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Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá ústřední rolí objektu v prostoru a významy této ústřední
role. Zkoumá vztah objektu a prostoru a to, jakou roli v tomto vztahu má člověk. Zabývá
se otázkou jak mŧţe na naše pocity pŧsobit místo a jak jsou tyto pocity ovlivňovány
objektem nebo jak jsou na něj vázány.
klíčová slova: prostor, místo, objekt, ústřední, příroda, krajina, les, domov

This bachelor thesis deals with the central role of an object in space along with its
purposes. The thesis explores relation between object and space and what is the role of
human in this equation. It also deals with the question whether our feelings can be
influenced by our location and if our feelings are affected by an object or if they are related
to it.
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Úvod
V této práci se zabývám tématem Objekt jako ústřední bod v prostoru. Toto téma jsem si
vybrala, protoţe mám k prostorové tvorbě velmi blízko a zajímá mě zkoumat rŧzné
aspekty vztahu objektu a prostoru. Snaţím se na tuto problematiku nahlíţet z rŧzných
pohledŧ.
Jak jiţ název práce napovídá, zabývám se vztahem objektu a prostoru. Ústřední role
objektu mŧţe mít rŧzné významy. Záleţí na člověku jak si slovo „ústřední“ vyloţí. Mezi
počtem významŧ tohoto slova se zabývám především jeho významem „hlavní“
v subjektivním slova smyslu.
Téma přírody jsem si vybrala proto, ţe s ní mám velmi úzký vztah a je pro mne velmi
dŧleţitá. Konkrétně nejdŧleţitější věcí v přírodě je pro mne les. Pro svou tvorbu jsem si
vybrala prostředí lesa, nebo by se dalo říct, ţe les si vybral mne. Kdyţ jsem přemýšlela
o tom co budu kde tvořit, ve chvíli kdy jsem přišla do lesa mi bylo jasné, ţe to musí byt
zde.
Práce je rozdělena do tří částí: teoretické, praktické a didaktické. V teoretické části se
zabývám pojmy jako jsou místo, prostor, krajina a další. Rozebírám zde teoretickou rovinu
problémŧ týkajících se objektu, jaký je jeho vliv na prostor, jaký význam pro nás prostor
má nebo jak na nás pŧsobí a jaké v nás vyvolává pocity. V praktické části mimo jiné
prezentuji rŧzné pohledy na přírodu, včetně toho mého. Subjektivně zde realizuji mé úvahy
týkající se problémŧ řešených v první části. Popisuji moji tvorbu, zabývám se tím, proč
jsem si zvolila konkrétní místa pro svou tvorbu a materiály, s kterými pracuji. A v poslední
didaktické části navrhuji moţné uchopení tohoto tématu v pedagogickém prostředí.
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1 Teoretická část
1.1 K zamyšlení
První podkapitoly pojednávají o pojmech jako jsou místo, prostor, zamyšlení se nad tím co
je to objekt, a co všechno objektem mŧţe být.

1.1.1 Prostor a místo
Prostor je prostředí, místo ţádnými rozměry blíţe neomezené, neohraničené, nevymezené1.
Toto místo není moţno nijak popsat ani mu přidat konkrétní význam. Jeho význam je
pouze abstraktní a kaţdý si pod tímto pojmem představí něco jiného. Na druhou stranu
místo je část prostoru, na kterém něco je, leţí, koná se n. kde můţe něco být, leţet, konat
se.2 Místo na rozdíl od prostoru mŧţeme někam zařadit a nějak definovat a přiřadit mu
nějaký význam. Z toho vyplývá, ţe jakmile prostředí nabyde nějakého významu nebo mu
ho přiřadíme, stává se místem. „Konkrétním označením prostředí je slovo místo.“3 Podle
Schulze to, co je charakterem prostředí, se stává podstatou místa. Toto téma blíţe rozebírá
fenomenologie místa. Vztah mezi těmito pojmy nejlépe popisují dvě protikladná označení:
abstraktní vs. konkrétní. Zatímco nekategorizované prostředí je řazeno k abstraktnímu
pojmu, místo je oproti tomu více konkrétní pojem. Na příklad krajina. Pojem sám o sobě
nemá ţádný konkrétní význam a kaţdý si pod ním představí něco jiného, kdyţ ale mluvíme
o konkrétním obrazu krajiny, na příklad té, kterou vidíme za oknem, dostává uţ pojem na
konkrétnosti. Na druhou stranu pojem krajina se nepouţívá nijak často pro popis
konkrétního místa, spíše se tak pouţívá spolu s nějakým přídavným jménem, které krajinu
popisuje a konkretizuje, jako na příklad „šumavská krajina“.
Místo dále konkretizuje Josef Moural jako „to, kam se lze vrátit. Místem tedy není
libovolné ‚kde‘, nýbrţ jen takové, které máme individualizováno, které se pro nás vydělilo
z lhostejného kontinua moţných ‚kde‘ jako to které místo.“4

1

Slovník spisovného jazyka českého. [online] Ústav pro jazyk český. [cit. 2015-04-10] Dostupné z:
<http://ssjc.ujc.cas.cz/>
2
Tamtéţ.
3
NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: k fenomenologii architektury. 1. vyd. Praha: Odeon, 1994,
s. 6. ISBN 80-207-0241-5.
4
MOURAL, Josef. .Prostor a jeho člověk. Praha: Vesmír, 2004, s. 83. ISBN 80-85977-60-5.
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1.1.2 Krajina a příroda
Krajina je označení území, zprav. se zřetelem k přírodnímu utváření5. Při popisování
krajiny se nahlíţí na její jednotlivé sloţky neboli tzv. „fenomény“. Kdyţ se krajině
přiřazují významy a charakter, metoda, kterou se tento jev zkoumá, se nazývá
„fenomenologické zkoumání“. Jedním z krokŧ fenomenologického zkoumání místa je
rozlišení mezi „krajinou“ a „sídlem“.6 Zatímco krajina je tvořena pouze pomocí přírodních
vlivŧ, sídla jsou tvořena lidskou rukou. Jsou to uměle vytvořené objekty. Dále také existují
tzv. kulturní krajiny, coţ je jisté prolnutí pojmŧ „krajina“ a „sídlo“, protoţe je to útvar,
který vznikl kombinací pŧsobením přírody a člověka, a míra zásahu člověka je znatelně
vysoká.7
Pojem příroda se krajiny nemálo týká. „Rozdíl mezi přírodou a krajinou je v tom, ţe
příroda je masou různých objektů, zatímco krajina vzniká ve styku se smyslovým vnímáním
(přírody), ať se jiţ jedná o člověka, zvíře, strom nebo kámen.“ 8Z tohoto tvrzení vyplývá,
ţe rozsahem se krajina rozléhá na území „kam aţ naše oko dohlédne“. Kdyţ tedy
uvaţujeme o krajině, uvaţujeme jen o ploše, která se dá z místa, kde stojíme, pozorovat.

1.2 Pohled
Pro pochopení vztahu mezi objektem a prostorem je potřeba uvědomit si rozsáhlost vlivu
a dopadu vlastností a významŧ objektŧ, které se v daném prostoru nacházejí. Klíčové je,
jak si vliv objektu na prostor vyloţí pozorovatel. Protoţe jsou všichni ovlivněni emocemi
a zkušeností, pohledy kaţdého se mohou lišit. To, jak člověk vnímá své okolí, mŧţe být
ovlivněno mnoha faktory. Kdyţ jsem svŧj čas trávila v lese, všimla jsem si na příklad, ţe
svět okolo sebe vnímám jinak, kdyţ jdu do lesa sama, nebo s sebou vezmu psa nebo
někoho dalšího, kdyţ jdu pěšky a nebo jedu na kole, kdyţ se jen dívám okolo sebe a nebo
kdyţ se dívám skrz hledáček objektivu.
Vţdy kdyţ se díváme na věci kolem sebe, máme nějaká očekávání, koncepty, které si
myslíme, ţe tam budou nebo by měly být. Tyto koncepty nám často brání vidět to, co se na
5

Slovník spisovného jazyka českého. [online] Ústav pro jazyk český. [cit. 2015-04-10]
NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci: k fenomenologii architektury. 1. vyd. Praha: Odeon, 1994,
s. 10. ISBN 80-207-0241-5.
7
Kulturní krajina. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2015, 23. 5. 2015 [cit. 2015-04-20]. Dostupné z:<https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulturn%C3%AD_krajina>
8
ČIHAŘOVÁ, Linda. Emocionální typologie krajiny [online]. Praha: Vysoká škola Uměleckoprŧmyslová
v Praze,2008. Diplomová práce. [cit. 2015-04-30]. Dostupné z: <http://www.lindacihar.com/emokraj/>
6
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místě nachází doopravdy. Kdyţ se člověk dokáţe oprostit od těchto konceptŧ, uvidí svět
novýma očima. Ke konceptŧm se dostaneme tak, ţe moc dlouho setrváme na jednom
místě. Dnes jsme přesyceni kovovým leskem, barvami a vším z moderního světa a reklam,
takţe neoceníme „mdlé“ barvy přírody a nemŧţeme nad nimi dostatečně ţasnout. Tyto
výrazné barvy moderního světa nám v mysli vytvoří jakýsi koncept. Abychom překročili
tento koncept a viděli věci takové jaké opravdu jsou, musíme se dívat. „Dívat se znamená
něco zapomenutého – totiţ navazovat oboustranný vztah.“ 9
Kdyţ jdeme lesem, uţ jen naší přítomností se okolí, kudy procházíme, proměňuje. Člověk
uţ dávno není element, který by s přírodou přirozeně nenásilně souzněl. Dávno jsme se od
přírody distancovali a příroda se zase vzdálila od nás. Kdyţ člověk prochází lesem, les to
ví, zvířata v lese to ví, a v ten moment se atmosféra místa mění. My mŧţeme pozorovat
pouze to, co se v lese nachází. Kdyţ chceme pozorovat to, co les obývá, a neomylně k lesu
a tvoření jeho atmosféry a významŧ míst patří, musí se nám alespoň trochu poštěstit. Záleţí
na tom, jak se svému okolí přizpŧsobíme, aby nám dovolilo jej pozorovat. Kdyţ budeme
les respektovat a chovat se tak, abychom prostředí nerušili, moţná budeme mít dost štěstí
na to, aby nám les ukázal svá tajemství a to, co se tam děje, kdyţ se nikdo nedívá...
Stáváme se součástí lesa, jedním z objektŧ...
Procházet se lesem pěšky je úplně jiný záţitek neţ jet na kole. Pěšky čas plyne pomalu
a klidně a člověk má čas vychutnat si moment a všímat si rozdílŧ v tom, jak se les jeví
ráno, v poledne nebo při západu slunce. Jízda na kole lidi nutí dívat se na všechno
v rychlosti a jen zběţně. Mozek si aţ později z těchto útrţkŧ poskládá obraz věcí, které
stihl letmo zahlédnout.
Hledáčkem fotoaparátu se zdá svět být úplně jiný, neţ kdyţ se na něj díváme svýma očima.
Z vlastní zkušenosti vím, ţe kdyţ se na přírodu dívám skrz hledáček objektivu, cítím
určitou míru odcizení. Sama vím, ţe z návštěv lesa, kdy jsem převáţně fotila nebo
natáčela, mám daleko méně záţitkŧ, neţ z návštěv, kdy jsem šla do lesa jen tak, pěšky, jen
se dívat. Takhle je to dnes se vším. Lidé si myslí, ţe kdyţ své záţitky nafotí, budou si je
lépe pamatovat, ale pohled přes fotoaparát je od záţitku distancuje a odcizí, takţe ve
výsledku situaci proţívají daleko méně, neţ kdyby nechali aparát v batohu.

9

CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější: texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového
štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. Praha: Dokořán, 2002, s.151. ISBN 80-86569-29-2.
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Z toho vyplývá, ţe kdykoli pozorujeme prostředí, ve kterém se nacházíme, ať uţ les nebo
jiná místa, nacházíme se v interakci s objekty okolo a nalézá se zde několik faktorŧ, které
mohou ovlivnit naše nazírání věcí. Objekty nejen ovlivňují nás, ale i my ovlivňujeme dané
objekty a atmosféru místa.

1.2 Objekt
Objekt svými významy vytváří další významy prostoru, kde se nachází, a ovlivňuje ho.
Objekt na sebe zároveň bere určité role, které mu my subjektivně přiřadíme, a jedna
z těchto rolí mŧţe být role „ústředního bodu“. Významy slova „ústřední“ jsou rozebrány
v pozdější kapitole. Dŧleţité je si uvědomit, ţe naše vnímání objektu v prostoru je
subjektivní a jsme to my, kdo přiřazuje významy zaloţené na našich pocitech. Tyto pocity
se potom pojí s danými objekty.

1.2.1 Objekt v prostoru
Objektem v prostoru se mŧţe stát cokoli, co prostor nějakým zpŧsobem ovlivňuje.
Objektem v prostoru mŧţe být i člověk sám, protoţe naše přítomnost mění významy na
konkrétním místě a mění jeho atmosféru, i kdyţ je často velmi těţké si tento jev představit,
protoţe je prakticky neuskutečnitelné představit si atmosféru místa bez naší přítomnosti.

1.2.2 Ústřední objekt
Slovo ústřední si mŧţeme vyloţit více zpŧsoby, záleţí na úhlu pohledu. Takové je
bohatství dnešního jazyka, leţí v jeho relativitě. V první řadě ústřední objekt v prostoru je
takový objekt, který se nachází uprostřed daného místa, jeho význam je tedy dán jeho
polohou relativní vŧči prostoru, kde se nachází. Protoţe ústřední je odvozený od slova
„střed“ primárně jeho význam náleţí sem, tedy hlavní význam náleţí poloze. Mŧţeme zde
najít ale i další interpretace, ústřední mŧţe objektu jen přisuzovat určitou roli v prostoru.
Kdyţ o objektu přemýšlíme s nějakým emocionálním nábojem, mŧţeme říct, ţe ústřední
znamená „hlavní, hrající hlavní roli“, totiţ definuje prostor a dává mu jeho význam.
Z toho vyplývá, ţe pojem ústřední pro nás mŧţe znamenat něco velmi osobního
a specifického.
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1.2.3 Objekt v krajině
Podle Jiřího Sádla je krajina nejvyšší sloţkou v hierarchii ţivých soustav. Abychom do
značné míry dokázali pochopit objekty v krajině, musíme si uvědomit, ţe „Subjektem, tedy
čtenářem krajiny, je nejen člověk, ale kaţdá její sloţka, kaţdá subkultura, kaţdá „věc
v krajině“, určitý člověk nebo lidé vůbec, lesní společenstvo, vesnice... A kaţdá sloţka
krajiny dělá svou existencí zároveň tři věci: krajinu fyzicky spoluvytváří, krajinu registruje
– čte, a krajinu přetváří.“10 Ten, kdo aktivně čte krajinu, je konatelem, tedy subjektem, ale
zároveň se mŧţe stát objektem, tím čteným, protoţe je součástí krajiny. Krajina je
nesmírně komplexní systém, proto Sádlo tvrdí, ţe číst krajinu je jako interpretovat
mnohoznačný text, protoţe „Kaţdá sloţka ji čte jinak. Jinak co do objektu zájmu i co do
měřítka, v němţ je tento svět vnímán. Pro kaţdou sloţku je krajina relevantní jinak
a v jiném měřítku.“11
To jak vnímáme prostor okolo nás je zaloţeno na mnoha faktorech. Jako jeden ze subjektŧ
neboli čtenářŧ prostoru, konkrétněji krajiny, vnímáme prostor okolo sebe jako prostor
proţívaný. Kdyţ takový prostor zkoumáme, jsou dvě moţnosti jak na něj nazírat: buď ho
budeme zkoumat sám o sobě a nebudeme brát v potaz zkoumatele nebo se budeme více
soustředit na zkoumatele, neboli tedy čtenáře. Teď konkrétně, kdyţ mluvíme o prostoru
krajiny, zajímá nás více prostor, kdy bereme v potaz i pozorovatele, tedy tzv. prostor
subjektivizovaný.12
Vztah objektu a prostoru krajiny nikdy není jen o těchto dvou entitách, ale mŧţeme
povahu jejich vztahu modifikovat a přepsat z objekt – prostor na objekt – čtenář – prostor.
K tomuto závěru došla i Vlasta Šormová ve své diplomové práci, kde rozebírala vztah
krajiny a objektu a uvědomovala si, ţe člověk je nedílnou součástí krajiny a proto v tomto
vztahu nehrají roli jen dva, ale i třetí prvek.13 Kdyţ totiţ člověk vnímá objekty okolo sebe,
přiřazuje jim významy a tím také významŧ nabývá prostor, kde se objekty nachází, protoţe
objekty ovlivňují celek. Člověk je součástí tohoto procesu přiřazování významŧ a proto ho
musíme do „rovnice“ zařadit, protoţe jsme to my, kdo významy interpretuje, jsme tedy
cennou součástí rovnice.

10

SÁDLO, Jiří. Krajina jako interpretovaný text. Vesmír, únor 1998, č. 2, s. 96-98
Tamtéţ.
12
HAVEL, M. Ivan a MITÁŠOVÁ M. Prostor a jeho člověk. Praha: Vesmír, 2004, s. 154. ISBN 80-8597760-5.
13
ŠORMOVÁ, Vlasta. Objekt v krajině. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2010. s. 7. Diplomová
práce. Dostupné z: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/90646>
11
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Celá krajina v podstatě sestává z objektŧ a záleţí jen na nás, který si z ní v danou chvíli
zvolíme a nazveme ho slovem „objekt“. Při tom ale musíme mít stále na mysli fakt, ţe naše
okolí se skládá z objektŧ a jejich kombinací a vzájemným pŧsobením se definuje místo,
kde se nacházíme. Norberg Schulz o tomto jevu velmi zajímavě hovoří ve své
knize Genius loci. Objektu se dotýkají dva pojmy, význam a struktura. Kdyţ tyto pojmy
oba pochopíme, zavede nás to také k pochopení genia loci daného místa. Význam se
dotýká přímo objektu a je určen jeho vztahy k jiným objektŧm. Struktura na rozdíl od
významŧ určuje „formální strukturu“ těchto vztahŧ mezi objekty. Obě tyto hodnoty jsou
určovány z něčeho konstantního na konkrétním místě, co se nemění a co zde zŧstane po
tom, co odstraníme vše prozatímního.14
Objektem v krajině se tedy mŧţe stát cokoli, co za objekt označíme. Ústředním objektem
označíme ten objekt, který cítíme, ţe je pro nás nějak dŧleţitý. Při determinaci, který
objekt je pro nás na místě „ústřední“, rozhoduje mnoho faktorŧ. Kromě těch povrchních,
které mŧţeme vidět okem, jako na příklad světlo, barva, kontrasty a tak dále, musíme ale
brát v potaz i takové faktory, jako je naše vlastní zkušenost, nálada a podobně.
Prostor subjektivizovaný je v podstatě pro člověka prostor k něčemu jeho „vlastnímu“,
mŧţeme tedy říct, ţe je to jeho „prostor k jednání“. To znamená, ţe kaţdý úkon co děláme,
kaţdý „akt jednání“ se dá něčím charakterizovat a tedy se dá říct, ţe na příklad prostor, kde
bydlíme, je i prostorem k bydlení.15
Bydlení však mŧţe mít více významŧ. Pěťová popisuje bydlení jako: „Toto ‚bydlí‘ přitom
nechápeme jako pouhé „obývá“, ve významu obývání nějaké místnosti, ale ve významu
„být někde doma“. A „doma“ můţe znamenat různá místa, nikoli jen to, které označuje
naše adresa.“16 Dále Pěťová uvaţuje tak, ţe tento pocit, ţe jsme doma je mimo jiné
definován tím, kde se vyznáme a kde existujeme v určité dŧvěrnosti. V podstatě takto
myšleno bydlení je jinak řečeno samotné „bytí“ člověka. Znamená to, ţe to jaký máme
vztah k objektŧm v prostoru nebo jaké jim dáme významy, to definuje celý prostor nebo
nějaké konkrétní místo. Fakt, ţe objekt pro mne má roli ústředního bodu ve významu „je
pro mne hlavní“ a spojuji si ho s pocity domova (jak tvrdí Pěťová, znám ho) znamená, ţe
jsem na daném místě doma.

14

HAVEL, M. Ivan a MITÁŠOVÁ M. Prostor a jeho člověk. Praha: Vesmír, 2004, s. 166. ISBN 80-8597760-5.
15
Tamtéţ, s. 154.
16
PĚŤOVÁ, M.. Prostor a jeho člověk. Praha: Vesmír, 2004, s. 249. ISBN 80-85977-60-5.
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1.3 Působení místa
Vţdy kdyţ se člověk nachází na nějakém místě, nalézá se zároveň v interakci s okolím.
Člověk a místo se navzájem neustále ovlivňují. Jsme neustále ovlivňováni svým okolím a
je ovlivňována nejen naše nálada, ale i jiné pocity, hŧře klasifikovatelné a více komplexní
pocity neţ jen „cítím se na tomto místě dobře“. Mŧţeme na některých místech cítit pocit
sounáleţitosti, bezpečí, úzkost, strach a další. Jinak se cítíme v práci, doma nebo ve
veřejném prostoru v ulicích.

1.3.1 Pocit domova
Prostor, ve kterém se nacházíme a ţijeme ovlivňuje nejen to, jací jsme, naši povahu
a charakter, ale i naše pocity. Kdyţ chceme místo pochopit, musíme se do něj vcítit. Podle
Cílka je nejlepší zpŧsob, jak se napojit na místo, na něm pracovat. „Potřebuji v místě
pracovat, nějak se jej fyzicky dotýkat, vykonávat určitou námahu, abych začal chápat.
Neumím přijít a vcítit se. Musím něco dělat a teprve navečer po práci, kdyţ se dívám kolem
sebe, se mi objasňuje, kde jsem.“

17

Je dŧleţité, ţe nejde jen o estetický pocit z místa, není

to o „potěšení oka“, takovéto „tady se mi líbí, je to tu hezké“. Musíme se umět správně
„dívat“.
„Lidé si myslí, ţe město poznají, kdyţ se dozví něco o jeho historii a popíší jeho památky
rok po roku, kus po kusu. To je velký omyl. Města, jako je Loket, chápeme nazíráním. Nic
nevíme, sedíme někde na skále, díváme se přes údolí, jíme svačinu a pozorujeme město.
Někdo pěstuje znalosti, ale my rozvíjíme nazírání. Znalosti jsou od lidí, ale nazírání je
nejspíš od Boha. Sedíš a rozumíš.“18
Kdyţ máme štěstí a zaţijeme v místě příjemné pocity, vracíme se tam nebo hledáme jiné
místo, které vyvolá ty samé pocity.
Snaţila jsem se se zamyslet nad tím, jaké mám já pocity z lesa, nejblíţe bych je přiřadila
k „pocitu domova“ nebo „být někde doma“. Po zamyšlení jsem je sepsala následovně:

17

CÍLEK, Václav. Krajiny vnitřní a vnější: texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového
štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu. Praha: Dokořán, 2002, s. 210. ISBN 80-86569-29-2.
18
CÍLEK, Václav. Prohlédni si tu zemi: i kdyţ vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně. 1. vyd.
Praha: Dokořán, 2012, s. 34. ISBN 978-80-7363-419-3.
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stabilita, bezpečí, bezstarostný pocit, jsem vítána, mezi svými, sounáleţitost, volnost,
radost, klid, pokora, respekt.
Tyto pocity vyvolané konkrétním místem se mohou někomu zdát bizarní, ale pro některé
lidi jsou opravdové. O pocitech z místa se několikrát ve svých knihách zmiňuje Cílek.
První příklad by byl z jeho návštěvy kaple sv. Václava ve Vrbčanech. Konečně se totiţ pan
Cílek dostal dovnitř kaple spolu s jedním kameramanem a při focení spadl do krypty.
Těsně před tím, kdyţ kameraman postavil před kostelem kameru na stativ, spadla, coţ by
se jinak vŧbec nemělo stát. Prohlásili, ţe je tam nejspíš „něco nechce“. Zdálo se jakoby
s nimi místo komunikovalo. Cílek ještě zmiňuje, ţe při svém pádu měl pocit, ţe pod něj
svatý Václav poloţil svŧj plášť, jakoby mu sice chtěl dát znamení, ale alespoň jeho pád
zmírnil.19
Další skoro aţ mysticky znějící příhoda, která se Cílkovi stala je také popisována v jeho
knize Prohlédni si tu zemi. „Jediná magická věc se stane cestou ze Slovenska. Moc toho
nenaspím, opilí cikáni v Laborci a nepohodlná noc ve vlaku. Únava zvyšuje citlivost či spíš
podráţděnost k některým věcem. Ráno vylézám na Proseku z autobusu a najednou mi paty
přilnou k chodníku, laskavě jako kdyţ hladíme koťátko. A já vím, ano tady jsem doma, tady
dýchám se zemí, tady věci proudí do morku kostí. Očarován kráčím a nohy se opět mírně
radostně dotýkají chodníku, který je ochotně pouští a zase vítá při dalším kroku.“20

1.4.1 Můj domov
Já mám ve smyslu ústředního objektu a pocitu domova a familiárnosti spojení s lesy na
vesnici, kde jsem dříve bydlela. Celým mým „ústředním“ nebo hlavním a nejdŧleţitějším
pro mne objektem byl les, protoţe jsem se v něm cítila nejlépe. V praktické části později
zkoumám vydělení jednoho objektu z tohoto prostředí a jeho přemístění a dŧsledky tohoto
aktu ve změně významŧ objektu a prostoru.
Moţná je to v povaze nás Čechŧ, ţe neustále hledáme domov a moţná se to děje jen mně,
ale nemění to nic na faktu, ţe tato věc je pro mne celoţivotní téma. Tak jako Thoreau našel

19

CÍLEK, Václav. Prohlédni si tu zemi: i kdyţ vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně. 1. vyd.
Praha: Dokořán, 2012, s. 15. ISBN 978-80-7363-419-3.
20
CÍLEK, Václav. Prohlédni si tu zemi: i kdyţ vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně. 1. vyd.
Praha: Dokořán, 2012, s. 20. ISBN 978-80-7363-419-3.
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svŧj domov u rybníku Walden uprostřed lesŧ21, tak i já jsem pocit domova našla právě
v lesnatých částech naší krajiny. Pocit domova je něco, po čem všichni touţíme, protoţe
domov je takové „naše místo“, které nám nikdo nemŧţe vzít.
„Jan Patočka někde říká, ţe domov je pokračováním těla. Pokračováním domova je
krajina, a ta se dá rozšířit na svět, jehoţ pokračováním je bytí. Tím se stane, ţe svět či jeho
výsek je součástí těla: bytí však rovněţ potřebuje ducha. Zní to komplikovaně, ale znamená
to, ţe v krajině můţeme najít svět, domov i ducha.“22
Uţ je tomu pár měsícŧ, co jsem se přestěhovala do Prahy, mým domovem ji ale stále
nazývat nemohu, protoţe se tady tak necítím. Svŧj domov a ten správný pocit
sounáleţitosti hledám v lese. Jako doma se cítím hlavně v Brdských lesích, nebo alespoň
v těch částech Brdských lesŧ, které jsem jiţ navštívila. Ačkoli celkový dojem z Brdských
lesŧ je docela jiný neţ ten mŧj, mám potřebu jej zde zmínit.

1.4.1.1 Brdské lesy
Brdské lesy má asi kaţdý spojen s prokletou vojenskou základnou. Kdyţ se řekne „Brdy“
skoro nikomu se nevybaví krásy brdské přírody, spíš přijde na mysl „vojenský prostor
Brdy“. Vojenský prostor Brdy zde vznikl v roce 1950, armáda však prostor vyuţívala jiţ
od roku 1926 jako dělostřeleckou střelnici. Dŧsledkem vzniku vojenského prostoru nejen
zanikl nutný kus lesního porostu, ale postupem let zanikly i některé vesnice v jejím okolí.23
Ovšem tento prostor velmi brzy zanikne, a to k 1. lednu 2016 Vojenský prostor Brdy
zaniká a na jeho místě vzniká CHKO Brdy. Ekologové jásají, turisté se sem ale ještě
nějaký čas budou bát chodit. V květnu 2015 publikovala doména iDnes článek o tom, jak
to dnes ve vojenském prostoru vypadá. Příroda je sice na pohled nádherná, avšak kromě
nebezpečí přírody, jako hojný počet zmijí nebo nevyzpytatelných divočákŧ, zde člověk
mŧţe narazit i na munici.24

21

THOREAU, Henry David. Přel. Schwarz, Josef. Walden, aneb, Ţivot v lesích. Vyd. 5., V tomto překladu 1.
Praha: Odeon, 1991, 306 s. ISBN 8020702784.
22
CÍLEK, Václav. Prohlédni si tu zemi: i kdyţ vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně. 1. vyd.
Praha: Dokořán, 2012, s.216. ISBN 978-80-7363-419-3.
23
Z historie újezdu. Vojenský újezd Brdy. [online]. 3. 4. 2007 [cit. 2015-11-29] Dostupné z:
<http://www.vojujezd-brdy.cz/z-historie-ujezdu/d-53/p1=60>
24
ČERMÁK, P. a MATERNA D. Zakázané Brdy. Vojenský prostor v nitru nedotčené přírody na vlastní oči.
[online]. 4. 5. 2014 [cit. 2015-11-30] Dostupné z: < http://cestovani.idnes.cz/zakazane-brdy-0dj-/tipy-navylet.aspx?c=A140502_152231_po-cesku_tom >
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I přes to však Brdy skýtají mnohé krásy přírody. Lesy Brd jsou plné typických smrkŧ,
protoţe je to strom co nejrychleji semení a roste, dále zde však mŧţeme najít i buk, který je
druhou hlavní a pŧvodní dřevinou Brdských lesŧ. 25
O zřízení CHKO Brdy se uvaţuje jiţ od roku 2011.26 Změna statusu území by měla
ochránit místní krajinu a její četná bohatství. Nachází se zde spoustu poutních míst a je zde
toho tolik k obdivování, ale ne kaţdý to vidí, mnoho věcí člověk nevidí a neuvědomuje si,
ţe zde jsou, neţ se na ně podívá podruhé nebo potřetí. Nicméně někteří si bohatství brdské
přírody velmi dobře uvědomují a vědí, ţe je třeba ji spíše chránit, neţ dál těţit a ničit.
Lidé ovlivnili krajinu Brd v mnoha směrech, ať uţ záporně, tak dokonce i kladně.
V kladném slova smyslu krátery, vzniklé cvičnými akcemi vojenského prostoru, přírodě
v některých směrech překvapivě prospívají. Na druhou stranu cesty jsou člověkem
budovány bez ohledu k přírodě a strouhy jsou hloubeny a odvodňují brdskou typicky
vlhkou a mokřinovou krajinu. V Brdech je toho mnoho co chránit, takţe: „Povznesme se
nad malichernosti a svým způsobem směšné detaily, kde jednomu vadí odpočívadlo u cesty,
které jiný zase uvítá. Tak, abychom pro třísky v našich očích nepřehlédli ten brdský les.“27
Ty části Brdských lesŧ, které mám já spojené s domovem se nachází u Mníšku pod Brdy
a u Dobříšské Strţe, někdejšího místa pobytu a místo skonání Karla Čapka. Krásy
Brdských lesŧ jsou zde nádherně demonstrovány, hlavně les u Strţe je překrásný a mám
k němu velmi blízko. Pocity, které proţívám v lese, jsou naprosto nesrovnatelné s mými
pocity na jiných místech jako v prostorách školy, v obchodech nebo na příklad v knihovně.
Lesy mého domova jsou smíšeného typu, převáţně listnaté. Dojem jehličnatých stromŧ je
naprosto jiný neţ dojem listnatých, navíc vysoké smrky se dnes pěstují převáţně na těţbu
dřeva, jejich největší výhoda spočívá v rychlosti rŧstu a lehkosti jejich zpracování.28
Moţná díky tomu smrkové vysoké porosty pŧsobí jinak neţ listnaté, právě proto, ţe tu
vládne „spotřební“ atmosféra. Mimo jiné jehličnany odlišně propouští světlo na rozdíl od
listnatých stromŧ. Naprosto to mění atmosféru a vzhled daného místa.

25

POUSTKA, R. O majestátních stromech. [online]. 23. 3. 2008. [cit. 2015-11-30] Dostupné z:
<http://www.brdy.org/content/view/58/31/>
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Jedna z věcí, co se mi na lese na vesnici líbila, bylo jak moc byl ţivý. Stačilo opravdu
minimum, aby se člověk uskromnil a choval se alespoň maličko tiše, a les ho nechal
nahlédnout do ţivota jeho obyvatel. Vţdycky je něco magického na momentu, kdy stojíte
jako zmraţeni a snaţíte se nedýchat, kdyţ na vás z pár metrŧ zírá bez mrknutí mladý
jelínek. Aţ mě překvapilo, jak některá zvířata skoro vŧbec nebyla plachá a jen tam tak
stála a čekala, co člověk udělá. Zvěř je nedílnou součástí lesa, ţije v něm a přirozeně ho
přetváří. Je krásné a zajímavé objevovat cesty zvířat, jsou tenounké, pro nevytrénované
oko neviditelné, spletité a zavedou člověka do končin, kam by se jinak vŧbec nedostal.
Jedno z nejkrásnějších kouzel lesa leţí v tom, ţe kdyţ člověk ví, kam se dívat, a jak mu
naslouchat, les se mu odhalí sám.

19

2 Praktická část
V praktické části bakalářské práce se zabývám vším, co se mé tvorby týče, to znamená
přírodou, lesem, tématy jako domov a odcizení a jiné. V této části lze najít daleko
osobnější zainteresovanost prolnutou s poetickými poznámkami jiných umělcŧ. Popsat to,
jak člověk prostor vidí a vnímá nejen z materiálního hlediska, ale i z toho pocitového, je
velmi těţká věc, ale přesto se pokusím vysvětlit a podat mŧj postoj co nejlépe
Jak napsal Antoine de Saint-Exupéry:
„Správně vidíme jen srdcem. Co je důleţité, je očím neviditelné.“29

2.1 Domov v přírodě?
Příroda pro mě vţdy znamenala hodně, byla pro mne oporou a zázemím, dalo by se říct, ţe
to byl jediný stabilní bod v mém ţivotě. Nejvíce mě ovlivnila v období po 15 roce ţivota,
kdy spoluţáci na střední začali chodit do hospody a všelijak si uţívat, ale já jsem těmto
věcem nikdy nerozuměla a netíhla k nim. V těchto letech jsem se cítila hodně sama, bylo to
částečně pubertou, doma mi nikdo nerozuměl, a částečně nedostatkem spojení s vrstevníky.
Po nějakém čase jsem začala trpět depresemi, svět okolo sebe jsem přestala vnímat
a v ničem jsem neviděla smysl. Do přírody jsem začala chodit, kdyţ jsme si pořídili do
rodiny pejska. Protoţe jsem byla jediná, kdo měl čas s ním chodit

na procházky,

ze začátku to pro mne byla povinnost, ale postupem času mě krajina začala okouzlovat
sama. Časem si člověk začne všímat detailŧ a krás přírody, pavučin v ranní rose a paprskŧ
světla, které se kradou skrz koruny stromŧ, a jehličí na zemi tvořící rŧznorodé světelné
obrazce. Pocity samoty a deprese zmizely a kdykoli jsem trávila čas v přírodě, cítila jsem
neskutečnou volnost a spokojenost. V přírodě jsem si našla svŧj domov. Tak jako si ho tam
našel Henry David Thoreau. Thoreau ve své knize Walden aneb ţivot v lesích popisuje
svŧj pobyt v lese a své pocity z něj.
„Nikdy se mi nestýskalo, ani v nejmenším mě netísnil pocit samoty, ... za mírného deštíku
jsem zčistajasna pocítil tak líbezné a blahodárné společenství v přírodě, v kaţdé pleskající
kapce a v kaţdém zvuku a hnutí kolem svého domu, jakési neskonalé, nevysvětlitelné

29

SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Malý princ. [ebook]. Atheneum. [cit. 2015-11-5]. Dostupné z:
<http://www.fatym.com/abcd/k/000152.pdf>
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přátelství, zaplavující mě náhle jako povětří, ţe se mi pomyslné přednosti lidského
společenství zdály bezvýznamné ... Tak jasně jsem si uvědomoval přítomnost čehosi se
mnou spřízněného.“30
Je velmi zajímavé jak rŧzná místa a objekty mohou pŧsobit na člověka, kdyţ sám dává
pozor a pocitŧ si povšimne. Musíme být otevření těmto pocitŧm, jinak projdou naprosto
bez povšimnutí a my budeme ochuzeni o takovou nádheru.

2.2 Pohled na přírodu
Pohledy na krajinu se u rŧzných jednotlivcŧ, hlavně odborníkŧ a lidí, kteří se touto oblastí
zabývají, velice rŧzní.
Václav Cílek je známý český geolog a klimatolog, ale také milovník krajiny a „vědec
s duší básníka“ jak ho nazvala Česká televize ve svém pořadu Vzkaz Václava Cílka.31
Podle pana Cílka existují tzv. krajiny „vnitřní“ a krajiny „vnější“. 32 Cílek říká, ţe tak jako
člověk ovlivňuje krajinu, tak i krajina, ve které ţije, ovlivňuje jeho.33 To znamená, ţe
vnitřní krajina je nějakým zpŧsobem ovlivňována tou vnější, nebo-li určitá charakteristika
věci (inscape) je ovlivňována vnějškem (landscape). Cílek na vnitřní krajinu nahlíţí jako
na určitou charakteristiku lidí ţijící v dané krajině vnější. Lidé jsou ovlivňovaní
prostředím, kde ţijí, a zároveň neustále ovlivňují a mění své okolí. Cílek říká, ţe zde máme
dvě moţnosti: buď přírodu přetvářet násilně anebo s ní souznít.34
S tvrzením, ţe bychom měli souznít s přírodou, souhlasí pan Jaroslav Dušek. Ačkoli
Jaroslav Dušek není odborník, jeho myšlenky a přístup k přírodě se v mnohém podobá
a souzní s myšlenkami pana Cílka. Dušek je nejen herec, ale hlavně i člověk ţijící
alternativním zpŧsobem ţivota.

Na krajinu se dívá jako na ţivou bytost. Krajina je

součástí celku, stejně jako my. Jsme jedno.35 Ve svém přes hodinu dlouhém filmu Kdyţ
kámen promluví rozjímá nad tématy jako „jak ţít svŧj ţivot v harmonii s přírodou“
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a podobně. Svŧj svět si totiţ tvoříme my sami a nikdo jiný, to naše názory a činy přetvářejí
prostor okolo nás. Je dŧleţité ţít v harmonii s přírodou také proto, ţe nejen my pŧsobíme
na přírodu, ale také příroda pŧsobí na nás.
Dušek říká, ţe my a příroda jsme jedno. Toto je něco, co je velmi těţké pochopit. Kdyţ si
to vezmeme velmi vědecky, tak si řekneme, ţe tedy všechno rozebereme na atomy a dáme
to na jednu hromadu. A teď mi ukaţte, který atom byl součástí stromu a který atom byl
součástí nás. Ale tohle se netýká jen materiální stránky. Jak tvrdí pan Dušek, náš svět
okolo nás si vytváříme my sami. To jakou energii vysíláme, ta nám také chodí zpět, kdyţ
se na svět díváme pesimisticky, budeme vidět jen ty špatné věci. A to platí i pro přírodu,
tak jak se budeme chovat k přírodě, tak se také příroda bude chovat k nám a vracet nám to.
Jestliţe ji budeme decimovat, nemŧţeme čekat, ţe se nám zpět vrátí něco krásného.
Zároveň kdyţ přijmeme to, ţe jsme s přírodou jedno, tak vlastně ubliţováním přírodě
ubliţujeme sami sobě. Za touto myšlenkou stojí i pan doktor Cílek. Jelikoţ vnější krajina
ovlivňuje vnitřní krajinu, tedy krajina ve které ţijeme ovlivňuje nás samé, tak tím, ţe ji
ničíme, ničíme i sami sebe.36
Andy Goldsworthy se na přírodu jako její „dvorní sochař“ dívá jako na svého partnera.
Příroda mu jistým zpŧsobem pomáhá tvořit a stává se součástí procesu. Goldsworthy si
uvědomuje, ţe my jsme součástí přírody a jakmile ztratíme pojem o přírodě, ztratíme tím
i sami sebe. Asi nejvíce ze všeho ho fascinuje pomíjivost přírody. Všechno na planetě je
pomíjivé, ale tato pomíjivost a nestálost, občas by se dalo říct toto „kouzlo momentu“ se
stává tvŧrcem samotným. Některá z Goldsworthyho děl byla zhotovena tak, aby odolala
zubu času, některá jsou ale tvořena tak, ţe po chvíli po nich uţ na místě nic nezbyde. Při
práci respektuje zákony a přirozené chování přírody a bere to jako součást procesu. Říká,
ţe události jeho ţivota ho vedly právě k tomuto kaţdému proţívanému a tvořícímu
momentu. Dalo by se říct, ţe Andy Goldsworthy s přírodou koexistuje v její přirozené
formě, bere ji jako partnera při tvorbě a respektuje její přirozené procesy.37
Dále se přírodou a krajinami českých zemí hojně zabývali čeští spisovatelé, jako na příklad
básník a malíř Ladislav Stehlík. Stehlíkovy poutě jihočeskou krajinou daly vznik nádherné
sérii knih Země zamyšlená, kde popisuje krásy této krajiny. Popisy přírody jsou tak
upřímné a poutavé, ţe se při nich tají dech a čiří z nich čistá láska ke kraji domova. Knihy
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předkládají nejen poetický a poutavý popis krajiny, ale i osudy a ţivoty místních obyvatel,
historii a je zmíněno i pár slavných významných českých osobností, kteří bydleli v kraji,
kterými Stehlík procházel a neopomněl je zahrnout do své knihy. Při čtení Země
zamyšlené se člověk zamiluje uţ jen do představy popisované krajiny, aniţ by ji třeba
viděl. Stehlík dokázal extrahovat podstatu krásy krajiny a upřímně ji přetvořil do slov na
papír.
„Byl jasný slunečný den na začátku února, ale nikde nebylo uţ ani potuchy po zasněţené
kráse zimy. Ani pod mezemi, obrácenými k severu, se nemodral stín na sněţné běli, země
voněla a zrak hledal v modru nebes skřivany...“38
Mŧj pohled na přírodu je velmi subjektivní, protoţe toto téma pro mne znamená hodně.
Příroda pro mne vţdy byla takovým jediným stabilním bodem v moři chaosu dnešního
světa. Kdykoli jsem se cítila v depresi nebo nervózní, les, pole a pobyt v krajině mi vţdy
umoţnil uklidnit se, relaxovat a meditovat, a tím se dostat do klidu a rovnováhy. Lidé
problémy dnešního světa často řeší prostředky, které nejsou zcela vhodné pro lidský
organismus. (Pojmem problémy dnešního světa myslím například stres a depresi.)
Německý lékař a psychoterapeut Ruediger Dahlke říká, ţe počet lidí trpících depresí stále
stoupá.39 Většina lidí takovéto problémy řeší prášky. Dnes je to jiţ běţná praxe léčit vše
tak, ţe odstraníme dŧsledek a tím zmizí celý problém. Avšak není to efektivní řešení
problému. Musíme hledat u kořenŧ, abychom nejprve zjistili příčinu a poté teprve řešili
odstranění negativních pŧvodŧ problému. Spousta problémŧ dnešního světa pramení
v tom, ţe lidé uţ si neumí najít cestu sami k sobě, protoţe na to, aby ji našli, musí být
duševně v rovnováze. Dnešní svět je uspěchaný a chaotický a nikdo nemá čas na řešení
abstraktních problémŧ, jen se snaţíme se neutopit a udrţet se nad hladinou. Příroda
v tomto ohledu hraje velmi dŧleţitou roli. Přináší nám klid a duchovní uspokojení.
Odpoutáme se alespoň na chvíli od materiálního světa a mŧţeme se soustředit sami na sebe
a na naše nitro. Lidé dnes se vŧbec soustředí na věci, které jsou vlastně nepotřebné. Je
veliký rozdíl mezí tím co „chci“ a co „potřebuji“. „Kdyţ čteme literaturu 19. a první
poloviny 20. století, tak jsme překvapeni, jak často jsou zmiňovány barvy oblohy, charakter
světla či tvary mraků. Kam to všechno zmizelo? Jsme nastaveni jinak, víc čteme druhotný
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svět reklam, obrazů a znaků neţ prvotní fyzický svět kolem nás.“40 Příroda nám pomáhá
navrátit se k pŧvodním kořenŧm lidské populace, k dobám kdy ještě nebyly mobily ani
starosti v práci, k dobám kdy neexistoval stres ze zkoušek. Umoţní nám zapomenout na
kaţdodenní starosti, které tíţí naši duši. Pro mne z toho všeho vyplývá závěr takový, ţe
příroda má sílu uklidňovat a posilovat duši.
Člověk odedávna cítil nutnost poznávat svět okolo sebe, je pro nás přirozené, ţe nemáme
rádi chaos a chceme mít všechny věci pojmenované a zaškatulkované. A i sám Henry
David Thoreau říká:
„Kdyţ do sebe se zhloubi zahledíš,
bezpočet krajin uvidíš –
leč neobjevených. Nu, projdi je
a staň se znalcem vlastní kosmografie!“41
Coţ znamená, kdyţ chceme poznat sami sebe, musíme nejdříve poznat přírodu, ve které
ţijeme.

2.3 Les
Tvorba v praktické části této bakalářské práce probíhá převáţně v lese.
Kdyţ se řekne les, mnoho lidí si představí rŧzné věci, je ale veliký rozdíl mezi lesy
pěstovanými pro dřevo a pŧvodními neboli přirozenými lesy.
Hodně záleţí na tom, jaké stromy se okolo nás v lese nacházejí, například v lese u vesnice
kde jsem bydlela byla jedna část plná bukŧ. Buk je jeden z nejnádhernějších českých
stromŧ vŧbec. Kŧra buku má dokonalou strukturu, jeho barva je zakalená šedá a povrch
a vzory na kŧře samotné připomínají lidskou kŧţi. Před pár lety jsem fotila jen buky
a nemohla jsem se nabaţit jejich dokonalosti. Byla jsem fascinovaná vzory, které jsem
našla na kŧře, některé dokonce vypadaly jako oči, jakoby nás stromy sledovaly. A co
teprve větve bukŧ. Větve dobře rostlých bukŧ se natahují do světa okolo jako paţe, co by
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ho chtěly obejmout. Prohlíţet si buky, jejich strukturu a větve je jako prohlíţet si nahé
dokonalé mramorové akty.
Les má pro lidi na vesnici a ve městě úplně jiný význam. Velmi záleţí na tom, jaké má
člověk kulturně historické pozadí, to je jeden z faktorŧ, které ovlivňují, jak vnímáme
objekty okolo sebe. Příroda je ve městě zastoupena nejen malými parčíky, ale i menšími
lesy nebo rozsáhlejšími lesy, jako je na příklad Krčský les o rozloze 285 hektarŧ.42 Lidé
ţijící v Praze spíše vyhledávají zeleň buď z dŧvodu vyvenčení jejich psího miláčka nebo za
cílem záţitku, celá rodina pak jede na výlet třeba do zámecké zahrady v Prŧhonicích.
Myslím si, ţe lidé na vesnici zdaleka neocení význam a cenu lesa, dokud o něj nepřijdou.
Kdyţ se člověk přestěhuje z vesnice, kde měl les za humny, do Prahy, kde jediný kousek
zeleně je 10 metrŧ čtverečních mezi panelákem a bytovkami, teprve potom si uvědomí,
jaké privilegium měl. Lidé na vesnici chodí do lesa na procházky a jen tak relaxovat, ale
berou ho jako samozřejmost, nijak si ho neváţí a nemají k němu respekt. Lidé by si měli
přírody více váţit, protoţe i kdyţ jsou v Praze parky a lesy, vyvolávají jiné pocity neţ lesy
u vesnic. Lesy v Praze daleko nejsou tak uspokojivé, jako lesy v divoké přírodě, jsou víc
ochočené a přizpŧsobené ţivotu člověka. Na druhou stranu lesy u vesnic si člověka ochočí
samy a to my jsme ti, co se musejí přizpŧsobit a ne stromy. Takhle by to mělo být, měli
bychom respektovat přírodu a přizpŧsobovat se ji a ne opačně.
Schulz v Genius Loci píše „Les je v prvé řadě „divočina“, plná podivných a hrozivých sil.“
Bachelard o něm řekl „Nemusíme být v lese dlouho, abychom nezakusili úzkostný pocit, ţe
pronikáme stále hloub a hlouběji do světa, jeţ nemá hranic. Pokud nevíme, kam jdeme,
brzy ani nevíme, kde se nalézáme. Jenom tehdy, je-li rozsah lesa omezený, ohraničený, je-li
to háj či obora, je v pozitivním smyslu pochopitelný a významuplný.“ 43 Nemohu však jinak
neţ nesouhlasit, protoţe pro mne pocit úzkosti v lese nenastává. Při představě
neohraničenosti ve mne les vyvolává pocity volnosti a nespoutanosti. Logika však
napovídá, ţe my lidé, kteří máme povinnosti materiálního světa a vědomí, ţe se musíme z
lesa vrátit „domŧ“, se bojíme. Bojíme se představy, ţe z lesa nikdy nevyjdeme. Bojíme se
představy lesa bez konce, protoţe bychom nenašli cestu domŧ, zpět do materiálního světa
plného práce a povinností. Lidé se přirozeně bojí nepoznatelného a neuchopitelného. Já
však v lese bez konce vidím naději. Všechny moje problémy mizí s představou, ţe uţ se
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domŧ nevrátím, protoţe moje doma, ten pravý pocit, ţe jsem tam, kde mám být, najdu
právě a pouze ve svobodě a volnosti lesa...

2.4 Hledání
Následuje popis realizací mých úvah. Hledám řešení otázek, týkajících se předešlého textu.
Řešila jsem otázky vztahu objektu a prostoru a jeho vázanosti na prostor, co je pro mne
ústředním objektem v prostoru, co se stane, kdyţ objekt přemístím do prostoru jiného a jak
to na mne pŧsobí. Jakým zpŧsobem se váţe mŧj pocit spojený s „pocitem domova“
s konkrétním objektem a v poslední řadě jak vytvořit na místě objekt beroucí na sebe roli
ústředního bodu (podle mého úhlu pohledu) s ohledem na prostor.

2.4.1 První hledání
První hledání souvisí s úvahou o tom, ţe s objektem, který má pro nás ústřední roli
v prostoru, mŧţeme pracovat a zkusit jej přemístit a objekt si tuto roli udrţí.
Pro realizaci tohoto problému jsem si vybrala předmět, který pro mne byl ústředním bodem
ve starém lese na vesnici. Vyuţila jsem situace, kdy jsem se nedávno přestěhovala do
Prahy a realizovala projekt v praţském lese. Tento umělecký úkon pro mne byl zároveň
i jako performance, bylo to takové formální rozloučení se se starým lesem a hledání si
vztahu k tomu novému skrz objekt.
Ústředním objektem pro tuto práci je malý pařízek pŧvodem z Brdských lesŧ. Našla jsem
ho na jedné ze svých procházek lesem, kdyţ jsem se s lesem podvědomě loučila. Vybrala
jsem si ho na základě pocitŧ, které jsem zaznamenala při jeho nálezu. Pařízek byl malý,
vypadal trochu opuštěně a já jsem se s těmito pocity v hloubi duše ztotoţňovala. V tuto
chvíli jsem ještě nevěděla, co konkrétně s pařízkem udělám, ale vzala jsem ho s sebou jako
takový token z domova.
Po přistěhování do Prahy jsem zaznamenala pocity opuštěnosti a cítila jsem se jako
cizorodý prvek v neobvyklém prostředí. Chtěla jsem v sobě pomocí objektu z domova
vyvolat znovu pocity, jaké jsem měla ve starém lese a zajímalo mne, jestli to pŧjde udělat
v cizím prostředí s přemístěným předmětem. Tento objekt pro mne nesl význam
„ústředního bodu“ v bývalém prostředí a vyvolával ve mně pocity domova a mne zajímalo,
jestli kdyţ objekt zasadím do nového prostředí, jestli si tyto významy ponechá a zároveň
jestli tyto významy budou stejné i pro mne.
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Změní přemístěním objekt svŧj význam a svou roli?
Pro svou realizaci jsem si vybrala Krčský les. Konkrétní místo pro realizaci jsem si vybrala
podle toho, ţe jsem naslouchala svým pocitŧm. Kdyţ jsem procházela lesem a obdivovala
krásný hřejivý západ slunce, prošel mnou znenadání chlad, byl to velmi zvláštní pocit,
protoţe přesně takový si pamatuji ze starého lesa. Byla tam jedna louka, po které kdyţ
člověk šel, na určitých místech jím nevysvětlitelně projel chlad, jakoby jím prošel duch.
Tento pocit pro mne byl velmi magický a zvláštní, a proto jsem se rozhodla místo více
prozkoumat. Na kraji zdecimované menší paseky byl ohnutý starý strom. Nejzvláštnější
věcí na to bylo to, ţe měl úplně sněhobílé větve, coţ v mé mysli podivně korespondovalo
s pocitem chladu před chvílí. Chtěla jsem pařez nějak napojit na toto místo, zasadila jsem
jej tedy pod strom do země, ale jen na krajíček, nezahrabávala jsem ho, jen jsem ho tam
„posadila“. Přemýšlela jsem jak pařez na místo napojit. Opodál leţelo pár bílých větví
ořezaných ze stromu, vzala jsem je a vytvořila jsem z nich pokračování kořenŧ pařízku.
Tato pokračování pro mne vypadala méně jako kořeny a více jako synapse neuronu, coţ je
spojení nebo kontakt, takţe to bylo takové synaptické spojení pařezu s okolím.
Pařez v celém obrazu skoro zaniká oproti výraznosti bílých větví, skoro jakoby ho do sebe
místo vpíjelo. Jako takový je vlastně totiţ na místě cizím prvkem, protoţe jsem ho
přemístila z jeho pŧvodního prostředí. Na druhou stranu je to veliký rozdíl, protoţe
v pŧvodním prostředí vypadá pařízek jako samotář, zato zde úplně splývá s okolím.
Získává tímto úkonem nový význam. V bývalém lese byl jen obyčejný a sám, kdeţto
v tomto lese je najednou symbolem přemostění starého s novým prostředím. Okolí něčím
zároveň ozvláštňuje a zároveň do něj zapadá.
Přemýšlela jsem o nových a starých významech pařízku. Uvědomuji si, ţe kdyţ jsem místo
opouštěla, cítila jsem se spíš divně, jako bych opouštěla starého přítele. Myslím si, ţe to
bylo tím, ţe jsem si samotný pařez asociovala významové s prostředím starého lesa a mého
domova, jako bych ho tam nechávala „napospas lesŧm“. Šlo o rituál během něhoţ jsem se
dozvěděla spoustu věcí o sobě i o daném objektu a jeho významech a vlivech.
Ačkoli se rituál rozloučení se starým lesem povedl, nenacházela jsem staré významy
v totoţném objektu, jen přemístěném do nového lesa. Objekt na místě nabývá nových
významŧ, které jsou pro mne cizí, a uţ v něm necítím ten samý ústřední bod pro mne
dŧleţitý ve starém lese, ale vidím ústřední bod v cizím prostředí, s „cizími“ významy.
Nelze totiţ spojit starý význam objektu s jiným místem jeho přemístěním, protoţe při
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napojování objektu na daný prostor nebereme v úvahu prostor sám, ale v popředí je akt
napojení, coţ objektu dodává jiné významy.

Obr. č. 1-4 První hledání

2.4.2 Druhé hledání
Druhý projekt vznikl, protoţe jsem cítila, ţe musím hledat dál. Kdyţ jsem šla do lesa
zkontrolovat pařízek, jestli tam ještě pořád je, cítila jsem, ţe v lese ještě musím něco
udělat. Bylo potřeba více pracovat s prostorem a objektem jiţ se v lese nacházejícími. Při
procházce jsem se nechala vést lesem a dávala jsem pozor na své pocity a nechala jsem se
jimi řídit. Zničehonic v deštivý den vykouklo zpod mrakŧ slunce. Bylo to jakoby „osvítilo“
malý hájek, ve kterém jsem se právě procházela. Sešla jsem totiţ z cesty, protoţe kdyţ jde
člověk lesem a chce ho opravdu poznat a dívat se na ten pravý les, z cesty nic neuvidí.
V hájku, na který mi posvítilo a vybralo samo slunce, se sem tam nacházely buky,
nejkrásnější stromy na světě. Po chvíli chození dokola jsem začala shromaţďovat drobné
větvičky leţící všude kolem na jednu hromadu ke stromu. Postupně vznikala konstrukce
kopírující tvar stromu u země.
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Obr. č. 5 Druhé hledání
Tento proces tvorby pro mne byl velmi zvláštní, protoţe já si vţdy kaţdý projekt nejdříve
promyslím a potom teprve tvořím. Tato chvíle pro mne byla o to zvláštnější, ţe před mýma
očima vznikalo dílo samo a intuitivně z materiálu, co jsem našla okolo přirozeně se
nacházet v lese. Povaha materiálu si sama diktovala tvar výtvoru, tenké větvičky do sebe
chtělo více zaklínit, aby drţely pospolu a dílo se vytahovalo směrem nahoru. Nakonec
vznikl jeden z nejpřirozenějších tvarŧ, kruh. Výsledný tvar mi trochu připomínal hnízdo
nebo kulatý vstup. Aţ později jsem si vzpomněla na jedno dílo Andyho Goldsworthyho,
kdy vytvořil podobnou konstrukci u stromu. Myslím si, ţe fakt, ţe Goldsworthyho velmi
obdivuji a sice ne výborně ale obstojně obsah jeho díla znám, také to mohlo přispět jako
podvědomý faktor k výsledné podobě díla. Zároveň mi to připomínalo kulaté dveře do
hobitího příbytku, coţ je zajímavé, protoţe mám hobity spojené s pohostinností a pocitem
domova.
Ačkoli tvoření samotné bylo velmi uspokojující, protoţe jsem se cítila, jakoby se mŧj
zpŧsob tvorby právě posunul mílovým krokem dál, vytvořený předmět pro mne sice měl
asociace domova, avšak jako doma jsem se necítila. Problémem mohl být fakt, ţe jsem
nebrala dost ohled na prostor, obklopující daný objekt, sice jsem ho vnímala jako ústřední,
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ale opět nebyl dŧleţitý v tom smyslu v jakém jsem čekala, ţe bude, a to vyvolávající pocity
domova.

2.4.3 Třetí hledání
Poslední umělecký projekt vznikl, protoţe jsem měla potřebu vytvořit v lese ústřední
objekt bez toho, aniţ bych se nechala ovlivnit okolními podmínkami nebo nostalgií chvíle.
Hledala jsem harmonický vztah ústředního objektu a prostoru lesa, aby ani jeden nestrádal
a ponechal si své primárná významy, aniţ bych objekt do nich nutila.
Po usilovném hledání jsem si vybrala místo, aniţ bych cítila nějakou vazbu k němu nebo
potřebu zde něco vytvořit. Rozhodla jsem se si toto místo přetvořit k obrazu svému
a „svoje místo“ si zde uměle vytvořit. Jako první krok jsem pozorovala, jak se na místě
cítím. Cítila jsem, ţe místo je ještě příliš spjaté s okolím města, a potřebovala jsem jej
nějak izolovat od okolí a vyznačit si tento prostor jako mŧj. V naznačeném kruhu stromŧ
jsem mezi dvěma z nich začala stavět jakousi zeď, jako oddělení se od městského prostoru
a vydělení si prostoru mého. Kdyţ se nad tím zpětně zamyslím, zní to trochu jako bych si
to místo kolonizovala, coţ je zajímavá a usměvavá úvaha, ale myslím si, ţe to kolonizace
nebyla, protoţe já jsem si to místo nepřisvojovala, já jsem si zde jen vyznačovala prostor
„pro sebe“.
Pro postavení zdi jsem pouţila klády, co jsem našla okolo. Na jednu stranu – na tu, kde byl
vyhraněn prostor pro mne – jsem nahrnula listí, aby klády nebyly tolik vidět a aby místo
vypadalo přirozeněji. Co mi přišlo velmi zajímavé byl fakt, ţe se ţádný kolemjdoucí
neotočil. Myslím si totiţ, ţe vnímání okolí je zaloţeno na vlastní zkušenosti kaţdého
člověka. Já jsem byla naučená, ţe ve starém lese kaţdé šustnutí listí mohlo znamenat to, ţe
na mne vyskočí divočák z houští, takţe mé uši jsou na jakýkoli zvuk v lese jaksi
„vytrénované“. Ale nikdo z kolemjdoucích se ani neohlédl, i kdyţ jsem byla celkem
hlučná, coţ mi přišlo zvláštní.
Místo bylo vyhraněno jako prostor, který tam byl pro mne. Dále jsem uvaţovala jak si to
zútulnit, abych se tam cítila dobře a jako doma. Kdyţ jsem přemýšlela nad tím, co by mi
pomohlo se na místě cítit dobře, vzpomněla jsem si na pozdní večery strávené doma
v křesle čtením kníţky. Kdyţ jsem si představila sama sebe na tomto místě, jak sedím a čtu
si knihu, ta představa se mi velmi líbila. Proto jsem zde instinktivně vytvořila jakési
sedátko, které mi v mysli toto místo zpříjemňovalo a zútulňovalo.
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Neměla jsem moţnost sedátko „otestovat“, avšak představa, ţe se na dané místo vrátím
někdy v létě mi v mysli příjemně rezonuje. Dokázala bych si ţivě představit, jak si sednu
do svého sedátka a trávím čas v přírodě a cítím se na místě příjemně.
Myslím si, ţe pocit domova jsem na daném místě tak docela necítila, podařilo se mi však
pracovat s prostorem a objekty v něm obsaţenými takovým zpŧsobem, ţe jsem jim dodala
významy blízké těm, které jsem osobně hledala. Objektŧm v prostoru jsem skrz práci
s nimi dodala konkrétní významy s ohledem na mé pocity a na daný prostor.

Obr. č. 6-9 Třetí hledání
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Pomocí prvních dvou projektŧ jsem se konfrontovala se svými chvilkovými pocity v lese.
Nebyly to však pocity, co bych zde v lese měla pořád. Mé hledání pocitŧ domova se vţdy
manifestovalo určitým záchvěvem zimy nebo polohou slunce a připomnělo mi domov.
Přes tyto chvilkové pocity jsem se tvořením snaţila s lesem v Praze spojit, ale myslím, ţe
jediné s čím jsem se konfrontovala nebyl les, nýbrţ jen mé osobní pocity, a ţe dané místo
jsem jen pouţívala jako manifestaci těchto pocitŧ.
Více je to nejspíše viditelné u druhého projektu neţ u toho prvního. V prvním projektu
jsem se pokoušela napojit něco hmotného ze starého lesa do prostředí lesa nového
a integrovat to sem.
U druhého projektu jsem si promítla pocit z místa do konkrétní věci. Zaznamenala jsem
zde obrovský rozdíl v mé tvorbě předtím a zde, v tom, ţe významy vznikaly aţ po
vytvoření díla, coţ pro mou tvorbu vŧbec není obvyklé. Většinou o všem moc přemýšlím,
teď jsem ale byla schopná naladit se na pocit, podle něj tvořit a aţ potom si uvědomit
význam objektu, jaký z něj vyplynul.
Vypracování těchto projektŧ je pro mne velmi cennou zkušeností, protoţe díky tomu jsem
svou tvorbu viděla úplně v jiném světle
Tyto „hledání“ pro mne měly velký přínos. Nejen, ţe se moje tvorba posunula od konceptu
myšlenka-tvorba-výtvor do tvorba-výtvor-význam, coţ je podle mého dobře, protoţe dříve
jsem měla tendence nejdříve „vymyslet“ co to bude, co to bude znamenat a proč, a teprve
potom to vytvořit, proto je tohle pro mne tak významným mezníkem a posunem. Ale bylo
velmi zajímavé pozorovat vývoj role ústředního objektu v prostoru od přemístěného cizího
prvku získávajícího nový význam a nebo nového vznikajícího ústředního objektu
nabývajícího významu buď momentu nebo při posledním hledání významu zaloţeném na
vztazích s prostorem a mými pocity. Zprvu jsem totiţ pracovala s objektem v hlavní roli
a dávala mu roli ústředního bodu s malým ohledem na jeho vztah k prostoru, myslím si, ţe
jsem mu dokonce některé významy chtěla vnutit, aţ jsem se postupně dobrala k tomu, ţe
kdyţ pracuji v první řadě s prostorem a vycházím hlavně z něj a dotvářím objekt pro mne
ústřední aţ na místě, je objekt na mé pocity více napojen a propojen s prostorem
samotným. Potvrdila jsem mé úvahy o tom, ţe ústředním bodem pro mne mŧţe být objekt
na místě vytvořený, a nejen objekt, který uţ se na místě nacházel anebo ten, který na místo
dosadím.
.
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3 Didaktická část
Didaktická část této bakalářské práce obsahuje několik etud rozdělených do tří oddílŧ. Ţáci
budou jednak chodit do lesa a na základě návštěv lesa budou tvořit ve třídě, tak i budou
tvořit přímo v lesním prostředí. Snaţila jsem se pouţít několik rŧzných technik, aby si děti
pokud moţno vyzkoušely nejen všední techniky jako například malbu, ale i si vyzkoušely
focení a v neposlední řadě objektovou tvorbu v prostoru.
Etudy jsou rozděleny do tří částí:
1)

poznávání lesa

2)

tvorba ve třídě na základě návštěv lesa

3)

tvorba v lese

Podle RVP by ţáci měli během studia naplnit určitá očekávání, která jsou formulovaná
v části „očekávané výstupy“. Tyto cíle mohou být naplněny postupným osvojováním
učiva. K pochopení učiva a následnému naplnění daných cílŧ jsou velmi dŧleţité klíčové
kompetence. Podle RVP ZV „klíčové kompetence představují souhrn vědomostí,
dovedností, schopností, postojŧ a hodnot dŧleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého
člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných
ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají
k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému ţivotu a k posilování funkcí občanské
společnosti.“44
Jednotlivé etudy ţákŧm pomohou osvojit si rŧzné části učiva a kompetencí a tím pádem
jim uvolní cestu k cílŧm edukace neboli očekávaným výstupŧm. Ţákŧm se ovšem otevře
cesta nejen k naplnění cílŧ základního vzdělání, ale tyto klíčové kompetence se budou
rozvíjet a uplatňovat i v pozdějším vzdělání a vŧbec v prŧběhu celého jejich ţivota.
Podle RVP ZV se klíčové kompetence rozlišují na šest základních:
1. kompetence k učení
2. kompetence k řešení problémŧ
3. kompetence komunikativní
4. kompetence sociální a personální
44

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2013. s.10. [cit. 2015-0405]. Dostupné z: < http://www.nuv.cz/file/433_1_1>.
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5. kompetence občanská
6. kompetence pracovní
Jakmile si ţák osvojí alespoň částečně tyto kompetence, dokáţe čelit jakémukoli problému
ve školství, co se výuky týče.
Podle textu Luboše Lisnera, autora textu Klíčové kompetence ve výuce hudební a výtvarné
výchovy obsaţeného v knize ICT a současné umění ve výuce, se kompetence ve výtvarné
výchově promítají přesně takto (formulováno účastníky semináře v rámci projektu ArtCrossing):
Kompetence k učení se v oblasti umění projevují tak, ţe ţák přiměřeně ovládá techniky
pro umělecké vyjádření, orientuje se v související terminologii, umí rozpoznat kvalitu,
nebojí se zkoušet nové a umí kriticky zhodnotit výsledky své práce.
Kompetence k řešení problémů se v oblasti umění projevují tak, ţe ţák je schopen tvořit
samostatně, dokáţe přenést své zkušenosti do podobných situací, nebojí se něco změnit,
vnímá a přetváří prostředí své školy.
Kompetence komunikativní se v oblasti umění projevují tak, ţe ţák dokáţe dekódovat
sdělení v uměleckém jazyce, umí zdŧvodnit svŧj názor, umí vyuţít k uměleckému
vyjádření prostředkŧ ICT.
Kompetence sociální a personální se v oblasti výtvarného umění projevují tak, ţe ţák
dokáţe pracovat v týmu, vyuţívá svých dovedností k sebeuspokojení, dokáţe přijmout
svou roli, oceňuje práci druhého.
Kompetence občanská se v oblasti výtvarného umění projevuje tak, ţe ţák má pozitivní
vztah k umění, akceptuje jiný umělecký názor a dodrţuje pravidla.
Kompetence pracovní se v oblasti výtvarného umění projevují tak, ţe ţák zvládá trému,
bezpečně uţívá materiály a prostředky, medializuje svou činnost.45
Tyto body v podstatě shrnují základní předpoklady, které by student měl mít k tomu, aby
se mohl ve společnosti nejen svých spoluţákŧ, ale i ostatních bezpečně a slušně pohybovat.
Jsou zde popsány schopnosti spolupracovat, přijmout a respektovat cizí názor, umět se
vyjádřit, být schopný propojit teorii a praxi a podobně.

45

CHOCHOLOVÁ, Lucie (ed.), Barbora ŠKALOUDOVÁ (ed.) a Lucie ŠTŦLOVÁ VOBOŘILOVÁ
(ed.). ICT a současné umění ve výuce - inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy. V
Praze: Národní galerie, 2008, s. 26. ISBN 978-80-7035-378-3.
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Cílem tohoto didaktického projektu je pomoci ţákŧm osvojit si některé z těchto
kompetencí a to nejen umění pouţívat rŧzné výtvarné techniky, ale také být si vědom
našeho okolí a dopadu našich akcí na něj.
Na konci tohoto projektu budou děti ideálně cítit nějaký vztah ke svému okolí, budou
schopni si ten vztah najít a uvědomovat si souvislosti s tímto spojené. Ţáci budou vnímat
objekty v lese, jejich vlastnosti a vztahy mezi nimi.
Diskuze pomáhají dětem uvědomit si, ţe existuje i jiný pohled na věc, a podporuje nejen
jejich představivost, ale hlavně i toleranci pro názory ostatních a kritické myšlení, které je
v dnešní době tak dŧleţité. Naučí je nezastavit se jen nad jedním jediným závěrem, ale
přemýšlet o tom, ţe by mohly existovat další, a zároveň moţnost nahlíţet na věci
z rŧzných úhlŧ pohledu. Diskuze rozvíjí kritické myšlení, které je v dnešní době tolik
potřebné.
„Tento pojem (kritické myšlení) chápeme ve VV jako nástroj poznávání v kulturní
a sociální oblasti“46 A v dnešní době, kdy na děti pŧsobí tolik vizuálních podnětŧ odevšad
je kritické myšlení klíčové.
„V prostředí kaţdodenního náporu vizuálních informací se objevuje potřeba nové
gramotnosti, gramotnosti vizuální a kulturní – bez nich máme malé šance vyhnout se
manipulacím a malé šance na pochopení svého místa a sama sebe v komplexitě
multikulturní společnosti, místa důstojnosti a odpovědnosti.“47
Díky následujícím etudám budou mít děti moţnost „najít si svou vlastní cestu k lesu“
a uvědomit si své místo v prostoru a zároveň vzájemné vztahy objektŧ v daném místě.
Největším a nejdŧleţitějším cílem didaktického projektu je to, ţe si děti najdou vztah
k lesu a zároveň k přírodě.
Jednotlivé etudy jsou rozděleny do třech tematických částí, podle toho co budou ţáci dělat.
Hlavním cílem projektu je seznámit děti s lesem, které začíná uţ v první etudě.
V ideálním případě budou didaktické projekty prokládány návštěvami lesa, coţ znamená,
ţe pedagog musí počítat s časem navíc, který nebude stráven jen nad tvořením, ale děti ho
budou trávit v lese a nebo dokonce nad diskuzemi o rŧzných tématech.

46
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Během všech etud se budou pořádat diskuze na rŧzná témata. Ţáci budou skrz vzájemnou
komunikaci, která bude monitorována pedagogem, vedeni pomocí otázek a vzájemných
názorŧ, otázky mŧţe, ale nemusí, poloţit sám pedagog.
Didaktická cvičení jsou určena pro ţáky šestých nebo sedmých tříd základních škol.

3.1 Vyučování venku
Vyučování venku je i u nás v České republice propagováno uţ v 19. století. Jedna
z prvních osobností, kteří se veřejně stavěli do řad zastáncŧ vyučování v přírodě byl
Václav Vaníček, který v roce 1875 publikoval v časopisu Posel z Budče článek, kde
doporučovat pedagogŧm, aby „následovali jeho příkladu a co nejhojněji vycházeli se
svými ţáky mimo budovy škol. Ovšem nejvýznamnější osobností, která se zasadila nejvíce
o propagaci vyučování v přírodě, byl Eduard Štorch. Nejenţe si jako jeden z mála
uvědomoval dŧleţitost a ohromné výhody vyučování venku, ale na vlastní náklady zřídil
pro děti na vltavském ostrově v Praze v Libni „Dětskou farmu“. Docházel sem se svými
studenty v době vyučování, studentŧm se zde líbilo natolik, ţe na farmu chodili i ve svém
volném čase. Štorch doloţením mnoha lékařských zpráv, stmelením ţákŧ, zvýšením
sociálního cítění a mnoha dalších schopností fakticky dokázal, ţe dětem pobyt v přírodě
prospívá. Všechny schopnosti, které dětem pomohla farma rozvinout, dnes odborně
definuje RVP jako klíčové kompetence. Přes tyto opravdové dŧkazy, i po ţádání úřadŧ
o uznání Dětské farmy jako státní školy, byla jeho ţádost zamítnuta.48
Dnes není situace o nic lepší. Vyučování venku se u nás skoro neprovozuje a studenti jsou
uzavření ve školních budovách. V zahraničí je vyučování v přírodě podporováno například
projektem Learning through Landscapes. Learning through Landscapes neboli LTL je
projekt, který děti vede ke spojení se s přírodou, být více aktivní a hlavně vedou děti
ke zlepšování jejich vztahu k učení. Provozují i zpětnou vazbu se školami, kterým
pomohli. Na příklad mimo jiné zjistili, ţe 85% učitelŧ řeklo, ţe projekt vedl k více
kreativnímu učení a zlepšení vztahu k ţivotnímu prostředí, 65% zaznamenalo zlepšení

48

Jančaříková,
Kateřina. Základy
ekologie
a
problematiky
ţivotního
prostředí
pro
pedagogy/Environmentální výchova/Prostředky environmentální výchovy a podmínky vyučování/Vyučování v
terénu [online]. Enviwiki, ; [citováno 2015-12-1]. Dostupné z:
<http://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Z%C3%A1klady_ekologie_a_problematiky_%C5%BEivotn%C
3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_pro_pedagogy/Environment%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchova
/Prost%C5%99edky_environment%C3%A1ln%C3%AD_v%C3%BDchovy_a_podm%C3%ADnky_vyu%C
4%8Dov%C3%A1n%C3%AD/Vyu%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_v_ter%C3%A9nu&oldid=8786>

36

vztahu k učení, 73% pozorovalo zlepšení chování, 64% zaznamenalo sníţenou šikanu
a 84% zjistilo zlepšení mezilidských vztahŧ.49
Další podobný projekt se jmenuje „lesní pedagogika“. Na rozdíl od předchozího projektu
se toto vzdělání soustřeďuje na vědomosti o lese. Ačkoli se toto mŧţe zdát celkem
povrchní, děti se zde skrz rŧzné hry mohou dozvědět mnoho věcí a také si mnoho věcí
uvědomit, poznáním prostředí lesa si s tímto místem mohou vybudovat opravdový vztah.50
Dalším takovým projektem v ČR je Škola podporující zdraví. Tento projekt podporuje
nejen budování vztahu k přírodě nebo vyučování v přírodě, ale apeluje na to, aby si ţáci
uvědomili co vede k dobrému zdraví. Podporuje myšlenku volného pohybu studentŧ
o přestávkách, coţ se na příklad provozuje na Waldorfských školách, kde děti kaţdou
velkou přestávku tráví venku. Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání říká, ţe
„prostředí a podmínky vyučování významně ovlivňují vzdělávací proces a ţe strach, stres
a sníţená hladina cukru či vody mŧţe významně narušovat neurologické spoje v mozku
a devalvovat učení, s čímţ korespondují fyziologické výzkumy mozku.“51
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3.2 Poznávání lesa
Jako první část jsem zařadila poznávání lesa, protoţe pokládám za nejdŧleţitější, aby se
děti nejdříve seznámili s lesem jako takovým, s tou části lesa, kterou mohou poznat
smysly.

3.2.1 Zvuky lesa
Na úvod ţákŧm ukáţeme projekt studentŧ z Estonska. Tamní studenti vytvořili v lese obří
dřevěné „megafony“, které zesilují zvuky lesa a tímto si turisté a jiní návštěvníci mohou
při relaxaci poslechnout lesní „hudbu“.52

Obr. č. 10 Dřevěné megafony umístěné v lese v Estonsku53
Trvání: dvacet minut v lese a čtyřicet pět minut ve třídě
Pomůcky: nahrávací zařízení, rŧzné objekty ve třídě (papír, dřevo, sklo atd.)
Zadání: Udělejte v lese nahrávku zvukŧ lesa. Ve třídě si je potom pusťte znovu a zkuste
zvuky lesní přírody napodobit rŧznými předměty, na příklad šustěním papíru.
Průběh: V lese ţákŧm dáme rozchod a čas na vyhotovení nahrávky. Po návratu do třídy si
zvuky děti znovu pustí a zkusí je napodobovat jinými předměty.
Závěr: Ţáci si navzájem předvádí, jaké předměty pouţívají na napodobení zvukŧ lesa.
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Obří dřevěné megafony přenáší zvuky z lesa v Estonsku. Radio Wave. [online]. 30. 9. 2015 [cit. 2015-1202] Dostupné z: <http://www.rozhlas.cz/radiowave/wavenews/_zprava/obri-drevene-megafony-prenasizvuky-z-lesa-v-estonsku--1538461>
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Poznámka: Ţáci si uvědomí, ţe v lese vŧbec není ticho, naopak, ţe kdyţ se zaposlouchají,
uslyší nesmírné mnoţství zvukŧ.
Cíl: Ţáci poznají les jiným smyslem neţ zrakem, a to sluchem. Uvědomí si, ţe kdyţ se na
jeden smysl zaměří, ţe mnoţství informací přijatých tímto smyslem se znásobí.
Učivo:
rozvíjení smyslové citlivosti: ţáci se soustředí na vyuţívání sluchu
uplatňování subjektivity: kaţdé dítě se v lese automaticky zaměří na jiný zvuk neţ druzí,
něco jiného jim připomíná
ověřování komunikačních účinkŧ: obhájení své subjektivní volby prostředku pro své
vyjádření

3.2.2 Zrcadlení
V této etudě si jiţ ţáci zkusí prostorovou tvorbu. Klademe dŧraz na uvědomění si tvaru
objektŧ v lese.
Na začátku studentŧm ukáţeme obraz Talisman od Paula Sérusiera, studenti mohou
nejdříve hádat, co se na obraze nachází za objekty, a poté jim řekneme, ţe budeme něco
podobného dělat v lese, budeme přenášet objekty na „vodní hladinu“.
Trvání: čtyřicet pět aţ šedesát minut
Pomůcky: co najdeme v lese
Zadání: Představte si, ţe místo země je voda. Budeme předstírat, ţe ve vodě se všechny
objekty, co okolo vidíte zrcadlí, ale ten obraz ve vodě budete vytvářet vy. Vyberte si jeden
z objektŧ v lese a vytvořte z libovolného materiálu lesa jeho odraz.
Průběh: Ţáci se v lese rozejdou a budou hledat objekt pro ně vhodný pro zhotovení jeho
odrazu. Podle atmosféry mŧţeme ţáky nechat pracovat v menších skupinkách. Všichni
postupně vytvoří alespoň jeden objekt na zemi.
Závěr: Na závěr se všemi opět projdeme všechny vzniklé objekty a ptáme se na otázky
jako: „Je odraz přesnou kopií opravdového objektu? Který z objektŧ dominuje tomuto
místu? Ten opravdový nebo jeho odraz?“
Cíl: uvědomění si vlivu tvaru daného objektu na prostor a jeho roli v prostoru

39

Učivo:
rozvíjení smyslové citlivosti: rozpoznání rozdílu mezi tvarem prostorového objektu a jeho
dvourozměrného obrazu
uplatňování subjektivity: kaţdá skupina promítne odraz na zem jiným zpŧsobem (velikost,
šířka...)
ověřování komunikačních účinkŧ: ţáci dokáţí obhájit dŧvody vzniku rŧzných obrazŧ
objektŧ

3.2.3 Prázdno
U této aktivity povedeme ţáky k uvědomění si struktur lesa, rozloţení prostoru a
rŧznorodosti materiálu.
K této etudě mŧţeme ukázat dětem ukázku z díla Andyho Goldsworthyho a jeho
vyplňování děr v kamenech a jinde lístky nebo květinami. Nejlépe na tom vysvětlíme
dětem princip „vyplnit skulinu“.

Obr. č. 11 Dílo Andyho Goldsworthyho 54
Trvání: čtyřicet pět aţ šedesát minut
Pomůcky: co najdeme v lese

54

Dostupné z: <https://iranzuguijarroplaza.wordpress.com/2012/05/13/andy-goldsworthy-works-with-natureas-a-whole-british-sculture-artist/>
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Zadání: Najděte v lese prázdnou skulinku a zaplňte ji vhodným ale rozdílným materiálem.
Průběh: Vezmeme děti do lesa a po zadání jim dáme rozchod. Necháme ţáky pracovat
buď samostatně a nebo ve skupinkách, musíme však zdŧraznit, jestliţe budou chtít
pracovat ve skupině, výsledné dílo tomu musí odpovídat. Necháme děti hledat a pracovat
samy a jen mezi nimi procházíme a díváme se.
Závěr: Na závěr si všichni projdeme postupně všechna díla a ptáme se dětí na otázky jako:
„Proč jste zaplnily právě tuto skulinu? Proč se vám zdála prázdná?“ a podobně.
Cíl: ţáci si uvědomují prostorové vztahy objektŧ a vnímají rozmanitost materiálu
Učivo:
rozvíjení smyslové citlivosti: rozvoj rozpoznání uspořádání objektŧ v prostoru
uplatňování subjektivity: vyuţití osobitého cítění pro vyplnění prázdna pomocí vlastní
představivosti
ověřování komunikačních účinkŧ: dokázat pomocí komunikace obhájit svou volbu místa
a materiálu
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3.3 Tvorba ve třídě na základě návštěv lesa
Jako další část etud je tvorba ve třídě na základě návštěv lesa.

3.3.3 Barvy lesa
Na úvod této etudy ukáţeme ţákŧm umělce Nicka Smithe. Je to umělec z Londýna, který
pouţívá barevné vzorníky a z nich skládá známá umělecká díla. Dětem na tomto
ilustrujeme kolik rŧzných odstínŧ se dá u jedné barvy najít.

Obr. č. 12 Mona Lisa poskládaná z barevných vzorníkŧ55

55

Dostupné z: <http://www.smithandstuff.com>
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Trvání: na procházku v lese by měla stačit pŧl hodin a na samotné tvoření ve třídě hodina
Pomůcky: sáček pro kaţdého ţáka, tempery, štětce, kelímek na vodu, hadřík, čtvrtky A4,
nŧţky
Zadání: Vyberte si v lese jednu věc, kterou si budete moct vzít s sebou zpět do školy.
Ve škole poté vytvořte vzorník všech barev, které na dané věci mŧţete najít. Mŧţete si
představit, ţe je to podobná práce, jako kdyţ se pracuje ve Photoshopu, kdy „kapátkem“
odebereme barvu z fotky a přeneseme ji jinam.
Průběh: Vezmeme ţáky do lesa na procházku a řekneme jim ať si vyberou jednu věc,
kterou v lese najdou a vezmou si ji v pytlíčku do třídy. Poté děti vezmeme zpět do školy
a rozdáme jim čtvrtky. Ţáci dostanou za úkol vzít objekt a po prozkoumání namíchat
všechny barvu dané věci, které tam najdou. Vznikne mříţka rŧzných barev.
Závěr: Vzniklá díla vystavíme a s dětmi nad nimi diskutujeme. Ptáme se dětí na věci jako
„Co byste řekli, ţe bylo tohle za věc? Myslíte si, ţe to jsou všechny barvy, které v lese
mŧţeme najít? Mŧţeme tam najít i jiné barvy?“
Poznámky: Tato etuda je nejvhodnější na provedení na podzim, protoţe v tu dobu má les
nejvíce barev a děti zřetelněji uvidí, jaké rŧznobarevné kombinace budou moci najít. Navíc
to, ţe izolujeme objekt od jeho přirozeného prostředí a zkoumáme jeho barvu izolovaně,
má na objekt také určitý vliv, je zcela moţné, ţe se dětem budou zdát barvy jiné v lese
a jiné ve chvíli, kdy přijdou do třídy - na toto téma by se také mohla zavést diskuze. Dále
tato etuda nabízí mezioborové vyučování, mŧţeme děti učit na příklad o tom, proč se listy
na podzim obarvují a podobně. Ţáci se tím nejlépe naučí míchat mnoho odstínŧ jedné
barvy.
A jak říkala moje bývalá učitelka výtvarné výchovy: „Děti! Míchat, míchat a míchat!“
Cíl: Ţáci si uvědomí, kolik barev mŧţe mít jedna jediná věc a zároveň zjistí, ţe v celém
lese se nachází nesmírné mnoţství odstínŧ jednotlivých barev.
Učivo:
rozvíjení smyslové citlivosti: rozeznání odstínŧ jedné barvy na jedné věci
uplatňování subjektivity: ţáci zjistí, ţe kaţdý rozeznává barvy jinak
ověřování komunikačních účinkŧ: propojí si nejen věc s barvou, ale i naopak barvu s věcí
a dokáţí si své stanovisko obhájit
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3.3.4 Středobod
Trvání: V lese by děti měly mít dostatek času na projití a prohlédnutí si míst v lese
a posléze na focení, šedesát minut na tuto etudu by mělo stačit, ale jde časově přizpŧsobit
situaci. Chceme aby si kaţdé dítě udělalo alespoň jednu fotografii nějakého místa.
Pomůcky: fotoaparát, papír A3, barvy, štětce, nádoby na vodu, hadříky
Zadání: Najděte v lese místo s objektem, který se vám zdá, ţe dělá prostor něčím
zajímavý, nebo je v místě výrazný. Toto místo si vyfoťte nebo naskicujte. Ve třídě potom
kaţdý vytvoří jeden obraz místa, které si vybral, ale namaluje ho bez daného objektu.
Průběh: Děti se v lese budou procházet a kaţdý si najde nějaké místo s jedním objektem,
který daný prostor dělá něčím zajímavý. Místo si buď vyfotí anebo naskicuje. Později
ve třídě mají ţáci za úkol místo namalovat, avšak úkol je o to těţší, ţe na daném místě
výrazný objekt vynechají a namalují ho bez něj.

Tato etuda hodně zkouší jejich

představivost, protoţe musí jeden předmět ze scény vynechat a prázdné místo vyplnit
okolím.
Závěr: Po etudě uspořádáme diskuzi o tom, jak místo bez objektu pŧsobí jinak. Budeme
dětem pokládat otázky jako „Co se na obrázku změnilo?“ U varianty, kdy děti nekreslí
podle fotky, ale dělají skici, se nám otevírají další moţnosti pro zajímavé otázky typu:
„Čím je místo na obrázku jiné neţ to ve skutečnosti? Co si myslíte, ţe zpŧsobilo tuto
změnu?“ Děti budou diskutovat o tom, jak se místo mění v jejich paměti mezi okamţikem,
kdy na něj hledí v lese a neţ ho zachycují na papír.
Poznámky: Pro tuto etudu jsem schválně vybrala větší papír, protoţe ve škole se klasicky
v drtivé většině případŧ vţdy pracovalo s A4, ale pro tuto etudu by děti neměly dostatek
místa na rozmach. Také si myslím, ţe je vhodné pro tuto aktivitu papír zaříznou na jiný neţ
A3 formát a přizpŧsobit ho místu, které děti budou malovat, na příklad zaříznout papír
na čtvercový formát.
Cíl: Ţáci se naučí vyplnit prázdné místo pozadím okolo a zároveň si uvědomují vliv
objektu na jeho okolí a rozdíl mezi jeho přítomností a nepřítomností.
Učivo:
rozvíjení smyslové citlivosti: schopnost vidět a představit si vztahy objektu a místa, kde se
nachází
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uplatňování subjektivity: kaţdý mŧţe povaţovat jiný objekt za ten nejdŧleţitější
na konkrétním místě
ověřování komunikačních účinkŧ: odŧvodnění své osobní preference ve výběru
dominantního objektu a obhájení si svého stanoviska, vyjádření rozdílŧ mezi reálným
a namalovaným místem

3.3.1 Světlo
Před začátkem této etudy bude krátká diskuze probíhající ve škole ještě před tím, neţ děti
vyrazí do lesa. Budeme si povídat o tom, jak světlo ovlivňuje naše ţivoty a vidění světa.
Ukáţeme si nějaké symbolické příklady dopadu světla na vzhled věcí, na příklad Topolová
alej od Claude Moneta. Tento obraz krásně ilustruje výrazný kontrast, který je zpŧsobený
právě světlem v přírodě.
Trvání: dvacet minut v lese, úsek ve třídě bude mít také zhruba dvacet minut
Pomůcky: fotoaparát nebo mobilní telefon, popřípadě notýsek na poznámky
Zadání: Snaţte se v lese hledat místa, kde je nejviditelnější rozdíl mezi světlem a stínem.
Fotografujte objekty, na kterých je nejvíce vidět kontrast světla a stínu a dělá je to
zajímavými. Na konci etudy kaţdý za sebe vybere ze svých vlastních fotek tři nejvýrazněji
vystihující zadání a odevzdá je.
Průběh: Ţáci pŧjdou do lesa na procházku v jednu denní dobu, nejlepší by bylo vzít je tam
při západu slunce, kdy jsou kontrasty vytvořené světlem vidět nejlépe. Budou s sebou mít
fotoaparáty buď digitální anebo mohou fotit na své mobilní telefony.
Závěr: Kdyţ budeme mít všechny fotky pohromadě, uděláme dětem zpět ve škole
prezentaci všeho co si zaznamenaly. Během promítání fotek se uskuteční diskuze. Ptáme se
dětí na otázky jako: „Mění světlo nějak vyfocený objekt? Mění jeho tvar nebo barvu? Kde
je zde největší kontrast?“
Cíl: ţáci si uvědomují jaký má světlo vliv na vlastnosti rŧzných objektŧ, jejich barvu, tvar
a podobně
Učivo:
rozvíjení smyslové citlivosti: vnímání kontrastu světla a stínu a jaký to má vliv na objekt
uplatňování subjektivity: kaţdý ţák si vybere jiný objekt a jiný úhel vyfocení
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ověřování komunikačních účinkŧ: ţáci si obhájí svŧj úhel pohledu a zároveň umí popsat
rozdíly mezi svým pohledem a dalším, dovedou to konkrétně pojmenovat na fotkách

3.3.2 Stínové divadlo
Před touto etudou si ţáci připomenou, co se všechno dozvěděly v těch předchozích,
a v této to vyuţijí.
Trvání: Podle toho, jestli se pedagog rozhodne, zda je další návštěva lesa nutná nebo ne,
protoţe mezi předchozí etudou a touto bude nějaká časová mezera. Samozřejmě bylo by
lepší vzít děti do lesa, aby si znovu připomněly les a všechny jeho zákoutí. Připomenou si
tím světla, stíny a tvary, které v lese vidí. Návštěva lesa bude trvat třicet minut a samotná
práce ve třídě zabere celou hodinu.
Pomůcky: plátno, silná světla (jako reflektory nebo něco podobného), kamera
Zadání: Předveďte stínové divadlo a svými těly vystihněte tvary a pohyby, které mŧţeme
najít v lese.
Průběh: V tmavé zataţené místnosti připravíme a natáhneme plátno tak, aby bylo místo
před i za ním. Na jednu stranu nataţeného plátna umístíme silnější světla. Poté s ţáky
inscenujeme „stínové divadlo“ a celou performance natáčíme na připravenou kameru, aby
si ho děti později mohly prohlédnout a diskutovat o něm. Děti budou stát mezi světly
a plátnem tak, aby jejich těla vrhala stíny na plátno. Stíny jejich těl budou z druhé strany
plátna krásně vidět jako stínové divadlo. Před začátkem divadla dětem vyloţíme o co se
budou snaţit. Také dětem dáme moţnosti si jen tak pohrát a vyzkoušet, co všechno hra
světel a stínŧ dovede Cílem stínového divadla je vyjádřit rŧzné tvary a objekty v lese
pomocí stínŧ těl. Kdyţ to bude nutné, mŧţeme dětem sami ukázat jak stínové divadlo
funguje, názorná ukázka je vţdy nejlepší. Zároveň mŧţe naše počáteční zapojení děti
pobavit a povzbudit k činnosti. Mŧţeme dětem ukázat, ţe se nemusí pokoušet jen
„vypadat“ jako strom, ale i se hýbat a podobně.
Děti po počátečním vysvětlení podle jejich celkového počtu mŧţeme rozdělit na dvě
skupiny, které se postupně vystřídají. První skupina zahraje stínové divadlo lesa druhé
skupině dětí a naopak.
Závěr: Promítneme s dětmi videa obou skupin a diskutujeme o tom, jaké tvary se pokusily
zachytit. Diskuze bude probíhat tak, ţe pustíme video jedné skupiny a druhá skupina ţákŧ
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bude hádat co se asi snaţili ztvárnit. První skupina, která ve videu hraje, bude zbytku třídy
odpovídat a vysvětlovat co „hrála“ za objekty. Tento proces se bude opakovat u obou
skupin.
Poznámky: V případě, ţe by diskuze na závěr drhla, mŧţeme dětem sami pokládat otázky
jako například: „Viděli jsme dnes tento objekt spolu v lese?“ a podobně.
Cíl: Ţáci si uvědomují jaké objekty a pohyby mohou najít v lese a jak pŧsobí na celek jako
takový.
Učivo:
rozvíjení smyslové citlivosti: uvědomování si tvarŧ objektŧ, jejich kombinací a jejich vlivu
na celek
uplatňování subjektivity: uvědomování si pohybŧ vlastního těla a jeho spojení s tvary
objektŧ
ověřování komunikačních účinkŧ: pojmenování tvarŧ a obrazŧ a zdŧvodnění svých
osobních úvah
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3.4 Tvorba v lese
3.4.1 Pohled nahoru
Na začátku této etudy ještě před návštěvou lesa si
ve třídě promítneme některé malby od Vladimíra
Kokolii, Jeho díla, která vznikla v přírodě, hlavně jeho
akvarely pohledŧ do korun stromŧ.
„Dívám se do koruny stromu a snaţím se ji nepoznat.
Nejsnáze tím, ţe potlačím lidské nutkání k ustavičnému
pojmenovávání. A tak místo listů spatřím jen patvary na
pozadí. ... snaţím se o fous předběhnout pohled; vidět,
jak vidím.“56
Trvání: ve třídě stačí na promítnutí děl ne víc neţ
dvacet minut, potom si na tvorbu v lese vyhradíme
čtyřicet pět aţ šedesát minut

Obr. č. 13 Pohled do koruny

Pomůcky: Vodovky nebo akvarely, kelímek na vodu,

stromŧ - Kokolia

štětce, hadřík, čtvercový papír
Zadání: Namalujte pouze to, co vidíte, a ne to, co chcete, abyste viděli. Snaţte se zachytit
na papír to co vidíte, kdyţ v lese vzhlédnete nahoru.
Průběh: Po úvodu ve třídě, vezmeme ţáky do lesa. Ti se v lese rozmístí a kaţdý namaluje
pohled jaký vidí, kdyţ v lese vzhlédne nahoru.
Závěr: Na závěr uspořádáme diskuzi o vzniklých dílech. Mŧţeme ţákŧm pomoct otázkami
jako: „Čím to je, ţe se vaše pohledy liší, i kdyţ jste seděli blízko sebe nebo se dívali na ten
samý les? Čím je pohled nahoru jiný neţ náš běţný pohled do lesa?“
Cíl: Děti se naučí, ţe na les existuje i jiný pohled a ţe les není jen o vertikálních křivkách
stromŧ.
Učivo:
rozvíjení smyslové citlivosti: vnímání dŧleţitosti jiných neţ jen svislých linií v lese
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CÍLEK, Václav. Prohlédni si tu zemi: i kdyţ vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně. 1. vyd.
Praha: Dokořán, 2012, s. 147. ISBN 978-80-7363-419-3.
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uplatňování subjektivity: uvědomování si rozdílnosti pohledŧ na jednu věc a zároveň
i rozdílŧ mezi svými vrstevníky
ověřování komunikačních účinkŧ: vysvětlení vnímání rozdílŧ mezi svými osobitými
pohledy na svět

3.4.2 Moje místo
„Moje místo“ je závěrečná a nejzásadnější etuda. Doteď jsme dětem ukazovali, jaký les
mŧţe být a jací ony mohou být v lese, a teď přišel čas, aby děti vyuţily vše co se naučily
a pokusily se navázat s lesem spojení. U této etudy dětem dovolujeme se v lese chovat jak
budou chtít, dŧvěřujeme jim, ţe uţ jsme je naučili dost, aby les respektovaly natolik, aby
nic neničily.
Trvání: minimálně dvě hodiny
Pomůcky: ţádné
Zadání: Vyberte si v lese místo, kde se cítíte dobře. Po strávení pár minut na daném místě
ho přetvořte k „obrazu svému“. Přetvořte místo tak, abyste ho poté mohli nazývat „moje
místo“. Ke svému místu navíc ještě přiřaďte „svou píseň“ tak, aby ladila zároveň s vaším
nitrem, ale také s vaším vytvořeným místem.
Průběh: Vezmeme děti do lesa a řekneme jim, ať po lese chodí a sledují jak se cítí
na rŧzných místech. Poté ať si vyberou nějaké místo, které s nimi nějakým zpŧsobem
rezonuje, kde se cítí dobře nebo kde mají pocit, ţe by měly být. Poté budou na svém místě
trávit nějaký čas a přetvoří si to tam podle svého. Sledují své pocity co mají dělat a co je
na daném místě napadá. Cítí atmosféru místa a podle toho tvoří. Tvoří za účelem, aby
danému místo mohly říkat „moje místo“.
Závěr: Diskuze je velmi otevřená a široká, mluvíme o pocitech v lese předtím a potom, co
jsme místo upravili. Ptáme se dětí proč pouţily jaký materiál a jestli je za tím nějaký hlubší
význam.
Poznámka: Neţ z lesa odejdeme, tentokrát dětem řekneme, aby se se svým místem
rozloučily, protoţe to bude takový konečný rituál, aby si uvědomily, ţe uţ je po všem.
Navíc tento loučící rituál přidá na hodnotě pojmu „moje místo“.
Cíl: Uvědomování si svých pocitŧ na rŧzných místech a promítání je do své prostorové
tvorby.
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Učivo:
rozvíjení smyslové citlivosti: prostorová orientovanost a cit pro práci s prostorem
uplatňování subjektivity: propojení svých pocitŧ a prostorové tvorby
ověřování komunikačních účinkŧ: schopnost obhájit si osobní volbu svého místa
a propojení pocitŧ a jejich tvorby.
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4 Závěr
Vypracování této práce mi toho dalo opravdu mnoho. Nejen, ţe jsem získala nové
vědomosti nebo si utřídila své názory o určitých věcech, ale donutilo mě to se dívat na
některé věci v úplně jiném světle a z nového úhlu. Dozvěděla jsem se, ţe pomy, které
zpočátku vypadají velmi jednoduše na druhý pohled vŧbec tak jednoduché nejsou. Člověk
má nesmírně významnou roli ve tvoření významŧ, protoţe k nim přispívá hlavně svou
subjektivitou a zpŧsobem vnímání věcí, ovlivněným mnoha faktory, jako jsou jeho pocity,
nálady a podobně.
Pojem objekt jako ústřední bod v prostoru nabyl zcela nových významŧ při zkoumání
tohoto spojení v praktické části této práce. Závěry mého zkoumání jsem uţ víceméně
napsala do praktické části, ale mŧţeme to shrnout tak, ţe úvahami a jejich realizací jsem si
utřídila subjektivní významy pojmu „ústřední“ a zkusila jsem si rŧzné polohy ústředního
objektu v prostoru, ať uţ do prostoru dosazeného nebo v prostoru vytvořeného z materiálu,
který se tam uţ nacházel. Nejpřínosnější částí praktické části pro mne byl vývoj v mé
tvorbě, který je popsaný uţ v předchozích kapitolách.
Pro mne osobně největším přínosem z celé bakalářské práce je didaktická část. Jen
vypracovávat ji byla nesmírná radost. Přimělo mě to zamyslet se nad tím, co by asi bavilo
děti právě vstupující do puberty a jak bych jim mohla pomoci poznat les a také sebe sama
skrz tvorbu v lese. Chtěla jsem je dovést k poznávání objektŧ jiným zpŧsobem, neţ jsou
zvyklí, a hlavně aby si to celé uţily.
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