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KRAJINA 
Proměny znaku a struktury ve výtvarném vyjádření tématu 

Zvolené téma „Krajina - proměny znaků a struktur" je demonstrováno na 
srovnání krajinného znaku a struktury se slovem a jazykem, řečí. Toto srovnání 
umožňuje téma aktualizovat, a také umožňuje lepší chápání proměn krajiny, 
jejího vnímání, prožívání a přijímaní. Autorka kvalitně vymezuje prostor, ve 
kterém chce uchopovat zvolené téma. Jsou zde dobře vypozorované vzájemné 
vztahy mezi terénem, člověkem a civilizací." Téma zkoumá, obrací a nahlíží 
z různých úhlů pohledu, z různých míst a časů. Se stejným zaujetím sleduje 
velké krajinotvorné prvky, stejně jako drobný filigránský detail. K interpretování 
horizontu jako znaku i struktury využívá jak vlastních pozorování, tak i dobře 
zvolených citací. Prezentování horizontu jako symbolu umožňuje Martině 
Brotánkové chápat krajinu jako sociální a kulturní prostor. Toto prožívání 
krajiny je podtrženo statí o nočním horizontu a v části „Pět smyslů pro krajinu". 

Soubor maleb, které autorka předkládá, nemá stejnou, vyrovnanou 
kvalitu. V některých variacích na téma malířských „stylů" se autorka pohybuje 
jistě, do jiných možností malířského uchopení reality se jí však nepovedlo 
úplně proniknout. Přesto považuji celý cyklus za úspěšný a pro její 
pedagogickou praxi velmi přínosný. Video a fotografická prezentace vhodně 
doplňují a rozšiřují praktickou část diplomové práce. 

Didaktická část je obsáhlá a mám dojem, že i zpracování jednotlivých 
námětů je kvalitní. Jak je patrno z přiložených výtvarných prací dětí, dokázala 
autorka svými didaktickými projekty žáky zaujmout a zprostředkovat jim kontakt 
a vhled do zvoleného námětu. 

Myslím, že je tato práce ve všech třech složkách dobře zvládnutá a 
vyrovnaná. 

Navrhuji klasifikaci výborně. 

7. 5. 2007 

Doc. ak. mal. Zdenek Hůla 



Posudek oponenta na diplomovou práci Martiny Brotánkové „Krajina - proměny znaku a struktury ve 
výtvarném vyjádřeni tématu" 

Posuzovaná diplomová práce Martiny Brotánkové je založena na tradičním, ale stále živém tématu krajiny, 
k němuž autorka přistupuje se snahou uchopit jeho mnohostrannost a historickou proměnlivost ve výtvarném 
projevu. K prozkoumání svého tématu autorka volí nejenom obvyklé interpretační postupy, ale používá také 
techniky expresivní interpretace založené na autorské tvůrčí transformaci různých stylových pojetí. 
J iž na počátku textu se pisatelce zdařilo vtisknout svému dílu svébytný ráz, ve kterém se prolíná osobní, 
autenticky žitý přístup účastníka (ať j i ž diváka nebo tvůrce) s pohledy v odstupech - od typické estetické 
distance až po silně distancovaný racionální rozbor. Kl íčem, který otevírá syntézu odstupňovaných náhledů 
slouží autorce starověký výraz „genius loci", jenž má své obdoby i v mimoevropských kulturách (Jeng-šuej) a 
dovoluje člověku pohlížet na místo svého bytí v oscilaci mezi odstupem a zanořením. 

Vzápětí po tomto zahájení se diplomantka pouští do krátkého osvětlení kl íčových pojmů svého podtitulu - znaku 
a struktury. Pro vymezení znaku používá klasického Ogden-Richardsova schématu, k vyložení struktury 
uplatňuje přístup české strukturalistické školy. Balancování na hraně mezi těmito přístupy, leckdy navzájem 
krit ickými, je dosti riskantním počinem, ale v té míře zjednodušení, jakou diplomantka zvolila, se dá přijmout. 
Upozorňuji jen na problematickou mezeru alespoň krátkého osvětlení klíčového pojmu „hodnota výrazu" (s. 13 
oponované práce); ta podle Saussura vyplývá z relativních opozic jednotlivých složek jazykového systému a je 
dána dynamickou pozicí v tomto systému. Bez takového osvětlení se těžko dají zdůvodňovat tvrzení o 
„významech, které přicházejí na svět skrze jazyk" (tamtéž) apod, a další výklad se pak leckde pohybuje na málo 
zřetelném východisku. Kladně naopak oceňuji stručný a výstižný výklad pojmu „struktura" (do s. 14). 
Odvážné, ale inspirující přirovnání krajiny s jazykem a struktury s řečí (s. 16 n.) si také zaslouží pochvalu, 
zejména proto, že autorce otevírá cestu k interaktivnímu a syntetizujícímu pojetí vztahu mezi „přírodním a 
kulturním". V této souvislosti považuji za skvělé např. poznámky o přehodnocování výrazu v kontextu paralely 
proměn jazyka i krajiny (s. 19) nebo utváření organického řádu u řeči a u krajiny (s. 21) nebo (s využit ím 
Arnheimovy myšlenky o výrazové dynamice) otázku „přenášení centra" (s. 27 - 33) aj. - právě proto jsem dříve 
apeloval na jasnější představení s tím spjaté teorie, na níž jsou tyto výklady budovány. 
Pojem „horizont" je v dalším textu M. Brotánkové záminkou pro další propracovávání souvislostí mezi 
„bezprostředně ž i tým" a „z odstupu nahlíženým". I zde se autorce daří udržovat zajímavost a obsahovou 
nasycenost výkladu bez rezignování na jeho argumentační korektnost. Jen snad větší důraz na poznávací proces 
pohybu k -od horizontu ve smyslu postupného odkrývání a zakrývání by autorce pomohl lépe připravit a uzavřít 
tuto kapitolu, která mi na konci vyznívá trochu do ztracena. 

V textu k praktické části autorka poměrně přesvědčivě obhajuje jednak použitou techniku expresivní 
interpretace, jednak důvody jejího použití pro svou práci (s. 4 4 - 4 5 ) . Nevědomky tím souzní se současným 
zaoceánským pojetím tzv. a/r/t-ography - sepětí umění, učení a výzkumu na bázi mnohostranné reflexe (ve 
shodném smyslu jako artefiletický přístup). Snad jen připomínku k argumentaci - v kontextu výkladu autorského 
a diváckého konstruování významů na bázi „proměny symbolů ve znaky" (s. 44) by bylo užitečné nemíjet vztah 
mezi výrazovou a významovou strukturou, který je pro výklad podstatný, protože podmiňuje náhled na utváření 
sémantického gesta (Mukařovský) - uchopení díla-věci v jeho osobních, a zároveň výkladových souvislostech. 
Výtvarné projevy v praktické části jsou vlastně specifickým nástrojem výzkumu a je proto poměrně obtížné 
hodnotit je z pohledu umělecko-kritického. Nicméně mohu bez pochyb ocenit poctivost hledání toho, co je v tom 
kterém stylu „ryz í " a zjevnou snahu dobírat se souvislostí forem a obsahů. Počítačová prezentace je dojímavým 
průhledem do dětství a mládí; daly by se asi klást nároky na její sofistikovanější zpracování jak po stránce 
technicko-programové, tak obsahové, ale nedá sej í upřít autentičnost a působivost. 

Didaktická část je dosti stručná a nepříliš efektivně strukturovaná, aleje pedagogicky hodnotně pojatá a poměrně 
dobře promyšlená. Kromě toho, s ohledem na řady diplomových prací, které jsem v minulosti oponoval, 
konstatuji, že didaktická část svou úrovní neklesá pod standard většiny z nich. Ve formálních náležitostech 
neshledávám žádné závažnější problémy. Upozorňuji jen na správné formy dvou překlepů, které by mohly vést 
k významovému posunu: s. 12 - F. Saussure, s. 42 - přemítání. 

V celkovém pohledu pokládám diplomový úkol M. Brotánkové za dobrý příspěvek k rozvíjení integrovaného 
přístupu k poznávacím aktivitám v našem oboru. Autorce se daří nacházet spojnici mezi teoretickým náhledem, 
vlastní autorskou tvorbou a didaktickým vyústěním. To je největším přínosem a inspirativním vkladem této 
práce. Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: Pokuste se z různých hledisek a za použití vhodných kl íčových pojmů osvětlit a zdůvodnit 
souvislosti Vaší autorské výtvarné tvorby s uvedenými teoretickými poznatky a obhájit její hodnoty. 
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Anotace: 

Diplomová práce pojednává o proměnách znaku a struktury ve vizuálním zobrazení krajiny od 19. století po současnost. Všímá si 

mnohosti odkazů chápání pojmu krajina, které jsou reflektovány zejména ve vlastní výtvarné tvorbě. V souvislosti s tématem se 

práce zabývá prvkem horizontu a vztahem mezi vizuální a jazykovou interpretací. Didaktická část obsahuje výtvarné náměty 

podněcující citlivost a komplexní vnímavost všemi smysly. 
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Abstract: 

The thesis deals with transformations of attribute and structure in visual pictures of landscape from 19th century till today. It 

observes diversity of references for definition of landscape, which are reflected in own creative part. The thesis considers an 

element of horizon and relation between visual and language interpretation in this context. The didactic part includes some 

creative motives that incite sensibility and complex perception by all sensorium. 

Key words: Landscape, attribute, structure, genius loci, horizon, relation, perception, interpretation, symbol 



Obsah 

1 KRAJINA A GENIUS LOCI 8 

2 STRUKTURA KRAJINY 11 

2.1 Struktura 13 

2.2 Znak jako slovo 16 

2.3 Struktura jako řeč 20 

2.4 Není struktura jako struktura aneb struktura české krajiny 23 

3 HORIZONT JAKO VZTAH 26 

3.1 Horizont jako symbol 33 

3.2 Horizont jako struktura 37 

3.2.1 Struktura nočního horizontu 38 

4 PĚT SMYSLŮ PRO KRAJINU 40 

5 PROMĚNY (PRAKTICKÁ ČÁST) 43 

5.1 Iluze pitoreskna 46 

5.2 Hra světla 49 

5.3 Barva jako výpověď 51 

5.4 Melodie barev 53 

O /• 



5.5 Tvar jako výpověď 55 

5.6 Svět imaginace 58 

5.7 Město 61 

5.8 Poezie racionality 64 

5.9 Vyznání 66 

5.10 Fotografie 68 

5.11 Krajina? 71 

5.12 Krajina jako produkt informačních technologií 74 

6 DIDAKTICKÁ ČÁST 77 

6.1 Genius loci 77 

6.2 Další didaktické příklady 88 

Závěr 92 

Použitá literatura 94 

Zadání diplomové práce 97 

Příloha 98 

O /• 



Úvod 

Vnímám atmosféru tohoto magického místa. Obklopují mne již zoraná pole, čekající na ozim a křik klovajících ptáků upozorňuje, 

kdo je tady pánem. Ze sousedící louky prýští život svou dosud sytou barevností, jejíž zelená barva se místy měnivé zlatou. 

Dlouhé stíny předních stromů hájku si již udrží chlad a vlhkost nepřetržitě po celý den. Borový háj jako by byl vstupem do 

hlubokého lesa, jehož temně zelené odstíny se místy barví do kovové modře a záhy splývají v černočerné temnotě hlubokých 

průhledů. Temnou masu, která mne obklopuje, na západní straně vyvažuje hladká, až zrcadlově rovná vodní plocha rybníka, jež 

je i přes své stříbrné bohatství, zdejšími označovaný „kachňák". Můj pohled klouže dál, po přibližné linii strouhy, přivádějící vodu 

do rybníka. Jsem již na louce, jejíž kraj lemují vysoké a vlivem nárazů větru již značně prořídlé, topoly. Nasávám dosud letní vůni, 

prodchnutou teplem slunce i chladem vody a stinných míst. Bzukot hmyzu přehlušuje křik ptáků a teplo slunečních paprsků 

vystřídal chlad. Sleduji rozehrané stíny na této scenérii, ale studený vítr mne „přivede" zpět. Stojím na plechové střeše vodojemu, 

odkud se má duše živí krajinnou potravou. Křik ptáků se proline v poměrně silný šum listí, třepetajícího se ve větru, v korunách 

vysokých olší, tyčících se vedle vodárny. Najednou je mi krajina, přec tak blízká, vzdálená. Už nejsem v jejím středu, ale před ní. 

Dívám se na ni a vnímám ji tak, jak se přede mnou rozkládá, už mnou nezmítá, ani mne neuklidňuje. Nejsem už aktér, ale pouhý 

pozorovatel. Kde vlastně opravdu jsem? V krajině, kde je fyzicky mé tělo nebo v krajině, kde je má mysl? Kde je ona realita, když 

oba prožitky jsou „tak reálné"? 
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1 KRAJINA A GENIUS LOCI 

Krajinu můžeme popsat jako konkrétní prostorovou formu přírody, jako stále živou soustavu, která bytostně souvisí s každým 

z nás. Krajina je to, co nás obklopuje, fyzicky spoluvytváří a co je nám dáno pro náš tvůrčí charakter. Nejen člověk se však ke 

krajině vztahuje, ale každý živý tvor nebo obecněji, každá krajinná složka. „Krajina je interpretovaný text" (Sádlo 1993, s.179) a 

každá složka čte krajinu jinak. Člověk ji může číst jako víceméně pasivní shluk všech jevů, které ji tvoří a tím ji stavět na roveň 

pouze svého okolí bez bližšího určení krajinné tváře. Nebo ji může vnímat naopak jako něco svébytného, kdy je krajinná tvář 

součástí vlastní identity, což znamená, že krajině přiznává osobnost. Krajina sama o sobě není v tomto případě jen souborem 

jednotlivých prvků, ale působí také jako dějiště mnoha událostí, emocí, názorů a postojů, pocitů a psychických stavů člověka. 

Zasahuje do nitra člověka svojí podstatou, a sice že každý živý tvor má ke krajině, jako svému existenčnímu prostředí, vztah. 

Krajina je vztahem. Základem pro tento živý vztah (více či méně se proměňující na základě zkušeností) je genius loci místa. 

Tento pojem znamenal v římské mytologii přítomnost jakéhosi ducha či bůžka, ochraňujícího určité místo; často býval zobrazován 

jako had. Podle Římanů má totiž každá bytost svého genia, tzv. ochranného ducha. Tento duch dává lidem i místům život, 

doprovází je od narození až do jejich smrti. Určuje jejich charakter, tedy povahu člověka či místa; jinak řečeno genius tak 

označuje co věc je nebo čím „chce být". Antický člověk bral velký zřetel na místo kde žil, dával si záležet na tom, aby v dobrém 

vycházel s geniem lokality a věřil, že jeho možnost přežití záleží na dobrém vztahu k místu, jak ve fyzickém, tak i psychickém 

slova smyslu. Úcta k danému místu vyústila v personifikaci na antropomorfní bohy, které ve starověkém Řecku uctívali. Úrodná 

místa byla zasvěcena Démetře a Héře, místa spojená s intelektem a kázní Apollónovi, místa na horách s výhledem do všech stran 
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Diovi atd. Dávní předkové chovali ke geniu loci úctu, ale také měli vůči němu respekt, neboť věřili, že s ním musí dobře vycházet, 

aby vůbec mohli spokojeně žít. Vliv prostředí na duševní život je prastarou záležitostí a neuvědomovala si ji pouze uspořádaná, 

strukturovaná společnost. Už člověk, kterého dnes označujeme slovem „divoch", si nutně začal uvědomovat sebe sama, své 

duševní procesy; začal se také ptát, odkud se bere tato „duše". Nedostatek zkušeností a poznatků způsobil, že místo aby 

vysvětloval pocity objektivním prostředím, ozřejmoval svět duchy, jimiž oživil všechny předměty a jevy. V dnešním slovníku má 

však tento obrat spíš význam specifické atmosféry dané oblasti, než jakési místní ochraňující síly. Překládá se v současnosti jako 

„duch místa". Duchem se ovšem nemíní nikdo třetí, např. nadpozemské síly či bůžek, ale jedinečnost atmosféry místa samého. Je 

to něco, co s jistotou považujeme za důvod sepjetí nás samých s daným místem, neumíme ho však pojmenovat. A přesto se 

kvůli němu stále vracíme tam, kde je nám dobře. Duch místa se nevznáší někde nad ním, ale je vepsán do tvarů, struktur a 

barev kraje. Také linie horizontu se podílí na geniu loci a jeho necitlivé a bezmyšlenkovité narušení může poškodit samotný 

základ duchovní kostry krajiny. Obecný význam genia loci místa tkví ve shodné identifikaci určitého místa většinou lidí. Může se 

vztahovat třeba k jeho strašidelnosti, tajemnosti či jakési pietnosti spojené s událostmi minulosti. Ale může být také příčinou jeho 

oblíbenosti. Na těchto místech najdeme často lavičky, vyhlídky, ukazatele s popisem či prostě místo vyšlapané více než jiná. 

Ovšem genius loci má také rozměr osobní. Na rožmitálsku, v mém rodném kraji, je docela malý háj Hůrka. Je častým cílem 

odpočinku a procházek tamních obyvatel. Znamená pro ně jistě také něco velmi příjemného, ale každopádně odlišného než pro 

mne. Hůrka pro mne znamená vůni mateřídoušky, vyprahlou suchou cestu porostlou bylinami, ohnutá maminčina záda, poslední 

procházky s prababičkou, chrastění semen v luscích odkvetlé lupiny a nejlepší třešně z širého okolí. Znamená pro mě pohodu a 

klid, útočiště v kterékoli době. I přes rozdíl dvaceti let, kdy je bylinková cesta dávno zarostlá tzv. zaječím pyskem a kdy už dávno 

prababička není mezi živými, přesto vidím Hůrku stále stejnýma očima. Ten pocit je můj osobní rozměr genia loci onoho háje, 

tedy místa, ke kterému se vztahuji na základě jeho identity. Pojmem „místo" v tomto případě rozumíme samozřejmě něco víc, 

O /• 



než abstraktní polohu či plochu. Místo má svoji totalitu, jež utvářejí konkrétní věci, které mají hmotnou substanci, tvar, barvu, 

texturu... Jsou námi definovatelné nebo slovy J. Sádla interpretovatelné coby proces čtení krajiny. A právě tyto věci společně 

určují charakter prostředí, které je podstatou daného místa. Jde tedy o kvalitativní jev a nemůžeme jej redukovat pouze na 

některou z jeho vlastností (plošnost, velikost, atd.). Při myšlence na toto místo pociťujeme zřetel na konkrétní povahu. Náš 

způsob čtení krajiny tedy znamená možnost nahlédnutí do její „duše" a alespoň částečné poodhalení jejího genia loci. 

Na jiné úrovni přemýšlení o krajině ji lze označit jako hraniční, pro člověka poslední uchopitelnou úroveň.To, co následuje 

v hierarchii živých soustav nad krajinou je planetární prostor, sféra, kosmos. Hraniční linkou je člověkem viděný horizont jako 

pomyslný předěl pozemského a nadpozemského. Termín „horizont" je převzatý z řečtiny a rozumíme jím spojení či přechod nebe 

a země. Původní pojem převedl do německého termínu „Der Horizont" básník a spisovatel Philipp von Zesen (1619-1689), který 

byl považován za prvního německého spisovatele svým povoláním. Horizontem mínil předěl smysly viditelné plochy nebe a země. 

11 „Krajina je jednou z organizačních úrovní života. Je začleněna do strukturní hierarchie živých soustav: organely - buňka - tkáň - orgán - jedinec -
populace - společenstvo - krajina." Cit. Sádlo, J. Krajina jako interpretovaný text. In Filozofie živé přírody. Praha : Herrmann a synové, 1994, s.179 
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2 STRUKTURA KRAJINY 

Každá krajina má svoji strukturu. Charakter krajiny komentuje její tvář, tedy vše, co ji tvoří. V krajině tvoří strukturu podle 

filozofa Heideggra půda, horizont a nebe. „Země je to, co úslužně nese, v květech plodí, co se rozprostírá do šíře vodami a 

skalami a vzchází v rostlinstvu a zvířectvu. Nebe je klenoucí se dráha slunce a měsíce měnícího svou podobu, třpyt putujících 

hvězd, roční doby a jejich proměny, světlo a soumrak dne, tma a jas noci, přívětivost či nepřízeň počasí, plynoucí oblaka a 

blankytná hloubka éteru." To, co je mezi nebem a zemí Heidegger nazývá světem a říká, že svět je příbytkem, který obývají 

smrtelníci. „Bydlení je způsob, jaký jsi ty i já, jakým jsme my lidé na zemi..." (Heidegger). Lidskou situaci vykládá napětím mezi 

tíhou gravitace, fyzické dřiny, poutající pobyt k zemi, půdě, rodné hroudě, jež nás časem pohltí, a osvobozujícím, absolutně 

transcendujícím otevřenem nebeské báně, kde sídlí bohové a kam nás vede náš duch, tam kde se vypočítávají nebeské cykly. 
v 

Člověk se, jako každý jiný živý tvor, od svého počátku snaží vymezit vůči svému prostředí. Důsledkem jeho snahy jsou také 

všechny výpovědi vizuálního zobrazení skutečnosti, krajinomalby. 

V krajině se potkává nekonečně mnoho přírodních i geometrických tvarů, barev, odstínů, tónů, úhlů, předělů a spojnic, linií a 

ploch. Bez označení a pojmenování, která jsou nám vlastní skrze naše kulturní dědictví, by byla krajina pro člověka neuchopitelná 

docela. Horizont je krajinným prvkem, je rovněž uchopitelný pouze v případě, že jsme tento výraz přijali jako předělující linii jevů 

označovaných obecně jako nebe a země. Obraz světa si vytváříme na základě našich smyslů, ale do vlastní poznávací struktury 

se zařadí pouze tehdy, pokud si jej nějakým způsobem označíme. K tomu nám dopomáhají znaky, které tedy můžeme považovat 

za jakési propojení dvou na sobě jinak nezávislých věcí: označujícího (signifiantu) a označovaného (signifié). „Znak je smyslová 
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realita, která v určitém vztahu (v procesu sémiózy) pro někoho (pro interpreta) něco zastupuje nebo k něčemu poukazuje" 

(Chvatík 1994, s. 59). Naukou o znacích se zabývá vědní disciplína zvaná sémiotika, u jejíhož zrodu stál zejména Švýcar Ferdinad 

de Saussur. Ve svém studiu vycházel ze zkušeností a analýz jazykových. Struktura jazyka je podle něj v jistém smyslu klíčem i ke 

struktuře světa a věcí, z nichž se tento svět skládá (tedy i krajiny). Dodává, že právě jazyk dává tvar našim otázkám a 

odpovědím, tzn. podílí se i na tom, jak svět chápeme a vidíme. Vnímatel se může spoléhat pouze na své představy, které vznikají 

na základě dosavadních zkušeností a ty jsou samozřejmě u každého jedince značně diferentní. Proces sémiózy představuje 

schéma tzv. Ogden-Richardsova trojúhelníku:2) 

Význam znaku, konkretizace díla ve vědomí příjemce, estetický objekt. 

Samotný význam znaku s sebou nese často složitější výpověď, než bychom mohli prvoplánově očekávat. Základní význam 

(dénotât) se vztahuje k významům doprovodným, vedlejším (konotacím), přičemž je zásadní, aby měl význam 

2) viz CHVATÍK, K. Strukturální estetika. Praha : Victoria publishing, 1994, s. 59 

V 

S 

Smyslový nositel znaku, 

hmotné dílo, artefakt. 

D 

Désignât nebo dénotât, 

objekty nebo děje, jež znak označuje. 
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intersubjektivní rámec. Strukturalistická škola 3) interpretuje význam výrazu nikoliv jako jejich pouhé označující nálepky, ale 

chápe je coby hodnoty. Významy tedy přicházejí na svět až skrze jazyk, neexistují před jazykem ani nezávisle, mimo něj. Jazyk či 

vizuální vyjádření není pouhé kopírování světa, ale nástroj interakce mezi lidmi a mezi lidmi a světem. Struktura jazyka je nám 

v jistém smyslu také klíčem ke struktuře věcí a světa vůbec, protože dává tvar našim otázkám a odpovědím na ně a tím ovlivňuje 

i způsob našeho vnímání a chápání. Strukturu krajiny tvoří jednotlivé krajinné znaky. Každý jednotlivý znak je dán svojí 

strukurou, která je opět utvořena ze znaků, jež tvoří struktura...atd. Krajina je neustálým prolínáním znaku ve strukturu a 

strukturu ve znak. 

2.1 Struktura 

Diplomová práce sleduje proměny znaku a struktury ve výtvarném vyjádření tématu krajiny. V předchozí kapitole jsem nastínila 

problematiku výkladu spojenou s termínem „znak", nyní se pokusím přiblížit také pojem „struktura" na obecné úrovni. Pro termín 

struktura neexistuje jedna univerzálně platná definice, ale její výklad spočívá v souvislosti s jinými obecnými pojmy, jako je 

3) Strukturalistická škola vznikla v meziválečném období, v 50. a 60. letech se pak rozvíjí. Zakladatelem strukturalismu jako vědního oboru je Ferdinand de 
Saussure, jehož dílo Kurz obecné lingvistiky (1916) mělo zakladatelský význam. „Základní pointou strukturalismu je přesvedceni, ze u jazyka skutečné 
hodného toho jména nemohou vertikální vztahy (tj. vztahy propojující výrazy s jejich významy) existovat bez horizontálních vztahu (propojujících jazykové 
výrazy mezi sebou); že vztah jednotlivých výrazů k mimojazykové skutečnosti je v podstatném smyslu vymezován i vztahem tohoto výrazu k jiným 
výrazům jazyka" viz Cit. PEREGRIN, J. Význam a struktura. Praha : Oikoymenh, 1999, s. 11 
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celek, část, skládání. O struktuře lze hovořit tehdy, pokud je skutečnost v kontextu nějaké soustavy celků a částí; je vlastně 

způsobem uspořádání částí do celku. Částmi rozumíme znaky neboli prvky, které jsou utvářeny souvztažností. Na strukturu 

můžeme nahlížet ze dvou lišících se pohledů. První vypovídá o struktuře jako nutného prvku skladby nějakých částic do celku, 

fen. každá věc má svoji strukturu. Druhý způsob výkladu pojmu závisí na tvrzení, že věci mají strukturu, když můžeme 

v uspořádání jejích částic objevit nějakou pravidelnost, nějaký vzorec.4) V tomto smyslu struktura pak znamená způsob 

uspořádání. Struktura má vždy rámec (kde končí) a má také kontext (vliv okolí), který ji ovlivňuje. Při jakékoli strukturální 

analýze je nutné sledovat obě roviny, tedy kontext s okolím i vnitřní úroveň dané struktury. Znaky, které strukturu tvoří, mají 

různou míru podobnosti, až totožnosti. Vytvářejí celkový charakter struktury, její fundament. Opakování jednoho stejného prvku 

vytváří strukturu typu řád. Protipólem lze nazvat strukturu chaotickou. 

Záleží vždy na míře organizace jednotlivých prvků tvořících celek; uvedenou dialektickou cestou můžeme dosáhnout pak 

struktury geometrické (řádu) a organické (chaosu).5) Ani organická struktura nepostrádá prvek řádu, pouze je méně přehledný, 

vztahy mezi jednotlivými prvky jsou těžko vyjádřitelné. Můžeme tedy konstatovat, že struktura je někde na ose mezi řádem a 

chaosem, má vždy obojího určitou míru. Struktura je pojmem jednoznačně abstraktním. 

Myšlenky některých posta na lytických filozofů (Wilfrid Seilars, Robert Brandom) jsou založeny na nutnosti rozlišovat strukturu 

světa přirozeného a světa formálního. Ve světě přirozeném je vše neostré a proměnlivé. Můžeme jej poznávat a popisovat 

v rámci přírodních věd, přičemž se studium týká konkrétních věcí. Ve světě formálním je naopak vše pevné, neměnné a ostře 

vymezené. V tomto světě můžeme definovat, ustavovat a dokazovat jevy nejčastěji prostřednictvím matematiky, která nám 

Pomáhá „zesrozumitelnit" skutečnost do schématické formy. 

4)vzorec- angl. „pattern" 
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V reálném životě se v současné době člověk konfrontuje s celou řadou nových a neobvyklých situací, zejména s přibývající 

produkcí rozmanitých intermediálních forem útočících něčím „nadreálným" či „virtuální realitou". Hře se znakem se v tuto chvíli 

jaksi komplikují pravidla. Namísto jazyka dochází v současnosti ke zdůrazňování vizuální gramotnosti každého jedince, tedy 

celkově stoupají nároky na úroveň vizuální kultury společnosti. Slovesný jazyk se stahuje do pozadí a je do značné míry zastíněn 

kulturou obrazu. Rozmanitá nabídka „dokonalejších" skutečností než je reálná skutečnost sama, optické klamy, pohyby a 

proměny vizuálního obrazu a dominující pn/ek zpřítomnění podmiňují řadu otázek, které si pozorovatel klade. Nabízí se zde 

například úvaha, zda je struktura „objektivní" skutečnost nebo až produkt našeho vnímání, výplod naší mysli? 

Pokud můžeme krajinu metaforicky nazvat interpretovaným textem, potom jistě lze také každý její jednotlivý znak nazvat slovem 

a každou její strukturu větou, či obecněji, jazykem. Náš jazyk můžeme ve zjednodušené formě nazvat spojením mnoha slov. 

Stejně tak krajinu tvoří nekonečná řada bodů, linií a prvků. Slova se shromažďují do vět a také kumulace jednotlivých znaků 

vytváří strukruru krajiny. Stejně jako český jazyk je jedním z indikátorů naší národní identity, tak také horizont české krajiny je 

typický právě pro naši zem a každý rodák pozná, že je doma. Tak jako se český jazyk udržuje, formuje i pitvoří a zanikají jeho 

určité formy a tvary, tak i prvky českého horizontu jsou chráněny, střeženy i ničeny. Obojí se proměňuje v duchu doby a tím, co 

s sebou přináší. Napříč třemi stoletími, včetně počátku současného, je proměna horizontu dosti znatelná, stejně jako proměna 

naší mateřštiny. 

51 Pojem „chaos" je v současné době zatížen jakousi pejorativní konotací. Ve sledovaném kontextu chaos vnímám na stejné úrovni jako řád, tzn. 
uspořádání prvků nějakého celku, přičemž je více či méně jednoho nebo druhého. 
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2.2 Znak jako slovo 

Jednotlivé znaky krajiny můžou být přírodní a umělé, harmonizující či narušující, mají odlišný důvod svého vzniku a rozdílný účel 

své existence. Co můžeme nazvat znakem přírodním? Toky vod jsou regulovány, lesy sázeny účelově smíšené či jednodruhové; 

jednoduše od stébla trávy až po zelenou masu, vše již dlouhou dobu podléhá kultivaci člověka. Pokud bychom však vyloučily tyto 

prvky přírody, pak by nezbylo nic, čím bychom se mohly ještě zabývat. Proto pod název přírodní znaky řadím pro svoji práci vše, 

co má přírodní charakter, bez ohledu na to, jak velký či vůbec nějaký podíl prvotní přírody v sobě nese. V jazyce to jsou např. 

slova jako řeka, hory, údolí, slunce, les atd. Znaky umělého charakteru jsou takové, které člověk vytvořil a dosadil je dle své 

úvahy do kontextu znaků přírodních. Jsou to tovární komíny, věže, rozhledny, výškové stavby aj. Jim poplatná slova můžou být 

umělotina, mrakodrap, věžák aj. Logicky to, co si člověk vytvářel, to si také musel pojmenovat, neboť cokoliv beze jména 

pozbývá své identity. Prakticky všechna lidská společenství vždy rozlišovala rozhraní světa lidského a mimolidského jako něco 

protikladného. Dichotomní charakter vnímání světa přírodního a kulturního je starý jako lidstvo samo. Mezi pojmy „cultura"6) a 

„natura"7) téměř automaticky vkládáme intuitivně slůvko versus. Kulturou rozumíme to, co má být pěstováno; „původně výraz 

pro zemědělskou kulturní krajinu a její „kultury" a poté i pro civilizační jevy všeobecně" (Komárek 2000, s. 29). 

' Cultura - slovo pochází ze slovesa collo, collere, cultum značící obývat, pěstovat, pečovat, též uctívat (odtud kult). Viz Komárek, S. Příroda a kultura. 
Praha : Vesmír, 2000, s. 29 
n Natura - z lat. nasco, nascere, natum, znamená roditi se. V zásadě se jednalo o latinský překlad řeckého slova fy sis- příroda, přirozenost (i lidská -
-jakou má náturu?*). Příslušné řecké slovo je od kmene fyó- roštu, vzrůstám. Polárním pojmem k přirozeným jsoucnům - fyseibyly v řeckém světě nomoi 
-jsoucna povstalá konvencí, domluvou - zákony, zvyky a tradice, slovo se odvozuje od nomos- pastvina. Viz tamtéž. 
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Kulturním tedy označujeme to, co nevzniká přirozeně, samovolně a zároveň, co vyžaduje naši péči pro zachování své existence. 

Naopak to, co se rodí samovolně a přirozeně řadíme pod slovo natura. Představa protichůdnosti přírody a kultury může vyznívat 

nepochopeně, pokud naše smýšlení zakládáme na představě světa jako jednotného, živého celku, kde se člověk (a jeho kultura) 

nutně nachází uvnitř přírody. Taková představa je založena na vzájemné interakci, nikoli na vztahu výlučného soupeření a nutné 

hierarchie. Sledování prvenství jednoho nebo druhého se zdá být často otázkou spíše ideologicko - politickou než snahou o 

„opravdové" poznání. Příroda i kultura ukazují v lůně krajiny svoji svébytnost, ale také vzájenou odkázanost a možnost 

spolupráce. Jsou v krajině do sebe navzájem vrostlé. 

Charakter jednotlivého znaku je dán prostředím, v němž se nachází, podobně jako jednotlivá slova. Nejsou např. skály jako 

skály, protože Prachovské skály jsou typu pískovcového, na rozdíl od Potštátských skal na severní Moravě, geologicky tvořených 

břidlicí s pomístným výskytem křemenných žil. Podobně na Moravě zapadá slunko, ale v Čechách slunce. Rozmanitost a 

diferenciace jednotlivých znaků a slov můžeme považovat za přednost, prvek bohatství, naše společné jmění. V naší kultuře je 

zvykem si svého jmění vážit a ambiciózní člověk ho dokonce může dovést ke svému zhodnocení, pokud s ním nakládá správně. 

Bohatost a členitost krajiny nás uchvátí svojí krásou a hrdě ji zprostředkujeme např. občanu Oregonu, zvyklému na monotónní 

jednodruhové dálavy, charakteristické pro tamní kraj. Ovšem i „jeho" monotónní krajina může být pro jiného zdrojem úchvatné 

percepce, stejně jako pouštní scenérie nebo dálava oceánu. Podobně je to i s jazykem: čím rozsáhlejší bude naše slovní zásoba, 

tím větší bohatství máme ve svém hrdle. Ovšem i docela malé mimické gesto může být výmluvné stejně významně, pokud bude 

užito ve správnou chvíli. 

Jednotlivé znaky se však mění a s postupem doby se proměňuje také čeština. Na horizontu již nelze spatřit pastoušky či chýše, 

ale bytovky či panelové domy. Četnost a hustota borů se značně mění, některé řídnou, jiné se vysazují, řadu z nich protnuly 

dálniční tahy. Neprojíždí tudy koňské povozy, ale nesčetný počet automobilů a motocyklů. Některé znaky přibývají a se svojí 
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novou tváří mění i dosavadní ráz krajiny; jiné mizí, zanikají a tím ho rovněž pozměňují. Pokud v prostředí poměrně rovinatého 

charakteru „vyroste" halda či umělý kopec, změna rozhodně není zanedbatelná. Pokud naopak zmizí „kus" krajinného znaku, 

např. červeného kamene v lomu nebo hektary borového lesa, také je to velmi citelný zásah pozměňující krajinu celkově. Nelze 

vymezit o jaký zásah jde, často i pomyslně pouze účelový čin v krajině přinese něco dobrého, například vytěžený lom se stává 

úrodnou půdou pro sukulentní a skalničkové rostliny, některé hlodavce či ptáky. Při jedné ze svých procházek polomem jsem 

vyrušila právě rodící zaječí samičku, své místo si vybrala na pozůstatku spáleniště, které tam člověk po sobě zanechal. Opět se 

na tomto místě mohu odvolat na Sádlovu „krajinu jako interpretovaný text", který čte každá krajinná složka jinak a to co do 

objektu zájmu, tak co do měřítka, v němž je tento objekt vnímán.8) Neznamená to však, že ji každý „čtenář" čte libovolně. 

Naopak, musí ji zcela konkrétně respektovat a zohledňovat její a své možnosti, protože krajina není nikdy krajinou samou o sobě, 

ale i určitou tradicí jejího vnímání. Krajinu nelze vnímat, pokud nejsme její součástí a na druhou stranu nelze popřít, že člověk 

„jako člověk" každou krajinu přesahuje. Zatěžko hodnotit a soudit lidské činy v krajině, vždyť ani zemětřesení nebo povodeň 

nelze nazvat něčím dobrým, a přesto i tyto živelné události mají v přírodě své místo. Pravidla, stanovující meze pro únosnou a již 

neúnosnou míru přeměny nature v culture bychom jen marně hledali. Hlavním indikátorem pro pohyb v krajině a zásahy do ní je 

lidský způsob myšlení, cit a svědomí. R. Scheldrake píše, že myšlenka přírody jako mechanického a neživého systému je jistým 

zpüsobem víc uklidňující a dává pocit, že povzneseni nad primitivní animistický způsob myšlení ovládáme situaci. Ale jedná 

se o potlačení rozporných (nejistých) pocitů z Matky přírody. „Je krásná, plodná, dává potravu, je laskavá a štědrá. Je ale také 

divoká, ničící, neuspořádaná, chaotická, dusící, zabíjející - matka ve své hrůzyplné podobě jako Nemesis, Hekaté nebo Kálí" 

8> „Myš: krajina jako bludiště pachů v měřítku čtverečních metrů; jestřáb: krajina jako přehlednost tvarů v měřítku čtverečních kilometrů..." viz cit. Sádlo, J. 
Nina jako interpretovaný text. In Filozofie živé přírody. Praha : Herrmann a synové, 1994, s. 182 
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(Seldrake 1994, s.3). Zároveň lze v současnosti zaznamenat celou řadu alternativních snah v procesu hledání jakéhosi vyššího 

transcententního zakotvení, jako důkaz nedostačujícího vědomí světa coby fungující mechaniky. 

Součástí krajiny jsou nejen statické prvky, ale také dynamické, nestálé. Prolétající hejno ptáků, stoupající pára z lesů, barevná, 

avšak pomíjivá duha, zintenzivňující se déšť či listí, které neustále mění místo podle toho, kam ho vítr zanese. Také slovník 

českého jazyka se postupem doby mění; v současnosti se slovní zásoba češtiny zúžila o výrazy charakteristické pro minulé roky, 

desetiletí i století a zároveň byla obohacena o výrazy nové. Jejich existenci nezrušila černá čára čísi ruky, ale prostý fakt, že prvky 

jež znázorňovaly, byly nahrazeny jinými. Pokud slovem nerozumíme pouhé označení pro danou skutečnost, ale chápeme jej 

v sémantické rovině jako zprostředkovatele významu,9) pak s přehodnocenou hodnotou výrazu se musí změnit i výraz sám. Povoz 

býval zapřažen za koně a s výměnou koní za automobily se aktualizuje pojem vozík nebo kára. Tvar či materiál nákladního 

objektu se příliš výrazně nezměnil, stále se veze na kolech za hnací silou, a přece se hodnota výrazu proměnila, vždyť každý z 

nás povoz od vozíku rozlišuje. Dosavadní povozy jsou potlačeny a některým pojmům se dostane úplného zániku (což 

neznamená, že by zanikl v pravém slova smyslu, pouze zůstává jaksi ležet ladem, až se výraz z důvodu zapomenutí vypustí 

z aktivního jazyka úplně). V korelaci s tím vznikají pojmy pozměněné nebo zcela nové. Například slovo maminka nemůže logicky 

zaniknout nikdy, dokud se lidé budou dále rozmnožovat. Ale od máti, matinky, matičky a mamičky se dnes upínáme spíše 

k matkám, maminkám, mámám, mamkám, maminám apod. 

Naukou o významu jazykových výrazů se zabývá část jazykovědy zvaná sémantika (řec. séma- znak). 
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2.3 Struktura jako řeč 

Žádná věc na světě není bez pozadí. Žádná věc nestojí sama o sobě, opomenuta od souvislostí a kontextu. Jednotlivé znaky 

krajiny jsou propojeny, překrývány, sousedí spolu, ústí v jedno či vrcholí v mnohosti. Z hlediska fenomenologie10) můžeme 

odkázat na svět jako na kontext a horizont každé věci. Zvláště v Husserlově pojetí světa (viz Krize), kde se objevuje kritika 

novověkých technovědných konstrukcí zakrývajících pověstný „přirozený svět", se objevuje motiv vazby lidské existence na 

prostor. Nikoli však ve smyslu abstraktní sítě souřadnic, ale ve smyslu konkrétně strukturované, či stylizované krajiny, v níž 

člověk pobývá a je zakotven, a v jejímž rámci se mu věci smysluplně zjevují. Svět je vzájemnost, která ústí v celistvost, jinými 

slovy každá věc se k pomyslnému celku odkazuje a vztahuje. Věc zredukovaná pouze na svou vlastní podstatu je vlastně 

schopností člověka redukovat, nikoli skutečnost sama. „Svět není suma všeho, ale spíše kontextovost" (Kratochvíl 1994, s. 46). 

Právě ona vzájemnost věcí nám umožňuje cosi o světě předpokládat (na základě našich zkušeností). Tato očekávání označujeme 

jako „přírodní zákon" a dávají nám pocit určitého řádu a jistoty. Kumulace jednotlivých znaků v jistém řádu nám připomíná větu, 

která rovněž potřebuje ke své existenci alespoň podmět a přísudek. Již žáci základní školy se dozvídají o vztazích mezi větnými 

členy, tj. mezi jednotlivými výrazy. Jedno se váže k druhému a třetímu a ještě dalšímu, přímo či nepřímo. Ve většině cizých 

jazyků je nutné při větné skladbě použít podmět. Naše mateřština je rozmanitější, nemusí tam být zřetelný. Víme, že tam nemusí 

být jakési „ono" a dokážeme skrytý podmět vztáhnout k větě předchozí či jiné, která se k němu vztahuje. Souvislost je v tomto 

10) Fenomenologie - nauka o ukazování, zjevování; filozofie, jež vede k originálnímu (pravdivému) názoru ducha sebe sama chápajícího. Objektivita 
Předmětu je uchopena vnitřní zkušeností poznávajícího subjektu. Jde o převedení předmětu před vnitřní zření subjektu, jez je schopno spolehlive vyjádřit 
věc v jejím bytí. Viz Olšovský, J. Slovník filosofických pojmů současnosti. Praha : Erika, 1999, s.44 
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případě nezbytná k pochopení. A tak postupně skládáme slovo ke slovu a větu k větě a vzniká nám tak ucelený psaný nebo 

mluvený jazyk. Kvalitní struktura českého jazyka může dát vzniknout krásné básni, vtipné pohádce, odbornému článku či 

moudrému ponaučení. Kvalitní strukturou jazyka tedy rozumíme např. bohatou slovní zásobu, smysl pro vhodný výběr slov, jejich 

použití, způsob interpretace atd. Ale přesto i méně slov někdy výstižněji postihne myšlenku nebo i vulgární výraz může být právě 

na místě. Navíc zde hraje významnou roli kulturní rámec, v němž daný jazyk vzniká, existuje i zaniká, který má vliv na gramatiku 

a větnou skladbu jazyka. Tak jako krajina má svá místa - topoh^, tak i naše řeč má svá místa, podle níž ji identifikujeme a 

orientujeme se v ní. Má svou identitu, které zcela rozumí jen ti, kdo zde žijí, protože řeč může mít řadu skrytých významů a 

nestačí k jejich identifikaci pouhá „školní znalost" češtiny. V každém jazyce také vznikají různé jeho subkultury, které označujeme 

např. „slang" nebo „hantýrka". Také přísloví je výmluvným příkladem pro nezbytně nutnou znalost kulturního rámce, jež „šije" na 

míru. Řeč je rozvíjením odkazů autorů, kteří touto řečí hovořili před námi a jež nám předávali nejen slova, ale i stále obnovované 

zvýznamňování. V jiných případech může být potlačení všeobecně uznávaných pravidel vyjádřením módního trendu nebo jakousi 

avantgardní snahou, další můžou být přejaté z cizího jazyka bez souvislostí a vztahů, za kterých pojem v původním jazyce vznikl 

apod. Různé typy až násilných „anglismů" mohou do určité míry znamenat jakousi redukci jazyka vlastního, na jejímž základě 

přichází o cosi ze své svébytnosti. Stejně jako „balíme" vizuální obraz do určité formy, také na našem způsobu používání jazyka 

jsou patrné naše osobní dispozice pro práci s ním, ať už se jedná o formu slovní, písemnou, ale také například myšlenkové 

operace nebo nonverbální projev. S jazykem lze neustále pracovat, zdokonalovat jeho formu a směřovat k ryze svému vlastnímu 

způsobu užívání. Řád v krajině hledáme obtížněji než v gramatice, ale přesto i krajina je souvztažností organického řádu 

111 Topos-řec. místo, pl. topoi 
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(viz kap. 2.1. Struktura). Je to právě řád, který nám umožňuje orientovat se v mnohosti. Pestrost a dynamika přirozených 

krajinných vrstev se zdá být pro naše smysly jaksi „výživnější" než lány jednoho druhu plodiny nebo polom dříve hustého 

porostu. Naopak, naši percepci jako by zaujímala více mnohočetnost struktury. Ale boží muka stojící osamoceně v širém poli 

mohou být stejně líbezným vjemem jako pohled na bohatě členěnou krajinu. Důležitým momentem se tedy stává způsob použití, 

jak v práci s krajinou (tedy krajinných znaků), tak i s jazykem (tedy slov). Někdy stačí jeden docela nepatrný výraz či jeden znak 

v celé záplavě krásy k tomu, abychom je ve své mysli ohodnotili coby nevhodné. Nevhodně zvolený výraz může zkazit příjemnou 

chvíli, celé odpoledne nebo dokonce i část života. To platí také naopak. (Je např. výmluvnější demonstrace než slůvko „ano" při 

svatebním obřadu?). S rozvahou i jistou dávkou emocí bychom měli nakládat nejen se svými slovy, ale také s tím, co nás 

obklopuje, s krajinnými prvky. Vždyť prvek krajiny se může proměnit ve znak určující její fundament. Příkladem může být obec 

Temelín. Při pouhém vyslovení názvu obce málokomu v mysli nevyvstane asociace s jadernou elektrárnou, která se stala 

dominantou (a tedy charakteristickým znakem) panoramatického pohledu na obec Temelín z poměrně širého okolí (pokud je 

dobrá viditelnost, lze ji spatřit od vysílače Praha - ze srdce Brd). Stala se znakem tamního kraje a pozměnila tím také jeho 

identitu. Cesty řeči a krajiny se sbíhají tam, kde slovy vyjadřujeme obdiv nad tím, co nás obklopuje. Ať se jedná o báseň, 

vyprávění, SMS zprávu, píseň, ale také nonverbální komunikaci či myšlenku. Vztah ke krajině, či obecněji k přírodě, lze do určité 

míry rozpoznat z toho, jak člověk myslí a koná. Sdělení prostřednictvím gest, postojů nebo vizuálního vyjádření je stejně obtížně 

logicky uchopitelné, jako sám genius loci. Ale my o něm přesto víme. Síla myšlenek se někdy zdá být rovna realitě samé. Vztah 

je oboustranný, neboť co nám dává slova chvály a obdivu pro to, co vidíme, je právě sama realita a skutečná krajina tak, jak 

jsme schopni ji svými smysly zakusit. Je nám inspirací, motivujícím prvkem, jakousi dokonalostí, kterou zkoušíme uchopit, přiblížit 

se k ní. Je východiskem i cílovou rovinou naší tvorby. 
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2.4 Není struktura jako struktura aneb struktura české krajiny 

Struktura krajiny se různě proměňuje - s denní dobou, s ročním obdobím, s každým kilometrem, s klimatickým pásmem apod. 

Odlišnou „čteme" strukturu krajiny v rámci vymezení České země od struktur jiných, např. přímořského státu. Česká krajina je 

většinou popisována jako členitá, rozdělená do mnoha malých ploch. Krajina se vlní, střídání údolí pahorkatinou není výjimkou, 

rozměrnější rovinatost bychom chvíli hledali. „V Čechách se krajina mění každých dvacet či třicet kilometrů, zatímco v ruské stepi 

nebo americké prérii zůstává stovky kilometrů stejná" (Cílek 2004, s.18). Kolorit určuje převaha nejrozmanitějších odstínů a 

sytostí zelené barvy. Struktury naší krajiny jsou rozmanité a pro lepší orientaci si je člověk označuje. Tak ovšem vzniká otázka, 

zda vnímat krajinu jako jednu kontinuální, proměňující se strukturu ve znak, nebo zda ji lze vnímat také jako členitost zemského 

povrchu na jednotlivé krajinné struktury (Šumava, Brdy, Českomoravská vrchovina, polabí, apod.) integrované v celek. Přičemž 

je patrné, že jednotlivé struktury mají i přes vzájemnou provázanost svoji autonomii. „Kybernetika krajiny musí být plastická a 

kontinuální, jinak by na hranicích dvou krajin vznikalo pásmo disharmonie, pásmo logického sporu a kompetice dvou odchylných 

kybernetik." (Sádlo 1991, s.184). V této souvislosti hrají významnou roli ekotony,12) v nichž se mísí bohatost dvou či více 

krajinných struktur. 

Jedním z charakteristických rysů naší krajiny je posazení vesnice v krajině. Plní funkci jakéhosi „zrna" krajiny, které si 

ponechávalo svůj soběstačný mikrosvět. Až donedávna byl pro naši krajinu (jakožto evropskou) charakteristický rozdíl mezi 

12) Ekoton - okrajové společnstvo vznikající na hranicích dvou různých společenstev - např. okraj lesa a počátek louky na les navazující + organismy jež v 
této oblasti žijí; vytváří se zde tzv. okrajový efekt, charakteristický druhovou pestrostí. 
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osídlenými plochami a volnou krajinou. Bývalo jasné, kde končí vesnice a začíná pole či les. Dvacáté století mění strukturu krajiny 

tím, že zastavuje volnou krajinu a namísto zřetelného sídla nebo zřetelné krajiny vzniká jakási amorfní plocha. Jedná se o 

zástavby krajních periferií měst a vesnic, tzv. suburbie. Tento současný trend mění horizont krajiny nejen tím, že „rozostřuje zrno 

krajiny", ale také tím, jaký druh zástavby volí. Jedná se zejména o stavby nejrůznějších makroobchodních řetězců, sklady, 

garáže, ale i rodinné domy ve stylu tzv. podnikatelského baroka. Typický obraz sídla „satelitního městečka" je nahrazen jakousi 

směsicí cizorodých prvků (věžičky, obloučky, parková úprava zeleně, minizámečky, arkýřky atd.). Jejich vznik a existence závisí 

na množství bohatých lidí, módě, ale i sociálním modelu. Nejen na příměstských periferiích, ale také na okrajích vesnic se 

s krajinnou strukturou proměňuje struktura osadníků, resp. vztahů mezi krajinou a jejími obyvateli i mezi obyvateli vzájemně. Do 

krajiny, doposud označované jako venkovská, jsou zasazovány prvky s městskými parametry. Důležitým krokem je porozumění, 

co město vlastně je a jak vzniklo z hlediska lidských vztahů. Obyvatelé suburbie si často staví velké hradby, připomínající 

opevnění kolem svého zámku a bývají ostražití k pohybu a činnosti sousedů, zda tak činí pouze na svém pozemku nebo zda jim 

nevidí oknem do kuchyně. „Můj byt je můj hrad, ale mé město, to je kompromis. Už od pradávna vytvářela hra mezi soukromým 

a veřejným, mezi rodinou a politikou, kompromis mezi mým a obecným, určitý typ občanské společnosti" (Cílek 2005, s.98). To 

platí také pro venkovské sídlo, kde je člověk většinou obklopen rozsáhlejším soukromým prostorem zahrady, ale v tu chvíli, kdy 

na ni vstoupí, musí brát v potaz, že jeho zahrada sousedí s jinou - dalším soukromým prostorem, jež od sebe odděluje plot 

vymezující spise jen prostorovou rozlohu zahrady než majetkoprávní rozdělení hranice kam až majitel může zajít. Pro venkov je 

mnohem typičtější společné povídání sousedů u plotu, lavičky a místa společného posezení a komunikace, vzájemná výpomoc 

obyvatel, soužití namísto anonymity v rovině osobní. Snad každá česká vesnice má také svou náves. Místo, kde se lidé setkávají, 

kde spolu komunikují, kde spolu žijí. Struktura české krajiny se vyznačuje v osídlených místech právě společným prostranstvím. 

Jeto malá známka toho, že Evropan pečuje o veřejný prostor. Počínaje místem, které je v kolektivní péči, přes kontejnery na 
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recyklování odpadu, veřejnou dopravu až po např. zdravotnictví, školství či životní prostředí. Způsob kontinentálního smýšlení 

pak ovlivňuje nejen krajinu, ale domnívám se, že celkovou přírodu a tedy svět. „Ideál úcty ke společnému prostoru a aktivní péče 

o společné dobro"..."Evropa chápe společný prostor jako svou po/is, svou obec, a pečuje o něj" (Kohák, 1996, s.39). 
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3 HORIZONT JAKO VZTAH 

„Horizont v sobě spojuje různé duality. Je v něm cosi subjektivního, neboť je vždy spjat s pozorovatelem, i objektivního, ukazuje 

se v reálném světě. Poukazuje na nekonečno, a přitom je konečný. Patří k člověku, ale zároveň ke světu. Horizont sice 

neobohacuje svět, neboť k němu nepřidává nic nového, ale svět je bez horizontu nepředstavitelný. Přehlédnout celý svět, nebýt 

obklopen horizonty, by znamenalo být zcela mimo svět" (C. van Puersen 1977, s. 46). Horizont jako vztah chápeme tehdy, pokud 

se snažíme vymezit vůči svému okolí. Člověk, jako jeden z mnoha organismů (znaků) světa vnímá svůj kontext. Jsme si vědomi 

naší provázanosti s tím, co nás obklopuje a snažíme se tyto „nitky" pochopit, pojmenovat a někdy i ovlivnit. Horizontem nelze 

označovat pouze tradiční předěl mezi nebem a zemí, ale lze o něm hovořit také v souvislosti s pozadím nás všech, každé věci, 

každého jevu. Nic nelze vnímat ani myslet bez pozadí, neboť každá věc je vnímatelná a myslitelná právě vůči svému pozadí a 

svému horizontu. Lidská mysl má schopnost vyčlenit věc jako svébytné jsoucno bez dalších konotací. Ale určité vazby ve 

skutečnosti vždy existují. Jde ve své podstatě o úhel pohledu nebo směrování mysli správným směrem. Z hlediska 

fenomenologické filozofie je horizont metaforou, kterou se do vnitřního života vědomí člověka dostává jeho tělesný vnějšek. Svět 

jako „horizont horizontů" je vlastně souhrnem všech myslitelných krajin, v nichž se můžeme nacházet nebo jimiž můžeme 

putovat. Fenomén horizontu je místem, kde se stýká symbol vždy konkrétního, nám zámého a alespoň částečně uchopitelného 

(země) a odkaz k celku světa, jenž je univerzální a všeobjímající (nebe) a jenž přesahuje naše schopnosti uchopit jej jinak, než 

právě z perspektivy konečnosti a částečné zakrytosti. 

O /• 



Horizont je horizontem coby vizuální vjem člověka, sám o sobě není věcí. Člověku je ovšem tento vjem vynikajícím pomocníkem 

kjeho orientaci v krajině. Způsob percepce člověka funguje na jakémsi pomyslném obdélníku, do kterého se mu opticky zobrazí 

vše, na co právě patří. Důkazem takového vidění světa mohou být rozměry obrazů, formáty papírů a fotografií, ba i domy, které 

si lidé vystavěli nejčastěji do čtverhraného tvaru atd. Člověk je schopen vnímat svět z pohledu jemu vlastnímu - z povrchu 

zemského. Jde na čtyři světové strany, nad sebou má zenit,14) pod nohama nadir.15) 

Lidskou schopnost vizuálního vjemu označujeme jako trojrozměrnou, operujeme totiž se třemi parametry - šířkou (horizontálou), 

výškou (vertikálou) a třetí rozměr je hloubka, tedy vše od blízkého ke vzdálenému. Poplatné takovému vnímání se stalo člověku 3 

dimenzionální zobrazování (3D). Jedná se o vodítka, která pomáhají vyjádřit vztah člověka ke svému okolí. Tyto zákonitosti 

fungují při správném postupu tvorby perspektivy, např. využití úběžníků. Základním poznatkem však zůstává, že se jedná o 

problematiku výkladu vidění světa. Tuto oblast zkoumal představitel celostní psychologie Rudolf Arnheim. Podle něj je naše 

vidění světa založeno na proměnném působení dvou prostorových systémů: kosmického a karteziánského. Kosmický systém je 

organizován kolem středu, příkladem může být sluneční soustava, atomové jádro či sněhová vločka; jej ím organizován svět. 

i5) zenit - bod nebeské sféry ležící svisle nad pozorovatelem (dříve nadhlavník), 
nadir - bod nebeské sféry, ležící svisle pod pozorovatelem. 
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Karteziánský systém je založen na horizontále (osa x) a vertikále (osa y). V případě 

trojrozměrného obrazu také na hloubce. Umožňuje prostorovou orientaci a praktickou činnost. Na 

jejich základě vznikají a jsou čteny mapy, nejrůznější výkresy aj. Jde o zjednodušenou, ulehčující 

formu nazírání na svět. 

Arnheim je však přesvědčený, že žádný z obou systémů není dokonalý a že teprve jejich spojením 

vzniká nový, dokonalý, inspirativní celek. Koncentrický systém (kosmický) dodává střed jako bod, 

k němuž lze vztáhnout všechny vzdálenosti a v němž se protínají nejdůležitejší horizontální a vertikální 

osy. Karteziánský systém pak umožňuje rozlišit, co je nahoře, co dole, vlevo a vpravo, blízko a daleko. 

Střed neleží ovšem vždy uprostřed, někdy je nutné hledat ho na základě indukce. Střed je tedy ústřední 

místo pole sil, které kolem sebe utváří. Centra sil nakonec vytvářejí strukturu s jedním středem, 

středem rovnováhy. Například čára je řetězem center jednotlivých bodů podřízených jednomu směru. Vytvářejí společně 

strukturu vyššího řádu. Ono rovnovážné centrum bývá výsledkem celé hierarchie struktur podřízených center různých úrovní. 

Obraz krajiny lze vyjádřit také slovy, že se jedná o určitý výsek souše, který má nějaký střed, určitou hranici či okraj a uvnitř té 

hranice leží pole nějakých víceméně jednotných vlastností, tvořících dohromady určitou strukturu. Zobrazení vycházející 

z koncentrického systému má kulatou formu. Kruh jako zcela symetrická forma, hermeticky uzavřená před okolím jako by nebyla 

vázána k určitému místu a je jí vlastní svět bez tíže. Kruh je symbolem dokonalosti, představuje úlohu nadlidského (rituální místa, 

tvořící uzavřený prostor pro koncentrované bytí ducha), je mu vlastní napětí a soustředění na střed. Jedná se spíše o abstraktní 

Princip, avšak má zcela konkrétní prostorovou souvislost ve vztahu ke krajině. Krajina podle něj není jakékoliv místo na zemi, 
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neboť na nás často velmi silně působí jeho identita. Myšlenky a asociace spojené s místem jsou pak někdy spjaty se symboly, 

které sémanticky zprostředkovávají takové všeobjímající významy, jako je koloběh slunce, ročních dob, cyklické pojetí historie, 

kruh jako rámec rodiny atd. nebo zprostředkovaný význam může souviset s konkrétní tradicí, řečí, příběhy, představami, které 

jsou do jisté míry pravdou rámce oné krajiny a nikdy se z něj nemůžou zcela vydělit. Transcendentní významy krajiny však 

v současnosti zůstaly spjaty víceméně jen s křesťanskou tradicí, protože vázanost západního životního stylu na umělé městské 

prostředí nás těmto vazbám značně vzdálila. Vycházíme spíše z vizuálního rámce čtvercové formy jako východiska karteziánského 

systému, který je smyslovým obrazem země a pozemské existence (např. krajinomalba). Přemýšlením o našem okolí na základě 

osových spojení karteziánského systému vytváříme čitelné vzorce, na jejichž základě se můžeme zorientovat. Uspořádání do sítě 

je ovšem jednoznačně prostorem vědomí a existuje určité riziko nesouladu mezi myšlenkovou strukturou řádu a organickou 

strukturou skutečnosti. Krajina má proměnlivý charakter, je strukturována silami přírody - smršťováním, vyvýšením, erozí, 

plodností, odumíráním a dalšími faktory. Geometrickou přesnost v ní téměř nenajdeme. Od pobytu ve volné krajině neočekáváme 

přísně rovné a pravidelné tvary připomínající dálniční tahy nebo urbanistické členění panelového sídliště. Naopak, změny a 

nepravidelnosti krajinných tvarů nabízejí naší pozornosti nečekané pohledy, jež nás zvou, ale zároveň nechávají možnost volby. 

V krajině se orientujeme pomocí odkazů k jejím rysům, např. řeka, sráz, jehličnaté stromy, kamenný útvar, horský hřeben. 

Vztahujeme se k formám vytvořeným přírodními silami. V protikladu můžeme vnímat způsob orientace v zastavěné krajině, kde 

se na základě myšlenkových pochodů řádu osového systému budeme vztahovat spíše na sebe sama: „rovně a doprava, potom 

Přejít křižovatku, jít rovně a druhou odbočku doleva..." Přímé linie a plynulé křivky nejsou jen polaritami vzhledu, jsou to také 

Polarity řádu a života. V krajině existují přímé linie a pravé úhly nejčastěji vlivem mechanického zásahu; tvary vytvořené přírodou 

bývají zakřivené a nepřesné. Výzkum ukázal, že voda svedená do rovných kanálů ztrácí svou schopnost podporovat život, na 

rozdíl od proudu, který sleduje rytmické zátočiny a rovné úseky. A Václav Cílek píše o paměti řek, které se neustále vrací do 
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svých původních, přírodou vytvořených, koryt. „Řeka si pamatuje, kudy kdysi tekla. Ví, jaké povodí mají její boční údolí, ví, jak se 

jednotlivé přítoky mohou kombinovat. Bude se vracet do starých koryt bez ohledu na přání lidí a jejich stavby" (Cílek 2005, s.55). 

Narovnáním meandrů a jiným násilným formováním krajinných forem z tohoto pohledu vytlačujeme racionálním řádem řád 

organický. Na rozdíl od geometrizující formy lidského myšlení je geometrie živých organismů komplexní a nesouvislá, nevychází z 

formy závislé pouze na jednom měřítku. Přímé čáry se tedy v živém světě vyskytují jen ojediněle, přesto jsou však nezbytné pro 

naše racionální myšlení. Zjednodušující schémata mají svůj význam v udržení myšlenkové struktury při zachování určitého řádu, 

podstatného pro naši orientaci. Nejde tedy o to, jednu formu prostřednictvím druhé potlačit, ale spíše je uchovat v souladu. 

Vztah člověka a krajiny není jednostranný, také krajina nás ovlivňuje. „Krajina a vše kolem nás kanalizuje naše pohyby. Určuje, 

kudy půjdeme, kde se budeme vyskytovat" (Šizling 2004, s.69). Ona nesamozřejmost našeho pohybu v krajině je patrná 

z přemýtání sociálního ekologa B. Blažka o cestě.16) Jeho úvahy se vztahují ke způsobu „prošlápnutí" cesty, které zná i zvíře. 

Jsou to známé divoké stezky, zoologové dokonce uvádějí, že v původní krajině se vyskytovaly často po staletí nezměněné stezky, 

po nichž se pohybovaly generace zvířat. I člověk na ně naráží a zároveň je sám také tvůrcem. V nejpůvodnější formě se jedná 

např. o lesní pěšinu. Takovéto cesty se nikdy nevytvářejí záměrně. Vznikají tím, že se po nich chodí. Tam, kudy projde jen 

jednou nějaký jedinec, zřejmě ještě cesta nevzniká. Když však kráčí nějakým dosud neproraženým směrem, vychází přitom 

zpravidla z nějakého častěji se opakujícího východiska, ze svého domu nebo vesnice, a jde zase do nějakého typicky se 

opakujícího cíle, k jiné vsi nebo na místo své práce. Tam, kde šel někdo víceméně nevědomě tou nejpohodlnější cestou, ho 

následují i další, kteří však poopravují neobratnosti, jichž se ten před nimi mohl dopustit, čímž vytvářejí tu nejvhodnější cestu. 

161 Blažek, B. Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie, Šla pan ice: Era, 2004 
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Tak brzy vznikají preferované spojovací linie, jimž se díky tomu, že jsou prošlápnuté, dá brzo přednost před neprošlapanými. 

Krajina je autonomní, svébytná a soběstačná realita, která se vždy přizpůsobí skutečnosti. I kdyby člověka na zemi nebylo, 

zřejmě krajina změní svůj ráz, ale zůstane dál krajinou. Jeden nejmenovaný ochranář přírody říkal, že krajina je tak mocná, že 

přežije i ochranu přírody. Při pohledu na obraz krajiny, ať uměleckého díla či skutečnosti samé, si člověk vytváří náhled na 

vlastnosti vizuální reality a svou roli zde hrají také vjemy diváka. Jeho pozornost se může soustředit na centrum ovlivněné cílenou 

kompoziční strukturou výjevu, mírou dosavadních zkušeností diváka, ale promítá se zde také vlivy z oblasti sociální, genderové, 

kulturní a další, které do značné míry formují proces primární i sekundární socializace každého jedince. Stát, region, lokalita, 

škola a rodina utvářejí naše postoje, očekávání a hodnoty a zajišťují tak naši vnitřní identitu. Kultura je pojidlem společnosti, 

jakousi životní mízou každého národa a proudem mravní energie, tedy jedním z prvků, jenž udržují jeho integritu a jenž se 

předává živou kontinuitou. Kultura nestojí někde mimo místo, ale uvnitř či společně s ním. Kořeny v prostoru jsou jedním ze 

spojení s naší minulostí a budoucností a s hodnotami, podle kterých řídíme svůj život. Nejedná se o automatický proces, ale o 

živou, a tedy proměňující se, skutečnost. Mnoho prvků s bohatou kulturní minulostí zmizelo navždy. Změníme-li například 

horizont postupnou přeměnou vesnice v město, pak může dojít k zániku lidové tradice, ať už se bude týkat jazyka, krojů, 

umělecké tvorby nebo pracovní náplně obyvatel. Proces nekončí v prázdnotě, ale v budování nové struktury identity, založené na 

pozměněných postojích a hodnotách společnosti. „Horizont je věc veřejná" (Cílek 2000, s.92) a každý, kdo do něj zasahuje by 

měl být povinován požadavkem citlivosti a vnímavosti vůči formované krajině, neboť všichni se vztahujeme ke svému 

společnému „pozadí" našeho bytí. Náš vztah k horizontu je pocitem určité jistoty a způsobem orientace, které můžou mít vliv na 

osobní a sociální zdraví. Znám několik jedinců, kteří při pohledu na Prahu při sjezdu do města cítí úzkost u srdce, pozastavuje se 

jim dech, zrychluje tep a pociťují jakési sevření žaludeční oblasti. A na tento fyzický stav jim stačí jediný pohled na malý úsek 

krajiny. Je známo, že prostředí nás ovlivňuje, má vliv na naše tělo, duši i ducha. Co totiž činíme prostředí, které nás obklopuje, 
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činíme nejčastěji také sobě. Formujeme podmínky pro lidský život. „Základním principem civilizace jsou vztahy - mezi lidmi, mezi 

lidmi a přírodou, mezi přítomností, minulostí a budoucností" (Day 2004, s. 15). My všichni jsme nutnou součástí přírody a příroda 

se svými prvky, úrovněmi, procesy a cykly je zase naší součástí. Proto je žádoucí uvažovat neustále nad tím, jak tento vzájemný 

vztah sladit. Je příliš snadné považovat každou lidskou činnost jako zcela destruktivní pro přírodu. Prostředí nelze uchovávat ve 

stavu minulých století, je součástí naší přítomné existence. Žijeme v průsečících našeho času a času krajiny. I při stavu našich 

dnešních hodnot, životních postojů a názorů můžeme zachovávat přírodě důstojnou tvář namísto zneužívání. Je žádoucí mít na 

mysli, že nás stejná příroda bude obklopovat také v blízké i vzdálené budoucnosti. Nelze však tuto zodpovědnost nechávat pouze 

na vládě, architektech, urbanistech či Evropské unii, je nutné začít u nás samých. R. W. Emerson ve svých Esejích (1841-1844) 

napsal: „V klidné krajině a zvláště ve vzdálené Unii obzoru člověk postihuje něco tak krásného, jako je jeho vlastní bytost. " 

Struktury horizontů si v běžné všednosti každodenního života téměř neuvědomujeme. Neobdivujeme jej, ale pokud by se přes 

nocvýznamě změnil pohled na obvyklý horizont, najednou jako bychom ztratili něco osobního, něco vzácného. Ztratíme životní 

pocit obvyklého řádu a to nás znejistí, navíc jako by nám bylo něco „ukradeno". S rozvojem mobilních telefonů se rozhojnily také 

stavby věží mobilních operátorů. Svou přítomností však často poznamenaly dvě či dokonce tři věže pouhé jedno místo, např. 

jeden kopec v důsledku neschopnosti mobilních operátorů domluvit se. K věžím, výškovým a různým technickým budovám také 

vznikají malá parkoviště a příjezdové komunikace. Všechny tyto malé zásahy se v krajině sčítají a mění více či méně krajinný ráz. 

Každý, kdo se podílí na jeho změně by měl nejdříve zvážit důsledky svých činů a teprve potom jednat. „Skutečně násilné činy 

Proti přírodě jsou ve svých důsledcích i vskutku násilnými činy proti lidem" (Blažek 1997, s. 45). Fakt, že nás také příroda čas od 

času poučí svojí ničivou silou formou orkánu, povodně nebo dlouhodobého sucha nás nemá opravňovat k destruktivnímu 

způsobu smýšlení a jednání vůči ní. Agrese nemusí být za každou cenu jen destruktivní přírodní silou, ale v mnoha případech 

může znamenat také sílu konstruktivní. „Příroda se samoreguluje určitými procesy. Ne vždy jsou pro nás příznivé: patří k nim i 
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hladomor a nemoci. My používáme technologii: co je ale výhodné pro nás, nemusí být nutně dobré pro přírodu. Abychom zlepšili 

situaci lidstva i přírody, potřebujeme nový způsob myšlení: blízký přírodním procesům, ale také inspirovaný morálkou, tedy 

vědomým směřováním" (Day 2004, s. 19-20). 

3.1 Horizont jako symbol 

Duchovní hodnoty prozrazující linie horizontu tkví nejen v sakrálních památkách, ale také v památkách národních a mytických, 

určujících naší identitu (např. Vyšehrad, Křivoklát, atd.). Patří sem také přirozené krajinné prvky, které v sobě nesou historickou, 

mytickou a poetickou hodnotu (např. hora Říp, Blaník atd.). Horizont zde do určité míry plní funkci symbolu. Pojem symbol nelze 

zcela jednoznačně definovat, výklad se různí od autora. Encyklopedická definice symbolu v obecné rovině překládá termín symbol 

zřec. symbolon ja ko znamení, znak, známku, u kterých funguje především druhotný obsah na základě společenské dohody.18) 

Někteří teoretici zastávají názor, že symbol je v nejširším smyslu slova synonymem znaku. Já se ztotožňuji s tvrzením, že symbol 

je pojem širší než znak, neboť v sobě nese význam nejen věci samé, ale také její funkce. Znak se vztahuje k jedné sémantické 

rovině a sice interpretaci věci nebo jevu. Symbol však k sémantickým rovinám několika, interpretuje zjevný smysl, aby mohl být 

odhalen význam skrytý. Pokud se tedy přikloníme k definici totožnosti symbolu se znakem, redukujeme jeho podstatné atributy, 

a sice schopnosti vztahovat se nejen k rovině kognitivní, ale také ke sféře volní a emocionálně hodnotové. Pro svůj charakter 

18> Viz encyklopedie Universum, díl 9. Praha : Euromedia Group, Odeon, 2001 
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nositele i latentních konotací má symbol již od pradávna tajemný charakter. Z hlediska kulturní antropologie můžeme o horizontu 

uvažovat jako o jakémsi symbolu formy kultury, čímž se míní, že forma kultury byla „zformována" skrze symboly živé společnosti. 

Proces identifikace národního ducha s „národní" krajinou zintenzivněl v 19. století jako prvek posilující vědomí jednoty založené 

na historii a křesťanství. Odrazil se zejména v umění. Dvacáté století se distancovalo od národního ducha postaveného na historii 

a snažilo se najít občanskou identitu na vědeckém základě. Již ne mýtus, ale výčet hodnotných druhů krajinné struktury byl 

určujícím faktorem pro nálepku „hodnota krajiny". Každá doba s sebou nese jiná měřítka a nová měřítka přináší novou identitu. 

Současný pohled na krajinu odkazuje na jedné straně k tendenci chránit věci hodnotné, ale na druhé straně také ty, které máme 

rádi. Důvodem může být známé místo historické bitvy, inspirativní místo pro básníky, duch opřádající místo pověstí nebo 

strašidelnou historií. Zprospředkovatelem nebývá znalost, nýbrž citlivost. „Nedávno jsem jel se svým čtyřletým vnukem 

Přemyslem... v jednom úseku vede silnice těsně podle Řípu. V té chvíli chlapec ze zadního sedadla vstal a řekl: „ Tady to je 

krásné, musím se poklonit. " I učinil tak směrem k hoře" (Kratochvíl 1984, s. 35). Je všeobecnou zkušeností, že harmonie 

v krajině indukuje harmonii v nitru člověka. 

Současná měřítka společnosti jsou většinou úzce spjata s obchodem a tržní ekonomikou. Souznění národní identity podléhá tlaku 

obchodnímu, neboť jedna z dominantních charakteristik postmoderní kultury je oblast trhu. Téměř vše, co v době označované 

jako moderna, mělo duchovní hodnotu, ji vyměnilo za hodnotu směnnou. Vyšehrad - skála nad řekou s temnou siluetou štíhlých 

věží patří neodmyslitelně k pražské krajině. Tradice tohoto tajemného místa je spjata s pověstmi, jež literárně zpracoval Alois 

Jirásek ze starých kronik (Staré pověsti české). Místo Vyšehrad se stalo součástí budování naší národní identity. Ve 20. století 

byla budována elektrická tramvajová doprava v Praze a koleje měly být položeny krom mnoha jiných míst také pod Vyšehradem, 

který ovšem lemovala řeka Vltava. Mohutná skála jako symbol stability a síly českého státu byla provrtána naskrz, aby mohl 
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vzniknout průjezdný tunel. Pohled do budoucnosti, do světa pokroku a vývoje byl tehdy silnější než symbolická váha místa. 

V současné době roste v bezprostřední blízkosti národní kulturní památky bytový dům, který má starobylé opevnění převýšit o 

osm metrů. Existuje tedy předpoklad, že dům památku přinejmenším zastíní a tedy celkově pozmění horizont, který s sebou 

v minulosti nesl symbolickou identitu. Vyšehrad k sobě poutá příběhy počátku našeho národa a i když pověsti zůstanou vždy tím, 

co se „pouze" povídá, i přesto navazují s českým národem vztah; vztah založený na víře, naději, odvaze, spravedlnosti. „Památky 

nepatří nám, ale těm, kteří je vytvořili, a těm, kteří přijdou po nás" říká odkaz Johna Ruskina a již před sto lety doporučoval Max 

Dvořák považovat panorama města za památku a jako takovou ji konzervovat. Pojem „památka" totiž chápe jako „živou účast na 

přítomnosti" - vše přítomné je odkazem minulosti. Historie totiž nejsou dvě - lidská a přírodní, ale jen jedna, všem společná. 

Není nutné památky konzervovat coby „relikvii", ale spíše brát v potaz jejich „životní pour , během které se k nim vztahovali lidé 

i předměty za různorodých okolností. Naše soudobé okolnosti jsou rozdílné, liší se naše požadavky, očekávání, naše měřítko 

pohledu. „V 60. letech jsme nad přírodou vítězili, v 70. letech jsme snili o panenské přídodě přírodních rájů, v 80. letech jsme 

začínali uvažovat globálně a od 90. let minulého století se s přírodou učíme žít pod jednou střechou" popisuje velkou mentální 

změnu společnosti 20. století V. Cílek (2004, s.71). Měřítka pohledu se ale liší nejen od minulosti a přítomnosti nebo od jedince 

kjedinci, ale také ve způsobu uvažování individua na základě jeho očekávání. Způsob konzumace krajiny se bude lišit s 

očekáváním turisty, domorodce, cyklisty, umělce, tuláka, zloděje apod. Přes rozmanitost našich (chvilkových i dlouhodobých) 

očekávání v mnoha případech platí jakýsi nepsaný soulad. Zde hraje často významnou úlohu genius loci. Jedním z nejvíce 

malovaných motivů z celých Čech jsou Trosky. Není náhodou, že jde o námět tolik oblíbený, vždyť celá řada výtvarníků jako by 

byla přitahována k tomuto dynamickému horizontu. Spojení vertikality sopečného suku s horizontem krajiny skýtá možnost 

Pocitů vzruchu a napětí a zároveň pocit rovnovážného stavu obrazu krajiny. 
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Horizont plní i jiným způsobem symbolickou roli. Běžně používáme výrazy „časový horizont" nebo „ horizont vědomostí". 

Rozlišujeme symbolický význam horizontu dle úhlu pohledu, místa pozorovatele, odlišný bude horizont dítěte, dospělého či 

horizont člověka upoutaného na invalidní vozíček. Naše zkušenosti nám dokonce dovolují propojovat v mysli asociace času i 

prostoru. Lingvisticky vyjádřený horizont se automaticky propojí s představivostí a vizuálním obrazem horizontu, ale může se 

spojit i s konkrétní osobou, která se o horizontu vyjadřovala nebo s dříve zažitými hudebními vjemy. 

Symbolická rovina horizontů se většinou vztahuje k neomezené hraničnosti - času, znalostí, úhlu pohledu. „Hranice nejsou to, 

kde něco končí, ale jak chápali Řekové jsou tím, odkud zjevující se věci získávají svůj počátek" (Heidegger). Člověk dohlédne 

nejdále na horizont, ale neznamená to, že by za něj něco nepokračovalo a něco dalšího nekončilo a nezačínalo. Člověk se 

neustále pohybuje v časovém horizontu a stále je před ním něco nového, dosud nepoznaného. Podobně je to se znalostmi a 

úhlem pohledu, i tyto hranice jsou neustále otevřené. S naší každodenní životní zkušeností přicházíme neustále k novým 

podnětům a dosud nepoznané realitě. Neustálý přísun takových momentů je obohacením, na jehož základě můžeme budovat 

nové znalosti a máme možnost nazírat na jev z jiného úhlu pohledu. Ona symbolická rovina horizontu ve všech uvedených 

příkladech zintenzivňuje svůj charakter, a sice horizontalitu. Ona uklidňuje svou ohraničeností, pocitem plynutí, nekonečností, 

harmonickým, nerušeným pokračováním. Ve zjednodušeném schématu pojmu horizont můžeme vnímat vše, co leží před ním 

jako blízké a nám dané poznat a vše, co je za horizontem jako vzdálené, alespoň částečně nezřetelné a člověkem neuchopitelné; 

jakousi strukturu, která nemá konce. Svět je tedy vzájemností horizontů, které přes svou různost a překvapivou jinost mají cosi 

společného, co tvoří tento svět. Ráz horizontů není vždy statický, někdy (při chůzi, jízdě, změně způsobu přemýšlení) se 

proměňuje. Stačí objevit neznámé zákoutí dosud známého místa, navštívit místo dosud nepoznané nebo třeba na něj v jiné 

souvislosti změnit dosavadní pohled. 
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3.2 Horizont jako struktura 

Na základě jednotlivostí si skládáme mozaiku celku. Pohledu na krajinu dominuje většinou určitý prvek. Přirozenou dominantou 

krajiny je skála, kopec či strom, uměle vytvořenou pak věže budov a jiné stavby. Již ve středověku se stavěly hrady většinou na 

kopci. Jedním z důvodů byla jistě bezpečná pozice vůči potenciálnímu nebezpečí ohrožení, dalším důvodem bylo vyvýšené místo 

jako symbol vyšší pozice ve společnosti. Vrchnost byla jednoduše shora, chudina zdola. Kromě světské moci se v linii horizontu 

většinou dominantně uplatňuje znak moci církevní, ať už se jedná o obraz Hradčan či docela maličké vesnice, kde namísto 

katedrály dominuje kostelík nebo kaplička. Výškový přesah je symbolem duchovní hodnoty obyvatel. Obecně vždy platilo 

nepsané pravidlo, že co je nejvyšší, je také nejdůležitější. Nejvýše stával duchovní majestát církve, o něco níž světská právní moc 

a pak obyvatelé sídla. Proměny křivky horizontu mohou něco vypovídat o proměnách lidských hodnot. Zejména v průběhu 20. 

století došlo k záměně duchovního symbolu za mocenský znak, kdy takzvaná duchovní místa byla převýšena výškovými 

budovami, určenými zejména pro rozvoj průmyslu a obchodu. Na pozici nejvyšších (v této souvislosti nejposvátnějších) míst dnes 

nalézáme banky, hotely či zemědělské stavby. Myšlenku 

dokumentující převrácení symbolů demonstruji na zjednodušených 

schématech podle kresby architekta K. Honzíka z roku 1944.19) 

191 . ' 
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3.2.1 Struktura nočního horizontu 

Stává se, že v noci ztrácíme schopnost postřehnout horizont. Nad námi a všude kolem nás, jako by byla temná díra do vesmíru, 

jen pevná půda pod nohami nás utvrzuje v naší přirozenou existenci. V noční temnotě je zpochybněním horizontu člověk více či 

méně dezorientován. Horizontalita je pro nás důležitým utvrzením obvyklého řádu. Když vyjdeme z domu na ulici nebo se 

vykloníme z okna, nerozhlížíme se nahoru a dolu, ale zleva doprava a naopak. Stejně se chováme po výstupu na vysokou věž 

nebo když vcházíme do otevřené krajiny. Noc nám sice znesnadňuje běžnou orientaci denní doby, ale obohacuje nás o jiné 

poznání. Ukazuje nám svět celistvě, jakoby vše v sobě neslo ono symbolické tajemství neohraničenosti, horizontality. Za pouhého 

měsíčního světla můžeme pozorovat vztahy mezi vším, co nás obklopuje. „Měsíc vychází pozvolna. Veliký stříbrný kotouč nejprve 

prosvitne větvemi stromů na druhém břehu řeky. Pak se vyhoupne nad hradbu stromů a zalije mýtinu tekutým stříbrem. Jeho 

svit vlastně není světlem. Je to spíš zviditelněná temnota, která očím odkrývá ztichlý noční svět tajemných vztahů. Denní světlo 

jako by ten svět rozpouštělo. Jen v noci se vynoří ve své celistvosti" (Kohák 2001, s.7). Temnota noci jako by snášela klid a mír 

na svět, který je ve dne plný ruchu, pohybu a hluku. Vnímavý (ztišený) pozorovatel může i ve tmě rozpoznat černé krajkoví 

stromů, kopců i skalisek. I černá barva má v noci své sytostní gradace. A protože je krajinou vše, i to, co ji obývá, má noční 

krajina i jiná světla než je záře měsíce a hvězd. Svatojánské mušky, houby, modrá světýlka nad močálem, stříbřitě bílá světla 

mezi stromy...všelijaké odlesky, které často pozbývají vysvětlení. Noc, jako opředená závojem tajemnosti, nás zanechává 

v neustálém očekávání. Je protipólem dne, k jehož zájmům patří zejména snaha vidět, odhalit, vysvětlit a ovládnout. Paradoxně 

jako by ale zakrývaly svět kolem nás. Noční krajina má jiné pořadí důležitosti. Vysvětlení a ovládnutí musí předcházet prvotně 
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úcta k svébytnosti věcí, až poté chápání a nakonec (pokud vůbec) vysvětlení. Noc má také lidská světla, která pronikají temnotou 

noci jako důkaz života. S městskou zástavbou však světel přibývá a s nadsázkou lze říci, že ve městě samém je noc vypuzena. 

Temnota je přebita umělým světlem vytvářejícím zdánlivé útočiště lidského konání, vysvětlení, ovládnutí. Už se soumrakem bývá 

rozsvíceno veřejné osvětlení sídel, které z denního světla plynule přechází do světla nočního. Člověk zřejmě křičí do temné noci, 

že se nenechá ovládnout temnotou. A když zhasnou světla v budovách, zůstanou svítit vnější světla, nejčastěji neonové reklamy 

či nasvětlené bilboardy umístěné záměrně co nejvýše. Osvětlená noční krajina není jen simulace světla dne, ale člověk si ji 

zpestřil pestrou škálou koloritu neonového osvětlení. Osvícený noční horizont není zcela horizontem pravým. Vypichujeme 

jednotlivé světelné body podle potřeb např. dobré viditelnosti reklamy apod. Tím je z horizontu vytrhneme a porušíme jeho 

přirozenou křivku. Když se nacházíme ve větší vzdálenosti od města, které od nás dělí například temný les, vidíme nad ním 

jakousi auru. Luminiscenční jev je odrazem veškerého světla lidského sídla. Dává se nám poznat jako záchytné světélko 

v temnotě noci. Vytlačením tmy ze života lidí se nám stává něčím nechtěným, obávaným a to i přesto, že temnota noci je de 

facto polovinou každého života jedince. 



4 PĚT SMYSLŮ PRO KRAJINU 

Člověk se od pradávna snaží poznat vše, co ho obklopuje. Již pravěcí lidé studovali své okolí, čehož jsou důkazem jeskynní 

malby. Každý člověk se snaží vyrovnat se svým lidstvím a jedním ze způsobů je vymezení se vůči svému okolí, které pozoruje, 

studuje, pojmenovává, nalézá a stále nově hledá. Psychologie označuje soubor rozpoznávacích schoností jako periferní filtry a na 

jejich základě je člověk schopen rozpoznat signály zvenčí. Periferní filtr doplňuje filtr kognitivní (informace již zpracované 

nervovou soustavou) a navzájem se ovlivňují. Člověk, jak známo, nemá pouze perceptivní vjem, ale dává mu největší prioritu 

mezi všemi ostatními. Svému zraku nejvíce důvěřuje a také je jím nejvíce ovlivňován. „Celistvost" krajiny mu umožňuje aspekt 

stereoskopického vidění. Překryv zorných polí dvou očí umožňuje také velmi dobrý prostorový vjem nablízko, vnímání úbytku 

intenzity barev pak na dálku. Sluch je smysl, který člověku zprostředkovává dotyk s okolím pomocí chvění částic vzduchu. Zvuk 

utváří náš vjem prostoru, pomocí něj vnímáme otevřenost i strukturovanost prostoru. V otevřené krajině se naše zvolání ztratí 

bez odezvy, zato v jeskyni je ozvěnou mnohokrát umocněno. Dotyk je velmi důležitý pro haptickou zkušenost, vypovídající o 

struktuře věci. Navozuje velmi osobní rovinu mezi zkoumanou věcí a člověkem, zrak může v určitých případech klamat, ale hmat 

nelže. Člověk používá svých pět smyslů téměř vždy a všude, pouze v rozlišné intenzitě. Vjem vizuální, akustický, čichový, 

chuťový, dotekový; teprve tyto vrstvy společně vytvářejí krajinu. I přes intenzitu vjemů je pro nás struktura krajiny často 

neuchopitelná, nepopsatelná. A přesto, s návratem na stejné místo nám ihned alarmují již známé chutě, vůně, zvuky, pocity 

z dotyku i vizuálního kontaktu. Víme nebo tušíme, kde se právě nacházíme (ať už reálně nebo ve své mysli). 



Hlavní prvky paměťové struktury krajiny jsou dle Václava Cílka 4 a sice reliéf krajiny, klima a mikroklima, substrát a využití a 

péče o krajinu.20) 

1. Reliéf. Základní paměť krajiny je dána jejím reliéfem, který určuje zejména směr vodních toků a hydrologický režim 

oblasti. Dojde-li ke změně reliéfu, jako např. při těžbě uhlí, je paměť krajiny nenávratně ztracena. 

2. Klima a mikroklima má zásadní vliv na vznik a vývoj ekosystémů a často i reliéfu krajiny. 

3. Substrát. Určuje a ovlivňuje druhové bohatství fauny a flóry, je nositelem mikrobiálního prostředí. Substrát může být 

odlišný od geologického podloží. 

4. Využití a péče o krajinu. Představují lidský vklad do přírodních procesů. Paměť se zde projevuje zejména tím, že lidská 

sídla jsou opakovaně zakládána na stejných místech, trvá rozdělení krajiny na zemědělskou a lesní, po staletí jsou 

udržovány základní komunikace mezi sídly. 

Krajina má svůj, zcela specifiký, způsob sebeřízení. Všechny děje v krajině se odehrávají na základě organického uspořádání, jež 

vytváří celkovou strukturu krajiny a podmiňuje tak její chování. Krajina je proměnlivá. Sukcese je přirozený sled změn na určitém 

místě a důvodem k této evoluci tvářnosti krajiny je postupná změna konkurenceschopnosti druhů. Schopnost sukcese krajiny je 

spojena s tím, že má svoji paměť, neboť na místě, kde je život určitých organických prvků z různých důvodů narušen, dochází 

velmi brzy ke zrodu života jiného, který se „postará" o růst opět do uspořádaných pattern. A tak roste nová osobnost krajiny, 

která je nezávislá na předcházející. Krajina tedy svoji strukturu v případech narušení zcela neztrácí, pouze se přestrukturuje. 

Nová krajina je velmi rychle rovnocenná krajině staré, její paměť je zachována a je tím stabilnější, oč větší je diverzita. Také 

městská krajina má svoji paměť jako kulturní dimenzi, na jejímž základě jsou vždy znovu hledány nové cesty, jak zachovat to, co 

201 viz CÍLEK, V. Krajiny vnitřní a vnější, Praha: Dokořán, 2005, s. 43 



jsme si zvykli vnímat jako základ identity určitého místa, a zároveň umožnit vznik nových forem. To, co chceme zachovat, i to, oč 

usilujeme aby vzniklo, musí mít svůj důvod, svoji funkci. Městský horizont se stává pomyslným horizontem nové civilizace a musí 

reflektovat její funkce. 

Přemýtání o krajině se mi stalo základem pro samotné mapování proměn jejích znaků a struktury. Nejdříve jsem považovala za 

nutné upřesnit pojmy znak a struktura, abych vůbec mohla jejich proměny mapovat. Sledování proměn podléhalo zmíněnému 

typu vjemu, charakteristického pro perceptivní smysl člověka (např. většina zvířat se orientuje v krajině zcela odlišným 

způsobem). Vizuální obrazy krajinomalby mají tedy většinou obdéníkový formát, který jsem nakonec ze stejného důvodu zvolila 

pro svoji diplomovou práci. Každá výpověď krajinomalby vždy podléhá vývojovým proměnám, podmíněným obecným vývojem 

společnosti. Způsob myšlení se zrcadlí ve vizuálním zobrazení a řada nových poznatků a názorových změn je „vepsána" ve stále 

stejný motiv - krajinu. Dostává potom stále nové a nové podoby. Některé z nich jsem reflektovala v praktické části. Důležitost 

kladu také na propojenost našich slov a vizuálních obrazů. Při vyslovení pojmu krajina si představím „svoji" krajinu, která sice 

vznikla na základě dosavadních zkušeností, ale přesto ji vnímám jako krajinu dynamickou, proměnlivou. Jedná se o ideu mé 

představivosti, nikoliv statické představy. Vliv zkušeností na naši představivost je patrný, například pokud žákům zadáme 

výtvarný úkol zobrazit „romantickou krajinu", „strašidelnou krajinu" nebo „exotickou krajinu", najdeme v díle zcela jistě stopy 

kultury. Mají také svoji důležitou úlohu, ale mohou někdy „sklouznout" do tzv. klišé. Estetické vnímání krajiny není v protikladu 

sjejím poznáním. Naopak, nové poznatky pozměňují náš dosavadní způsob myšlení a můžou být novou inspirací pro naši tvorbu. 
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5 PROMĚNY (PRAKTICKÁ ČÁST) 

*S krajinou se to má jako s našimi vědeckými, filozofickými, společenskými, politickými hypotézami, hypotézy jsou sítě a jen ten, 

kdo hodí, něco chytí. Krajina je hypotézou. Je otázkou položenou přírodě. A obrazy krajiny jsou vyjádřeními této hypotézy. " 

(Novalis) 

Výtvarná část diplomové práce je poměrně úzce spojena s teoretickým rámcem krajinomalby, neboť se jedná o zmapování 

proměn znaků a struktur ve výtvarném vyjádření tématu. Postup byl takový, že jsem se primárně snažila dle zadání teoreticky 

zmapovat vývoj české krajinomalby od 19. století až do současnosti. Nebylo možné v rámci této práce postihnout celou, velmi 

širokou škálu veškerého výtvarného vyjádření tématu krajiny. Zaměřila jsem se tedy jen na vybrané, ve snaze zachytit 

nejvýraznější proměny námětu. Pokusila jsem se odhalit kým a proč byla krajina uchopena zrovna tímto způsobem v souvislosti 

s dobovou a celospolečenskou situací. Pro dokreslení způsobu uvažování a tvorby zde hrály roli také zahraniční tvůrci a 

celoevropské kulturní trendy, které ovlivnily tvorbu na domácím poli. Obzvláště dvacáté století bylo téměř charakteristické pro 

studium výtvarných umění v zahraničí, zejména pak v Paříži a Mnichově. V neposlední řadě tvorbu ovlivňuje jedinečnost autorovi 

osobnosti, jeho osobní přístup ke krajině, jeho způsob myšlení a posléze tvorby. 

Zestrukturalistického hlediska je každé umělecké dílo autonomním znakem, který se skládá z díla - věci, která funguje jako 

smyslový symbol, v našem případě fyzický obraz krajiny. Dále z estetického objektu, který je kolektivním vědomím a funguje jako 

význam. Tím rozumíme vizuální vyjádření skutečné krajiny. A v neposlední řadě dílo coby znak funguje ve vztahu k označené věci 
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vcelkovém kontextu sociálních fenoménů daného prostředí jako je věda, filozofie, náboženství, politika, ekonomika atd. Čtení 

informací v uměleckém díle závisí na správném kódování a dekódování znaků, tj. nosičů informací. Člověk myslí ve znacích, má 

svůj slovník znaků a také výtvarný jazyk je strukturou těchto znaků. Umělecké dílo, tedy i krajinomalba, je složitě uspořádaným 

souborem znaků, kde je sdílený význam utvářen právě až správným čtením. 

Převedení teoretické úvahy do praxe však komplikuje právě moment onoho „správného" kódování a dekódování, neboť 

rozhodnutí o „správném" není zdaleka tak jednoznačné jak by se mohlo na první pohled zdát. Berličkou mi v tuto chvíli byly 

zejména dějiny umění a zaznamenané autentické výpovědi autorů, v nichž se odráží také jejich nejdůležitější životopisné zvraty. 

Výtvarný kritik Alois Riegel zastával přesvědčení, že interpretace uměleckého díla vychází z psychologie lidského vidění, která 

umožňuje rozčlenění proměnlivé skutečnosti na nehybné celky a současné převedení chaotičnosti těchto celků na přehledné 

soustavy znaků.19) Jedná se vlastně o proces zpětné rekonstrukce skutečnosti, v jehož důsledku divák vnímá (podobně jako u 

filmu) jednotlivá políčka a znaky, z nichž vzejde ve výsledku vizuální obraz skutečnosti. V praxi jsem se zaměřila na studium 

výtvarných děl jednotlivých autorů, kterým nebyla tématika krajiny cizí a výsledný proces byl přinejmenším velmi zajímavý. 

Proměny se najednou jevily ve zcela jiném světle - tahy štětce, způsob nanášení barvy, její hustota, volba odstínů a barevných 

kontrastů, práce se světlem, modelace tvarů, práce s linií, prostorem i hmotou atd. Výtvarný projev se v tomto světle ukázal i 

přes tradiční epochální dělení jako nutně provázaný a kontinuální proces, který klade požadavek na chápání smyslu umění nejen 

nato, k čemu směřuje, ale také na to, z čeho vychází. Tak jsem mohla sledovat jednotlivé proměny symbolů. Mohla jsem 

zaznamenat proměny symbolů ve znaky a také sledovat, jak se pozměňuje celková struktura jednotlivých děl. Zdálo se, jako by 

jednotlivá díla neformovaly vnější okolnosti, ale vnitřní, které vyrostou vždy až se samotným procesem tvorby. 

19) viz Bažant, J. Výtvarný znak a symbol. In: Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování^ Sborník příspěvků), Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992 
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V souvislosti se studiem české krajinomalby v posledních třech stoletích jsem v rámci představivosti nahlížela do jiných světů. 

Vždy, když se zdálo, že jsem alespoň částečně odhalila způsob vnímání krajiny jednotlivců nebo skupiny umělců, se již má mysl 

ubírala do „jejich" světů. Uplatnila se zde výše zmíněná schopnost propojit jazykově pojmenovaný jev s jeho vizuálním obrazem. 

Ani tak nešlo o potlačení mé dosavadní zkušenosti s krajinou a mně vlastního způsobu vnímání, jako o jejich rozšíření o pohledy 

nové, dosud nezakušené. Výsledkem jsou jakési etudy jako výpověď dosažené zkušenosti. Nešlo mi ani tak o mapování proměn 

konkrétních znaků, námětů krajinářské tvorby, jako spíše o nahlédnutí (víceméně jakékoli) krajiny očima autora. Pochopit jeho 

záměr, jeho pohnutky a příčiny tvorby, zkusit poodhalit obecně autorův způsob nazírání na krajinu a na svět, od kterého se odvíjí 

celkový přístup jeho tvorby. I v rámci jednoho myšlenkového údobí platí jistá rozmanitost výtvarného vyjádření a nelze je 

všechny najednou postihnout. Vycházela jsem vždy z jednoho pohledu, který mi byl nejbližší. Rámec výtvarné části diplomové 

práce bude jakousi výpovědí dosažené zkušenosti formou výtvarnou i popisnou. 

Na základě reflexe jsem přesvědčena o závažnosti zážitku uměním, která se v průběhu práce jevila jako stále nutnější a o 

skutečnosti, že výsledným efektem není jen dílo jako autonomní znak vypovídající o zažité zkušenosti, ale zároveň a převážně si 

vážím všeho, co proběhlo uvnitř mne, tedy pocitů opravdového zažití i uvědomění. Cesta, kterou jsem se ubírala ve výtvarné 

části své diplomové práce byla nejen velmi zajímavá a zábavná, ale také mi dala řadu možných podnětů pro pedagogickou praxi i 

pro budoucí vlastní tvorbu. 
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5.1 Iluze pitoreskna 

Tak zašel dnes dvacátý den>, 

v krajinu tichou kráčí sen. 

Poslední požár kvapně hasne, 

i nebe, jenž se růžojasné 

nad modrými horami míhá. 

(K. H. Mácha, Máj) 
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Krajina vnímaná očima člověka 19. století byla velmi tajuplná. Promlouval ke mně významně genius loci celého vizuálního obrazu 

skutečnosti a postupně mě pomyslně zcela „vtáhl" do svého nitra. Bylo to však nitro symbolické až nadpozemské a 

neuchopitelné. Atmosféra místa byla krajinnou výpovědí, byla sepjetím mezi mnou a krajinou, protože ona se mi takto chtěla dát 

poznat a já jsem ji takto nalézala. Stále jsem byla v roli pozorovatele či poutníka, který prochází krajinou a pozoruje, 

středobodem, který se vztahuje ke krajině. Zároveň touha nalézt v krajině její skrytou sílu byla značná. Námětem se mohla stát 

otevřená krajina nebo ubíhající se cesta, která asociovala přírodní, vyšší řád a jeho transcendentní rovinu. Při každém tahu štětce 

jsem se soustředila na to, že se proměňuje v částečky vzduchu nebo opar, který se zvedá nad vodou a který propojuje obraz 

včelek. Krajina se rozpínala v tichosti přede mnou a vybízela mne k porozumění. Protože se můj pohled - jako pozorovatele -

upínal k horizontu, přední plán se ztrácí v temnějších barvách a tvoří dojem pozorovatelny, aby byl pohled na obraz krajiny 

nerušený. O to větší důraz má pozornost kladla na vyjádření atmosféry, nálady, která vyvěrala z působení oboustranného vztahu. 

Mlžný opar, táhnoucí se mračna, vše co člověka může ovlivnit bez jeho libovůle. Stejně tak je to s kopci a pohořím, které se ve 

své monumentálnosti zdají až nedostupné. Síla přírody, její živelnost a dynamika je připomínkou víry v cosi nadlidského. 

Přibližně v době osvícenství člověk získává vlivem rozvoje moderních věd nedůvěru k autoritám (i božským) a nově orientuje 

svou pozornost a úctu k lidskému rozumu. Základem se stalo přesvědčení, že morálním řádem již není boží příkaz, ale svoboda 

jednotlivce. Postupně nastal ústup posvátného a náboženství nahradila estetika. Výtvarné umění se stalo předmětem studií, 

estetická zkušenost coby kritika soudnosti jakýmsi archetypem zjevení. Spatřené hodnoty již nebyly hodnotami nadpozemskými, 

ale naopak vyvěraly nyní přímo z lůna přírody. Člověk začal více obdivovat dravost a dynamiku krajiny jako moc, která jej 

Přesahuje a činí tak náhradu za ztracenou víru pocházející z oblasti transcendentní. Nelze se totiž smířit se skutečností, že 

člověka nic nepřesahuje, je to představa znepokojující a nejistá v každé době. Příroda se tak stala předmětem lidského zájmu 

romantického období, ale byla to příroda zestetizovaná, kde byly věci znehybněny a život, který jej vytvořil, zvěčněn. 
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„Umrtvovánr krajiny a zároveň hledání její přirozené krásy se stalo komplikovaným postojem k přirozenému světu, který někdy 

pociťujeme dodnes. 

Osobnosti na poli výtvarného umění, které výtvarně ztvárňovaly krajinu podobným způsobem byly např.: K. Posti, F. X. 

Procházka, A. Mánes, J. M. Navrátil, J., Q. a A. Mánesovi, A. B. Piepenhagen, B. Havránek, A. Bubák, A. Kosárek nebo J. E. 

Mařák a A. Chittussi. 



5.2 Hra světla 

A vítr dul jak trubač na bílém koni. 

Stáli a rozevřeli široce oči, ústa, aby všechna ta krása mohla 

do nich horem i dolem. 

Tady na nich ležel nyní stín, louky se zazmítaly v chladném 

nepokojném šeru. Ale nahoře před nimi na návrších náhle 

všecko zasvítilo, domečky jakési bílé i ka/užinky zbylé po 

sněhu, všechno se tam vzňalo bílým plápolem, vítr prudčeji 

zadul, a onen jas nyní letěl sem k nim, zapuzuje stín... 

Pili tuto hru světla celým obličejem, v hrdle bylo jak tlačenice 

v úzkých dveřích. 

"Slyšíš... ?" ptá se náhle Ratkin, hlas tlumí a čemusi 

tajemnému naslouchá. 

"Co... ?" 

"Stříbrný vítr..." 

(Fráňa Šrámek, Stříbrný vítr) 





Stála jsem před obrazem krajiny jako přede hrou proměňujícího se světla, hrou, která je ryze subjektivní, neboť jsem ji takto 

mohla vidět v tuto chvíli pouze já. Světelné odrazy na rozmanitých površích okolní krajiny se promítaly do mého oka spíše jako 

barevné okamžiky než něco reálného. Byl to pohled na krajinu babího léta, kdy se krajina odívá do tónů od zlatých přes rumělky 

do hnědé. Úzký průzor s mlžným výhledem na lidské sídlo do značné části halilo husté stromoví, jež vytvářelo až magickou 

atmostéru. Pohled na známé místo v dáli, zakryté částečně zlatou záplavou, přinášel hřejivý pocit domácího kruhu a tepla. Chvíle 

prodchnutá nevysvětlenou nostalgií a pocitem vděčnosti za to, že smím někam patřit, že se mohu stále znova vztahovat 

k něčemu, co je mi vlastní a jež tvoří mou identitu, k domovu. Pocit útěchy v tomto světě plném změn a nejistot. Zaplavující 

krása okamžiku zářivého třepetání listí jako by byla symbolem duševního rozpoložení tohoto momentu. Bylo zapotřebí rychlé 

malby, která si v sobě pocit udrží až do svého závěru. Světélka se lehce mihotala v teple pozdního léta a hřála skrze tělo moji 

duši. Pocit příjemné záplavy čehosi se musel dostat na povrch. Každý dotyk štětce na plátně byl jeho výpovědí, výsledkem pak 

organismus či síť utkaná z impresí. 

Za vnímáním světa, které označujeme jako impresionismus, jsem se „vydala" do světa, jež měl být vyjádřen co 

nejbezprostředněji a nejpravdivěji nejen ve smyslu vizuálních kvalit, ale i vyjádřením určitého životního postoje, který byl tehdy 

spojen zejména s vlasteneckým smýšlením a touhou po uznání národní svébytnosti. Není to však pouze pocitová stránka, která 

ovlivnila takový způsob tvorby, ale i nové poznatky doby. Zájem o principy optiky, vývoj fotografie i první záznamy pohybu, 

studium světla, například poznatky o jeho vlnové délce; to vše se stalo předmětem vzruchu a zájmu společnosti, umělce 

nevyjímaje. Patrně největší osobností českého impresionismu je Antonín Slavíček, který vidí ve svých krajinách především hlubší 

národní obraz. Proto jsou téměř provoněné zeminou, jež je symbolem domova. 
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5.3 Barva jako výpověď 



„Přijde-H člověk ráno z tmavé ložnice do 

obývacího pokoje, vidí napřídlad všechno 

v namodralém světle. I nejtemnější stíny jsou 

projasněny. Po chvíli si zvykne na světlo, stíny 

se stanou hlubšími a člověk vidí vše ostřeji. 

Chce-H nyní namalovat takovou náladu, právě 

to, co ho uchvátilo, tuto modrou, jasnou ranní 

náladu, pak nemůže pouze sedět a zírat na 

každý předmět a všechno namalovat „tak, jak 

to vidí 1, musí malovat „tak, jak to má být", jak 

to vypadalo, když ho motiv uchvátil. A jestliže 

člověk neumí malovat zpaměti, ale potřebuje 

modely, pak to prostě špatně dopadne. " 

(EdvardMunch, Liebe-Angst- Tod, 1980) 



Vizuální zobrazení krajiny se stalo jakousi skladbou barevných ploch a linií, které vznikly kdesi uvnitř mne samé. Jednalo se o 

výraz krajiny, o pocit, který do mne zasela a který se stále vracel. Krajina emocí. Nesnažila jsem se vyjádřit skutečnost samu, ale 

spise pocity z ní a barva byla její vypovědí. Země se najednou zalila modrou barvou, jež se pozorováním proměňovala ve fialové 

pole, kde místy prosvítala zelená barva jako symbol života a nechyběla ani škála okrů a hnědí, jež asociují pocit zeminy. Linie 

mezi barevnými poli vymezovaly vztahy mezi různými polohami v prostrou. 

Vyjádření vztahu autora ke svému okolí prostřednictvím barevných ploch jako expresionistického výrazu se objevuje v českém 

prostředí zejména po Munchově výstavě v Praze (r. 1905). Expresionistické tendence se objevují v díle J. Konůpky, J. Váchala, J. 

Průchy, E. Filly, B. Kubišty, O. Kubína, A. Procházky a ostatních členů skupiny Osma. Kromě norského malíře Muncha měly vliv na 

expresionistickou tvoru v českém prostředí německé skupiny Die Brücke a Der Blaue Reiter. Až do 20. let dvacátého století se 

jednalo o velmi subjektivní rovinu výpovědi, kde je zásadní vlastní osoba a nitro autora jako reflexe okolního světa. Posléze se 

pozornost rozšiřuje i na okolní svět lidí a věcí, náboženských témat a v neposlední řadě na téma metafory prožité války. 



5.4 Melodie barev 

„Pozoroval-Ii jsem delší dobu barevnou plochu žlutooranžovou, pokládanou za velmi teplou, cítím, že se v mém vidění vynořuje 

doplňková modř, příbuzná barvě fialové, která jako by vyvěrala ze studených hloubek horských jezer. Škálám červeným jsou 

protikladné zeleně a naopak; sítnicový nach je o sobě jakousi spektroskopickou deskou, zachycující jistá vyzařování a vylučující 

(František Kupka, Tvoření v umění výtvarném, 1923) 



Barvy jako hlavní vyjadřovací prostředek se uplatnily také v dalším z mých obrazů krajiny. Tentokrát se jednalo o vztahy barev 

samotných, potlačila jsem tedy linie i tvary a soustředila se pouze na barevnou skladbu. Snažila jsem se představit si obraz 

krajiny jako melodii. Někde hluboko uvnitř jsem ji cítila jako slabý souzvuk tónů, které byly ovšem příliš nevýrazné na to, aby šly 

zachytit a zaznamenat. V tuto chvíli bylo zásadní maximální soustředěné pozorování krajiny a postupně, pomalu začaly tóny 

zesilovat a doléhat až k mému sluchu (resp. vědomí). Nejdříve jednotlivě a posléze se spojovaly do rytmického, docela 

jednoduchého celku. Tóny se opakovaly stále dokola až mi zněia v mé mysli melodie lesa, jež naprosto souzněla s jeho vizuálním 

obrazem. Vycházela z něj a obraz zase z hudby. Malovala jsem jednoduchými, krátkými tahy štětce, jejichž tempo se odvíjelo od 

melodie, která mi stále zněla dosti intenzivně, až vznikla barevná struktura. Má pozornost se upínala k vzájemnému působení 

barev mezi sebou, vytvářely společně dynamický kompoziční celek tím, jak byly naneseny vedle sebe i jak se vzájemně 

prostupovaly. Barva pak byla světlem i pohybem jež jsem „pouze" cítila, nepopisovala. Výsledné dílo je mojí výpovědí spíše 

vnitřních (skrytých) procesů tvořících podstatu skutečnosti, než vizuálně vnímané reality samé. Proto v něm nenajdeme 

realistické prvky, je povahy abstraktní. 

Obrazy „barevných symfoni i v českém prostředí maloval zejména František Kupka. Ovlivněn situací pařížské výtvarné scény 

postupně začal rozpojovat tvary skutečnosti a organizovat je v nový obrazový celek osobitým způsobem. Barva se mu stala 

hlavním výrazovým prostředkem. Vycházel (dle průkopníka R. Delaunaye) z principu simultánních barevných kotrastů, na jehož 

základě se barvy vzájemně prostupují (namísto postupného následování) a jenž tímto může ze svého vyjádření vyloučit 

předmětnost. Popsané principy malířského výrazu jsou označovány jako orfismus. 
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5.5 Tvar jako výpověď 

„Nelze dosáhnout pravdivosti imitováním věcí, které jsou proměnlivé a pomíjivé a na něž se jen omylem díváme jako na 

neměnné. " 

„Chci s přírodou raději souznít než ji napodobovat. " 

„Umění má znepokojovat. Věda vyvolává jistotu." 

„Mít svobodné myšlenky - znamená být současný. Málo Udí 

může říci: jsem tu. Jsou v minulosti a vidí se v budoucnosti." 

(Georges Braque) 
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Krajinu s kubizujícími prvky jsem dlouho hledala. Stále jsem ji měla „jen" před sebou namísto toho, aby mne obklopovala ze 

všech stran a dávala se mi tak poznat. Snažila jsem se potlačit vnímání obrazu krajiny jako průhledu do prostoru. Chtěla jsem 

narušit rozdíl mezi prostorem a tělesem, mezi jeho objemem a oním „prázdnem" oddělujícím tvary, aby vznikl nový obrazový 

prostor. Velmi obtížně bylo nahlédnout za hranice tradiční centrální perspektivy a narušit tak vlastní vnímání, v němž je 

zobrazené viděno pouze z jednoho bodu a v jednom okamžiku. Uvědomění, že forma zobrazení objemů ve vizuálním vyjádření 

podléhá procesuálnosti našeho myšlení, neboť myšlenky v naší mysli probíhají v čase, nikoli v prostoru. Také já jsem chtěla 

nahlédnout za rámec tradičního, abych mohla nalézt krajinu dynamickou. Nebyly to již pohledy na krajinu kladené vedle sebe, ale 

také pokus o nahlédnutí do její vnitřní konstrukce, úsilí o ztělesnění procesů, které ji utvářely, které v ní probíhají a jimiž souvisí 

s univerzem. Postupně jsem se z pouhého nahlížení na město dostávala také za jeho „hradby", až jsem se ocitla v jeho nitru. 

Poměrně rychlým, spirálovitým způsobem jsem směla prozkoumat město ve všech jeho úrovních. Nebylo najednou místa, kam 

bych nemohla nahlédnout, všechna zákoutí se dávala k dispozici. Namísto tří rozměrů se krajina rozprostírala rozměry čtyřmi, 

přičemž čtvrtý rozměr představoval nesmírnost prostoru samotného, tedy schopnost rozprostřít se všemi směry. V tuto chvíli již 

nebylo možné „stát" před hmotou domu a zároveň nebýt v jeho nitru i po jeho stranách ostatních. Jako by už ani nešlo stát 

v ulici a již se nepohybovat zároveň za jejím rohem, na konci i začátku zároveň. Všechny tvary se přizpůsobovaly tomu, co 

probíhalo y mé mysli. Vizuální obraz krajiny se rozprostíral podobně jako zátiší v poměrně blízkém dosahu, vybízejíc až k doteku. 

Prostor v tradičním slova smyslu nebyl důležitý, protože se rozprostíral všude a všemi směry, tedy nešlo jen nahlédnout město ze 

čtyř stran, ale ze všech možných úhlů, tj. formou spirály zakusit vše. 

Kubistické obrazy nepřestávají lidi vzrušovat i popuzovat dodnes. Popření představy, že svět je jednoduchý a jednoznačný je 

součástí tvorby také mnoha současných umělců. V českém prostředí se kubismus od francouzského v mnoha ohledech lišil, vedle 

krajiny a zátiší se zde malují složitější témata, např. z biblické oblasti a náměty z každodenního života. Výše zmíněná výstava E. 



Muncha v Praze ovlivnila barevnost, které se u nás věnuje poměrně velká pozornost a postupně jsou kubistické obrazy opět 

výrazněji kolorovány. Vžil se pro ně termín kuboexpresionismus. Mezi nejvýznamější tvůrce krajin, jež ji vnímali novým způsobem 

patří B. Kubišta, E. Filla, V. Špála, J. Čapek, F. Muzika, P. Kotík, O. Kubín a další. Od ryze kubistického způsobu myšlení se 

odvíjely různé proudy, jako lyrický kubismus, kde se lyrismus uplatňuje jako životní pocit a důraz je kladen více na malbu než 

téma samotné (malíři E. Filla, F. Muzika, P. Kotík, A. Wachsman, J. Král). Dále imaginativní kubismus, kde tvary a barvy mají 

význam jakési vnitřní energie a vznikají na základě nevědomí (E. Filla, F. Janoušek, F. Muzika, V. Tittelbach, A. Wachsman). 



5.6 Svět imaginace 

„Nezbývá z něho 

než halucinujícíovál bělosti jeho hlavy, 

hlavy znovu něžnější 

hlavy motýlí kukly s tajnou biologickou myšlenkou 

hlavy držené na konečcích prstů vody 

na konečcích prstů 

ruky nesmyslné, 

ruky strašlivé, 

ruky koprofagické, 

ruky smrtelné 

nořící se ze svého vlastního reflexu 

Když tato hlava pukne 

Když tato hlava praskne 

Když tato hlava vybuchne 

bude to květ 

nový Narcis Gala - můj narcis. 

(Salvador Dali: Métamorphose de Narcis, 1937) 





Krajina imaginace byla něčím, co lze popsat jen velmi obtížně. Neměla konkrétní tvary, ani konkrétní prostor, pouze ban/y se mi 

jevily tak, že je lze popsat jako prolínání široké škály žlutí s náznaky blankytné modře na několika místech. Krajinu jsem nahlížela 

z místa jako pozorovatel, ale zároveň mne obklopovala a já věděla, že jsem také její součástí. Působila celkově velmi tiše, 

zastřeně, tajuplně, byla mi blízká i vzdálená právě pro svou tajemnost, kterou si ponechávala a jež asociovala cosi, co překračuje 

lidskou rovinu. Objekt koule, který se v obraze objevuje, je asociací čehosi lidského, příliš pravidelného na to, aby její podstata 

byla organického charakteru. Nebo ji můžeme označit za něco skutečného, neboť se jedná o konkrétní předmět, geometrické 

těleso. Ve snu je ovšem vše nejisté. Koule asociuje také protipolární tendenci čehosi dokonalého, neboť vychází pouze z jednoho 

bodu a je ryze symetrická, forma se soustředí pouze na svůj střed. To je asociace nadpozemského, nadskutečného, božského, či 

dokonalosti, chceme-li. Snová krajina se vizuálně zobrazovala do podoby metafory já a krajina, krajina a já, kdy pro mne bylo 

nejzávažnější potřebou vyjádřit tento oboustranný vztah. Krajina pro mne zůstala čímsi, co sice můžu uchopit, ale zároveň ne 

zcela. Já jsem pro krajinu zůstala něčím, co může ovlivnit, ale také jen z části, neboť jsem do určité míry člověk autonomní. 

Imaginativní obraz vztahu ke krajině jsem vnímala pozitivně, jako fakt, i přesto, že je zahalen tajemstvím a nebude nikdy logicky 

vysvětlen. Naopak, tato nejistota mne ke krajině poutala, neboť se odvíjela od možnosti stále se vracet do světa představivosti a 

„snít" stále nové sny, byť třeba jen o jedné krajině. 

Teoreticky bychom mohli takový způsob tvorby pojmenovat jako bezprostřednost vyjadřování, odvozenou z psychického 

automatismu, tedy ze sledu asociací, kde jedna představa vyrůstá z druhé. Nadrealitu vnímali surrealisté jako poetický aspekt 

reality, který upřednostnili před všemi ostatními, každý lidský čin, coby projev lidského ducha měl být osvobozen od vžitých 

emocionálních, logických a racionálních konvencí. Na tomto principu založili svou tvorbu u nás zejména J. Štýrský a Toyen (Marie 

Čermínová). Iluzivní prvky však nacházíme, i když v poetičtější podobě, také v díle J. Šímy, L. Sutnara, A. Hoffmeistera, Z. Rykra, 

I Istlera, V. Tikala, B. Laciny. Surrealistické zobrazení mělo formu veristickou (naturalistickou), která se opírá o věcný přepis 
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vnitřních vizí a fantastických představ snění nebo halucinací a nebo formu absolutní, která využívá metody psychického 

automatismu. Autor tedy zaznamenává svůj psychický stav volným, vědomě prakticky neovládaným projevem. Využívá při tom 

většinou symbolů, které tvoří nové významy. 
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5.7 Město 

,Domin: (slavnostně) A tehdy, slečno, starý Rossum napsal mezi své chemické vzorce tohleto: 

"Příroda našla jeden způsob, jak organizovat živou hmotu. Je však jiný způsob, jednodušší, 

tvárnější a rychlejší, na nějž příroda vůbec nenarazila. Tuto druhou cestu, po které se mohl brát 

vývoj života, jsem dnešního dne objevil. "Představte si, slečno, že tahle veliká slova psal nad 

chrchlem jakéhosi koloidálního rosolu, který by ani pes nesežral. Představte si ho, že sedí nad 

zkumavkou a myslí na to, jak z ní vyroste celý strom života, jak z ní budou vycházet všechna 

zvířata, počínajíc vířníkem a končíc - končíc samotným 

člověkem. Člověk z jiné látky, než jsme my. Slečno Gloryová, 

to by i ohromný okamžik. 

Helena: Tak dál. 

Domin: Dál? Teď šlo o to, dostat život ze zkumavky ven a 

zrychlit vývoj a utvořit nějaké ty orgány, kosti a nervy a kdesi 

cosi a nalézt jakési takové látky, katalyzátory, enzymy, 

hormony a tak dále, zkrátka, rozumíte tomu?" 

(Kare! Čapek, úryvek z R. U.R., 1920) 
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Tentokrát jsem se cíleně zaměřila na krajinu městskou. Ve svých vzpomínkách jsem se vrátila do doby a pocitů, kdy jsem 

začínala žít v Praze. Dlouho jsem se s velkoměstskou krajinou musela seznamovat, i s tím, co s sebou její charakter přináší a 

vlastně dodnes se s ní učím žít. Ovšem v mém pohledu nastal určitý zlom, který byl výsledkem nového poznání jiných míst, cizích 

krajin. Půlroční pobyt v Londýně ve mne zanechal pocit z místa, kam se vždy budu ráda vracet, měsíční pobyt v Dalles a 

Portlandu byl dalším novým poznáním, které mě naučilo sledovat atmosféru zcela různorodých měst a v souvislosti s tím vážit si 

vztahu ke krajině, se kterou se můžu identifikovat. Každé z výše uvedených měst působí na člověka jinak, při vzpomínce se 

vybavují odlišné vůně, pocity, chutě, vizuální obrazy. Začala jsem sama pro sebe více studovat městské prostředí, jak působí na 

člověka, který v něm navíc hledá námět pro svoji tvorbu. Při přemýtání o městské krajině mi nutně vyvstane souvislost 

s politickou situací země, která je zde více patrná, než ve volné krajině. Odráží se totiž v lidech, jejich způsobu myšlení a jednání 

a největší kumulace lidí na jednom místě je právě ve městě. Pokud jsem se chtěla přiblížit smýšlení malířů městské krajiny, na 

kterou byla pozornost zaměřena zejména ve 40. letech dvacátého století, pak jsem musela nutně vzít v úvahu politickou situaci 

naší země. Byla to doba velmi nelehká, válečná, kdy se pohled lidí na skutečnost (tedy i na krajinu) zásadně měnil. Ať už doba 

válečná nebo poválečná, obě přinesly velké změny do krajinného rázu a zasáhly tak do nitra všech jejích obyvatel, vracejících se 

do krajiny svého života, tehdejšího obydlí. Týkaly se velkého zdevastování, ale také úplného zmizení - z pohledu usedlíka, 

kterému byl obraz „jeho" krajiny vlastní. Místo, ke kterému jej vázalo pouto identifikace již neexistovalo, neboť se pozměnilo 

příliš zásadně na to, aby bylo vnímáno jako jedna a tatáž krajina. Musel tedy budovat krajinu novou, která vycházela z nových 

požadavků, krajinu nové civilizace. Takové myšlenky mě dovedly k malbě městské krajiny; jednak té, jejíž vizuální zobrazení je 

mi důvěrně známé, protože se na něj šest let dívám denně z okna a dále vizuální obraz krajiny, ke které nemám bližší vztah než 

je vztah kolemjdoucího pozorovatele. Došla jsem takto k novému pohledu na městskou krajinu, v níž žiji. Nehledě na odlišnost 

vztahování se k jejímu obrazu jsem krajinu vnímala jako organický celek, jako strukturu významů, která se skládala z jakéhosi 



hemžení, záření, prostupování i pohlcování se, měla najednou charakter vegetace. Prostor vymezený formátem plátna jsem měla 

potřebu vyplnit prostorovou konstrukcí obrazu města, v níž jsem nacházela určitý řád. Poezie jednotlivých, často nepříliš 

frekventovaných míst ve městě se najednou rozšířila na „organismus" města, jako celek, kde se neustále konfrontuje prvek 

života a lidskosti s prvkem umělým, neorganickým lidským výtvorem. Městská zástavba se tak jeví jako prvek, který si pro sebe 

přivlastnil část zemského povrchu, jako cizí těleso na těle přírody, ale přesto má v sobě něco uchvacujícího. Má svoji 

monumentalitu, svůj životní rytmus, své zákonitosti a „pravidla" pro život. Určitá míra konstruktivistického řádu je vepsána ve 

tváři krajiny, jež tvoří stavby, stroje i celková urbanistika městské krajiny. Neustále ji však doplňuje prvek hemžení, změn, života, 

lidské přítomnosti. 

Vztah ke složité realitě moderního světa konce válečné doby se promítal především na průmyslovou krajinu a vyhledávali ji 

zejména představitelé Skupiny 42 - K. Lhoták, J. Smetana, J. Kotík, F. Gross, F. Hudeček, K. Souček a B. Matal. Jejich přístup 

k obrazu městské krajiny se lišil. Bohumil Matal vytvářel skiadby technických konstrukcí prostřednictvím linií a úhlů, ve kterých 

objevoval stále nové struktury a barvy. Kamil Lhoták nalézal v příměstské krajině zabydlené lidmi a technikou motivy poetické 

reflexe moderní civilizace. Maloval sny o světě zaplněném věcmi a děním souvisejícími s průmyslovou výrobou. František Gross 

vyšel z groteskního obrazu moderního města, aby pak vytvořil jeho konstruktivní „přebásnění*. Město se v něm mění ve stroj 

zčásti hrozivý, z části poetický. František Hudeček pak svůj vztah k městu vyjádřil v cyklu městských pasáží, v němž se odráží 

pocit z atmosféry doby a osamocený postoj člověka proti modernímu městu a světu vůbec. 



5.8 Poezie racionality 

Jodle Kleeova názoru jakákoli hra rytmů, která 

byla výtvarnými prostředky ustavená nebo 

učiněna vnímáte/nou, nevyhnutelně odpovídá 

nějakému rytmu v přírodě, ať už je to rytmus 

lidské chůze, lidského dýchání nebo srdečního 

tepu, nebo ať už jsou to na druhé straně 

kosmické rytmy dne a noci, roků následujících 

jeden za druhým nebo měsíce ve vztahu k zemi. " 

(Werner Haftmann) 





Také v tomto případě jsem vycházela z vizuálního obrazu městské krajiny. Dlouho jsem se na něj dívala, sledovala jeho 

uspořádání, snažila se v něm najít pravidelnost a řád. V městské zástavbě činžovních domů ho lze spatřit poměrně rychle, také 

ulice byly v tomto úseku téměř symetrické se zástavbou, při představě uličního prostoru vyplněného hmotou činžovních domů mě 

napadlo cosi podobného rubikově kostce. Barevnost vznikla na pozadí vzpomínky na omítky žlutých, okrových a narůžovělých 

fasád domů, promísená s náznakem červeno-cihlových odstínů střech. Ohledně koloritu šlo o barevný záznam pivního dojmu 

z místa, které jsem pozorovala. Pak už stačilo vše „dát na plátno". Nesnažila jsem se o přepis reálného obrazu krajiny jako 

například v předchozím případě, ale o její obraz utvořený geometricky. Soustředila jsem se na plochu, což vyžadovalo rozbití 

objemů a sledovala jsem celistvou skladbu obrazového pole, tedy vztahy mezi tvarovými prvky, jež naplňovaly určitý řád. Hledala 

jsem systémové možnosti v proporcích a intenzitě barevných ploch. Výsledkem měla být čistě abstraktní struktura. 

Vycházela jsem ze čtvercového formátu plátna o rozměru 50x50 cm a postupovala jsem na základě výpočtu zlatého řezu. Na 

základě jeho výpočtu jsem si vytvořila síť, v níž jsem následně hledala kompoziční vyváženost barevných ploch dle již vytvořené 

představy obrazu v mé mysli. Uspokojující kompozici jsem nalezla až po určité době, poté jsem mohla začít s konstruováním 

barevných ploch, u kterých byla určujícím kritériem rovnováha. Krajinu jsem vytvořila nejen na základě barevné skladby, ale také 

snahou o vyváženost horizontálních a vertikálních linií. 

Způsob konstruktivního vnímání krajiny je v českém prostředí spojen převážně s 50. a 60. léty dvacátého století a se jmény Z. 

Sýkora, K. Malich, J. Kubíček, V. Mirvald. Jejich tvorba začínala u krajinomalby a postupně však stále více docházeli k uvědomění, 

že v malbě nejde jen o podání obrazu krajiny, ale že sama plocha obrazu klade vlastní autonomní nároky na své uspořádání a 

pozornost tedy byla zaměřena na plochu jako svébytný prvek. Hledání její rovnováhy nezakládali jen na procesu geometrického 

řadu, ale také na procesu náhody. Ta ovšem pro ně znamenala velice složité, proměnlivé a nepředvídatelné vztahy zásluhou 

.vyššího řádu", který nemůžeme pochopit a racionálně vysvětlit, ale přesto jej jako určitý řád cítíme. 
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5.9 Vyznání 

"...porozumíme snáze 

až barvy uschnou 

a na obraze 

zbude to velké málo 

z toho co srdce chtělo 

čeho se tolik bálo" 

(Jan Skácel, Jeho krajina) 



Výpovědí je můj spontánní způsob záznamu emocí. Je to výpověď o povaze a intonaci životního pocitu při pohledu na určitou 

krajinu. Hledala jsem v jejím obraze cosi jako prapodstatu a prostřednictvím sémanticky nosného detailu chtěla vyjádřit svůj 

vztah k viděné realitě. Cílem nebylo přepisovat skutečnost, ale vyjádřit její základní konstrukci, která by byla dostatečnou 

výpovědí o charakteru celku. Chtěla jsem se vyvarovat zacházení do příliš extrémních výpovědí naturalistických i abstraktních, 

skutečných i idealistických, snažila jsem se tedy vyjít z jakéhosi zasnění nad skutečností. Nesnažila jsem se potlačit touhu vyjádřit 

dynamiku hmoty a přírodních sil na základě barevných skvrn organizovaných do většího celku. Obraz krajiny bylo vzhledem 

k takovému vnímání reality nutné zjednodušit a oprostit od všeho do nejvíce možné podoby a pracovat s jeho elementárnějšími 

prvky, které jsem se ovšem snažila vystupňovat do co největšího účinku. Dosud studená a vlhká zemina je prosycena chladem 

zbytků sněhu, který se, tajíce, vpíjí do hlíny. V druhém případě pozorování hladiny zarostlé tůně, v jejíž prostotě se odráží mnohé 

a v zajetí této snové vidiny vzniká cosi jako barevná féerie či magická parafráze přírodních zážitků. Nutně jsem se při tvorbě 

zasazovala o zbavení detailů, potlačení vlastního rukopisu a redukci objemů s myšlenkou položit důraz zejména na plochu, z níž 

měla vzejít osamostatnělá obrazová struktura. Obraz se stal jakousi citovou plochou, na které zanechala zprávu o své existenci 

událost, jež tudy „přešla". Zejména ve strukturálním obraze, kde jsem předávala barvě jakožto živé hmotě svoji podobu na 

základě určitého seskupování, vrstvení, překrývání a vrývání. Našla jsem tak způsob, kterým jsem si mohla do určité míry 

ozřejmit rytmy přírodního dění a odhalit skrytý řád přírody. Výslednou výpovědí je její lyrický symbol. 

Vyjádření pocitů a nálady autora, který vypovídá o svém vztahu ke světu a k životu formou vnitřního monologu neboli vyznání je 

patrné například v tvorbě Václava Boštíka, Jiřího Johna, Michala Ranného, Josefa Šímy. Zapojení prvků strukturální abstrakce pak 

u Eduarda Ovčáčka, Mikuláše Medka, Vladimíra Boudníka, Roberta Piesena či Jiřího Valenty. K vyjádření subjektivních pocitů 

užívají struktury. Někteří si pro ně vybírají různé netradiční materiály - laky, písek, plechy, hadry, provazy, dráty, umělou hmotu 

atd. Vycházejí nejčastěji ze zapojení prvků imaginace a různorodých asociací. 
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5.10 Fotografie 

Jak krásný a uklidňující úkol je zobrazit zemi..." 

(Josef Kapličky) 

a ) Foto dostupné na WWW: < http://galerie.fotografovani.cz/foto/jerabek > 

http://galerie.fotografovani.cz/foto/jerabek




Barvy a nepříliš složitá konstrukce krajiny byly ukazateli, kterými jsem chtěla docílit autentického řádu snímku. Omezila jsem se 

na menší krajový úsek, pozoruhodný buď geometrickým tvarem nebo překvapující strukturou povrchu. Krajina se v mých očích 

proměnila na barevně odlišenou skladbu, která tvoří strukturu celku. Krajina jakoby bez horizontu, země jen ve své struktuře; 

zajímaly mne vztahy mezi barevnými plochami odehrávající se na povrchu země. Masiv oblohy se stal také pouze barevnou 

hmotou, jež stojí proti hmotě jiné. Pozornost byla zaměřena primárně na význam plnosti barev a jejich prezentaci ve vzájemné 

skladbě, svět v základních tvarech a jejich funkčním propojení. Jako formotvorný prvek jsem vnímala světlo a jeho možnost 

dramatizovat krajinu. Plastické osvětlení často odhalilo pozoruhodnost struktury povrchu. Dalším prvkem, který se nabízel 

k pozorování, byly stopy člověka v krajině, budujícího svůj okolní svět jako vlastní životní prostor. Krajina nikoli jako útvar živlů, 

ale krajina jako vymezený prostor lidského zásahu, krajina přetvořená. Řádky v poli, zrající obilí i stopy po těžké technice, to vše 

jsou čitelné prvky dějin lidstva. Člověk konstruuje, určuje funkci i barví...kultivuje. Pouze prvek světla zůstává na poli zmíněného 

zorného pole ryze přírodním faktorem propojujícím „zahradu člověka" a kosmos. 

Fotografie krajiny jsem vybírala s vědomím, že mezi člověkem a světem stojí mechanika, optika a chemie. Není to jako v malbě 

barva, ale jen kamera, snímající na umělcův mechanický impuls výsek viděného světa. Kamera má pouze omezenou škálu 

technicky daných možností, stejně jako ostatní fotografické materiály, jejichž citlivost je dána chemickými a digitálními 

možnostmi. Ovšem, možná o to větší potřeba, je klást důraz na osobnost, která stojí mezi kamerou a skutečností a všechny tyto 

procesy během své tvorby reflektuje. Hledá svůj obraz světa a nutnost volby je tím, co může nést svědectví o sémantické 

výpovědi, neboť fotograf se zaměřuje na místo a jeho existenci v čase. Fotografií vytváříme nebo dostáváme zprávu o stavu 

krajiny (světa vůbec), o jejích podobách a individuálních vztazích k ní chovaných. Fotografie zůstává stále ještě natolik silným 

svědkem přítomnosti člověka v krajině, že může stát jako autonomní a smysluplný obraz vytržený z časovosti do trvání. Navíc 

může sloužit také jako nositel v současnosti často zdůrazňovaného prvku - ekologického aspektu, pokud připustíme funkci 
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fotografie jako objektivního a ostře zobrazujícího zrcadla nastaveného člověku. Fotografii s tématikou krajiny se od 80. let 

dvacátého století po současnost věnuje například Pavel Baňka, Štěpán Grygar, Magdaléna Jetelová, Ivan Kafka, Vladimír Kozlík, 

Jan Pohribný, Jan Reich, Dušan Slivka či Jan Ságl. 
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5.11 Krajina? 

v 

„Člověk je jen z poloviny sám sebou - z druhé polovinyje svým výrazem. " 

(Jiří Fiala, 2002) 
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Poslední dva pohledy na krajinu, které mají zastupovat podobnost výpovědím současného umění jsou určitým závěrem za těmi 

předchozími, neboť je nelze vztáhnout k vyhraněnému stylu, který sice nikdy nelze vymezit zřetelnými hranicemi, ale přesto se 

jejich pomocí s určitou platností lze v umění 19. a 20. století pohybovat. Současná situace je o mnoho komplikovanější ve snaze 

o zařazení do teoretického rámce. Stav soudobého umění se rozmělňuje do mnoha výpovědí a interpretací, většinou na základě 

své individuality. Dalším důležitým faktorem je podle mého názoru časový odstup, který je podstatný pro adekvátní kritické 

možnosti historického zhodnocení a ocenění a který tedy vznikne někdy v budoucnosti. Tvořivou činnost však nyní můžeme 

vztáhnout k prvkům, které mají svou váhu v minulosti, ať už se k nim budeme vztahovat jako ke vzoru, utopii nebo jinak. 

V případě triptychu jsem pracovala s olejovými barvami, které jsem podobně jako Pollock cákala, ovšem nikoli na hotový 

podklad, ale do vody. V tuto chvíli reflexe se nabízí spojení s akční gestickou malbou, která vychází ze zcela spontánního 

vyjádření pocitů a dojmů, nekontrolovatelného vůlí a rozumem a využívá svobodného rukopisu a uvolněné barevnosti. Ani já 

jsem malbu příliš neovládala, neboť způsob chování malby vycházel jednak z fyzikálního procesu neslučitelnosti oleje a vody a 

také se zde z části uplatnil prvek náhody. V souvislosti s náhodou se nabízí asociace k dílu Jiřího Šiguta, který doslova zahrabává 

do země a noří na dno rybníků fotografický papír, který nechá po určitou dobu na místě (i několik týdnů) a výsledkem je 

působivý záznam přírodního řádu, či náhody chceme-li. Náhoda se ovšem ve výtvarném umění uplatňuje již mnohem dříve, 

okrajově zmiňuji představitele tzv. absolutního surrealismu, dadaismu nebo dokonce konstruktivismu, kde se náhoda uplatnila i 

v rámci systémové a přísně racionálně organizované tvorby. Ponořením podkladu do vody, na jejíž hladině plavaly barvy se tedy 

vytvořilo dílo defacto samo o sobě. Ovšem nechtěla bych tento počin bagatelizovat, neboť může mít hluboký vzdělávací kontext 

ještě v dalších souvislostech než byly již zmíněny. Výsledný vizuální obraz nabízí změť barevných skvrn různě se prolínajících , 

vrstvících a pohlcujících se. Při bližším pozorování můžeme najít v díle řadu odkazů z naší imaginační schopnosti, na které 

zakládala tvorba označovaná jako surrealismus. Bez rozumové kontroly vypovídat o tom, co se děje v lidském podvědomí, mimo 
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jiné na bázi psychoanalýzy S. Freuda, jež vysvětluje úlohu nevědomé motivace v lidském chování, nevědomé duševní motivy a 

hnutí. Obrazotvornost může být podpořena otáčením obrazů dokola a interpretací různorodých asociací, na které lze dále 

navazovat otevřeným diskursivním rámcem (např. na téma galaxie s přesahy do filozofie fenoménem kosmu nebo mikroskopické 

struktury dřevin). Akcentace zaměřená na texturologii díla a zejména pak potlačení formy spojují triptych s informálními 

tendencemi, které byly výpovědí subjektivních pocitů prostřednictvím nejrůznějších hmot a netradičních materiálů. Konečně 

můžeme dílo vzáhnout také k principu land artu, který je založen často na polaritě dvou nesourodých existencialit - organického 

a umělého, nerovného a geometricky přesného, strukturálního a hladce vyleštěného apod. Nemísitelné tekutiny olej a voda jsou 

podobnými jevy, které vycházejí z konotace fyzikální, i to se může stát diskursivním polem pro vzdělávací kontext výtvarné 

výchovy v souvislosti s představením land artu. V závěru mne napadá srovnání onoho triptychu s triptychy gotických oltářů jako 

protipolárních způsobů myšlení a tvorby samé. 
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5.12 Krajina jako produkt informačních technologií 

// Víme, že v tomto století žijeme proto, abychom byli fotografováni nebo filmováni, a že všechny události se dějí proto, aby byly 

zaznamenány obrazem. Lidé tedy začali fanaticky hledat realitu v obraze samém. " 

(Keiko Sei) 
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Pohyblivý obraz jako zachycení mého vztahu ke krajině, kterou označuji slovem „domov", to je zakončující výpověď výtvarné 

tvorby sledované cesty. Závěr jí patří pro svoji aktuálnost a zřejmě i nadále progresivní postavení v budoucnosti na poli umění i 

mimo něj. V názvu podkapitoly jsem použila shrnujícího termínu informačních technologií, protože jsem pracovala s několika 

médii - videoprogramem (Video mode) digitálního fotoaparátu a posléze s PC programy (Panorama maker, Flash a PowerPoint). 

Cílem nebylo, jako v předchozích případech, kvalitativně „přetvořit" krajinu na autonomní vizuální obraz; moje pozornost se 

neupínala k formě díla, jako spíše k obsahu. Znaky této krajiny nesou významy, které vychází zejména z osobní roviny. Jde o 

panoramatický obraz krajiny malého města Středních Čech (Rožmitál pod Třemšínem), v němž jsem vyrůstala, ke kterému mám 

vztah a zároveň mne do určité míry toto prostředí zformovalo. Krátká videoanimace vypovídá o tom, že jsem tím, kým jsem 

mimo jiné proto, že jsem ovlivněna právě touto krajinou a že ji vidím právě svýma očima na pozadí svých zkušeností, tedy své 

jedinečnosti. Pokud by se vztahoval ke stejnému pohledu na krajinu někdo jiný (také tamní obyvatel), jistě bychom se neshodli 

na všech znacích a jejich významech. Dotyčný by poukázal na prvky krajiny nesoucí význam pro něj a mne by pravděpodobně 

„neřekly" téměř nic. Struktura této krajiny je jakousi sítí osobních vztahů. Záměrně jsem ve videoanimaci použila osvojených 

názvů a pojmů, které vychází ze zažité tradiční zkušenosti a které mi jsou v této podobě vlastní (např. „Podzámečák" namísto 

Podzámecký rybník, „Starák" namísto Starý Rožmitál aj.). Na osobní úrovni se v dané souvislosti nabízí téma spojené 

s problematikou identity. Současné životní hodnoty nejsou zcela tak jasné, jako byly až do osvícenství a každý z nás se různým 

způsobem snaží nalézt místo člověka na Zemi. V rovině obecné se lze vztahovat k jednotlivým znakům krajiny jako k místům 

(topoi), které mají svou paměť, svou životní pouť. 
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Závěrem k výtvarné části 

Výtvarná řada diplomové práce je sice omezena možnostmi svého rozsahu pouze na některé proměny znaku a struktury krajiny, 

ale přesto vypovídá o procesu, který mi prostřednictvím zažité zkušenosti rozšířil v mnohém horizont poznání. Ke každému 

jednotlivému dílu se váže množství otázek a asociací, které jsem si v průběhu malby kladla a jež byly i nebyly zodpovězeny, ale 

důležité pro moji reflexi je, že vůbec nastaly a že s nimi můžu pracovat i nadále v budoucnosti. Poměrně krátké časové rozmezí, 

během kterého jsem „prošla" necelými třemi stoletími, se zdá být nedostatečně krátké pro studium mnoha událostí té které 

doby. I přesto mělo smysl, neboť cílem nebylo projít a nastudovat všechno, ale zakusit něco. Stejný požadavek se mi jeví jako 

adekvátní pro žáky a studenty, kteří nemají v hodinách výtvarné výchovy studovat dějepis, ale různorodost možných pohledů na 

skutečnosti, které život přináší. A mezi kompetence učitele by mělo patřit žáky do celospolečenského kontextu v neustálém 

procesu dějů uvádět. 
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6 DIDAKTICKÁ ČÁST 

Didaktická část do jisté míry navazuje na část výtvarnou, kde jsem v souvislosti s popisem vlastní zkušenosti okrajově naznačila 

některé didaktické motivy, plynoucí souběžně s vlatní tvorbou. Námět krajiny je pro výtvarnou výchovu nosný motiv, neboť se 

prolíná s celoživotní zkušeností se světem a vše, co se objevuje v našem každodenním životě má bližší nebo vzdálenější vazbu 

na krajinu, je její součástí. Může jít o krajinný celek nebo jen docela malý detail, strukturu nebo jednotlivý znak. Výtvarná 

výchova nabízí prostor pro diskurs krajiny, krajinných znaků i struktur, avšak je pro něj nutné vytvořit určité kompetence dané 

téma sledovat. Těmito kompetencemi míním schopnost zastavit se, zaposlouchat se, chvíli se rozhlížet, něčeho se všimnout, něco 

pozorovat, konstatovat, být pozorný vůči svému okolí, naučit se vnímat ho citlivěji, nebýt lhostejný ani vůči tomu, co považujeme 

za každodenní všednost. 

6.1 Genius loci 

Z předchozích úvah vznikl didaktický projekt, kterým jsem se snažila dosáhnout u žáků expresivního vyjádření vztahu ke svému 

okolí, primárně však uvědomění si vůbec jeho existence prostřednictvím výtvarné výchovy. Za důležitý faktor pro didaktický 

motiv jsem pokládala uvolněnost výrazové formy, která může lépe zprostředkovat přirozené hledání cesty k přírodě, ke kořenům, 

ale také výrazně k sebeuvědomování. Citlivější pozorování toho, co se děje kolem člověka, může vést k otázkám vzniku, růstu, 



zániku, existence vůbec aj., záleží pouze na tom, do jaké míry si je dotyčný „připustí k tělu" a jakou má potřebu se jimi dále 

zabývat. Cílem didaktického projektu bylo žáky do jisté míry zcitlivět pro vnímání svého okolí, rozšířit jejich pozornost výhradně 

z poutavých mediálních materiálů, které jsou po psychologické stránce vizuálně přitažlivé pro svoji barevnost, kontroverznost 

námětu, útočnost, pohyblivost obrazu apod, a často zdánlivě nabízejí více než přirozený, žitý svět. Vycházela jsem tedy 

z přesvědčení, že do kulturního kapitálu každého jedince přispívá vizuální gramotnost, na kterou je v současnosti kladen větší 

zřetel než kdykoliv jindy, ale že tato schopnost se netýká pouze „čtení" uměleckého díla, ale vychází z obecného požadavku dívat 

se (se zájmem) na cokoliv. Proto jsem se nechala inspirovat Výtvarnou výchovou pro 8. a 9. ročník ZŠ20) a zvolila za námět genia 

loci. Jednalo se o hodiny výtvarné výchovy v ZŠ Uhelný trh s žáky 9. ročníku, celkem bylo žáků 19 a převažovali početně chlapci 

nad děvčaty. 

V přípravné fázi, která měla sloužit jako informační a motivační, jsme se snažili „vyladit" na vnímání krajiny. Povídali jsme si o 

našem vnímání, které je závislé na naší pozornosti a citlivosti vůči krajině, o tom, proč krajinu pozorujeme, z čeho může pramenit 

uklidňující pocit z pohledu na ni a že je stále co v krajině objevovat, neboť je proměnlivá. Dále jsme v paměti hledali, které 

smysly zapojujeme nejčastěji a nejintenzivněji a vymýšleli různé situace, které vyžadovaly invenci smyslů jiných. Každý si měl na 

počátku představit ve své mysli místo, které má rád a kam se vrací. Pak si každý zkoušel identifikovat důvody, proč tomu tak je a 

to už byla fáze konkrétního vztahování se k danému místu. Cíleně jsem kladla důraz na bipolární vztahovost - nejen to, jak je 

každý schopen okolí vnímat, ale také ho na sebe nechat působit. Čím otevřenější budou naše smysly, tím lepší zážitek se může 

dostavit. Taková místa si pamatujeme a také se na ně vracíme. 

20) FULKOVÁ, M. a kol. Výtvarná výchova pro 8. a 9. ročník základní školy a víceletá gymnázia, Praha: Fortuna, 1997 
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Zadáním úkolu bylo hledání genia loci v dané lokalitě. Nejdříve však byla coby prekoncept nutná diskuse na téma genius loci, 

včetně vymezení pojmu, který nikdo nedokázal jednoznačněji popsat, avšak žáci postupně vytušili, kterým směrem se mají ubírat 

a odhadovali: „Má to něco společného s geniusem." „Může to být strašidelný." „A tajemný." V této souvislosti jsme se již shodli 

na tom, že diskutujeme o místě (nikoli o živé bytosti). „Možná to bude hrozně krásný místo." „Nebo takový, kde se něco 

stalo...třeba vražda." Pojem duch místa žáci nikdy předtím neslyšeli. Reagovali na něj podobně výroku: „Asi jak se tam cejtim, 

ne?" Nakonec jsme se tedy dobrali vysvětlení neznámého pojmu, který jsem doplnila o jeho význam ze starověkého Říma, různé 

možnosti personifikace, význam přikládaný šamany a přírodními národy a význam současný, kterým se rozumí atmosféra místa 

samého, nikoliv osoba v podobě bůžka nebo jiné nadpozemské bytosti (viz. kap. Krajina a genius loci). 

Jako přidanou hodnotu námětu jsme konkretizovali několik míst, u kterých se shoduje velké množství lidí na silném vlivu genia 

loci a žáci je převážně znají. Výběr jsem uskutečňovala na základě oblatí I. a II. přírody a návaznosti na výtvarnou kulturu: 

I.příroda: hora Říp, prales Boubín, propast Macocha, les 

II. příroda: Stone hange, Skanzen, Svatá Hora, Terezín 

V návaznosti na výtvarné umění jsem žáky seznámila s principy tvůrčí práce s krajinou a v krajině, jako je land art, zemní 

umění, enviromental art nebo ekoart. Sledovala jsem primárně pochopení různorodých východisek pro práci v krajině, nikoliv 

postihnutí výčtu umělců takto tvořících. Zvolila jsem vždy demonstrativní ukázku způsobu tvorby jednoho z nich. 

Land art (land - z angl. země, art - umění) 

Řada umělců se nechává inspirovat přírodou a mnozí z nich pracují přímo v krajině a s krajinou. Land art je druh konceptuálního 

umění, který klade důraz zejména na proces tvorby než samotný její výsledek. Tvorba v krajině může být dlouhodobá - např. 

z kamení nebo krátkodobá - např. z listí, které vítr opět rychle rozfouká. 
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Ivan Kafka skládal z listí barevné obrazce. Jindy stavěl do krajiny konstrukci geometrického tvaru, aby zdůraznil rozdílnost 

geometrického řádu od organického, proměnlivého. 

Earth art (earth - země, půda, art - umění) 

Earth art se překládá jako zemní umění, které se velmi podobá land artu, někdo tyto pojmy ztotožňuje. Earth art vychází z práce 

přímo s povrchem Země. Jedním z tvůrců zemního umění je američan Michael Heizer. Hledá magická místa, na kterých vytváří 

obrazce připomínající živočichy nebo hloubí ohromné plochy země či láme skály. 

Enviromentální estetika (enviroment - prostředí, okolí) 

V češtině se pojem „enviroment" používá v souvislosti s životním prostředím. 

Principy enviromentální estetiky jsou podobné land artu, ale v tvorbě samé kladou základní důraz na prostředí, které bude 

kontextem, jakýmsi pozadím uměleckého díla. Takovým způsobem tvoří např. američan Andy Goldworthy. Jeho objekty 

z přírodnin dokreslují charakter místa, do něhož je umístil. Pojem „enviroment" zavedl v roce 1921 biolog Jakob von Uexküll 

vycházeje z předpokladu, že žádná bytost nemůže vnímat celý vnější svět, ale pouze jeho zlomek definovaný speciálním oknem, 

které každá bytost vůči vnějšímu světu otevírá. Princip ekologické tvorby spočívá v ohledech na celý vnější svět (např. využití 

energie, výběr a opracování materiálů, ohledy na rovnováhu s okolním světem rostlin a zvířat aj.). 

Ekoart (eko - zkratka od slova ekologie, ekologický, art - umění) 

Ekoart je spíše ekologické hnutí, které své aktivity uskutečňuje také formou umění než primárně umění zohledňující ekologické 

zásady. 

Takový způsob tvorby však potom klade velký zřetel na zachování ekologických zásad během tvorby i v jejím důsledku. Používá 

zásadně přírodní materiály (recyklovatelné ve volné přírodě), dbá na to, aby nedocházelo k velkým změnám charakteru místa, 

které by změnilo celkově jeho krajinný ráz a vyčleňuje z procesu tvorby vše, co by poškozovalo krajinu nebo přírodu vůbec. 
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Američanka Keith Barrett se řadí mezi umělce ecoartu. Vytváří (většinou dřevěné) objekty, které dosazuje přímo do konkrétního 

místa, z něhož vychází design díla, tzn. bere zřetel na genia loci. Reflektuje neustále rovnováhu mezi samotnou tvořivou prací, 

prostředím a divákem, pokud by byl jeden z prvků opomenut, ztratilo by podle ní výsledné dílo svůj smysl. Pokud zůstanou 

všechny zachovány, pak dílo plní předpoklady navázání pozitivního psychologického, emocionálního a kulturního vztahu 

s prostředím. 

V roce 1992 vzniklo EkoArt centrums Praze - Dolních Počernicích a v Mostě, kde se pořádají ekologické aktivity, založené na 

dialogu umělců a široké veřejnosti. Prostředkem jsou umělecká sympozia, happeningy, výstavy. Vše za široké účasti médií. 

V ideálním případě by bylo vhodné některé ze vzpomenutých míst s žáky navštívit, zejména pak nejsnáze dostupné EkoArt 

centrum při některé z pořádaných aktivit. Téma ekologie obecně nebylo pro žáky nic nového, protože se s tímto termínem a 

zejména jeho principy setkávají i v dalších vyučovacích předmětech. V souvislosti s přesahy do jiných úrovní kulturní oblasti jsem 

měla připravené i další náměty k diskursivnímu tématu, ale z časových důvodů na ně již nepřišla řada. Byly to např.: 

Film - Krajinka. Série tří příběhů krajin, jejichž charakter určují děje a události spjaté s jejich obyvateli. 

Literatura - román Jméno růže, jehož autor (U. Eco) vsadil zápletku do tajemných prostor kláštera, jehož vnitřní život je 

vlastním, uzavřeným světem ve světě. Klášterní místo je symbolem neustálého boje dobra a zla. 

Stínadia se bouří(J. Foglar). Místo zvané Stínadla nahání strach svojí tajemností a neustále hrozícím pocitem nebezpečí 

pramenícího z nejistoty. Ta je ovšem také důvodem, proč Stínadla stále přitahují pozornost hlavních hrdinů. 

Hudba - Pink Floyd, CD The division bell, (division - dělba, dělicí čára, rozkol; bel - zvon). Britská hudební skupina Pink Floyd se 

řadí mezi tzv. „art rockové". Jejich vyjádření je metaforické ..."tráva byla zelenější, světlo bylo jasnější, nekonečná řeka..." a 

přemítají o Zemi jako životním místu člověka, ale také o vztazích a pocitech. Grafická úprava CD je spjata s land artem. 



Ambientní hudba - j e hudební forma, vycházející z předpokladu, že všechny zvuky, které nás oblopují mohou být za jistých 

okolností hudbou. Druhým pólem a součástí předpokladu je skutečnost, že stejně tak primárně hudební zvuk či skladba může být 

prostředím, tedy zvukovým prostorem, který utváří naši pocitovou orientaci. 

KONCEPT 

Cílem didaktického námětu je zcitlivění se pro vnímání toho, co nás obklopuje, počínaje bezprostředním okolím. Hledání místa, 

které zaujme, jeho zmapování a výsledně výtvarné vyjádření jeho možného genia loci. Jedná se o expresivní (intuitivní 

prožitkové) vyjádření vztahu k přírodě - zaznamenáním indicií a výběrem reálií reprezentujících jeho genia loci a následné 

vizuální vyjádření vztahu. Nejde ani tak o jeho výklad, ale primárně o uvědomění si jeho existence. Soustředěnost je zaměřena 

na tvary, linie a barvy (tvořící dohromady strukturu místa). Žákům jsem jako doprovodný materiál připravila následující kritéria, 

podle kterých mohli postupovat, aby zapojily všechny své smysly. 

Vizuální rámec: 

Důkladné zmapování místa - pozorování dějů, které se v jeho rámci udály (zápisy a záznamy), sledování věcí nebo jevů, které se 

zde protínají, zde začínají nebo končí, které se zde sbíhají nebo míjí (rychlá kresba plánků, mapky). Jaký je pohyb živých 

organismů - od lidí po docela malé živočichy (frekventovanost, směr, místa křížení aj.). Vytvoření rychlých skic z místa; není 

důležité dlouho záběr/ vybírat, jako spíše se později ptát, proč jsem si vybral(a) zrovna tyto. 

Auditivní rámec: 

Chvíle soustředěná na celkovou zvukovou kulisu místa. Snaha o rozpoznání jednotlivých zvuků (kdo je tvůrcem), včetně míry 

intenzity (celkově ne/hlučné místo) a introspektivní zhodnocení (ne/libosti) - hluk vlivem automobilové frekvence je jiný než hluk 

vlivem křiku houfujících se ptáků... 



Haptický rámec: 

Dotyková zkušenost jako určitý způsob upřesnění struktury místa (lidské oko může klamat). Odebrání vzorku, který je dle mého 

přesvědčení alespoň částečně reprezentativní pro vyjádření genia loci místa. Může jít o kamínky, písek, trávu, větvičku, aj. 

Čichový rámec: 

Záznam vůní, které jsou s místem spojeny, prolínají jím. (ne/libé?) Co asociují? 

Chuťový rámec: 

Soustředění se na vůně (ale i vizuální skutečnost) může vyvolat různé chutě. Všechny složky, zejména pak čichovou a chuťovou 

lze dobře vyjádřit barvou. 

0 všech dosažených informacích si žáci měli dělat krátké znakové záznamy a zápisy, poměrně rychleji a expresivněji než pomalu 

a uváženě. Výslednými daty neměly být přesná fakta, ani důkladné, precizní kresby, ale záznam skutečnosti - povšiml(a) jsem si, 

zarazilo mne, slyšel(a) jsem, cítil(a) jsem, překvapilo mne, ujistilo mne, zdálo se mi, měl(a) jsem chuť, vypadalo to jako, viděl(a) 

jsem, obklopovalo mne atd. Skutečnost byla taková, že žákům bylo omezeno pole působnosti na náměstí Uhelného trhu a každý 

si měl najít místo, které ho zaujme, aniž by musel vysvětlovat proč. Poté zkoumali místo přibližně podle zadaných instrukcí, 

hledali jeho genia loci. Když měl každý dostatečně dobré množství materiálu, odebral se zpátky do školy a následně všichni začali 

pracovat na koláži, která měla být vizuálním vyjádřením genia loci. Nechala jsem libovolnou míru realistických a abstraktních 

prvků na uvážení každého jedince a nevyslovila jsem žádná přání o (ne)personifikaci genia. Všichni žáci ho ztvárnili jako 

abstraktní strukturu. 



VÝTVARNÝ PROBLÉM 

Jedná se o určitou formu konceptuální tvorby, protože není primárně kladen důraz na výslednou fázi jako na celkový proces 

studování genia loci. Výsledkem projektu měla být schopnost maximálního soustředění a osobního prožití a interpretace námětu. 

Žáci na základě studování místa sami hledali a vybírali prostředky, které uplatnili pro svoji tvorbu. S vyhledanými či náhodně 

vybranými věcmi pro vlastní tvorbu měli zacházet již vědomě a zpětně se ptát, proč vybrali právě takové. Měli se pokusit o 

vytvoření vyvážené kompozice z různorodého materiálu s důrazem na vztahy mezi předměty a tvary v prostoru jejich díla. 

S tím souvisí rozvíjení schopnosti charakterizovat obsahové souvislosti vlastních vizuálně obrazných vyjádření. Zároveň měli 

možnost porovnávat výběr a způsob užití prostředků v rámci celého kolektivu a tím získat náhled na rozlišné vnímání míst 

(odlišných, podobných i totožných). Na konkrétním příkladu své tvorby žáci měli být schopni interpretovat formu jejich vizuálního 

vyjádření na základě smyslové, subjektivní roviny. Dále pozitivně rozvíjeli oblast imaginace. Na základě kombinování různých 

technik v rámci celkového hledání genia loci mohli žáci porovnávat různé znakové systémy, poznávat jejich specifičnosti a tvořit 

z nich jeden celek (psaná forma jazyka + kresba + nalezené reálie + frotáže atd.) 

Při vlastní tvorbě uplatňovali svoje osobní prožitky a zkušenosti z místa. Pozitivní přínos by mělo opětovné zmapování místa 

s určitým časovým odstupem. 

VÝTVARNÁ TECHNIKA 

Zmapování místa formou písemných záznamů, skic, náčrtků, mapek a schémat (papír, skicák A4, A5). 

Kresba tužkou; frotáže uhlem, rudkou, barevným pastelem 

Vizuální vyjádření genia loci - kombinovaná technika dle vlastního výběru - koláž, asambláž, kresba barevnými křídami (popř. 

perokresba). Formát papíru A3. 
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Kombinací výtvarných technik prohlubování schopnosti kompozičního vyvážení předmětů a experimentování se vzájemným 

kombinováním jednotlivých technik (včetně písemných záznamů a nalezených reálií). 

REFLEKTIVNÍ ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU PRÁCE 

Vzhledem k příznivosti počasí ve stanovený den se realizace didaktického projektu nekomplikovala a také žáci byli příznivě 

naladěni pro exteriérovou tvorbu. Zpětným pohledem se domnívám, že měl výrazný smysl prekoncept, který odhalil spontánní 

„zacházení" žáků s pojmem „genius" i „genius loci" a já 

jsem na něj získala náhled. Zároveň se dozvěděli nové 

souvislosti s námětem a mohli tak reflektovat svoje 

dosavadní zkušenosti a také se mohl změnit jejich pohled 

pro rámec zkušeností budoucích. V praxi to znamená, že 

budou s větší naléhavostí mapovat svoje okolí a vše, co se 

kolem děje. Jako nevýhodné se pro didaktický projekt zdálo 

místo Uhelného trhu z hlediska sbírání reálií použitelných 

později v samotné tvořivé činnosti. Omezením byly v tomto 

případě hygienické požadavky a dále osobní vlastnictví 

čehokoliv, co mohlo podle žáků reprezentovat genia loci. 

Situaci by změnil odsun do odlehlejších částí od centra, ale 
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Dívka frotující botu spolužáka, který vstoupil na územ [jejího místa. 



to nám z časových důvodů nebylo umožněno. Cením si snahy žáků donést si alespoň některé drobné přírodniny, které na 

náměstí našli. 

Snažila jsem se přijít na problematický přístup žáků k propojení psaného slova a grafických záznamů a navíc ještě doplnit vše 

kolorováním. Žáci odlišují velmi výrazně tyto dva typy záznamu a ztotožňují se zřejmě s představou (soudím na základě 

výsledných prací), že písmo je prostředek k zaznamenání informací a neobsahuje jinou, významnější hodnotu. Někteří psali na 

linkovaný papír a propisovací tužkou, přestože věděli, že jej následně použijí ve vlastní výtvarné tvorbě, navíc písmo je často 

téměř nečitelné. Grafický záznam je obrázek, který se může posuzovat z hlediska „povedenosti" a „nepovedenosti" a proto si na 

něm dávali více záležet. Neuměli si ale, jak jsem později zjistila, dopředu představit kombinaci těchto dvou typů záznamu do 

jednoho (nejlépe působivého) celku. Dokud nedostali impuls k tomu, že mohou papír s napsaným textem trhat, snažili se ho 

vystřihnout do klasického obdélníčku a pak se jim z rovně vystřihaných ploch špatně sestavovala kompozice. Domnívám se, že by 

žáci měli více pracovat s různorodými formami výtvarného vyjádření a dojít tak k možnostem kombinovat je volným, avšak 

vlastním způsobem. 
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„ lidé sedí, vyhřívají se nebo jen tak sedí 
starobylá kašna 

lidé nevědí kam jdou 
domy nás obklopují ze všech stran " 

„ výfukové plyny aut 
slabá vůně jídla z nedaleké restaurace " 

motor aut, hlasy lidí, zvuk vrtačky a padajícího materiálu 
vyprávění životních zkušeností lidí - bezdomovci " 

„ drsná dlažba " 



DALŠÍ MOŽNOSTI A NÁPADY K ÚKOLU 

1. Dalším možným výstupem „nalezeného" genia loci by mohl být dramatický výstup, kde by žáci uzavřeli své dojmy 

z atmosféry místa divadelním představením pro ostatní spolužáky. 

2. Zmapování okolní atmosféry se nemusí týkat pouze místa, ale určitého úseku, tedy několika míst (například od Jiráskova 

mostu k Rudolfinu), kde by žáci přiřazovali na základě introspekce jednotlivým místům úseku barvy pro ně chrakteristické. 

Výsledkem by byla jakási škála barev (jako druh mapy) úseku staré Prahy. Zajímavá by byla následná analýza, nakolik se 

kolorit shoduje s barevností ve vizuální realitě (např. převažující barvy omítek domů atd.). 

3. Možná by byla také skupinová návštěva jednoho místa (např. Staroměstského náměstí) a bezprostředně po návratu využití 

vyučovací metody brainstormingu s následným rozvedením do souvislostí - kulturního kontextu, historického, 

filozofického, teologického aj. Na základě burzy nápadů a diskuse by žáci vytvořili koláž genia loci místa, reflektující 

zmiňované souvislosti - dle vlastního výběru - tak, aby jej byli schopni následně interpretovat. 

6.2 Další didaktické příklady 

1. „Kůže krajiny" 

Výtvarné téma: strukturální práce - vrstvení, vrásnění, prolínání, členění, zkoumání zemského povrchu 

Výtvarný problém: zaznamenat výtvarnou formou různorodost struktur zemského povrchu, schopnost rozlišit povrch hladký od 

různých stupňů nerovnosti, jeho měkkost, hrubost, rozvrásnění, vzájemné prolínání a přechody struktur 

Námět: přírodniny, reálie, přírodní struktury, zkameněliny a vyvřeliny 
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Výtvarné hledisko: frotáže, reliéfy, koláže a objekty z papíru (viz např. Eva Kmentová), malba 

Východisko: informel, surrealismus, zemní umění 

(podobný didaktický projekt viz Příloha) 

2. „Přírodnina pod lupou" 

Výtvarné téma: znak a struktura, prolínání znaků ve stukturu, struktury ve znak, celek a detail, detail detailu, fragment 

Výtvarný problém: na konkrétní přírodnině sledovat její strukturu, vybrat detail na kterém se opět zaměřit na strukturu a 

následně zopakovat na detailu detailu, posloupně zaznamenat, sledování organického řádu 

Námět: přírodniny, houby, šišky, větev stromu, květy, aj., herbáře a atlasy rostlin a zvířat 

Výtvarné hledisko: kresba, perokresba, studie, suchá jehla 

Východisko: německá a česká kresba (A. Dürer, J. Anderle), fotografie přírodnin (mikro-makro pohled), grafika (V. Hollar) 

3. „Paměť stromu" 

Výtvarné téma: paměť krajiny, vztahování se k minulosti, mapování krajinných prvků, znak krajiny 

Výtvarný problém: analýza stromu jako botanického druhu, sledování jeho charakteristik - listů, koruny, větví, kůry, výšky, stáří 

apod., včetně jeho nejbližšího okolí, vysledování paměti stromu (kdo a kdy jej zasadil, účel výsadby, události - historické, vryté 

záznamy do kůry, nemoci, zásahy blesku, mechové porosty, živočišní obyvatelé stromu, zlomené či uřezané větve, strom jako 

prostředek k zavěšení houpačky, strom jako pozorovatelna, nositel plodů, atd.); záznam paměti stromu výtvarnou formou 

Námět: strom jako kulturní památka, dendrologie a botanika, strom jako znak (solitér), stromy jako struktura (les), příběh Muž, 

který sázel stromy 
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Výtvarné hledisko: malba, tisk, asambláž, fotografie 

Východisko: impresionismus, kubismus, symbolismus, informel 

4. „Malba krajinou" 

Výtvarné téma: přírodní pigmenty, otisky přírodních struktur, krajinný znak jako prostředek malby 

Výtvarný problém: malba přírodninami (hlinky, trávy, plody, květy...), haptická zkušenost, expresivní záznam, uplatnění prvku 

náhody 

Námět: malba mrazu na okně, indiánské maskování, kolorit přírodních pigmentů, stopy deště 

Výtvarné hledisko: intuitivní, gestická malba, surrealistická asociační kresba 

Východisko: konceptuální umění (M. Šejn), surrealismus, kultura přírodních národů 

5. „Proměny horizontu" 

Výtvarné téma: sledování linie horizontu, tvarování krajiny, možnosti osídlení 

Výtvarný problém: cit pro vnímání krajinného rázu, proměny krajiny a horizontu vlivem osídlování, kultivace krajiny, genius loci 

Námět: porovnávání historických záznamů krajinného úseku se současným vizuálním obrazem, sledování jednoho obrazu 

skutečnosti v proměnlivosti ročních období, mapování dominant lokality, různé návrhy osídlení jedné krajiny 

Výtvarné hledisko: kresba, perokresba, modelování reliéfů, fotomontáž 

Východisko: architektonické územní plánování, land art 
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6. „Světélkováni 

Výtvarné téma: světlo a tma, světlo jako symbol, světelná značení 

Výtvarný problém: tvořivá činnost se světlem v noční krajině, světelné kopírování krajinného povrchu, světlo jako prostředek 

(zapuzování temnoty, výtvarné činnosti, zlepšení perceptivních možností, propagace) 

Námět: neonové osvětlení nočního města, šerosvit, světelná show, UV a infračervené záření, oheň jako živel 

Výtvarné hledisko: osvětlování noční krajiny (body - linie - plochy), světélkování jako prostředek komunikace (Morseova abc) s 

výsledným výtvarným záznamem, tanec bludiček - dramatická činnost 

Východisko: land art (M. Jetelová), kinetické osvětlené plastiky (Z. Pešánek) 
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Závěr 

Diplomová práce sledovala proměny znaku a struktury ve výtvarném vyjádření tématu krajiny. K mapování proměn jsem si zvolila 

kvalitativní přístup, kdy jsem se pokusila reflektovat příčiny a významy různých pojetí krajiny. Nejzákladnější otázky, které jsem si 

na počátku kladla byly co je vůbec krajina, jak je tento fenomén vnímán lidmi obecně, co znamená subjektivně pro mě a jaké 

vztahy z toho vyplývají. Byly to již podněty ke studiu krajiny jako složitého a nejednoznačného fenoménu, zasluhujícího si naši 

pozornost. Ze značně různorodého množství pojetí krajiny jsem si vybrala strukturalistický přístup, který mi umožnil vztahovat se 

ke krajině jako k sumě znaků a jejich nepostradatelných významů sdělení i vztahů mezi nimi. Podněty k zamyšlení se nad 

tématem z různých úhlů pohledu byly pak určitými „vzorky" struktur odhalujících krajinu právě takovým smyslovým způsobem a 

nezáleželo příliš na tom, zda ji tak pojímá malíř, filozof nebo básník. Způsob vyjádření se tak stal zprostředkovatelem myšlenek 

sledujících diferenciaci znaků a celkové struktury. 

V teoretické práci jsem se zaměřila nejdříve na určité výklady pojmů znak, symbol, struktura, abych mohla navázat konkrétním 

sledováním kvalitativních krajinných proměn. Se způsobem vnímání kajiny nelze opomenout prvek horizontu, který se mi zdá 

podstatným elementem pro interpretaci krajiny samé. Již děti v poměrně útlém věku zobrazují např. hlavonožce na čáře 

symbolizující zemi, případně ho se stejným úmyslem umístí na spodní okraj papíru. Jde již o schopnost rozlišit nebe od země. 

Horizont může být přínosným jevem ke studiu kvalitativních proměn zobrazování krajiny a v neposlední řadě k problematice 

lidského vnímání, resp. způsobu nahlížení na celý souhrn znaků a struktur, tedy na svět. Zažitá zkušenost výtvarné části mi 
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rozšířila obzor o nové pohledy na krajinu a stala se tak přínosem pro schopnost porozumění krajině ve své různorodosti. Docílila 

jsem tak uvědomění si potenciálu krajiny jako nevyčerpatelného zdroje možností námětů pro výtvarnou výchovu. 

Didaktická část se věnovala primárně vztahu člověka ke krajině. Domnívám se totiž, že umět se na krajinu dívat a mít k ní 

pozitivně laděný vztah, může být základem, na kterém lze stavět a rozvíjet své vidění světa i svoji výtvarnou tvorbu. 

Moje diplomová práce krystalizovala poměrně dlouho a prošla mnohými proměnami. Přesto však cítím, že se mi podařilo nalézt 

cestu, jak propojit výtvarné umění se vztahováním se ke krajině. 
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Pokyny pro zpracování: 

V teoretické části zmapujte proměny „čtení" výtvarného díla z hlediska jeho znaků a 
struktury. Zhodnoťte na konkrétních příkladech výtvarných děl proměnu znaku ve strukturu 
a naopak. Posuďte jak a nakolik tato proměna pozměnila chápání a výklad díla a jak 
ovlivňuje jeho prezentaci a interpretaci. 

Ve výtvarné části vytvořte řadu obrazů české krajiny. Reflektujte v nich proměny znaku 
a struktury v devatenáctém, dvacátém a jednadvacátém století. 

V didaktické části vytvořte projekt, který bude zaměřen na schopnost vnímání krajiny i její 
zobrazení - krajinomalby žáky základní nebo studenty střední školy. V didaktickém projektu 
sledujte vztah mezi řádem a znakem, celkem a detailem, celistvostí a drobností. Projekt 
alespoň zčásti v praxi ověřte, zdokumentujte a zhodnoťte. 

KRAJINA 
proměny znaku a struktury ve výtvarném vyjádření 



Příloha 

Barevná studie jako příprava na etudu „Poezie racionality" (viz Výtvarná část DP). 



Ukázky práce žáků na téma „Kraj světa", 

v němž měli zachytit rozmanitost struktur 

povrchu krajiny. Námět se podobá 

didaktickému úkolu „Kůže krajiny" citovaném 

v didaktické části DP. Věk dětí se pohyboval 

od 7 do cca 15 let. 
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