímat jako poezii; vyskytly se názory, že se spíše jedná o grafickou hru písmen, o rébus bez 
hlubšího sd�lného potenciálu. Teprve p�i otázce na dobový kontext vzniku Básní ticha zareagovali 
studenti zmínkou o cenzu�e, o noviná�ském newspeaku a o ohrožení svobody slova, takže v tomto 
kontextu by dle nich básn� Tout dire à nouveau/ naissance de la poésie a Tout dire autrement/ déclin 
de la poésie dávaly sv�j smysl (jako reakce na zmi�ované dobové problémy).  
     Co se využití text� tý�e, jedna studentka se pokusila o báse� – konstelaci (spíše o text na pomezí 
vizuální a tradi�ní poezie); dále jsme se setkali se dv�ma texty vizuální prostorové poezie (v jednom 
p�ípad� písmeno M sloužilo jako výtvarný znak a zbytek textu obsahoval ucelené v�ty; ve druhém 
p�ípad� byl text utvo�en z adverbií simulujících rozhovor na ulici). Ani jeden ze student� se však p�i 
tvorb� textu nevzdal slov �i slovních celk�, resp. význam� s nimi spojených.  

b) piktogramy 

     Vzhledem k všeobecné znalosti poezie Kaligram� G. Apollinaira (studenti v této skupin� ihned 
rozpoznali text G. Apollinaira Srdce) jsme motiva�ní fázi zúžili na p�ipomenutí tohoto avantgardního 
žánru poezie a oživení pov�domí o této sbírce jsme nechali na vlastním zvážení student� p�ed fází 
vlastní tvorby. 
      Z �asových d�vod� jsme nechali studenty, aby si zvolili, se kterým textem cht�jí pracovat. Zvolili 
si text Bouteille proustienne, inspirovaný tématem vína a dílem M. Prousta, by� se jednalo o text 
lexikáln� náro�n�jší než text En Ballon. Téma vína a vina�ství je zjevn� zaujalo více. Pom�rn�
jednozna�n� vymezili v rámci konkrétní poezie pojem piktogram a na základ� textu i pojem proud 
v�domí. 
     Ve fázi tvorby text� se pak dva studenti metodou kooperativního psaní nechali inspirovat textem 
Bouteille proustienne a následn� vytvo�ili texty – piktogramy Baudelaire a Enivrez-vous 1 a Enivrez-
vous 2 (dle vlastních slov jako „reklamní texty na víno a pití vína“). 
     Bez zajímavosti jist� není, že piktogram Baudelaire vystav�la dvojice student� na kombinatorické 
metod�, a to izolací písmen ve slovech vin, poésie, vertu, vyp�j�ených z Baudelairova textu Enivrez-
vous z Malých básní v próze.  

3. Destatická poezie – pr�b�h metodického fázového postupu 

a) destatická poezie imperativ�
     
     Ichichvory L. Nováka v motiva�ní fázi budily zpo�átku smích, pohrdání, pobavení a ned�v�ru 
(podobn� jako v ostatních výzkumných skupinách). Nakonec však studenti reagovali ochotn� a 
spolupracovali: vyjad�ovali se k tomu, jak by reagovali, kdyby se s takovýmto tvorem setkali v krajin�
(dostalo se nám odpov�dí jako: smál bych se, lekl bych se, schoval bych se, pozval bych ichichvora na 
výlet, vyfotil bych se s ním pod kaštany, zahrál bych si s ním šachy etc.). 
     Ve fázi analýzy a porozum�ní textu studenti mezinárodní slova p�ítomná v textu Ecris bez námahy 
rozpoznali (un éléctrocardiogramme, un sismographe, un médium, des météorites, des constellation) a 
tato slova pak výrazn� napomohla k porozum�ní básni na jazykové úrovni A2/B1 ERR. 
     Studenti bez v�tších potíží rozpoznali vztažné v�ty v textech destatické poezie imperativ� a rovn�ž 
ur�ili gramatickou formu imperativu. Na rozmanitost a originalitu p�ekladu za�átku textu Siffle však 
p�íliš nereagovali, proto jsme tuto �ást porozum�ní a analýzy textu dále nerozebírali, a p�enechali jsme 
ji skupinám s vyšší jazykovou úrovní. 
     Úlohy ve fázi didaktické interpretace textu zjevn� studenty zaujaly; studenti poukazovali na prvky 
absurdity obsažené v textech (na absurditu samotného po�ínání:  vykolejení z logiky všednosti – 
hvízdání v márnici, v psinci, v tunelu etc.) a následn� pom�rn� p�esn� definovali destatickou poezii 
(definici jsme nepožadovali v cizím jazyce).  
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     Ve fázi využití textu 5 student� ocenilo strukturní paradigma a p�ímo podle n�j vytvo�ilo své texty, 
nebo se texty Siffle, Oublie a Ecris alespo� nechalo voln� inspirovat (srov. dále).  

b) návody, jak se chovat p�ed obrazy a poezie recept�

     V motiva�ní fázi destatické poezie recept� studenti jmenovali své oblíbené francouzské pokrmy 
(crème brûlée, croque-monsieur, croque-madame, salade niçoise, crêpes, galettes, omellette aux œufs, 
coq au vin).  
     Ve fázi analýzy a porozum�ní textu ur�ili studenti gramatický druh �i zp�sob p�ípravy daného 
pokrmu (tvar „à la“) a doplnili další p�íklady: s´habiller à la mode, s´habiller à la Française, chapeau à 
la mode, crème au chocolat. 
    Slovo inoxydable sice studenti rozložili na strukturní �ásti (in-oxyd-able), avšak v této skupin�
nedokázali ur�it, že prefix in- zna�í zápor.  
     Studenti dokázali ur�it, v �em spo�ívá absurdita poezie recept� a poezie návod�, jak se chovat p�ed 
obrazy, rovn�ž nonsensové prvky se ukázaly jako nosné pro p�ipoutání pozornosti, d�ležité pro 
vnímání textu. Studenti si všímali i rytmického celku v�ty s obsazenými syntaktickými pozicemi; p�i 
výb�ru vzoru pro tvorbu vlastního textu však dávali p�ednost destatické poezii recept� p�ed návody, 
jak se chovat p�ed obrazy. Destatická poezie recept� svým vtipem a obsahem byla ženské �ásti 
výzkumné skupiny p�ece jen bližší.  

c) návody k použití a angažovaná poezie 

     Ludický princip v modelu p�episu existujícího textu, jeho transformace se satirickými a 
groteskními prvky, se projevil zejména v textu Compare avec toi-même, který byl ostatn� oblíben u 
všech výzkumných skupin. Jelikož zde studenti mohli uplatnit seberealizující prvek a do básn�
projektovat sebe sama, stala se tato báse� d�ležitým motiva�ním faktorem pro fázi vytvá�ení vlastních 
text�.  

4. Matematicko-permuta�ní poezie – pr�b�h metodického fázového postupu 

     U motiva�ní fáze jsme využili varianty b), tj. nalad�ní na práci s Julišovým textem Une parmi les 
marches triomphales pomocí student�m známého textu francouzského básníka J. Préverta Chanson 
pour vous (1983, s. 65 [1955]). Studenti bez obtíží tvo�ili surrealistické metafory slunce a m�síce 
(nap�. le soleil est…, la lune est….)2, do francouzštiny je nicmén� p�evád�li pomocí slovníku.   
     Studenti si matematicko-permuta�ní poezii pro vlastní tvorbu p�íliš nevybírali – její forma jim 
p�ipadala jako p�íliš exkluzivní a složitá. Inspiraci kombinatorickou poezií jsme posléze objevili u 
vytvo�ených text� vizuální poezie. Vlastní matematicko-permuta�ní poezii, i když rovn�ž v kombinaci 
s vizuální poezií, jsme nalezli pouze u variant textu Destrukce klí�e.

                                                
2 P�íklady vytvo�ených metafor: 
Le soleil est:/ Slunce je: 

- la clarté de l´univers/ sv�tlo vesmíru 
Le soleil était:/Slunce bylo: 

- le Roi au 18e siècle/ byl král v 18. století 
Le soleil ressemble:/ Slunce se podobá: 

- aux oeufs au miroir/ sázeným vejcím 

La lune est: 
- une fleur d´eau/ vodní kv�tina 
- une orange splendide, mais pas mûre/ nádherný, avšak nezralý pomeran�
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Analýza produkce text�  

     Op�t se ukazuje obliba text�, kde lze užít sémantiky slova (by� s absurdními konotacemi, v�etn�
text�, blížících se próze), tj. text�, kde se poezie zcela nevzdává slova jako nositele významu a kde lze 
za�lenit básnickou – ne pouze prostorovou – syntax. 
     Z celkového po�tu 21 text� je více než polovina, tj. 11 text�, psáno formou destatické poezie 
imperativ�, recept� a návod�. Studenty vytvo�ené texty destatické poezie imperativ� jsou blízké 
happening�m (texty Lettre, Sans problèmes, Livre); v�tšinou se striktn�ji drží nabízené šablony textu 
(což umož�ovalo vytvá�et texty na solidní jazykové úrovni i p�i mírné pokro�ilosti ve studiu 
francouzštiny jako cizího jazyka – nap�. texty Peins, Oublie a Menu). Zvláštní zastoupení mají texty 
s užitím �ady substantiv a adjektiv (destatická poezie recept�) nebo infinitiv� (destatická poezie 
návod�, jak se chovat p�ed obrazy). Nabízená struktura text� napomohla student�m vytvá�et originální 
texty s minimem gramatických chyb.  
     Jako mimo�ádn� oblíbené a kreativní se v této výzkumné skupin� jevily texty vizuální poezie, 
zejména piktogramy. Práv� na nižším stupni osvojení francouzštiny jako cizího jazyka tyto skýtaly 
možnost obrazov� vyjád�it jazykové sd�lení, �asto s minimem slovní zásoby, a realizovat jej formou 
nelineární syntaxe.
     Texty fónické a fonetické poezie a poezie matematicko-permuta�ní skupin� vyskytují spíše 
sporadicky. Jedním z možných vysv�tlení je, že zdánliv� jednodušší texty jsou ve skute�nosti t�mi 
složit�jšími; aby �tená� mohl p�istoupit na analytickou hru konkrétní poezie, musí mít pom�rn� solidní 
znalosti o daném cizím jazyce, o jeho gramatické struktu�e (fonetické, lexikologické, syntaktické).  

1. Destatická poezie 

1.1 destatická poezie imperativ�

     Texty destatické poezie imperativ� jsou u �ízené produkce student� ve výzkumné skupin�
v blízkosti angažované poezie a mnohdy se rozdíly mezi ob�ma žánry stírají. Text Lettre (Dopis) je 
návodem, jak si posílat dopisy po �ece; text Livre pak vyzývá, jak komunikovat s knihou, text Sans
problèmes je zase návodem, jak se zbavit svých problém� (Napište na roli toaletního papíru vše, co 
Vám zp�sobuje utrpení, a zav�ste papír na strom a dívejte se, jak Vaše problémy vlají ve v�tru3; 
p�eklad do �eštiny L.D.). 
     Texty Peins (Kresli) a Oublie (Zapome�) napodobují inven�ním zp�sobem strukturu text� L. 
Nováka; struktura vztažné v�ty peins comme…. (kresli jako….) a oublie…. qui…. (zapome� na…., 
který/co….) se ukazuje jako podn�tná pro imaginaci píšícího.  

1.2 destatická poezie návod�, jak se chovat p�ed obrazy 

     Autor si zvolil jako nám�t pro sv�j oblíbený obraz od Clauda Moneta Le pont d´Argenteuil (1874) 
a vytvo�il svérázný návod, jak se chovat p�ed obrazem mostu p�es Seinu v m�ste�ku Argenteuil: „Mít 
s sebou rt�nku/pomalovat si �erven� ruce/d�lat pohyby jako želva.“  

1.3  destatická poezie recept�

     Destatická poezie recept� se v této výzkumné skupin� pohybuje na škále od text� s �erným 
humorem k milostným básním. 
     Recept Poule relevée à la Helena V. (Pikantní slepice podle Heleny V.) je nápadný 
surrealistickým vyzn�ním a absurdním humorem – kone�ným výsledkem je absurdní asambláž, 
pokrm, jejž má konzument nakonec vyhodit z okna.  
     Do textu Menu autorka vkládá slovní zásobu z b�žné mluvy v poetickém kontextu; jedná se o 
milostnou báse�, kde lyrické já p�edstavuje sebe sama v rozli�ných �ástech menu. Nevyhýbá se ani 

                                                
3 Není-li uvedeno jinak, jsou dále p�eklady citací básní v �eštin� našim autorstvím; p�eložili jsme dané pasáže 
z d�vodu lepší srozumitelnosti uvád�ných p�íklad�.  
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p�irovnání a metafo�e (nap�. p�edkrm: mé �okoládové o�i, mé medové vlasy; nápoj: mé minerální slzy, 
má �ervená krev). Autorka vhodn� za�lenila do poetického textu dovednost vyjád�it ekvivalentn� ve 
francouzštin� pozici adjektiv, vyjád�ení p�ívlastk� atd. (mes cheveux au miel – mé medové vlasy etc.).  
     Text L´Eloignement (Odcizení) je výpravným p�íb�hem o vzdálení se dvou lidí, napsaný jako 
„recept na odcizení“ – na jednotlivých �ádcích, které jsou složeny výhradn� ze substantiv, jsou 
vyjmenovány spádem slov fáze vzdálení se dvou blízkých lidí, kon�ící odchodem jednoho z nich. Text 
p�ipomíná obdobu básn� J. Préverta Le déjeuner du matin, avšak formou destatické poezie a bez 
slovesných tvar�.  
     V P�edkrmu – surrealistickém t�í�ádkovém výjevu – máme vypít slánkou nápoj z hrnku bez ouška. 
Menu à la Cossette de la République de Banane je složeno z nesouvisejících p�edm�t� (jedná se o 
asambláž ze d�eva starého nábytku, sbírky poezie, tenisek s tkani�kami etc.), kterou máme nakonec 
zalít vodou z rozbité vázy. Vliv výtvarné tvorby Ji�ího Kolá�e, se kterou se studenti seznámili b�hem 
metodického postupu s vizuální konkrétní poezií, je zde patrný.  
      

2. Vizuální poezie 

2.1  vizuální poezie prostorová 

     Autorka využila zdvo�ilostních frází z u�ebnice francouzštiny a v�t s komunikativní funkcí 
výpov�di pro vyjád�ení váhání, souhlasu a nesouhlasu, aby vytvo�ila vizuáln�-prostorový text 
s názvem Une méprise (�es. Pohrdání). Studentka znázornila vyprázdn�nost jazykové komunikace, 
formálních zdvo�ilostních frází; text má sugerovat dialog dvou osob, umíst�ný do prostoru stránky. 
Báse� kon�í pointou Chacun est artisan de sa fortune (�es. Každý svého št�stí str�jcem).     
     M-vie je vizuáln�-prostorovým textem, který napsala studentka s k�estním jménem Martina. Text 
byl voln� inspirován Kolá�ovou básní Compare avec toi-même; nápadná je grafická stránka textu – 
tu�n� zvýrazn�né velké písmeno M, uvád�jící v každé �ádce jinou (auto)biografickou skute�nost, 
mající však obecn�jší charakter, nebo� se obrací ke �tená�i pomocí p�ivlast�ovacích zájmen, která mají 
kontaktní funkci (la Marmelade sucre ton humeur; le Médecin guérit ta maladie etc.). Báse�
p�ipomíná svou formou též životopis, resp. parodii na n�j. 

2.2 vizuální poezie prostorová s prvky lettrismu 

     Vizuální báse� Méth-Ode de Swann p�ipomíná typografický rébus, ke kterému hledá �tená�
sémantický klí�. �tená� je podroben jazykové h�e autorky textu – má dešifrovat slova Odette (což je 
vlastní jméno), dette (dluh), ode (óda), Odysée (Odyseus, vlastní jméno), exode (vyhnanství, odchod), 
ex-Ode (minulá, bývala óda nebo Ode jako jméno). Podle vlastního komentá�e autorky poetické 
kreace je v textu skryta inspirace románem Marcela Prousta Hledání ztraceného �asu, resp. dílem 
nazvaným Swannova láska, kdy se hrdina díla Swann, �lov�k vzd�laný a ušlechtilý, zamiluje do ženy 
se špatnou pov�stí, Odetty de Crécy. Interpretace vizuální básn� Méth-Ode de Swann je otev�ená, 
jedná se o um�leckou hru, též o piktogram, nebo� tvar básn� p�ipomíná labu� (a jméno Swann 
znamená v angli�tin� práv� labu�).  

2.3  vizuální poezie prostorová – ideogram 

     Do ideogramu s prvky permutace Vlasy/Cheveux ve dvojjazy�né podob� (�esky a francouzsky) 
autorka vložila prvky vizuální a kombinatorické, aby nazna�ila pohyb v básni – vanutí v�tru i proces 
rozfoukání vlas�. Báse� je napsána formou nelineární syntaxe. Inven�ní p�eklad textu z �eštiny do 
francouzštiny nazna�uje autor�inu schopnost vystihnout ekvivalentn� v obou jazycích sd�lovaný 
obsah. Motivací autorky k napsání textu byla dle jejího komentá�e i osobní zaujatost tématem, nebo�
v dob� tvorby textu se studentka zaobírala osobn� vlasovým modelingem. 
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2.4  vizuální poezie – piktogram 

     Texty Baudelaire, Enivrez-vous 1 a Enivrez-vous 2 (s podtituly Verre Baudelairien) m�žeme 
�adit co se formy tý�e k text�m vizuální poezie. Jedná se o text autorské dvojice – o piktogramy 
(forma �íše je spojena s obsahem slova víno). Inspirací se autor�m stala báse� v próze Enivrez-vous ze 
sbírky Malé básn� v próze Ch. Baudelaira (1997 francouzsky, s. 65), kterou auto�i citují na samotném 
za�átku, p�ed uvedením svých poetických kreací – auto�i tak pracují s principem intertextuality, nov�
pojímají již existující báse�. 
     V textech Enivrez-vous 1 a Enivrez-vous 2 (�es. Opíjejte se 1 a Opíjejte se 2) se dále dají 
post�ehnout pokusy o permutaci: v textu Enivrez-vous si auto�i pohrávají s citátem z Baudelairovy 
básn� (�lov�k se má dle Baudelaira opíjet poezií, ctnostmi a vínem; tato t�i slova pak studentská 
autorská dvojice kombinatoricky v básni zpracovává). V textu Enivrez-vous 2 pak studenti zacházejí 
s entropií samotného imperativu enivrez-vous. Textura se postupn� vytrácí zužujícím se tvarem �íše až 
na jediný grafém. 
     Auto�i k textu Baudelaire p�ipojuje titulek Baudelaire – plus qu´un vin; k textu Enivrez-vous 2
titulek Baudelaire. Un cognac, �ímž do obou básní vnáší z�ejmý významový podtext, že se jedná o 
texty reklamní. Tímto autorská dvojice vybo�ila z formy pouhého piktogramu a jejich pokus o 
konkrétní poezii se tak spíše posouvá k avantgardnímu p�edch�dci tohoto druhu poezie, k poetismu. 
Text má i skrytý ironický rozm�r, zachází s nadsázkou, paroduje již existující reklamy na alkoholické 
nápoje. 

2.5  vizuální poezie – konstelace 

     Báse� Mariage je založena na obm�n� – variacích 4 slov (vert, rouge, treflés, carreau – zelená, 
�ervená, se �ty�lístky, s �ty�úhelníkem), která zna�í bu� barvu, nebo vzor na svatebním p�ehozu (jak 
je nazna�eno názvem básn�; Mariage, svatba), nebo b�hem karnevalu (jak je nazna�eno veršem: j ´ai 
boa et tu es roi – mám p�evlek a ty jsi král). Tato báse� se blíží konstelaci, ale nese i prvky tradi�ní 
poezie (užitím rýmu a metrické normy), dále pak prvky nonsensové.  

3. Matematicko-permuta�ní poezie – piktogram s permutací 

Text Destruction d´une clé (Destrukce klí�e) je piktogramem - d�vtipnou kombinatorickou hrou. Do 
estetického objektu (tvaru klí�e) je vložena v�ta „la clé pour ouvrir la porte de liberté est la 
deconstruction“, tzn. klí� k otev�ení dve�í svobody je dekonstrukce, se kterou je v následujících 
variantách téhož klí�e pracováno dv�ma zp�soby: 

• písmena jsou rozptýlena do prostoru, dochází ke kombinatorickému p�eskupování písmen, 
které nabízí dojem samopohybu textu 

• dochází k rozpadu a mizení, zániku celku textu 

Autor textu nazna�uje filozofický kontext svého po�ínání, a tím je Derridova dekonstrukce a teorie 
poststrukturalismu. Slovo je osvobozeno z hranic daných tvarem klí�e tím, že je rozkládáno, podléhá 
pravidl�m kombinatoriky a mizí ze stránky.  
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II. Ak�ní výzkum na Pedagogické fakult� Univerzity Karlovy 

Charakteristika výzkumné skupiny1

Název a sídlo fakulty vysoké školy, ze které pocházela výzkumná skupina: Pedagogická fakulta 

Univerzity Karlovy, Praha

Studijní program: U�itelství pro st�ední školy 

Typ studia: navazující magisterské studium 

Forma: prezen�ní 

Ro�ník studia: 5. 

Název oboru: U�itelství všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t� pro ZŠ a SŠ – francouzský jazyk 

(dvouoborový) 

Název bloku: povinn�-volitelný p�edm�t 

Název p�edm�tu, v rámci n�hož výzkum probíhal: Expréssion écrite III (Písemný projev ve 

francouzštin� III) 

Období pr�b�hu výzkumu: zimní semestr akademického roku 2007/2008 (listopad – prosinec 2007) 

Po�et zú�astn�ných student�: 20 

Jazyková úrove� student� dle Evropského referen�ního rámce pro jazyky: C1/C2 

Up�es�ující informace o výzkumné skupin� a podmínky výzkumu: 
Z celkového po�tu 20 student� se vyskytly ve skupin� následující kombinace p�edm�tu francouzský 
jazyk a literatura s t�mito p�edm�ty: 

francouzština – �eština (4 studentky)                
francouzština – angli�tina (4 studentky)                          
francouzština - n�m�ina (3 studentky)                            
francouzština – d�jepis (3 studentky)                               
francouzština – matematika (1 student)                        
francouzština – spole�enské v�dy (3 studentky)              
francouzština – t�lesná výchova (2 studentky) 

     Ve výzkumné skupin� zcela chyb�ly nap�. kombinace francouzština – um�lecké výchovy (výtvarná 
výchova, hudební výchova), nebo� katedra francouzského jazyka a literatury tyto studijní kombinace 
ve sledovaném ro�níku neotev�ela. 
     Výzkum jsme provedli ve skupin� extern�, na pozvání a s laskavým souhlasem vedoucí seminá�e, 
nebo� v této skupin� jsme nevedli pravidelnou výuku.  
     Kontaktní simulace výuky trvala 3 vyu�ovací hodiny v listopadu 2007; na domácí samostudium a 
samotné napsání vlastních text� bylo student�m poskytnuto �asové rozmezí t�í týdn�. 

                                                
1 Údaje o názvech studijního programu, oboru a p�edm�tu vycházejí ze sylab� Katedry francouzského jazyka a 
literatury Pedf UK, p�ístupné z: http://userweb.pedf.cuni.cz/kfjl, cit. 28. 11. 2007. 
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Pr�b�h ak�ního výzkumu ve výzkumné skupin� na Pedagogické fakult� Univerzity Karlovy

Výsledky vstupní ankety:  

1. Všech 20 student� absolvovalo školní docházku v letech 1990 –2003. 
2. a) P�i vyslovení jména Ji�í Kolá� se t�em studentkám vybavil pojem koláž, jedna studentka si 

vzpomn�la, že se „jakýsi“ Ji�í Kolá� autorsky spolupodílel na vypráv�ní o Enšpíglovi. Jedna 
studentka p�ipomn�la výstavu, která se konala „p�ed pár lety v galerii u K�ižíkovy fontány na 
Praze 7“.  

       b) Ladislav Novák byl pro p�ítomné studenty neznámým autorem. 
       c) Ani na jména Josef Hiršal a Bohumila Grögerová studenti nereagovali.  
3. Texty V. Havla a J. Hiršala a B. Grögerové nebyly student�m známé; studenti neur�ili ani 

autory, ani názvy text�. Pouze udávali souvislost s francouzskou vizuální poezií konce 19.  
století. 

4. V souvislosti s pojmem vizuální poezie si studenti vybavovali jméno Guillauma Apollinaira a 
ponejvíce jej p�i�azovali ke sm�ru surrealismu nebo dadaismu.  
Jedna studentka vyslovila jméno Mana Raye, avšak nedokázala jej za�adit ani k um�leckému 
sm�ru, ani si nevybavovala žádné konkrétní dílo tohoto autora. 

5. Na pojem happening studenti nereagovali, po chvíli ticha se jedna studentka z kombinace 
francouzština – angli�tina ozvala s p�ekladem tohoto slova do �eštiny („akce“), avšak pod 
tímto pojmem si neum�la nic p�edstavit. 

6. Pojmy konkrétní nebo experimentální poezie byly student�m zcela cizí.  

Analýza a záv�ry ze vstupní ankety: 

Z výsledk� p�edvýzkumu, tj. vstupní ankety, jsme u�inili následující analýzu a záv�ry, které jsme 
zohlednili i p�i následujícím výzkumu: 

1. Studenti vychodili školní docházku (základní a st�ední školu) v dob�, kdy již byla konkrétní a 
experimentální poezie sou�ástí u�ebnic a �ítanek v rámci p�edm�tu �eský jazyka a literatura. 

2. Pot�šujícím zjišt�ním bylo, že studenti reagovali na jméno Ji�ího Kolá�e, ovšem nikdo z nich 
si neuv�domoval souvislost s p�edm�tem, který studují, nikdo nespojoval jeho jméno s Francií 
ani s bohatým literárním, resp. kulturním vlivem, který m�la francouzská kultura na Kolá�ovo 
dílo. Jména L. Nováka, J. Hiršala a B. Grögerové byla pro studenty neznámá, a to dokonce i 
pro studentky s kombinací studijních obor� francouzština – �eština. 

3. Ani p�i opa�ném postupu zjiš�ování obeznámeností s texty konkrétní poezie, tj. od 
konkrétního textu k žánru a autorství, jsme se nesetkali s obeznámeností o tématu, s p�edchozí 
zkušeností s tímto typem textu. Jméno Guillauma Apollinaira studenti spojovali s ur�itými 
avantgardními proudy, avšak místo kubofuturismu se jim spíše vybavovaly ostatní p�íbuzné 
sm�ry, jméno Man Ray existovalo spíše izolovan� v souvislosti s tímto druhem (vizuální 
poezie), bez možnosti vybavit si konkrétní artefakt nebo um�lecký sm�r. Jiného p�edstavitele 
vizuální poezie v d�jinách literatury žádný ze student� nebyl schopen jmenovat. 

4. Happening byl pro studenty neznámým pojmem, sami se žádného happeningu neú�astnili. 
5. Konkrétní nebo experimentální poezie nebyly pro studenty známé pojmy, by� se v �ítankách 

pro základní a st�ední školu objevovaly. Tento záv�r však není jen negativní: tato neznalost 
byla i jistou výhodou v tom smyslu, že studenti nem�li b�hem ak�ního výzkumu k textu žádná 
p�edporozum�ní ani p�edsudky. 
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Pr�b�h metodických fázových postup� ve výzkumné skupin� na Pedagogické fakult�

1. Fónická a fonetická poezie – pr�b�h metodického fázového postupu 

a) fónická poezie 

     V textu Zp�v ho�e (Chant du chagrin) si studenti všimli funkce interpunk�ních znamének, 
vyjad�ujících v básni zármutek (potýkáme se zde s cestou od citoslovcí k interpunk�ním znaménk�m, 
k p�edsémiotickému stavu ticha). 
     Studenti si též kladli otázku, jakými sm�ry by m�li „�íst“ Zp�v smíchu a Zp�v ho�e, když je báse�
rozložena na stránce. Všímali si též r�zných podob citoslovcí v �eštin� a francouzštin�. 

b) fonetická a vizuáln�-fonetická poezie 

     Studenti zd�raznili možnost zneužitelnosti jazyka, volebních hesel, volebních slib�. Jako slovní 
zásobu pro rytmický �et�zec (pro rytmickou deklamaci) si studenti nakonec zvolili téma blízké politice 
– ekologii. 
     Studenti shledali jako nejzajímav�jší text Un poussin sort de l´oeuf (vizuáln�-fonetickou poezii) a 
reinterpretovali jej: jedna studentka ve fázi produkce text� zachovala i název textu a do textového 
vzoru vložila skrytá slova – adjektiva provázející vztah. 

2. Vizuální poezie – pr�b�h metodického fázového postupu 

a) �istá prostorová poezie a prostorová poezie s d�razem na rytmické cít�ní     

     V motiva�ní fázi jsme p�edstavili student�m vizuální báse� – písmeno M Jind�icha Heislera. 
Navazovalo seznámení se s textem prostorové poezie i + e Pierra a Ilse Garnierových. Reakcí na text – 
typogram i + e byla sm�sice podivu a smíchu; oproti básni J. Heislera M se dle student� jedná o 
zna�né zjednodušení; nechápali, pro� by tento výtvor m�l být považován za um�ní. Podobné rozpaky 
n�kdy prý zažívají v galerii moderního um�ní, kde je za výtvarné um�ní vydávána kdejaká abstrakce 
nebo plocha nat�ená na �erveno.  
     Ve fázi didaktické interpretace p�i zmínce o lettrismu zazn�ly rovn�ž spíše zamítavé reakce, podle 
student� se jednalo o hru s písmenky, vhodnou p�evážn� pro 1. stupe� základní školy. Pozoruhodnou 
shledávali pouze otázku, zdali hlásky e, i mají stejné kvality v �eštin� a francouzštin�. 

b) vizuální prostorová poezie sm��ující k evidentní poezii 

     V motiva�ní fázi p�i setkání s Uzlovou básní J. Kolá�e studenti shledali tuto morbidní, tajemnou, 
evokovala jim intelektuální sebevraždu (forma smy�ky – uzlu v básni).  
     P�i didaktické interpretaci textu studenti u básní, u kterých neznali název, vymysleli po rozlušt�ní 
slovních spojení naissance de la poésie a déclin de la poésie tuto dichotomii názv�: l´aube – la 
crépuscule; le jour naissant – la nuit tombante; la vie – la mort; l´alouette – le hibou; l´apparition – la 
disparition; apparaître – disparaître. 

c) vizuální poezie – piktogramy 

     Jelikož byli studenti na jazykové úrovni C1/C2 (a tudíž jsme se nepotýkali p�i práci s piktogramy s 
jazykovou bariérou), pracovali jsme s ob�ma básn�mi (Bouteille proustienne a En Ballon). K tématu 
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vina�ství ve fázi analýzy a porozum�ní textu studenti soust�edili výrazy typické pro oblast vina�ství, 
které vyhledali v básni, a doplnili dalšími výrazy ze slovník� Le Petit Robert a Larousse2. 
     Studenti ur�ili syntaktickou podobu básn�: formu proudu v�domí (nápodobu proustovského 
dialogu) a formu piktogramu. Oblíbili si též typ textu básní – obraz�, nebo� podtrhoval sémantický 
aspekt vizuáln� komponovaných slov a tento typ si také ponejvíce vybírali k vlastní textové produkci. 

3. Destatická poezie - pr�b�h metodického fázového postupu 

     V této skupin� se studenti byli schopni zamyslet nad �eskou a francouzskou verzí textu Siffle, 
zejména nad jeho za�átkem a odlišnými zp�soby vyjad�ování zp�sobu ve francouzštin� (ekvivalenty 
vyjád�ení zp�sobu jsou ve francouzštin� zcela jiné: nap�. hvízdej na rty – siffle en tirant la langue – je 
p�eloženo pomocí gérondivu - p�echodníku). 
     Velké oblib� se op�t dostalo poezii recept�; došlo zde ke zvláštní kombinaci aluzí na výtvarné 
um�ní v poezii recept� (Dalí, Hollar, Zrzavý), a to v souvislosti s recepty na pokrmy, nikoli na 
samotné návody, jak se chovat p�ed obrazy. 
     U poezie recept� studenti v této skupin� reagovali na tv�rce Jeana Arpa i na Raoula Hausmanna, 
jména jim byla známa z literární historie (z kontextu dadaistické tvorby), proto i rychle ur�ili tento 
um�lecký sm�r dle struktury básn�.  
     Tzv. destati�nost (neukon�ený charakter) v poezii imperativ� má dle názoru této výzkumné 
skupiny charakter asociací. 

4. Matematicko-permuta�ní poezie - pr�b�h metodického fázového postupu 

     Vzhledem k vyšší jazykové úrovni student� v této skupin� ve fázi analýzy a porozum�ní textu 
byli ú�astníci výzkumu bez potíží schopni ur�it syntaktické konstrukce (v�ta jednoduchá versus 
souv�tí s vedlejší v�tou vztažnou) a též slovesnou formu, ze které je odvozeno adjektivum 
grouillant, - e (hemžící se) – jednalo se o p�í�estí p�ítomné, tj. participe présent.  
     Studenti ur�ili p�esn� místa v textu, která se blíží tradi�ní poezii a místa blížící se 
experimentální poezii (vytvo�ené metodou permutací), vyhledali v textu anafory (žlutí mravenci; 
žlutá p�edstava; žlutá záplava). Všimli si posun� s gramatickou stabilitou materiálu. Vyjád�ili 
názor, že organizované hemžení mravenc� odkazuje na vojenský �ád, vojenskou disciplínu. 
     Zazn�ly názory, že se student�m text vyložen� nelíbil, že se p�i práci s ním cítili nep�íjemn�, 
úzkostn�, nepohodln�: zde bychom mohli hovo�it o dosažení autorské intence u �tená�e, nebo�
p�esn� s tímto cílem byl text ze sbírky Progresivní nepohoda koncipován autorem. 
    Studenti shledali text permuta�ní poezie p�íliš obtížným na to, aby vytvá�eli kybertext z 
vlastního lexika nebo z lexika z cizích literárních d�l.  

                                                
2 Z textu studenti vyhledali tyto výrazy týkající se vína: la clémence, le pollen de la fleur, les vendages, la peau 
du raisin, distiller, la quintessence des tanins colorés, le règne minéral, le règne végétal.  
Nad rámec textu utvo�ili studenti toto lexikální pole: l´appelation, l´arôme, le bouchon, le cépage, l´acidité, 
musqué, la pinote, le saveur, le goût, la sensation, sec, le rouge, le blanc,  le rosé, la fermentation. 



174

Analýza produkce text�

     Na otázku, pro� si studenti vybírali zejména vizuální �i vizuáln�-fonetickou poezii, studenti 
odpovídali, že je v ní uplatn�n princip hravosti. Potud pro výzkum pot�šující odpov�� – avšak n�které 
kreace vizuální poezie p�sobí pon�kud neinven�n�, samoú�eln�, ve stylu hlavn� n�co napsat. P�i 
bližším ohledání situace vyplynulo, že studenti si vybírali tento druh textu n�kdy ne proto, že oni sami 
by byli uchváceni poetickou hrou, ale protože se domnívali, že se od nich o�ekávají hravé typy text�, 
jelikož jsou studenty pedagogické fakulty, a tudíž by oni sami m�li ve svém budoucím povolání 
uplatnit kreativní a hravý princip, a tyto p�ístupy bylo možno nejsnáze a nejz�eteln�ji uplatnit práv�
v tvorb� text� vizuální poezie. Na otázku, zdali oni sami by konkrétní poezii ve výuce využili, 
odpovídali anonymn�, že spíše ne, p�estože oni sami postupovali se zaujetím p�i tvorb� textu, nebo� se 
domnívají, že p�i výuce francouzštiny jako cizího jazyka je t�eba se v�novat zejména výuce jazykové 
(praktické) složky. Další p�ekážku pak vid�li v tom, že jejich budoucí studenti v�tšinou nebudou 
nejspíš na takové úrovni, aby se s nimi dalo pracovat s literárními texty, natož n�jaký literární text 
samostatn� psát.  

1. Vizuální konkrétní poezie (básn�-obrazy) 

     Text Le ballon et la balle prozrazuje inteligentní nápad v oblasti vizuální poezie, kde autorka textu 
paroduje heslo Francouzské revoluce liberté, égalité, fraternité: slovo liberté (svoboda) náleží jen 
v�tšímu balónu, �ímž komicky p�sobí slova égalité a fraternité (rovnost a bratrství), která jsou napsána 
mezi v�tším a menším balónem. Z kontextu je pak logické, že balón (le ballon) je nad�azen mí�ku (la 
balle), což napovídá i název textu. 
     Vizuální text Arbre (Strom) je na ekologické téma. Na obrys stromu je zaznamenána slovní zásoba 
vztahující se k p�írod� (fauna, flora), uvnit� textu jsou slovesa v infinitivu, vyjad�ující úctu k p�írod�
(Sauver! Estimer! Protéger! etc.). 
     Homme idéal (Ideální �lov�k nebo muž) je popsán tak, že adjektiva charakterizující vlastnosti 
ideálního muže jsou vepsána do obrysu lidské postavy. 
     La chanson préférée (Oblíbená písni�ka) je zase ztvárn�na formou houslového klí�e, do jehož 
obrysu autorka skryla slovní zásobu vztahující se k tématu hudba. 
     Do piktogramu Aimer – obrysu srdce je vepsáno vyznání lásky (je t´aime). Téma – pr�b�h vztahu - 
je ztvárn�no r�znou interpunkcí od vyk�i�níku, p�es te�ku až k otazníku, což p�ipomíná poetiku 
Havlových Antikód�. 
     Text La vie tvarem napodobuje k�ížovku. Celý dešifrovaný text zní Les vies des hommes dans le 
monde entier sont enlacées comme les mots dans les mots croisés (Životy lidí po celém sv�t� jsou 
propojeny jako slova v k�ížovce). Tato proklamovaná propojenost je v básni-obrazu znázorn�na i 
graficky.  
     Vizuáln� znázor�uje oko text Mon oeil (Mé oko), do kontur �as, obrysu oka a panenky je vepsána 
slovní zásoba vztahující se k tématu vid�ní a o�í. 
     Do textu s prostým názvem P autorka vypsala svá oblíbená slova vztahující se k písmenu P, ovšem 
provedla subjektivní výb�r p�i práci se slovníkem. Podle samotné autorky by se mohlo jednat o 
estetický reklamní text. 
     Text Le Monde (Sv�t) je znázorn�n jako otazník, do n�hož je vždy vypsána jedna lidská vlastnost 
kladná a pak její opak, antonymum. V textu je pak skryt anagram, slovo LA VÉRITÉ (pravda). 
     Anagram nacházíme i v piktogramu – vyk�i�níku Banlieue – toto slovo je skryto do slov 
vztahujících se k problém�m na velkom�stské periférii (rasové problémy a problémy s bezpe�ností – 
slova jako violence, radical, race, tj. násilí, radikální, rasa).  
     Do obrysu písmen La VILLE jsou vepsána podstatná jména vztahující se k životu ve m�st�. Je to 
graficky zajímavý text. 
     Vizuální text Bateau de vie (Lo� života) je p�íb�hem od narození ke smrti. Do obrysu lodi je 
zaznamenán p�íb�h, spíše vnit�ní, proustovský monolog, nikoli automatický text. Text je jakýmsi 
jinotajem, podobenstvím, obsahuje metafory (žraloci zna�í nebezpe�í života), nechybí ani lyrické já, 
text je stylizací. 
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2. Vizuáln� - fónická a vizuáln� - fonetická poezie

2.1 vizuáln�-fónická poezie  

     Text La pluie (Déš�) se vyskytuje v produkci text� dvakrát. Poprvé jako vizuáln�-fónická poezie 
(�tená� zjistí, jak zní francouzský déš�, resp. jak prší); jedná se o jistý tanec v dešti, o inspiraci 
Kolá�ovým Zp�vem smíchu. Do obrysu mraku je vepsán automatický text (text je psán výhradn�
malými písmeny, interpunkce bu
 zcela chybí, nebo je �áste�ná). Druhý text o dešti má totožný název, 
jedná se o piktogram – obrys deštníku, na který dopadají kapky - písmena slova La pluie. V obou 
básních dochází k jisté synestézii – smyslové kumulaci (vizuální a sluchový vjem). 

2.2 vizuáln�-fonetická poezie 

          Studenti – budoucí u�itelé francouzštiny si ponejvíce pro samostatnou produkci volili texty 
vizuáln�-fonetické konkrétní poezie. Jazykový materiál byl v�tšinou redukován na n�kolik slov; 
typickým znakem pro výstavbu t�chto text� je stereotypní opakování nebo obm�ny jednotlivých �i 
n�kolika málo slov, která zast�ešují výrazy nebo jejich �ásti, vložené do textu. 
     Nej�ast�jším inspirativním textem se stal text J. Kolá�e Ku�e se klove (fr. Un poussin sort de 
l´oeuf), resp. jeho struktura. 
      Textem J. Kolá�e je inspirován text Tic – tac, simulující tikání hodin (odtud slova rytmu tikání 
hodin). Do rytmu tikání hodin jsou vkládána skrytá slova, která souvisí s rozm�rem �asu: éphémère 
(pomíjivý, prchavý), futur (budoucí), vitesse (rychlost), vieux (starý), souvenirs (vzpomínky), action 
(d�j), jeunesse (mládí), oubli (zapomenutí), histoire (p�íb�h), éternité (v��nost). Text je jakoby 
nezám�rným intertextem pro text J. Kolá�e tic-tac (1965). 
      Text La parole du monde aujourd´hui má též obdobnou strukturu jako text J. Kolá�e Ku�e se 
klove. Autorka rozkládá slova na slabiky na základ� kombinatorického principu (BlaNCHIR, 
ACCABlaNT, BlaGUE, BlaNC, blARGENT), kdy se formou poetické etymologie �tená� má dobrat 
princip� vyprázdn�né komunikace. 
     Textový vzor Un poussin sort de l´oeuf jedna ze studentek zachovala pom�rn� v�rn�, v�etn�
názvu textu. Využila zájmen Il a Elle (on a ona), do nichž pak vložila torzovitá slova zobrazující vztah 
dvou lidí: amour (láska), amitié (p�átelství), partenaire (partner), fidélité (v�rnost), générosité 
(velkorysost), jalousie (žárlivost), mensonge (lež), trahison (zrada), superficiel (povrchní). �tená�e 
jist� napadne jistá podobnost s Havlovými texty ve sbírce Antikódy. 
     Text bez názvu s anagramem L´Etat je rovn�ž textem vycházejícím ze vzoru Kolá�ova textu Ku�e 
se klove, tentokrát s podtextem fungování státu (opakována ve vizuálním obrazci jsou mechanicky 
slova jako les gens - lidé, les écoles - školy, le travail - práce, les maisons - domy, les entreprises - 
podniky). 

3. Fónická poezie 

      Text Salut je v blízkosti poezie Antikód� V. Havla. Patrná je i inspirace fónickou poezií J. Kolá�e, 
konkrétn� Zp�vem smíchu. Tento nápaditý text nás uvádí do setkání na ulici, znázorn�ného citoslovci 
a �ásticemi (hein!, salut), které jsou rozloženy tak, aby bylo z�ejmé, že jde o komunikaci dvou osob na 
ulici. 
     H�í�kou se zn�lostí hlásky R je text Futur. Zvuk hlásky R lemuje z obou stran ve vizuálním 
obrazci slovesa, která obsahují hlásku R a vztahují se k tématu budoucnost, i když jde spíše o h�í�ku 
bez hlubších významových souvislostí (antonyma acquérir – envoyer etc.).  

4. Destatická poezie 

4.1 destatická poezie imperativ�

     Destatická poezie imperativ� byla zastoupena pouze jedním textem, a to textem Chuchotte (Šeptej 
nebo Vyslov šeptem). Autorka respektuje formu básn�, inspirovanou L. Novákem, a vkládá do této 
formy vlastní obsah. Jedná se sou�asn� o návod k použití, jak využít troubu na pe�ení: „(…) vyhotov 
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sn�hovou kouli/ kup si troubu a/ nech ji pušt�nou do noci/ nebo� nevíš, odkud se vyvalí tvá sn�hová 
koule (…)3 “. 

4.2 destatická poezie recept�

     Texty vytvo�ené studenty sv�d�í o osobní zaujatosti formou i tématem: studenti do text� v�lenili 
své zájmy a znalosti, osobnosti, ke kterým psali recepty, si sami vybrali, což se ukázalo jako silný 
motiva�ní faktor, jako p�íležitost pracovat s um�leckými díly, která studenty oslovila. 

      V textu Le petit pois à la Zrzavý (Hrášek podle Zrzavého) autorka použila pom�rn� složitou a 
neobvyklou slovní zásobu, plnou aristokratické stylizace; neuvedla však, na jaké dílo nebo díla od 
malí�e Jana Zrzavého její báse� navazuje (motivy typické pro Zrzavého obrazy se n�kdy míjejí s t�mi 
využitými v básni – nap�. st�apec z kulíšku, osmahlá kost etc.). 
      Mélange de légumes de monsieur Hollar je melancholickým chodem (1 plátek nešt�stí, 1 litr 
smutných slz), smíchaným se zeleninou, masem a konzervovanou zeminou. Autor textu p�ekvapuje 
záv�re�ným návodem, jak servírovat daný zeleninový chod: „servez avec une méchanceté 
extraordinaire“ – servírujte se zvláštní zlobou. Hollar je podle autora básn� jeho oblíbeným barokním 
kreslí�em a grafikem. 
     Recept podle Salvátora Dalího (Une recette d´après Salvador Dalí) je stylisticky vybroušeným 
textem, obsahujícím surrealistické básnické obrazy, známé z Dalího d�l. V receptu se tak dozvíme, že 
máme použít 6 kapek z hodin zpomaleného �asu, 4 zásuvky prádla, to vše zamíchat p�i poslechu 
vlídných tón� piána, omítnout hv�zdným prachem z labutího pe�í a servírovat vychlazené se t�emi 
zakroucenými kníry (což je jasná aluze na podobiznu tohoto um�lce).  
     Comment créer la poésie je sou�asn� návodem k použití - receptem a sou�asn� vizuální poezií, 
inspirovanou textem Ji�ího Kolá�e La naissance de la poésie (Zrození poezie). Do receptu na poezii 
(která je v textu tvo�ena živými organismy, rostlinami a lidmi) je skryt anagram (la poésie), 
zvýrazn�ný tu�ným písmem. Text je nápadný používáním struktury vztažných v�t (qui – kdo,co) a 
vyjád�ením lyrického já. 
      L´assiette pleine d´amour je destatickou poezií recept� a vizuálním textem – piktogramem. 
Autorka do n�j vložila básnické figury – anagramy (tj. slova zašifrovaná do textu) a palindrom (le sel), 
tj. slovo, jehož zn�ní se p�i �tení od konce nem�ní. Piktogram je zapln�n textem (do obrysu talí�e je 
vloženo složení „pokrmu“, tj. ingredience vztahu, jehož sou�ástí jsou i 3 lži�ky smutku nebo 2 
bou�livé hádky). 

5. Poezie návod� (návody k upot�ebení a angažovaná poezie) 

     Text Carpe Diem je nápaditý svou neobvyklou grafickou podobou (text je podtržený a ve 
vizuálním obrazci). Autorka lí�í náro�ný pr�b�h všedního dne formou podobnou automatickému 
textu. V textu je z�etelný lyrický subjekt, možnost stylizace do fiktivního já je pro autorku zjevn�
atraktivní. 
     V textu Compare avec toi - même, inspirovaným stejnojmenným textem Ji�ího Kolá�e, je patrná 
autor�ina stylizaci do n�koho, kdo není p�íliš p�vabný a navíc má výbušný charakter. 
     Konfrontaci s textem Ji�ího Kolá�e Compare avec toi-même lze vy�íst též z textu Ma vie. 
V komentá�i k textu jeho autorka píše: stylizovala jsem své autorské já do podoby promluvy slavíka, 
abych odlišila své pojetí života a sv�j životní pocit od neosobního vyjád�ení v básni Compare avec toi-
même. V básni je vyjád�en stísn�ný pocit slavíka chovaného v kleci. D�ležitou úlohu zde sehrála 
osobní motivace k tvorb� textu. Forma textu se blíží tradi�ní poezii (strofické �len�ní, lyrické já etc.). 

                                                
3 Není-li uvedeno jinak, jedná se o náš p�eklad do �eštiny z d�vodu lepší srozumitelnosti.  
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III. Ak�ní výzkum na Filozofické fakult� Západo�eské univerzity, magisterské studium 

Charakteristika výzkumné skupiny1

Název a sídlo fakulty vysoké školy, ze které pocházela výzkumná skupina: Filozofická fakulta 
Západo�eské univerzity, Plze�

Studijní program: U�itelství pro st�ední školy 

Typ studia: navazující magisterské studium 

Forma: prezen�ní 

Ro�ník studia: 2. ro�ník navazujícího studia 

Název oboru: U�itelství francouzštiny pro st�ední školy 

Název bloku: povinné p�edm�ty 

Název p�edm�tu, v rámci n�hož výzkum probíhal: Francouzská literatura 20. století 

Období pr�b�hu výzkumu: zimní semestr akademického roku 2013/2014 (listopad – prosinec 2013) 

Po�et zú�astn�ných student�: 7 

Jazyková úrove� student� dle Evropského referen�ního rámce pro jazyky: C1/ C2 

Up�es�ující informace o výzkumné skupin� a podmínky výzkumu: 

     Z celkového po�tu 14 student� se vyskytovalo pouhých 7 student� p�i prezen�ní výuce v zimním 
semestru akademického roku 2013/2014, ostatních 7 student� se ú�astnilo semestrálního studijního 
programu v zahrani�í. 7 student� se zú�astnilo ak�ního výzkumu krom� jeho záv�re�né fáze tvorby 
text� – k této byli svolni pouze 4 studenti, kte�í vytvo�ili celkem 8 vlastních text�, resp. návod�
k jazykovým hrám. 

���������������������������������������� �������������������

1 Údaje o názvech studijního programu, oboru a p�edm�tu vycházejí z elektronického portálu Západo�eské 
univerzity, p�ístupného z: http://portal.zcu.cz, cit. 20.4.2014. 
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Pr�b�h ak�ního výzkumu na Filozofické fakult� Západo�eské univerzity - magisterské studium 

Výsledky vstupní ankety: 

1. Studenti navšt�vovali základní a st�ední školu v letech 1995 – 2008. 
2. Studenti neznali ani básnickou, ani výtvarnou tvorbu Ji�ího Kolá�e. 
3. Pro studenty byly námi zvolené texty (uvedené bez jmen autor� a názv�) neznámé. 
4. Pojem vizuální poezie byl student�m dob�e známý, v�etn� francouzské avantgardní tvorby 

po�átku 20. století a následn� též 20. – 30. let: se sm�ry jako dadaismus, kubismus a 
surrealismus se studenti obeznámili v rámci p�edm�tu Francouzská literatura 20. století b�hem 
magisterského studia.  

5. Pojem happening spojovali studenti se slovem majáles, jinou souvislost neudávali. 
6. P�ímo s pojmem konkrétní �i experimentální poezie se studenti b�hem školní docházky 

nesetkali, avšak reagovali na pojem experiment v um�ní, práv� v souvislosti s avantgardním 
um�ním.  

     Analýza a záv�ry ze vstupní ankety: 

1. Možnost setkání se s konkrétní poezií b�hem školní docházky byla u této výzkumné skupiny 
otev�ená vzhledem k období, kdy studenti školu navšt�vovali. 

2. A� tvorbu Ji�ího Kolá�e studenti neznali, p�i zacházení s matematickou a vizuální konkrétní 
poezií jsme se následn� mohli op�ít o dobrou znalost tvorby surrealistických um�lc�
(vzhledem ke studijní náplni p�edm�tu Francouzská literatura 20. století). 

3. Studenti texty neznali, avšak projevili zájem je interpretovat, zabývat se jimi. 
4. Tato výzkumná skupina byla co se znalostí textu vizuální poezie zvýhodn�na, nebo� studenti 

byli na seminá�ích obeznámeni s principy text� vizuální poezie a vývojovými tendencemi u 
avantgardní poezie (u surrealismu, dadaismu aj.). Práv� pro hlubší znalosti však tato skupina 
zacházela s tvo�ivým potenciálem konkrétní poezie opatrn�ji a p�i volb� vlastních text� dále 
inklinovala spíše k tradi�n�ji pojaté destatické poezii (srov. dále).  

5. Studenti spojovali analogicky happening s majálesem: ob�ma po�ínání je spole�ný princip 
divadelnosti. 

6. P�ímého setkání s konkrétní �i experimentální poezií se student�m b�hem školní docházky 
nedostalo, avšak reakce na pojem experiment v um�ní lze spojovat s podobnými d�vody jako 
v bod� 4.  

Pr�b�h metodických fázových postup� ve výzkumné skupin� na FF Z�U, magisterské studium 

1. Fónická a fonetická poezie – pr�b�h metodického fázového postupu 

     Nejzajímav�jší, ovšem ne zcela do záv�ru dovedená, se v této skupin� ukázala fáze využití textu, 
resp. potenciální tvorba vlastního textu. P�i didaktické interpretaci textu Chant du rire a Chant du 
chagrin zmi�ovali studenti ostatní francouzská zvukomalebná slova. Vstoupili jsme proto do diskuse 
s otázkou, jaké jiné inven�ní texty s využitím zvukomalebných slov, která znali studenti ze studia 
lexikologie by - vzhledem pokro�ilosti student� v této výzkumné skupin� a též díky pravidelné �etb�
komiks� ve francouzštin� – p�ipadaly v úvahu p�i výuce francouzského jazyka. V tento okamžik si 
studenti nebyli zcela jisti, ale následn� po osv�žení plejády francouzských zvukomalebných slov ve 
Francouzské mluvnici (1992, s. 549) koresponden�n� dodali nap�. tyto názvy potenciálních text�, 
napsaných podle vzoru Kolá�ových text�: „Le bric-� à -brac de la vie“ (Veteš života), „Chant du 
glouglou“ (Zp�v žblu�kání), „Chanson du froufrou“ (Píse� šust�ní).  
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2. Vizuální poezie– pr�b�h metodického fázového postupu 

  a) �istá prostorová poezie 

   U fáze analýzy a porozum�ní textu P. a I. Garnierových studenti reagovali na vizuální podobu básn�, 
resp. parodovali recitaci tohoto textu (aby následn� vydedukovali, že se nejedná o báse� ur�enou 
k recitaci, nýbrž k vizuálnímu vnímání). Všimli si též funkce psacího stroje a udali, že tuto v dnešní 
dob� p�ejímá po�íta�, a tudíž se podobné kreace vytvá�ejí snáze. U didaktické interpretace textu jedna 
studentka poznamenala, že jí text p�ipomíná tabulku u o�ního léka�e, na které se zkouší ostrost zraku, 
a že by tato tabulka mohla být dobrou lettristickou básní.  

b) piktogramy 

     Provedení metodického fázového postupu u básn� Bouteille proustienne bylo usnadn�no tím, že 
studenti mohli navázat na své znalosti z kurzu Francouzská literatura 20. století, znali specifickou 
syntaktickou formu proudu v�domí a dílo Hledání ztraceného �asu M. Prousta. P�estože studenti v této 
výzkumné skupin� disponovali vzhledem ke své jazykové úrovni nejširší slovní zásobou k tématu 
vina�ství a rovn�ž nejhlubšími znalostmi k tématu proudu v�domí, žádný ze student� si nevybral ve 
fázi vytvá�ení text� úkol vytvo�it piktogram, báse� – obraz nebo báse� – akrostich a preferovali ve 
vlastní tvorb� destatickou poezii, která se dle nich syntakticky více podobala tradi�ní poezii. 

3. Destatická poezie – pr�b�h metodického fázového postupu 

a) destatická poezie imperativ�

     Studenti se zájmem porovnali �eskou a francouzskou verzi textu Zapome� (Oublie) a konstatovali, 
že �eský originál je více strohý, mén� d�jový (je v n�m užito substantiv s p�ívlastky a transpozi�ních 
struktur); zajímavý byl post�eh, že �eský text je bez vedlejších v�t vztažných (které jsou užity v 
p�ekladu2), zato má v�tší spád a díky tomu vyzní lépe i záv�re�ná pointa, jejíž podoba je v obou 
jazycích ekvivalentní (zapome� … pro ikarskou nádheru pádu a letu/ oublie ... pour la splendeur 
icarienne de la chute et du vol). 

b) návody, jak se chovat p�ed obrazy a poezie recept�

     V souvislosti s destatickou poezií návod�, jak se chovat p�ed obrazy, vznikla – by� v �eštin� – 
pom�rn� plodná diskuse na téma um�ní a antium�ní ve výtvarném kontextu. 
     Obraz Mona Lisa od L. da Vinciho jako prototyp díla a jeho výtvarné meta-podoby od F. Légera, 
M. Duchampa a A. Warhola se ukázaly jako dob�e zvolený materiál pro motiva�ní fázi p�ed samotnou 
prací s textem L. Nováka P�ed Monou Lisou od Vinciho. Studenti na tyto obrazy kladn� reagovali, 
prototyp v�tšinou znali z vlastní zkušenosti z návšt�vy pa�ížského Louvru. 
     Poezie recept� se ukázala jako mimo�ádn� oblíbená díky ludickému potenciálu: student�m byl 
blízký p�epis a transformace formy recept� ve svébytné básnické kreace. 
    U básn� Specialita à la Raoul Hausmann si studenti všimli, že báse� je v blízkosti fónické poezie, 
známé z p�edchozího metodického fázového postupu. Ve fázi didaktické interpretace se nejvíce cítili 
osloveni transformací ingrediencí z básn� Specialita à la Raoul Hausmann v ingredience skute�né.3  

���������������������������������������� �������������������

2 nap�. škubání pe�í je p�eloženo jako les plumes qu´on arrache; p�ijížd�jící lod� jako les bateaux qui arrivent  

3 P�íklad transformace textu à la Raoul Hausmann: 

Spécialité d´après Tatline chez lui 

(ready - made fameux de Raoul Hausmann) 
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4. Matematicko-permuta�ní poezie - pr�b�h metodického fázového postupu 

     Studenti ocenili originál básn� Jeden z vít�zných pochod� (v �eštin�), díky n�muž básni jazykov�
porozum�li a bez kterého by nejspíš nezvládli tento jazykov� náro�ný text didakticky interpretovat. 
Poda�ilo se jim v textu p�esn� odhalit experimentální kombinatorické postupy. Samotný pojem 
permutace si studenti ješt� vybavovali ze st�edoškolské matematiky a dokázali bez v�tších obtíží ur�it 
podobu permutací. Podobn� zru�n� si po�ínali i p�i vyhledávání anafory a hledání jejího smyslu. U 
slovních spojení vít�zný pochod a vít�zný oblouk si mj. vybavili Vít�zný oblouk v Pa�íži na Champs-
Elysées, k n�muž dodali vlastní asociace, dané znalostmi historického kontextu.

Analýza produkce text�

P�edevším je t�eba podotknout, že se jedná o výzkumný vzorek vybo�ující z celé �ady graduálního 
vzorku, a to v n�kolika ohledech: 

• Celková ú�ast p�i výzkumu u této výzkumné skupiny byla nižší. Studenti poci�ovali p�ílišnou 
zodpov�dnost, vlastní nedostate�nost, nejistotu ohledn� spln�ní úkolu (pochopení žánru, 
dosažená kvalita textu aj.). I kvalitn� vypracovaný úkol jeden ze student� komentoval slovy: „ 
(…) nejsem si jist, zda byl m�j p�ísp�vek zformován podle Vašich p�edstav“.  

• Jazykové a formativn�-výchovné cíle jednozna�n� p�evažují u produkce text� nebo 
jazykových her nad cíli kulturn�-vzd�lávacími. Studenti dali svým p�ístupem k text�m najevo, 
že preferují u svých žák� u�ení se cizímu jazyku. P�evládaly cíle jako rozvíjení slovní zásoby, 
korektního psaní ve francouzštin�, prohloubení gramatického u�iva, mluvního projevu, 
za�len�ní kooperativního u�ení (práce v malých skupinkách), rozvíjení kognitivních 
dovedností (rozvoj pam�ti formou jazykových her). 

• Konkrétní poezie u výzkumné skupiny magisterského studia na Filozofické fakult� Z�U m�la 
spíše roli cíle (jazykového a formativn�-výchovného) nežli prost�edku. 

• Abychom ov��ili validitu tohoto vzorku, kladli jsme student�m koresponden�n� dopl�kové 
otázky. Na otázku, zdali konkrétní poezie n�jak ovliv�uje studentovo estetické cít�ní, resp. má 
n�jaký estetický potenciál, jedna se studentek odpov�d�la, že „nejedná se o poezii nap�. ve 
stylu V. Huga nebo Ch. Baudelaira (…), já osobn� ji za poezii p�íliš nepovažuji (…), ale 
svým zp�sobem krásy francouzského jazyka poodkrývá“, a to díky rafinované slovní zásob�. 
Estetické cít�ní pak dle jiné studentky probouzí i vizuální stránka básn� – uspo�ádání slov a 
slovních spojení do obrazc�. Jako pozoruhodný spat�ovali studenti i fakt, že básnickou tvorbu 
lze uspo�ádat pomocí n�kolika výrazových prost�edk�, a to kombinací literárního, hudebního a 
výtvarného projevu.  

• Jako nespornou výhodu v oblasti interpretovatelnosti konkrétní poezie studenti spat�ovali 
v jisté strohosti slovní zásoby. Tato slovní zásoba sice nemusí být na první pohled 
srozumitelná, ale protože je báse� vystav�na na n�kolika málo opakujících se slovech nebo 
slovech rozložených do rébus�, lze t�chto n�kolik málo výraz� p�eložit, a pak již p�emýšlet 

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������

428 ready - mades 

3 mousses d´amour 

71 crèmes brulées 

1 pâté onctueux 

3 terrines de canard aux figues�
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nad smyslem básn� jako celku. Tento poznatek se student�m zdál zvlášt� výhodný pro 
za�len�ní konkrétní poezie do výuky francouzštiny jako cizího jazyka, kde je vyu�ující 
neustále pod �asovým tlakem, aby zvládnul praktické jazykové cíle, a na obohacení výuky 
literárním textem pak nezbývá p�íliš �asu.  

• Studenti preferovali vymýšlení jazykových her nad vlastní produkcí text�. Sv�j postoj 
od�vod�ovali tak, že d�ležité je vymyslet vhodný výukový postup, který by jejich žáci zvládli 
na za�áte�nické úrovni, ne psát samotný text. K úkolu nep�istupovali jako ti, kte�í ovládají cizí 
jazyk na vysoké úrovni, ale jako ti, kte�í budou u�it své žáky �i studenty na za�áte�nické �i 
mírn� pokro�ilé úrovni.  

• Studenti pro své nápady tvorby i jazykových her volili výhradn� destatickou poezii návod�, 
recept�, imperativ� a angažovanou poezii, resp. texty, v nichž mohli uplatnit tradi�n�jší 
syntax, lyrický subjekt, sémantiku slov, jazykovou hru. Tyto atributy (spíše) tradi�ní poezie 
pak aplikovali na spln�ní jazykových cíl� výuky (nap�. poezie imperativ� implikuje využití 
lyrického subjektu etc.).  

1. Destatická poezie 

1.1 destatická poezie imperativ�

     Texty destatické poezie imperativ� Ecris a Oublie byly napsány podle námi vytvo�ených 
návodných vzorových konstrukcí dle básní L. Nováka.

     Do textu Ecris (Napiš) autorka vložila milostné poselství, což je dle nás zajímavým zjišt�ním, 
že i konkrétní poezie m�že být vhodná pro sd�lení pocit� lyrického já. Text Ecris by tak 
podporoval teoretický poznatek, že �ím více má jistý typ konkrétní poezie interpretovatelných 
prvk�, tím p�sobí sd�ln�ji a blíží se svou schopností vyjád�it pocity nebo nálady lyrického 
subjektu tradi�ní poezii.  
     Text Oublie (Zapome�) p�ipomíná surrealistický výjev. Autorka do textu vložila složit�jší 
slovní zásobu, text je projevem její schopnosti vyzrále se vyjad�ovat v cizím jazyce. Použití 
syntaxe je veskrze tradi�ní, autorka však ve shod� s vzorovým textem používá pouze slovesné 
konstrukce v n�m uvedené (vztažnou v�tu, infinitivní vazbu etc.). 
     Zcela jinak než texty Ecris a Oublie je pojata jazyková hra s použitím imperativ�, kde 
autorka chápala destatickou poezii imperativ� jako prost�edek k vytvá�ení text�, v nichž studenti 
mohou aplikovat jeden imperativ s r�znými slovními spojeními (nap�. imperativ parle – mluv - 
spojovala se slovy avec ton copain, par téléphone, dans la rue, avec tes mains etc.).  
     Další dva texty poezie imperativ� (Chante, Conseils pour la vie) destatickou poezii 
p�ipomínají jen formou: text Chante (Zpívej) je totiž pln básnických p�írodních obraz�, p�irovnání 
(chante comme les feuilles de l´arbre flottant sur le vent/ zpívej jako listy ze strom� vlající ve 
v�tru//chante comme la mer dont les vagues se brisant l´une après l´autre/ zpívej jako mo�e, jehož 
vlny se rozbíjejí jedna po druhé). Text Chante autorka napsala podle šablony k textu L. Nováka 
Ecris a též podotknula, že do n�j zakomponovala do každého �ádku gramatickou formu p�í�estí 
p�ítomného. Text by tak dle autorky mohl sloužit i k objevení básnického potenciálu tohoto jinak 
u�ebnicového gramatického jevu.  

     Conseils pour la vie (Rady pro život) je sledem rad, jak um��en� a moud�e prožít život. 
Autorka textu zakomponovala do každé �ádky jednu z forem imperativu ve francouzštin� a tato 
varieta by op�t dle autor�iných slov mohla poodkrýt možnost propojení gramatiky a estetického 
potenciálu francouzštiny: uvedla imperativ nepravidelných sloves a pravidelná slovesa, zvratná 
slovesa, imperativ v záporu, subjonctiv (vis, crois, fais, contente-toi, ne te renferme pas, partage 
etc). 
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1.2 destatická poezie recept�

     Jazyková hra s recepty pro pejska a ko�i�ku je inspirována známou pohádkou Karla �apka. 
Autorka vymyslela hru, která rozvíjí slovní zásobu; z recept� destatické konkrétní poezie p�ejala 
zejména myšlenku, že se m�že jednat o recept podobný surrealistickým recept�m. V �apkov�
pohádce domácí zví�ata p�idávala do jídla r�zné nep�íliš slu�itelné suroviny: žáci/ studenti  mohou 
dle autorky vymýšlet recept dle tohoto vzoru. 

1.3 angažovaná poezie a poezie návod�      

     Autorka metodického postupu – jazykové hry Co by sis p�ál - se nechala voln� inspirovat 
stejnojmenným textem destatické poezie J. Kolá�e. Báse� uzavírá do kompozi�ního rámce, daného 
vý�tem náhodných slov; žáci podle autorky hry dokáží snadno vymyslet podobnou báse� ve 
skupin�. Student�m vyu�ující zadá pouze nadpis, nap�íklad Co bys koupil na trhu. První žák pak 
vysloví v�tu „ (…) na trhu bych si koupil…“ a p�idá jednu v�c, kterou tam koupí, další žák 
zopakuje hlavní v�tu a to, co koupil spolužák p�ed ním, a p�idá další v�c. Takto postupuje žák za 
žákem. Hra dle studentky plní zejména formativn�-výchovné cíle: posiluje pam�� a je možno s ní 
pracovat v menších skupinkách („aby hra nebyla tak složitá, aby ten, který kon�í p�i opakování 
nákupu na trhu, nem�l nejt�žší úkol opakováním dlouhé �ady v�cí vy��ených spolužáky p�ed 
ním“). Jakkoli se jedná o jisté zplošt�ní potenciálu básn� na pam��ovou hru, nelze této p�evážn�
jazykové h�e up�ít d�vtip, a pokud by na záv�r této hry následovala konfrontace a zacházení se 
skute�nou Kolá�ovou básní, mohla by tato hra sloužit nap�íklad jako zah�ívací �i motiva�ní fáze 
dalšího metodického postupu p�i práci s literárním textem.  

     Podle vzoru básn� Compare avec toi-même  vytvo�il student stejnojmenný text angažované 
poezie, do n�jž vložil popis vztahující se k n�mu samému, báse� rozší�il o nové vtipné kategorie, 
nové charakteristiky (oblíbená jídla, oblíbená ro�ní období, d�tský idol etc.). Poté navrhnul 
následující další využití básn� formou jazykové hry: „V další hodin� m�žeme texty nahodile 
rozdat žák�m a tito mohou podle vypln�ných rys� poznávat, o koho ze spolužák� se jedná.“ 
Student tuto hru chápal jako oživení výuky a rovn�ž dle n�j rozvíjí kompetence psaní a mluvení. 
Student vytvo�il tedy p�ísp�vek s ideální proporcí mezi teoretickým uvažováním o možnosti 
využití textu destatické poezie a osobní empirickou zkušeností s textem – nespokojil se pouze 
s navržením jazykové hry, ale sám první �ást svého návrhu aplikoval tím, že napsal textový vzor.  
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IV. Ak�ní výzkum na Filozofické fakult� Západo�eské univerzity, bakalá�ské studium 

Charakteristika výzkumné skupiny1

Název a sídlo fakulty vysoké školy, ze které pocházela výzkumná skupina: Filozofická fakulta 

Západo�eské univerzity, Plze�

Studijní program: Filologie 

Typ studia: bakalá�ské 

Forma: prezen�ní 

Ro�ník studia: 2. a 3. 

Název oboru: Cizí jazyky pro komer�ní praxi v kombinaci angli�tina - francouzština 

Název bloku: povinn�-volitelný p�edm�t 

Název p�edm�tu, v rámci n�hož výzkum probíhal: Francouzská literatura II 

Období pr�b�hu výzkumu: letní semestr akademického roku 2013/2014 (únor - b�ezen 2014) 

Po�et zú�astn�ných student�: 7 

Jazyková úrove� student� dle Evropského referen�ního rámce pro jazyky: B2/C1 

Up�es�ující údaje o výzkumné skupin� a podmínky výzkumu: 

     Výzkum prob�hl v rámci výb�rového (volitelného) seminá�e s p�ednáškou Francouzská literatura 
II, zam��eného na francouzskou literaturu 19. století, resp. �etbu literárních text� z tohoto období. 
Tento výb�rový seminá� si zapsalo 10 studentek, 8 z nich bylo ve 2. ro�níku bakalá�ského studia, 2 
z nich ve 3. ro�níku bakalá�ského studia. Z celkového po�tu 10 studentek pak 3 odcestovaly na 
studijní pobyt ERASMUS do Francie, proto se nakonec výzkumu ú�astnilo z�stavších 7 studentek.  
Seminá� Francouzská literatura II, v jehož rámci výzkum probíhal, si studenti sami vybrali jako 
povinn�-volitelný a ú�ast na výzkumu byla vícemén� dobrovolná nad rámec seminá�e. 

     Výukové fázové postupy prob�hly z �asových d�vod� ve zkrácené podob�, jednalo se o dopl�kový 
vzorek. K dispozici byla b�hem výzkumu multimediální tabule. 
     P�i kontaktní výuce – výzkumu, resp. simulaci výukových postup�, jsme se zam��ili celistv�
zejména na vizuální konkrétní poezii a fónickou a fonetickou konkrétní poezii (což korespondovalo s 
vhodností využití multimediální tabule u t�chto druh� konkrétní poezie). Kompletní výukové postupy 
studenti obdrželi k domácímu prostudování (zejména poezii destatickou a matematicko-permuta�ní). 

                                                
1 Údaje o názvech studijního programu, oboru a p�edm�tu vycházejí z elektronického portálu Západo�eské 
univerzity, p�ístupného z: http://portal.zcu.cz, cit. 20.4.2014. 
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Pr�b�h ak�ního výzkumu na Filozofické fakult� Západo�eské univerzity, bakalá�ské studium 

Výsledky vstupní ankety: 

1. Studenti chodili na základní a st�ední školu v letech 1997 – 2010, resp. 2009 (2 studentky).  
2. Studenti nebyli d�íve obeznámeni s tvorbou Ji�ího Kolá�e, neznali ani Kolá�ovy koláže, ani 

jeho básnickou tvorbu. 
3. Pro studenty byly námi zvolené texty (bez uvedení jmen autor� a názvu) neznámé; p�i 

nápov�d� jména V. Havla si však jedna studentka vybavila název Antikódy.  
4. Termín koláž pro n� nebyl novým, studenti udávali tvorbu Pabla Picassa a u p�edstavy o 

pojmu vizuální poezie udávali znalost Kaligram� Guillauma Apollinaira. 
5. Pojem happening znali studenti z anglicky mluvícího prost�edí. Vybavili si též skute�ný 

happening p�ed právnickou fakultou v Plzni v roce 2012.  
6. P�ímo s pojmem konkrétní �i experimentální poezie se studenti b�hem školní docházky 

nesetkali.  

Analýza a záv�ry vstupní ankety: 

1. Možnost setkání se s konkrétní poezií b�hem školní docházky byla u této výzkumné skupiny 
otev�ená vzhledem k období, kdy studenti školu navšt�vovali. 

2. Jednalo se o skupinu student�, která již nezažila v 90. letech 20. století znovuobjevení tvorby 
um�lc�, pobývajících v dob� normalizace ve Francii.  

3. Naopak zájem o osobu V. Havla a jeho dílo byl i u této genera�ní skupiny patrný (u jedné 
studentky dokonce v souvislosti s poezií typogram�). 

4. Jméno Guillauma Apollinaira se v souvislosti s kolážemi a vizuální poezií objevovalo i u 
jiných výzkumných skupin, jméno P. Picassa pak jeden z ú�astník� výzkumu zakomponoval i 
do vlastního básnického textu.  

5. Happening coby ak�ní um�ní neztratil dle zkušeností v této výzkumné skupin� na spole�enské 
aktuálnosti. 

6. S explicitní znalostí text� nebo princip� konkrétní �i experimentální poezie jsme se v této 
výzkumné skupin� nesetkali.  
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Pr�b�h metodických fázových postup� na FF Z�U, bakalá�ské studium

1. Fónická a fonetická poezie – pr�b�h metodického fázového postupu

a) fónická poezie  

     Studenti na této vyšší jazykové úrovni (C1) byli schopni text p�e�íst se správnou výslovností. 
Odhadli u obou text� (Chant du rire, Chant du chagrin) jejich smysl a texty sami nazvali, jelikož tyto 
nem�ly názvy: La sonate souriante – Usm�vavá sonáta; Le requiem pleurnichard – Uplakané rekviem. 
     Studenti projevili mimo�ádn� velký zájem o fónickou a fonetickou konkrétní poezii: aplikovali své 
�erstvé znalosti z kurzu fonetiky francouzštiny do um�leckého textu. V této výzkumné skupin� byl 
nejv�tší po�et vytvo�ených text� fónické a fonetické poezie, nebo� tuto rovinu jazyka studentky již 
m�ly zvládnutou. 

b) fonetická poezie  

      P�i metodickém fázovém postupu u poezie fonetické nám práci se studenty usnadnily krom�
znalostí francouzské fonetiky i jejich dobré znalosti jednak z lexikologie, jednak z historie Francie 
(studenti dešifrovali bez obtíží slova Nation, Liberté, Ennemi, Egalité, Fraternité, Tyranie, Nation). 
Tento text pak jedna studentka p�evedla na text s politickými konotacemi (využila úvodního mind-
mappingu2 a do textu skryla slova jako conflit, guerre etc.), další pak p�evedla tento text na rovinu 
mezilidských vztah� (text La visite). 

2. Vizuální konkrétní poezie - pr�b�h metodického fázového postupu 

     Práce s Uzlovou básní m�la charakter zážitkové výchovy. Studenti si všimli, že v Uzlové básni jsou 
slova zastoupena p�edm�ty (že se jedná o tzv. p�edm�tnou báse� nebo báse� - objekt). Tuto skute�nost 
pojmenovali tak, že zde dochází ke zvláštnímu „p�ebásn�ní“. 
     Z práce s vizuální konkrétní poezií v této výzkumné skupin� vyplynulo, že význam nau�ených 
morfologických struktur lze díky konkrétní poezii nov� objevit v estetickém kontextu (možnost v�lenit 
homonyma, interjekce do vizuální podoby textu); vizuální konkrétní poezie umož�uje též pracovat s 
malými formami básní, básnickými figurami (s anagramy, konstelacemi, permutacemi, akrostichy 
etc.). 

     V básních Tout dire à nouveau/ Tout dire autrement je od �tená�e vyžadován rozvinutý smysl pro 
vnímání, aby byl schopen odhalit sd�lované poselství – dokonce i u studentek na této jazykové úrovni 
ur�itý �asový úsek trvalo, než dešifrovaly text. 

     

3. Destatická poezie - pr�b�h metodického fázového postupu 

    Návody k virtuální akci (jak se chovat p�ed obrazy, poezie imperativ� a recept�) se ukázaly jako 
oblíbený žánr v této výzkumné skupin�, nebo� se snaží zapojit recipienta do tv�r�ího procesu. Studenti 
ocenili, že na rozdíl od ostatních typ� konkrétní poezie mohli zde po vzoru L. Nováka do text� vkládat 
obsahy d�jin, kultury, kuliná�ství, což p�sobilo jako silný motiva�ní faktor p�i samotné práci jak 
s texty L. Nováka, tak p�i vlastní tvorb�.  

                                                
2 Úvodní mind-mapping obsahoval slova jako: le racisme, être licencié, le sans-abri, des couches aisées, être au 
chômage, le SMIC, François Hollande, le défilé du 14 juillet etc.  
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4. Matematicko-permuta�ní poezie - pr�b�h metodického fázového postupu 

     V motiva�ní fázi jsme konstatovali, že tato skupina tvorbu J. Kolá�e v�bec neznala: jedna z 
možných p�í�in je, že v období znovuobjevení díla J. Kolá�e v �echách tito studenti byli teprve žáky 
1. stupn� ZŠ. Na multimediální tabuli jsme proto v motiva�ní fázi student�m promítnuli p�íklady 
koláží a jejich variant a hovo�ili jsme o smyslu a struktu�e t�chto um�leckých po�in�. Za�lenili jsme 
též ve struktu�e výzkumu zmi�ovaný obraz-roláž Dáma s hranostajem. 

     Text Une parmi les marches triomphales E. Juliše studenty nezaujal tolik jako texty fónické a 
fonetické poezie, nicmén� ocenili preciznost a p�itom nedoslovnost p�ekladu tohoto textu do 
francouzštiny p�ekladatelem Petrem Králem. Jedna ze studentek pak napsala explicitní názor na text E. 
Juliše: „Není nutno se zabývati ani mravenci, ani krysami.“ – a tento sv�j názor podep�ela tím, že do 
vlastního textu fónické poezie Cri de la nature zvolila jiná zví�ata než ta, která byla v Julišov� básni. 

Analýza produkce text�  

     Studentky vytvo�ily celkem 11 text�. Jeden text jsme do seznamu text� neza�adili (autorka napsala 
a dokonce zhudebnila sv�j text, avšak nepochopila zadání, resp. se jím ne�ídila. Vytvo�ila rýmovaný 
text milostné poezie; konkrétní poezie jí pro to, co cht�la sd�lit, nep�ipadala dostate�n� inven�ní a 
vhodná: i tento poznatek lze zužitkovat p�i záv�rech z našeho výzkumu v tom smyslu, že konkrétní 
poezie coby poezie um�lá není s to vyjád�it n�které obsahy). 
     Oproti ostatním skupinám zaujala vyšší zastoupenost text� inven�ních vizuáln�-fónické poezie, 
resp. dobrá znalost francouzské fonetiky a zájem o zvukovou stránku jazyka. Práce s fónickou a 
fonetickou konkrétní poezií byla obtížná pro toho, kdo nedosahuje alespo� jazykové úrovn� B2 (hra 
s homofonií, citoslovcemi a zvukomalebnými slovy). 

1. Vizuální konkrétní poezie - piktogramy 

     Tento druh konkrétní poezie si zvolily pro svou tvorbu t�i studentky. 

     Zvláštním jevem byl obdobný typ piktogramu u dvou text� rozdílného autorství: piktogramy  La
vie a Sois humain je založen na obrysu lidské postavy (jednou je piktogram zapln�n slovní zásobou 
k lidskému t�lu – jeho �ástmi a názvy orgán�, jednou zase tvary slovesa être). Piktogram Sois humain 
kon�í zvoláním - imperativy sois!, soyons!, soyez!, což autorka komentovala tak, že „lidské bytí 
neznamená automaticky být lidský“. 

      Text Dépeuplement de l´étang (Vylid�ování rybníka) je hrou se slovní zásobou (s názvy 
sladkovodních i mo�ských ryb). Do obrysu rybníka autorka vepsala názvy ryb, které jsou obklopeny 
opakujícím se slovem l´eau (voda). 

2. Destatická poezie 

      2. 1 destatická poezie imperativ�

Do textu Ecris autorka skryla svou erudovanost, znalosti z historie Francie, práce s textem destatické 
konkrétní poezie jí poskytnula p�íležitost projevit své intelektuální zájmy o historii Francie. 
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       a) destatická poezie, jak se chovat p�ed obrazy 

      Texty L. Nováka sloužily jako inspirace pro texty, jak se chovat p�ed obrazy Pabla Picassa
(Celestina, Avignonské sle�ny aj.). Na konci textu autorka zd�raz�uje, že se jednalo o sen (�tená� se 
má probudit ze sna p�ed Picassovým obrazem Sen). 

     2.2  angažovaná poezie a poezie návod�

     Text Ji�ího Kolá�e Compare avec toi-même si jedna ze studentek zvolila jako vzor, do kterého 
vložila popis n�koho, kdo se dostal do koncentra�ního tábora v Osv�timi. Jedná se o nápaditý text 
prokazující kulturní vysp�lost; složit�jší slovní zásoba se vztahuje k �lov�ku trpícímu za zdmi 
koncentra�ního tábora v Osv�timi. 

     3. Fónická a fonetická poezie 

     V této výzkumné skupin� se u tohoto typu konkrétní poezie ponejvíce vyskytují rébusy. 
Typ fónické a fonetické konkrétní poezie si vybraly 4 studentky; dva texty byly inspirovány 
Kolá�ovým Zp�vem smíchu a mohli bychom je tedy za�adit do poezie fónické, dva pak Kolá�ovým 
textem Ku�e se klove a texty spíše p�ipomínají vizuáln�-fonetickou poezii. 

      3.1  texty fónické poezie 

      Zastoupena je hra s homofonií3 a citoslovcemi, a to metatextem opírajícím se o Kolá��v Zp�v 
smíchu. Text s názvem Jeu avec des homophones et des interjections obsahuje zjevný ludický 
prvek: �tená� se má bavit objevováním zvukových homonym. Autorka do r�zných francouzských 
citoslovcí smíchu (héhé, ahaha, hemhem) vkládala slova, která ve francouzštin� stejn� zn�jí, ale mají 
r�znou grafickou podobu a též  r�zný význam (nap�. slova cour – cours – court, vyslovují se jako 
[ku:r], ale jedná se významov� o slova dv�r – kurs – krátký; kurs  ve smyslu výukové hodiny nebo 
tento výraz je totožný s imperativem slovesa b�žet, tj. b�ž!). 

     Zájem o zvukovou rovinu jazyka je podtržen textem se zvukomalebnými slovy (Cri de la nature, 
�esky K�ik p�írody). Studentka do textu skryla názvy zví�at a k nim p�i�adila onomatopoia4, ale na 
jiném míst� básn�: úkolem �tená�e je dešifrovat daného živo�icha a p�i�adit zvukovou podobu, kterou 
vydává5. Úkol, který se na první pohled zdá jednoduchý, m�že být v cizím jazyce obtížným a dokazuje 
jistou jazykovou úrove� píšícího (podoba onomatopoií je závislá na hláskovém systému daného 
jazyka, každý jazyk je specifický, takže nap�. francouzský pes št�ká jinak než �eský).  

       

                                                
3 V �eské terminologii hovo�íme o homonymech zvukových jako o jednom typu homonym (vedle homonym 
vlastních, vznikajících st�etnutím slov téhož slovního druhu, a homonym tvarových, která stejn� zn�jí, ale jedná 
se o jiný slovní druh – srov. nap�. Vlašín 1984, s. 137). Ve francouzské terminologii se rozlišuje v rámci 
homonym výše zmín�ná homofonie (slova stejn� vyslovovaná s rozdílným významem) a homografie (slova se 
stejnou grafickou podobou a rozdílným významem – srov. nap�. Le Petit Larousse 1993, s. 519). 
4 Onomatopoia (z �e�tiny) zna�í zvukomalebná slova, vzniklá na základ� napodobení zvuku, zejména citoslovce 
a slova od nich odvozená. 
5 Konkrétn� se jednalo o zví�ata chat, canard, corbeau, mouton, cochon, chien, oiseau, cheval, vache, grenouille, 
âne, poulet (�esky ko�ka, kachna, vrána, ovce, prase, pes, pták, k��, kráva, ropucha, osel, ku�e).  
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      3.2 texty fonetické, resp. vizuáln�-fonetické poezie 

      Do básn� Poème de la clameur (Báse� povyku) skryla autorka torza slov vztahující se k tématu 
válka, a to do zvuk� vále�ného konfliktu. �tená� pak m�l tato slova dešifrovat a doplnit. Jelikož se ale 
jednalo o t�žko dešifrovatelná slova, byla autorka požádána o jejich up�esn�ní (conflit, guerre, national 
etc.). Formáln� tedy studentka úkol splnila, a to i inven�n�, avšak z hlediska jazykových cíl�
vzhledem k výše �e�enému by tento text nejspíše pro výuku vhodný nebyl. 
      Text Visite (Návšt�va) funguje na podobném principu jako zmi�ovaný text Poème de la clameur, 
významov� je však zda�ilejší, �áste�n� také proto, že operuje s pon�kud jasn�jším významovým 
kontextem a torza slov jsou úpln�jší. Slovo coucou, do kterého jsou zasazena torzovitá slova týkající 
se tématu návšt�va, znamená ve francouzštin� též ahoj, pozdrav. Samotná skrytá slova pak napovídají 
d�jovost, pr�b�h návšt�vy �i sch�zky a kone�né zklamání z toho, že tato skon�ila nedorozum�ním.  
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Interpretace dat: díl�í záv�ry z pr�b�hu ak�ního výzkumu 

1. Díl�í výzkumné záv�ry ze zacházení s fónickou poezií 

     V oblasti jazykových cíl� díky fónické poezii studenti pochopili, že francouzština disponuje 
zvláštními fonémy pro vyjád�ení radosti a smutku, které jsou v mate�štin� odlišné. Studenti se nau�ili 
poslechem i vizuáln� rozeznávat jejich grafickou podobu a následn� je imitovat. Pro vyu�ujícího 
znamená cesta k dosažení tohoto cíle zna�né vyp�tí – v p�ípad�, že neexistuje k textu zvukový 
záznam, je t�eba zna�n� zasahovat do vyu�ovacího procesu, trvat na p�ekonávání p�edsudk� ze strany 
student� a vést je ke správné výslovnosti citoslovcí. Studenti, kte�í nejsou v pravou chvíli zbaveni 
p�edsudk� ve vztahu ke zvukové podob� cizího jazyka, se v pozd�jších stadiích výuky nejen t�žce 
zbavují výslovnostních vad, ale t�žko m�ní i postoje – stydí se vyslovovat „jinak“.  

      V oblasti motivace, aktivizace a spolupráce student�, tj. v oblasti formativn� – výchovných cíl�, 
splnil metodický postup své vyty�ené cíle. Metoda tvo�ivé dramatiky aplikovaná na fónickou poezii  
vedla studenty k vlastní interpretaci a produkci textu, byla aktivována pozornost, obrazotvornost a 
fantazie. Tím, že studenti smích i zármutek prakticky prožili (a propojili tak fónickou báse� se svým 
vlastním životem a prožíváním), došlo k intenzifikaci vjemu, a tím i k zapamatování jistých citoslovcí, 
jejich fonetické, grafické podoby a významu.  

     K samostatné tvorb� p�ekladu fónické poezie Hiršala a Grögerové jsme ovšem nedosp�li. Nikdo ze 
student� ve výzkumných skupinách si nevybral text Jézuskontemarjapano jako vzorový pro volnou 
produkci vlastního textu (což není s podivem zejména na úrovni A2/B1 ERR). To, co se jeví pro 
rodilého mluv�ího jako snadný úkol, je naopak svízelné pro toho, kdo se francouzštinu u�í jako cizí 
jazyk: teprve každodenní setkávání se s jazykovou komunitou by umožnilo kontextuální znalost 
rozli�ných citoslovcí, resp. artikula�ních gest a jejich význam�, která by pak mluv�í mohl využít ve 
tvo�ivém psaní.  

      Obecn� lze konstatovat, že texty konkrétní poezie sm��ující zejména dovnit� jazyka (tj. poezie 
fónická a fonetická, poezie matematicko-permuta�ní) se ve volné produkci student� vyskytují spíše na 
vyšší úrovni osvojení cizího jazyka. Zdánliv� jednodušší texty konkrétní poezie jsou ve skute�nosti 
t�mi složit�jšími; aby �tená� mohl p�istoupit na analytickou hru konkrétní poezie, musí mít pom�rn�
solidní znalosti o daném cizím jazyce, o jeho gramatické struktu�e (fonetické, lexikologické, 
syntaktické).  

2. Díl�í výzkumné záv�ry ze zacházení s fonetickou poezií 

     Fonetická poezie se nejvíce osv�d�ila p�i rozvoji rytmického cít�ní u poetického textu. Rovn�ž 
jazykové cíle nebyly upozadn�ny (studenti objevili, jak se dá politická rétorika a slovní zásoba 
vztahující se k politické oblasti za�lenit do d�vtipného um�leckého textu).  

     Text – rébus  Un poussin sort de l´oeuf (Jak se klove ku�e) však ve srovnání s ostatními druhy 
konkrétní poezie, které jsme za�lenili do našeho ak�ního výzkumu, nebyl pro studenty ve skupin� 1 a 
3 natolik inspirativním, aby se stal vzorovým pro vlastní tvorbu vizuáln�-fonetické poezie. Naopak 
velké oblib� se tento text t�šil ve skupinách 2 a 4 jako vzor pro vlastní texty (ve skupin� 4 vysoce 
hodnotíme nap�. texty Poème de la clameur a Visite; ve skupin� 2 texty Tic-tac, La parole du monde 
d´aujourd´hui, Un poussin sort de l´oeuf, L´Etat). 
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3. Díl�í výzkumné záv�ry ze zacházení s vizuální konkrétní poezií 

     V oblasti jazykových cíl� studenti vst�ícn�ji reagovali na syntaktické modely u vizuální poezie 
apollinairovského typu a sami si takové modely vybírali jako vzory k vlastní tvorb�. 

     Nové syntaktické modely u prostorové vizuální poezie (založené na analýze slov a následném 
umíst�ní písmen na stránce v novém uspo�ádání) sice studenti shledali zajímavými, avšak 
smyslupln�jší se jim zdála práce s piktogramy, kde dochází k zapln�ní obrysu dané v�ci jazykovým 
materiálem, a to proto, že lze u daných poetických kreací vysoudit d�jovost a ur�it významy slov nebo 
slovních spojení v textu propojeného s obrázkem. P�esto nacházíme prvky prostorové poezie ve vlastní 
tvorb� student� (srov. dále analýzu text� student� na Literární akademii a na Pedagogické fakult�, 
jmenovit� vizuální konkrétní poezii s prvky lettrismu). 

     Ortodoxní vizuální poezie typu i + e P. a I. Garnierových, skládající se ze dvou písmen rozložených 
do obrazce krychle, však svým asémantismem vzbuzovala spíše rozpaky. Shluk mikrostruktur básn�
této �isté prostorové poezie byl již za hranicí schopnosti sd�lit obsah recipientovi v literární 
komunikaci; krom� jistých perceptivních ú�ink� nebyl s to vzbudit v recipientech žádné asociace ani 
náznak interpretace a byl jedním ú�astníkem výzkumu nazván zbyte�ným. 

     Prostorová poezie sm��ující k evidentní poezii svou podobou rébusu vyzývala �tená�e ke 
spolupráci (vybízela jej k „rozlušt�ní“).  

     S piktogramy se student�m dob�e zacházelo díky všeobecné známosti Apollinairových Kaligram�. 
Studenti m�li dojem, že navazují na jim známý žánr poezie. Piktogramy zacházející s úryvky �i 
zlomky jiných literárních d�l se též ukázaly jako velmi vhodný nástroj pro objevování jevu 
intertextuality.  

    V souvislosti s vizuální konkrétní poezií studenti též se zájmem objevovali Kolá��v Slovník metod 
a ochotn� se zajímali o p�sobení tohoto um�lce ve Francii a o jeho vztah k francouzské kultu�e. 

     Obliba text� vizuální konkrétní poezie u student� se potvrdila i tím, že si ji vybírali v hojném po�tu 
pro vlastní tvorbu textu – metodou tvo�ivého psaní.  

      

4. Díl�í výzkumné záv�ry ze zacházení s destatickou, ak�ní poezií a poezií návod�

     B�hem ak�ního výzkumu se nám poda�ilo splnit v�tšinu jazykových, literárn�-komunika�ních i 
formativn�-výchovných cíl�. Studenti ocenili psaní destatické poezie podle poetických vzor�, kde 
bylo možno rovn�ž uplatnit hru s jazykovou strukturou, a splnit tak i v�tšinu cíl� jazykových. P�edem 
daný textový vzor se vztažnými v�tami a imperativy studenty usm�r�oval v cizojazy�ném projevu, 
usnad�oval jim vyjad�ovací schopnosti (což ocenili studenti zejména ve výzkumné skupin� na 
jazykové úrovni A2/B1 ERR). 

     Na základ� pr�b�hu metodického fázového postupu jsme konstatovali, že práv� destatická poezie je 
vhodná pro uskute�n�ní literárn�-komunika�ních cíl� p�i výuce cizího jazyka: ak�ní um�ní má 
výraznou schopnost recipienta oslovovat a zaujmout jej – zejména studentkám byla blízká formáln�
poezie recept�, kterou inven�n� dopl�ovaly surrealistickými asociacemi. Studenti byli též osloveni 
poezií imperativ�, která umož�ovala vnášet do text� groteskní obsahy. Poezie angažovaná se 
p�ízna�n� vyzna�ovala vysokou mírou osobní angažovanosti studenta: umož�ovala mu vkládat do 
básn� obsahy, které se jej p�ímo dotýkají, souvisí bezprost�edn� s jeho životem (tím má tento druh 
konkrétní poezie vysoký stupe� motiva�ní intenzity pro práci s literárním textem ve výuce cizího 
jazyka). 
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     Básn� návod� k použití zjevn� svou strukturou dokonce i  v po�átcích studia cizího jazyka rozvíjejí 
studentovu fantazii k napsání svébytných poetických text� v cizím jazyce, a to s minimem 
gramatických struktur a slovní zásoby, což op�t ocení zejména studenti na nižší jazykové úrovni. 

     Studenti vysoce hodnotili strukturní paradigma destatické poezie, které rámcov� p�ipomíná formu 
dotazník�, formulá�� nebo návod� ke hrám po vzoru kuliná�ských nebo technologických recept�, 
jakož i možnost za�len�ní gramatického u�iva (imperativy, faktitivní a kauzativní vazby ve 
francouzském jazyce) do um�leckého textu; všímali si i kreativity p�ekladu um�leckého textu 
z �eského do francouzského jazyka. 

5. Díl�í výzkumné záv�ry ze zacházení s matematicko-permuta�ní poezií 

     Díky metodickému fázovému postupu se poda�ilo studenty motivovat k mluvnímu projevu a tím 
byly spln�ny i cíle jazykové (zejména dovednosti mluveného projevu). Matematicko-permuta�ní 
poezie zaujala studenty svou morfologicko-syntaktickou osobitostí (narušení lineární syntaxe, 
p�eskupování jazykového materiálu a prom�na slovních druh� etc.).  
     Cíle literárn�-komunika�ní byly napln�ny tím, že studenti objevili estetickou matematicko-
permuta�ní hru a nonsensové prvky v tomto typu konkrétní poezie. P�i setkání s nezvyklým literárním 
textem se nám poda�ilo vyvolat �tená�ský zážitek: didaktickou interpretaci textu Jeden z vít�zných 
pochod� jsme usm�r�ovali tak, aby student objevil svébytnou strukturu tohoto textu i jeho velmi 
specifickou slovní zásobu, která se na �tená�ském zážitku rovn�ž podílí.  
     Forma permuta�ního volného verše však recipient�m p�ipadala p�íliš exkluzivní na to, než aby si ji 
vybírali k samostatné produkci.  
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Záv�ry kvalitativního ak�ního výzkumu 

Odpov�di na výzkumné otázky, vycházející ze specifických vlastností konkrétní poezie 

Znakovost konkrétní poezie 

a) Jak budou vnímat studenti rozdíl mezi znakovým a p�irozeným sv�tem v souvislosti s konkrétní 
poezií? Budou v�bec za znakovým sv�tem hledat sv�t p�irozený, nebo zahlédnou naopak výhradn�
sv�t znak�? 

     Studenti kladn� p�ijali b�hem ak�ního výzkumu konkrétní poezii složenou z analyzovaných a 
t�íšt�ných slov, písmen a slabik, které zde byly v roli estetických objekt� (a dílo se tak stávalo dílem – 
znakem), pokud tato struktura nebránila v komunikaci s p�irozeným sv�tem (což souviselo s dalšími 
vlastnostmi konkrétní poezie, jejím asémantismem a možnou absencí lyrického subjektu, resp. mírou 
p�ítomnosti t�chto vlastností). Ve vnímání znakovosti konkrétní poezie jsme se setkali i se dv�ma 
extrémy: v jedné krajní poloze student vnímal konkrétní poezii (resp. její druh – vizuální prostorovou 
poezii sm��ující k evidentní poezii) jen jako dílo – znak, výhradn� jako estetický objekt. Podstatný 
pro n�j byl imaginární prožitek a sémiotický významový vesmír. Na opa�ném míst� škály stála 
živelná estetická zkušenost, kdy materiáln�-mediální vrstva díla nabývala p�evahy; konkrétní poezie 
p�estala p�sobit na studenta jako znak, recipient ji vnímal jako um�lý výtvor, tedy jako sou�ást 
reálného sv�ta (toto zjišt�ní se týkalo zejména koláží a rovn�ž procesuálního textu). 

b) (Ne)lze p�i recepci konkrétní poezie konstatovat fenomén sémiotické smrti? Které její žánry jsou 
pak sémioticky mrtvé a pro�? Souvisí tato smrt i s tzv. horizontem o�ekávání, s absencí recep�ní 
zkušenosti s tímto žánrem, by� byl tento po roce 1990 do �ítanek v rámci p�edm�tu �eský jazyk a 
literatura za�len�n?   

     
      Než se pokusíme shrnout, které druhy konkrétní poezie jsou na základ� našeho ak�ního výzkumu 
pro studenta – recipienta sémioticky mrtvé a pro�, položme si nejprve otázku, které druhy jsou živé.  
     Jako sémioticky živé druhy konkrétní poezie se ukázaly p�edevším ty, u kterých studenti m�li 
b�hem metodického fázového postupu dojem, že navazují na jim známé typy text�. Vizuální poezie 
apollinairovského typu tak otevírala dve�e zacházení s obrazovou poezií, resp. básn�mi – obrazy a 
piktogramy. Známost poezie nonsensové zase svými prvky absurdity, groteskními prvky a 
surrealistickými asociacemi umožnila vst�ícné p�ijetí destatické, ak�ní poezie a poezie návod�. Tyto 
typy text� byly pro studenta – recipienta taktéž sémioticky živé, nebo� posilují sv�j sémantický 
potenciál (srov. dále záv�ry z výzkumu) a aktivují studentovu pozornost a angažovanost.  
     Jako sémioticky mrtvé druhy konkrétní poezie se ukazují �istá prostorová poezie (tzv. spaciální 
poezie), složená pouze z typogram�, které jsou neslovními asémantickými kreacemi, a rovn�ž 
prostorová poezie s d�razem na rytmické cít�ní (resp. lettristické kreace, složené z jednoho nebo 
n�kolika písmen). Tato poezie, složená pouze z písmenných znak�, zcela eliminuje význam a 
recipientovi se jeví jako do sebe uzav�ená nezávazná hra s písmeny. Jako sémioticky mrtvá se jeví i 
konkrétní poezie složená z výtvarných znak�, kde ozna�ující splývá s ozna�ovaným (resp. kde dochází 
k posunu vztahu ozna�ujícího a ozna�ovaného) a která p�echází k evidentní poezii. Konkrétní poezie, 
založená na kombinatorických zm�nách uvnit� textu básn�, se jeví pro studenta p�ijatelná �áste�n�. 
Navzdory �tená�ské odezv� je tento typ konkrétní poezie p�íliš exkluzivní na to, aby si jej studenti 
vybírali k vlastní produkci.
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Asémantismus konkrétní poezie 

a) Lze v�bec efektivn� didakticky využívat konkrétní poezii ve výuce cizího jazyka, když jednou 
z podstatných funkcí jazyka je práv� sd�lování význam�? Je specifický rys konkrétní poezie – 
asémantismus – v p�íkrém rozporu s možností didaktického využití tohoto typu literárního textu ve 
výuce cizího jazyka? 

     Na základ� našeho výzkumu lze konkrétní poezii efektivn� využít ve výuce v cizím jazyce, nebo�
se paradoxn� stává jedním z mála typ� text�, kdy poezie jako literární text s redukovanou 
sémanti�ností napomáhá k u�ení se cizímu jazyku; kdy u�ení neprobíhá tím sm�rem, že student 
nejprve musí dosáhnout solidní jazykové úrovn� dle škály Evropského referen�ního rámce, aby mohl 
objevit literární text s jeho poetickou funkcí. Pro didaktické využití konkrétní poezie v cizím jazyce 
hovo�í i to, že ve vizuálních a fonetických typech konkrétní poezie dle našeho ak�ního výzkumu 
recipient objevuje estetickou dimenzi literárního textu v cizím jazyce i strukturní zákonitosti daného 
cizího jazyka (objevuje jeho principy fonetické, vizuáln�-lexikální nebo syntaktickou rovinu, nebo�
konkrétní poezie má tendenci tyto izolovat). Propojením n�kolika vjem� pak dochází i k lepšímu 
zapamatování, celostnímu u�ení, a student se díky zna�né mí�e autonomie p�irozen� u�í. K tomu 
p�ispívá i ak�ní prvek, obsažený zejména v destatické konkrétní poezii. 
     Cíle specifické pro výuku cizího jazyka, cíle jazykové (praktické) dle našeho ak�ního výzkumu 
nikterak nezasti�ují estetické vnímání textu u studenta - recipienta. Poetická funkce text� konkrétní 
poezie posiluje hmatatelnost znak�, strhává pozornost na jejich materiální kvality: práv� estetické 
prvky lingvistické povahy zastoupené v literárních textech konkrétní poezie mohou plnit cíle, 
které jsou nedosažitelné p�i využití neliterárních text� ve výuce cizího jazyka (estetické uplatn�ní 
vizuálních a akustických charakteristik u text� konkrétní poezie, poddimenzovaná sémanti�nost 
n�kterých básnických text� konkrétní poezie a jejich ironické a karikaturní vyzn�ní; vnímání 
asémantického textu konkrétní poezie jako specifického celku, jako pole vizuálních vztah� a vazeb, 
text jako proces a sémantický pohyb s jazykovými transformacemi a metamorfózami, redukce/ 
atomizace básnického jazyka etc.).  

b) Existuje skute�n� jistá mez, za niž m�že být materiální konzistence díla nazírána adresátem pouze 
jako shluk mikrostruktur, které vyvolávají perceptivní ú�inky, avšak nesd�lují žádné obsahy, v 
d�sledku �ehož mizí i jejich spole�enský dopad?  

     Studenti efektivn�ji zacházeli p�i ak�ním výzkumu s destatickou poezií, ve které nemuseli zcela 
eliminovat sémantickou stránku konkrétní poezie (tento typ básn�, jakkoliv m�že jeho obsah p�sobit 
absurdn�, dociluje jisté sd�lné hodnoty, a je tedy otev�en vn�jšímu sv�tu). 
     Naopak menší oblib� se dostávalo text�m konkrétní poezie, kdy je experiment uzav�en a pohlcen 
ve své vlastní struktu�e, kdy ztrácí na sd�lnosti a chybí mu ur�ující sémantický klí�. Stává se pak jen 
voln� interpretovatelnou nezávaznou hrou p�íliš odtažitých text� (hrou text� matematicko-permuta�ní 
poezie nebo poezie spaciální). Texty student� psané exaktn� podle šablonovitých struktur, simulující 
volný verš, byly texty nejexkluzivn�jší a okrajové, což by potvrzovalo tezi M. �ervenky o tom, že v 
sou�asnosti je volný verš již slepou uli�kou vývoje, že je vy�erpaný a že bez možnosti odvolat se na 
rozmanitost klasické morfologie volný verš p�estává fungovat jako �initel spolutvo�ící smysl díla. 

c) Jak uchopí studenti v recepci nové uspo�ádání významu u znak� a jak se toto nové vnímání 
projeví v jejich vlastní produkci? Vypo�ádají se s nekomunikativní složkou estetické informace? 

     Studenti z�eteln� preferují texty konkrétní poezie, které obsahují sice experimentální prvky, avšak 
posilují sémantickou složku (zvlášt� u vizuálních typ� text�, propojujících grafickou stránku slova 
s významem, p�ímo souvisejícím s touto grafickou stránkou), a které se navracejí alespo� rámcov� k 
srozumiteln�jším, resp. tradi�n�ji vystaveným syntaktickým model�m (odtud obliba destatické 
poezie, zejména návod� k použití). 
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Nové syntaktické modely u konkrétní poezie

a) Jak bude student reagovat p�i ak�ním výzkumu na rušení p�irozené syntaxe v básnické tvorb�, na 
estetická p�ekvapení v pr�b�hu básnického procesu, resp. bude všímavý k posun�m ve významech 
slov v konkrétní poezii v cizím jazyce? 

     Rušení p�irozené syntaxe text� konkrétní poezie p�sobilo na studenty pov�tšinou jako prost�edek 
k upoutání pozornosti. Estetická p�ekvapení v pr�b�hu básnického procesu dodávají text�m bu�
charakter rébusu, vyzývajícího k vylušt�ní, nebo podn�t k zamyšlení nad fungováním morfologicko-
syntaktického systému cizího jazyka. 
     Tzv. prostorová syntax vizuální konkrétní poezie m�la u student� kladnou odezvu jak p�i vlastním 
pr�b�hu metodických fázových postup�, tak u vlastní produkce text� konkrétní poezie. Zde lze 
konstatovat �etné zastoupení básní – obraz�, resp. piktogram�, ideogram�, logogram�. Menší oblibu 
text� však m�žeme zaznamenat tam, kde se hra písmen probíhající v prostoru vyzna�uje lettristickou 
um�lostí. 
     Nová syntax v kombinatorické poezii sice studenty zaujala díky motiva�ní fázi metodických 
fázových postup�, kde jsme zacházeli s výtvarnou a textovou roláží, avšak k samostatné produkci se 
studenti v�tšinou neodhodlali. Studenti p�esto vyzdvihli prvek d�je, který probíhá p�ímo v materiálu 
matematicko-permuta�ního textu; tato d�jovost posilující sémantickou stránku básn� pak p�es 
složitost básnické struktury �iní poezii matematicko-permuta�ní pro recipienta atraktivní. 

     Syntaktické modely v konkrétní poezii umožnily ve fázi tvo�ivého psaní aplikaci Jakobsonova 
principu ekvivalence poetického textu . Navzdory o�ekávání dospíváme k p�ekvapivému záv�ru, že 
šablonovitost text� konkrétní poezie, resp. jejich šablonovitá syntax nep�sobí jako brzdící element, 
nýbrž že stanovená šablona studenty paradoxn� osvobozovala a umož�ovala jim produkovat 
inven�ní texty. Studenti se totiž mohli soust�edit na tvorbu samotnou, na generování myšlenek a 
nemuseli se obávat, že se dopustí chyb v gramatických tvarech, morfologických a syntaktických.  

b) Které syntaktické modely z kombinatorické a vizuální konkrétní poezie budou inspirativní pro 
vlastní tvorbu student�; které budou jimi ozna�eny za smysluplné pro výuku cizího jazyka? Budou mít 
studenti vst�ícný postoj k syntaktickým model�m u návod� ke hrám, nebo jim budou bližší sm�ry 
p�edcházející konkrétní poezii (tzn. že budou inklinovat nap�. k syntaktickým model�m u vizuální 
poezie apollinairovského typu)?  

     Skupiny budoucích u�itel� preferovaly u syntaktických model� destatickou a ak�ní poezii, která 
by dle nich byla i vhodná k za�len�ní do výuky. A�koli zde sice nelze uvažovat o zcela novém 
syntaktickém uspo�ádání, stereotypním opakováním jistých syntaktických struktur (u v�t zvolacích, u 
v�t rozkazovacích etc.) dochází k jejich ozvláštn�ní. 

     U vizuální konkrétní poezie byly u student� mén� oblíbené technicky pojaté logogramy než 
tradi�n�jší kaligramy, které vyzdvihují propojením jazykového výrazu a kresby estetický rozm�r. 
Syntax v�tšiny vytvo�ených text� vizuální konkrétní poezie z ak�ního výzkumu je blízká vizuální 
poezii apollinairovského typu, kdy je do text� -kaligram� vkládán text s patrnou tradi�ní syntaxí.  
     Obm�ny v textové mase a permuta�ní hravé pohyby studenti se zájmem objevovali b�hem ak�ního 
výzkumu, avšak jejich využívání ve vlastních textech bylo spíše sporadické (tím však origináln�jší: 
pozoruhodný je text vizuáln�-permuta�ní, složený ze t�í slov Baudelairovy básn� Enivrez-vous, nebo 
text o destrukci klí�e, ve kterém je nazna�en pohyb v textu a samotná entropie textu). 
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Lyrický subjekt u konkrétní poezie

a) Je pro studenta - recipienta p�edstavitelná poezie bez lyrického subjektu, bez osobního 
poetického v�domí? 

b)  Jak vnímá student problém rozlišení originálu díla a kopie, p�vodního díla a literárního 
epigonství? Jak se toto vnímání projevuje ve vlastní produkci student�? 

     Studenti p�i didaktické interpretaci básní konkrétní poezie v�tšinou akceptovali, že text�m chybí 
lyrické já, které je sou�ástí sémantického pole textu, a že bývá nahrazeno tv�r�ím subjektem, jenž 
volí principy uspo�ádání textu a není závislý na jeho sémantice. Kriticky se studenti stav�li zejména 
k text�m prostorové vizuální poezie, v�etn� poezie lettristické, které je sice zaujaly coby rébusy, 
avšak nic nevypovídaly o vztahu k okolnímu sv�tu. Ve vlastní produkci preferovali studenti texty 
implikující p�ítomnost lyrického já, tj. texty, které se nezbavují sd�lení obsah�, texty, do kterých 
mohli stylizovat pocity lyrického já a vztah k okolnímu sv�tu. Mezi tyto pat�ila angažovaná poezie a 
destatická poezie imperativ�, do níž studenti vkládali obsahy týkající se jejich vlastního života. Tyto 
texty m�ly silnou motiva�ní funkci a vybízely recipienta k reakci, recepci a spolupráci.
     Texty vizuální konkrétní poezie z �ásti implikovaly možnost stylizace do lyrického já a možnost 
vytvo�ení fiktivní reality (to platí zejména o textech na pomezí vizuální a kombinatorické poezie nebo 
o textech – kaligramech nebo logogramech). Rovn�ž u text�, které využívaly technik jako 
automatický text a proustovský monolog, jsme ješt� zaznamenali �áste�né využití lyrického subjektu.
    Konkrétní poezie nep�ipadala pov�tšinou student�m dostate�n� vhodná a inven�ní pro to, aby 
vyjád�ila n�které obsahy. Výjimku nicmén� tvo�il jeden text destatické poezie imperativ�, kam 
studentka vložila milostné poselství: toto zajímavé zjišt�ní však spíše podporuje teoretický poznatek, 
že �ím více má jistý typ konkrétní poezie interpretovatelných prvk� (což platí práv� u ak�ní poezie), 
tím p�sobí sd�ln�ji a blíží se svou schopností vyjád�it pocity nebo nálady lyrického subjektu tradi�ní 
poezii. 
     Zcela ojedin�lým jevem byl text o destrukci klí�e, vytvo�ený strojovou selekcí a kombinatorickou 
hrou. Rovn�ž dva texty zacházející s intertextualitou (s úryvkem z Baudelairovy básn�), které 
využívaly jiný p�vodní text pouze jako materiál pro jazykovou permuta�ní hru, by bylo možné 
považovat za texty bez lyrického subjektu, nikoli však bez autorského zám�ru. 

     Konkrétní poezii, kde by byl eliminován lyrický subjekt, si studenti vybírali k tvorb� jen málokdy: 
jako by se v jejich tvorb� setkával dobový spor, vzájemná iniciace a nap�tí tašismu a informelu, kdy 
na jednom pólu bylo um�ní racionáln�-technického proudu (laboratorní tvorba podle p�esných 
návod� – nap�. lettrismus, vizuální poezie, typografická malba), kde lyrický subjekt pov�tšinou zcela 
chyb�l, a na druhém pólu existenciáln�-p�írodní proud um�ní (happeningy, poezie návod�, které 
po�ítaly s vlivem náhody, spontánnosti, akce; v malí�ství se skvrnou – tzv. konceptuální um�ní), kde 
byly v oblasti lyrického subjektu patrny jeho náznaky.  



196

Konkrétní poezie a hra 

a) Pro náš výzkum je podstatná myšlenka hry svobodného intelektu, kdy dochází k propojení 
um�leckých druh� a žánr�. Konkrétní poezie doslova vyzývala �tená�e k aktivnímu dotvá�ení textu, 
text byl chápán jako pole neustálého dotvá�ení v pr�b�hu �tení a následn� psaní, resp. tvorby: ludický 
princip byl spojován s modelem p�episu existujícího textu, jeho transformace se satirickými a 
groteskními prvky. �astá byla rovn�ž estetická hra textové permutace. Nabízí se otázka, zdali studenti 
p�istoupí na takto vymezenou estetickou hru, zprost�edkovanou didaktickými postupy, zohled�ujícími 
experimentální návody ke hrám. Je pro studenta - faktického recipienta básnického textu konkrétní 
poezie srozumitelný realizující (a ne kódující) charakter hry s vylou�ením nebo redukcí sémantického 
poselství hry? 

     Studenti více ocenili návody ke hrám v destatické poezii, kde charakter hry m�l jak rozm�r 
realizující (s vylou�ením nebo redukcí sémantického poselství textu), tak kódující. Pouze estetické 
poselství hry v konkrétní poezii se ukázalo pochopeno a p�ijato pom�rn� vzácn� (nap�. u vlastní 
tvorby student�, založené na samopohybu obsaženém v textu podle kombinatorických pravidel, nebo 
u text� na hranici instrumentální a volné hry). 

b) Jak se student vypo�ádá s dimenzí intertextuality u konkrétní poezie, p�istoupí na tento veskrze 
ludický princip v textech konkrétní poezie? 

     Intertextualita v konkrétní poezii umož�uje dle našeho ak�ního výzkumu recipientovi odhalovat 
spjatost textu konkrétní poezie s jinými texty, ú�astnit se vytvá�ení, resp. dotvá�ení samotného smyslu 
textu. P�i transformaci již existujících text� nebo p�i imitaci t�chto text� vznikly b�hem ak�ního 
výzkumu osobité výtvory, aplikující ludický princip na tvorbu Ch. Baudelaira, M. Prousta, V. Havla 
nebo J. Kolá�e. Citaci jako intertextovou figuru studenti ocenili p�i didaktické interpretaci textu u 
vizuální konkrétní poezie, resp. u jejího typu – piktogramu. Satiricko-hravé reminiscence na výtvarné 
um�ní se zase objevují v tvorb� student� u destatické poezie návod�, jak se chovat p�ed obrazy, kde 
studenti odkazují nap�. na malí�e C. Moneta, P. Picassa, V. Hollara, S. Dalího nebo J. Zrzavého.  

c) Stává se oblast konkrétní poezie skute�n� podn�tem k vlastní vynalézavosti studenta v oblasti 
poezie jako hry, jejíž pravidla si ur�uje on sám? Platí v tomto žánru sm�lá avantgardní myšlenka, 
že se um�lcem m�že stát každý, nebo se i v tomto p�ípad� jedná o avantgardní iluzi? 

     Volná hra v konkrétní poezii, jejíž pravidla by si recipient ur�oval sám, se skute�n� osv�d�ila u 
obsahové stránky samostatné produkce text� (u výtvarných hravých labyrint�, jež umož�ují 
prostorové �tení; u topologických text�, u slov – obraz�, které skýtají možnost filologické zábavy). 
Tyto typy text� umož�ovaly student�m vytvo�it svébytné poetické kreace s minimem slovní zásoby a 
redukovanými jazykovými dovednostmi a aplikovat syntaktické struktury francouzského jazyka.  
     U destatické a ak�ní poezie, kde epická hra probíhala p�ímo v textu, však studenti preferovali psaní 
podle šablon a návodných text�, nebo� zde již m�li p�edp�ipravené syntaktické vzorce. Texty vzniklé 
touto metodou paradoxn� byly inven�n�jší, kreativn�jší a osobit�jší nežli ty, které vznikly metodou 
volné hry: v cizím jazyce zbavovalo schéma textu studenta nejistoty v psané produkci a odstra�ovalo 
obavy z chybování.  
     Schemati�t�ji p�sobily ty texty konkrétní poezie, které ludický princip uplat�ovaly pro n�j samý, 
které m�ly být vynalézavé proto, aby p�sobily vynalézav�. Pokud byl princip hry v konkrétní poezii 
svým zp�sobem ohrani�ený a vymezený, mén� docházelo k tomu, že se metoda tvorby stávala vším. 
Ludický princip konkrétní poezie n�kdy studenti využívali redundandn� a bez konkrétního zám�ru 
proto, že se domnívali, že se od nich hravost textu automaticky o�ekává. Jako by se tím p�iblížili 
produkci konkrétní poezie z 90. let 20. století, která chce uplatnit ludický princip za každou cenu a 
vytvá�í texty bez spole�enského dopadu, bez svého dobového zázemí a smyslu – dnes je v��i zplan�ní 
slov nejspíš nutno bojovat jinak než kybernetickými modely estetických text� (jednou z možností je 
návrat k tradi�ní poezii). 
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Jazyková invence  

a) Je student schopen v básních konkrétní poezie rozeznat stopy hláskové instrumentace? Je 
student ochoten akceptovat texty konkrétní poezie jako básn� (je-li redukován rytmus a rým nebo 
pokud zcela chybí)?  

     Studenti akceptovali jako poezii p�i ak�ním výzkumu p�edevším poezii fónickou a fonetickou, a to 
díky stopám hláskové instrumentace. Zacházení s tímto typem konkrétní poezie napomohlo 
student�m objevit odlišnou fonetickou strukturu �eského a francouzského jazyka. Poznání, že 
zvukomalebná slova (onomatopoia) a zvuková homonyma jsou závislá na hláskovém systému daného 
jazyka a že každý jazyk je v tomto ohledu specifický, �iní z fónické a fonetické poezie typ textu, se 
kterým lze smyslupln� formou hry pracovat v cizojazy�né výuce. Fónická a fonetická poezie 
v kombinaci s vizuální konkrétní poezií navíc umož�ují objevování zvláštností v oblasti rytmické: 
grafický rytmus a užití jiných znakových systém� pro vyjád�ení básnického rytmu (nap�. r�zných 
druh� interpunkce) tuto poezii �iní pro recipienta zajímavou v oblasti jazykové invence a literárn�-
komunika�ních cíl�.  
         Jako negativní reakci na konkrétní poezii lze chápat hodnocení u text� vizuální konkrétní poezie 
– typogram�: oproti avantgardním p�edch�dc�m tyto studenti vnímali jako zna�n� zjednodušené a 
nechápali, pro� by tento výtvor m�l být považován za um�ní. Podobné rozpaky n�kdy prý zažívají 
v galerii moderního um�ní, kdy je za výtvarné um�ní vydávána kdejaká abstrakce nebo plocha 
nat�ená na �erveno. 

     U prostorových básní vizuální konkrétní poezie studenti dokázali pojmenovat procesualitu a 
hybnost textu, avšak neshodli se na tom, zdali jsou ochotni jako recipienti dané básnické útvary 
p�ijímat jako poezii; vyskytly se názory, že se spíše jedná o grafickou hru písmen, o rébus bez 
hlubšího sd�lného potenciálu. Teprve p�i otázce na dobový kontext vzniku Básní ticha J. Kolá�e 
zareagovali studenti zmínkou o cenzu�e: básn� dávaly sv�j smysl jako reakce na zmi�ované dobové 
problémy. Zde se ukázala d�ležitost oz�ejmení dobového kontextu vzniku básní a v�bec d�ležitost 
literární historie pro samotnou recepci text� konkrétní poezie. 

     Ochota akceptovat konkrétní poezii jako poezii se objevila u student� též díky uspo�ádání básní 
konkrétní poezie pomocí výrazových prost�edk� spadajících sou�asn� do oblasti literární, hudební a 
výtvarné. Estetické cít�ní pak probouzely taktéž destatická a ak�ní poezie, nevylu�ující slovo jako 
nosný významový prvek, uchovávající si náznak tradi�ního strofického �len�ní básnického textu a 
vyzývající recipienta k participaci na tv�r�ím procesu.  

b) Je oblast jazykové invence (zejména jazykových figur) v konkrétní poezii pro studenta 
�tená�sky p�itažlivá? �ím spíše tato oblast �tená�ský zážitek ochuzuje?  

     Jako �tená�sky p�ijatelná se ukázala v oblasti jazykové invence zejména vizuální konkrétní poezie, 
nebo� umož�uje pracovat s malými formami básní a básnickými figurami (s anagramy, konstelacemi, 
permutacemi, akrostichy etc.). Jako nejoblíben�jší básnická figura se v konkrétní poezii osv�d�il 
anagram, který studenti s oblibou vkládali do textových vzor�. Samotný fakt, že se jednalo o básn�
ur�ené k vizuálnímu vnímání a nikoli k recitaci, usnad�oval zacházení s básnickým textem ve výuce 
cizího jazyka: soust�ed�ní se na estetický výtvarný potenciál t�chto básní, jednoduchá slovní zásoba a 
rébusovitý charakter odbourával obavy z neporozum�ní literárnímu textu. Studenti p�esto i u vizuální 
konkrétní poezie lépe reagovali nikoli na její ortodoxní typy (jako typogramy), nýbrž na ty, které 
nesly prvky tradi�ní poezie a prvky nonsensové (studenti nap�. ocenili konstelace, nebo� tyto 
obsahovaly náznak metrické normy a rýmu). 
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Záv�r diserta�ní práce 

     Výzkumný problém v diserta�ní práci Konkrétní poezie v literární komunikaci ve výuce cizího 
jazyka jsme formulovali jako problém recepce konkrétní poezie, která je svébytným a atypickým 
žánrem poezie, a jejího možného za�len�ní do výuky francouzštiny jako cizího jazyka u specifických 
skupin vysokoškolských student�. V záv�ru p�echázíme od teorie substantivní, vypovídající pouze o 
recepci konkrétní poezie u daných studovaných subjekt� v konkrétních podmínkách (u �ty�
specifických skupin vysokoškolských student�), k teorii formální (vypovídající o jevu jako takovém – 
jak a pro� prohlubuje konkrétní poezie vztah k cizímu jazyku, jeho jazykové a literární složce, a jaký 
je p�ínos pro za�le�ování poetického, resp. literárního textu do výuky cizího jazyka v�bec). Cílem 
našeho ak�ního výzkumu je p�isp�t k rozší�ení odborného poznání, které v naší práci spo�ívá 
v propojení literárn�-v�dného poznání k tématu konkrétní poezie a didaktického teoretického poznání 
a následn� v transformaci tohoto poznání do kvalitativního didaktického výzkumu, týkajícího se 
recepce konkrétní poezie ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka. Náš výzkum má i cíl praktický: 
získané informace o recepci konkrétní poezie ve výuce cizího jazyka mohou být využity nejen ke 
smysluplnému za�len�ní tohoto žánru do výuky cizího jazyka, nýbrž i obecn�ji k zefektivn�ní práce 
s poezií, resp. literárním textem ve výuce cizího jazyka. 

     Literárn�-teoretická �ást, která je vedle didakticko-teoretické �ásti jedním z podklad� empirického 
výzkumu, p�ináší pokus o systematický pohled na rozsah a obsah pojmu konkrétní poezie. 
Vymezujeme typy konkrétní poezie (fónickou a fonetickou poezii, vizuální poezii, ak�ní a destatickou 
poezii, matematicko-permuta�ní poezii) a analyzujeme vlastnosti konkrétní poezie, které jsou odlišné 
od tzv. tradi�ní poezie: znakovost konkrétní poezie, její asémantismus, novou syntax a upozadn�ný 
lyrický subjekt v konkrétní poezii, ludický prvek a specifickou jazykovou invenci v konkrétní poezii. 
Docházíme k záv�ru, že n�které atributy tradi�ní poezie v poezii konkrétní chybí, nebo se významn�
prom��uje jejich funkce. P�esto mají tradi�ní i konkrétní poezie spole�né znaky – pracují se 
zvukorytmickou organizací verše, vymezují jeho grafickou podobu a opakují nebo porušují 
sémantickou strukturu; v tradi�ní poezii však, na rozdíl od poezie konkrétní, z�stávají tyto principy 
skryty a nep�sobí na recipienta p�ímo. Analýza a atomizace p�irozeného jazyka v konkrétní poezii 
sm��ují k pr�zkumu jazyka jako systému, jehož komunika�ní možnosti se vyprazd�ují. Náš zájem 
sm��oval k �esko-francouzské ose: k �eské konkrétní poezii, p�eložené do francouzštiny a k samotné 
francouzské konkrétní poezii, nebo� tyto obsahy nebyly dle našich zjišt�ní doposud v kontextu 
literární komunikace ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka zkoumány. Francouzská konkrétní 
poezie se vyzna�uje zejména estetickými, neo-avantgardními, �asto asémantickými kreacemi, zatímco 
u �eské konkrétní poezie jsou patrné zacházení s významem a kritický protest proti ideologické 
manipulaci jazyka, mající za následek politické násilí: i odezva na tuto podobu konkrétní poezie u 
recipienta byla pro nás zajímavá. 
     Kontext literárn�-teoretický naší diserta�ní práce tvo�í strukturální sémiotika, teorie fik�ních sv�t�, 
statistická estetika a recep�ní estetika (tato má zásadní význam i pro didaktickou �ást). Sou�ástí 
diserta�ní práce je i literárn�-historická p�íloha, osv�tlující proudy konkrétní poezie v d�jinách �eské a 
francouzské literatury 20. století, navazující na p�edch�dce konkrétní poezie, zejména na avantgardní 
sm�ry. Pro konkrétní poezii, podobn� jako pro její p�ímé p�edch�dce (poezii Stéphana Mallarmého a 
Paula Valéryho), není d�ležitá fik�nost, nýbrž polyfonie estetických kvalit, soust�ed�ná na vlastnosti a 
formální rysy um�leckého znaku, a nikoli nutn� na význam ozna�ovaného, ke kterému by ozna�ující 
odkazovalo. Tuto poezii proto za�adíme v souladu s teorií G. Genetta do dikce. 
     P�ed vlastní výzkumnou �ást �adíme didakticko-teoretická východiska pro kvalitativní ak�ní 
výzkum: vycházíme ze známého pedagogicko-didaktického Herbartova trojúhelníku, reprezentujícího 
vzájemnost vztah� mezi základními pedagogickými fenomény (u�itel, u�ivo a žák, resp. student). 
V diserta�ní práci stanovujeme cíle pro cizojazy�nou výuku, selektujeme vhodné formy a metody pro 
výuku poezie (tvo�ivé �tení a psaní a metodu tvo�ivé dramatiky, p�i�emž respektujeme zásady pro 
didaktickou interpretaci textu), aktuální didaktické p�ístupy k výuce cizího jazyka (autonomní a 
celostní u�ení, kreativní p�ístup, p�stování jazykového citu). Veškeré naše didaktické úsilí je zam��eno 
na studenta, jeho osobnost, rozvoj a pot�eby. Zacházíme rovn�ž s aplikovaným didaktickým 
trojúhelníkem, sm��ujícím již p�ímo k literární komunikaci ve výuce cizího jazyka. Charakterizujeme 
implicitního �tená�e konkrétní poezie, kterého jsme nazvali kooperativním �tená�em.
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     Pro naše ú�ely jsme zvolili jeden z tzv. design� kvalitativního výzkumu, a tím je ak�ní výzkum,  
nebo� je svou povahou cyklický, zú�astn�ný (participativní) a reflektivní. Didaktická východiska pro 
náš výzkum tvo�í již uskute�n�né didaktické využití konkrétní poezie v �eském a n�meckém prost�edí. 
V �eském kulturním prost�edí proto, že ve výzkumné �ásti naší práce zacházíme s konkrétní poezií 
�eských autor�, p�eloženou do francouzštiny; navíc je nejpravd�podobn�jší, že se studenti setkali s 
�eskou konkrétní poezií v rámci literární výchovy na základní a st�ední škole. Z konkrétní poezie v 
n�meckém kulturním prost�edí vycházíme proto, že v n�m došlo k nejširšímu didaktickému využití 
konkrétní poezie ve výuce mate�ského a cizího jazyka. Opominout nelze ani francouzský kulturní 
kontext, a to proto, že – krom� již zmín�ného d�vodu, že ve výzkumu pracujeme mj. s texty konkrétní 
poezie p�eloženými do francouzského jazyka - v tomto cílovém jazyce zkoumáme i recepci konkrétní 
poezie u student�, resp. jejich didaktickou interpretaci. Nadto je didaktika francouzského jazyka jako 
jazyka cizího obohacující svými p�ístupy k za�len�ní literární komunikace do výuky cizího jazyka. 
     B�hem ak�ního výzkumu uplat�ujeme pro získání dat metody kvalitativního výzkumu: vstupní 
anketu, týkající se p�edporozum�ní k tématu konkrétní poezie; simulace procesu výuky – metodické 
fázové postupy pro jednotlivé druhy konkrétní poezie, v rámci nichž uplat�ujeme i další metody 
kvalitativního výzkumu, tj. pozorování, rozhovor, skupinový rozhovor, zp�tnou vazbu, d�ležitou mj. 
pro validitu výzkumu. Aplikujeme modely komunikativní a konstruktivistické didaktiky. Výstupem 
ak�ního výzkumu je i korpus text� konkrétní poezie ve francouzském jazyce, vytvo�ených studenty 
metodou tvo�ivého psaní.  
     Ze záv�r� z ak�ního výzkumu vyplynulo, že jako sémioticky živé druhy konkrétní poezie, vhodné 
k implementaci do výuky cizího jazyka, se ukázaly p�edevším takové, které nebránily v komunikaci 
s p�irozeným sv�tem (což souviselo s dalšími vlastnostmi konkrétní poezie, jejím asémantismem a 
možnou absencí lyrického subjektu, resp. mírou p�ítomnosti t�chto vlastností) a dále ty, u kterých 
studenti m�li b�hem metodického fázového postupu dojem, že navazují na jim známé typy text�. 
Vizuální poezie apollinairovského typu tak otevírala dve�e zacházení s básn�mi – obrazy a 
piktogramy. Známost poezie nonsensové zase svými prvky absurdity, groteskními prvky a 
surrealistickými asociacemi umožnila vst�ícné p�ijetí destatické, ak�ní poezie a poezie návod�.          
      Poznání, že zvukomalebná slova (onomatopoia) a zvuková homonyma jsou závislá na hláskovém 
systému daného jazyka a že každý jazyk je v tomto ohledu specifický, �iní z fónické a fonetické 
konkrétní poezie typ textu, se kterým lze smyslupln� formou hry pracovat v cizojazy�né výuce. 
     Jako sémioticky mrtvé druhy konkrétní poezie (a tudíž k implementaci do výuky cizího jazyka  
nevhodné) se ukázaly �istá prostorová poezie (tzv. spaciální poezie), složená pouze z typogram�, které 
jsou neslovními asémantickými kreacemi, a rovn�ž ostatní lettristické kreace. Došli jsme k záv�ru, že 
menší oblib� se dostávalo text�m, kdy je experiment uzav�en a pohlcen ve své vlastní struktu�e, kdy 
ztrácí na sd�lnosti a chybí mu ur�ující sémantický klí�, v d�sledku �ehož se stává jen voln�
interpretovatelnou nezávaznou hrou. 
     Dle záv�r� z našeho ak�ního výzkumu estetické prvky lingvistické povahy zastoupené v textech 
konkrétní poezie mohou plnit cíle, které jsou nedosažitelné p�i využití neliterárních text� ve výuce 
cizího jazyka. Poetická funkce text� konkrétní poezie posiluje hmatatelnost znak�, strhává pozornost 
na jejich materiální kvality. Konkrétní poezie se jeví jako jeden z mála typ� text�, kdy poezie jako 
literární text napomáhá k u�ení se cizímu jazyku, aniž by student musel nejprve dosáhnout solidní 
jazykové úrovn� dle škály Evropského referen�ního rámce, aby mohl objevit literární text s jeho 
jazykovými strukturními zákonitostmi a estetickou dimenzí. Konkrétní poezii tak obhajujeme jako 
plnohodnotný vzd�lávací obsah, ne pouze jako dopl�kovou aktivitu ve vyu�ovací hodin�, nebo jako 
text vhodný do její úvodní �ásti. V didakticko-empirické �ásti naší práce jsme vycházeli z recep�ní 
estetiky: v centru našeho výzkumu tak nestál pouze text konkrétní poezie jako vzd�lávací obsah, ale 
též text, jehož plnohodnotnost ve výuce vyplývala z reakcí �tená��-student� na tento typ textu. 
Neobhajujeme tudíž literární text jako takový, ale text, jehož bohatství a význam vyv�rají až p�i 
procesu �tení a p�i následném zacházení s tímto textem. Konkrétní poezii nechápeme jako text se 
statickým významem, ale s významem dynamickým, otev�eným, významem rodícím se v pr�b�hu 
interakce se �tená�em – studentem. Tento fakt má zásadní didaktické d�sledky: je t�eba vytvo�it 
metodické postupy, které by tento proces interakce podpo�ily. Naším ak�ním výzkumem jsme cht�li 
p�isp�t též k rozší�ení metodického repertoáru možných postup�, jak zacházet s jednotlivými druhy 
konkrétní poezie ve výuce cizího jazyka, aniž bychom text konkrétní poezie využívali pouze k cíl�m 
jazykovým: naopak jsme se pokusili ukázat ne vždy zohledn�ný a objevený potenciál, spo�ívající 
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v propojení gramatiky a poetického textu. Naším zám�rem bylo p�eklenout vzdálenost mezi striktní 
literárn�-v�dnou interpretací konkrétní poezie jako svébytného typu textu a literární komunikace 
s textem konkrétní poezie ve výuce cizího (v našem p�ípad� francouzského) jazyka. 
     Konstatujeme, že konkrétní poezie se v cizojazy�né výuce m�že objevit v roli cíle i prost�edku. 
Konkrétní poezie v roli cíle znamená, že konkrétní poezie je sama výukovým cílem. K textu 
konkrétní poezie se pak váží cíle jazykové, resp. rozvoj recep�ních a produk�ních jazykových 
dovedností; cíle kulturn�-vzd�lávací, zahrnující rozvoj jednotlivých složek literární komunikace, jakož 
i cíle formativn�-výchovné, odrážející pedagogicko-psychologickou rovinu výukového procesu (ve 
vysokoškolské výuce se jedná o motivaci k celoživotnímu vzd�lávání, motivaci k u�ení se cizímu 
jazyku, jakož i rozvoj kooperativního u�ení). Konkrétní poezie v roli jazykových cíl� má své 
opodstatn�ní zejména u druhu konkrétní poezie, typov� nej�ast�jším, jenž bývá též nazýván 
lingvisticky orientovaná konkrétní poezie. Do této lingvisticky orientované konkrétní poezie pak 
spadají básn� založené na gramatické struktu�e jazyka (básn� fonetické a fónické, morfologicko-
sémantické, syntakticko-sémantické a lexikáln�-sémantické: v jednotlivých druzích básní pak dochází 
k izolaci nebo vyzdvižení daného gramatického aspektu).  
     Konkrétní poezie v roli prost�edku znamená, že tento typ literárního textu je prost�edkem k 
pochopení širšího kulturního kontextu (kontextu literárního i kontextu jiných oblastí um�ní), 
prost�edkem k pochopení funkce tohoto druhu antilyriky v historickém horizontu d�jinném.  
      Student se tak p�i zacházení s konkrétní poezií m�že seznámit s intermediálním tv�r�ím p�ístupem 
(který se nachází na hranicích výtvarného a slovesného um�ní – p�i práci s evidentní poezií), s 
kulturou ak�ního um�ní (p�i práci s destatickou poezií), s jazykem vyprazd�ujícím svou sd�lnost 
vlivem politických událostí v 50. a 60. letech 20. století; s ideou otev�eného díla v literatu�e 20. století 
(metody textových a výtvarn� -  textových koláží), s poezií, která ml�í �i vstupuje zvláštním zp�sobem 
do prostoru stránky (spaciální poezie), s intertextuálními postupy v textu – s komunikací s literárními 
díly nap�í� literárními sm�ry a dobou svého vzniku: a to vše nikoli formou p�edávání informací, ale 
tím, že student v literární komunikaci texty konkrétní poezie didakticky interpretuje, objevuje tv�r�í 
textové metody a následn� je tvo�iv� využije k vlastní produkci. 

     Pokusme se nyní vystihnout na obecn�jší rovin� na základ� našeho zacházení s konkrétní poezií, 
k jakým ú�el�m by m�l sloužit literární text ve výuce cizího jazyka. Literární text ve výuce cizího 
jazyka m�že v roli cíle sloužit k prohloubení a obohacení znalosti cizího jazyka po stránce akustické, 
morfosyntaktické a sémantické, nicmén� dominovat by m�la estetická funkce literárního textu, jeho
poetická funkce a literárnost. Pokud si neuv�domíme toto specifikum, mohlo by dojít p�i práci 
s literárním textem ve výuce cizího jazyka k jeho jisté (by� nezám�rné) devalvaci: s literárním textem 
ve výuce cizího jazyka je t�eba vycházet jako s komunikujícím estetickým poselstvím a tomu 
p�izp�sobit volbu metody zacházením s tímto textem (aplikovat metody tvo�ivého �tení, psaní a 
tvo�ivé dramatiky). Gramatické nebo lexikální komponenty z práce s literárním textem v cizím jazyce 
nelze vylou�it, nebo� jsou mimo jiné významnými faktory ovliv�ujícími porozum�ní textu na úrovni 
díl�ích význam� (slov, v�t, verš�) a celkového smyslu. Jazyková podoba literárního textu se prolíná s 
estetickou funkcí textu, proto jsou i gramatické a literární komponenty nedílnou sou�ástí této funkce. 
Nadto by mohlo jejich p�ílišné upozadn�ní narušit pr�b�h literární komunikace. Literární text by 
nem�l sloužit k pouhému procvi�ení gramatických nebo lexikálních struktur (k tomuto ú�elu existuje v 
u�ebnicích cizích jazyk� �ada jiných, neliterárních text� a pro n� vypracovaných obecných zásad, 
vztažených k didaktickým postup�m). Též by nem�l primárn� sloužit k výuce reálií (nebo� v 
literárním textu nejde o objektivní skute�nost, nýbrž o skute�nost um�leckou); dále pak ani jako 
dokument pro výuku d�jin literatury. Literární text by nem�l též sloužit k p�ekladovým cvi�ením: 
p�eklad by nem�l být hlavním cílem, avšak kv�li porozum�ní textu jej ani nevylu�ujeme. V rámci 
našeho tématu konkrétní poezie jsme došli jsme k záv�ru, že existují i texty zejména vizuální  
konkrétní poezie, které p�eklad nepot�ebují, i když kýženého planetárního znakového systému 
konkrétní poezie jako celek dosahuje jen z�ídka. Dodejme, že nadto s p�ekladem lze kreativn�
pracovat jako s prost�edkem pro odkrývání zvláštností daných jazyk� nejen v rovin� fonetické, 
morfologické, syntaktické i stylistické, to vše by ovšem m�lo být se z�etelem ke 
zmi�ovaným vlastnostem literárního textu zvaných poetická funkce a literárnost.  
     Literární text ve výuce cizího jazyka v roli prost�edku neznamená dnes v didaktice tolik kritizovaný 
jednostranný kulturn�-historický exkurz do d�jin a vývojových etap um�lecké literatury, nýbrž m�l by 
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vycházet z analýzy konkrétního textu a zahrnout i interpreta�ní p�ístup, z �ehož vyplývá, že literární 
text je textem specifickým a vyžadujícím zvláštní metodické postupy práce. Nejde v žádném p�ípad� o 
osvojování hotového výkladu textu, o tzv. verbalismus, nýbrž o rozvoj schopnosti adekvátní recepce 
literárního textu a �tená�ských kompetencí – tj. rozvoj schopnosti aplikovat získané poznatky na nový 
typ lyrického (epického, dramatického) textu, vymykajícího se z rámce dosavadní zkušenosti studenta.    
     V naší diserta�ní práci jsme usilovali o to, aby se literární text ve výuce francouzštiny jako cizího 
jazyka nestal pouhým u�ivem a aby otev�ené významové d�ní textu nebylo zam�n�no za hotové 
poznatky. Vytvo�ením relevantních metodických postup� jsme sm��ovali k tomu, aby texty konkrétní 
poezie mohly sloužit jako východisko u�itelových snah ke smysluplnému zacházení s tímto literárním  
textem ve výuce cizího jazyka.  
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