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Ondřej Suchan
Od řemesla k designu, od designu k řemeslu
V ý v o j O n d ř e j e S u c h a n a vedl d v ě m i , a to velmi o d l i š n ý m i cestami. N a j e d n é straně
student v y n i k a l ve v o l n é t v o r b ě (cena v soutěži sv. L u k á š e za g r a f i k u ) , na straně druhé tíhl
k ř e m e s l u (truhlář, který s o u č a s n ě s učitelstvím výtvarné v ý c h o v y pro Z U Š , Z Š a g y m n á z i a
v y s t u d o v a l restaurátorství na vyšší o d b o r n é škole). Proto j e h o d i p l o m o v á práce tvoří jakýsi
most mezi řemeslem a tvorbou.
V teoretické části d i p l o m o v é práce se diplomant zabýval o t á z k a m i , které m a p o v a l y
cestu od ř e m e s l a a p o d m í n e k p r o realizaci předmětů v materiálu p ř e s p o s t u p n ě vzrůstající
n á r o č n o s t na o s o b n í účast ř e m e s l n í k a a posléze tvůrce designu. Text p o d m í n i l o důsledné
p r o s t u d o v á n í v h o d n é o d b o r n é literatury, o č e m ž svědčí řada citací. J d e o m y š l e n k o v ě
k o m p a k t n ě v y s t a v ě n o u k o n s t r u k c i a d o m n í v á m se, že d o s u d n e b y l a v této míře na naší škole
zpracována.
N a v a z u j í c í d i d a k t i c k á část z o h l e d ň u j e p e d a g o g i c k o u praxi studenta. O n d ř e j učí j i ž
několik let v ý t v a r n o u v ý c h o v u na o d b o r n é m učilišti, které m á s o u č a s n ě maturitní větev a
vyšší o d b o r n é s t u d i u m . P r o t o se z d e m i m o j i n é obecně z a b ý v á o s o b n o s t í dospívajících žáků.
Tento vhled d o p l ň u j e o s v é p e d a g o g i c k é priority, j i m i ž se řídí j e h o přístup k výuce. Učivo,
s n í m ž m á žáky s e z n á m i t a vést j e k j e h o osvojení rozdělil do tří r o č n í k ů vždy po třech
trimestrech. Snaží se z p r o s t ř e d k o v a t ž á k ů m výtvarný j a z y k a po h r a v é m seznámení se
z á k l a d n í m i o b r a z o v ý m i p r v k y p o s t u p o v a t promyšlenými m e t o d i c k ý m i řadami k návrhu a j e h o
č á s t e č n é či ú p l n é realizaci. N a výsledcích j e h o výuky j e patrný i podíl j e h o výtvarného cítění,
j í m ž ž á k y m o t i v u j e k v ý b o r n ý m v ý k o n ů m (viz přiložené CD).
Vlastní v ý t v a r n á t v o r b a se p o h y b u j e na hraně m e z i t v o r b o u v o l n o u a užitou. Student se
zabýval p ř e v á ž n ě n e t r a d i č n í m i přírodními materiály (dřevo, ořechy, suché listí) a plastickými
h m o t a m i , z n i c h ž vytvářel p r e c i s n ě p r o v e d e n é objekty. Ty m o h o u být použity j a k pro potěšení
z v ý t v a r n é originality, tak z užitného p ř e d m ě t u (deska s přírodní strukturou - podnos, reliéfní
objekt - mísa). N e j v ý z n a m n ě j š í prací j e prostorový objekt se strukturou z lipových listů, který
m ů ž e sloužit i j a k o k o n f e r e n č n í stolek. Tato část diplomové p r á c e j e doložena d o k u m e n t a c í
n e z v y k l é h o v ý r o b n í h o p r o c e s u , který úzce souvisí s n á z v e m d i p l o m o v é práce.

O t á z k a : V ý u k o v ý p r o g r a m s m ě ř u j e k užité grafice. Jak ho budete variovat ve skupinách
s jiným výtvarným zaměřením?

Návrh známky: výborně

V Praze 23. d u b n a 2 0 0 7

Věra Roeselová, v e d o u c í d i p l o m o v é práce

Oponentský posudek k diplomové práci
Název práce: Od řemesla k designu, od designu k řemeslu
Autor: Ondřej Suchan
Obor studia: jednooborové studium Učitelství výtvarné výchovy pro Sš, Zš a ZUŠ
Vedoucí práce: Ak. Soch Věra Roeselová

Ondřej Suchan se ve své diplomové prácí zabývá velice zajímavým a
v současnosti jistě aktuálním problémem - hledáním rozdílů, podobností a hranic
mezi řemeslem a designem.
V teoretické části své práce se nejprve snaží definovat oba pojmy - design a
řemeslo. Dochází k velmi zajímavým dílčím závěrům, správně odmítá chápání
řemesla jáko pouhé rukodělné činnosti a také ukazuje na v současnosti velmi
závažný problém nemožnosti či problematičnosti specifikace pojmu design.
Práce dále tyto východiska rozvíjí, a dostává se k dalším problémům, jako je identita
práce nebo smysl umění. Teoretická část práce je velice dobře vymezena a
soustředěna na řešení problému a nalezení závěru. Velice dobrá je i grafická úprava
diplomové práce. Škoda jen,že se nepodařilo práci vyčistit od poměrně čestných
překlepů. Anotace je nezvykle obsáhlá a bohužel chybí anotace v angličtině.
Didaktická část není jen pouhým zpracováním problému pro výuku,ale snaží
se o mnohem větší záběr - výukový program pro školy s uměleckořemeslným
zaměřením. Vzhledem k tomu, že většina těchto škol funguje podle jistého
nezměněného schématu mnoho desetiletí považuji tuto práci za nesmírně přínosnou.
Vlastní tvorba se nachází, jak jinak než na hranici mezi řemeslem a designem
(samozřejmě je tato pozice diskutabilní a záleží na každého umístění této hranice).
Ondřej Suchan stůl vymyslel - navrhl a následně také vyrobil.
Přílohou diplomové práce je CD s fotodokumentací tvorby.
Diplomová práce Ondřeje Suchana splnila požadavky zadání a splňuje
všechny formální i obsahové požadavky.
Otázky k diskusi:
O své výtvarné práci hovoříte poměrně málo, zajímalo by mě proč jste zvolil právě
spojení pryskyřice a listů?
Proč jste se rozhodl právě pro tento tvar stolu?
Jaký je podle Vašich osobních zkušeností pohled na problém řemeslo - design na
školách s uměleckořemeslným zaměřením?
V čem spočívá největší změna či přínos vámi navrhovaného výukového programu?

Hodnocení: výborně

V Praze dne 8.5.2007

Mgr.A Lucie Tatarové
\
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Ondřej Suchan VV ZUŠ

Anotace
Cílem práce j e sestavení studijního programu vyučovacího předmětu Výtvarné výchovy. Program
je určen studentům středních odborných škol a učilišť se zaměřením na umělecká řemesla a design. Proto se
práce nezabývá prvořadě historiografií řemesla a designu, ale jejich obsahy, které vyplývají z kontextu
aktuálních společenských podmínek. V prvních kapitolách o řemesle a o designu se proto zabývám
rozborem těchto pojmů, ve ktrých dnešní člověk hledá a nachází významy odlišné od významů náležejících
Předcházejícím historickým obdobím. Aktuální významy řemesla a designu tudíž nevypovídají o
objektivních funkcích těchto oborů, ale o přítomném vztahu člověka k jejich uskutečňování. Smysl řemesla
a designu tak odkazuje na lidská puzení k těmto činnostem, na jeho potřeby a očekávání. O nich
Pojednávám v následující kapitole, která j e souhrnně považuje za projev identity jedince. Ten usiluje svými
Pracovními i mimopracovními aktivitami získat určité hodnoty, které zakládají smysluplnost jeho života.
Ideologie identetického nároku poskytuje možný způsob interpretace takového úsilí a říká o
něm, že identita j e člověku vlastní ještě před nabytím usilovaných hodnot. Touto teorií se snažím odkrýt
další pohled na pracovní profese, než j e pouhé zaměstnání jako zdroj obživy. Také skrz profesi se projevuje
'dentetický nárok, jímž se právě profese stává čímsi osobním a v t o m smysu prohlubuje vědomí identity
člověka. Identita jeince j e

zárovaň jedním

z nejreflektovanějších problémových

okruhů

ve věku

adolescence, kdy je právě jeho vyřešení projevem postupujícího psychického vývoje osobnosti.
Kapitola věnovaná adolescenci se zabývá jejím definováním, které společně s objektivizujícími
definicemi adolescenta produkuje i předsudky, jimiž adolescenty hodnotíme a také očekáváme určitý
stereotyp chování dospívajícího. Právě chování adolescenta, který není ani dítě ani dospělý, přímo probouzí
možnost alternativně zacházet s oborem jejich studia a hledat nezvyklé varianty jejich definic odpovídající
obsahu, jenž v nich student hledá.
Jedná se tedy o jakési nespecifikované umění racionalizace pracovně nazvané uměním smyslu,
které člověku dovoluje odkrývat v umění, vlastních činnostech a projevech jím hledaný smysl. Nikoli
e

Üminace nýbrž zapojení této specificky lidské schopnosti do výuky a stavby studijního programu nám

zpřístupňuje možnost vyučovat a vychovávat studenta ke zvolené profesi jako k okruhu jeho vlastní
odpovědnosti za realizaci osobních aspirací vyplývajících z řešení konfliktu individuálních a společenských
očekávání. To vyžaduje především schopnost abstrakce a kritického zacházení s ní.
Toto má rozvíjet studijní program, který se zaměřuje na hledání smyslu, důvodů, projevů a
Prostředků, kterými se nám představuje okolní svět. Vedle jeho studia skrze praktické zvládnutí základních
v

ýtvarných technik a souvislostí mezi nimi vytváří program strukturu návazných kroků ve výtvarných

f

činností, přes jejich aplikace k syntetickému využití při hledání

adách, které gradují od studijních

individuálních možností výtvarného vyjadřování a profesionálního názoru v rámci oboru.
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Teoretická východiska výtvarné práce a dokumentace realizací

1

LITERATURA

1

A

Úvod - zamyšlení
Proč právě řemeslo a design stavět do protichůdných pozic naší
počínající úvahy? Vždyť prvním termínem nejčastěji označujeme rukodělný
způsob výroby, druhým pak obvykle míníme návrhářství. Jestliže je řemeslo
způsobem, jak předměty vyrábět, musí tudíž design logicky postihovat samo
zpředmětňování.
Co je však na tom znepokojivého?
Než něco vyrobím, musím to vymyslet!
Než něco vyrobím, musím to vymyslet!
Než něco vyrobím, musím to vymyslet!
Jako bychom to ani jinak chápat nedovedli...

7
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Řemeslo neboli „Handwerk"?
Od dávných paleolitických dob je člověk tvůrcem i výrobcem předmětů,
kterým je charakteristická jejich umělost. „Lidská ruka začala vyrábět věci, které
v přírodě

neexistovaly

přírodou. "

1

a zpracovávala

hmotu

do

tvarů,

které

nebyly

dané

Co jiného lépe než pěstní klín svým tvarem i funkcí dokládá příslušnost
k člověku? Předně se jedná o mnohoúčelový pracovní nástroj, který má lidské ruce
- dlani - pěsti propůjčovat ty vlastnosti, které ona sama od přírody nemá, aby jimi
následně mohla vykonávat práci. Je tedy zřejmé, že tato příchylnost věcí k člověku
není prvořadě výtvorem jeho ducha ve formě autorství, ale je přímou projekcí
lidských nedostatků! Oswald Spengler o původu techniky ve spojitosti se vznikem
nástrojů píše: „Technice
v jejich

nelze porozumět

výrobě, nýbrž v zacházení

z nástrojů,

protože její smysl

s nimi! Nejde tudíž o předměty,

neleží

ale vždy o

nějakou činnost, která má cíl. " 2 Pračlověk by patrně dokázal zuby rozžvýkat kůži
na dlouhé řemeny či rozbít kámen holou rukou. Podstatné však je, kolik času,
energie a zranění by ho to stálo! Patrně touha dělat věci méně namáhavým a
nebezpečným

způsobem

stála

při-zrodu

nástrojů

a

projekcí

lidských

nedostatků do nich byla tato touha, postulovaná jakožto potřeba, tím, co se ve
skutečnosti přirodilo: „ Technika je taktika

celého života.

Je vnitřní

formou

jednání v boji, který znamená totéž, co život... Její význam lze objasnit jen z duše.
Každý stroj jen slouží nějakému postupu

a vzniká z přemýšlení

dopravní prostředky

se tedy rozvinuly z přemýšlení

veslování, plachtění

nebo létání, nikoliv snad z představy

vozu nebo

o něm.

Všechny

o jízdě,

3

lodě!"

v

Řemeslo a mír
Dosud (do doby vzniku prvních nástrojů) byla
ruka (tělo) jediným nástrojem, zbraní a silou, které člověk
plně

ovládal.

Až

přirozením

se

potřeb

vykonávat

procedury, které nejsou člověku vlastní, dochází ke vzniku

_ KUSÝ, M. : Od řemesla po design. Pallas, Bratislava 1974, str. 7.
i SPENGLER. O.: Člověk a technika. Neklán Praha 1997, str. 10.
tamtéž str. 11.
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legenda ilustrace:
Pěstní klíny z doby neolitu:
dokladují příslušnost nástoje
ke tvaru lidské ruky a
zároveň vztah jejich tvaru a
zamýšlené funkční
víceúčelovosti
Kolečkové čerpadlo podle
J. Agricoly: představuje
příklad jednoduché, leč
důmyslné, středovéké
mechanizace.
Představa
funkce obyčejného vědra se
zde promítá do konečné
představy činnosti čerpání
skrze dostupný předmět plnící
tuto funkci.Přestože je tedy
základ činnosti rukodělný, je
tato dobová
rytinadokladem
snahy ji zefektivnit jejím
zmechanizováním
Příklad mechanizace
polychromie t/.v.
šablonami:
• Základní ornamenty ze
vzorníku,
Norimberk
l667:Sloužily jako vzory pro
přípravu šablon v různých
oborech
• Papírové šablony „mustry"k
malbě datace: sloužily
k polychromování
lidového
nábytku a vedle čistoty vzoru
byla jejich hlavní výhodou
časová
ekonomičnost
• Část malovaného stropu
kostela v Netolicích ze
17.stoL:zřetelní
dokladuje
svůj šablonový původ,
k výmalbě kostelů se
šablonového malířství hojně
užívalo a vedle dalšího užití
v polychromii nábytku je
pužívání šablon výzkumem
T.Edela prokázáno i na
gotických
deskových
malbách v dílně
Theodorikově

rozličných předmětů, kterými si člověk přisvojuje nadpřirozené
(nepřirozené, nepřírodní) schopnosti, kteréžto obě (potřeby i procedury)
se časem více specializují.
0 tom, jaké nezbytnosti či důvody v životě pračlověka dominovaly, můžeme
spekulovat 4 .

Jisté

však

je,

že

pochopení

lidské

práce

v uvedených

souvislostech nám otevírá problematiku řemeslnosti jako cesty pracujícího
člověka životem, a vedle toho! i za poznáním materiálu, technologií atd.
S tímto by souvisel i etymologický výklad slova „řemeslo", který
jednoznačný kvůli nejasné prokazatelnosti

původu kořene slova, jež však

v historických souvislostech patrně vzniká od staroegyptského slova
vyjadřující mír, klid, zábavu, zálibu v něčem..."Řemeslné práce
bojovníci vážili málo, důstojným

zaměstnáním

není

si

„rem"
dávní

pro muže byl jen boj a lov, práci

nechávali otrokům a ženám. Nicméně kovářství bylo ve vážnosti, záhy se objevili
1 tesaři, hrnčíři a jiní. Ve spojení řemesla s kořenem
poklidné,

mírové zaměstnání

v protikladu

„rem" by pak

k válečnému."5

znamenalo

Zřetelně se zde rýsuje

obraz řemesla chápaného nikoli coby schopnost činění, ale coby vztažnost potřeb
s jejich plněním uvnitř daných životních podmínek (válka, mír). Řemeslo zde
tedy není výrazem klidu či jeho hledáním, ale jeho průvodním jevem.

Ruka a práce
V průběhu staletí se však obsah pojmu řemesla proměňuje a nabý va
významů, které se zdají být ve vztahu k výše uvedeným druhořadé. Uvedl jsem
zde příklady a citace o tom, kterak se člověk tvořivostí rukou a mysli stává
uchopitelem činností konkrétně zacílených a vždy tvořících jen určité „stránky
jediného, činného, bojujícího, oduševnělého

života"6

4
tamtéž str. 24-26: „ Mocným působením svobodného, vědomého, individuálního činu,
který se pozvedl z uniformního, pudového, masového „jednání rodu", se nyní utvořila vlastní lidská duše, ve srovnání
s dušemi jiných dravců velmi osamělá, s hrdým, zádumčivým pohledem vědění o svém vlastním osudu, nevázaným
pocitem moci v pěsti navyklé činu, každého nepřítelem, zabíjející, nenávidějící. rozhodnutá k vítězství nebo smrti...
Duše tohoto silného osamělce je veskrze váleěnická, nedůvěřivá, žárlivá na vlastní moc a kořist. Zná nejen patos „já",
ale také „mé". Zná opojení pocitem, když nůž řeže nepřátelské tělo, když pach krve a sténání pronikají k triumfujícím
smyslům. Ještě i ve městech pozdějších kultur cítí v sobě občas každý skutečný muž spící žár tohoto praduševna. Nic ze
žalostných zjištění, že je něco „užitečné", že to „šetří práci". Ještě méně z bezzubých pocitů soucitu, smíru, touhy po
klidu. Zato velká pýcha na to, jak daleko je obáván, obdivován, nenáviděn pro svou sílu a štěstí, a touha po pomstě na
všem, co této pýše byť jen svou existencí překáží... Člověk vidí -příčina a účinek- jak oheň vzniká. Vidí to také mnohá
zvířata. Ale jedině člověk vymyslí -účel a prostředek- jak ho vytvořit. Jeden z nejnezvyklejších a nejmocnějších jevů
přírody - blesk, lesní požár, vulkán - vyvolává člověk k životu proti vší přírodě. Jak asi působil na duši první pohled
na plamen, který člověk sám zapálil!"
5
MACHEK, V.: Etymologický slovník jazyka českého. Academia, Praha 1968, str. 530.
6
SPENGLER, O.: Člověk a technika. Neklaň, Praha 1997, str.ll.

12

.

Tímto se

projímám

k hermeneutické

•I. .1.1.11

povaze

omylu,

v jehož

středu

se

z řemesla coby práce „rukou dělané" stává „rukodělná". A to je veliký rozdíl!
Totiž dnešní význam slova řemeslo odvozujeme méně od egyptského
„rem" a více od německého „Handwerk" či anglického „handicraft". A tak se děje,
že čehosi podstatného v tomto pojmu ubývá. Překlad slova Handwerk znamená
doslova ruka - práce, ruka - dílo, ruka - dovednost. Tedy práce, dílo, dovednost
činěná rukama. Je však stereotypem dnešního člověka uvyklého technice a
především uvyklého přenášet práci 7 na stroje, že

původ řemesla hledá jen

v rukodělném způsobu výroby.
Abychom si uvědomili váhu a hlavně dosah tohoto „způsobového předsudku" je
třeba se po tehdejším původu řemesla zeptat: „Kdo jiný než člověk a čím jiným
než rukama?"
Ó, jaká banalita nás to zde překvapuje? Vždyť je to vlastně „otázka po
samozřejmosti". Ale teprve to tázání nám osvětluje náramnou velikost bludu
ztotožňujícího rukodělné činění s řemeslem. Kolik asi starověkých, středověkých i
novověkých truhlářů mělo možnost volit mezi tím, zda prkno řezat ručně či
strojově? Může se nám zdát zábavné, že tato otázka po možnosti volby způsobu,
kterou dnes běžný truhlář v podstatě ani neřeší, byla v oněch dobách doménou
několika málo „pošetilých" filosofů snících o objevení samočinných

strojů

plujících pod vodou či vzduchem*. Přestože jsme schopni i v této daleké historii
doložit používání jednoduchých i složených nástrojů (pila, hoblík, vrtací nástroje už vMezopotámii a Egyptě, vodní pila

15.stol atd.) a tím i první trendy

mechanizace výroby, je třeba si uvědomit, že se jedná vždy o pouhé pomůcky
zefektivňující manuální proces, a že tehdejší řemeslník

vůbec žádnou jinou

možnost výroby, než rukama, neměl !

Shrnutí:
Předně nepochopením historické samozřejmosti dělání rukama je dnes
šizen pojem řemesla na významu. Odmyslíme-li totiž z řemesla „rukodělnost",
kterou mylně považujeme za jeho hlavní rozlišovací znak, zůstane nám přesně ten
okruh řemeslných znaků, projevů a předmětností, kterých si moderní člověk
Přestává být vědom.

definice „práce" jakožto fyzikální veličiny se odvíjí od „pohybu břemenem"
odkazuji zde na renesanční vynálezy L.da Vinci. obr. v následující kapitole
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O nástroji
„Zbraně všech clravců jsou přirozeně, jen ozbrojená pěst člověka, s uměle
vyrobenou, promyšlenou
zbraní jí není. Zde začíná „umění" jako
protipojem
přírody. Umělé, protipřírodní je každé lidské dílo od zažehnutí ohně až k výkonům,
které se jako vlastní umění tak označují ve vysokých kulturách. Přírodě bylo
vyrváno přednostní právo tvořivosti. „Svobodná vůle je akt vzpoury", nic jiného.
Tvořivý člověk vystoupil ze svazku přírody a každým novým tvořením se jí vzdaluje
dál a nepřátelštěji. To jsou jeho „světové dějiny", dějiny neustále
pokračujícího,
osudového rozdvojení lidského světa a vesmíru, dějiny buřiče, který odrostl sukni
své matky a pozvedá proti ní ruku. "9
Snad příliš příkré je Spenglerovo hodnocení člověka oddělujícího se
z vesmíru

a přírody, jichž zůstává součástí i nositelem. Snad příliš příkré

zavrhování „takzvaného

pokroku"w

, na který většina z nás stále věří. Nesuďme

pravdivost uvedeného citátu, ta zpochybněna být může. Ale co trvá, je pramen
pochybnosti o tom, co se jeví skutečným. Otevřená je znepokojující otázka, z d a j e
vše v pořádku? Proč a jestli vůbec jsme spokojeni s tímto světem, kde jsme doma.
Čin, řád, čas a způsob - jednání, je zde tím, co člověka zaměstnává a
čím se zároveň vůči přírodě a všemu ostatnímu projevuje: „ O naší
rozlišovat jednotlivé

úrovně života nesvědčí naše proklamace,

pro co se rozhodujeme

schopnosti

ale chování.

nebo čeho se zdržujeme,

také

vymezujeme,

co má v našem životě význam, hodnotu i cenu, co pro nás
smysluplný
obnovuje

obsah a skutečnou důstojnost života...

Vším,

zakládá

To vše zakládá i

naši chuť i vůli žít, dává nám radost ze života, a díky

tomu také poznáváme,

že svět není prázdné

či pusté místo a náš

Život že neprobíhá jako nesmyslné trmácení. ""
To je jistě pravda, ale jaká je spojitost těchto veskrze etických
.

• .p. j-jis-•>

-V/.Ä'J: íV"^-" '>

soudů s řemeslností potažmo nástroji, které jsou zde tématem, a
jsou

zároveň

(oproti

etice)

v oblasti

rukodělné

práce

tím

nepraktičtějším a nejhmotnějším, co lze uchopit?

Stroj, čin a práce
Začněme „nástrojem", slovem v jehož kořeni je skryt původ nezmaru,
který podobně jako ruka oddělující řemeslo od handwerku, odděluje i řemeslo

' SPENGLER, O.: Člověk a technika, Neklaň, Praha 1997, str. 26.
0
tamtéž, str. 25.
1
MOKREJŠ, A.: Umění: a k čemu?, Triton, Praha 2002, str. 118.
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třebas od designu. Zajímá-li nás vznik a význam slova stroj; potažmo nástroj,
zjistíme, že vzniká nikoli jako popis nějakého soukolí mašiny či mechanismu, ale
je popisem činnosti! „Stroj: od strojiti, připravovati,
s přípravou
samostříl,

chystati,

význam

spojován

nějaké lsti užívané při lovu zvěře, později označení pro katapultu
odvozená

slova nástroj, přístroj,

1

postroj,

strůjce..." '

či

Tedy „činnost

strojení", připravování je tím skutečným obsahem pojmu. V žádném případě se
v původním smyslu slova neobíráme popisem mechanismu určeného k výrobě
textilií, nábytku, keramiky nebo čehokoli jiného. Shledáváme, že význam slova
stroj byl spojován především s loveckou pastí či zbraní, a proto se ho v ostatních
výrobních oborech jinak nevyužívalo. Až vznikem samostřílů, samočinných pastí
aj. dochází k propojování významu slova s označením mechanismů. Konečně se
zamýšlejme, že k největšímu zaužívání pojmu stroj dochází v období vzniku
prvních manufaktur a následně vznikající tovární výroby (u nás období 18.20.stol.). Uvědomme si, že se vznikem prvních složitějších výrobních mechanismů
souvisí také nutnost je nějak pojmenovat a odlišit je od stávajícího způsobu výroby
a

pomůcek s ním souvisejících: „Rozvoj průmyslu

výrobě přinesl
upřesňovat.

s sebou další inovace,

Odlišujícím

znakem

inalovýroby, neboť manufaktura

a kapitalistických

takže pojem

proti

řemesla

manufaktuře

bylo

bylo nutno
zavedení

byla v podstatě rukodělnou velkovýrobou

dělby práce. Proti továrně pak bylo nutno zavést pojem"rukodělnosti"
účasti výrobce

na celém

výrobním

procesu",

centrálně organizovaná

a řízená velkovýroba

Maximální mechanizací

a automatizací

dílny a manufaktury

bylo v dobovém

poněvadž

prvků

ve
dále

pojmu
bez větší

a„relativní

továrna je v podstatě

s důslednou dělbou práce a relativní

výrobního procesu. Rozlišení

řemeslnické

právu

mechanicky

stanoveno

dvěma kritérii: počtem pracovníků a mechanizací.

více méně

'

12

MACHEK. V.: Etymologický slovník jazyka českého. Academia, Praha 1968, str.583.
"••• Tak podobně řemeslníky jsem spatřil, jejichž všecko umění a práce jest, dětinské
titěrky neb také jiné hřičky k strojení kratochvílí a maření času dělali. Jiné nadto, jejichž
Práce byla, nástroje ukrutnosti, meče, tulichy, čekany, ručnice etc., vše na lidi strojiti a
13 množiti..." (Komenský. J.A.: Labyrint světa a ráj srdce, str.45.)
SCHEUFLER, V.: Co je a co není řemeslo, Umění a řemesla, č.1/1971, str. 49.
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Odtud se tedy bere významová náplň slova stroj a nástroj (coby soukolí hnaného

legenda ilustrace:

mechanickou silou), kterou bez podstatnějších změn užíváme dodnes. Čteme-li

Nůž z Džehel el-Araku,
Egypt - Stará říše:
názorně ukazuje spojitost
mezi užitnou funkcí a jejím
symbolickým
vyjádřením
na řezbě rukojeti
Studie létajícího
přístroje, L.da Vinci,
2.pol.l5.stol.: se zabývá
rozpracováním
mechanické složky
pohybu, jejíž má být
využito k létání,
mechanismus létacího
storje je tak jedním
z prvních mezníků
oddělování užitných a
aj.funkcí

však historickou literaturu zaměřenou na řemeslo 14 , zjistíme jak chudá je na tato
slova! To, co my dnes považujeme za nástroje; tedy kladiva, kleště, sídla atd., se
zde (pokud vůbec o nich obecně) těší zcela jiným názvům. Čteme prostě o
nářadí, náčiní a nádobí (jinde také o cajkách, werkách či fidlátkách). Na první
pohled je zřejmé, že se stroji nemají zbla společného! Jedná se o prosté
pojmenování

k funkcím, tedy činnostem,

které jsou

vykonávány v rámci řádu a po určitou dobu. Teprve tato zcela samozřejmá;
dnes však tolik opomíjená souvislost, nám dává nahlédnout do uvedených
spojitostí výrobního náčiní s pracovní, potažmo „životní etikou pracujícího

Truhlářské hoblíky z 18.
století: vypovídajísvým
zdobením o mnohých
dalších než užitných
funkcích, jimiž mělo být
dosaženo požadované
úrovně výkonu, jsou
zároveň přímým
dokladem rozdílu mezi
nářadím a nástrojem
Kleště pro cvikaře,
Z.Kovář, 1946: dokldují
proměnu názoru na ideál
nástroje, který nemá
znetvořovat. má
usnadňovat práci dobře
vypadat
Soudobé rypadlo pro
povrchovou těžbu:
představuje vrchol
technických možností,
obsluhu zajišťuje současně
několik lidía představa
řádu, činu a času se tak
štěpí
Terminátor 3-Vzpoura
strojů: filmový plakát
dokladuje fakt, že i dnes
mají stroje symbolické
funkce, znázorňuje to však
paradox technokracie
v celé jeho síle, kdy skrze
mechanismus tělesmosti
vnímáme i jeho existenci;
tedy životnost

věcí přimykáním

člověka".
Může nám dnes být jen humornou otázkou, jak asi pračlověk říkal svému
pěstnímu klínu a jak jmenoval předměty, které jeho pomocí vyrobil. Jisté však je,
že z pozdějších dob se nám dochovala taková označení pracovních pomůcek,
která v sobě vždy odhalují specifickou činnost (nikoli vzhled ani mechanismus,
př: hoblík, vrták, obratlík), která jimi má být činěna. Odtud tedy i pomnožné
označení

„ná-řadí"

odhalující

souvislost

s řádem

pracovní

činnosti

jím

prováděné, odtud i „ná-činí" prozrazující konkrétní specializovaný čin, odtud i
„ná-dobí" sloužící nejen k uchovávání potravy na dobu... ale i nádobí ve smyslu
opracovávání v čase. Zde je ten způsob, kterým se člověk „chápe
jednotlivých

úrovní

života,

kterým

tak přisuzuje

rozlišování

hierarchizované

hodnoty

5

vypovídající o jeho chuti, vidi a smyslu toho, co znamená žít... "'

Užitná funkce a Sekernická

pohádka

Snad se nám zdá úzkoprsé nimrat se v termínech a slovní skladbě.
Jenomže právě způsob označení předmětu je tím, co prozrazuje jeho
příslušnost k činnostem i hodnotám! Totiž jen o tom se nemluví, co je zřejmé
samo ze sebe. Každý ví, že hoblíkem se hobluje a kladivem zatlouká.

14

na příklad:
KOMENSKÝ, J.A.: Labyrint světa a ráj srdce. Odeon, Praha 1970,kap.lX„ str. 40-50.
(srovnání pracovního nádobí; pracovních pomůcek a loveckých a bojových nástrojů;
meče, samostříly, ručnice)

ČERVENKA. V.: Rukověť učně kovářského (truhlářského, tesařského), Nakl. J. Kober.
VONDRUŠKA, V.: Slovník starého zemědělského nářadí
Tesaři, truhláři a nářadí, PANORAMA č. 10/2002.
15
viz výše citovaný Mokrejš
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Ale v životě člověka, který se těmito činnostmi zaopatřuje, je zhola nemožné
pochopit jejich význam jen z mechanických funkcí hoblení a tlučení! Je zde celá
řada funkcí etických, morálních, mravních, mytických aj., které jsou

vždy

specifikací části celého významu pracovní pomůcky v životě řemeslníka. To je ta
samozřejmost věcí, o níž v čase řemesel nebylo zapotřebí hovořit, a která se jakoby
ledabyle dochovala jmény předmětů. Avšak samozřejmost toho, co je nářadímu
vlastní, je právě tím. co člověku chápajícímu je jedině jako nástroje, cele uniká.
Jedině tak je dnes člověku sekera či obušek nástrojem určeným k „bití"! (A proto o
nich už asi nikdy tento člověk nenapíše pohádku...)

Především akcentováním vždy izolovaných funkcí výrobků; tedy i výrobních
pomůcek ,se z nářadí coby živelného projevu existence stávají nástrojové fosilie,
kterým „je zapotřebí znovu vdechnout život" a „osvěžit jejich význam" novým
tvarováním, ergonomií, hygienickým a ekonomickým řešením atd., jak se nám
Představily například v roce 1953 na výstavě „Stroj jako dílo výtvarné". Z katalogu
výstavy vybírám pro srovnání dva exponáty doplněné komentářem: 1/
hoblík, macek,
>'ezaný český

vyřezávaný,
nápis:

„Jestli

Zachovati, to Bůh platí...

s postavou

světce, datován

dílo dobré

nezjednáš,

Truhlářský

1738. Se stran

sám škodu

máš,

Kdo si Boha ku pomoci bere, tomu se všechno

hoblíku
svědomí
šťastně

v

ede, amen ", nahoře vydlabána schránka na tabák, na jejími víčku nápis: „ Vyraz

Se

z kunstu, užívej tabák. "16

16

CHALUPECKÝ, J.: Stroj jako dílo výtvarné, (katalog výstavy) Umprum, Praha 1953,
str. 11.
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2/ Kleště pro cvikáře r. 1946, výtvarníka Zdeňka Kováře: „...jsou

dokladem

úsilí

vytvořit nové tvary nástrojů, plně vyhovujících jejich funkci a tvaru ruky.

Srovnání

se starými typy ukazuje, jak primitivně

nástroje

a ošklivě jsou utvářeny pracovní

nejběžněji používané, jak jsou nemotorné a jak znetvořují i zraňují ruce
a jak Kovářovy nástroje činí práci snadnou a bezpečnou;

pracujících

dokonale promyšleny

a

I7

vycítěny stávají se zároveň krásnými díly drobné plastiky. "

Jak daleko je od „Sekernické pohádky" ke „Kovářovým kleštím", které vedle toho,
že fungují, mohou být „navíc" nazírány jako dílo drobné plastiky...?

Shrnutí:
Shrňme tedy, že vliv industrializace se projevuje z hlediska označování
předmětů především důrazným akcentem na jejich čistě mechanické „výrobní"
funkce. Prostor symbolických, etických a sociálních funkcí je tak omezován
utilitářským hlediskem. Dochází tak k disproporci významu slov podle míry užitku,
kterou od označovaných předmětů očekává uživatel. To však není důsledkem
„jen" industrializačního procesu, ale i důsledkem člověka „technokrata", který
takto ochuzené významy používá k označování rovnocenně ochuzeného významu
práce. A to jak práce ve smyslu zaměstnání tak ve smyslu seberealizace.

17

tamtéž, str. 26.
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O dílně
...Když bylo dobře mamince, bylo i pěkně v našem bxtě.
Hmoždíř, který stál na skřínce, zatřpytil se a okamžitě,
skla oken, po nichž před chvilkou, plakalo ještě bílé jíní,
svítila opět po kuchyni,kde vonělo to vanilkou...
(J.Seifert, Večerní píseň)

Vzpomenu si, na tu atmosféru, když máma pečívala bábovku, udělala těsto,
vymazala formu, rozpálila troubu a já pak; v touze mít na tom také porci úspěchu,
zapichujíce špejli do těsta zjišťoval, zda už je hotové ke zdobení cukrem. Takhle se
v srdcích většiny kluků probouzí kutilský duch, aby sami vytvořily něco, co zrovna
nemusí být bábovka, ale prostě výtvor, na který by byli právem pyšní. Když jim to
vydrží, začnou snít o kousku místa, kde by to zrealizovali, a tak se ze skříně stává
laboratoř a z obýváku je rázem dílna...
Ne, že by každý kluk byl proto potenciálním mechanikem či brusičem diamantů,
ale díky tomu může i to největší nemehlo zažít triumfální pocit z dobře ulomeného
klacku. Mluvím tu právě o pocitu z díla, který není výsledkem estetického
soudu, ale je přímým projevem činu, kterým se naše potřeby přirozeně
zhodnocují.

Dílo a hodnoty
Právě takto začínám úvahu o dílně, abych
°dkryl problematiku hodnocení (tudíž i racionalizace)
Ve

vztahu k autentickému prožívání přítomnosti. Totiž

Právě způsob naplňování našich potřeb je tím, co
S k l á d á nepochopení, lépe snad ochuzování pojmu
r

emesla

i designu.

Mokrej šem,

že:

re

Prezentuje

P >márních potřeb,
ne

Problematické,

Života a stanoví
sn

' ysluplnost.

„Svět

terén

r

Budeme-li

totiž

účelnosti

a

elementárních
jež

protože
jeho

se jeví jako
zakládají
přirozený

souhlasit

s

užitečnosti
významů

a

samozřejmé

a

samu
obsah

možnost
i

výchozí

I8

" , budeme nuceni přiznat, že se

MOKREJŠ, a.: Umění: a k čemu?, Triton, Praha 2002. str.42.
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legenda ilustrace:
' Abeceda, J.Lada:
poetickou formou
ukazuje idealismus
venkovského malíře,
kdy se z domácí
světnice stává ateliér
> Kovářská dílna doby
gotické: představuje
dílo kováře ve smyslu
řemesla jednotlivce
> Potulní tovaryši,
dobová rytina, 19.
stol.: ukazuje potulné
tovaryše přicházející
vlivem rozmáhající se
induetrial. o práci dokládá význam
sounáležitosti místa
k práci a soc.
postavení
» Langhans se svými
zaměstnanci, foto
Langhans, 1893:
societa pracovníků
zprostředkovává
sociální postavení
majiteli podniku a
provozu
» Industria, VJirásek,
2005:současnost
doznívajících hutních
továren je specifickou
realitou jejich dělníků
i výrazem kultury
práce, která měla
přinášet soc. blahobyt
> Šičky, Chen ChiehJen, 2002: realita
dnešního textilního
průmyslu v Číně ale i
jinde na světě,
pracovní prostředí,
které se odráží ve
výrazu pracovnic, na
co asi mohou myslet,
jaká mají přání, co
touto prací realizují?

člověku

zdá

smysluplným

takové

jednání

(vyplývající

z hodnocení

a

racionalizace), které se jeví vůči samozřejmě pociťovaným potřebám za účelné, a
proto jej člověk považuje za neproblematické! Co se tím však na oplátku stává
problematickým, je otázka konečného smyslu samotného jednání. Smysl jednání
je pak totiž vymezen jen a jen uspokojováním právě takových potřeb, které se
jeví samozřejmé a neproblematické.
Skrz tuto úvahu se konečně dostáváme k dílně jako „místu", kde se názory
na to, co je smyslem uspokojování potřeb, realizují a zpředmětňují. Zřetelně se
nám ukáže rozličný smysl „místa k práci" ve slovech dílna, pracovna a verštát.
Samozřejmě víme, že dílna je místem, kde se pracuje a dělá. Otázkou po smyslu
samotné práce v takovém místě však objevíme, že dílna svůj význam odvozuje od
„díla" a pracovna (německy Werkstadt) od „práce" samé. Obojí je však vázáno
k bezpečné lokalitě, kde lze i práci i díla konat.
Žádné řemeslo nevzniklo za pochodu a proto jsou nálezy o životě řemesel
„umístěny" vždy ve vykopávkách podhradí, opevněných měst a vesnic. Přestože
význam slova dílo byl dříve mnohem širší než dnes a vyjadřoval jak „produkt
práce tak její uskutečňování", je ho dnes používáno spíše ve vztahu k předmětu
(umělecké dílo, kde snad ještě stále cítíme spojitost s procesem tvorby). Oproti
tomu význam pracovny spojujeme především s prací samotnou, tedy procesem
vznikání (proto i školní písemná práce není cvičením ve psaní ale v konkrétních
gramatických, skladebných, početních aj. činnostech, které se písmem zapisují).
Srovnáme-li však dílnu a pracovnu ve významech, které jim připisujeme dnes,
budeme zcela samozřejmě do „dílny" umisťovat řemeslníka v montérkách a
do „pracovny" vědce nebo literáta. Tento posun významu však nemůžeme
považovat za pouhý omyl okamžiku. Jedná se totiž o živoucí důkaz proměny
našich hodnotových orientací od doby, kdy tato slova vznikla. Totiž rozdíl mezi
„duchovní

prací"

a

„manuálním

děláním"

považujeme

až

dnes

za

samozřejmý, protože se domníváme, že skutečná hodnotná práce vyplývá
z myšlenkové činnosti, kdežto dělat rukama může každý. Odcizení významů se
však neprojevuje jen ochabujícím vztahem člověka ku práci, ale také chladnutím
vztahu zaměstnance k místu, kam tzv. „chodí do práce" 1 '.

19
SPENGLER. O.: Člověk a technika. Neklaň, Praha 1997, str.27-40.
BAUER. W.M.: Tyranie blahobytu, Vovlox globator. Praha 1997, str.47-67.

20

Dílna a sociální
Roku

prestiž

1565 se na Starém Městě pražském udála stávka truhlářských

tovaryšů 20 . Podobných stávek se tehdy událo mnoho, v poznámkách odkazuji na
několik z nich, protože jejich konečný význam a smysl nám odkryje tehdejší
vztahy uvnitř řemeslnických dílen jakožto „společnost zakládající". Pohledem
dnešního člověka odkojeného sněním i realitou demokracie můžeme posuzovat
většinu důvodů tovaryšských stávek za nicotné, v některých případech za doslova
absurdní! Jako i stávku sto padesáti pekařských tovaryšů, kteří protestovali na
obranu svých mistrů proti rozhodnutí konšelů o trestání košem ve vodě. Absurdní
především

proto,

uvědomíme-li

si,

že

podle

průzkumu 2 1

bylo

tovaryšské

zaměstnání nejhůře placeným, dokonce hůře než nádenictví či žoldnéřství. Navíc
podléhalo cechovním

artikulím,

v nichž

mistři

schvalovali

stále

obtížnější

podmínky přijímání do cechů a tak se i vidina samostatné živnosti pro většinu
tovaryšů ztrácela v nedohlednu. Zde by se patrně každý dnešní zaměstnanec
dožadoval na zaměstnavateli změny vlastních hmotných poměrů. Právě proto je
Pro nás zarážející, že většina tehdejších stávek byla iniciována kvůli urážkám na
cti, výši trestů a podobným „malichernostem" a nikoli pro peníze či movitý zisk.
»,Ono totiž vykořisťování

uvnitř

řemesla

bylo jakýmsi

zákonitým

vztahem,

jehož

Platnost uznávali nejen mistři, ale i tovaryši. Jestliže totiž takový zákon platil
když byl tovaryš tovaryšem,
měl

zaměstnávat

samostatnou

jiné

musel platit i zítra, kdy se měl tovaryš stát mistrem

tovaryše.

Tovaryšství

bylo

vlastně

čekací

lhůtou

živnost, a proto byl tovaryš ochoten snášet hlad, často i bití,

za skrovnou mzdu, kteréžto všechno ustupovalo
dílnu!"22.

dnes,
a
na

pracovat

do pozadí před vyhlídkou na vlastní

Dalším podstatným faktem je, že přijetím do cechu tovaryš; nyní už

"Mstr, získával jednak oprávnění provozovat živnost, ale také možnost podílet se na
městské radě a vykonávat další mocenské funkce. Dílna tedy nebyla pro tovaryše
místem, kde za dělání od rána do rána získá nedostatečný peníz, ale především
místem, kde se jeho pracovní činnosti snoubily s vyhlídkami na jistou budoucnost
bistra, konšela či jiného mocipána. Být v dílně tedy neznamenalo jen „dělání",
a e

'

skutečnou plnohodnotnou práci, jíž konečným smyslem bylo dosažení

společenského postavení zaručující zmiňovanou důstojnost života.

20

JANÁČEK,./.. Pohled na život řemeslnických tovaryšů v ló.století. in. Kniha o Praze,
Orbis, Praha 1963, str. 46-59.
ta
'ntéž, str. 54.
' tamtéž, str.56.
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Proto j e h l u b o k ý m o m y l e m hádat v ý z n a m dílny j e n z kvality a kvantity
v y r á b ě n ý c h kusů bez o h l e d u na j e j i c h socializační f u n k c e . T a k o v ý z p ů s o b
h o d n o c e n í j e totiž h o d n o c e n í m d n e š n í h o č l o v ě k a , který ví, že být v y u č e n
v řemesle a to s maturitou či bez ní, n e z n a m e n á s a m o o sobě nic, p r o t o ž e
m o ž n o s t d o s á h n o u t skrze něj p o s t a v e n í a důstojnosti života j e v ý s l e d k e m
j i n ý c h d o v e d n o s t í , p ř e d e v š í m sociálních, kterými teprve m o ž n o uplatnit se
na trhu

práce.

Zručných

řemeslníků;

oproti

minulosti,

kde

fungovala

c e c h o v n í regulace, j s o u dnes tisíce, ale j e n někteří p r o s p e r u j í díky tzv.
„knowhow".
Shrnutí:
Pojem řemesla a dílny jakožto místa, kde se uskutečňuje, je samozřejmě
hodnocen skrze aktuální hodnotové orientace. Nemylme se však v tom, že
oddělování manuální a duchovní práce je důsledkem podílnictví rukodělnosti či
strojovosti na ní. Jsem toho názoru, že rozdíl významu pojmů řemesla a designu,
dílny a továrny aj. neplyne z funkcí ruky a stroje, které jsou vůči nim zcela
samozřejmým výrobním prostředkem, ale toliko z lidských potřeb, které mají být
těmito způsoby uspokojeny. V jejich stínu však zůstávají hodnoty mocné odkrýt
netušená, upozaděná pole významů. Ve stínu potřeb aktuálně zhodnocovaných
proto, že se nám ve smyslu okamžité situace jejich realizace jeví jako účelná, tudíž
neproblematická a samozřejmá.

-••Ji
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Zaver
To, co dnes rozumíme pod pojmem řemeslo, nemusí znamenat jen práci
rukou, úctu k tradici této rukodělby, technologii a emotivnímu sepjetí s obráběným
materiálem. Šíře významu řemesla v dnešním světě je závislá toliko na rozpoznání
tohoto předsudku v jeho historických souvislostech, které jsou nejsnáze viditelné v
procesu industrializace a jeho vlivu na duchovní kulturu. Právě rozbor používání
slovních znakových systémů označujících určité jevy v oboru řemesla nám odkryl
v

ývoj tohoto procesu sémiose, který představuje řemeslo dnešnímu člověku pávě

v tom obsahu, který je schopen vnímat v důsledku formování jeho

vnímání

způsobem života v daném sociokulturním prostředí.. Snaha znovu proniknout
k významům „rukodělných oborů", jenž jsou nám dnes skryty, odkazuje naše
bádání nikoli k pouhému studiu původních a tradičních řemeslnných technik, ale ke
studiu jejich společenských dterminantů. Právě v autentickém

sociokulturním

°kruhu byla činnost řemeslníka významná, a to hned ze dvou důvodů. Nejenže
obohacovala kulturní úroveň regionu, ale z hlediska řemeslníka bya právě tato
činnost jeho podílnictvím na kultuře, které mu dávalo smysl a důstojenství života.
Proto se dále budeme zabývat podribněji studiem toho, co člověku dnes toto
důstojenství života a životních podmínek zprostředkovává, jakou má podobu a jak
Jej člověk dosahje. Hlavním cílem takových úvah nebude kritické zhodnocování
rozměru a způsobu socializace dnešního člověka ale odkrytí stereotypů hodnocení,
které jeho pozornost zacilují na ke konkrétním význaům jeho pracovních činností,
které jsou z hlediska aktuálních životních potřeb nezbytné.
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Design ...?
„Táta mě vzal na oběd, hospůdka byla příjemná, venku zima,
uvnitř akorát. Mluvili jsme o všem možném. Když jsme vyčerpali výčet nejmladších
aktualit, bylo už jídlo snědeno a čas akorát na kávu. Najednou jsem potřeboval na záchod.
Stěny obložené cihlovými kachly působily teple, stejně jako měkký papír zmizely za deset
minut. To už jsem se vracel a k mému překvapení si akorát podal dveře s tátou. Když se
vrátil on, z ničehož nic jsme se rozpovídali na téma „toaletní papír ve velkých rolích"...
Asi nás oba učarovala čistá, teplá a tichá toaleta v podkroví restaurace. Zároveň se tím
v nás provalila stavidla vytvořená neznámým prostorem i osobním odloučením. A tak jsem
vyslechl historku o celodenních patáliích z ranního kvaltu.... Ještě dlouhých dvacet minut
naše bezstarostné úsměvy doprovázely polovědeckou diskusi o původu vystouplých

teček... "

Takových okamžiků, kdy se člověk oddává „hloupostem", jakoby se
jednalo o prazáklad života, mnoho není. Snad je právě tolik takových, kdy
dovádíme úvahy o životě k hloupostem, jako těch, kdy nás stejné „hlouposti"
Přivádějí k přemýšlení o něm. Ty chvíle jsou cenné jak rána do čela. Kdyby totiž
bylo méně „umazaných prstů", opruzenin a svrbějících pozadí, asi by už nikdo
nerozuměl zmíněnému rozhovoru, ve kterém to, o čem byla řeč, můžeme směle
označit za „dobrý design".

Paradox

funkcionalismu

Po takové úvaze se nám však problematika designu může jevit jako
Paradox mezi funkčním nárokem a jeho skutečným zhodnocováním. Většina
návštěvníků restaurace totiž bude považovat použití toalety bez újmy na pokožce
Za

něco zcela samozřejmého, co si nezasluhuje zvláštního zřetele či ocenění. Toho

budou schopni jen ti, kteří už nějakou pozitivnější či negativnější zkušenost mají a
v

dané situaci ji zhodnotí.
Stále se však bavíme o hodnocení, které provádí zákazník restaurace, tedy

uživatel papíru, a který se vyjadřuje k hebkosti jeho užitné funkce. Uživatelem je
v§

ak zároveň restauratér, který není nelida a zajisté mu záleží na našem zdraví.

Pr

ávě tak mu záleží na tom, abychom se v podniku cítili dobře, zaplatili útratu a

P°kud možno přišli zas! Z hlediska restauratéra se tedy pod užitnou funkcí
°dhaluje funkce symbolická, ekonomická...ad. (z nichž se dozvídám o vztahu
re

stauratéra k zákazníkovi, podnikání, obchodování aj.), který jich použil k tomu,

ab

ychom se v jeho podniku cítili dobře. „Dobrý dojem" je tedy výplodem kontextu,

kte
zk

rý

zahrnuje konkrétní situaci, způsob hodnocení uvažovaných

funkcí a

ušenost. Funkčnost předmětu (zmiňovaného papíru) je tedy poněkud jiná pro roli
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zákazníka a jiná pro restauratéra. V tom smyslu je obsah slova design odkázán
na kontext, ve kterém je zmiňován a ve kterém mu má být porozuměno.

Teorie významových

kontextů

designu

Pakliže je obsah designu závislý na kontextuálních podmínkách, může se
nám zdát, že jeho objektivní význam je spekulativní povahy nebo, že není možný
vůbec! (Běžný zákazník restaurace pramálo uvažuje o kvalitě toalety, mýdla nebo
papíru! Opravdu?

Z každodenního

bulváru

známe

i mnohem

malichernější

záminky, které rozhodnou o návštěvě prezidenta, princezny i nás. Pokud si ovšem
nevozíme podobné propriety s sebou). V touze po objektivně platném termínu se
nám zjevuje monument kostnatého předsudku vyžadující exaktnost pojmu,
kterým

bude možné

naprosto

přesně

rozdělovat

(roz-umět)

design

od

nedesignu. 2 '
Odstranit z našeho usuzování objektivizující teorie „průmyslového návrhu" či
„průmyslového výtvarnictví" jakožto pojem zakládající se nám zdá nemyslitelné,
protože se domníváme, že by pak design

mohl znamenat

kdykoli

cokoli!

Důsledkem tohoto stereotypu často slýcháme, že hranice designu se neustále stírají
a rozšiřují, že jsou téměř nedefinovatelné. Ptám se zde, co jiného už může být
důkazem o objektivní hodnotě pojmu design, když ne nedostatečnost stále
novějších, více objektivizujících teorií, kterými se vždy pokoušíme uchopit
pojem v celé jeho šíři? Nejsou snad právě tyto definice vždy jen dočasným
vyýsledkem nových poznatků, v jejichž světle rozšiřujeme objektivizující definici
designu, která je tak sledem částečných definic?
Skutečně ještě věříme tomu, že jsme tvůrci stále nových významů? (jako je o tom
přesvědčena

Sparkeová

věcí není tak jednoduchý
něco načrtnout
potřebu

ve Století designu, kde píše o úloze désignera:

„ Vymýšlení

proces, jak by se mohlo zpočátku zdát. Nejde jen o to si

na zadní straně obálky.

a pak se snažit vymyslet,

Spíše to znamená

co by ji naplnilo.")24

představit

si

určitou

Nebo se nám jen daří

obnažovat hloubku a dosah dosud nepoznaných kořenů designu? Řekl bych, že
z takového přemýšlení roste duch designéra, který tvar průmyslovým návrhům sice
dává, ale považuje to za pokus se vyznat ve věcech tohoto světa, za školu jejich
užívání, díky které porozuměl, že tvary předmětů nejsou žádným výmyslem.

23

AGREST, D. /.. Design versus ne-design, (in PACHMANOVÁ, M.: Design, aktualita
nebo věčnost?, VŠUP, Praha 2005, str. 44.)
24
SPARKEOVÁ, P.: Století designu. Slovart, Praha 1999, str.3.
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Ochota k takovému usuzování je prubířstvím, které má sílu odvalit balvan
konformismu, pod kterým objevíme pojem designu nikoli jako tmelící výplň mezi
užitnými, estetickými a symbolickými životními nároky, ale jako dosud netušený
význam

potvrzující

smysluplnost

každodenního

užívání,

estetizování

a

symbolizování života.
„ Toho dne jsem v žádné restauraci nebyl. Byl jsem u kamaráda,
který mne zlomyslně vytrestal jednovrstvým toaletním papírem, aby mi připomněl podstatu
osobní Ingieny. Po dlouhé době jsem měl skutečný důvod si umýt ruce a zároveň přemýšlet
o tom, jak je pro návštěvy nepříjemné, když je pozvu k sobě na oběd, a předpokládám že u
mne doma spokojeně použijí papír nemlich stejné kvality!"
Pokud by však „kontextuální teorie designu" byla scestná, jak potom
vysvětlit zmiňovaný příklad, kdy byl laciný, tenký a „nefunkční" papír správně
Použit vzhledem k funkci, kterou beze zbytku splnil?
Podrýváme zde

zvykové uvažování o designu jako činnosti produkující

Prototypy masové výroby, abychom tento zaužívaný termín podrobili tázání po
samozřejmosti: co j e to design, jaká je jeho funkce v životě člověka?
° n je totiž design ve smyslu činění prototypu na hony vzdálen představám
nakupujících o tomto obsahu. Přesto jsou však zákazníci jeho konečnými
hodnotiteli a na jejich nákupech závisí úspěšnost designovaného zboží. Snad
nejlépe se nám mnohovýznamovost designu ukáže, budeme-Ii o něm uvažovat
v

Pohledu

zadavatele

(obyčejně

i

schvalovatele)

designu,

designového

návrháře (konstruktér, designer) a nakupujícího zákazníka. Z těchto úhlů
z

ároveň pochopíme, jak je to i se zmiňovanou objektivitou termínu. Kdyby

totiž termín v sobě zahrnoval jak hledisko zadavatele, návrháře a zákazníka, záhy
b

y nám došlo, že j e poměrně nepravdivé a zkreslující vůči mnoha dalším stranám,

které jsme zde nezmínily a které jsou neuvědomované, ačkoli se na designu
Podílejí

(obchodní

podmínky,

legislativní

podmínky,

osobní

kriteria

účastněných stran...) To tedy vede k představě designu uvnitř nejasných
hranic, které se vyznačují především neschopností přesně a konkrétně ukázat,
Co

to design je!

°Proti tomu se nám všem ale zdá, že víme naprosto přesně, o čem je řeč, když
h

°voříme o „dobrém designu"! Ne snad, že by každý člověk

Sc

hopností globalizujících definic, to totiž vůbec není třeba. Kdykoli jsme

na

Příklad v pozici zadavatele objednávajícího nábytek na míru, v pozici

des
v

oplýval

'gnéra

při

zdobení

vánočního

stromku

či

v pozici

nakupujícího

obchodním domě, vždy přesně víme, co pro nás dobrý design je, aniž
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Legenda ilustrace:

bychom přesně věděli jaká kritéria a omezení musí stejně dobrý design

Barokní křeslo biskupské,
řezba, polychromie,
17.stol.: honosné zdobení a
technologická náročnost
výrobku je předurčena
symbolickou funkcíkřeslo
pro biskupa
Dobová selská židle, 18.
stol.: prostý tvar, materiál a
konstrukce s klasickým
klíženým spojem prozrazu je
„dobrý tvar" zamýšlenou
trvanlivostí a užitností
Židle č.14, M.Thonet,
1860: díky zažitému názoru,
že Thonet objevil způsob
horkého ohýbání dřeva, se
zapomíná na fakt, že úspěch
prodeje jeho nábytku byl
v jednoduché
„ demontovatelné "
konstrukci, která umožnila
převážet dílce, zjednodušit
kompletaci sestavy a
efektivizovat tak výrobní
proces a obchod po celém
světě, jeden z pivních použil
kování jako konstrukční
prvek

splňovat pro ty, kteří se jím živí.
Tento pohled umožňuje člověku najít design jako otevřenou výpověď o
něm samém, kde význam není tajemstvím, jenž umí číst jen několik zasvěcenců
návrhářské elity, ale je odpovědí upřímným otázkám: jaké potřeby, očekávání,
možnosti a okolnosti vytvářejí smysluplnost mého života?

Shrnutí:
Hojnost používání slova design dnes můžeme odvozovat ze dvou
stanovisek. Za prvé je design určitou specifickou a jasně definovanou pracovní
činností, která odkazuje k jasným pravidlům, skrz které může být vzdělávána, a
pro všeobecné rozšíření průmyslové výroby a jeho funkcionalistickou úlohu je
role designu hojně zmiňována. Za druhé tuto četnost odvozujeme od
„nemožnosti" specifikovat jednotný význam oboru designu, neboť jeho obsah je
vždy závislý na kontextu, ve kterém je odkrýván jeho smysl tím, kdo jej hodnotí.
Mnohovýznamovost pojmu by pak odkazovala ke způsobům hodnocení a těm,
kteří jej hodnotí, protože oni jsou těmi, kteří mu dávají význam svým
očekáváním, potřebami a realizacemi jim vlastních kontextů činnosti designu.

Historizující židle IKEA,
2002: na principu
demontovatelnosti svou
obchodní strategii zakládá
dnešní IKEA, zdejší designér
tak musí s tímto počítat a
jako dobrý tvar produkovat
právě demont se všemi jeho
mechanickými a
životnostními nedostatky,
původní historický tvar zde
ztrácí svůj původní význam
účelné konstrukce
Židle 276, V.Panton, 1986:
na Thonetovu snahu o židli
z jednoho kusu dřeva
navazuje Panton, začíná
s dýhami a končí s plastem,
nejde tu o krásu materiálu
jako o snahu po co
nejrychlejším výrobku se
všemi jeho ekonomickými
výhodami - Pantonovy židle
z laminátu však pro
exkluzivitu použitého
materiálu ve své době
nenalezly uplatnění
Židle plastová, JYSK,
2006: bizarní dokonalost
tohoto výrobku svým
prodejem předstihla
stamiliánovou produkci
„tlwnetek", přestože každý
víme, jak dlouho tyto židle
vydrží a jak rády se lámou,
jsou dobrým designem
z hlediska občasného
používání a marketingu
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J

Designér
„Název povolání

„deignér"

kdo něco navrhne, může nazvat

není nijak zákonně chráněn,

takže se každý,

designérem.

Je vždy lákavé být výtvarníkem, který tvaruje třeba bábovku, úhledně
zabalený dárek nebo účes, a po právu je na to hrdý. Bezpochyby každý realizujeme
vlastní představu o dobré bábovce, dobře zabaleném dárku a dobrém účesu. Dobře
Při tom ví, že takový tvar by pravděpodobně neustál kritiku

designéra

Profesionála. Ačkoli nám stále zůstává skryto, čím nejvíce se od nás každodenních
- laiků odlišují designéři - profesionálové, jedno už víme. Tedy to, že žádný
designér není jenom výtvarníkem nebo návrhářem! Obvykle se však setkáváme
s

tímto předsudkem, kterým popisujeme jeho práci jako mýtus činnosti existující ve

vztahu mysli designéra a formy navrhovaného
s

objektu.1''

Tedy myšlenky týkající

e formy produktu (předmětu, výrobku) jsou tím, co se nám laikům jeví na

zmíněné profesi nejpodstatnějším. Jakoby skutečně šlo jen o hledání novátorsky
neotřelého tvaru, který má být zákazníky přijat a oceněn.

Navrhování...
O
a

a význam věcí

materiálových,

technologických,

konstrukčních

j úskalích, které bylo nutné vyřešit, než se nám výrobek ocitl

Před očima, zákazník v obchodě nepřemýšlí, neboť je prostě
nezná. Neví o tom, kolik variantních verzí téhož výrobku
musel návrhář předložit ke schválení, jaká byla jeho odměna,
a

co s ní udělal, jaký podíl má výroba právě tohoto předmětu

na
Zc

ekonomické situaci země původu, či životním prostředí...
ela

bezelstně

ignorance

tak

netušených

konzumování
sfér

výrobků

designu,

provází

v nichž

je

Problematika formy jen etapou. Smyslem výrobků ale není
° z ř ejmovat, co je podstatou designu. Ta se zdá být objektivní,
každému jasná. Tedy produkce takových předmětů, které mají
c|

°věku účelně sloužit.

25

26 HAUFFE, T.: Design, Computer Press, Brno 2004, str. 13.
ORTY, A.: Design, designéři a literatura o designu, (in Pachmanová, str.80.)
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Legenda ilustrace:

A právě toto zdání je výsledkem utkvělé představy o tom, že:

Hamilton R.: Co vlastně
dělá naše dnešní příbytky
tak odlišnými a
sympatickými, 1956.'
ukázka toho kterak se
design podílí na hmotných
životních podmínkách
člověka ale také
v duchovních - skrze
umělecký směr. který
design přijímá jako určitý
znak vlastní
tvorby-pop
art

designu

Srovnání toho co se
skrývá pod pojmem nultí z toho plynoucí podmínky
designérské práce, jaká
očekávání musí designér
naplnit aby vznikly tyo
předměty, co od nich asi
majitel očekává ?
Nůž Staroslovanský
cca.6.stol
zavírací nůž „rybyčka",
Mikov
„autonůž", Wenger
filmový nůž, sci-fi
Volkswagen „brouk"
původní a nová verze;
Roku 1939 byl s podpodou
Hitlera založen podnik
Volkswagen, který byl
financován z veřejných
investic a státní m
příspěvkem.
Ideologickým
konceptem byla výroba
všem dostupného
„ lidového vozu ", za
účelem jehož pořízení měli
zájemci do společnosti
ukládat týdenní finanční
vklad. Tyto finance však
z větší míry plynuly na
financování
strategicky
výhodnějších
válečných
vozidel. 320000
„střadatelů" se nových
vozidel nikdy nedočkalo
a hromadná výroba
„brouků" byla zahájena až
po válce. Jaké koncepce asi
stojí za redesignem tohoto
vozidla dnes?

kvalitu

byli a dosud jsou motivováni
svého

vlastního

života

prostředí."27

každodenního

„...průkopníci

stejnou věcí; vytvořit řád z chaosu,

i života jiných

lidí a vnést krásu

zvýšit

a smysl

do

Přestože tato tvrzení nemají být záměrně zavádějící,

často nám zabraňují pochopit, že design obnáší něco víc než jen práci designéra a
že za výsledky této práce nejsou odpovědni výhradně designéři sami. Omyl nabývá
vrcholu opět ve slovech Sparkeové, která tvrdí že: „Designéři musí plnit i důležité
kulturní poslání. Jsou tvůrci materiálního
mít určitou představu
život. "

prostředí,

v němž žijeme, a proto

o tom, jak by mělo vypadat a jak by mělo působit

musí

na náš

28

T a k t o p r a v d ě p o d o b n ě d e f i n u j e úlohu d e s i g n é r a z á k a z n í k v o b c h o d ě ,
který si náhle u v ě d o m i l , že v ý r o b e k , který si zde z a k o u p í , b u d e

nyní

vytvářet i j e h o materiální prostředí, ve k t e r é m u p l a t ň u j e vlastní životní
nároky. T e n t o z á k a z n í k ví p r a m á l o o t o m , že j e h o prostředí j e s m y s l u - p l n é ,
ještě před n a b y t í m n o v é h o p ř e d m ě t u , j e h o ž ú č e l n ý m s l u ž e b n i c t v í m
objevuje

design

Představme

si

j e n ve
našeho

smyslu
zákazníka

produkce

funkčních

v obchodním

domě,

nyní

předmětů.
v oddělení

k u c h y ň s k ý c h potřeb, kde vybírá nůž na k r á j e n í sýra. S k á l a j e o b r o v s k á , j s o u
zde nože od dvaceti d o tří set korun. Podle definic S p a r k e o v é ; designér
k a ž d é h o z d e j š í h o n o ž e na sýr nutně plnil důležité k u l t u r n í poslání, p ř i č e m ž
měl určitou představu o j e h o působnosti na naše materiální prostředí a náš
život. T e n z á k a z n í k si koupil n e j l e v n ě j š í nůž, trápil se s ním d v a týdny než
ho zlomil. N y n í se z l o b í na toho „ p i t o m c e , co tenhle šunt

vymyslel".

L o g i c k y se totiž d o m n í v á , že právě designér j e v i n í k e m , který d ů s l e d k e m
důležitého kulturního p o s l á n í navrhnul t a k o v ý nůž, který sníží kvalitu
materiálního

prostředí

zákazníka,a

tím

se

v jeho

domácnosti

projeví

z h o r š e n í m standardu k r á j e n í sýra. O n e n z á k a z n í k m ů ž e sice apelovat na
p r o f e s n í o d p o v ě d n o s t a čest designéra, záhy mu však dojde, že náplní
d e s i g n é r s k é p r á c e n e n í p r o j e k t o v á n í p ř e d m ě t ů apriori snižujících n e b o
zvyšujících kvalitu našich životních p o d m í n e k .
Kdyby totiž návrhář m u s e l plnit

27

SPARKEOVÁ, P.: Století designu, Slovart, Pralut 1999, str. 5.
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důležité kulturní poslání, patrně by se nikdy nezabýval projektováním nožů
nejnižší kvality a životnosti. Ba právě naopak.
Totiž veškeré produkty designu; ty ideální i ty zcela nevyhovující, jsou vždy
kulturním činitelem, ať už si toho je designér vědom nebo ne! Tyto produkty
jsou jedinečným poselstvím o tom, které funkce, nároky a omezení designér splnil!
Jedině odtud můžeme chápat, že i ty nejméně kvalitní výrobky jsou ve vztahu
k minimalizujícím

výrobním,

materiálovým

a distribučním

nárokům

rovněž

„dobrým designem".

Designér a kultura hmotná i duchovní
Takto pojímaný design, který v sobě zahrnuje produkci předmětů celé
kvalitativní škály (i té nejnižší), má však pramálo společného s „jednotící motivací
Po vytvoření řádu z chaosu, zvýšení obecné kvality života a vnesení krásy a smyslu
do každodenního prostředí".
Náš zákazník si totiž neuvědomil, že designér stál před úkolem; navrhnout nůž,
který splní jen tu nejzákladnější účelovou funkci, bude snadno vyrobitelný
s

vynaložením minimálních nákladů. Tento předpoklad však nemusíme považovat

za designérovu prioritu, která by znázorňovala jeho „představu o hmotném
Prostředí ovlivňujícího naše životy". Zapomínáme, že tento úkol byl návrháři
někým zadán! Podnikatel, firma, či jednotlivec mu dávají zakázku, představující
Především

soubor

veškerých

materiálových,

technologických,

funkčních,

ekonomických aj. podmínek (přání, omezení, nároků), které si zadavatel přeje
dodržet. Prioritou návrháře je zde odvedení takové práce, která
u

tyto nároky

spokojí, a nikoli realizace jeho vlastních představ o „nadčasovém designu".
„Na jedné

straně je tak obor designu

určován myšlenkami

a

hmotnými

Podmínkami, jež designéři ovlivnit nemohou, a přesto jsou na druhé straně
výsledkem originálních

tvůrčích činností

návrhy

designérů.

Tato tvůrčí svrchovanost a originalita se projevuje jako nejpatrnější rozlišovací
Zna

k jednotlivých

výrobků. Jakožto zákazníci obvykle málo přemýšlíme

o

Podmínkách vzniku nožů na krájení sýra. Z oblasti podmínek je nám nejbližší
prá

v ě užitná funkce krájení, kterou všichni dobře známe a o níž můžeme vcelku

zasvěceně přemýšlet. Proto se nám i forma uvažovaných nožů na sýr v obchodním
dorr
Ne

29

>ě zdá být výsledkem především tvůrčí svrchovanosti a originality designéra.

Jen kvůli tomu, co jsme se o předmětech jejich užíváním dozvěděli, ale i pro to,
PORTY, A.: Design,

designéři

a literatura o designu, (in Pachmanová, str.81.)
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co od nich očekáváme, považujeme designérskou práci za

akt vytváření „nám"

užitečných věcí. Jeho ostatní podmínky zůstávají zahaleny mlhou nepoznávaného.
Mysl zákazníka se tak cele zaobírá ,/nýtem

tvůrčí svrchovanosti

designéra, čímž naprosto ignoruje jeho roli jako zprostředkovatele

a

originality

ideologie

Ideologií zde můžeme rozumět myšlenky nejrůznějšího zabarvení. Jejich
původcem zdaleka nemusí být jen zadavatel zakázek. A designér jim také nemusí
plně rozumět nebo s nimi dokonce souhlasit. Má navrhovat, být originální, plnit
úkoly. To vše je jeho podílem na kultuře. Desítky existujících nožů nejsou ani
tak dokladem tvůrčí svrchovanosti designérů; každý designér by totiž sám
dokázal

navrhnout stovky

podobných

variant, ale potvrzením

o

šíření

ideologie, že každý člověk může mít nůž jemu dostupný.
Nebudeme se nyní zabývat problematikou ekonomických, politických aj.
programových

vymezení designérské

práce. Chtěl jsem jen

ukázat

uvažování o návrhářské práci, kterým ji odhalíme nejen v nároku

způsob
výtvarné

kreativity ale i v nutnosti analyzovat především impulzy vlastního jednání. Odtud
je možné budoucího designéra nejen vzdělávat ale i vychovávat.
Shrnutí:
Porozumět nárokům, které na designéra klade jeho profese, neznamená
zabývat se její technologií ale funkcemi, které má plnit, a významy, které
zprostředkovává. Design je sice významným kulturním činitelem, je však otázkou,
zda se jeho vliv projevuje jen proměnou hmotných životních podmínek nebo jejich
duchovních - ideologických předpokladů. Kultivovat činnosti směřující k designu
tedy znamená zaměřit pozornost na mysl jeho činovníka a podmínky, které se v ní
projevují takovým způsobem „volby" směřujícím ke konečné realizaci v podobě
designérského díla.

30 „

tamtéž
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1W s

v

Zaver
Definovat

určitý

okruh

technik,

procesů

a

předmětů

jako

design

samozřejmě lze. Získáme tak v rámci těchto podmínek univerzální definici, která je
však platná jen pro ně. V tom, co jsme zatím nevěděli nebo vědět nechtěli, se však
skrývá další okruh vlastností designu, které jsme v oné univerzální definici
nezohlednili. Proto je obsah pojmu design odkázán vždy na kontext toho, kdo jej
definuje. Odhalujeme tedy design jako specifický rozměr hodnocení každého
jednotlivce

a

konečný

význam

tohoto

oboru

je

navzdory

oprávněnosti

.»univerzálních definic" výsledkem osobního soudu každého jedince. Pohed na to,
co je v designu objektivní a co je subjektivně ovlivnitelné, jsme naznačili v úvaze o
Práci designéra, který přestože plní očekávání jiných, uskutečňuje tak vlastní
Představu důsojného života. Naše zamyšlení nad designem a prací těch, kdo se jím
zaměstnávají, tedy směřuje od práce samotné k jejím podmínkám, které zohledňují,
Proč je za smysl a obsah práce designéra považováno právě „navrhování a
vymýšlení věcí". Přemýšlení o puzeních k činnostem má tedy sílu nejen odhalt, co
je podstatou designu, řemesla a dalších lidských činností, ale také prokázat naši
Sc

hopnost se jimi zabývat osobně a odkrývat v nich smysluplnost.
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Úvod
Eugen Fink v knize Bytí, pravda, svět popisuje zvláštnost

lidského

vnímání, kterým se dozvídáme o předmětném světě. A sice, že to, co je ve vnímání
První, je v procesu vznikání tím posledním. Předmět je ontologicky to poslední,
co vzniká. Je však zároveň tím prvním, co stojí v cestě našemu pohledu na „věc".
To pro něj už nevidíme nic jiného! Předmětná podoba se

stává nejen naší

nejzákladnější představou věcí, ale je zároveň světlem, kterým v pohledu do
dáli toužíme osvětlit věci samé.
Mají-li zde být naším předmětem řemeslo a design, musíme se smířit
s faktem, že všechno, co o nich víme ze současného setkávání s nimi, s jejich
Produkty, postupy, dějinami, je právě takovým světlem, které jejich podstatu
zatracuje do tmy.
v

Řemeslo, design a život člověka
Už z předchozích kapitol je jasné, že řemeslo a design nejsou jedno a totéž.
Na první pohled se nám zdá, že obojí využívá výtvarných, technologických aj.
Postupů, které mají zdánlivě obecnou povahu, protože vždy vytvářejí hmotné
Podoby, a zdají se proto být pojítkem těchto oborů. Budeme-li však o technikách,
Pracovních postupech, dějinných souvislostech technologií a výrobních záměrů
Přemýšlet jako o tom, co mimo jiné zakládá kontext, z něhož má být řemeslu a
designu rozuměno, zjistíme, že to, v čem se obě disciplíny specializují, nejsou
samotné technologie, ale způsob, kterým jsou využívány". Obecně techniky jsou
důsledkem jejich užívání spíše milníkem pracovních odvětví. Technikami se
budeme ještě zabývat, je ale zřejmé, že odvozovat z nich podstatu oněch oborů je
stejně mylné, jako v nich hledat výchozí smysluplnost pro lidi, kteří se jimi nyní či
v

budoucnu hodlají zaměstnávat. Takové hledání by nás znovu přivádělo k

'.rukodělným",

„technologicko

-

ekonomickým",

„materiálové

-

citovým,

racionálně - konstruktivním" aj. předsudkům, jenž hodnotu řemesla a designu

3|

Každý truhlář ví. co je to technický výkres, ví to i designér. Pro truhláře je mnohem důležitější
dět. jak se takový výkres čte. aby podle něj vyráběl, pro designéra je podstatná vizuální podoba
v
ýkresu, která vypovídá o záměrech a má splňovat designérovy cíle. Odtud se mění způsob
Posuzování techniky rýsování výkresu a jejích podmínek. Truhláři je jedno, zdaje výkres
Proveden tužkou ěi propiskou. Designérovy ne. propiska totiž nejde vygumovat! Žertovně pak tyto
nuance v hodnocení označujeme jako „deformaci povoláním". Tato ..deformace" je však skutečnou
deformací do té míry, v níž považujeme např. Strojnické. Stavební tabulky (normativ ČSN pro
rýsování technických výkresů) za ..jediný, jedině správný a smysluplný" způsob čtení a konstrukce
v
ýkresu.
vě
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vyvozují jedině z

rukodělnických, technologických, ekonomických, či jinak

dogmatických soudů.

Co je tedy klíčem k těmto oborům?
Klíčem, kterým pro ně odemkneme naše porozumění, a objevíme každodennost,
kde je jejich existence společná a blízká té naší. Jakoby se náš pohled odvracel od
nich k nám a úsudky o tom, že řemeslo skomírá a designem je dnes cokoli,
konečně jen nám kladl teď za vinu.
Hledejme odpověď v literatuře, muzeích a na výstavách představujících zmiňované
obory' 2 ,

a

poznejme

princip,

kterým

vytváříme

obraz

jejich

důstojnosti,

smysluplnosti, hodnot a kterým předznamenáváme, jak budou hodnoceny; tedy
faktografickým mapováním autorů, výrobců, období a stylů vzniku předmětů, které
tak před námi stojí jako němí svědkové dobových uměleckých forem a kteří sami
nebo z obrázků nemohou

víc, než přisvědčovat syžetu knihy či galerijnímu

dispozitivu.
Jestliže toto odloučení od věcí a předsudkový způsob přijímání jejich předmětností
není výsledkem naší potřeby objektivizovat, a objektivního se chápat, potom už
nevím, co jiného nám znemožňuje se ptát po té nejbytostnější povaze děl. Tedy, co
v člověku mělo a má tu moc se projevit právě těmi předmětnými formami,
které jsou v galeriích, obchodech a u nás doma?

Pro potřeby této práce nabízím drobnou teorii, jejíž cílem je objevit
společný kořen řemesla a designu, spojnici odkud je můžeme nejen objevovat a
chápat, ale také prozírat osobně či po boku studentů, a každý sobě tak dát možnost
seznat je ve vlastním životě, škole a historii něčím dalším než jen zaměstnáním.
S odkazem na psychický vývoj studenta v období

adolescence, kterým se budu

ještě zabývat protože je ústředním motivem studijního programu završujícím toto
práci, chci nyní rozebrat obor řemesla a designu právě ve vztahu k osobnosti
člověka a vlivu na pojímání sebe sama a jeho sebeprezentaci navenek.

srov. HAUF FE, T.: Design, Computer press, Brno 2004.
JANÁČEK, J. : Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu,
SPN, Praha 1963.
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Identita a práce
Člověk se projevuje mnoha činnostmi.
Tvoří, vyrábí, navrhuje... a specializuje. Právě tím z činností vznikají techniky a
technologie, které dle způsobu jejich používání grupujeme do oborů. Smysl
činností, technik a technologií ale není totéž, co smysl oborů. Technika totiž
nepodléhá oboru, ale člověku, který jejím prostřednictvím něco realizuje".
Konečnou činností je obor 34 .
Můžeme tedy říci, že specializace oborů je závislá na technickém využití,
jehož způsob je vysvětlitelný především z lidských hnutí! Odtud je zřejmé, že
spojovacím článkem mezi řemeslnými a designérskými činnostmi nebudou ani
techniky, ani obecná pravidla jejich využívání, ani kodexy jednotlivých profesí, ale
člověk, který chce, touží a musí, protože nemůže jinak než reagovat a realizovat 3 ".

Činnost myšlení a tělesnění jako výraz

identity

Naše představa je asi taková, že vše proveditelné, má být předně navrženo
a

promyšleno. Že, řečeno laicky, promýšlení předchází dělání. Jelikož původ

konstruktivního myšlení návrháře spatřujeme v duchovní, volní, tedy svrchovaně
intelektuální činnosti, logicky klademe i kořeny produktů, které byly navrženy, do
sf

ery kreativní invence, chcete-li tvořivého myšlení. Hledíce v muzeu, galerii,

obchodě, škole, doma, kdekoli na dílo se opájíme nádherou, mazaností a umem
au

tora tak, že v nich obdivujeme především výplod svévole lidského ducha. Tím

*Působem představa práce ve smyslu předurčenosti duchem ale zcizuje
v

ýznam práce jako takové.
Duch je vázán k tělu, které jej tím, že mu nechává žít, také omezuje,

h l a d n í duchovní charakteristikou je vázanost, která se nemůže neprojevit v
č

'nnosti kreativní mysli, a to navzdory našim domnělým snům, o kreativitě, jež

" sr «v. historie vzniku technik a technologií, které vždy souvisejí s překračováním mezí
dominantních materiálů daného oboru, jejich imitací či nahrazením, tedy s vědomým a
úměrným překračováním hranic oboru, jeho materiálů a tím vznik nových technik
(c
34 alouněný nábytek, železobeton, kontaktní čočka...)
ob
°r> od „orati", je to vymezení rozlohy půdy, která se obdělá; tedy ob-orá, tedy obor
definován činností nikoli činnost oborem (in, Machek, V.: Etymologický slovník Jazyka
peského, Academia, Praha 1968.)
„
, x
'^žeme oponovat psych, pojmy regrese, apatie, sebevražda, které muzeme mylně
'"terpretovat jako výsledek pasivity organismu, ve skutečnosti však jde o obranné
Mechanismy, které přes svojí destruktivitu vypovídají o snaze uniknout či vyrovnat se s
něčím - jsou tedy reakcí i realizací této snahy
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Legenda ilustrace:

považujeme za realizovanou volnost ducha nadaného volbou. Důvodem je

Srovnání tří přístupů
k abstrakci: které snaha
prokázat subjektivní tendence
autorů při definování
objektivistických
principů
abstrakce
A.Ózcntfant, Natura morta,
1929: puristický přístup
k realitě ji univerzulituje
skrze základní lineární tvary
a úhrnnou barevnost, které
jsou nadřazeny detailům
P.Mondrian, Kompozice,
1921: neoplasticismus
syntetizuje základní stavebn
prvky obrazu linií a pošných
barev do struktury, která je
svázána racionálním řádem
kompozice, konečný tvar je
tedy novou univerzální
realitou jež vznikla jakožto
syntetická sruktura
abstrahovaných znaků
výtvarného jazyka pravidel
V.Kandinksij, Inprovizace,
1910: představuje
emotivní
přístup k abstrakci viděného
motivu na jehož duchovní
obsah - téma je
improvizováno.
Univerzální
rozměr reality se tedy
uskutečňuje uvnitř divákova
vnímání a je proto záležitostí
veskrze intinuií

nejspíš materialistické tvrzení, že: „Duch je ve hmotě", které zkresluje původní
Descartův postulát o „substanci, která myslí, a tudíž ví o

svém duchovění a

tělesnění."

Přestože

věta „Myslím, tedy jsem" patrně byla

mnohem

více

zvoláním

samotného Descarta, který vnímal sebe sama, je dnes právě její zobecňující
povaha imperativem, kterým lidé sebe sama chápou jako bytosti s myslí 36 , než
aby prohlíželi vlastní podstatu, z níž jsou i tělo i duch identické 37 .

Dialektická

identita a objektivní

idealismus

Člověk, který sebe chápe jako tělo a ducha, svou práci odsuzuje v
útrpné usurpování jejich ideálů, kterým doufá získat to, co stále má a nikdy
neztratil; identitu.
Jeho vnější činnostní projevy- jednání' 8 pak logicky vypovídají o vnitřním
rozkolu chování 39 , které má právě proto prchlivý a nesourodý charakter, neboť
v mysli jednajícího se rozhoduje o tom; s jakým ideálem, tedy s kým nebo s čím
se identifikovat.

36

„Hlavní idea spočívala v tom, že porozumění dobrému a špatnému není záležitostí suché
kalkulace, nýbrž zakotvení v našich citech. Morálka má v určitém smyslu vnitřní hlas.
Idea autenticity se rozvíjí eliminací morálního akcentu v této myšlence.Být ve spojení
s našimi city je zde podstatným faktorem, prostředkem k cíli, jímž je správné jednání.
K tomu, co nazývám eliminací morálního akcentu, dochází tehdy, když spojení s našimi
city získává nezávislý a zásadní morální význam...Podle dřívějších morálních hledisek
bylo spojení s určitým zdrojem - řekněme Bohem nebo Idejí dobra - pokládáno za
podstatný předpoklad plnohodnotného bytí. Teprve později se zdroj, s nímž se musíme
spojit usadí hluboko v nás. Tato skutečnost je součástí velkého subjektivního obratu
moderní kultury, nové formy zvnitřnění, jehož prostřednictvím o sobě začínáme uvažovat
jako o bytostech s vnitřní hloubkou." (in TAYLOR, S.: Etika autenticity, Filosofia, Praha
2001, str.30-31.)
37
„Já je tedy identické, protože je vědomím." (in LÉV1NAS, E.: Existence a ten. kdo
existuje, OIKOYMENH, 1997, ISBN 80-86005-36-4, str. 73.)
38
Jednání - je užší pojem než chování. Je to takové chování, které je záměrné, motivované,
řídí se představou cíle, usiluje o změnu jedince samého, sociální situace nebo jevů a věcí
okolního světa, (in MAREŠ, J„ WALTEROVÁ, E.: Pedagogický slovník, Praha, Portál
1998, str. 85.)
39
Chování - je souhrn všech vnějších projevů člověka, tedy reflexních reakcí, pohybů,
činností a jednání.Zahrnuje složky naučené a vrozené, záměrné i bezděčné, adaptivní i
maladaptivní. U člověka je výsledkem vnitřních stavů, sociálních podmínek, záměrného i
nezáměrného působení situace. Chování je širší pojem nez jednání, (tamtéž str. 102)
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Podle

Taylora

jsou

ještě

další

zdroje

autenticity 40 ;

Rousseauovská „idea sebeurčující svobody", která říká: Jsem
o tom, co se mne týká, rozhoduji

svébytně

například

svobodný,

a nejsem přitom formován

jestliže
vnějšími

vlivy." Proto je společenský život založen na závazné společenské smlouvě, k níž
dospíváme svobodnou volbou a jejíž základním projevem je povinnost plynoucí
z našeho souhlasu. Nejryzejším základem subjektu, který se tímto způsobem
objektivizuje, je patrně Kantem formulovaný vnitřní mravní zákon „kategorického
imperativu" 41 .
Potíž objektivního idealismu je v tom, že se každý subjekt stává sám
sebou cestou nalézání hodnot v objektivních ideálech, a to ať se jedná o věci
vnější; působící na každého, nebo vnitřní, které se pro svou příbuznost
s

vnitřními strukturami ostatních stávají prostředkem objektivizace.
Tak či onak objektivizující teorie mravnosti, svobody či

autonomie

Problematizují identitu jako výsledek identifikačního procesu, kterým se rozumí
hodnotící posouzení objektu a svobodné
Přijetí

či

zapření

takto

nabytých

Postulátů vyjadřujících naši volbu, která
Je

tedy

hlavním

Myšlenky,

že

ztotožněním

zprostředkovatelem

identitu
ve

lze

získat

osvojení 4 !

smyslu

p

roto i člověk takto morální svou práci

v

nímá jako soubor činností, jimiž hýbe

snaha

identifikovat

zamýšleným

obsahem

se

s jejich

dřímajícím

v

dosažení něčeho, co si lze ponechat,
ně

čeho vlastního.

4.

Y LOR, CH.: Etika autenticity, Filosofia, Praha 2001, str. 31 - 34
•Kategorický imperativ od každého člověka vyžaduje, aby sc vzdal perspekt.vy prym
osoby ve prospěch intersubjektivně sdílené perspektivy my z níž vš.chn. spokčně
můžeme dospět k hodnotovým orientacím, které se dají zevSeobecn.t (in HABERMAS.
J
- Budoucnost lidské přirozenosti. Na cestě k liberální eugemce, FILOSOFIA, Praha
v2°03. ISBN80-7007-174-5, str.67)
, . . ,.x
_
" -Být věrný sobě samému znamená být věrný své vlastn. ong.nahtě, což je něco, co
mohu objevit a artikulovat jenom já sám. Uvědomuji si možnost, která nalez, pouze mně.
V
tom spočívá základ porozumění modernímu ideálu autent.cty a cílům sebeuskutečněn,
a
seberealizace, v jejichž smyslu je ideál obvykle formulován. Jedna se o zaklad který
ává morální sílu kultuře autenticity, včetně jejích n e j u p a d l e j ich nejabsurdnějš.ch a
n e j tri v i al i zo v a ně j š ich podob. Je tím. co dává smysl představě vlastní úlohy které by se
č
'ověk chtěl věnovat, nebo vlastního uskutečnění, které by chtěl najít, (in TAYLOR. CH.Et,
ka autenticity, Filosofia, Praha 2001. str.34.)
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Legenda ilustrace:
Jedlíci brambor, V, Van
Gogh: jsou takoví, jaké je
viděl, nemohou být nikým
jiným a dělat nic jiného
než to, co je právě na
obraze, vystihují jen sami
sebe bez ironie, bez
podtextu, jsou omezeni
svou prací, jsou vymezeni
jejím smyslem
Portréty, V Jirásek,
2005: hutní dělník, na nic
si nehraje, je to dělník,
jeho identita je přesně jen
v té syrovosti fotografie, to
nejopravdovější se na nás
dívá aniž bychom to useli
vidět -jak asi formovala
práce tento výraz?

Identita jako ztotožnění

či osvojení

činností?

Představa identity, která je získatelná, ad absurdum neguje to, co je
identitě vlastní a čím je skutečná; ztotožnění.
Získat identitu ve výše popisovaném smyslu od nás očekává ztotožnit (přijmout) se
s nějakým ideálem a jeho podmínkami tak, že se stanou našimi vlastními. Tato
myšlenka však zachází s předpokladem, že lidský duch nadaný pochybující myslí a
předmět jeho přijímání; tedy ideál, jsou dvě odlišné věci, které mohou splynout.
Logická definice identity ale říká, že se jedná o; „Binární relaci, kterou splňuje
každý objekt sám se sebou, proto nikdy nemůže nastat případ, že by tuto
relaci splňovaly dva odlišné objekty. Úplná shoda dvou objektů je možná jen
tehdy, jde-li o objekt tentýž; tedy totožný sebou samým." 43
Z toho důvodu identifikace chápaná jako splývání s ideálem, jehož vlastnosti chci
teprve

získat,

nemůže

zakládat

identitu,

neboť

ji

zároveň

upírá

význam

sebeprojevujícího se ztotožnění. Ztotožnění totiž neznamená přizpůsobení či
přisvojení.
Z-totožnění popisuje činnost totožnosti, která nemůže být nikým a ničím než sama
sebou. Proto ani její vlastnosti nemohou být skutečně osvojeny někým jiným,
protože v identetické struktuře druhého prostě nemají své místo. Dokonce i
v případě, že zde budou silou vůle udržovány, budou stále odkazovat k identitě
původní.
Tvrdím, že identitu člověk nemůže ze své vůle získat, osvojit nebo
dokonce budovat. Že identita nezačíná uvědoměním sebe sama 44 , jak to mnohdy
dokladujeme Descartovým zvoláním, ale je od věků prostou přítomností každého
existujícího, ať o ni přemýšlí nebo ne, ať už se domnívá, že šiji zvolí nebo ji zapře.
Že jednoduše není cílem bytí, ale jeho projevem. I když je to zejména pro trpce
budované obrazy nás samotných velmi trapné, člověk prostě není žádný Hamlet,
který se rozhoduje k bytí a nebytí, neboť i v okamžiku, kdy volí smrt; existuje. Pro
identitu se nelze rozhodnout.
Mým úkolem je zde hovořit o řemesle a designu. Pokud je tedy obecně
považujeme především za pracovní, chcete-li produkční činnostní obory, bylo
zapotřebí hovořit o identitě, neboť tyto činnosti potažmo práce, jsou něčím, co

43

viz. identita - in Filosofický slovník, Nakl.OLOMOUC, Olomouc 2002, ISBN 80-7182064-4, str. 186.
44
„Já není substancí nadanou myšlením; je substancí, protože je nadáno myšlením." (in
LÉV1NAS, E.: Existence a ten, kdo existuje, OIKOYMENH, 1997, ISBN 80-86005-36-4,
str. 73.)

44

buďto vede k nalézání identity identifikací se s touto prací; jak tomu asi dnes
většinou rozumíme, anebo jsou neoddělitelným důkazem toho, že jsme!

Shrnutí:
Přestože by naše d r o b n á ú v a h a o identitě zasluhovala m n o h e m více
prostoru, aby se m o h l a alespoň tvářit j a k o s v é b y t n á teorie, posloužila n á m
zde k odkrytí dvou poloh v ý z n a m u řemesla a designu j a k o č i n n o s t í j i m i ž
člověk m ů ž e vlastní život zaplňovat nebo dokládat. V obou případech j e
přítomnost identity m o ž n á j e n díky j e j í m rozdílným interpretacím tím, k d o
existuje. Identita tak na sebe m ů ž e brát p o d o b u z a m ý š l e n é h o cíle p r a c o v n í c h
Činností, j i c h ž realizací d o u f á m e být, čím c h c e m e , být v ý s l e d k e m naší
volby. A n e b o na sebe v e z m e identita podobu práce s a m o t n é , lhostejná k
našim c í l ů m a přáním, bude vždy p ř í z n a k e m toho, co j e v nás nejlepší a
zároveň nejhorší, v co t o u ž í m e a č í m o p o v r h u j e m e , co d ě l á m e i n e d ě l á m e ,
prostě toho, že nevyhnutelně n e m ů ž e m e nebýt námi.

&
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1

Identetický nárok ve společenské praxi
Otevřeli jsme problematiku identity, abychom uvažovali o puzení
člověka k pracovním činnostem. V zásadě jsme ochotni uznat, že základní
hodnotové orientace jsou utvářeny vnitřními faktory subjektu, a vnějšími faktory
především sociokulturními. V důsledku oddělování těchto dvou oblastí v mysli
většiny z nás však docházíme k názoru, že jsme to my, tedy subjekt - já, jehož
nepopiratelným právem je možnost volit; přiklánět se v daných situacích na stranu
sekularizovaných stanovisek. Průvodním jevem této etiky je kladení vzdálenosti
mezi jednotlivé subjekty, které se projevují odděleným prožíváním „sebesvěta" a
jeho racionalizovanou kosmologií 4 ? .

Konstituce

jednotlivce

Ať už člověk chápe sám sebe jako součást nebo činitele společenství, je
toho schopen jen proto, že se cítí být ve své autonomii jaksi oddělen právě od
společnosti, jíž je členem 46 . Tázání po identitě zcela samozřejmě nabírá směr
otázky po „mém" a „ostatním" jakoby

to bylo totéž co" individuální" a

„společenské"! Odpovědi jsou v tomto směru výkonem historizující racionalizace,
jež konstatuje identitu co výslednou strukturu dosažených a zamýšlených cílů.
Proto se „získání identity" jeví být výsledkem

naší vůle a

odhodlání

k identifikaci, která nemůže být než chrabrá, protože v přítomném čase
nepochybuje o relevanci způsobu sebekonstituce. Myslím, že právě proto tak
rádi považujeme mj. designéry a řemeslníky za tvůrce materiálního prostředí a
soudíme, že odtud vychází jejich profesní autorita, osobní světonázor a životní
důstojnost jako jejich identita.
Takto ale ignorujeme tu nejzákladnější vlastnost, totožnost

identity

každého z nich.
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„Je vždy nutné si uvědomit, že společnost nejsou nějaká abstrakta. Jsou to vždy konkrétní
a určití lidé - já, my a oni." (in BAUMAN, Z.: Sociologie pro každý den, Praha, Mladá
fronta, 1999, str.76.)
46
„Člověk stojí tváří v tvář úděsnému konfliktu, že je v přírodě vězněn, a že je přesto
svobodný ve svých myšlenkách; konfliktu být částí přírody, a přesto být jakoby jejím
vrtochem; nebýt ani zde, ani tam. Lidské sebevědomí udělalo z člověka na světě cizince,
někoho odděleného, osamělého a plného úzkostí...Rozpor, který zde popisuji, je svou
podstatou týž jako klasický názor, že člověk je tělo a duše, že patří ke dvěma světům, a
přitom, že je v konfliktu s oběma. Považuji za nutné upozornit na to, že nestačí tento
konilikt jako podstatu člověka, to znamená jako to, čím je člověk člověkem, vidět, ale že
je nutné jít za tento popis a rozpoznat, že si tento konilikt v člověku žádá řešení." (in
FROMM, E.: Lidské srdce. Mladá fronta, Praha 1969, str.95-96.)

46

„ "Já" se udržuje pod proměnami

dějin, které se ho dotýkají jakožto předmětu,

by se ho dotkly v jeho bytí... Svoboda

„já" je jeho substancialita;

je jen

aniž
jiným

slovem pro skutečnost, že substance není zapletena do proměn svých akcidentů. "47
Nejde tu o svobodu ve smyslu absolutní volnosti, chtění a libovůle ducha. Ale o
svobodu okamžiku, kdy je subjekt sám sebou. Kdy je skutečností, jedním.
.. Jakožto vztaženost k sobě v přítomnosti je identický subjekt zajisté svobodný
minulosti a budoucnosti,

ale zůstává poplatný sobě samému. Svoboda

vůči

přítomnosti

není lehká jako milost, ale je to tíže a odpovědnost. " 48 Charakteristickým projevem
identity tedy není svobodná vůle ducha něco chtít a požadovat, nýbrž samo její
totožnění 49 . Ztotožnění je vyjádřeno kladným připoutáním mne k sobě. Připoutání
k sobě je nemožností zbavit se sebe sama. Identita je tedy založena nárokem
identifikace být neodpustitelně sebou/ 0

Identita je zpřítomněnou událostí identifikace. Každá totožnost je tudíž podmíněna
»dentetickým nárokem, jehož uskutečněním je naše přítomnost a vědomí této
chvíle.
Často jsme svedeni mámením o svobodě vůle k činnostem, kde
Prokazujeme nepochopení nároku identity jeho záměnou s nárokem
v

spolehlivě
vyplnění

lastních tužeb a přání, jimiž se hodláme ztotožnit s jejich zamýšleným obsahem.

Může se zdát, že to, co zde označuji za „identetický nárok", bude zneužitelnou
obezličkou, která objasní kdykoli jakékoli počínání za projev identity a tím
'egitimizuje v podstatě všechna má přání, chování a představy - i ty nejzvrhlejší.
Domnívat se, že nám tu jde o nekritické vyzdvihování prospěchářské kreativity a
zi

štnosti těch individuí - autorů, kteří svou „tvůrčí individualitou" přezdívají

Sa
bf

molibost, chvastounství či přezíravost ostatních, je stejně zcestné jako proti nim

ojit chtěným dogmatem designu a řemesla jako oborů efektivizujících materiální

Podmínky života nás všech.
Ná

r o k totožnosti být sebou je totiž možné jen mylně interpretovat. Jen interpret se

domnívá, že dává přívlastky. Interpret vlastního života jej touží přivlastnit ke
zjistitelným cílům.

47 LÉ

VINAS, E, Existence a ten, kdo existuje. OIKOYMENH, / 997, ISBN 80-86005-36-4,

48*r. 73.
tam
'éÍ
49

"Identita totiž není vlastní slovesu být, nýbrž tomu, co jest, nějakému jménu, jež se
so od Poutalo od anonymního hučení ono je", tamtéž
"Subjekt tedy nemůžeme vymezit identitou, neboť identita skrývá událost identifikace
subjektu." tamtéž
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Legenda ilustrace:
• Nan Goldin, Tokio
love, 1994, z výstavy
„Budu tvým
zrcadlem": syrovost
pouličního života ve
velkoměstě bez příkras
a fotografických
efektů
vystihuje okamiik
trpkého vědomí sebe
sama, realismus
fotografie je až
nepřijatelný neboť se
zdá jakoby na obraze
nebylo nic než
prostitutka, identita je
zde nejen tématem ale i
objevem okamžiku
.

T.Ruller,
Performance, 1988:
jak lépe a jak jinak
vyjádřit závažnost
situace, jak jinak říci
to, co se týká
bytostného v našem
těle i mysli ? Sáhnout si
na vlastní tělo jako
prostředku tvůrčího
aktu, co jiného by
svedlo tak podráždit,
zjitřit mysl a nenechat
v klidu to, k čemu se
v sobě stále utíkáme?

• T. Kuller, Dialogy,
2004: ukázka dialogu,
kde jeden vymezuje
druhého, namísto
rozhovoru vysílají své
střely, takovým
rozhovorem si lidé
moc neřeknou,
identetický nárok se
zde odhaluje jako
možný konflikt dvou
„já ", která neznají

..ty"

Identetickým

nárokem

zde ale není zjistitelná

touha

být lepším

nebo

movitějším člověkem, nýbrž fakt, že nyní je právě i ona zištnost rovněž mojí
identitou!

Jakoby najednou každý truhlář, zlatník nebo keramik, každý kdo někdy
něco vyrobil, navrhl a vymyslel, nebral sílu a inspiraci k vlastním činnostem jen z
očekávání odměny, z touhy pozdvihnout obor či obohatit vlastní životní podmínky.
Jakoby tou silou bylo cosi mnohem víc, které neumíme popsat, ne pro malost slov,
nýbrž pro absolutní rozměr okamžiku, kdy identita dělá to jediné, co lze 51 . Kdy je
sama sebou a třeba o tom ví! Takové vědomí sebe sama je dílem chvíle, kdy se
mysl ocitla na půl cesty mezi předsudky , naléhavě trčí a řve: TEĎ! Vyčítavé teď,
které v zítřejší rutině už možná nebude. Laskavé teď, pro které vím, že skutečná
pokora je něčím radikálně jiným, než mlčením ve chvílích beze slov. Tak se
ukazuje nárok; mocně tomu, kdo teď slyší, vůbec nijak těm, kdo ho netuší.
Když už tak odtud se bere povinnost" 2 jednat v souladu se sebou samotným. Ne
jako odpovídání za čin, ale jako vinna, která přichází po jeho zneuznání mým.

Konstituce

společnosti

Jak se ale tento prožívaný identetický nárok vztahuje k ostatním?
Že subjekt o něčem neví, ještě není potvrzením, že to neexistuje. Funguje to asi tak,
že vědomí, chcete - li přemýšlení o nějakém objektu, je vždy přemýšlením o
něčem. Toto „něco" je tak potvrzováno jako přítomné. Desítky dalších přítomných
věcí se ale do našeho přemýšlení 5 ' proto nevejdou. Jsou sice přijímány receptory,

51

„...krize strhávající všechny fasády a zbavující nás všech předsudků nabízí totiž
příležitost zkoumat a prošetřovat vše, co se obnažilo ze samé podstaty věci, v případě
výchovy a vzdělání je to natalita. skutečnost, že lidské bytosti se rodí do světa. Ze
nemáme předsudky, to prostě znamená, že jsme ztratily odpovědi, na které obvykle
spoléháme, aniž si uvědomujeme, že původně to byly odpovědi na určité otázky. Krize
nás vrhá zpět k otázkám samotným a vyžaduje, abychom na ně odpověděli postaru, anebo
nově, ale v každém případě přímo." (in ARENDTOVÁ, H.; Krize kultury, Mladá fronta,
Praha 1994. ISBN 80-204-0424-4, str.98.)
52
charakteristickým příkladem rozdílu povinnosti a odpovědnosti je např. instituce
kmotrovství, kmotři nebyli ti, kdož v pravém slova smyslu odpovídali za zdravý vývoj
dítěte v případě smrti rodičů, za ten stejnou měrou odpovídají například škola a kantor,
ale coby zástupci rodičů v případě smrti, měli před bohem převzít vinu za případné
nepravosti dítek. Právě proto kmotr držel kmotřence při křtu. protože on měl být zárukou
pokračování křesťanské viny.
53
vědomí zde spojuji především s termínem přemýšlení, nevědomí se
sněním, myšlenkové pochody bez mého bezprostředního vlivu - ve
spánku se nerozhodnu, že přeruším sen !
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zpracovávány

mozkem,

ale

vědomá

mysl

se

jich

v konkrétním okamžiku zaneprázdnění nedotýká.
Když jíme povidlovou buchtu, vnímáme sice její tvar,
barvu, váhu, vlhkost, vůni a chuť, ale nadýchaný pocit čerstvé
buchty je dílem sjednocení našich vjemů. Když pak konečně
převalujeme mazlavé potěšení mezi patry, je slovy těžko
popsatelný pocit slasti tím jediným, co plně zaměstnává naši
vědomou mysl (pokud ovšem milujeme buchty s povidly a
chceme si je opravdu vychutnat). V tom stejném okamžiku4 je
proto zhola nemožné přemýšlet zároveň o tom, v kolik hodin
vstával pekař, kolik mouky vrazil do těsta a jak dlouho se to
peklo!
Stejně to funguje i s fenomenologií lidské totožnosti.
Identita totiž před námi stane ve kterémkoli z lidí. Její
totožnění chováním, řečí, výrazem, pachem; tedy identetické
projevy v konkrétním okamžiku setkání s druhým, zaplní naši
mysl. Naše myšlenky

se v tom okamžiku netýkají identity

samotné, tedy nároku nemožnosti druhého být někým jiným,
ale právě jen zpředmětněních tohoto determinismu. Identita
člověka, kterého jsme potkali tak na sebe bere jen podobu
jeho vizáže, slovníku, vůně...prostě image. Proto „i šaty i
boty i úsměv dělají člověka".
Napodruhé býváme schopni uvažovat o tom, že je něco
mnohem hlubšího za image, za designem těla, hlasu a
řemeslem gest. Stále se však držíme druhého člověka, o
kterém přemýšlíme, a proto nemůžeme přemýšlet o sobě.
Napotřetí už někdy uvažujeme o tom, že naše hodnocení bylo
zbrklé, příliš vyčítavé a trochu povrchní. Obávám se ale, že
a

ni na dvacáté nejsme schopni přemýšlet o tom, že veškeré

"aše

předchozí

závěry

byly

projevem

naší

vlastní

54 ..
Již nyní je zřejmé, že závislost autentického prožitku na reálném
čase je mocnou silou, která relativizuje legitimitu světa, kterému
říkáme objektivní. Proto je subjektivní realita vázána
k intersubjektivnímu časovému vnímání, což radikálně přetváří
celý rámec pravidel, hodnot a měřítek, která jsou nezbytná pro
vzájemné dorozumívání. I když jsem si vědom instrumentální
Povahy zobecňujících pouček a definic, které zde tak jako tak
Používám, ve snaze neuchýlit se od tématu a dodržet rozsah této
Práce se nebudu podrobněji zabývat problematikou subjektivního
časového vnímání.
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totožnosti. Tedy, že z totožnosti mé; z toho co je mi vlastní, se vyděluje
zároveň totožnost druhého 39 ! Přemýšlet o tom, že i naše vlastní identita musela
být někdy nějak formována, a že se toto formování nyní promítá v našem
vědomém vnímání a vůbec hodnocení identit ostatních.

Jak píše Dürkheim: „Vědomí je špatným soudcem
nitru bytosti, protože tam

toho, co se děje v nej hlubším
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nedosáhne".

Opět jsme na vážkách myslet si, že máme co dočinění s téměř bezbřehým
egoismem, jenž by nám dovoloval vykládat si zcela po svém charaktery lidí, pokud
ovšem předposlední výrok bereme jako podmínku.
Identita

druhého člověka

není

podmíněna

uvědoměním

mé

vlastní

totožnosti, bez které by nebyla možná jeho existence. Ostatní lidé přeci budou, i
kdybych třeba nevěděl, kdo jsem. Jde o to, že vědomím vlastní identity, a nutno
dodat, že k tomuto vědomí jsem musel nějak dospět, si jsem vědom nejen sebe
samotného, ale i ostatních, jako těch druhých; také identit. Identetický nárok by
tedy neměl být objektivizován a tím interpretován, neboť je vlastní vždy jedině
subjektu, který skrze něj může rozumět vlastní podstatě a rovněž vědět o stejném
nároku u druhých lidí! Toto vědomí lze potlačit, lze ho zapírat, ale nelze se ho
zbavit. Pokud zjistím, že jsem totožný; že jsem sebou, nemohu stejnou vlastnost
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odkazuji na filos. a psych, pojem „sebevědomí", z něhož je ve spol. praxi odvozován
syndrom méněcennosti, narcismu a rovnosti; zde se odhaluje, že zmíněné tři verze
vymezení jednotlivce ve společnosti či jedince společností se odvíjejí od jeho
přecenění, podcenění či docenění sebe samotného, přičemž tutéž, podřadící nebo
nadřadící hodnotu jedinec připisuje i ostatním
56
DÜRKHEIM, E.: Společenská dělba práce. Centrum pro studium demokracie a kultury,
Brno 2004, ISBN 80-7325-041-1, str. 333.
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upírat ostatním právě proto, že se nejedná o schopnost nebo předmět, kterému se
lze naučit či ho získat, jde jen o zjištění toho, co je tu stále přítomné leč
neuvědomované. Že má identita jsem já a zrovna tak to o sobě mohou říct i druzí,
pokud to vědí.
Důvodem, proč na tomto místě dlouze píši o významu sebevědomí, není
hledání osobní kuráže, ale nalezení silného etického smyslu přemýšlení o sobě,
které nás může přivést na rozcestí, kde konečně , j á " nepocítí „my" jako
konflikt! Kde řemeslo, design i ostatní práce nejsou jen prostředkem k získání
peněz nebo prestiže. Ale které ukazují, kterými se dozvídáme,

prostě

spatřujeme předmětnění sebe, druhých i společnosti.

Shrnutí:
Shrňme nyní naše teze do jednoho tvrzení, že identetický nárok zakládá
společenské uvědomění, a pokusme se v další kapitole hledat jeho opodstatnění
nebo vyvrácení. Zajímají nás zde totiž možné důsledky takových zjištění, která
budou považovat řemeslo a design buď za produkt jejich tvůrců nebo tvůrce za
produkty těchto domén. Jaký vliv může mít tato dialektika na obsah pojmů řemeslo
a design, na hodnotové, morální a etické orientace jejich činovníků, a konečně, jak
se tato dialektika projeví ve výchově a vzdělávání studentů, kteří chtějí být
řemeslníky a designéry?

51

Ideologie identetického nároku
Jestliže popsaný nárok totožnosti, označíme z praktických důvodů za ideji
vypovídající o podstatě identity člověka, musíme naše hledání důsledků tohoto
nároku v osobní, společenské a kulturní praxi nevyhnutelně označit za ideologii.
Nejedná se nám tu ale o ideologii v dnešním pejoratizovaném smyslu, nejde o
rozbor

uniformity

„nejvyšší"

pravdy.

S plným

uvědoměním

dnešních

dezinterpretací tohoto slova a obecné neochoty jej používat i tam, kde je to
namístě, jej zde považuji za vhodné především ze dvou důvodů.
Zaprvé ideologií nehodlám označovat myšlenkový postup, který bych tak chtěl
sugerovat čtenáři jako pravdivý. Myslím tím toliko dokazování identetického
nároku v historii proměn kulturních proudů a epoch, kde se metamorfovaly
jeho obsah a smysl. Tedy způsob identit hledajících sebe samotné, byť by byl
tento nárok v náležitých kulturních podmínkách potlačován, přeceňován nebo
dokonce bez významu.
Zadruhé, tím, že jsem i ideologii přiznal jistou genezi proměn, doufám
v pochopení

identetického

nároku jako jednoho z možných

a možná i

omylných vysvětlení současného stavu civilizovaného člověka, jeho pracovní
etiky i světa. Nejde mi tu o dogma, kterým bych interpretoval dějiny lidstva od
Adama po mé budoucí vnuky, ale o jeden ze způsobů pochybování o dnešních
objektivizovaných řádech kulturních, společenských, profesních aj., které právě a
jedině v přítomnosti považujeme za samozřejmou každodennost, o níž pochybovat
nemáme zapotřebí!

Shrnutí:
Ačkoli přiznáme popsané teorii jisté nebezpečí zkreslení a omylnosti, ve
vztahu k řemeslu a designu však můžeme právě ideologií identetického nároku
potvrdit nikoli pravdivost nýbrž legitimitu dnešního přemýšlení o řemesle jako
práci rukou a o designu jako součinnosti designérského mozku s týmem dělníků,
především proto, že tato legitimita (na rozdíl od pravdivosti) ponechává prostor i
dalším vysvětlením; vedle nových i těm nejpůvodnějším.
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Legenda ilustrace:
Carravagio, Nemocný ßakchus - autoportrét: údajným portrétováním sebe
samotného v tématu Bakcha se umělec stylizuje do role, v níž může v rámci dobového
vkusu projevit vlastní lidské kvality a neřesti, skrze smyslový realismus se odkrýváme
klamnost skutečných jevů pod, kterými je další sdělení
C.D.Friedrich, Poutník nad mořem mlhy, 1818: zobrazení dobového
romantismu,
kdy se člověk vymezuje vůči přírodě, vypjatá emocionalita prostředí vůči klidnému
postoji ve vyvážené kompozici působí opačně a vtahuje diváka, který shledává sám
sebe v podobném utkání s okolím
J.F.Millet, Sěračky klasů, 1853: přechod k realismu, kdy se identita jedince odvíjí
především od jeho činnosti, práce a zaměstnání zde určuje podobu člověka a jeho
ideály
H.T.Lautrec, Žena v korzetu, 1896: tématem spodiny a prostitutek Lautrec ve své
době otevírá problematiku identifikace se svým životem, jako každodenní realitou,
kde namísto symbolů vyvstává pravdivost obyčejnosti. nízkosti a civilnosti
G.Grosz, Bez práce, 1934: hospodářská krize v Německu před válkou, doklad toho
jak je člověk uvyklý odvozovat hodnoty svého života od pracovních
povinností
bezradný a nemohoucí bez práce a v tom duchu i bez jistého smyslu každodennosti
J.M.Basquiat, 1981: syrové výjevy pouličního života, kde tvar figury deformuje
emoce a výraz, ve kterém byla spatřena odhaluje identitu člověka jako určitou tvář
dané chvíle a prožitku
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Zaver
Zmíněná teorie identetického nároku se zabývá interpretací řemesla a designu ve
smyslu možných důsledků lidských činností. Její přínos spatřuji v možnosti vnímat
a hodnotit nejen oblast užitého umění jako bytostnou součást existence člověka,
který do řemesla, designu a jiných činností „nevkládá svou duši", protože ona není
a nikdy nebyla od těchto činností oddělena. Ve chvíli přemýšlení o výkonu a v jeho
realizaci se totiž identita každého jednotlivce uskutečňuje. Podoba výkonu je pak
zpředmětněním této identity, která v sobě zahrnuje

i sociokulturní možnosti a

podmínky svého vlastního zpředmětňování. Ideologie identetického nároku se tedy
snaží přiblížit řemeslo a design jako prostor realizace osobních i společenských
očekávání. Z hlediska studentů, kteří se na tyto profese připravují, jim může
popsaná teorie otevřít dvře ke sférám osobních významů, interprtací a hodnot, které
vůči technokratismu jejich dnešního vnímání a hodnocení ustupují do pozadí a
velkou měrou tak studentům znemožňují pochopit vlastní profesi jako prostor
seberealizace a důstojnosti. Nejde nám tu ani tolik o prezentaci nového dogmatu,
kterým bychom už navždy chtěli vysvětlovat smysl řemesla a designu. Jde tu o
popsání jedné z možných metod, která může přispět ke znovuobjevení osobního
rozměru a pozitivního připoutání k „práci - zaměstnání", které dříme mimo
vštěpované objektivní definice studijních oborů a jejich profesní etiky a normy.
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Adolescence
4

Fjà
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Co je adolescence?
„Adolescence (v české terminologii mládí) je většinou datována od věku
15 do 20 (22) let. Počátek je spojován spinou reprodukční zralostí, v jejím
průběhu se obvykle ukončuje tělesný růst. Pro ukončení adolescence
biologická
kritéria takový význam nemají - důležitější jsou kriteria psychologická
(dosažení
osobní autonomie),
případně
sociologická
(role dospělého)
a
pedagogická
(ukončení vzdělávání a získání profesní kvalifikace). " 57

Most mezi dětstvím a
Adolescence je
nápadných

projevů

dospělostí

zcela

specifickou etapou

v oblasti

chování

jedince

vývoje,

která je

charakterizována

vedle
rovněž

determinanty, z nichž jsou pro naše téma podstatné historie vzniku období
adolescence a jeho současný stav, v němž leží možnosti a omezení jak
vzdělávat a vychovávat směrem k řemeslu a designu.
Vedle časového vřazení adolescence ve věku jedince 58 , je třeba se zabývat
především psychickými, sociologickými a pedagogickými kritérii, které svědčí o
tom, s jakými dilematy se musí dospívající potýkat, jak se tím proměňuje jeho
psychika, ale také, jak takový adolescent vůbec vypadá, co od svého okolí očekává
a jak se k němu má dospělý vlastně chovat? Zcela zřetelně před námi opět vyvstává
problematika tělesnosti a duchovnosti skrytá za psychologickým termínem zrání,
kde je spíše z pragmatismu hovořeno odděleně o tělesném a psychickém vývoji.
»Trvalou

charakteristikou

dětstvím

a dospělostí.

dozrávání, fyzický
obdobím

dětství

adolescence
Jejím

a duševní
se

zůstává,

základním

atributem

rozvoj a sociální

výrazněji

rozvíjí

že je považována

a konflikt

dokončení

učení. Ve srovnání

schopnosti

anticipace, zástupné učení, sebereflexe a seberegulace.

Adolescence

je

za most

člověka

mezi

pohlavního
s

jako

předchozím
symbolizace,
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"

generací

Tedy přechod od dítěte k samostatně jednající autonomní bytosti, která
bude jak tělesně tak duševně zralá k žití vlastního života a jeho reprodukci.
Můžeme zde podle epigenetického diagramu společně s Eriksonem shrnout, že
adolescence je stadiem vývoje, kde jedinec nalézá vlastní identitu v rámci konfliktu
uspořádanosti a zmatku vlastních životních situací.
" MACEK, P.: Adolescence, Portál, Praha 1999, ISBN 80-7178-348-X,
58

str.ll.

tři fáze adolescence: časná ad. 10 ( 1 1 ) - 131et, střední ad. 14 - 161et, pozdní ad. 17 -

201et (tamtéží)
tamtéž str.l2.
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Být skutečným tvůrcem vlastního života (což je mimochodem dle Eriksona dalším
vývojovým stupněm v dospělosti; páce a produkce) však neočekává pouhé vědomí
individuality či identity, ale zahrnuje především schopnost reagovat na aktuální
životní podmínky.
Se stále probíhající přeměnou životních podmínek však nelze ignorovat její
vliv na proměnu problematiky adolescence. I zde se totiž setkáváme s poněkud
stereotypní představou, že adolescent je „drzý floutek", který zbůhdarma bloumá
ulicemi, pohrdá autoritou, prahne po sebevyjádření, zkouší všechno možné, aby
konečně dal tvar vlastnímu

životu. Totiž i představa o tom, co vše je

v adolescenci „zapotřebí stihnout" se postupem času proměňuje. Proměňuje se
představa „dospělého jedince", jak se má chovat, jaké má mít zásady, co od života
očekávat a co se sluší. Dokladem toho jsou časté výtky rodičů, prarodičů, že za
jejich mladých let to nebývalo a že kdyby si oni tenkrát dovolili tohleto... Aniž
bychom si my i oni uvědomovali pozvolnou proměnu i těch nejzákladnějších
„obecných a neměnných" paradigmat, podle kterých soudíme, hodnotíme a
směřujeme vlastní životy, jsou podobné „generační konflikty" pravým dokladem
jejich nestálosti.
Émile Dürkheim v díle o společenské dělbě práce označuje důvod proměny
paradigmat termínem specializace a trefně říká: „ V každém období dějin je naše
žízeň po vědění, po umění či štěstí definována jako naše chutě. Všechno, co tuto
míru překračuje,

nás nechává

lhostejnými

nebo nám působí utrpení.

Uvažuje se

takovým způsobem, jako by všechny naše požitky měly patřit i našim otcům;
pomyšlení na vymoženosti civilizace, ze kterých se těšíme a které oni neznali,

při

máme

sklon je litovat. Zapomíná se na to, že nebyli schopni je vychutnat! Jestliže se tolik
namáhali, aby zvýšili produktivitu

práce, důvodem nebyla snaha získat věci, které

60

by pro ně byli bezcenné. "

Myslím, že je navýsost důležité, neopomíjet tento fakt. Pomůže nám pochopit, že
stav našeho současného vědomí obsahu řemesel a designu (i adolescence) je
radikálně jiný než byl u našich otců a zrovna tak jiný bude pro nastupující
generaci, která důsledkem vlastních specializací těchto oborů už nebude
schopna docenit jejich „dnešní" nýbrž aktuální kvalitu.

60

DÜRKHEIM, É.: Společenská dělba práce. Centrum pro studium demokracie a kultury,
Brno 2004, ISBN 80-7325-041-1, str.203.
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Rozvoj identity a percepce obsahu

profese

A právě proto, že je ukončení adolescence závislé především na dovršení
„duševního moratoria", kde jedinec dospívá k sebehodnocení,

autoregulaci...

identitě, je zároveň podstatným mezníkem, odkud se budou nadále rozcházet cesty
k řemeslu, designu a dalším oblastem, neboť podstatou zde není veškeré dosud i do
budoucna dosažitelné vědění o těchto oborech, ale způsob, kterým toto vědění bude
osobitě zpracováváno, hodnoceno, využíváno i zneužíváno.
V tomto způsobu zacházení s fakty se prakticky projeví identita dospívajícího
i dospělého. Nepopírám, že proces utváření obrazu řemesel a designu v jejich
historických aj. souvislostech je předmětem důkladnějšího studia a poznávání,
které specificky ovlivňuje jedince po celý zbytek života. Za rozhodující zde však
považuji
informací

období adolescence
dotýkají

utvářející

neboť
se

v něm se právě formativní

hodnotové

orientace

a tudíž

obsahy
chování

adolescenta mocněji, než jejich vzdělávací (roz. faktografická) složka.
Proto by nám otázka po tom, co je to adolescence, mohla otevřít dveře ke
způsobu výuky zaměřené na řemeslo a design. Jestliže vycházíme z poznatku, že
období tzv. duševního moratoria vrcholí nalezením či přijetím vlastní identity,
patrně jen stěží takovéto hledání plně uspokojíme historiografií předmětností
studijních oborů a praktickým vyučováním způsobů , j a k se dělá dobrý design
a poctivé řemeslo". Už z povahy adolescentního vývojového období bychom se
měli zabývat spíše fenomenologií těchto oborů. Tedy tím, co je předmětem
designu a co je jeho podstatou, tím, jak se dělá řemeslo, ale hlavně proč se
dělá?
Jednou z nejtypičtějších reakcí studentů na nepopulární a nezáživné učivo bývá
obvykle „vyřvávaná" otázka: „A kčemu mi to vlastně bude?" Za prvoplánovitou
leností či nevůlí studovat však v této otázce tušíme spíše naléhavé vědomí stále
aktuálnější samostatnosti, která se navenek jen projevuje tím, že student úkol nějak
splní. Pokud mu však má být studium do budoucna užitečné, mělo by mu zároveň
Poskytovat dostatek prostoru k hledání vlastních odpovědí; Proč vlastně dělat
' emeslo a proč je vůbec design ?
T á z á n í m p o smyslu činností, j e n ž m ů ž e působit b a n á l n ě neboť j e m á m e
d o s t a t e č n ě z d ů v o d n ě n é vlastními znalostmi technologií, p r a c o v n í c h

za

postupů

a

současného stavu oborů, totiž uzříme jako samozřejmý a nevyhnutelný projev
právě jejich technologicitu a současnost, která nám skrze naučení o způsobu
Práce s materiálem

zprostředkovává

z činností zejména

to

předmětné.

T a k o v ý m t á z á n í m si u v ě d o m u j e m e , že z a b ý v á m e - l i se p ř e d m ě t n ý m , n e z a b ý v á m e
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se podstatou! Když studenti v takto zaměřených diskusích vyčerpají první salvu
obvyklých odpovědí o tom, že smysl řemesla je v prostotě a práci rukama a
designu v navrhování ideálních věcí sloužících člověku, zbývá už jen druhé
maximálně třetí „Proč?", při kterém studenti odhalují nevědomý fakt, že každý
z nich hledá podstatu zvoleného oboru po svém'1' !
Mnohdy ani mé sebelepší učitelské vize, či z dosažených zkušeností
plynoucí poznatky o řemesle na studenty prostě nezabírají. Tuším, že ani tolik
nejde o naše poselství skryté ve vlastním, rámcovém, či osnovami

daném

vzdělávacím programu, jako o fakt, že limitem úspěšnosti, je míra jejich přijímání
participujícími

studenty.

Obsah

učiva

středoškolské

výtvarné

výchovy

je

samozřejmě nabit činnostmi a poznatky, které je zapotřebí si osvojit, avšak
z hlediska jejich využitelnosti a praktického rozměru v budoucím životě
studenta zde není rozhodující ona budoucí praktičnost a účelnost, do kterých
klademe samozřejmý pramen nutnosti osvojení, ale právě jejich aktuální
formativní

naléhavost,

na níž reagují

adolescentovy

názory, hodnoty

a

přesvědčení, aby dospíval.

Ideál dospívání,

ideál designu, ideál

řemesla!

Tvrdím, že i ty nejobecnější a nejtrefnější definice toho, co je řemeslo a
design, sice mohou studentům zprostředkovat představu o „dobrém designu" a
„dobrém řemesle", ale právě touto představou jim skryjí to ostatní ne-dobré; stojící
mimo definice, co také patří do oblasti řemeslné a designérské a co je výsledkem
aktuální

dynamické změny, na níž takto vychovávaný adolescent jen obtížně

dovede reagovat!
V dalších kapitolách

se zmíníme o tom, co vlastně očekáváme

od

adolescenta ve smyslu vývojového úkolu; tedy toho, co předpokládáme, že bude
během dospívání naplněno a dosaženo. Zde však chci zdůraznit, že naší odpovědí
na otázku: „Co je to adolescence?", do jisté míry sami předjímáme způsob,
kterým budou studenti uvažovat, a že s takto pojímaným obrazem adolescenta
produkujeme

i

očekávání

zcela

konkrétních

stereotypů

a

předsudků

postihujících design a řemeslo.
V přípravě studijního programu tedy nemůžeme vycházet jen z definice
adolescenta, jak ji uvádím v úvodu kapitoly, ale rovněž ze současnosti změn
61

..Zamyšlení je odvahou učinit pravdu vlastních předpokladů a prostor vlastních cílů tím.
co je nejvíce hodno otázky!" M. Heidegger (in NEUBAUER, Z . Přímluvce postmoderny,
Praha 1994, ISBN 80-7111-012-4, str.7.)
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problematiky adolescence, jež se projevuje především naší dnešní představou toho,
co je jejím obsahem. Budeme-li ji chápat jedině jako předstupeň dospělosti,
logicky budeme obsah období adolescence spatřovat ve směřování k určitým
jasně definovaným ideálům dospělého chování a víceméně jednotné představě
řemesla a designu.
Už ale víme, že dospělost není prioritním cílem chování dospívajícího,
neboť dospělost je spíše stavem, jemuž snad ani není možné se vyhnout! Ale že
průvodním jevem dospívání je hledání identity, z něhož je dospělost tím stavem,
kdy si je jednající svého jednání plně vědom, neboť už ví kdo, jak a proč - on sám.
Odtud se odvíjí možnost chápat adolescenci jako zcela specifickou a jedinečnou
fázi vývoje osobnosti, kde jedinec prvořadě nesměřuje k ideálnímu objektivně
danému cíli, ale k cíli jemu vlastnímu, jemuž podléhají nejen poznatky a činnosti
spojované s řemeslem a designem námi vyučované, ale také míra jejich recepce,
osvojení a budoucího využití.

Shrnutí:
Adolescence jakožto specifická etapa vývoje osobnosti představuje
přechod mezi dětstvím a dospělostí. Hlavním cílem je nalézání identity ve všech
úrovních osobního života. To vyjadřuje problematika tzv. duševního moratoria, kde
adolescent na pozadí uvědomování vlastní duchovnosti a tělesnosti projevuje
schopnost se samostatně vyznat a orientovat sám v sobě. Z hlediska přijímaných
informací tak dochází k oddělování výchovné a vzdělávací složky. Právě složka
s dominantním formativním účinkem, který pomáhá nalézat osobní odpovědi je
v adolescenci pro studenta významnější a specificky tak deformuje význam
informací, které sou jím přijímány. Na tento fakt by měla výuka reagovat
především kritickým zhodnocením míry objektivních ideálů (norem, pravidel)
učebních oborů vzhledem k možnosti jejich prostřednictvím dosahovat osobního
zaujetí pro obor a důstojného života studenta.

61

Historie adolescence
Již jsme řekli, že s nástupem industrializace se zdá být řemeslná výroba na
ústupu. Obecně tento trend přijímáme, aniž bychom hlouběji přemýšleli o jeho
důsledcích; tj. v reálném čase dokladovali jeho přímé projevy ve změnách
společenských podmínek ovlivňujících vývoj jedince, tedy život každého z nás.
Ještě v novověku nebylo dětství považováno za nijak specifickou etapu
lidského života. Známe výchovu dětí a způsob zacházení s nimi „jako s menšími
dospělími". Významnější studie chápající tuto „dobovou samozřejmost" jako
problém

můžeme

spolehlivě

doložit

např.

díly

J.A.Komenského

nebo

J.J.Rousseaua. Faktem však zůstává, že proces přijímání nových sociálních rolí
dítětem, chcete-li dospívajícím jedincem, byl v té době přímo závislý na tom,
jak tyto role byly definovány stávajícím společenským řádem.
Obecně vysoká náboženská příslušnost a formativní moc církve zajišťovaly
zakotvenost feudálního společenského zřízení a v podstatě proklamovali princip
stavovství jako základní a neměnné paradigma spol. uspořádání. „Soubor rolí,
které si bylo třeba osvojit,
komunitou

deklarovaný

byl ve svém

a jednoznačně

celku

hodnotově

na život v dospělosti bezesporu usnadňovalo.

více méně
zakotvený,

konzistentní,
což proces

jasně
adaptace

ó2

"

Důvody, proč se adolescence začala zvýrazňovat jako samostatná
v ontogenetickém

vývoji

člověka,

jsou

především

povahy

fáze

sociologické,

politické a kulturní.
„ Rozpad feudální
provázely

společnosti

vedl k markantním

nástup kapitalismu. Urbanizace, potřeba

sociálním

změnám,

volné a kvalifikované

síly, migrace obyvatelstva

a oddělení života v rodině od pracovní

řadu sociálně psychických

důsledků.

Styl života dospělých

které
pracovní

části dne mělo

se postupně

odděloval

od stylu života mladých lidí ...až tento proces vyústil v oddělení sociálního
mladých

světa

lidí."63 Projevilo se to v mnoha oblastech každodenního života, včetně

trávení volného času, vytvoření specifické kultury a hodnot. Období adolescence se
tak konstituovalo jako relativně samostatná etapa v životním cyklu člověka.
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Na druhé straně, osobnostní rozvoj byl ohraničen zájmy, pravidly, normami a hodnotami
konkrétní komunity rodu a stavu, ve které probíhal. Vědomí skupinové sounáležitosti
mělo obvykle výrazně větší hodnotu než vědomí vlastní individuality, (in MACEK, P.;
Adolescence, Portál, Praha 1999. ISBN 80-7178-348-X, str. 14.)

63

tamtéž str. 14.
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Vývojový úkol a náplň dospělého

života

Rozvoj moderních společností tak pro adolescenty vytvořil nelehký
úkol, jak porozumět tomu, co se má v jejich individuálním vývoji stát, co od
nich společnost očekává, a jak to úspěšně zvládnout.
„...jestliže

do 18.století bylo cílem lidské existence především

v průběhu

osmnáctého

hodnoty

vystupovat

a zejména

soukromý

devatenáctého

život, pocit

křesťanské

století začaly jako

vlastní hodnoty

spasení,
významné

a opravdovosti. "

64

Adolescence tak získala svůj specifický význam, který je definován přechodem
mezi dětstvím a dospělostí, v němž dochází ke zcela specifickému formování
osobnostních charakteristik jedince, které formovat ještě po uplynutí tohoto období
není nemožné, leč nesnadné neboť jeho čas je vlastní právě adolescenci.

Shrnutí:
Považujeme-li industrializaci výroby za významný rozdělovník řemesla a designu,
neměli bychom opomíjet její důsledky v sociokulturním kontextu, kde se
především projevila zformováním období adolescence. Zároveň můžeme
předpokládat, že odhalením tohoto determinantu dospívání mohou dospívající
porozumět i důvodu, proč je dnes řemeslo od designu oddělováno především
prizmatem industrializace. Vědomí vlastní ontogeneze tak může významně přispět
ke znovuobjevení původních významů řemesel a designu.

64 „

, ,

tamtez str. 15.
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Adolescence jako čas pro splnění vývojového úkolu
Naznačili jsme, jak

se

období

adolescence

utvářelo

v historických

souvislostech a pojetích vývoje osobnosti jedince. Zároveň jsme dospěli k tvrzení,
že představuje jakýsi most mezi dětstvím a dospělostí; ke které směřujíc, stává se
svébytnou etapou osobnostního vývoje. Ať už to budeme nazývat industrializací,
společenskou

dělbou

práce

sociokulturních změn

nebo

specializací,

je

zřejmé,

že

důsledkem

dochází i k proměnám představ o tom, co v této

svébytné etapě vývoje osobnosti, tedy v adolescenci, je vlastně předmětem.

Koncept vývojových

úkolů

Vedle Eriksonova epigenetického vývojového diagramu, dle kterého je
dominantní funkcí adol. hledání identity, se nyní seznamme s Havighurstovým
konceptem vývojového úkolu, jenž nás od identity chápané jakožto „já" přivede
k jejím společenským determinantům: „Ve vývojovém úkolu jsou zahrnuty

potřeby

a očekávání společnosti,

potřeby

ve které jedinec žije, stejně jako jeho individuální
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a očekávání. "

Nejedná se zde o protimluv, ačkoli sami víme, že požadavky společnosti jsou často
v naprostém

konfliktu

s naším

individuálním

očekáváním.

Proto

je

takto

definovaný vývojový úkol vázán především na jeho přijetí, z hlediska jednotlivce
na možnost si toto přijetí zvolit. „Je často definován
Zahrnuje to, co člověk sám chce naplnit jako podstatné

konkrétními

typy

situací.

a důležité ve svém životě, a

také to, co si uvědomuje, že je důležité naplnit v kontextu vlastního života v určitém
prostředí,

komunitě a společnosti.

Pro naplnění vývojového

úkolu nabízí

konkrétní

společnost (kultura) osvědčené vzorce chování. Pokud je člověk nerespektuje
svou vlastní, odlišnou cestu, je často sankcionován.

Zřetelně

se

zde

rozkrývá

a volí
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"

problematika

adolescence jako

dogmatu

vývojového úkolu, kde je představa jedince „o sobě" utvářena právě tak představou
společnosti o „něm samém". Z hlediska osobních morálních pravidel a hodnot je
snad možné odchylky od tzv. přípustného chování pro danou situaci nějak „vylhat"
subjektivním postojem. Z hlediska společenského aparátu, kde je člověk hodnocen
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Havighurst. R.J. (in MACEK, P.; Adolescence, Portál, Praha 1999. ISBN 80-7178-348X, str. 20-21.)
66
tamtéž
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především za jeho pracovní chování penězi, občanské chování uznáním, rodinné
chování láskou nebo péčí atd. je však chování podle ryze osobních

norem

vymykajících se standardu značně problematické. V tom je úloha vývojového
úkolu,

který

(zjednodušeně

řečeno)

zprostředkovává

společenskou

přijatelnost a to jak ve smyslu osobních očekávání, tak představ, čím mají být
naplněna!
Vývojový úkol ale není soubor norem, pravidel a přípustných řešení,
jejichž osvojení si společnost na adolescentovi nárokuje. Je totiž formulován jako
rozvíjení osobních psychických a fyzických předpokladů, jimiž má být dosaženo
určité osobní a nikoli kolektivní úrovně dospělosti. Vývojový úkol je tedy pro
každého jedince poněkud jiný, neboť se formuluje v přímé závislosti na jeho
vlastních

psychických

a fyzických

aktuálních

maximech.

Havighurstovy

vývojové úkoly pro období adol. jsou definovány takto 67 :

• Přijetí vlastního těla, fyzických změn, včetně pohlavní zralosti a polil. role.
• Kognitivní komplexita, flexibilita a abstraktní myšlení - schopnost
aplikovat
intelektový potenciál v běžné každodenní
zkušenosti.
• Uplatnění emocionálního a kognitvního potenciálu ve vrstevnických
vztazích.
• Změna vztahu k rodičům a dalším autoritám, autonomie nahrazuje
emocionální
závislost.
• Získání představy o ekonomické nezávislosti a směřování k určitým jistotám volba povolání, profesní kvalifikace, ujasnění představ o budoucí profesi.
• Erotické zkušenosti, příprava na partnerský život.
• Představa o budoucích prioritách v dospělosti.
• Ujasnění hierarchie hodnot, stabilizace vlastního vztahu ke světu - světový
názor...
J e d n á se z d e v p o d s t a t ě o výčet n ě k o l i k a v ý v o j o v ý c h větví, které v d o s p í v á n í
rostou s o u č a s n ě , a j e j i c h ž z d r a v ý růst j e v h o d n ý n e j e n p r o a d o l e s c e n t o v o n a c h á z e n í
sebe s a m o t n é h o , ale i p r o s p o l e č n o s t , která tak n a b ý v á j e d i n c ů , od kterých se d á
očekávat„očekávané".

Spol. realita a legitimita vývojového

úkolu

Právě samozřejmost běhu světa, kam se má dospívající

úspěšně

začlenit a podílet se na ní, je nejen zdrojem získávaných pravidel chování,
Morálních

norem

a

životních

hodnot

ale

zároveň

i

zdrojem

jejich

Problematizace. Za zmínku totiž stojí úvaha o tom, že podoba vývojových úkolů,
jak jsem je výše citoval, je výsledkem současných společenských nároků a je tudíž
tamtéž
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adekvátní pouze dnešku. Obsah období adolescence v této formě vývojových úkolů
je totiž obtížné doložit kdykoli jindy než dnes.

Kupříkladu způsob přijímání vlastního těla včetně pohlavní zralosti a
souvisejících
pohlavních,
partnerských
a rodinných rolí nemůžeme
v období
středověku úspěšně dokladovat věkem jedinců 15 - 22let. Známe množství případů,
kdy vdavky a role matky nebyla neobvyklá už ve 14 letech''*. Podobně jako získání
představy o ekonomické nezávislosti, volbě povolání a přípravě na něj probíhalo
v mnohem mladším věku a mnohdy neprobíhalo vůbec. Dodnes existují rodinné
profese, které se jako zaběhnutá živnost dědí pro prapředcích; např. řezbářská
rodina Kotrbu, rámaři Brůžkové, zvoncíři Manouškové, cirkusáci Berouskové atd.
Stejně tak otázka ujasnění hierarchie hodnot a vlastního světonázoru je aktualitou
dnes více než třeba v 15. století, kdy světonázor obecně
zprostředkovávala
křesťanská věrouka a snaha žít dle jiných pravidel byla spíše problémem
(Jednota
bratrská, Táborité, židé...).
Hovoříme o legitimitě aktuálně formulovaných vývojových úkolů, které mají
zakládat individuální vztah jedince ke světu, kde žije. Z pohledu dospívajícího však
na

sebe

vývojové

úkoly

mnohdy

berou

podobu

imperativních

pravidel

vyžadujících přijetí a osvojení, čímž vyvolávají konflikt dospívajícího se světem
těchto pravidel' 1 '. V odhalení historického faktu, že zde tyto úkoly ale i normy
jejich naplnění nejsou odjakživa, ale jsou výsledkem společenských změn, je
možný způsob, jak mohou dospívající nalézt smířlivější postoj nejen ke
společenským normám, ale i osobním vývojovým úkolům. A to nikoli jejich
vykořeněním ale právě odhalením jejich determinismu, kterým je společenská
změna, jíž mohou být účastni , protože vyžaduje aktivní zapojení studentovi
vlastních hierarchií hodnot, představ o budoucích prioritách, kognitivní komplexitu
atd.

Přijatelný občan, pracovník,
nároků?

jedinec a legitimita

osobních

Představa možných změn je asi hlavním důvodem, proč hovořím o
konceptu vývojových úkolů ve spojitosti s řemeslem a designem. Představa toho,
jak má vypadat správný občan, dobrý pracovník a zaměstnanec, student,
řemeslník i designér, je v tomto duchu určující pro jejich vnímání, hodnocení
68

podle výzkumu agentury Factum z r. 1994 považují adolescenti věkovou hranici 24 let za
adekvátní k uzavření sňatku a hranici 26 let pro založení rodiny, (in MACEK, P.;
Adolescence, Portál, Praha 1999, ISBN 80-7178-348-X, str. 134.)
69
„Je patrné, že mínění se stále více přiklání k možnosti udělat z dělby práce imperativní
pravidlo jednání, uložit ji jako povinnost." (in DÜRKHEIM, É.; Společenská dělba
práce, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2004, ISBN 80-7325-041-1,
str. 41.)
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ale i jejich výchovu a vzdělávání. Zajímavou výpovědí o této konceptualizaci
profesí jsou tzv. „profesní normy či kodexy", jenž mají především vymezit kontext,
ve kterém mají být profese posuzovány a hodnoceny. Tím však logicky dochází
k eliminaci těch účastníků, kteří do definovaného profesního okruhu nezapadají,
(char, příkladem může být přijímání nových členů do restaurátorské profese
licencované Min. kultury, jimiž se smějí po ukončení studia stát pouze absolventi
AVU a VŠUP či jiných uměleckých vysokých škol, ostatní po ukončeném středním
vzdělání v oboru, desetileté praxi a zkoušce před komisí).

Možnost reálně uplatnit skutečně individuální představy a nároky je
značně relativizována právě konceptem „profesí identity". Stojíme tedy před
problémem, zda vzdělávat adepty řemesla a designu směrem k profesím, které
budou „podmíněny přijetím profesních pravidel" a kde bude identita jejího člena
určována jeho přijetím do komunity a osvojením jejích zásad. Nebo vzdělávat
studenty způsobem „aktivního hledání individuálního profesního přístupu" a
pravidel v kontextu vlastních profesních zásad a životních nároků, kterým může
absolvent dospět ke skutečné autonomii a identitě, avšak za cenu

značné

diverzifikace přístupů k profesi samotné.
I zde však citované vývojové úkoly představují jistou přijatelnou normu, která
vypovídá o tom, do jakého společenského klimatu mají adolescenta přivést, a tedy
jaký z uvedených přístupů k profesi je výhodnější, neboť je společností očekáván.
Jestliže

dnes

stojíme

před

nutností

enviromentálního

vzdělávání,

vědomí

globálních důsledků vlastního chování a kritického přístupu k životu, je nezbytné
zamýšlet se právě nad dalšími možnými přístupy k věcem každodenního
života; tedy i profesi, která je člověku obživou, neboť právě zaužívané stereotypy
o tom, co je normální a přijatelné, jsou důvodem zítřejšího volání po změně.

Ekonomická samostatnost

a funkce

vzdělání

Z hlediska vývojového úkolu definovaného Havinghurstem; je dnes
v

olba povolání závislá mj. na získání představy o ekonomické nezávislosti a

směřování k určitým jistotám, které v tom smyslu mají přinést základní
Profesní kvalifikace a ujasnění představ o budoucím zaměstnání.
2 praxe ale víme, že většina z nás si volila střední školu podle vlastních zálib,
koníčků, nebo i na přání rodičů. Jan málokterý patnáctiletý se asi zabýval tím, kolik
si vydělá jako absolvent gymnázia nebo pedagogické Sš zaměřené na rodinnou
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výchovou

a jaké

životní jistoty

mu

to

přinese!

I s takovým

vzděláním

se

s a m o z ř e j m ě d á uživit, j e však o t á z k o u , d o j a k é m í r y t o t o p o m ů ž e a d o l e s c e n t o v i
o b j a s n i t t e p r v e o b j e v o v a n o u identitu a o b č a n s k o u s v o b o d u d o s p ě l é h o , k t e r á m á být
základem demokratického společenství.

Zdá se tedy jasné, že hledat účelnost vzdělávaných profesí ve způsobu,
jak se provozují, nejen redukuje jejich obsah na úroveň technologického
postupu, ale především přivádí profese samotné, jejich výchovu a vzdělávání
do roviny, která je v oblasti každodenního života významná především svou
ekonomickou funkčností ".

Shrnutí:

Příprava na život dospělého, jehož životní náplní je práce jakožto
zdroj obživy, staví před dospívajícího jedince řadu úkolů jak se mezi jinými
připravit i na tuto sociální roli. Z hlediska učebních oborů společnost
projevuje jistá očekávání, která se promítají jako objektivní ideál profese i
představa jejího absolventa, který je z hlediska spol. očekáván a je proto
přijatelný. Tímto je nejen okruh profese zužován na obsah společenské
přijatelnosti, který vymezuje i okruh jejich alternativ. Je zde proto zásadní
otázkou, co je zapotřebí ovlivňovat, jestliže máme dosáhnout změn
enviromentálních
a dalších
postojů ke globálním
ekologickým,
ekonomickým a politickým tématům. Jsem toho názoru, že toho nelze
úspěšně dosáhnout změnou norem, ale kritickým zhodnocením principů,
které tyto normy zakládají. Jedním z těchto principů je koncept vývojových
úkolů, které mají dospívajícího jedince uvést přesně do takové společnosti,
jež v nich vyjádřila svá očekávání i předpojatosti vyžadující změnu.
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„Myšlenkové návyky vycházející z technologie petrifikovaly v doktríny technokratického
systému, který je chráněn vlastní imunitou. Následkem technokracie je přebujelá
organizace, která lidstvo zbavuje svéprávnosti a která se s počtem organizovaných lidí
stále zvětšuje. Pestrost vzájemného působení, která je předpokladem každého tvořivého
vývoje, schází i v oblasti kulturní. Zvláště kritická je situace dnešní mládeže. Aby se
hrozící apokalypse zabránilo, musí se právě v mladých lidech probudit cit pro hodnoty
krásy a dobra, který je scientismem a technomorfním myšlením potlačován." (in
LORENZ, K.: Odumírání lidskosti, Mladá fronta, Praha 1997, ISBN 80-204-0645-X,
str. 9.)
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Stadium vývoje
i.

útlé dětství

2.
rané dětství

3.
předškolní v.

4.
školní věk

5.
adolescence

6.
r. dospělost

7.
dospělost

8.
zralý věk

Perspektiva,
zmatek

důvěda.
nedůvěra

Sebejistota,
sebedůvěra

Autonomie,
nejistota

Experimentov
ání, fixace

Iniciativa,
vina

Kvalita,
podřadnost

Uěení.
neschopnost

Identita,
zmatek
Sex.
polarizace,
bisexualita
Vedení a
řízení, zmatek

Intimita,
izolace

Produktivnost,
stagnace

Ideol.
závazek,
zmatek

Integrita,
nevyrovnanost
Epigenetický vývojový diagram (Erikson, 1968)
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Zaver
Adolescence jako etapa ontogeneze psychiky jedince se formuje na pozadí
sociokulturních změn. Nejmarkantněji se na jejím vzniku podílel rozpad feudálního
zřízení a vznik industriální společnosti, která i v post-industriální fázi projevuje
svůj

charakter

formulací

nároků

na

vlastní

členy

formou

univerzálních

technicistních definic. Z hlediska vývoje jedince adolescentní období představuje
problematickou

fázi

proměny

dítěte,

které

se

řídí

zákazy,

povoleními

a

„sobeckými" tužbami, v autonomní osobnost, která se vyznačuje individuální
mírou zosobnění těchto nároků. Právě podmínka zosobnění norem, které je
nezbytné si osvojit, jim dává individuální rozměr a podobu prostřednictvím tzv.
vývojového úkolu. Odtud pramení nejen představa toho, co je to adolescence, ale i
její problematizace. Společnost, do které se adolescent během dospívání vřazuje,
už má nějaká pravidla a normy, které platí a kterým je nutné se přizpůsobit. To
platí i o představě profesí a oborů, kterým se má student naučit. Ovšem problémem
tohoto univerzalistického pojetí práce člověka je závislost účinnosti zmíněného
univerzalismu na jeho individualizovaném přijetí členy společnosti. Od člena
takového společenství je tak ve větší míře očekávána připravenost k osvojování a
nikoli hledání těchto pravidel. Platnost společenských pravidel je tedy potvrzována
tím, že si je osvojují její členové a používají je. Ve smyslu rozvoje osobnosti, jejich
vrozených předpokladů a vědomých přání se tak dostáváme do kolize s možnostmi
a prostředky je v rámci technokratické společnosti skutečně realizovat. Adolescent,
který se s nimi teprve seznamuje tak má jedinečnou možnost o nich pochybovat a
hledat alternativy právě proto, že jakožto adolescent, který si je ještě neosvojil, jimi
zatím není vázán. Řemeslo a design tak mohou být pro dospívajícího buďto
oborem, kterému se musí naučit v rámci norem, které jsou definovány formou
očekávání konstantní profesní úrovně absolventa, anebo je možné plně využít
potenciál psychických vlastností adolescenta a právě hledáním nečekaných definic
profese nejen potvrdit legitimitu jejich dnešního hodnocení ale i jejich další rozměr
ve smyslu osobních alternativ, jež mají smysluplné vazby nejen ke společenským
východiskům ale i k pracovnímu a osobnímu životu jejich aktéra.
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Smysl umění?, umění smyslu!
Smysl

umění?
Už tolik času, knih a slov bylo věnováno otázce smyslu umění a já jsem

příliš malý pán, bych se pokoušel ze všech, vytvořit cíl jediný. I to je výhoda
ideologie, ulevuje tíži dalších myšlenek, jimiž se obírat ve stejném okamžiku, není
v mé moci. Proto z množství tezí, úvah a definic mohu vybrat jedinou, která pro
mne a rovněž ve vztahu k našemu tématu přivádí k podstatě umění velmi čistě a
neokázale:

„ Věci tohoto světa jsou krásné, ano není to plytká
podívaná; nejsou všední a otřelé po tak dlouhém už trvání,
jsou ještě krásnější, hlubší a tajemnější, nez se zdají
omrzelému, a nikdy se nedočerpáš jejich dna. Jsou vlastně
mnohokrát kouzelnější a silnější než v obrazech; často jsem
to pozoroval a trpce si dokázal, že v malbě není třeba
zvláštními přídavky z předmětu teprve „něco dělat", je-li
dobře poznán a cítěn.
Mohl by si malíř přáti nějakého jiného lepšího světa,
malebnějšího, více naplněného krásou, radostí a smutkem,
než je to vše, co je kolem nás? Jistě ne.
Ale mohl by si přáti ruky velmi citlivé a pevné, jež by to vše
mohla malbou dostatečně uchopiti. Výrazová technika je
nástroj, který není určen ke zpracování a
zdokonalování
světa, nýbrž k zdokonalení sebe samotného; jinak by se to
umělci velmi chabě soutěžilo s přírodou. "7I
Třeba jen spočítejme, kolik jsme v kinech viděli, v knihách přečetli a v mysli
vysnili „Hvězdných válek, Vetřelců a Trifidů..." a jak se zde účinkující nestvůry a
jejich domoviny naléhavě podobaly lidem, zvířatům a světu kolem nás. Jak
deprimující je zjištění, že v touze vymanit se z jeho pout používáme zase a jedině
jeho vlastních prostředků, třebas jen v narušených posloupnostech. Jak mocně dílo
odkazuje na svého tvůrce právě i snahou tento původ zapřít. Jak bezzubě na
lás útočí příšery, když v nich poznáváme zas jen brouky, ptáky a hady. No a
v

umění je to obdobné.
Divím se prostoduchosti, jíž mnohdy nechcem vidět v obraze sklenice

sklenici, v obraze milující dvojice to, co je k milování atd. Je zvláštní jak často

ČAPEK. J. : Co má člověk z umění. Umělecká beseda. Praha 1946, str. 59.
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chodíme na výstavy s představou, že nás pohled mezi obrazový rám povznese o
něco víc než pohled z okna 72 .
Jako bychom v obrazech, sochách aj. viděly předměty, které „obsahují smysl
umění" a o nichž je proto vhodné přemýšlet (tak jako nadpřirozené bytosti dělají
z filmu něco lákavého, co normálně není k máni). Jakoby každodenní pohled
z okna byl proto pouze plytkou nudou, že je mu zapotřebí smysl teprve dodat
vyprávěním, a proto se o něm v dané chvíli tolik přemýšlet nemusí!

Umění smyslu
Snad

právě

toto

protivenství,

kterým

se

zabýval

například

Teige

v Jarmarku umění, kdy se právě posun smyslu umění stal středobodem jeho
prodejnosti, mne na straně druhé vede čapkovskou kritikou individualizovaného
egoismu „tvůrce všesmyslu umění" k otázce; Zda je vůbec na místě pátrat po
něčem univerzálním, co budeme oprávněni považovat za smysl umění?
Vždyť by platil jen dnes a zítra budeme muset pátrat na novo7*! Co je to
potom za objektivní smysl, když se každou chvíli mění a tím i podoba jeho
determinantů? Neupírám tomuto boji nárok na pravdu, a l e j e zřejmé, že bude platit
vždy jen pro kontext, z něhož vzešla. Proto se musím ptát, zda není praktičtější a
trvanlivější uvažovat o samotném hledání zákonitostí
uměnovědných pravd?
V pohádce „O Voděnce" je zachycen okamžik, kdy
jakýsi janek jde do večerního lesa a řve na celé okolí:
„Voděnko, vílo, kde jsi!" Vtom ho potká stará čarodějnice a
říká mu: „ Co tady hulákáš janku, copak nevíš, že les to nemá
rád?", odsekne jí, že coby neřval, když je tu les pro všechny.
Ona mu odvětí: „Ano, les je tu pro všechny, ale ne pro každého
ve stejnou chvíli! "
Co když obsah dějin umění nebude jeden pro všechny
najednou? Co když to, o čem v nich hovoříme, vůbec
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v tomto smyslu je zajímavé sledovat v malbě právě funkci obrazového rámu. který má
především ohraničovat pole vnímané skutečnosti, která je uvnitř něj, oproti tomu okno
v architektuře mívá funkce mnohem prozaičtější, pohled z okna obvykle nedoprovází
pompa estetického zážitku z umění přesto anebo právě proto, že koukání z okna
považujeme za tak samozřejmou součást každodennosti, že nám nepřijde hodna hlubších
úvah estetických natož filosofických (kdo jich je i zde schopen, patrně rozumí tomu, o
čem mluvím)
71
„ Negace reprezentace zde nabývá téhož významu jako negace pravidel, kterou vždy
znovu provádí každé umělecké dílo, pravidel, která byla ustanovena předchozím
uměním." ( WELLMER, A.; K dialektice modemy a postmoderny, Dauphin, Praha 2004.
ISBN 80-7272-030-9, str.27)
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k

není smyslem umění ale naším uměním smyslu hledat a nacházet jej kdekoli a
v kterékoli době?
Co když řemeslo není tradicí rukodělby děděné po předcích... a design není
projekční činností návrháře? Co když je tento obsah výsledkem našeho
nadání ke smyslu, který

v nich chceme hledat a nacházet právě dnes?

Dokážeme vůbec domyslet důsledky této sémiose v zakrytí „starých" významů
těmi současnými a zároveň tak pochopit deternimovanost snahy obrodit je
nezvyklými interpretacemi směřujícími pozornost na sebe samé?
Zůstaňme ještě u toho, co jsme označili „uměním smyslu", které funguje
jako dálnice, kde mysl kunsthistorika pátrá, tvoří, usazuje ale také vyjímá řemeslo i
design z jejich zaužívaných významů, a dopřejme si luxus cestování mezi nimi
napříč chronologií, napříč smysly, které jim byly kdy přisouzeny (viz obr.).

Shrnutí:
Smysl umění je téměř nemožné definovat jako univerzum. Podléhá totiž dobovým
interpretacím, jejich možnostem a podmínkám v rámci konkrétních kultur. Smysl
umění se tedy různí podle historického období, místa a interpreta. To však
nepotvrzuje jeho nesmyslnost nýbrž fakt, že ten význam, který je v něm spatřován
v rámci konkrétních sociokulturních podmínek, je tehdy tím skutečným smyslem,
který však nadále platit nemusí. Vnímat tedy řemeslo a design nikoli jako soubor
tradič ale jako „proměnlivost" může přispět odkrytí jejich vícevrstevnaté
smysluplnosti nalézané nejen v kontextu umělecké tvorby, ale i jako umění
obyčejného života, jehož je i umění přirozeným projevem.

lÂT*?
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Legenda ilustrace:
• Vetřelec, návrhy k filmu,
Gaigr, 1998: nadpozemské
nestvůry odkazují k realitě
tohoto světa, lze ji vůbec nějak
překlenout?
• Saturn, J.F.Goya,
kol.l8(MUpodobně se ptal i
Goya, který k vyjádření hrůzy a
děsu využil právě lidských
podob, jež vyjadžují hrůzu nám
blízkou a známou skutečností
• Skutečnost a smysl?
Srovnání:
• R.Magfitte, Lekce malování,
1935: v napodobování přírody
je jistě umění, ale co iluze
umění a nové skutečnosti,
kterou se opájí každý při
pohledu na obraz?
• D.Spoerri, stůl 1973: přestože
se jedná o asambláž skut. Věcí,
nemluv/ne o ready made, zde se
spíše jedná o výsledek procesu,
který se na stole udál.
z hlediska pohledu na
skutečnost tak viděná realita
odkazuje na předchozí děje
• .I.Baader, American, 1997:
hyperrealismus řeší otázku
skutečnosti jejím otrockým
napodobováním, které přímo
vybízí pochybovat o
opravdovosti toho, co vnímáme
jako reálné, je smysl v tázání:'
• M.Duchamp, Sušák na lahve,
l9l6:podobnému
tázání
podrobuje náš smysl pro umění
i Ducham, racionalizací
vyhrocenou k negaci smyslu
přivádí úvahy o samotné
podstatě umění, je to snad
prostá existence věcí? A to. že
si jich můžeme být vědomi?
• Ad Reinhardt, 1996: odkazuje
naši poroznost pátrající po
smyslu k ní samotné, aby
nalezla to, co je skutečné, co je
nyní - konkrétní, pocit. vjem.
vnímání, které vytváří dojem
skutečnosti
• J.Kosuth, Esej, 2000:
vyhrocuje mou úvahu o umění
smyslu do stadia, kdy smyslem
umění není ani obraz, socha,
ani čin, nýbrž přemýšlení o
nich. Zde se propojuje naše
úvaha o konceptech v designu a
řemesle s koncepty uměleckými,
které mají moc tvořit v mysli
diváka jemu vlastní smysl a
význam vedle těch, které měly
být pointou díla
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Aktualizace vzdělávání a smysl řemesla a designu
pro společnost?
Ochuzování ostatních významů řemesla a designu, než které jsme ochotni
pod jejich jmény běžně hledat, je dle mého názoru možné eliminovat nejen
zdůrazňováním otázky, proč jsou tyto profese dnes plněny takovým obsahem, jenž
chápeme jako „samozřejmý", ale

uvědoměním hlubšího fenoménu „aktuálního

stavu společnosti", v němž tento „stereotyp samozřejmého obsahu" počíná.

Obecný význam řemesla a designu jako kompromis
funkcí

spol.

Věk adolescence, pro který je tato práce určena, je nevlídný tím, že se
jedinec ocitá v pozici, kdy roli dítěte ztrácí aniž by byl dospělý a často se
dostává do situace, kdy něco již nemůže a něco ještě nesmí.
Neodolám otázce, zda by tento problém nemohl být v některých

případech

výhodou? Například v oblasti společenských vztahů a jejich norem, do kterých
adolescent postupně proniká, a které má zvládnout i v rastru studijního oboru
zacíleného na konkrétní profesi, by takovýto postoj „účinkujícího diváka, který
zkouší" dovoloval zabývat se nejen funkcí odhalovaných pravidel profese, ale i
jejich oprávněností, způsobem uplatnění a možnostmi jejich variant vzhledem
k aktuální spol. situaci. V oblasti definování řemesla a designu, by tak bylo možné
vštěpování definic „návrhářství" a „rukodělby" změnit v otázku: „ Co ještě by dnes
rnohlo/nemohlo být řemeslem a designem?".
K možnosti obohacovat tyto termíny dalšími
alternativami však nedojdeme nějakým výčtem
Předmětů a artefaktů z historie umění, nýbrž
odhalením potřeb, které je zakládají. Přemýšlení o
Předmětech a výrobcích, také o výrobě a navrhování,
by tak zcela přirozeně odkazovalo mysl studenta
"'koli k artefaktu a technologii, ale k nutnosti vzniku,
která existuje před nimi. Efekt, který by tento postoj
ke studijním oborům; vysvětlující řemeslo a design
•jakožto podmíněné důsledky nikoliv důvody lidských
činností, mohl mít pro jejich studium samotné, by se
Projevil mírou studentova sepjetí s oborem.
Jako student Střední umprum, školy na Žižkově, oboru Nábytkářství, jsem
yl celé čtyři roky vzděláván takovým způsobem, jakoby mým jediným cílem bylo
navrhování a konstrukce nábytku. To je jasné a vyplývá to ze studijního zaměření,
tak proč se tomu divit?
b
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Snad necelá třetina, možná ještě méně z mých spolužáků,
nalezlo uplatnění v oboru, který vystudovali. A co ti ostatní, jak
hledali práci v dalších oborech, na co navazovali, jaké možnosti
uplatnit se i jinde jim poskytlo studium?

Jsem nábytkář. Umím nábytek vyrobit, umím jej navrhnout, vím jaké použít dřevo a
postup, ale nejsem ani designér, ani truhlář, ani technolog. Mým úkolem, který
vyplývá ze spol. objednávky mnohem srozumitelněji než z mé vlastní potřeby, je
korigovat
výrobní proces,
tedy profese provozního
či výrobního
dozoru
v nábytkářském podniku. Za celou dobu studia mne nenapadlo; a také to po mně
nikdo nechtěl, přemýšlet i o jiném uplatnění. Mám „nábytek" rád a nechci se ho
vzdávat, ale až dnes; šest let po maturitě, mi dochází, že se mohu spokojeně živit i
jako prodejce řeziva, výrobce nábytkových komponentů, nebo úředník
hospodářské
komory. Jednoduše tím ukazuji, jak protichůdně
mnohdy vypadají osobní a
společenská
očekávání, která by se měla vzájemně podmiňovat
uvnitř tzv.
vývojového úkolu adolescenta.
Učit někoho jak se vyrábí nábytek nebo jak se navrhuje, totiž zdaleka
nevysvětluje otázku, proč mají být předmětem studia designování a výroby
nábytku prvořadě tyto činnosti? Vysvětlit studentovi smysl studijních činností
vlastně znamená odhalit to, co se od něj očekává. Tedy očekávání toho, co je dobré
pro společnost a snad i pro studenta formuluje představu výkonu jakožto parametr.
Otázkou

po smyslu

studijních

oborů

a souvisejících

činností se

však

vystavujeme nebezpečí, které plyne z nezbytnosti studenta zodpovídat je
samostatně. Nalézáním vlastních parametrů ale student může definovat obor i
zcela

odlišným

způsobem,

než

jaký

má

být

v kontextu

společenské

přijatelnosti vštípen 74 !
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„ Když žáci a studenti hodnotili v r. 1995 atmosféru školy a vlastní školní práci (projekt
„Adolescents' Interpretation of the Social Contact"), často se shodovali, že nikdo na
sebe nebere velkou zodpovědnost ani za školní prostředí, ani za vyučování... Ve
výzkumu se potvrdila klíčová role vztahu mezi učiteli a žáky - většina dotázaných
nehodnotila své učitele jako vstřícné a otevřené osoby, které respektují jejich názory.
Negativně hodnotili zejména schopnost učitelů přijmout kritiku vyučování. Na druhé
straně si výše cenili jejich důvěry ve schopnosti studentů. Tento výsledek je provokující.
Vyvolává úvahy o představách o „reálném" a „správném" učiteli. Stále platí, že učitelé
vnímají studenty v daleko větší míře jako podřízené než jako možné partnery pro
dialog. Nelze jim přitom zřejmě upírat dobré úmysly, ty studenti nevnímají negativně.
Postrádají však respekt k jejich názoru a projevovaným potřebám! (in MACEK, P.;
Adolescence, Portál, Praha 1999. ISBN 80-7178-348-X, str.128-129.) Jestliže převažuje
takovýto způsob vnímání studentů učiteli, odkud se bere? Je výplodem osobních aspirací
učitele, způsobu, jakým byl učitel vzděláván, společenským klimatem nebo stylem
kurikula, které má učitel ve škole plnit?
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Osobní rozměr profese jako
alternativa
specializace
Pro koho a pro co jsou ale tyto alternativní
studentské

odpovědi

nebezpečné?

Nehovořím

o

problému, jak učit studenty řemeslu a designu, ale
samotném

faktu toho, co je

vlastně

aktuálním

obsahem studia oborů z hlediska dospívající mládeže a z hlediska spol. očekávání?
Především vnější podmínky profese (podmínky sociální, ekonomické... a
kulturní) definují její obsah, účel a rovněž způsob výchovy a vzdělávání k ní.
Citací jsem dokladoval i vliv sociokulturního klimatu na pracovní chování učitelů.
Nevyřešeným problémem zůstává, nakolik účinné bude vzdělávání definované
současnou společenskou objednávkou i do budoucna.
Nejen oddělení světa školy od praktického života, řešené poskytováním
stále větší specializace a odbornosti škol, ale především omezení absolventovy
možnosti uplatnit se na trhu práce, způsobujeme právě domnělým zpřístupněním
expertního vzdělání, snižujíc tak jeho možnost uplatnění v příbuzných odvětvích i
samotný přehled o nich 75 ! Totiž představa ideálního absolventa s předdefinovaným
okruhem možného uplatnění předznamenává i styl funkcionalistického vzdělávání,
které v tomto smyslu nemůže nebýt ideologické. Nebezpečím přílišné odbornosti
tedy není jen konečná „omezenost" významu celého oboru nazíraného zevnitř
prizmatem specializované profese, ale i vznik osobní ideologie; tj. vnímání a
hodnocení sebe sama, jako součástky, která má sobě vlastní - předmětný úkol, za
který bude hodnocena. Takto si student osvojuje identitu, která zakládá povinnost a
odpovědnost

vůči

problematickou

objektivně daným

a neúčinnou

pravidlům,

v okamžiku,

kdy

a která se zároveň
k jejímu

osvojujícímu

stává
přijetí

z vnitřních nebo i vnějších pohnutek nedojde. Tvrdím, že úspěch a uplatnění
absolventa je v tomto smyslu závislý na tom, do jaké míry přijal obecně uznávané
Profesní stereotypy a normy oboru, vůči kterým se nyní může vymezovat.

V»
-Jestliže zpočátku 90. let byla nezaměstnanost mladých lidí nižší než
v západoevropských zemích, v r. 1997 se přiblížila situaci, která byla na Západě
v

polovině 90. let. Dramatičtěji narůstá v nejmladší věkové kategorii (do 20 let) u

dívek méně než u chlapců. I když obecně míra nezaměstnanosti klesá s rostoucím
vzděláním, neplatí to v současnosti pro adolescenty do dvaceti let. Největší problémy se

získáním zaměstnání mají v této věkové kategorii absolventi středních odborných
škol - nárůst neumístěných tu byl v posledních třech letech asi o 300%." (tamtéž str.

132.)
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Pakliže k této akceptaci významu oboru během studia nedospěl, můžeme
Legenda ilustrace:
Kočár za koně: sice
účelná, dnes však notně
idealizovaná představa
vozu, odkazuje
k řemeslnné zručnosti a
původnímu obsahu
významu vozu ve smyslu
povozu
Mercedes: představa
ideálního vozu z hlediska
výkonu i movitosti,
zároveň může být
považován za základní
designérské dogma ve
smyslu návrhářského
ideálu, který upozadí
ostatní dimenze designu
Auto, F.Skála, 2000:
snad ani nemá nic
společného s designem, až
na to, že vzniká jako
kratochvíle Skálových
známích při jeho
návštěvě, s tím se pojí i
rituál jejich předvádění
po vsi, po použití jsou
rozprodány do
soukromého sektoru, cena
jednoho auta je okolo
70.000kč.
Lampa, M.Bedine,
Memphis design SO.léta:
příklad průmyslové
popularizace
netradiční
parafráze
automobilu,
která se stává prodejním
tahákem, vyplývá však
z přemýšlení o
automobilu a stereotypní
představy automobilu
Cadylacbike, R.Egger,
1998: využití retro forem
k nezvyklému eko- řešení,
design pro úzkou skupinu
zákazníků, jehož zúkladm
však je ryze řemeslnná
lira se skladbou prvků a
metamorfózou exist.
Tvaru

předpokládat jeho ztížené uplatnění v oboru, i problémovou (nejen profesní)
profilaci obrazu sebe sama, která by obohatila jak obor tak absolventa
samotného.

Zapomínáme totiž akceptovat i další významy studovaného oboru, než je
zaměřenost na profesi ve smyslu budoucího zaměstnání; tedy zdroje obživy. To
potvrzuje skutečnost, že úměrnost „výchovy k objektivně definovanému ideálu
profese" a „výchovy

osobnosti

studenta"

není z hlediska

„konzumního"

společenského očekávání vůbec nutná. Mj. z toho vyplývá, že nejperspektivnější
studenti výtvarného oboru směřujícího k řemeslu a designu budou patrně ti
průměrní. Z hlediska kreativity mohou být totiž „problémem" studenti kreativní
„málo i mnoho". Ti málo kreativní na zadaný úkol (objednávku) nevytvoří
dostatečný počet variant, ale upnou se k jedné, příliš kreativní nebudou z množství
variant schopni samostatně vybrat jedinou, která by zcela vyhověla zadání 7 ' 1 !

Shrnutí:
Funkcionalistický přístup ke vzdělávání budoucích řemeslníků a designérů
skrze „objektivně platné konvence" je tedy vůči realizaci jejich vlastních aspirací
dosti neúčinný, neboť distribucí idealisticky vybroušených definic oborů a jejich
pravidel zastírá možnost aktualizovat jejich původní významy i možnost učinit tyto
významy objevem studentovy seberealizace! Aktualizace vzdělávacích obsahů
řemesla a designu je v této souvislosti přímo úměrná konfrontaci
spol.
akceptovatelného modelu „ideálního absolventa" s mírou spol. prospěšnosti jeho
nevyhnutelného osobnostního rozvoje.

Ocelová schránka pro
jednoho: prototyp vize
vozidla: bez. komentáře
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vyučuji oba typy studentů, z nichž oba vyžadují mnohem více času a individuálního
přístupu a kde se pro oba stává splnění zadání obtížně dosažitelným úkolem, nemluvě o
možnosti z tohoto plnění pocítit úspěch!
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Výchova osobnosti a výchova konzumentů
Co se ode mne čeká, kde je moje místo a jak mohu být prospěšný?
Tak nějak se ptá každý, kdo hledá zakotvenost osobního života uvnitř společnosti,
jíž spoluvytváří. Ptá se na to, co se od něj čeká a přemýšlí, zda a jak to splnit. Jak a
čím vyplnit sebeobraz člověka - občana, kterým by chtěl nebo mohl být? Jestliže
jsem uvedl, že kladením této otázky sobě samému v podstatě začíná období
duševního moratoria věku adolescence, je její zodpovězení osobitým projevem
dospělého jedince. Předmětem tedy není dospělost, která se proto stěží může stát
náplní výuky. Identita, osobnost chcete-li autonomie, o tu zde běží! Kde ji však
hledat; v sobě samém, či v jeho obrazu?
„Prožili jsme

dobu, kdy se nám jako dokonalý jevil

zajímat o všechno, ale na nic se nezaměřil
všechno pochopit,
v civilizaci

našel prostředek,

člověk,

který se

dokázal

výlučně, byl schopen všechno okusit a

jak v sobě spojit a zhustit všechno, co bylo

nejvybranější.

Ideál studenta, zaměstnance,

občana

Pokud bychom dnes chtěli rozvíjet veškeré naše vlohy do co nejvyšší
kvality, patrně by se

naše školství podobalo Komenského pansofickým snahám

více než současnému stavu. Umění „sebekultivace ke všestrannosti" totiž dávno
není ideálem.
>,Daleko spíš vidíme dokonalost

v člověku, kompetentním,

který usiluje nikoli o

Ucelenost, ale vezme na sebe vymezený úkol a tomu se věnuje...Zdokonalovat

se

7H

Znamená učit se své roli, uschopnit se k plnění své funkce... "

Ostatně míra specializace středního, vyššího, vysokého ale i základního vzdělávání
je toho dokladem. Tlak na specializaci školství či pracovních profesí však není
výsledkem touhy několika málo mocipánů, ale; řečeno společně s Durkheimem,
Potvrzením faktu, že společenská dělba práce -

specializace je

především

zmírněním vlivu společnosti na své členy 7 ''. Tedy samotné seskupení jedinců do
s

Polečné struktury určuje jak specializaci činností, tak z ní plynoucí funkce jedince

u

vnitř společenství, které jsou nutné pro jeho existenci.
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DÜRKHEIM, É.; Společenská dělba práce. Centrum pro studium demokracie a kultury,
2004, ISBN 80-7325-041-1, str.41.
?9 tamtéž, str.42.
»Dělba práce je tedy výsledkem boje o život: jde ale o zmírněné vyústění!" (tamtéž, str.
229)
78Brno
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V 21.století se tedy nezdá společensky nezbytné, aby každý uměl všechno!
Je dokonce žádoucí, aby každý uměl jen něco!

„Míra naší dokonalosti již není v zalíbení, které nacházíme sami v sobě,
v potlesku davu nebo v souhlasném

úsměvu vzácného diletantismu,

ale

v souhrnu vykonaných služeb a ve schopnosti poskytovat je i nadále."
(LEMONTEY) 8 0

Konzument
Umět něco, plnit funkce je tedy nezbytným krokem ke spol. uznání i
hledání osobní dokonalosti. Míra úspěchu přímo závisí na výkonu služeb a
našeho uschopnění k nim. Osobnostní vývoj jedince je tak ze sféry vnějších vlivů
sociokulturních formován především požadavkem připravenosti k očekávaným
funkcím.
Jaké funkce to ale jsou? Víme, že vznikají uvnitř menších soc. skupin a říkáme jim
role. Zdá se, že role jsou vždy různé. Zygmunt Baumann však hovoří o jakémsi
společném jmenovateli, který je přítomen většině rolí, jaké dnešní společnost
vyžaduje.
„Ve svém současném pozdně moderním (Giddens), sekundárně moderním (Beck),
surmoderním (Balanclier) či postmoderním stadiu nemá moderní společnost velkou
potřebu masové průmyslové práce a všeobecné branné povinnosti (jak tomu bylo
ve starším typu společnosti výrobní); místo toho potřebuje zaangažovat své členy
jako konzumenty. Způsob, jímž dnešní společnost utváří své členy, je diktován
především povinností hrát roli konzumenta. Norma, kterou naše společnost staví
před své členy, je norma schopnosti a ochoty hrát právě tuto roli. "H1
Jedincova představa světa jakožto struktury funkčních vztahů je tedy
podmíněna ochotou konzumovat její produkty. Tedy ideál osobní autonomie
chápat za normu spol. funkčnosti bez ohledu na to, že je právě tato autonomie jejím
produktem určeným ke spotřebě. Z hlediska vývoje osobnosti tak jedinec není
veden k vytváření silných pout k obrazu sebe samotného a jeho spol. účelnosti, ale
k jejich variabilitě.
„Konzument by teoreticky neměl k ničemu pevně
vyvolávat nadčasovou oddanost, žádné potřeby by
uspokojené, žádné touhy by se neměly pokládat za
pomíjivost, zabudovaná dočasnost všech závazků,
čas určený ke konzumaci předmětu touhy.
80

lnout, nic by vněm
nemělo
neměly být chápány jako plně
nejvvšší. Opravdu platí pouze
které nikdy nemohou
přetirat

tamtéž, str.42.
BAUMAN, Z.: Globalizace, důsledky pro člověka. Mladá fronta, Praha 1999, ISBN 80^ 204-0817-7, str.98.
82
tamtéž, str. 99.
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Osobnost a rozměr

profese

Tím potvrzuji fakt, že zdání povrchnosti

ať už ve vzdělávání, či

povrchnosti osobních názorů napříč společností není způsobeno nedostatkem
poznatků, či mělkostí vědeckého bádání, ale nutností vzdělávat se nikoli pro
maximalizaci osobních vloh ale kvůli jejich realizaci.
„Nedomníváme

se již, že výlučnou povinností

lidské hodnoty, nýbrž jsme přesvědčeni,

člověka je realizovat v sobě

obecně

že stejně tak je povinen jich využívat. "8j

Důraz na rozvoj těch vloh, kterými se zdá být jedinec nadán nebo, které si sám
realizovat přeje, tak rozvoji osobnosti i přístupu ke vzdělání dává
uzpůsobitelnosti

k požadovaným

cílům;

především

profesním,

rozměr
namísto

seznamování se skrytými tvářemi světa, ve kterém je zapotřebí se vyznat.
„ Úspěch závisí na tom, jak dobře se lidé prodávají na trhu práce, jak dobře
se svou osobností,
prosadit.

která je vhodná pro to či ono zaměstnání

a jak ji

Protože úspěch člověka závisí na prodeji vlastní osobnosti,

zboží i jako prodejce zároveň. Člověka už ani neznepokojuje
to, jak se stát

uspějí
dokáží

cítí se jako

jeho život a štěstí, ale

prodejným.

Vztah ke vzdělávání a vlastní profesi j a k o z á r u k á m šťastného a důstojného života
tak o c h a b u j e d í k y n e v y h n u t e l n é m u

procesu jejich hledání v koloběhu

rivality,

egoismu, jejich podřízenosti spol. poptávce.

Konečně si pokládám zásadní otázku: „Co vlastně má být v tomto smyslu
obsahem vzdělávání designérů a řemeslníků?"
Na jedné straně můžeme směřovat jejich vzdělávání k jasně definovaným spol.
akceptovaným

cílům,

které

zaručují nejen

homogennost

profese

ale

také

homogennost představ absolventů o ni, profesní identitě i sebeobrazu. Které
2

globálních hledisek přivádějí svět k nezbytnosti definovat nové ekologické,

ekonomické, politické aj. cíle, jež původní homogennost obohatí, ale nadále
zůstanou normou trvající konzumerizace 85 . Oproti tomu považuji za reálnou
a

'ternativu

takovou,

která

bude

skutečnost

aktuálního

vzdělávání

řemesla,

designu...atd. vysvětlovat nikoli legitimitou aktuálnosti, nýbrž zdůvodněním této

DÜRKHEIM, É.: Společenská dělba práce. Centrum pro studium demokracie a kultury,
rno 2004. ISBN 80-7325-041-1, str.42.
85 FROMM, E.: Mít, nebo být?, Aurora, Praha 2001, ISBN 80-7199-036-5, str. 15.
B

u

odkazuji na úvahu o protimluvu skrytou v hesle „trvale udržitelný rozvoj", které
ypovíďá o dobrém záměru tolik j a k o o podmínkách j e h o nerealizovatelnosti. protože si
neklade za cíl kvalitativní změnu stávajícího stavu nýbrž jen zmírnění budoucích
důsledků
v
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legitimity. V praxi by se jednalo např. o definici designu; jakožto průmyslového
návrhářství, jenž dokládáme nutností uspokojivého vzhledu výrobků, vysvětlením
průběhu vývoje představy designu právě do této podoby! Nejde tedy o vyvracení
pravdivosti vyučovaných definic, ale o to, že jsou legitimní právě a jedině vůči
aktuální spol. situaci.

Takový pohled by studentům pomohl vnímat realitu

studijního oboru nikoli jako jedinou pravdu jeho naplnění, ale jako realizovanou
možnost, která odpovídá sociokulturní realitě. Odhalením stereotypu „neměnnosti"
prožívané reality by studenti sami nalezli možnost osobní náplně oboru, která by
byla realizovatelnou alternativou dogmaticky pojímaného studia oboru. To by
přineslo např. možnost realizovat původní význam řemesla nikoli jako zpestření
studijní látky, ale jako bohatství skutečných životních hodnot, jež nevyvolává
exotičnost jejich dnešní prodejnosti,

ale

právě

nutnost

změnit

ekologické,

ekonomické a zejména morální postoje.

Rád bych uvedl na pravou míru domněnku, že tento pohled na výuku by
mohl být zaměňován s bezuzdnou kritikou stávajících spol. struktur a jejich vlivu
na definování učební látky.

Nejedná se totiž o snahu reorganizovat stávající

představu např. řemesla a designu a přinést jejich novou koncepci. Je nebezpečné
jakkoli studentům „brát" představu studovaného oboru a nabízet jim za to
jinou.Smyslem znepokojivých otázek ohledně oprávněnosti zaužívaných představ
je hledání dalších možností zatímco stávající definice platí a to i po nalezení jejich
alternativ. Novému významu může být propůjčena platnost jedině studentem
samotným, který ji definoval. Ve věku adolescence je tudíž tento přístup ke
studované látce nejen prostředkem jak objevit význam oboru v návaznostech na
další možná uplatnění, která jsou z idealistických definic oborů vyňata, ale
především apelem na profilaci studentovy osobnosti samotné. Je to vlastně
objevování identity, která je potvrzena každou

další alternativou, aniž by

problematizovala tu předchozí. Důrazem na osobnostní rozvoj studenta tak
můžeme atakovat nejen stereotypní vnímaní profesních odvětví a z něj plynoucí
představy „dobrých absolventů", ale především představu „dobrého

občana"

realizujícího

spotřeby

vlastní

životní

cíle,

očekávání

a

důstojnost

cestou

nabízeného tovaru materiálního i duševního. Osobnostní rozvoj však neurychlíme
např. zadáváním úkolů stylem: „Tak děti a teď to nakreslete podle sebe!", ale spíše
zohledněním důvodu, proč je jim konkrétní učební látka předkládána jako důležitá,
a vyžadováním alternativ, jaká další by mohla odpovídat zvolenému problému
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třebas méně účinně nebo v jiném smyslu. Jiný smysl je totiž mnohdy přesně tím, co
zdůvodňuje stávající a mnohdy nesrozumitelné pravdy anebo přivádí k nečekaným
objevům.

Shrnutí:
Společenská poptávka definuje obsah a rozměr vzdělávání k určité profesi.
Takto vymezený kontext však odpovídá jen této poptávce a specifickým způsobem
upravuje vnímání a hodnocení profese a oboru vzhledem k aktuálním
společenským očekáváním. Přijatelná a očekávaná náplň a šíře vzdělaní k určitému
oboru tedy uzavírá jeho celkový obsah jen do sféry těchto očekávání. Vzniká tak
univerzální představa určité profese a okruhu působnosti, jejíž úspěch je závislý
nikoli na míře osobního vkladu aktéra, nýbrž na míře přijímání a konzumování této
představy jím i ostatními. To minimalizuje možnost osobního sepjetí s profesí a
tudíž i její „bezvýznamnost" ve všech jiných sférách osobního života než
v zaměstnání. V důrazu na osobní rozměr studovaného oboru, leží nejen
předpoklad pro designérskou a řemeslnickou práci, protože tento rozměr dovoluje
svobodný pohyb za hranicemi obecných definic a dogmat spojených s oborem, ale
také umožňuje nazírat profesi jako činitel vlastní životní situace i kulturního
významu.

85

T—W S

Zaver

V

Umění smyslu je zcela specifickou schopností objevovat význam jevů a
věcí okolního i vnitřního světa člověka. Nalezený smysl je výrazem identity
jedince, který se tím na světě podílí. Uvědomování vlastního

projevování,

usuzování, hodnocení a sepjetí se světem práce a spol. života tak prohlubuje
citlivost

ke globálnímu

rozměru

vlastního počínání

i možnosti

nechat

se

podobnými globálními důsledky ovlivnit. Jejich kritické přijímání a vymezování se
vůči nim je podmíněno rozvojem osobní odpovědnosti vůči důsledkům vlastního
chování. Být kritický tedy znamená být odpovědný vůči sobě. Tato odpovědnost je
úměrná osobnostnímu rozvoji jedince, který je realizován i skrze okruh profesních
činností. Rozvoj osobnosti ve smyslu hledání osobních vznamů tak dává profesi
rozměr životního postoje a vyzbrojuje jí tak imunitou vůči konzumerizačímu tlaku,
který mylně chápeme za globalizaci. Hledání osobních významů, hodnot a
alternativ oborů není jen způsobem, jak ozvláštnit jeich „prodejnost a exkluzivitu",
ale způsobem, jak tuto prodejnst a exkluzivitu coby nevyhnutelnost profitujícího
zaměstníní neučinit jediným obsahem jejich vzdělávání a fortele.
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Studijní program (pedagogická část)
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Úvod
Studijní program je určen pro studenty středních odborných škol a učilišť
se zaměřením na umělecká řemesla a design (věk 15-221et). Program je koncipován
pro základní tříleté učňovské studium s možností jeho variability pro čtyřleté i
dvouleté nástavbové maturitní studium.
Vzhledem k tomu, že odborné střední školy nabízejí studium v oborech,
které vždy připravují studenta ke konkrétní specializaci, náleží právě odborným
předmětům míra důrazu na kvalitu tvůrčího přístupu ke zvoleným profesím.Role
výtvarné výchovy je v tomto typu vzdělávání očekávána především ve výtvarné
přípravě studentů, která je má učit pracovním postupům, vycházejícím ze znalosti a
osvojení základních výtvarných technik a z osobní úrovně rozvinutosti tvořivého
myšlení. Proto bychom úlohu výtvarné přípravy v kontextu celého studia neměli
spatřovat v kultivaci schopnosti navrhovat účelný tvar a vyrábět dokonalý předmět,
která je vázána na expertní znalost příslušné specializace, ale ve snaze rozvíjet a
podporovat schopnost tvořivě myslet, z níž jak účelný tak precizní tvar výrobků
vyplývá.
Proto i nutnost osvojení základních výtvarných technik a postupů by
neměla být vymezena jen jejich zvládnutím a konkrétním produkčním limitem,
nýbrž i limitem abstrakce tohoto potenciálu, který zakládá schopnost jej alternovat.
Z á k l a d n í m v o d í t k e m s t u d i j n í h o p r o g r a m u j e tedy o d h a l o v á n í vztahu
řízenosti mezi technikou a j e j í m účelem. Proto i řady n á v a z n ý c h v ý t v a r n ý c h
č i n n o s t í j s o u sestaveny nikoli podle materiálů a technik, které m a j í být
zvládnuty, ale p r o b l é m o v ě tak, aby právě limity technik a v ý t v a r n ý c h
postupů kořenily ve z p ů s o b u u c h o p e n í , šíři a p r o p o j e n o s t i témat.
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Myšlenková východiska
Jsou v podstatě jen dvě základní východiska, která mne donutila přemýšlet
o roli výtvarné výchovy v životě dospívajícího studenta tím způsobem, který
vyústil do předkládané podoby studijního programu. Oba případy jsou z praxe,
uvedu je a pak vysvětlím,
první:
„ V osnovách Vv uměleckořemesiného
učiliště bylo pro druhý ročník oboru
Stcirožitník uvedeno heslo „prostorová skladba prvků". Inu řekl jsem si, že je to
vhodné téma připravující
na vlastní výstavnickou činnost v prodejní
galerii,
obchodě, antikvariátě. Simuloval jsem takový úkol. Školní třída
představovala
konkrétní prostor, který je zapotřebí uspořádat tak, aby židle, lavice, stojany a
školní pomůcky vytvořily jinou kvalitu známého prostoru, kde každá jeho část bude
specificky zohledněna a vypíchnuta. Studenti pracovali ve skupinách. Úkol měl tři
fáze; 1/zjištění - zaměření místnosti, rozměry a počet stolů, židlí,
stojanů...
2/koncepce - příprava půdorysného modelu (z vystříhaných půdorysů předmětů v
Ml: 10) 3/realizace - reorganizace prostoru učebny podle předchozího
návrhu.
druhý:
„Den před návštěvou UMPRUM muzea jsem studentům truhlářům, řezbářům a
starožitníkům rozdal převyprávěný přepis Heideggerovy stati „Věc". Chtěl jsem je
přimět k trochu jinému způsobu přemýšlení o věcech, které jsou objektem jejich
studia.
A dal jsem jim také dotazník, kde jsem se ptal; „Jak bys definoval
nábytek", „Co je funkcí stolu", „Jak je nábytek v muzeu vystaven
vzhledem
k funkci, kterou má v běžném životě plnit?" atd. Sledoval jsem do jaké míry jsou
studenti bez předchozího
filosofického
školení schopni rozlišit věcnost a
předmětnost artefaktů, se kterými se denně setkávají.
Vrátím se k prvnímu úkolu „přestavbě učebny" a přiznám, že dopadl příšerně.
Zajímavé však je odhalení možných důvodů. Změření učebny a věcí v ní proběhlo
uspokojivě. Zapsat a zakreslit zjištěné údaje na papír se však ukázalo jako skutečný
Problém. Změřit stůl lze, ale říct jeho rozměry v desetinásobném zmenšení je téměř
nadlidské. Druhá část obdobná; nakreslit židli na prázdný papír není problém, ale
v

ystřihnout

její půdorys, pohybovat jím po papíře a hledat vhodné umístění je

Příliš. Ve třetí části je problémem

končícím

naprostou

averzí studentů

a

odmítnutím spolupráce požadavek; nakreslený model prakticky sestavit z nábytku
v

učebně. Během celé práce jsem nejednou zaslechl připomínky studentů typu: „A

nechcete
v

ýtvarka!"

nám dát radši papír a my Vám něco nakreslíme,

tohleto není

žádná

S touto třídou nevycházím zle a vzhledem k tomu, že máme za sebou i

Povedená témata, jsem

nemohl

přijmout

vysvětlení

„osobního

odporu" či

"Špatného počasí". Pochopil jsem, že bojuji nejen s představou studentů o „správné
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a přípustné náplni školní hodiny" ale i z ní plynoucí ochoty plnit to, co považují za
očekávané. Od té chvíle se stále zabývám otázkou: „Nakolik škola učí studenty
prakticky prokazovat studovanou látku v jejich vlastním životě?" V tomto a
dalších případech jsem se totiž setkal s naprostou neúčinností matematických,
technických... i výtvarných schémat. Dokonce i s averzí toho, že by snad povinně
navštěvovaná škola mohla zasahovat do jiných než školních aktivit!
Školní představa světa, ve kterém se učím proto, abych prospěl, jsem
zdvořilý a

podřizuji se pravidlům, protože vyčnívat znamená být na ráně..atd. jak

ta vypovídá o skutečnosti vně zdí učeben, jak pomáhá studentům najít tam
orientaci? Již jsem řekl, že právě tato podoba školy a výuky je výplodem spol.
reality. Jak silný vliv má její mylné chápání jakožto nevyhnutelnosti na studentovo
sebepojetí, jsem se dozvěděl z druhého citovaného příkladu práce v muzeu 86 .
Mezi jinými mne zaujal typ odpovědí na otázku:"Zkus vysvětlit, jak je předmět
v muzeu vystaven vzhledem k funkci, kterou má v běžném životě plnit?" Z 15
dotazovaných studentů 11 vyvozovalo funkci předmětu od jeho přítomnosti mezi
ostatními předměty stejného určení (talíř mezi nádobím, stůl mezi nábytkem...).
Uvážíme-li fakt, že jsem tuto otázku pokládal v muzeu, zjistíme, že studenti
považovali v 80% za dominantní funkci užitnou, čímž upozadili např. fci.
estetickou, která je v muzeu nejtransparentnější, a ostatní další, které z vystavených
exponátů dělají v muzejním kontextu vystaveníhodnou jedinečnost. Jakoby tedy
studentská hledání jedinečnosti věcí byla prováděna nejen jednotným způsobem,
ale

také

v

východiskem

80%

uspokojována

jednou

odpovědí.

Druhým

myšlenkovým

studijního programu je tedy otázka: „Jaké způsoby

hledání

vlastních životních a spol. funkcí škola ve studentovi vzdělává a jak zahrnuje
možné výsledky takových hledání do studijních programů

jednotlivých

profesí?"

Shrnutí:
Myšlenková východiska jsou dvě:
1/ Nakolik škola učí studenty prakticky prokazovat studovanou látku v jejich
vlastním životě?
2/ Jaké způsoby hledání vlastních životních a spol. funkcí škola ve studentovi
vzdělává a jak zahrnuje možné výsledky takových hledání do studijních
programů jednotlivých profesí?
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tato akce proběhla v roce 2006 jakožto součást semestrálního úkolu v kurzu Orbis pictus
3. vyučovaného M. Fulkovou, jednalo o skutečně drobnou studijní sondu a navazující
kvalitativní analýzu pojmů, jež nemůžeme považovat za hodnověrný výzkum
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Otázky výtvarné výchovy
Z hlediska řemeslníka a designéra je otázka vytváření; tedy tvorby, jednou
ze základních charakteristik jeho práce. Je významná hned ze dvou důvodů.
Jednak se v tvorbě obou těchto profesí odráží společenský požadavek vzniku
věcí daných kvalit a funkcí, za druhé je právě zpředmětnění tohoto požadavku
velkou měrou výsledkem osobní invence autora - designéra a výrobce.
Pod slovem invence však nehledejme jen technický um anebo zručnost,
stejně tak sem patří osobní zaujetí pro práci, schopnost

nekonformního i

konformního uvažování, odstup od stereotypů, které jsou přítomny v myšlení i
samotném

základu

toho, co označujeme jako

technologii...

ad.

vlastnosti

vyžadující jak expertní znalost oboru, tak tvořivé myšlení přesahující jeho hranice.
Výrobci a projektanti formují civilizovanou tvář našeho světa a způsob kultivace
jejich výtvarného projevu je zároveň kosmetikou budoucí krajiny a představ o
podmínkách života. Máme li se tedy zabývat výtvarným projevem ve smyslu výtv.
jazyka, není možné jej chápat jako prostředek sdělování, ale jako sdílení.
Dneska jsou „v kurzu" studia jazyků, cesty do ciziny za řečí, ale je
otázkou, kolik jejich absolventů pochopí to, co je jádrem řeči, kolik zvládne jen
techniku mluvení a kolik se naučí rozumět, sdílet, naslouchat.
Výtvarný jazyk má také tyto dvě polohy. Lze se mu učit a lze jím
komunikovat. Ve způsobu jeho výuky, v míře zdůvodňování jeho procvičování
vůči možnosti se jím dorozumívat zároveň určujeme šíři jeho využití i kvalitu této
komunikace. Nezajímá nás tedy jen schopnost designéra se výtvarně vyjadřovat,
ale míra sdílení obsahu a odezvy; interakce s okolím. Jde tedy o kultivaci vědomí
globálních důsledků a příčin vlastního tvůrčího projevu. Má - l i výuka designérů a
řemeslníků směřovat k takovému cíli (a já se domnívám, že má vzhledem
k ekologické, polit, ekonomické, vojenské aj. globální situaci) je zapotřebí opustit
technokratický

způsob

výuky

zaměřený

na

zvládnutí

výtvarných

technik

aplikovaných na tzv."vhodná témata" a zaměřit se na témata samotná, tedy na
zdůvodnitelný obsah, který prahne po vyjádření jakoukoli technikou!
Cílem programu je kultivovat výtvarné myšlení směřující k dialogu,
kde výtvarný jazyk není pouze kreativním monologem, ale zcela konkrétní
podobou sdělení, jehož obsah čeká na odpověď a pochopit tak svět výtvarného
umění i jeho vytváření jako studnici otázek, které byly vyvolány přemýšlením
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o kvalitě vlastního života a možnosti porozumět sobě samému i ostatním
lidem.
Z hlediska

otázek

výtvarné

výchovy

je

snahou

výukového

programu

exponovat etický smysl osvojování výtvarných technik, jejichž zvládnutí
nebude definováno pouze utilitární normou technické preciznosti, ale rovněž
adekvátností vůči hledanému obsahu. Rozvíjení tvůrčího myšlení a kreativity
coby základů designérské
výkonovém

technokratismu

a uměleckořemeslné
metodických

práce zde nehledám

koncepcí,

ale

právě

ve

v jejich

problematizaci a v hledání důvodů, proč je jejich utilitárnost podmínkou
vzdělávací exkluzivity! Student tak samostatně odkrývá smysl výtvarné přípravy
nejen pragmatismem směřujícím ke zvolené specializaci, ale také úvahami o
podmínkách, které ji formalizují na osvojitelný obsah. Individuálním rozřešením
této problematiky

vznikají osobní vize, jimiž student alternuje

vyučovanou

specializaci na jemu vlastní smysluplný obsah. Látka výtvarné výchovy tak
zprostředkovává hru s významovými odstíny výtvarných forem, která apeluje na
schopnost studenta koncepčně myslet a ve výtvarném vyjadřování sledovat nejen
estetický ale i etický náboj.
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Možnosti a cíle programu z hlediska morálního
vývoje studenta
Ústředním úkolem studijního programu je rozvíjení kreativity
vnímavost

ke smyslu

významových

vyjadřování tak studovaných

odchylek od „konvencf'jak

skrze

výtvarného

specializací oboru. To však z hlediska

vývoje

studentovy osobnosti klade na organizaci programu určité nároky a omezení.
Předně nemůžeme očekávat od patnáctiletého studenta individuální přístup
k profesi a jeho profilaci, když sám ještě neví, co to obnáší a zároveň nemá
pracovní zkušenost, kterou by potvrdil funkčnost této teorie. Nemůžeme čekat
„dospělý" přístup k plnění zadaných úkolů, protože prostě nejednáme s dospělým
jedincem. Z hlediska studentova chování; ať už je jakékoli, nás zajímá jeho
stávající hodnotová orientace, která se proměňuje v závislosti na morálním vývoji.
Proto se při specifikaci dílčích částí stud. programu přidržím především definic
stadií

morálního

předpokladům

a

vývoje 87 ,
limitům

neboť

nám

studentova

poskytnou

chování.

určitý

Základní

klíč

k možným

pracovní

dělení

studijního programu tedy vychází ze třech na sebe navazujících morálních
stadií, která nám pomohou definovat přiměřenost výchovných a vzdělávacích
cílů, jejich metodické limity ve výtvarné výchově a způsob jakým mohou
adolescenta přirozeně motivovat. Jelikož však nemůžeme předpokládat stejně
rychlý vývoj všech studentů, není možné považovat ani toto dělení za absolutní.
Mnohem praktičtější bude jej při sestavování konkrétního tematického plánu
považovat za soubor tematických oblastí, které se sice vzájemně podmiňují, ale
student se s nimi bude potýkat v několika rovinách po celou dobu studia. Jednotlivé
„fáze" programu tedy považujme za možné návazné oblasti pro jednotlivé ročníky
nebo za tematické celky, ze kterých pro každý ročník zvolíme vždy jen dílčí část.
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prekonvenční morální stadium - převládá orientace na poslušnost a trest a egoistickou
orientaci, chování ovlivňováno podněty, pokyny a zákazy, později je ovlivňováno snahou
získat z nich plynoucí příjemné výhody
konvenční morální stadium- přijetí a zobecnění mravních norem považovaných za
správné a neměnné
postkonvenční morální stadium-orientace na reciprocitu a smluvní vztahy, později
existence svědomí a plné osvojení mravních principů - podle Kohlberga (in TAXOVÁ, J.:
Pedagogicko psychologické zvláštnosti dospívání, SPN, Praha 1987.)
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První fáze
Ať už obhajujeme teorie, že jedinec je svobodný od narození, či se
svobodným teprve učí být, je nezvratné, že pojetí svobody občanské zakotvené
v povinnosti

a

odpovědnosti; jak

to od

nás

vyžaduje demokratické

spol.

uspořádání, je rannému adolescentovi zatím cizí a je jedním z cílů výchovy 8 \
Tento fakt je zajímavý z toho důvodu, že sice zakládá autonomii adolescenta, ale
zároveň nám neumožňuje na jeho odpovědnosti a povinnosti vůči této „svobodě"
stavět výuku. Studentská předsevzetí zatím nemají rozměr osobních přesvědčení či
ideologií. Pro kantora to může být problém z hlediska nepochopitelnosti studentova
jednání a neschopnosti na ně účinně reagovat. Z hlediska studenta; a vzhledem
k našemu tématu, by tato „nekompetentnost" jednat odpovědně s plným
vědomím důsledků snad mohla být i přínosem. Nejen zkoušení a osvojování
soc. rolí a sebestylizace , ale právě principy experimentu a nezávazných pokusů
nezatížených stereotypy by mohly obohatit v prvním roce studia studentovu šíři
pohledu

na

látku

výtvarné

výchovy.

Dlouhodobý

cíl

rozvoje

kreativního

výtvarného myšlení by tak v prvních fázích studia získal rozměr poznávání a
experimentování

s prvky

výtvarného jazyka

a jejich

vztahy, které

směřují

k výrazovým možnostem výtvarného projevu.
Nespornou
sebevyjádření

a

motivací
odkrývání

by

v této

dalších

fázi
pohledů

byl
na

princip
svou

originálního
osobu

skrz

experimentování s výtvarným jazykem, kde by objevované vztahy prvků výtv.
jaz. studentovi umožnily nekonvenční způsob projevu v tolika významových
rovinách, v kolika by byl schopen jimi operovat.

Druhá fáze
Sílící důraz

na

samostatné

(nejen

výtvarné) jednání

vzešlý

z úloh

zaměřených na výrazové vlastnosti výtvarného jazyka se do druhé fáze výukového
programu promítá jednak v podobě témat zaměřených na studium vizuálních,
procesuálních a konečných projevů živé, neživé a „druhé přírody", tak v p o d o b ě
odhalování smysluplných spojitostí těchto tematických celků.. Z oblasti v ý t v a r n ý c h
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Obyčejně rozlišujeme občanskou svobodu od osobní „vnitřní" svobody. Z hlediska
právního řádu je rozměr osobní svobody formulován zejména základními právy na
majetek, vyjadřování, vzdělání atd., které jsou ale přímo vázány na svobodu občanskou
neboť jejich uskutečnění je možné jen ve státe, který občanskou svobodu umožňuje. Proto
je rozměr autonomní svobody značně spekulativní neboť je v právním smyslu odvozován
od občanských svobod, které vždy podléhají kontextu konkrétního sociokulturního
prostředí, ve smyslu subj. psychologismu je tudíž osobní svoboda problematická, protože
může mít i podobu protichůdnou oproti zmiňovaným požadavkům osobních svobod.
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prostředků a metod sem řadím především studijní - analytické postupy kresby,
malby, modelování...atd.
Pozorování a „zmocňování" se okolního světa vlastním výtvarným
uchopením je zde provázeno nutností jej obhajovat vůči strukturálnímu,
procesuálnímu a globálnímu smyslu, který mají prvky živé, neživé a „člověčí"
přírody na Zemi. Hledání smyslu každodenních projevů okolního světa apeluje
nejen na aktivizaci mezipředmětových vazeb v praktickém ztvárňování studijních
úloh, ale také na etický rozměr „obyčejných" věcí, živočichů, materiálů... Právě
pozorování civilnosti živých i neživých forem má prohlubovat schopnost studenta
abstrahovat cíle a prostředky jejich projevů v kontrastu k uvědomovaným záměrům
a způsobům vlastních výtvarných činností. Abstraktní teoretické myšlení buduje
schopnost problematizovat prvky okolního světa jakožto předmětnosti určitých
procesů. Vnímat předměty jako jedinečnosti vyňaté ze souvislostí z hlediska
studenta znamená, umět odlišit jak prvky okolního světa od jejich funkcí tak i
studentovy osobní projevy o d j í m zamýšleného obsahu!
Ve vztahování výtvarných činností ke smyslu analyzovaných objektů
se tedy skrývá etický podtext, který odhaluje světonázor studenta formovaný
konvenční morálkou. Její limity však studentovi přestávají stačit v okamžiku,
kdy je schopen je pojmout a problematizovat. Postupně podléhají osobitým
odhalením nejen smyslu strukturálních součástí okolního světa, ale také
poznání, že za přijatelnými pravidly, schématy a stereotypy existují další
morální vzorce, jejichž ustavení čeká právě na toho, kdo si je té možnosti
vědom.

Třetí fáze
Posun od konvenčního morálního usuzování k jeho autonomně sdílenému
či odmítanému obsahu definuje tzv. postkonvenční stadium.
V tomto období je student schopen rozeznávat obecné-konvenční zákonitosti
včetně jejich zdůvodnění. Nachází tak prostor, který tyto zákonitosti (ať už
výtvarné tvorby, mravnosti, studijních předmětů atd.) objímá, a přesto jimi
není zcela vyplněn. Začíná chápat, že mohou existovat i další zdůvodnění
odvozená z jiných „stejně pravdivých" stanovisek. Tento prostor je vlastně
'ntersubjektivitou každého jednotlivce, jehož místo, přesvědčení a pravidla jsou
Přímo závislé na schopnosti porozumět okolnímu světu a interpretovat jej. Takový
způsob vnímání světa přímo provokuje konformního jedince, aby se vznikem

95

osobitých pravidel zformoval v autonomní osobnost. Osobitost studenta nezávisí
jedině na přijetí konvenčních stereotypů, ale spíše na způsobu, jakým se s nimi
vyrovná! Vůči konvencím, které jsou od něj vyžadovány (ve školním prostředí
definovány např. školním řádem, z hlediska

výuky osnovami

podléhajícími

základnímu kurikulu) se student zcela specificky vymezuje. Takové vymezování
aktivizuje poznatky procesuálních a strukturálních vazeb, kterými jsme zodpovídali
otázky co, jak a proč se děje v živé a neživé přírodě (druhá fáze programu).
Projevy

osobní

autonomie

ve vlastních

činnostech

tímto

způsobem

sice

rozpoznáme, ale nedokážeme je stejným způsobem zdůvodnit a obhájit. Proto by se
třetí fáze programu měla odvíjet v duchu fenomenologického hledání podstat a
jevů, které studentovi umožní pracovat s odhalovanými konvencemi i s jeho osobní
autonomií jako s tím, co ohraničuje kontext a jeho legitimnost.
Třetí

fáze

studijního

programu

je

zaměřena

na

hlubší,

řekněme

metafyzický, rozbor světa kolem nás. Myšlenkovým základem nám zde bude jeho
fenomenologické uchopení. Ve třech základních rovinách předmětů, věcí a nevěcí
bychom rozborem jejich podob, vztahů a účelů měli dospět k dekonstruované
podobě nejen hmotného světa ale i účelů, které mu předcházejí. Z pozice studenta
tak můžeme očekávat úvahy o osvojených pravidlech, o jejich vhodnosti pro
konkrétní situace a nevhodnosti pro jiné. Své autonomie si tak student bude vědom
nejen z nahodilých setkání s vlastními či obecnými předsudky, ale z nutnosti
neustálého sebevymezování a reorganizace osobních pravidel.
Problematika fenomenologie jakožto filosofické disciplíny se nám může
zdát

nad

rámec

komplikovanými
přemýšlení

možností
termíny

studenta

o

středoškoláka.

Není

zde

filosofické vědy. Mnohem
každodenních

věcech,

však

nutné

víc nás zajímá

které

má

hovořit
běžné

nepopiratelně

fenomenologické rysy. Ty se projevují během adolescence například v úvahách o
oprávněnosti vyžadovaných pravidel a jejich funkci, z hlediska řemesla a designu
v posuzování funkcí a smyslu předmětných podob výrobků, z hlediska oboru
v obsažnosti jeho definic vůči jejich reálnému obsahu...atd. Předpoklad, že
přemýšlení o tom, proč za věci považujeme především to, co je vidět, co
můžeme uchopit a co je neskryté, má moc vtahovat mysl do světa, kde tyto
jevy ztrácejí na účinku a namísto svých podob dávají vysvětlení, proč se nám
představují právě tímto způsobem. Účelem této fáze programu je tedy přivést
studenty na okraj zvykových způsobů hodnocení jak předmětů denní potřeby, tak
um.děl i oborů, které se jejich produkcí zabývají. Odtud student může volit vlastní
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cestu, zda tyto zvyklosti prohlubovat či přetvářet, obojí však už s vědomím osobní
odpovědnosti za „zvolený" směr.
Z pozice výtvarné práce je zde cílem rozklad předmětné, obrazové aj.
podoby vzhledem k funkcím, které byly jejich zpředmětněním zamýšleny a které
byly realizovány aktuálně nebo v historii.

Student se tak zdokonaluje ve

schopnosti vytvářet dílo jako promyšlený znakový systém právě díky rozboru
konstrukčních a koncepčních vrstev předmětů. Právě odkrývaná mnohovrstevnatost
světa

by

měla

studentovi

zajistit

„beztrestnost"

individuálních

výtvarných

experimentů, které zakládají i vysvětlují oprávněnost vlastního postoje k tvorbě,
oboru a životu, který se nestává atraktivním pro jeho chtěnou sebeprezentaci nýbrž
pro jeho účelnost.
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Základní členění studijního
cíle výchovy a vzdělávání
•

•

první
fáze
•

•

•

druhá
fáze

třetí
fáze

•
•

student shledává objekty
živé. neživé a lidské
přírody za výsledky
procesů
dalším rozvojem
abstraktního myšlení
student odhaluje i sebe
samotného a vlastní
činnosti jako strůjce
takových dějů. to mu
pomáhá najít místo mezi
ostatními

•

student odhaluje
kontextuální vztah
vázanosti a řízenosti
vlastních i obecných
procesů

•

student odkrývá formu a
účel předmětného světa
jako fenomenologický
problém
z něj vyplývá jak možnost
kontextuální povahy jeho
pravdivosti a pravidel, tak
možnost hledání
alternativ „důstojného
života a povolání"

•

•

prostředky výtvarné výchovy

student umí definovat
prostředky vyjadřování
vlastních názorů
hledá sebevyjádření
v prostoru experimentů
s pravidly, jenž si má
osvojit
získává představu
vlastních kompetencí a
z nich plynoucí
odpovědnosti

•

vzdělávání v tomto
smyslu ztrácí prvořadý
význam přípravy
k povolání a orientuje na
otázku kvality života jeho
absolventa - student tak
projevuje vlastní identitu
jakožto vymezenost vůči
světu
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programu

analýza prvků výtvarného jazyka
hra a experiment s prvky ve vztazích
a jejich výrazových možnostech

motivace
•

•

•

•

•

•

•

studijní analytické činnosti zaměřené
na poznávání skutečnosti
aplikace výtvarného jazyka při
zodpovídání procesuálních a
strukturálních podstat přírodních
dějů
mezipředmětové vazby hledají
význam optiky, dynamiky,
biochemie atd. ve výtvarných
činnostech

práce s výtvarným dílem a hledáním
jeho účelů, funkcí a alternativních
variant skrze experiment nejen
s materiálovým ale i obsahověkoncepčním plánem díla studenta
přivádí k vícevrstevnaté skutečnosti
světa
tato kontextuální „předpojatost"
vymezuje nejen dílo ale i techniku i
jeho obor do určitých hranic, jejich
pevnost závisí na míře zdůvodnění a
akceptaci tohoto kontextu
student provádí syntézu výtvarného
jazyka, sdělovaného obsahu i míry
předpokládaného sdílení, která
určuje stupeň inanipulovatelnosti
tohoto vyjádření

•

•

získání kompetencí
v oblasti práce
s prostředky výtvarného
jazyka
jejich využití k tříbení
osobních názorů a
vyjadřování

studijní analytické
činnosti zaměřené na
poznávání skutečnosti
aplikace výtvarného
jazyka při zodpovídání
procesuálních a
strukturálních podstat
přírodních dějů

•

možnost realizace
očekávané pracovní i
životní cesty skrze
zvolený studijní obor jako
jedna z možných
alternativ zahrnující i
možnost věnovat se
studovanému oboru zcela
individuálně

•

zvolený obor může mít i
jiný rozměr než pracovní
a ekonomický, např.
specifickým způsobem
vypovídá o
sociokulturním klimatu
v historických
souvislostech

Konkretizace problémových okruhů pro jednotlivé
fáze programu
První problémový okruh se zaměřuje na zdokonalení a procvičení
s c h o p n o s t i s t u d e n t a číst a p o u ž í v a t v ý t v a r n ý j a z y k . P s y c h i c k o f y z i c k é p ů s o b e n í
prvků v ý t v a r n é h o j a z y k a j e z k o u m á n o f o r m o u j e j i c h izolace, a n a l ý z o u k o m p o z i č n í
s k l a d b y a v ý r a z o v ý c h m o ž n o s t í . V ý t v a r n é e t u d y se z a m ě ř u j í celou škálu j e j i c h
vlastností od čistě konstrukčních

a ž p o e m o t i v n í , k t e r é student o d h a l u j e v e

výtvarných etudách a učí s e j e samostatně používat.

izolovaný prvek
rytmus - zmnožení

•
•
•

•

variace bodů a linií
stavba čar a křivek
lineární rytmy

•

linie

•

možnosti vyjádření

vyvažování, znevažování
obrazové plochy liniemi
vztahy různých druhů linií
v kompozici (horizontála,
vertikála, diagonála)
základní kompoziční
schémata

op-art. Mondrian, Doesburg,

typologie barev
míchání barev
světlo a stín jako činitel
barevnosti

•
•
•

skladba tvaru - linie, hmota
výstavba tvaru otevíráním,
uzavíráním prostoru

•
•

•

stavební fee barvy, světla a
stínu
intenzita, teplost barvy a
možnost prostorovosti
barevná harmonie

plocha a prostor jako možné
uskutečnění tvaru
prostorové členění organizace tvarů ve skupině
členění a destrukce tvaru

čitelnost a sdělnost linií
dynamická linie, gestická
linie a bod. lineárnost jako
vyjádření racionality
napětí a klid jako výraz
psychického účinku linií,
bodů a ploch

Sýkora, Härtung, Gabo, Daumier,
minimal art Newman

•
•
•
•

barevnost a nálada
proměny významu
v závislosti na barevnosti
barvový symbolismus
haptické vlastnosti barvy barva jako hmotný výraz

Robotko, fauvisté, Warhool,
malba, informel

•
•
•

gotická

psycholog, vlastnosti tvaru a
tvarové vnímání
vnitřní prostor, vnější
prostor
stabilita a labilita

tvar

•

•
•

Malicli

orftsmus, Rembrandt, Gaugin, da
Vinci, Still

světlo jako vlnění, Purkyňův efekt,
teorie barev Bauliaus

•
•

v ý r a z o v é vlastnosti

konstruktivní vlastnosti

kaligrafie, technické křivky,
kinematická
geometrie

barva

•
•
•

kompozice

konstruktivismus, Pevsner,
Corbusier, neoplasticismus,

purismus,
Rietveld

reverzibilnífigury,
Rodin,
Tallin - kontrareliéfy,
Vantongerloo, B.Newman-obelisk, kinematické um.,
Picasso a kubismus
Giacometti, Dali. land art, Heizer
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Druhý problémový okruh se zabývá problematikou použití a čtení výtvarných vyjádření
v setkávání se skutečností. Tematicky j e členěn do oblastí organismů, anorganismů a mechanismů,
které jsou analyzovány z hlediska vizuálních kvalit, procesů a cílů, které jim daly vzniknout. Student
se tak učí pracovat s výtvarným jazykem jako s kódem, jehož použití otevírá nová pole významů,
vedle těch, které jsme schopni doložit obecnými poučkami a pravidly z jiných vědních oborů. Cíleně
je zde využíváno mezipředmětových vazeb, které odhalují význam výtvarných činností nejen pro
„kreslení", ale také pro chápání okolního světa, smyslu věcí a dějů v něm. Na pozadí těchto úloh se
formuje studentovo sebepojetí, které je základem nejen pro osobitá vysvětlení jevů okolního světa ale
i jejich budoucí proměnu.

•

organismy

•
•

•

studie organických struktur •
(list, dřevo, srst)
studie skeletů a sval. soustav •
•
(člověk, zvířata)
studie struktur z přírodnin
(košík zproutí, pásma travin,
ptačí hnízdo)
hniloby a plísně - barevnost
Durer, Eyck, da Vinci, klasicistní
figurální kresba

•

anorganismy

•

•

studie nerostů a
geologických jevů
krystalická mřížka, atom,
molekula-jejich vliv na
stavbu látky
struktura ledovce,
vyvřeliny...

•
•
•

mechanismy

•
•

Gaigr, Ktarina, Caesar- lis.
automobil, Kovář

studie krystalizace a vliv na
optické vlastnosti nerostů
vrásnění, vrstvení,
sedimentace...
hoření, pálení, plavení,
leptání.. .pozorování a
experiment
technická preciznost jako
zdroj pokusu
využití nerostů v um.
řemesle,experimenty
s materiályBauhaus,Moholy-Nagy
Thonet,
umělecká a technická keramika

Fridrich-ledové kry, popisná malba
do katalogu, dokument,
fotografie

technické a průmyslové
struktury - pásy a soukolí
detail mechanismu jako
nová část světa
otisk, struktura, textura,
frotáž jako věcná studie i
mechanismus jejich vzniku

procesy růstu - pučení,
kvetení, hniloba, paraziti
symbióza životních procesů
metamorfózy organismů
jako prostor pro experiment
nezvyklých životních forem
a výpovědí

•
•
•
•

Sedlák- rostoucí plastiky, léčba
larvami, mytické
postavy-zoomorjhí,
antropomorfhí

•

•

cíle
realizovaný projev jako
smysluplnost

procesy vzniku
fyzikální, chemické, mech. p.

v i z u á l n í vlastnosti
struktury, textury, konstrukce

•

•
•

obětní rituály, body art,
performance, akční umění,
experimentální
figura-Šimotová

•

•

•

geologické jevy jako
důsledek koloběhu prvků
v přírodě
„nevysvětlitelné" přírodní
jevy jako součást
náboženství
experimenty s nahrazováním
prvků či látek

kamenná architektura
starověku
materiál jako symbol času, moci,
víry)...oproti jeho funkci v land artu,
Long

statický a dynamický prvek •
- vyvažování sil
v kompozici
mechanismus opakování a
•
pohybu - muchláž, roláž
využití kinematické
geomatrie, mat., fyz. a chem.
•
procesů

aktivní grafika, Boudník, Boccioni,
Russolo, Pešánek, kinetické um.,
neokonstruktivisté

studie a parafráze
zkamenělých živočichů
vázanost životních forem ve
smyslu usebírání
plodivá síla jako zachování
života či kult
lidské tělo jako výraz
smyslu

nápodoba a
„zdokonalenf'pnrody jako
touha člověka po nové
kvalitě
stroje v procesu specializace
a efektivizace konkrétních
životních potřeb a podmínek
technokracie jako nový
rozměr či absurdita
existence
_
príím. objevy 19. stol,
Nepraš, dada - paradox
produktivismus

Veselý,
techniky,
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Třetí problémový okruh se zabývá otázkou způsobu pojetí; tedy vnímání, prožívání a hodnocení,
okolního světa. Z hlediska studenta se tedy jedná především o hledání nových možností, jak pojímat;
tedy symbolizovat a interpretovat, jevy dobře známé, leč nazírané z nových perspektiv. „Správná
míra" jevů okolního světa je tak ustavována studentem samotným, který chápe pozici diváka a strůjce
jakožto roli, kterou j e z hlediska jeho osoby možné pozitivně měnit a přizpůsobovat podmínkám
vnějším i vnitřním. Tematicky j e látka výtvarné výchovy rozdělena do skupin předmětů, věcí a
nevěcí, se kterými se pracuje v úrovních jejich podob, vztahů a účelů. Tento okruh se orientuje
zejména na hledání studentovy osobní cesty a individuálního projevu v rámci zvolené profese.
Výtvarná příprava má zaujímat polohu nejen vzdělávání k produkci dokonalých artefaktů, ale
zdůvodnit jejich tematizaci, která odkazuje k autentickému pojetí úkolu i významu profese pro
studenta.
podoba

3

vztahy

(hmotná a duchovní podstata
vizualizace)
•

předměty

•

•
studie podoby předmětu
vzhledem k funkci
(experiment, pokus)
hry s předměty a jejich použití
k původním a náhradním
•
činnostem- podstata
obyčej nosti

co je to věc, hledání subjekt
objektového vymezení
věcnosti - zařazení galerijní
animace do programu

•

•

>4<

•

•
určitý předmět mimo jeho
kontext (tázání po nemožném) •
možnosti vyjádření
•
absentujícího prvku
teoretické axiomy perspektivy

nevěci

•

•

ready made- jde o tu věe či něco
jiného?- Schn itters ,Spoerri,
suprematismus,
neoplasticismus,
Malevič,
Mondrian

•

optické klamy
zcizující a nezvyklý
pohled
využití šablon, krytí,
sčítání, fabulace nového
tvaru
srovnání druhů perspektiv
a jejich možná vysvětlení a
použití vzhledem k tématu
barokní iluzivní malba, reklamní
fotografie a plakát,
podprahové
záběr filmu,
Hyperrealismus

symbolizace dominantní a
doplňkové funkce (barevnost
předmětu a jeho prodej...)
náhradní a nezvyklý účel
předmětu

předměty propůjčují sociální
statut,
design - styling,
pop-artLichtenstein, Hamilton,
Koons

věcnost jako samozřejmost •
kulturních determinantů
•
ovlivňujících výtvarný
výraz
proměna obsahu ve vztahu
k jeho naplňování
(heraldika, proměna
písmových znaků, kánonů
postavy...)
proměny nádobí v historii proč
asi?(dekor, materiál),
Basc/uiat,
punkerská hnutíalternativa
sociality

práce v galerii, vliv muzea na způsob
vnímání"věcí" jako exponátů

•

•

puristický objektivizmus Ózen fant, Theodorik a funkce
rámu obrazu
(držípohromadě
desku, slouží jako
relikviář)

historické a soudobé nářadí, lidové
umění a předsudek
primitivismu,
primitivní umění a tzv. primitivisté

•

vícevrstevnatost funkcí
(předměty v zátiší a
lomení barev, předměty
v dílně a posloupnost
púracovního postupu)
vztah předmětu ke
způsobu, kterým je
vnímán

účel

smysl věcí a negace smyslu
emocionalita a racionalita
jako další kvality minio
funkčnost

dada - Duchamp (Velké sklo),
Abstraktní expresionismus
- Pollock

•
•
•

•

virtuální realita
manipulace s tvarem,
obrazem, hmotou
experimenty s procesy a
jejich záznamy (sekvence
pohybu, animace)
otázka představovaného
významu a možnosti jej
sdělit

počítačová grafika, video art,
psychologické
možnosti obrazu - opart, Vaserely,
konceptuální
uměníperformance
Štembera,
Mlčoch

Ukázky studentských

prací
užitá g r a f i k a 1. ročník o b o r Starožitnik
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Výtvarná část
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Teoretická východiska výtvarné práce a
dokumentace realizací
Tak trochu

se neumím

smířit s designérským

předsudkem toho,

že

podstatou věci, artefaktu, předmětu denní potřeby je jeho vymýšlení; vlastně
navrhování. Srovnáme-li slavné lehátko designérského guru Corbusiera a Ch.
Perriandové třeba se staroegyptskými lehátky či francouzskými chasie-longue,
zjistíme, že tím, co

velmi

často

(vyjma technických

vynálezů)

designéři

„vymýšlejí" není ani tak věc „lehátko" jako spíš inovace její předmětné podoby.
Snad právě v posloupnosti těchto drobných alternativ leží konečný smysl činností,
které souhrnně označujeme termínem design.

Kdyby šlo jen o to, nejspíš bychom velmi snadno odlišili, co to vlastně je a
proč ve vztahu ke staroegyptskému trůnu hovoříme s uctivou samozřejmostí spíše
o uměleckém řemesle než o designu. Kdyby ale výrobce přemýšlel jen o výrobku a
návrhář jen o návrhu, asi by se spolu nikdy nesetkali v diskusi nad výkresem.
Každý z nich má totiž osobitou, chcete-li profesní, představu o tom, jak má
zmíněná činnost vypadat. Z toho vyplývá, že ten, kdo navrhuje, není jen kreativní
kreslíř, a že výrobce, i když je to dělník v montérkách, není „jen" dělníkem
v montérkách.
Obecně ale můžeme říct, že jsme schopni se dohodnout na určitých pravidlech a
definicích, kterými budeme definovat okruh činností a funkcí těchto profesí. To
však stále neřeší naši otázku: „Zda je smysl řemesla a designu dán jejich
oddělujícím vymezením, či jakousi vzájemností, která však jejich hranice
stírá?" Jelikož jsou tyto definice výsledkem kontextu, v němž byly ustaveny,
nemůže být jejich pravdivost nikdy absolutní. Zabýval jsem se tedy otázkou, co na
řemesle je to „řemeslné" a na designu to „designové".
Nemohu se totiž smířit s řemeslnickým předsudkem, že řemeslo je především
rukodělnost, vztah k materiálu a kusovost nebo malosériovost výroby.
Jistý

způsob

přiblížení

oběma

těmto

profesím,

který je

kupodivu

neodděluje ale propojuje, jsem nalezl v práci s konkrétní činností a jejím rozboru.
Za téma jsem si zvolil ozdobnickou techniku marketerie"

Pokusil jseni

se oddělit materiál, záměr a pracovní postup této činnosti v nábytkářství. Dále

89

marketerie - technika vykládání nábytkových ploch dřevěnými dýhami různé barvy,
perletí, slonovinou apod. Marketérie se zvlášť sestavuje z barevných dýh a v celkovém
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jsem se pokoušel experimentovat s těmito složkami samostatně a hledat tak
alternativní limity tohoto ryze řemeslného základu pro jejich průmyslové
využití a design.

Materiál
Ve vlastní drobné restaurátorské a volné činnosti v oboru nábytku se
s marketer» setkávám. Vím jak dýhy spasovat, jak je řezat, mořit, lepit, brousit,
leštit. Vím, jak to trvá dlouho a co je to za práci. Snad proto všechno mám tu práci
rád a říkám, že je krásná. Setkávám se také s laiky, kteří o ní tohle nevědí a
nebudou, ale také říkají, že je krásná. Hodnotí barvu, obrazec, materiál a říkají, jak
je to dřevo nádherné, aniž by tušili, že nemá svou přirozenou barvu, že než se
opracuje, tak není „takhle" pěkné a že to, co obdivují mnohdy ani není dřevo, ale
malba, kost, želvovina...
Je zřejmé, že takovému zraku, který vnímá jen barvu, tvar, vůni materiálu...,
uniknou

všechny

ostatní přirozenosti

výrobku.

V tom

mnohdy

vězí

nejen

nepochopení jeho hodnoty, ale i nedocenění jeho soudobých alternativ. Ale
nedivme se tomu. V historii nábytku jsem jen obtížně hledal takové „kousky",
jejichž hlavní funkcí by bylo vysvětlit majiteli,v čem všem spočívá krása použitého
materiálu. Když srovnáme marketerii Ch. Bouleho, malovanou skříň zdobenou
slámou a jakékoli další marketerie a jejich nápodoby zjistíme, že prvořadou
funkcí ozdobnických technik není výraz materiálu, ale jeho reprezentativní a
symbolické využití. V případě slavné Bouleovy techniky nejde o to ukázat krásu
mosazi, želvoviny, ebenu či cínu, ale o vzájemný černočervenozlatý kontrast, který
měl reprezentovat bohatství, moc, programovost umění na francouzském dvoře
17.stol. Podobně ani prostě dřevěná marketerie, či její nápodobou vzniklá malba na
lidovém nábytku nemá ukazovat, jak je dřevo, malba květů, nebo nalepená sláma
krásná, ale účelná vzhledem k jiným v dané době mnohem významnějším funkcím.

D n e š n í o b d i v ke k r á s e t v a r u , b o h a t o s t i z d o b e n í a j e h o b a r e v n o s t i j e s n a d z části
dílem p o s t m o d e r n í h o trendu přenášet tíhu nalézání v ý z n a m u na diváka n e b o také
snahy zohledňovat především úlohu vlastnictví tohoto artefaktu. Materiál

tak

získává funkci mluvčího, který vypovídá o kráse sebe samotného i vkusu toho,
obrazci se lepí na povrch nábytku. Vzásadě j d e o francouzský termín označující intarzii,
snad s tím, že se zde zdůrazňuje jemnost provedení, (in TOGNER, M.: Historický
nábytek,

Datel, 1993.)
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kdo jej vlastní. Snad proto se určité
materiály netradiční pro určité druhy
výrobků
Nejsem

stávají
si

doménou

však

jist,

že

snobů.
je

tímto

způsobem skutečně zohledněna

krása

materiálu samotného, která tkví také
v něčem dalším než jen vizuálních a statusových kvalitách.Zabýval jsem se tím,
jaké další vlastnosti dřeva je možné v marketerii ukázat. Proto jsem se zajímal
o to, co všechno je dřevo. Příklad „ořešáku královského" - je to rostlé dřevo, jsou
to kořeny, kůra, listy, semena, míza... Ořech jako dřevinu je tedy možné vyjádřit
dřevem, listím, atd. ale také štípatelností, pórovitostí, ohebností, vůní...

Krása dřeviny samotné v takových příkladech bude odkazovat na svou podstatu a
tím, co bude symbolizovat, bude proces vlastního vzniku a existence. Z hlediska
_

i

...

:

vlastníka takového výrobku bychom mohli očekávat tázání po jeho vlastních
r

životních funkcích a prostředcích
t.-

sebevyjadřování, neboť

zmíněný

materiál

nepropůjčuje svému majiteli žádnou symbolickou funkci. Ořech je prostě ořechem,
ať už mluvíme o jeho listí, kořenech, jádrech. Ale co člověk, jaký ten je, když nic
nevlastní?

Záměr a význam
Řekli jsme,

že jedním

ze základních

záměrů

ozdobnické

techniky

marketerie byla symbolizace reprezentativních funkcí materiálem, jeho barevností,
tvarem ornamentu. Jde tedy do jisté míry o manipulaci divákovým vnímáním za
účelem vyvolat iluzorní dojem bohatství, moci nebo náboženského

obsahu.

Ozdobnická technika tak slouží jako jakýsi obal fiktivních symbolů, které mají
zapůsobit zcela konkrétním smyslem. Jako taková je marketerie především
ozdobou povrchu předmětu. Ta je totiž viditelná a má oslovovat

svým

zevnějškem, který něco vyjadřuje. Charakteristickým znakem je tedy její plošnost
(specifický příklad reliéfní vykládací techniky je např. Chebská intarzie) . Plášť
marketerie tedy obvykle překrývá celý povrch předmětu, jehož konstrukce bývá
z méně kvalitnějšího a především méně reprezentativního dřeva. Další význam této
techniky tedy spočívá v odkrývání konkrétních funkcí a vizuálních kvalit materiálů
přímo úměrné zakrývání ostatních kvalit, které jsou z hlediska těch zamýšlených
druhořadé. Krása obyčejného „laciného" dřeva je tak upozaděna a střídá jí okázalá
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reprezentativnost

cennějších

materiálů, které jsou

v konečném

výrazu

touto

jednostranností rovněž znehodnoceny, neboť tím „ryzím" zde označujeme právě a
jedině jejich reprezentativnost. Přiznat materiál takový, jaký je, a nechat jej působit
vším tím, čím vyrostl nebo se znehodnotil, ale znamená upustit od konkrétního
reprezentativního záměru našich vlastních tužeb a přání, jenž hodláme výrobku
vtisknout. Teď se dotýkáme samé podstaty ozdobnické techniky marketerie,
neboť se tážeme po tom, proč vlastně a jestli vůbec je zapotřebí výrobkům a
použitým materiálům něco „vtiskovat"? Zda by za dostatečný výraz nemohly
být považovány jejich vlastní síly, které nejsou naším záměrem, ale důsledkem
jejich vlastní existence. Netvrdím zde, že ornament je zločin. Zajímá mne způsob
zacházení s materiálem uvnitř tohoto ornamentu a to, jaký význam je zde materiálu
přisouzen. Slevit z vlastních záměrů; tedy toho, co chceme použitým materiálem
„říci", znamená dát prostor materiálu samotnému, aby mluvil za sebe. Znamená to
nechat jej vyznít se všemi jeho chybami a kvalitami. Máme možnost jich využít,
zvýraznit je nebo jen nechat působit (např. F. Skála a výstava v Rudolfinu - sál
s jídlem, kde byl například obří sýr Niva vyrobený z plesnivého dřeva, sýrová
roláda z elektroizolace atd.). Objevujeme tedy další rozměr dekoru, kterým je práce
s chybou i v takové oblasti jakou je ornamentika, textura, dekorace. Od marketerie
postupně pronikáme pod povrch zdobení a cosi krásného
objevujeme v samotné stavebnosti ornamentu tím, že dáme
materiálu
konstrukci

prostor

narušit jak

dekorativního

plošnou

prvku.

Po

tak

aritmetickou

experimentování

s plošnou texturou ořechových skořápek a dýhových pletenců
jsem hledal zdobný prvek, který by jednoznačně ukazoval na
ořech samotný se všemi jeho krásami i neduhy. Vrstvení a
prořezávání ořechů do plošného dekorativního prvku jsem
tedy přeměnil na vrstvení a prořezávání celých skořápek a
nakonec celých ořechů.
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Pracovn í postup
Vzhled a významový účin je velkou měrou ovlivněn
technickou stránkou pracovního postupu marketerie.
Pracovní postup představuje jistá omezení ale také
východiska

možných

variací.

Učinil jsem

dva

pokusy ve, kterých jsem se držel základní techniky
vrstvení, ale konkrétní obrazec vzniklý v procesu
výroby měl být ponechán vlivu použitých materiálů.
Zároveň jsem v důsledku výše popsaných úvah o
plošnosti a vnitřní konstrukci objektu a také po
pokusech s ořechy hledal takový způsob inovace
techniky marketerie, který by jednak přinesl využil
náhodný dekorativní prvek a zároveň sloužil jako
základní konstrukční prvek vyráběného předmětu.
Jednou z variací vykládacích ozdobnických
technik je Benátská tzv. „tmelová" technika, kdy je
na nosnou konstrukci nanesen tmel v silné vrstvě a
do něj jsou vtiskovány kameny, mušle, kosti, části
dřev. Celý povrch je pak obroušen a tmel jakožto
pojivo se stává rovněž součástí svrchního dekoru.
Tato technika mne motivovala k použití pojiva lepidla, tmelu, jako základu konstrukce předmětu i
jeho dekoru. Napoprvé jsem zkoušel lití barevné sádry, které mi odhalilo
nečekané

bohatství

efektů

náhodných

struktur

a barevnosti,

které

zachovávají dynamiku lité sádrové hmoty a zároveň vytvářejí do sebe
vtahující obrazce mraků či asociace virtuálních prostor.
Efektivitu a produktivnost této metody jsem však záhy opustil.
Především proto, že její náhodnost sice odkazovala k dynamickému
procesu

svého vzniku, ale v konečném důsledku

myslím

přesahuje

původní rámec vykládací techniky natolik, že bych ji snáze obhájil
v oboru štukatérství než v nábytkářství. Na dále jsem však pokoušel
možnosti dřevité vykládací techniky, která by fungovala jako samonosný
konstrukční prvek.

112

Dosud posledním realizovaným pokusem bylo odlití samonosného
pryskyřičného stolku. Záměrem bylo použít materiál přímo související se
dřevem tak, aby byly přiznány veškeré jeho optické vlastnosti a konečný
předmět odhaloval jak proces svého vzniku, tak kvality použitého materiálu
bez dogmatických symbolických obsahů.
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