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ANOTACE 

Diplomová práce se věnuje dialogu mezi obrazem a slovem. Těžiště práce leží v prezentaci 

deníkové formy jako příkladu, v němž se oba principy setkávají. V teoretické části, která 

nejprve zpracovává využití slova v obraze, patří druhá polovina hledání principů deníkovosti 

ve výtvarném umění. Ty ústí v autorskou, tedy praktickou část, věnovanou čtyřem odlišným 

formám deníkové tvorby. Didaktická část navazuje na problematiku deníku a představuje dvě 

tematické řady využitelné ve výuce VV s důrazem na inovativní prvky ve vzdělávání. 
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ANNOTATION 

Master's thesis is devoted to the dialogue between image and word. The focus of the thesis 

lies in the presentation of the diary form as an example in which both principles meet. In the 

theoretical part, which initially deals with the use of the word in the image, the other half 

belongs to search for the principles of diary in visual arts. These principles open the author's, 

practical part, devoted to four different forms of diary creation. The didactic part follows the 

issue of the journal and represents two thematic series that can be used in art education with 

an emphasis on innovative elements in education. 
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ABSTRAKT 

Diplomová práce se věnuje dialogu mezi obrazem a slovem. V teoretické části jsou 

rozpracovány dva rozdílné přístupy. Nejprve je nahlíženo slovo jako součást obrazného 

vyjádření, poté obraz přejímající funkce, které obvykle náleží slovům. Právě druhá část ústí 

v těžiště celé práce, jímž je deník jako médium zacházející s oběma způsoby vyjádření. 

V následujících kapitolách teoretické části hledáme principy deníkovosti v různých příkladech 

z výtvarného umění. Jejich definování otevírá prostor pro autorskou – praktickou část.  

V té jsou představeny čtyři odlišné formy deníku. Jejich zpracování se rozestírá na hranici 

obraznosti a popisnosti, experimentuje s rozdílnými možnostmi vyjádření ve snaze osvobodit 

deníkovou tvorbu od konvencí a tradičních způsobů. 

 

V obdobném duchu je zpracována i didaktická část, v rámci které jsou představeny dva 

realizované výtvarné projekty. První představuje koncepci autorské identifikace s fiktivní 

postavou a její následnou deníkovou tvorbu. V druhém dostává námět deníku současnou 

podobu ve formě profilu na sociální síti Facebook, jenž vzniká imaginární tvorbou 

aktualizovaného umělce.  

Diplomová práce přináší autorský pohled do interpretace výtvarného umění skrze principy 

deníkové tvorby, jejich podstatu následně dokládá a rozvádí v praktické a didaktické části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

Master's thesis is devoted to the dialogue between image and word. Two different approaches 

are developed in the theoretical part. First, a word as part of a figurative expression, then an 

image assuming function that usually belongs to words. The second part is the main focus of 

the whole work, which is the diary as a medium dealing with both ways of expression. In the 

following chapters of the theoretical part, we are looking for the principles of diary in various 

examples of fine arts. Their definition opens up space for the author's - practical part. 

There are four different ways of the diary forms presented in practical part. The work 

experiments with expression between images and words to free diary from conventions and 

traditional ways. 

 

Similarly, the didactic part elaborates two innovative realized art projects. The first presents 

the concept of author identification with a fictitious character and its subsequent diary 

creation. In the second, the theme of the diary is demonstrated in form of a profile on the 

Facebook social network, which arises from the imaginary creation of an “updated artist”. 

The master's thesis brings the original author's view into the interpretation of the visual arts 

through the principles of diary creation, their essence is subsequently documented and 

disseminated in the practical and didactic part. 
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ÚVOD 

 

Obraz ve slově, slovo v obraze, hledání ve ztrácení a ztrácení se v hledání. Mnoho otazníků na 

počátku cesty zkoumání živých organismů, jimiž slova i obrazy beze sporu jsou. Jejich tvůrce 

jim dává jako rodič dítěti určitý záměr, ideu a možný směr cesty. Přesto však proměnlivost 

závislá od diváka a čtenáře, ovlivněná nejen časem a dobou, utváří vždy novou podobu a 

obsah.  Právě možnosti interpretace a porozumění dílu (obraznému či literárnímu) v jiném a 

novém kontextu dává slovu i obrazu živoucí proměnnou energií, s níž dokáže oslovit člověka a 

nabídnout mu vždy nový úhel pohledu, obsah a dobrodružství.  

Jazyk stejně jako obraz je nástrojem člověka, ten mu dává vznik a význam, naplňuje jeho 

podstatu a využívá jej jako znakový systém k dorozumívání. Právě proměnlivost je však jeho 

stěžejní charakteristikou, díky které se stává velice těžko kategorizovatelný.  Tvůrce i každý 

z diváků přidává nové hodnoty a nový příběh. Příběhy slov a obrazů se tak rozbíhají do všech 

světových stran a nabízejí mnoho dobrodružných cest za jejich poznáním. Hledání, 

ohmatávání, hra a experiment, kladení si otázek a možných odpovědí, právě tak se otevírá ta 

cesta, po níž se vydávám já.  

Kde se obraz a slovo potkávají, co je ohraničuje a naopak propojuje, kde dokáží promlouvat ve 

vzájemném dialogu? Těchto pár široce se rozevírajících otázek stojí před branou mé 

nadcházející práce. Je zřejmé, že filozofických pojednání o obsahu pojmu „slovo“ a „obraz“ 

vznikla již celá řada. Nejen z toho důvodu se moje cesta bude ubírat k těm rovinám a dílům, 

pro něž je společná schopnost postihnout kvalitu a esenci „slovního projevu“ skrze obraz, 

anebo naopak obrazem téměř organicky docházet k podstatě jazyka a sdělení. Znamená to 

tedy, že si kladu za cíl prozkoumat právě onu tušenou hranici mezi slovem a obrazem. Zda 

vůbec nějaká existuje.                                                                                                   

Ze své pozice budu práci koncipovat spíše do vizuálních a výtvarných obsahů než těch literárně 

jazykových, a to jak z důvodu svého studijního oboru, tak především vzhledem k vizuální 

zkušenosti a změně, která v mém výtvarném uvažování nastala během posledních pár let.  

Onu změnu ve vztahu k tvorbě bych popsala jako zvláštní nutkavou potřebu vyjádřit 

obrazovou zkušenost jinými způsoby vyjádření (např. slovem – písmem – textem), zároveň 

nelze sdělení či myšlenky nakročené do podoby slov uspokojivě vyjádřit řečí. Jsem 
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přesvědčená, že právě ona tušená nepřizpůsobivost v sobě nese mnoho vzrušujících kapitol 

k prozkoumání, hledání a experimentu.  

Úrovní pro rozestavění přehledného teoretického pole daného tématu je velice mnoho. 

Pokusím se o systematické zanořování do dvou rovnoměrně se odvíjejících kolejí, jejichž dialog 

by měl být podstatou celé práce. Tedy nalézání úsporného tvaru vyváženého dialogu obou 

kvalit, vertikálně protkaného studiem autorských prací a děl různorodých žánrů dotýkajících 

se dané tematiky v paralelní snaze nechat se inspirovat a dále rozvíjet napínavě tušenou hru 

do své vlastní tvorby. V neposlední řadě si kladu za cíl nabídnout náměty a obsahy 

zkoumaného tématu do učitelské praxe pro hodiny výtvarné výchovy s přesahem                                   

do průřezových témat a podpory výuky mezipředmětových vztahů. 

  



11 
 

TEORETICKÁ ČÁST 

1. OBRAZ 
 

„Obrazy vytvářejí náš svět, jsou symboly, znaky, poselství, alegorie. Anebo to 

jsou možná jen prázdné přítomnosti, které zaplňujeme touhou, zkušeností, 

otázkami a lítostí. Ať je tomu jakkoli, obrazy stejně jako slova představují 

hmotu, z níž jsme stvořeni.“1 

Alberto Manguel 

 

Uvažme v prvé řadě, co je obraz. Jan Baleka ve Výkladovém slovníku pro výtvarné umění 

definuje obraz takto: „V estetickém smyslu specifický odraz objektivní skutečnosti v lidském 

vědomí, kterým je přisvojován svět v noetických, gnoseologických, sociálních, třídních, 

etických, smyslových aj. aspektech bytí a jeho praxe. (…)“2 

Ze zmíněné části citátu lze pojmout obraz jako výsledek subjektivního pozorování objektivní 

skutečnosti vznikající v mysli člověka. Tedy abstraktní veličinu, jež je možné sledovat a vědomě 

i nevědomě ukládat do paměti, uchovávat a následně vybavovat. Do jaké podoby se obraz        

za tu dobu promění a přetvoří v obraz nový je otázkou subjektivního zpracování. Představa              

a vzpomínka na původní obraz se dokonce může stát převažující a divák uchovává spíše 

představu o obraze, než obraz jako takový. Znamená to tedy, že obrazy, jenž jsou uloženy 

v naší paměti podléhají času. Vytrácí se konkrétní podoba a zachovávají se pouze ty nejostřejší 

tvary a podstatné prvky. Zůstává pak jistá varianta původní vizuální zkušenosti ovlivněná 

emocemi a veškerými vjemy. Právě ty obrazy spojené s hlubokými vzpomínkami jsou většinou 

ty, jenž lze velice těžko popsat pomocí slov, jejich podstata spočívá v těkavé představě                   

a vjemu, který je možná snazší vyjádřit obrazně za pomocí barev, ploch a dalších vizuálních 

prvků.  

Ať už se jedná o vzpomínku, či záznam skutečné reality, lze říci, že „obraz je postojem                               

ke skutečnosti, spíše než vlastní skutečností“, jak píše Velíšek, a pokračuje: “Vytváří-li si divák 

                                                           
1  BARABÁŠOVÁ, K.: Ostrý život. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2011. Magisterská 

diplomová práce. Vedoucí práce: Mgr. David Jedlička. 
2 BALEKA, J.: Výtvarné umění: výkladový slovník: (malířství, sochařství, grafika). Praha: Academia, 1997. ISBN 80-
200-0609-5. 
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o obrazu svůj obraz (obraz o obraze), pak lze analogicky říci, že umělec svou činností vytváří 

obraz o skutečnosti…“3  

Každý obraz je záznamem způsobu vidění a proces vidění vždy podléhá aktu volby – jak dlouze, 

důsledně, s jakým záměrem a co budeme sledovat. „Nikdy se nedíváme pouze na jedinou věc; 

vždy se díváme na vztah mezi věcmi a námi. Náš pohled je v nepřetržité činnosti, neustále 

v pohybu, bez přestání udržující věci okolo sebe v dohledu, utvářející, co je pro nás v daný 

okamžik přítomné.“4 Bergerův citát na tomto místě též zdůrazňuje osobní aspekt divákovi 

osobnosti, tedy subjektivitu, jež se odráží ve výběru toho, co člověk vyhodnotí jako viděný 

obsah. Též poukazuje na tenkou hranici mezi vědomým pozorováním a uchováním obrazů                     

a mezi nepřetržitou aktivitou pozorování, tokem dívání se, z něhož většina jednotlivých obrazů 

v mysli neulpívá. Odlišnosti vznikají způsobem vidění a zaměřenou pozorností.  Výsledek je pak 

vždy ovlivněn současným stavem jedince a také tím, co ví a čemu věří. 

 

Můžeme tedy říci, že vidění předchází slovům, neboť potřeba viděný obraz popsat slovy vzniká 

až sekundárně – se snahou sdělovat. I přes snahy převést obraz do slov, je evidentní, že vizuální 

zkušenost nelze nikdy zcela postihnut slovem, tedy že obraz i slovo si zachovává svá specifika 

a jedinečnost. A jak trefně poukázal na symbiózu obou sdělovacích prostředků Miroslav 

Petříček: „Vidění zachraňuje to, co textualitě uniká, ale text na druhé straně teprve zviditelňuje 

to, co se ukazuje.“5   

 

Pokud však zatoužíme zprostředkovat viděný obraz dalšímu divákovi a rozhodneme se vytvořit 

obraz – odraz viděné skutečnosti, vzniká tak „obraz“ jenž Baleka definuje v druhé části své 

definice. Ta se věnuje specifickému užšímu pojetí ve formě výtvarného díla, ať už 

prostorového či dvojrozměrného. „Ve výtvarném umění v širším smyslu též sochařské, 

malířské, grafické, architektonické aj. dílo, které obraz výtvarně zhmotňuje; v užším významu 

též dvojrozměrné umělecké dílo, (…), jehož výrazovými prostředky jsou především linie a barva. 

(…)“6 

                                                           
3 VELÍŠEK, M.: Dějiny citronu, aneb, Receptura na zátiší. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. 
ISBN 978-80-7290-873-8. 
4 BERGER, J.: Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016. Labyrint fresh eye. ISBN 978-80-87260-78-4. 
5 PETŘÍČEK, M.: Hranice a limity textu. Česká literatura 2004, roč. 52, č. 4, s. 533 
6 BALEKA, J.: Výtvarné umění: výkladový slovník: (malířství, sochařství, grafika). Praha: Academia, 1997. ISBN 80-
200-0609-5. 
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 Dle Baleky je v tomto smyslu obraz to, co vytvořil člověk. Jedná se o tvorbu nebo reprodukci 

výjevu, jenž je tak vyjmut z místa a času a přežívá tak existenci výjevu samotného.   

První obrazy, které vznikaly měly představovat či evokovat podobu něčeho nepřítomného. Šlo 

o záznam. Postupně však začalo být zřejmé, že obraz může přežít to, co znázorňuje a být tak 

archivací nejen znázorněného objektu, ale též způsobu vnímání diváka. O něco později bylo      

za součást záznamu uznáno také specifické vidění autora – tvůrce. Obrazy se tak stávají 

přímým svědectvím o společnosti a jejích změnách, ať už z pozice tvůrce, tak i diváka.7  

 

Právě druhé pojetí obrazu – tedy jako výtvoru člověka reprezentujícího specifickou zkušenost 

bude stěžejním obsahem mé práce. Jsem si vědoma toho, že se přibližuji k hranici tématu, kdy 

se jedná o obraz jako umělecké dílo a kdy nikoliv, tato otázka však předmětem mé práce není. 

Pohlížím na obraz jako produkt vizuální kultury. V té se potkává veškeré množství motivů pro 

tvorbu konkrétního obrazu. Sdělení je však převážně vizuální a nabývá pro mě tak kvalit 

obrazu. Ať už obraz obsahuje složku textu či nikoliv, je v naší kultuře hojně užíván jako 

sdělovací prostředek. To nás vrací zpět na začátek, neboť vnímáme, že i obraz na sebe může 

svou snahou sdělovat brát kvality jazykové podobně, jako to činí samo slovo. Umí komentovat, 

popisovat, odpovídat, argumentovat. Obraz sám o sobě je tak obdobně popisný jako slovo 

samo. 

 

2. SLOVO 

 

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. 

Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo 

lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“8 Tak začíná Janovo Evangelium, pravděpodobně 

jeden z nejslavnějších biblických textů. Jedná se beze sporu o stať, jež vyjadřuje základy 

křesťanské víry. „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“, tento první verš Bible připomíná Boží 

Stvoření, k němuž pak Evangelium dodává, že tvořil vlastním Slovem. Co je však myšleno oním 

Slovem? Duchovní Pražské obce unitářů reverend Petr Samojský hovoří o použití výrazu 

„Slovo“ (pisatelem psáno s velkým písmenem) v souvislosti s původně užitým výrazem 

                                                           
7 BERGER, J.: Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016. Labyrint fresh eye. ISBN 978-80-87260-78-4. 
8 BIBLE: Starý zákon, Genesis, Jan 1:1. 
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„Logos“. Ten je do češtiny překládán jako „Slovo“, to však zcela neodpovídá původně řeckému 

„Logos“, to má totiž mnohem širší význam. Poprvé byl tento výraz použit Herakleitem z Efesu, 

jenž žil v 5. století před naším letopočtem, jeho pojetí vyjadřuje Logos jako: „věčný řád vesmíru 

a věčný řád vývoje vesmíru skrze řetězec změn. Logos se objevuje od Herakleita běžně v řecké 

filosofii a nezřídka je vysvětlován v podobném duchu, jak jej užil pisatel Janova Evangelia. Stále 

častějším užíváním výrazu „Logos“ dávnými Řeky, z nichž mnozí byli mysticky orientovaní,                       

se jeho význam posunul od původně abstraktního principu k personifikované entitě, která 

stvořila svět. „Logos“ se tak stalo výrazem pro racionálního, tvořivého boha.“9 

Pokud je vše na světě tvořeno Slovem, pak je též systémem a věčným řádem, jenž má pro nás 

smysl, který je možné poznat. Právě lidské poznání se neobejde bez užití slova a řeči.  

Slovo, jako zástupná jednotka jazykového systému, je úzce spojené s člověkem, ten mu dává 

smysl, obsah i formu. Je součástí kultury a odráží tak veškeré kulturně společenské jevy                               

a změny. 

Slova vznikají a vyvěrají ze zdroje naší kultury, učíme se je společně s jejich významy, nábojem, 

etikou jejich užití atd. Přejímáme je a stávají se tak nástrojem popisování světa, v němž žijeme. 

Přesto, že se učíme všichni stejná slova – myšleno nyní v rámci jednoho národa, jimiž následně 

popisujeme naši individuální představu, bude popis světa každého z nás odlišný. Tedy, bude 

vždy odrážet naši subjektivní zkušenost.  

Na individuální úrovni se stává nástrojem řeči, jež používáme ke zprostředkování myšlení. 

Velíšek říká, že „jazyk je nástrojem myšlení“.10 Naši znalost a víru definujeme za pomocí slov, 

a tak i vztah k viděnému popisujeme na základě ojedinělé osobní zkušenosti. Slovo je tak 

odrazem a přenosem subjektivní představy o obraze. Je však zároveň mostem. Dokáže uvést 

do pochodu nekonečnou škálu představ, individuálních zkušeností každého z nás. Slovo je 

dokonalým nástrojem člověka, jednoduchou zbraní. 

V knize mexického spisovatele Dona Miguela Ruize, věnované moudrosti starých Toltéků,11 

zaznívá životní pravidlo: Nehřeš slovem. Ruiz jednoduše hovoří o tvůrčí síle, jež slovo 

                                                           
9 SOMOJSKÝ, P.: Na počátku bylo slovo. Dostupné [online] z: http://hledani.gnosis.cz/na-pocatku-bylo-slovo 
10 VELÍŠEK, M.: Jazyk jako nástroj myšlení a norma v malířství – Literární noviny 2/2003. 
11 RUIZ, M.: Čtyři dohody: kniha moudrosti starých Toltéků: cesta k osobní svobodě. Praha: Pragma, 2012. ISBN 
978-80-7349-323-3. 
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představuje. Je to dar. Jak píše Komenský: “Nejkrásnější je řeč, její pomocí vmalováváme 

všeliké obrazy své duše v duši druhého.“12 

Pomocí slov vytváříme svět kolem nás. Obdobně jako je vidění aktem volby, je i jazyk naším 

nástrojem uchopování světa. Je formou transformace a slouží ke sdílení s ostatními. Slova                       

a jejich výběr je pro člověka nejčastějším aktem volby započatým v období uvědomování si 

sebe sama ve vztahu k ostatním. „Pojmy nám strukturují všechno, co vnímáme, jak                                      

se pohybujeme ve světě a jaké vztahy si vytváříme s ostatními lidmi. (…) Svůj pojmový systém 

si však sami normálně neuvědomujeme. Ve většině drobných každodenních věcí prostě 

myslíme a jednáme do značné míry automaticky podle jistých postupů.“13  

Slovo je stejně tak nositelem sdělení, jako i materiálem, z něhož je možné tvořit. Nese v sobě 

potenciál obraznosti, dokáže rozpohybovat představivost, užívá metafor a slovních obrazů, jež 

jsou bohatým zdrojem obrazotvornosti. Obě kategorie v sobě tak evidentně obsahují prvky                        

a principy té druhé. Vypůjčují si své kvality a vzájemně se tak obohacují.  

2.1. Písmo  

 
Co náš pojmový systém zvědomuje, je jeho záznam písmem. Na základě mnoha výzkumů lze 

říci, že písmo vznikalo v oblasti Středního východu asi před pěti tisíci lety a jako 

nejpravděpodobnější místo vzniku se uvádí Mezopotámie, konkrétně město Uruk. V téměř 

stejné době se v Egyptě objevuje písemný záznam ve formě hieroglyfů. „Nejkrásnější je písmo, 

jímž zachycujeme a natrvalo upevňujeme řeč, samu o sobě prchavou a pomíjející, a jímž jako 

bychom ji zadržovali, aby trvala.“14 

Písmo slouží k uchování a předání informací, instrukcí, sdělení a příběhů, a slova skrze něj 

nabývají vizuální podoby. Zde je vhodné podotknout, že z celkového množství více než 6 000 

jazyků užívaných po celém světě, má pouze zhruba 200 z nich písmennou formu. Orgánem, 

jenž vizuální informaci přijímá, je oko, dále informace postupuje do mozku, kde je 

identifikována mozkovými procesy jako obraz informace, jež mozek zná ve formě řeči. 15 

                                                           
12  ČAPKOVÁ, D.: Opera didactica omnia J.A. Komenského: Opera didactica omnia by J.A. Comenius. Praha: 
Pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze, 2007. ISBN 978-80-86935-03-4. 
13 LAKOFF, G., JOHNSON, M.: Metafory, kterými žijeme. Vyd. 2. Přeložil Mirek ČEJKA. Brno: Host, 2014. Teoretická 
knihovna. ISBN 978-80-7491-152-1. 
14  ČAPKOVÁ, D.: Opera didactica omnia J.A. Komenského: Opera didactica omnia by J.A. Comenius. Praha: 
Pedagogické muzeum J.A. Komenského v Praze, 2007. ISBN 978-80-86935-03-4. 
15 SYKA, J.: Obraz jazyka v našem mozku. Speciální pedagogika. č. 2 (2014), s. 91-103 ISSN 1211-2720. 
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V záznamu textu písmem lze definovat dvě složky, formální – vizuálně estetickou a sdělovací 

neboli obsahovou. Slovo v psané podobě je na rozdíl od mluveného odkázáno na čtenářovu 

interpretaci – stejně jako obraz podléhá pohledu diváka a subjektivní zkušenosti. 

Po obsahové stránce je proces psaní bohatým zdrojem introspekce a sebereflexe. Je většinou 

nejuspokojivějším nástrojem k náhledu sebe sama a sebepoznání a přirozeným způsobem 

lidského vyjadřování. Významnou knihou na poli seberozvoje a reflexe za užití psaní je dílo 

autorky Gillie Bolton, jenž nese název Reflective practice: Writing and professional 

development. Reflektivní praxe by měla vést k lepšímu poznání sebe sama, na základě něhož 

je možné následně aktivně jednat namísto pasivního přijetí. Technika, která dle autorky vede 

k reflektivní praxi, je právě reflektivní psaní. K tomu je zapotřebí stav, kdy se kriticky věnujeme 

našim vlastním hodnotám a subjektivním teoriím, jež nás ovlivňují v našem každodenním 

jednání. Boltonová vyvinula vlastní metodu psaní – tzv. writing – through – the – mirror, jež je 

postavena na psaní volných příběhů, ať už založených na pravdě či fikci.16 Reflektivní deník, do 

něhož se příběhy zapisují, slouží pouze jeho pisateli a není tak primárně určen k publikování 

ani dalšímu sdílení. Nehledě na možnosti využití této techniky pro svůj osobní rozvoj, přináší 

značné možnosti využití i pro pedagogický výzkum a přímou pedagogickou práci.17 

S trendem elektronizace se už i ve školách uvažuje o upouštění od výuky krasopisu. Finsko 

zrušilo od roku 2016 výuku psacího písma a podporuje rychlejší přesun od základů tiskacího 

písma rovnou ke klávesnici a efektivnímu rozvoji předpokladů pro lepší budoucí uplatnění                     

na trhu práce. Hlasy zaznívající z některých Evropských zemích, jako například z Německa či 

České republiky, však velice zrale argumentují a vidí kvality, které výuka krasopisu přináší: 

rozvoj jemné motoriky a obecně kognitivních a koordinačních schopností žáků, vliv na paměť 

a s tím spojený proces učení. Při psaní na papír je třeba formulace důkladně promyslet, což 

vyžaduje větší míru soustředění, a také chyby se později v ručně psaném textu opravují velice 

špatně. U psaní na klávesnici chybí potřebný odstup od momentu, kdy se myšlenka zrodila, 

k jejímu zachycení. Ke kreativnímu myšlení a záznamu toku myšlenek je psaní na papír 

nezastupitelné. Psaní na počítači má také dopad na množství psaní chyb, stává se mnohem 

                                                           
16 BOLTON, G.: Reflective practice: writing and professional development. 3rd ed. Los Angeles: Sage, 2010. ISBN 
978-1-84860-212-0. 
17 SUCHÁČEK, P.: Reflektivní psaní pro výzkum, pro výuku, pro rozvoj. Studia paedagogica, roč. 20, č. 2, rok 2015. 



17 
 

častěji, že napíšete chybu, kterou byste rukou nikdy nenapsali, protože dobře víte, že se v textu 

můžete vrátit nebo větu celou přepsat a přeformulovat.  

Psaní je pro velikou část populace dnes už pouze jedinou aktivitou, která vede k viditelnému                    

a hmotnému výsledku, záznamu jejich aktivity. Umožňuje tak jedinci osobitý projev a následné 

vztahování se k sobě samému, sebereflexi, možnému nahlédnutí sebe sama skrze výsledek, 

který lze vidět a uchopit. Možná právě proto písmo tolik potřebujeme, představa dětí                                   

a následných generací, které neumí psát rukou, je při nejmenším velice smutná. Kromě 

zmíněných vlivů na vývoj člověka je tu také určitá estetická hodnota, kterou v sobě písmo 

nepochybně má.  

Vzpomínám si na rukopis svého dědy, učitele a malíře v jedné osobě. Jeho zápisky pro mě vždy 

byly malým uměleckým dílem. Drobné detaily, diakritika, osobitě protáhlé háčky a čárky, jež 

prozrazovaly něco z jeho bohaté a jedinečné osobnosti.  

V době elektronizace a internetu, kdy všichni komunikujeme přes email a sociální sítě                        

a ze všech stran je citelný přítomný spěch a dbaní na efektivitu práce, jsme tlačeni do psaní na 

klávesnici. Přínos, který však má psaní rukou není jen otázkou vysvětlitelných principů, ale také 

námětem tvorby mnoha umělců. 

3. OBRAZ A SLOVO 

 

Hledání hranic a porozumění dialogu mezi slovem a obrazem se věnuje filozof Miroslav 

Petříček. Co člověk nachází v obraze a jak vznikají významy s obrazem spojené? Klade si 

otázku: Je možné mluvit o myšlení obrazem?18 Dostává se na hranici uvažování o odlišnostech 

myšlení, potažmo řeči a obrazu. Obojí hrou o porozumění a vnímání. Je nesporné, že jazyk                       

a následně i text jsou plné metafor, což znamená, že se v nich nelze vyhnout obraznému 

způsobu vyjádření. Pokud však obrátíme perspektivu a začneme od obrazů a jejich vidění, 

setkáme se zde s tendencí obraz číst – čímž jsme opět u modelu textu a nikoliv obrazu. Zde                   

se tedy otevírá otázka, jak vnímat obraz ze své podstaty vizuálnosti, aby šlo o opravdové vidění 

obrazu? 19  Takové, jenž je osvobozeno od jazykových konstrukcí, naučených vzorců čtení                        

                                                           
18 PETŘÍČEK, M.: Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Praha: 
Herrmann, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5. 
19 Tamtéž  
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na místo vidění. Znamenalo by to, že smysl, kterému se pokoušíme porozumět, by nebyl 

zprostředkován ničím jiným než obrazností samou, ta by zůstávala v představách                                             

a imaginacích před očima každého z nás. Obrazy by tak setrvaly ve formě obrazů bez nutnosti 

slovního popisu. Odrážely by subjektivní vizuální zkušenost diváka bez možnosti sdílení                                

a sdělení. Jistě by obrazová interpretace byla přesnější formou popisu reprodukce, byla by 

však například fotografie zachycující daný obraz schopná vypovědět něco o obsahu díla nebo 

by byla pouze paralelou k popisu formy daného obrazu? 

Právě intepretace a snaha o porozumění obsahu díla se nevyhne onomu „čtení“ či 

formulování, co pro nás obraz „znamená“. Spojení obrazu a slova je tak ve velice úzkém vztahu 

co se týče každé snahy interpretace. 

Co když se však text stává sám součástí obrazu? Právě tendence text číst a obraz prohlížet 

může zavést diváka do slepé uličky, naše zkušenost se zcela promění, pokud začneme                                

na některý text pohlížet jako na „obrázek“, jímž nesporně také je, nebo když text otevřeme 

pro vizuální zkušenost. Pro ilustraci zmiňuje Petříček obrazovou báseň Paula Klee, Einst dem 

Grau der Nacht z roku 1918. 

Obr. č. 1: Paul Klee: Einst dem Grau der Nacht, 1918. 

Tato obrazová báseň, jejíž název lze přeložit jako „Jakmile se utopil v šedivé noci“ je vystavěna 

na silné vizualitě. Aby čtenář dokázal z obrazu přečíst samotný text, vyžaduje značné úsilí. 
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Verše však Klee napsal zároveň i nad obraz, aby zaručil, že budou čitelné. Původ této básně 

není znám, není převzata ze zdrojů čínské poezie, ani žalmů. Docela dobře by mohla být 

originálním dílem samotného malíře. Struktura básně ovlivňuje zásadně její kompozici. 

Pozadím je plocha tvořená barevnými více či méně pravidelnými čtverci. Tmavé linie arabských 

písmen definují jednotlivé barevný plochy, díky jejichž lomu je možné text číst. Dvě sloky básně 

jsou odděleny prvkem šedivé plochy – noci, možná práve té, jenž vyjadřuje počátek i zánik 

všech užitých barev, prvků i figur básně. Tam, kde text mizí, je jenom chaos, to jest, když 

sledujeme Kleeovu teorii barev, jejichž smícháním vznikne šedivá.  

„Jakmile se vynořil z šedivé noci / těžší, váženější a silnější / než noční oheň / opilý s Bohem                 

a zvětšený dvojnásob. // V éterické přítomnosti / obklopen modrou / stoupající nad ledovci /                 

k moudrým souhvězdím.“20 

Druhá sloka, jako by možná přenesla čtenáře do odlišného úhlu – do přítomnosti, stejně tak, 

jako se postupně z šedivé stává modrá, objevuje se i proměna barev na pozadí. Báseň se vyvíjí 

jak formálně, tak i obsahově. Je to organismus, jenž nese textovou i obrazovou informaci                            

ve vyváženém poměru. Jedno nepřebíjí druhé, a naopak se vzájemně podporují. 

Písmena a čísla byla Kleem vysoce ceněna jako způsob, jak se vyjádřit originálním způsobem. 

Jeho "tvůrčí vyznání" naznačuje do jisté míry vztah, který vidí mezi formálním znakem a životní 

zkušeností. V tomto případě, znejišťuje diváka vzhledem písma a propadem textu do barevné 

struktury. Písmena a čísla jsou ze své podstaty velice exaktní a přesná, Klee jim však dal zapůjčit 

poetickou lehkost otevřel pomyslné dveře bohaté a inovativní interpretaci.  

V českém prostředí se tendence práce se slovem a obrazem napříč jejich dosud užívaným 

konvencím objevuje v mnohonásobném měřítku v období 60. let. K jejich vzájemnému míšení 

docházelo již dříve, užití slova, tedy písma v obraze, se však výraznějí objevuje až v období 

avantgardy. Pracovali s ním kubisté, futuristé, jenž osvobozovali svá slova, obzvášť pak ruská 

větev futuristů, najdeme jej u dadaistů.  

Situace v šedesátých letech u nás byla však velice specifická. Výtvarníci pociťovali 

vyprázdněnost v užívání charakteristických znaků jako písma ke sdělení informace, či obrazu 

k jeho obraznějšímu popisu. Zvlášť stav společnosti vypořádávající se se situací po dvou 

                                                           
20 Volný překlad z originálu  
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světových válkách přinesl potřebu přenést vyjádření za hranice zobrazování reality. Jednou 

z možných cest byla redukce obrazu na znak. V té době již existovala řada filozofů, kteří teorii 

znaků zpracovávali, což novému způsobu vyjadřování velice přálo. Snaha osvobodit slovo                               

od významu a využít ho pro jeho estetickou funkcí, přinesla nesčetné množství nových forem 

vyjádření. Bez rozdílu zda šlo o primárně experimentální postupy, nebo o tehdy silně 

pociťovanou vyprázdněnost jazyka. Ambiciozně a úspěšně prezentovala šíři záběru umělců 

zpracovávajících toto téma výstava Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let, 

jež probíhala v létě v roce 2017 v Západočeská galerie v Plzni, jejíž kurátorkou byla Petra 

Kočová.  

Rozdílné přístupy práce se slovem a obrazem byly na výstavě prezentovány v nebývalé šíři. 

Prostor byl věnován dílum, v nichž písmo a psaní nabývalo primárně vizuálních hodnot,  jako 

například cvokogramy Jiřího Koláře, dekrety Jiřího Balcara nebo abstrakce Jana Kotíka.                                    

Na pomezí textu a písma se pohybují díla jenž rozbíjí původní smysl textu pomocí deformace 

a destrukce, a dávají vzniknout vizuálním textovým texturám, které se blíží konstruktivistickým 

tendencím v malbě, například tvorba Vladimíra Burdy, Bohumily Grögerové, Jiřího Valocha                    

či Josefa Hiršála.  

Někteří zvolili cestu nahrazení slova obrazem a pokoušeli se tak nalézt nová nekonvenční 

řešení pro způsoby sdělení. Část z nich jde až do totálního zpochybnění, a to vyjádřením 

protikladu viděného a napsaného, jako například Jiří Valoch nebo Dalibor Chatrný 21  

Vzájemné průniky slov a obrazů ve své výpovědní hodnotě posouvají své významy a vytváří 

nesčetné množství nových. Výstava v Západočeské galerii v Plzni ukázala celé spektrum                              

a možné kategorie přístupů jednotlivých umělců. K jejich konkrétním dílům se ještě vrátím                       

a blíže prozkoumám v následujících kapitolách. 

Jak bychom dokázali obecně definovat a kategorizovat vztah mezi obrazem a slovem?                                

O nalezení souvislostí mezi oběma žánry se zajímal vysokoškolský pedagog Štefan Gero 22                          

a uvádí několik možných variant vztahů obrazu a textu v díle. 

• Analogie  textu  a  obrazu – text  vyjadřuje  to,  co  je  zobrazené  ve  vizuálním obraze 

                                                           
21 POMAJZLOVÁ, A.: Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let. Brno: Barrister & Principal, o.p.s. 
ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni, 2017. ISBN 978-80-7485-127-8. 
22 Prof. PhDr. Štefan Gero, CSc. je slovenský vysokoškolský pedagog a výtvarník. Je odborníkem v oblasti vizuální 
komunikace, teorie a dějin výtvarného umění. Věnuje se výzkumu na poli objektivity médií, sémiotice, 
paradoxům nových médií v marketingové komunikaci a reklamě. 
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• Obraz je dekorativním doplňkem textu  

• Text jako doplněk obrazu – pomáhá vyjádřit to, co se nedalo dostatečně vyjádřit 

vizuálními prostředky 

• Text jako název k obrazu  

• Text jako koláž v obraze  

• Text jako námět – vizuální poezie, lettrismus, kaligrafické či typografické  kreace, 

grafické partitury 

• Text jako koncept nahrazující obraz – vyjadřuje obsah informace 

• Obraz nahrazující text  

• Verbální text – autointerpretace – jako součást uměleckého artefaktu 

• Verbální text – interpretace, výklad – jako součást performance23 

Dá se říci, že tyto kategorie vhodně charakterizují možnosti výpomoci mezi slovem a obrazem. 

Tato osnova by mohla být velice dobře funkční pro strukturu mé diplomové práce, přesto ji 

však raději využiji jako odrazový můstek a vytvořím kategorie poněkud odlišné. Štefan Gero 

charakterizuje několik oblastí pro roli textu pro obraz a naopak. Mě vábí spíše možnost 

vypíchnout především momenty prolínání obsahů slova a obrazu, tedy obrazy využívající slov 

jako jejich součásti, nebo dokonce obraz, který je sám slovem, texty vycházející z představ                        

a fantazií závislých na schopnosti popisu viděného obrazu, sdělování obrazů slovem a slov 

obrazem. Možná moje dělení nebude nabývat tak ostrých tvarů a jasných hranic mezi sebou, 

možná dojde ke znejistění mě samotné a možná i čtenáře, přesto se však pokusím nalézt své 

vlastní kategorie, jež budou reprezentovány vhodnými příklady. 

Pro svou nadcházející práci si stanovuji dvě následující kategorie, jež jsou zároveň tituly 

hlavních kapitol:    

• Slova promlouvající skrze obraz  

• Obrazy promlouvající skrze slova  

 

                                                           
23  POSPÍŠILOVÁ, D.: Obraz a slovo. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné 
výchovy, 2009. Diplomová práce, ved.: Mgr. David Jedlička. 
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3.1. Slova promlouvající skrze obraz 
 

K čemu je slovo určeno? Má svoji funkci? Sděluje něco, co má být čteno? Přináší konkrétní 

obsah?  A co se stane, když se slovo vyprázdní? Ztratí svůj obsah a možná i tvar, přesto však 

zůstává ve své podobě, jež evokuje jeho funkci. Jazyk byl stvořen k dorozumívání a jeho 

písemná forma – záznam překračuje dosah jazyka, neboť přetrvává v čase i prostoru. Dokáže 

se šířit po staletí a cestovat napříč kontinenty a v případě překladů i napříč jazyky.  

Má – li tedy slovo nabývat své funkce, předpokládá se, že bude čteno a pochopeno tak, jak 

bylo pisatelem zamýšleno. Pokud má tedy sloužit jako sdělovací prostředek, je zapotřebí, aby 

ctilo obecně uznávaná pravidla, díky kterým může dojít k předání jeho sdělení. Pokud je 

například text psaný rukou nečitelný, pak sám sebe odsuzuje k nepochopení a desinterpretaci. 

Stane-li se, že pisatel udělá chybu, možná též způsobí znejistění. Pokud je text psán v jazyce, 

kterému čtenář nerozumí, zůstává na úrovni sdělení, nikoliv však pochopení. Člověk dostal 

bohatý nástroj řeči, musel se však naučit, jak s ním zacházet. A aby to bylo ještě složitější, 

vytvořil rozdílné jazyky, kvůli kterým se v případě naší země „mateřštinou“ domluvíme pouze 

„doma“ a pokud cestujeme, jsme pouze s naší češtinou ztraceni. Všechna tato kritéria však při 

jejich naplnění předpokládají, že naleznou čtenáře – diváka, jenž danému textu bude rozumět. 

A co se týče užití slova ve výtvarném umění, bude celá problematika ještě o něco složitější. 

Co když se totiž ukáže, že cílem autora není, aby byt text čten a pochopen, co když jde o něco 

jiného? Jak jinak by se k tvorbě textu dalo přistupovat? Osvobození slova od jeho obsahu, ať 

už záměrným užitím jiného jazykového kódu než toho, jemuž může divák porozumět, může 

vést ještě dál, tedy k osvobození od formy písma, která je divákovi známá. Autor se může 

spokojit s tvarem, jenž přisuzujeme písmenům a číslicím, s obsahem otevírajícím se při hledání 

jejich kontextu a porozumění celkovému dílu, někteří však dosahují ještě dál. Tedy ani 

náhodná skladba známých znaků není dostatečně odcizena od slov a jejich významů.  

Právě rozdílnost přístupů k pojetí slov vyjádřených obrazem či na obraze je definující pro 

následující členění kapitol. Pro tyto kategorie je určující podstata textu – slova – písma 

v souvislosti s možností porozumět – tedy nalézt klíč k takové interpretaci, jakou sám autor 

zamýšlel. Rozdíly jsou převážně definovány mírou osvobození slova od slovo tvornosti                                     

a proměnám písma ze složky obsahové ve prospěch vizuálnosti.   
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3.1.1. Formální práce se systémem připomínající text 
 

Slovo primárně vzniká se záměrem sdělovat obsah. Představme si však, že obsah je až 

druhotný, možná chceme vytvořit iluzi slova, možná chceme diváka znejistit a vyzvat ho 

k úvahám o srozumitelnosti lidského dorozumívání jako takového. Možná zpráva, kterou má 

dílo předat je právě více o tom, co je nečitelné, než čitelné? Jak takového tázání umělec docílí? 

Vystačí si „pouze“ s obrazným vyjádřením? Dokáže do obrazu promítnou provokativní otázky 

týkající se komunikace, slov a dorozumívání? Podle rozdělení kategorií, jež vytvořil Štefan Gero 

by mohla být vhodná možnost použít „Text jako název k obrazu“24, to zajisté funguje. Pokud 

však budeme hledat příklady užití prvků textu, jenž se oprošťují od primární funkce sdělovací, 

aby o to více zazněly ve své obraznosti, nalezneme díla, jenž záměrně vytváří iluzi textu                              

a možná v první chvíli z dálky slibují divákovi, že si „přečte a pochopí“. Divák však přistoupí 

blíže a jaké zklamání, když zjistí, že se dozví méně než čekal a že je ponechán na pospas obrazu 

samému, a co více, jeho ironické a záludné vizuální hře. Možná jste se taky přistihli v situaci 

před obrazem, kdy hledíte na dílo a tušíte, že potřebujete malý návod, jak na obraz pohlížet, 

občas pomůže název díla – slovo, možná postačí jméno umělce – slovo, a možná objevíte 

v rohu nepatrné křivky připomínající křivky písma – naděje? Možná to pomůže? Naše naděje 

umírají ve chvíli, kdy zjistíme, že možná právě tohle autor chtěl. Vystavuje nás záměrně 

působení obrazu, na kterém se odehrává něco, co velice blízce připomíná textovou formu, pak 

od ní však upouští a nechává diváka napospas pocitu neporozumění a nečitelnosti.  

Téma komunikace a porozumění je námětem práce portugalské umělkyně Any Hatherly, která 

se symbolicky vyjadřuje k dorozumívání a obsahu řeči. Zde se struktura linií částečně formuje 

a přibližuje k podobě písma a čitelné řeči, přesto však zůstává zahalena formou nečitelnosti. 

 

 

 

 

                                                           
24 GERO, Š.: Vzťah obrazu a textu v masmediálnej komunikácii In:Súčasná jazyková komunikácia v  
nterdisciplinárnych súvislostiach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, 2004. 
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Obr. č. 2: Ana Hatherly: Study for The Writer's Game, 1970. 

Existuje pro člověka vůbec těžší situace než chvíle, kdy je odkázán na porozumění jazyku, 

kterému nemůže rozumět? Cestujete? Žili jste někdy v cizí zemi? Učili jste se cizí jazyk 

s představou, že jednoho dne se zapojíte do hovoru se stejnou vervou jako účastníci 

rozhovoru? Že také něco řeknete?  

  

„Sedím už třetí hodinu na obvyklé páteční přednášce Didítica des artes, 

dneska je náplň obzvlášť zajímavá. Joana přinesla práce, které nám předvedla. 

Byly to práce z její střední školy, na kterých pracovala několik měsíců. Podle mě 

šlo v základě o osvojení si rozdílných technik v kresbě. Líbí se mi, jak tu studenti 

vzájemně reagují na podněty, jsou schopni živě debatovat a ptát se. Baví mě je 

pozorovat, občas si je kreslím, občas jen nechávám tok portugalštiny projít 

svýma ušima a užívám si tu znělost a proud hlasů, rozdílné intonace. Připadám 

si jako poprvé na opeře. Možná právě pocit nepatřičnosti a možné nervozity 

spojený s čistým prožitkem mimořádného zážitku bez nároků na potřebu 

porozumět, spíše vnímat čistotu a bezprostřednost momentu, kdy jako divák 

nijak nezasahuji do odehrávaného děje, pouze jsem. 

Občas mě to štve, a občas mám pocit, že je to naprosto zbytečné, k čemu to celé 

je, když ze tří hodin tady porozumím několika větám, které se stejně nejčastěji 

týkají pouze uvedení toho, o čem bude následující výklad. A tak sem chodím 

každý pátek a zkouším to znovu a znovu. Nedbám na omluvy a vysvětlování mé 
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profesorky na konci každé přednášky, a věřím, že příště bude výklad přístupný                    

i pro mě a když ne, budu divákem opery, která má také něco do sebe.“ 

Lisabon, Fakulta Belas – Artes, 24. 11. 2017 

 

Pocit jistoty, přímočarosti a představa, že jazyk je určen k jasnému a jednoduchému 

porozumění. Předpokladem slov je, že jsou čitelná a srozumitelná. Text je nápomocným 

směřováním, jak na dílo pohlížet. Slovo je popisnější a přesnější než obraz. Tak právě tyto teze 

zcela vyvrací umělci, pro něž je forma „slova“ východiskem, zůstává však v konceptu 

univerzálního slova, jenž na sebe bere spíše podobu než obsah, jako ideální forma, jež neslouží 

ke sdělení konkrétního obsahu, spíše upozorňuje na sebe sama a na podobnost, kterou 

zaujímá ve vztahu ke slovům a jazyku. Stává se sice formální součástí obrazu, neslouží však 

jako návod pro diváka, ba spíše naopak rozvrací představu o návodnosti, instrukci a popisnosti. 

Podobnost se slovem nezapírá, upouští od ambice tvořit narativní obsah, má svůj výraz a tvar 

stejně jako ostatní čistě vizuální figury konkrétního obrazu.  

Kam se vytratil obsah slov z „Dopisů“ malířky Martiny Staňkové?25 Možná se právě cestou                       

ke čtenáři slova proměnila ve snůšku tvarů předávajících divákovi určitý dojem spíše než 

zprávu. Sdělení v jejích Dopisech vytváří dojem šifrovaných znaků do mystického písma. 

„Nejsou to ale slova, jejichž prostřednictvím se snaží podat zprávu. Její dopisy jsou jako 

ukolébavka, která si vystačí s pobrukováním. Sdělení spočívá v něžné, někdy hravě škobrtající 

melodii, nikoliv ve významu jednotlivých slov. Především barvy – spíše jejich dotyky nežli plochy 

– a vrnící se nervní linky naznačeného písma, které fungují jako energetické siločáry, dokáží 

zaznamenat intenzitu emocí a jejich zabarvení. Jsou jako objetí, které může být vlažně 

formální, mateřsky konejšivé, rozechvěle milostné nebo vášnivé, jsou jako drbání na zádech, 

vískání ve vlasech, jako chichotavé lechtání v nedělní ranní posteli. Dopisy se rodí tam, kde 

slova nestačí, kdy pocity jsou příliš silné a každá verbalizace by je vykleštila.“26 Tak zní více než 

trefný komentář serveru EARCH.CZ k výstavě, kde autorka předvedla svůj cyklus Dopisů, jež se 

konala v Praze v roce 2013. 

                                                           
25 Webové stránky malířky Martiny Staňkové. Dostupné [online] z: www.martinastankova.cz/?section=letters-
2012 
26 Komentář k výstavě na serveru EARCH.CZ. Dostupné [online] z: http://www.earch.cz/cs/akce/vystava-dopisy-
martiny-stankove 
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Obr. č. 3: Martina Staňková: Dopis z jihu, 2012. 

Právě nestačící slova jsou možná motivací k jejich osvobození od písmenné podoby. Psaní                      

se ve své obraznosti může stát divokým dobrodružstvím po papíře, extatickou záležitostí, 

ponurým blouděním, meditací. Prostředky vyjádření pochopitelně odrážejí práci s linií, přesto 

však promlouvají nepatrně odlišnou řečí než linie jako taková.  

S principy nečitelnosti zachází například asemické písmo, to vystupuje jako primitivní, neurčitý 

jazyk, jenž ve svých dílech využívali například dadaisté. Odmítá racionalitu. Je ovlivněno uměle 

vytvořenými jazyky, které nelze číst. Jako například: jeskynními malbami, dětskými kresbami 

atd. Některá asemická písma se skládají z piktogramů nebo ideogramů, jenž naznačují obsah 

sdělení svým tvarem. Ačkoliv nemá asemické písmo verbální smysl, projevuje se určitou 

textovou formou a prostřednictvím struktury a formy předává svůj obsah. Někdy jsou tato 

písma využívána autory pro nové způsoby postmoderního uměleckého vyjádření.27  

Jako diváci máme podezření, že se díváme na druh ručně psaného záznamu z hrubě sledované 

posloupnosti řádků; ale nejsme schopni číst, vše, co vidíme, je chaos linií. Na rozdíl                                         

od srozumitelného textu vidíme jeho vizuální podobu. "Viditelné psaní musí být nečitelné," 

tvrdí Roland Barthes, francouzský filozof a estetik, ve studii o americkém umělci Cy Twombly.28 

Podle Barthese psaní zaznamenává nejen slova, není pouhou zprávou, která sděluje 

informace, není to jen soubor všeobecně srozumitelných znaků. Důležité je gesto, tvůrčí akt, 

který sděluje něco skrytého za slovy.  

                                                           
27 PRAŽSKÝ, A.: Omniscript, Encyklopedie písem světa. Praha: 2017. 
28 BARTHES, R.: Cy Twombly. Paris: Seuil, 2016. 
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Obr. č. 4: Cy Twombly: Nini’s Painting, 1971. 

Práce Twomblyho připomínají druh písma, možná si pohrává s prvky kaligrafie. Přesto tento 

vztah není ani napodobováním ani inspirací. Sám autor hovoří o tom, že podstatou psaní není 

ani forma, ani použití, nýbrž pouze gesto; gesto, které mu dovolí zůstat rozostřené nebo až 

téměř skvrnou, formou nedbalosti. Na povrchu obrazu není nic napsáno, a přesto se zdá, že je 

tato plocha tvořena vrstvami mnoha různých písem. Sám povrch je plný struktur, skvrn, 

nerovnoměrných nánosů barvy, tahy štětce jej rozrušují a vznikají nové souvislosti, nová 

„slova“.  

Odhlédneme-li nyní od malby, lze zmíněná tvrzení aplikovat také na poezii, která na sebe vzala 

obraznou podobu, a stala se tak „nečitelnou“ z pohledu slovesnosti. Jde o poezii hledající 

alternativy v čistě vizuálním zobrazení. Uzlové básně Jiřího Koláře29, testovaly potenciál diváka 

– čtenáře v rámci úmyslného potlačení racionality. Postupné kombinování slov a obrazu, vedlo 

v případě Koláře až k poezii založené na čistě výtvarném vyjádření. Ve své předmětné poezii 

se nebál využít experimentu, jako zapojit kousky tkanin a kovové součástky, slova v jeho 

případě dokázaly nahradit kamínky nebo drobné všední předměty. Vytvářel tak verše z věcí                    

a zauzlovaných provázků, kde možná rýmy tvoří jednotlivé uzlíky v rytmické skladbě 

uspořádání. Rozdílné textury jednotlivých materiálů možná naznačují vývoj narativu v básně 

v jednotlivých strofách.  

                                                           
29 KOLÁŘ, J.: Básně ticha. Praha: Český spisovatel, 1994. ISBN: 80-202-0513-6. 
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Obr. č. 5: Jiří Kolář: Uzlová báseň, 1962–1963. 

3.1.2. Slovo jako matérie 
 

Pokud šlo v předchozí kapitole o bližší specifikaci umělců, jenž využívají takové výtvarné 

prostředky, které připomínají formu písma – textu, z něhož si však berou pouze určité gesto či 

výraz, aby imitovali neznámou řeč nebo pouhý obraz řeči, následující kapitola je již o krůček 

blíže na pomyslné cestě od obrazu ke slovu.  

Zaměřím se na umělce, jenž ve svých pracích užívají text jako matérii. Doslova uzemňují 

vzletné slovo hutnými kořeny pomyslného stromu, který z nich vyrůstal, košatý strom plný 

obsahů a příběhů. Dělí slova na části, písmena fungují ve své zevnější podobě, je s nimi 

nakládáno jako s prostředkem vizuálního sdělení.  

Na rozhraní čitelnosti v záměru podpořit spíše formální, než obsahovou složku slova se 

pohybují díla portugalské umělkyně Any Hatherly30. Její práce připomíná sen, v němž koukáme 

na text, ten se však rozpouští a ztrácí a neumožní nám být čten. Do jaké míry se jedná                                      

o jazykovou bariéru a do jaké je její text psán se záměrem nedovolit čtenáři proniknout                            

do jeho obsahu je otázkou. 

Na výstavě Ana Hartherly a baroko, jež byla k vidění do ledna 2018 v muzeu Calouste 

Gulbenkian v Lisabonu, předvedla svůj jedinečný záměr konfrontovat svou vlastní tvorbu 

                                                           
30  Ana Hatherly (1929–2015), byla portugalská profesorka, spisovatelka a umělkyně. Vyučovala na Fakultě 
sociálních věd a humanitních studií na Universitě Nova de Lisboa, kde spoluzaložila Institut portugalských studií. 
Vyučovala též na Filmové škole Národní konzervatoře AR.CO. Ve své umělecké praxi se věnovala přesahům do 
literární tvorby, vizuální poezii, kinematografii, kresbě a výzkumu na poli teorie umění.  
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s náměty a specifickým historicko-kulturním uvažováním v epoše baroka. Čas, mystično, 

ne/smrtelnost, labyrint, sen, alegorie jsou náměty, k nimž se Hatherly vztahuje a vytváří dialog 

v odkazu na reálná a historicky podložená fakta z oblasti teorie umění.  

Začleňování minulosti do současnosti je podle Hatherly děj, který vede k rozvratu. Nejvíce 

překvapujícím efektem způsobeným plynutím času je totiž transformace, jež zapříčiňuje, že 

vnímáme obyčejné jako něco zvláštního, známé jako něco velmi vzdáleného a běžné 

každodenní jako exotické a nové. Začlenění starých prvků do současného kontextu narušuje 

kontinuitu, rozptyluje chronologicky se vyvíjející jevy, jenž směřují k návyku, vytváří konflikt                  

a kontrast, který nám sice nepomáhá, ale za to probouzí naše vědomé uvažování. Celá kultura 

a umění je založeno na dialogu, a kde není konfrontace, tam není dialog.31 

Jedním z hlavních námětů této výstavy je téma Labyrintu, jímž je v jednom z pojetí právě čas, 

přinášející po každé novou zatáčku a s ní i novou situaci, také nové kontexty vyjevující se 

z dialogu barokní tvorby ve vztahu k současnosti. Zahradní bludiště ze sedmnáctého století, 

existenciální zkušenost z procesu bloudění, duchovní potřeba nalézt jednu správnou cestu                       

v nejednoznačném světě. Ana Hatherly nahlíží námět bludiště z více úhlů. Část expozice patřila 

kolekci vizuálních básní ze sedmnáctého a osmnáctého století a vizuální poezii století 

dvacátého, jenž tvořily pomyslnou historickou knihovnu či archiv (neboli další metaforu 

labyrintu). V této sbírce bylo možné zahlédnout vizuální texty, v nich byla role pravidel, 

inovace, vynalézavosti, omezení a svobody zastoupená v odlišné, avšak vyvážené míře.  

Tyto prostory tvořené slovy a písmeny nejsou v jejím pojetí pouhým kompozičním 

uspořádáním jednotlivých prvků na stránce, ale také univerzálním projevem mentální                                

a kulturní topografie lidstva. Záhyb za záhybem vytváří celkovou složitost a bohatost labyrintu, 

stejně jako složitá drapérie na barokní soše, která v závěru vytváří napětí a drama nejen zvenčí, 

ale i uvnitř v celkovém vjemu z uměleckého díla.  

                                                           
31 HATHERLY, A.: A casa das musas. Lisboa: Estampa, 1995. ISBN: 972-33-1153-4. 
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Tvorba sérií, mapování a nejistota probouzející touhu po 

hledání jsou dalšími pojítky mezi tvůrčím přístupem 

Hatherly a obecně specifickými jevy ve společnosti i umění 

období baroka. V jejích obrazech se linie proměňuje 

v objevitele putujícího po papíře. Závratné spirály, mrtvá 

nedokončená zakončení, lineární osnovy textu organicky 

přetvářené v písmo a zase zpět do podoby anonymní 

podoby ticha. Jsou to mapy, stávající z představivosti                

a paměti. Takový labyrint linií a slov je například námětem 

následující inkoustové kresby z roku 1999. 

Topos města, spleť ulic a komunikace, svět, ve kterém 

žijeme, a přesto mu plně nerozumíme. Slova, která 

můžeme vidět, nikoliv je číst. 

Obr. č. 6: Ana Hatherly: Labirinto Urbano, 1999. 

 

 

Počátkem 20. století se integrace písma do obrazu stala pro mnohé autory novým estetickým 

a výtvarným prvkem. Od roku 1910 se fragmenty písma poprvé objevují v obrazech kubistů, 

nejprve za použití šablonových písmen, s nimiž pracoval například George Bracqua, který 

podle šablon maloval písmena latinské abecedy, která přes odkaz k reálné skutečnosti 

kontrastují s abstraktní obrazovou strukturou. S písmem v obraze zacházel i Pablo Picasso. 

Kubisté písmo nechápali jako svébytnou estetickou kvalitu, spíš jako plnohodnotnou součást 

díla, stalo se pro ně nepostradatelným prvkem jejich tvorby.32  

O něco později se písmena dostala do uměleckých děl prostřednictvím koláží, které se 

postupně stávaly stále častěji užívanou technikou. Užívali se různé tiskoviny jako noviny, 

časopisy, magazíny a různé další vizuální materiály, v nichž se potkávalo slovo a obraz. Mistrem 

koláže se stal bez pochyby Jiří Kolář, jeho kolážovou tvorbu rozebírám v kapitole věnované 

korespondenci a dopisům.  

                                                           
32 PETRÁNSKY, Ľ.: Písmo a obraz. Bratislava: Pallas, 1971. Knižnica priateľov výtvarného umenia, zv. 22. 
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Se slovy a písmem jako materiálem zachází mimo jiné experimentální poezie, tu lze v širším 

kontextu zařadit do světové vlny tzv. konkrétní poezie. Za tu je považována taková tvorba, 

která směřuje k soustředění a zjednodušování jazykového materiálu. Eugen Gomringer, přední 

představitel konkrétní poezie, nazýval svou práci „konstelací“. Tu popisuje jako „seskupení 

několika rozličných slov tak, že jejich vzájemný vztah vzniká nikoliv převážně syntaktickými 

prostředky, ale jejich materiální konkrétní přítomností ve stejném prostoru“ 33  Slova užitá 

v kompozici tak nabírají smyslu nejen pro svou obsahovou funkci, ale především pro svou 

primární existenci.  

Experimentální poezie tak zachází se slovem v obraze v mnoha rozličných formách. Snaží se 

v různé intenzitě osvobodit slova od obsahů a zprostředkovat prostor pro obrazy bez 

kategorizování, myšleno vzhledem k užití textových forem. Napříč jazyky otevírá prostor pro 

nahlížení vizuálního „příběhu“ formy tvořené slovem. Díky překročení jazykové hranice může 

být divákem kdokoliv, a není nutně limitován znalostí jazyka. Jde o vhled nikoliv čtení. 

Kolářova sbírka Básně ticha, odkazuje svým titulem k tichu, básně nemluví, pouze se před 

očima materializují. Ticho znamená absenci jazykové sémantiky, nikoliv absenci sémantiky ve 

výtvarném smyslu. Rozchod s verbální poezií znamenal derealizaci příslušného jazyka, čili 

češtiny, ale i vynález nového komunikativního média ještě před hledáním univerzální řeči,                       

a proto v mnoha dílech konkrétní poezie chybí „lyrické já“. Pokud zařadíme Koláře do kontextu 

konkrétního umění, zjistíme, že jeho hledání je vlastně týmž hledáním, které podstupuje 

Kazimír Malevič, Paul Klee a Lucio Fontana.34  

„K tomuto kroku mne přiměli tito tři pánové: Malevič se svým černým čtvercem, Klee se svým 

Zrozením básně a Fontana s proříznutým plátnem. Měl jsem tehdy pro svůj rozchod s verbální 

poezií zvolit mezi kaňkou, chuchvalcem, písmem a protrženou stránkou. Kaňkou mohlo vše 

končit, ale také začínat, stejně tak chuchvalcem písmen, jen protrženou stránkou shora mohlo 

navodit formuli zrození, jen vyříznutý otvor ve stránce si ponechával tajemství otevřeného lůna 

i otevřeného hrobu. Byl jsem rozhodnut. Lůno vydává to, co má pokračovat, hrob přijímá jen 

slupku, tedy vdechnutí a vydechnutí.“35   

                                                           
33 HIRŠAL, J.: Slovo, písmo, akce, hlas: k estetice kultury technického věku. Praha: Československý spisovatel, 
1967.  
34 ABE, K.: Poezie Jiřího Koláře z hlediska konkrétního umění. In: Česká literatura na konci tisíciletí. Ed. Daniel 
Vojtěch. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001. 
35 KOLÁŘ, J., KARFÍK, V., ed.: Slovník metod: okřídlený osel. Praha: Gallery, 1999. ISBN 80-86010-17-1. 
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Obr. č. 7: Jiří Kolář: Básně ticha, Bezobsažná báseň, 1970. 

Josef Hiršál s Bohumilou Grögerovou shledávají jako nejpřitažlivější způsob, jak nová poezie 

nakládá s jazykem právě to, že na něj pohlíží jako na materiál v jeho čisté podobě. V porovnání 

české konkrétní poezie s jejími ostatními proudy lze sledovat odlišnost především v etickém 

postoji k řeči. Čeští básníci psali tak, aby jejich slovo nebylo zneužíváno, tak aby text 

bezprostředně sdělil, co chtěl básník vyjádřit. Šlo o snahu vyhnout se nedorozuměním, o očistu 

řeči. Spojení „očistit řeč“ se tak stalo velice důležitým a specifickým společným směrem české 

konkrétní poezie. Slovo se tím osamostatňuje, získává na váze a vytváří si kolem sebe 

prostor. 36  Takto očištěné entity slov otevírají bránu svobodné tvorbě, jež není svázaná 

konvencemi ani konkrétními pravidly hry. 

 „Experiment je kategorií začátku,“ říká teoretik experimentální poezie Max Bense.37 Právě 

díky experimentu – hře a pokusu vznikne jev, o jehož zavedení či zamítnutí lze rozhodovat.                   

Na poli konkrétní poezie (synonymum pro poezii experimentální) tak vzniká široce se 

rozbíhající proud svobodné básnické tvorby. Právě nahlížení čistě na formu osvobozuje 

literární tvar od potřeby porozumění jazyku dané tvorby. Stává se tak čistě internacionálním 

                                                           
36 HIRŠÁL, J., GRÖGEROVÁ, B.: Let let: pokus o rekapitulaci. 1. úplné vyd. Praha: Torst, 2007. ISBN 978-80-7215-
311-4. 
37 BENSE, M.: Teorie textů. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967.   
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básnickým hnutím, jenž překračuje hranice a může si dovolit akcentovat díla v mezinárodním 

kontextu. Jednou z nejobsáhlejších analogií experimentu v poezii se stala kniha vydaná roku 

1967, kterou uspořádali a přeložili Josef Hiršál a Bohumila Grögerová. V tomto souboru je 

možné sledovat jedinečné přístupy k práci s textem jako k proměnlivé matérii, jíž lze 

modelovat, jak autor potřebuje.38  

Nové přístupy k básnictví byly motivovány snahou zacházet se slovy jinak než dosud, vyvázat 

je z větné skladby a oprostit od významů, aspirovaly na přesáhnutí hranic básnického oboru. 

Stejně tak přesahy v rámci obrazu do pole jazyka a básnictví. Ať už jedním směrem, nebo 

druhým, oba proudy se setkávají někde na půl cesty. Mezinárodně užívaným pojmem pro tyto 

formy vyjádření se stal proud Lettrismus.39  

Lettrismus, obdobně jako jiná avantgardní hnutí, formují definované rysy, jenž artikulují hlavní 

pilíře nově vznikajícího uměleckého seskupení. Určení rodokmenu a generace předchůdců, 

k nimž je záhodno se oficiálně přihlásit, je spojeno se zavržením všech ostatních. Určení 

výrazné zakládající osobnosti a v neposlední řadě přesvědčení o vlastní výjimečnosti 

s důrazem na originalitu. Ústřední osobnost a zakladatel hnutí lettrismu40 Isidore Isou ve stati 

Poetické a hudební principy lettristického hnutí zmiňuje některé důležité pilíře a specifické 

přístupy k lettristické tvorbě. 

„Pokračujeme v konkrétní a praktické destrukci slova až na písmena. Rozbitím slova jsme získali 

nový materiál, stejně poetický jako původní, který však už postrádá smysl, logiku, a disponuje 

onou hudbou, po níž poezie od pradávna toužila. (…) Nejde o: rozbití slov kvůli jiným slovům, 

ani o: pracné vymýšlení slova upřesňování jejich nuancí, ani o: smíchání termínů, které tím 

získají více významů, ale jde o: obecné přijetí písmen; jde o: ohromené diváky, obdivující 

zázraky tvořené z písmen (zlomek destrukce); jde o: vytvoření architektury lettrických rytmů; 

jde o: akumulaci proměňujících se písmen v přesně vymezeném rámci; jde o: úchvatné 

zpracování obvyklého vrkání; jde o: vytvoření opravdového pokrmu z drobků písmena;                             

jde o: resuscitování spletitostí v kompaktnějším řádu; jde o: srozumitelnost a uchopitelnost 

nepochopitelného a vágního; jde o: konkretizaci ticha; jde o: popsání ničeho; Je: úkolem 

básníka postoupit k subversivním pramenům; povinností básníka ponořit se do černých hlubin 

                                                           
38 HIRŠÁL, J., GRÖGEROVÁ, B.: Experimentální poezie. Praha: Odeon, 1967. 
39 HLAVÁČEK, J.: Vizuální a konkrétní poezie, lettrismus, in: Rostislav ŠVÁCHA, Marie PLATOVSKÁ (eds.): Dějiny 
českého výtvarného umění VI., sv. 1., Praha: Academia, 2007. 
40 Vznik hnutí je datován do let 1942-1949. 
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zahlcených neznámem; posláním básníka otevřít průměrnému člověku další komnatu pokladů. 

Básník přijde s poselstvím v nových znacích. Nazýváme je příkazem písmen, lettrismus.“41 

Značně inovativní bylo užívání psacího stroje pro záznam textových struktur. Ten byl v té době 

dostupnou a jednoduchou pomůckou pro zpracování textu.  V dnešní době se omezená sada 

znaků a liter jeví spíše jako nástroj k nostalgickému návratu. Právě technické možnosti a limity 

strojopisu (v pozitivní i negativním slova smyslu) jako např. neproporcionální rozpal mezi 

jednotlivými znaky, umožnily dosáhnout jedinečného estetického výsledku. Cesta 

zjednodušování větné skladby na slova, z nichž krystalizující písmena, která se nakonec 

proměňují ve znaky; tečky, vykřičníky, čárky, proces, po němž slovy Marie Langerové zůstávají 

„zbytky textovosti.“42 Číslice, jež stojí v porovnání s klasickou jazykovou formou ještě o něco 

dál, se stávaly základem kompozic, na nichž mohl být ještě o něco lépe zkoušen významový 

potenciál, nosnost jazyka a vizuální podstata obrazu.43 

Velice svobodně a virtuózně zachází s písmem Eduard Ovčáček, v mnoha různých provedeních 

experimentuje s rolí slova a grafému v obraze. Ve svém cyklu nazvaném Kruhy se do různé 

míry vyvazuje z nutnosti obsažnosti. Lze vystopovat jak čistě formální tendence potvrzující 

estetickou funkci grafému, tak i užití slov se všemi jejich významy.  

 

 

 

 

 

 

   

Obr. č. 8, 9: Eduard Ovčáček: Písmo v kruzích, 1965./ Trojky, 2010.  

                                                           
41 ISOU, I.: Lettrisme: les débuts, 1944/1966: Isidore Isou, Gabriel Pomerand, Maurice Lemaître, Roland Sabatier, 
Alain Satié: 22 janvier/14 février 1987, Galerie Rambert, Paris. Paris: La Galerie, 1987. 
42 LANGEROVÁ, M.: Zbytky písma. Kaligram, typogram, čára. Svět literatury, 2006 (16), č. 33, s. 42. Viz také: táž: 
Hnízda snění. Kniha pasáží, Praha: Malvern, 2011.  
43 KRÁTKÁ, E.: Vizuální poezie: pojmy, kategorie a typologie ve světovém kontextu. Brno: Host, 2016. ISBN 978-
80-7491-501-7. 
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Ovčáček věřil, že „písmo, znaky, čísla, útržky slov, jejich nahodilé střetnutí, variace, rytmus 

vytvářejí aktivní organismus, jenž je schopen indukovat maximální poetické a vizuální zážitky 

a který uvolňuje představivost, tvořivou a meditativní schopnost, kterou disponuje každý 

člověk“.44 

Svou práci s písmem jako materiálem, jeho specifickou vizualitou a estetikou dotáhl Ovčáček 

k impozantním výškám. Jeho pozdější práce, již za užití digitální grafiky, odráží fascinaci                                  

a totální pohlcení novými technologiemi. Jeho grafiky evokují tajemná kódování, jenž možná 

poukazují na ztracenost člověka v době systémů a modernizace. Čísla a písmena jsou jazykem 

programování, platformou, ve které jen málokdo z nás dokáže číst a porozumět jí. 

 

3.1.3. Obsah tvoří formu 
 

V následující kapitole se dostaneme ještě blíže k podstatě slova jako takového, obraznost se 

již vzdává svého primárního postavení a obsah – význam slova zaujímá svébytné místo. Role 

se tak zrovnoprávňují a lze říci, že se neobejde jedno bez druhého. Na tomto základu staví 

vizuální poezie využívající již slova, písmo a grafémy, nejen pro jejich vizuální podobu, ale pro 

jejich význam, jenž otevírá zcela nový prostor pro interpretaci. 

Ideálním příkladem takového přístupu jsou Kaligramy Guillauma Apollinaira. Kaligram nebo 

také též ideogram je obrazovou básní, jež je tvořena slovy skládajícími se ve verše. Ty jsou 

oproti klasické básni uspořádány typograficky do obrazce, který vyjadřuje námět a obsah 

konkrétní básně. Tato básnická technika nebyla originálním objevem Apollinaira, ten mohl 

těžit z dalekosáhlé historie. První epigramy, o nichž se zmiňuje ve vztahu k Apollinairově 

tvorbě v doslovu knihy Básně obrazy (Praha, 1965) Vladimír Diviš, pocházely od rhodského 

Simiase, básníka 3. století před naším letopočtem. Epigramy byly ve Starověkém Řecku jednou 

z nejpopulárnějších forem poezie. Předchůdcem Appolinairovy tvorby byly též tzv. tvarové 

básně, tyto útvary se také označují jako carmina figurata (carmina znamená doslova píseň) 

v období středověku a také technopaignion nebo jenom paignion (z řečtiny: umělecká hříčka, 

techné = umění jako řemeslná praktická dovednost, původně synonymem epistémé neboli 

                                                           
44 BOHDÁLEK, J.: Rozhovor s Eduardem Ovčáčkem. Výtvarná práce, 1965 (13), č. 17, s. 5. 
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teoretické znalosti, techné zahrnovalo činnost kováře či sochaře a zároveň geometrii, 

matematiku a astronomii). Verše byly tedy uspořádány tak, aby utvářely specifický tvar či spíše 

obrys věci (například dýmky, oltáře, vejce nebo křídel), jenž byl komplementární s jejich 

obsahem. 45  Tvarové básně můžeme tak nalézt například ve francouzské satiře François 

Rabelais.46  

Sbírka Kaligramy 47  vyšla poprvé v originále roku 1918; v českém překladu (Karel Baláš, 

Miloslav Baláš) pak roku 1948. Původní sestava kaligramů byla později rozšířená o další,                          

po Apollinairově smrti objevené varianty nepublikovaných básní, a vydána pod názvem Básně-

obrazy roku 1965 – této variantě šlo o první rozsáhlý překlad do cizího jazyka, o ten se zasloužil 

Jiří Konůpek.  

Právě z této sbírky pochází ukázka obrazových básní s názvem Hlubiny. 

 

Obr. č. 10: Guillaume Apollinaire: Hlubiny, z knihy: Básně – obrazy, 1965. 

 

Dívám se a čtu, nevím, co dříve, možná nejprve zahlédnu tvar celé básně a pak čtu, co je uvnitř. 

Slovo a obraz se zde sebe dotýkají v dialogu či symbióze. Podporují vzájemné kvality a neobešly 

by se jedno bez druhého. Předávají si mezi sebou diváka/čtenáře a otevírají obě brány 

interpretace. Z podoby jazykové se otevírá otázka potřeby překladu. K překladu je však třeba 

                                                           
45  KORPACZEWSKI, P.: Experimentální poezie: Brazilská konkrétní poezie v letech 1950-1960. Praha, 2010. 
Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí práce: prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 
46 RABELAIS, F.: Gargantua a Pantagruel, publikováno knižně roku 1564; první kaligram v knize. 
47 APOLLINAIRE, G.: Calligrammes; poèmes de la paix et da la guerre, 1913-1916, 1918; Paris. 
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přistupovat s vědomím, že se jedná o překlad, neboť interpretací je vždy mnohem víc než jen 

jedna finální. V překladu Jiřího Konůpka se konkrétně v básni Hlubiny objevuje místo slova 

„Cirque“ neboli cirkus, či možné chápat jako „blázinec“ či chaos, heslo „Koloseum“. To vnáší 

jemné rozdílnosti, které však z podstaty překladů poezie přichází v úvahu a co více, jsou 

naprosto legitimní. Překlad bude vždy jakousi variací na originální dílo. 

Zvířecí hlubina, něco uvnitř nás, co nás proměňuje a očišťuje skrze elementy ledu a ohně, 

totální polarity. Náš vnitřní/vnější vesmír, společná zvířecí identita a cirkus, ve kterém se 

propadáme k našim nově nalezeným čistším a skutečným kořenům.  

Slova zaujímající pozice v kompozici bázně-obrazu působí na rozdílnou hloubku percepce. 

Dvojice vytvářejí a dokreslují protiklady v případě ledu a ohně, nebo gradaci kadence v cirkus. 

Také led a oheň na spodní části, jako dva pilíře, ze kterých zvíře roste, vzniká a jimiž i zaniká.  

Užití prvků obrazu pro formu básně otevírá rozdílné spektrum percepce. Stejně jako barva 

vnáší do obrazu nový rozměr a kvality, jenž vyžadují rozdílný pohled a schopnost dívat se 

„jinak“. přidání vizuální podstaty do literárního útvaru vyžaduje orientaci v prostoru                                      

a kompozici.  

Obdobně pohlížíme na vizuální poezii, která zachází se slovy nesoucími vlastní obsah                                 

ve formě kompoziční hry, jako je tomu například v dílech Václava Havla nebo Heinze 

Gappamayera. Pro ilustraci a možnost zahlédnutí rozdílných kvalit uvádím dvě odlišná díla 

obou autorů. Obě práce byly součástí většího celku, tedy sbírek. 

 

Obr. č. 11: Heinz Gappmayr: Zeit48               Obr. č. 12: Václav Havel: Člověk49    

                                                           
48 GAPPMAYR, H.: Sequenz Zeit, Köln: 1993. 
49 HAVEL, V.: Antikódy. Praha: Odeon, 1993. ISBN: 80-207-0442-6. 
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Oba autoři pracují s jedním slovem. Obě tato slova, jak „člověk“, tak i „Zeit“, neboli čas, jsou 

univerzální výrazy široce rozpínajících se pojmů zásadních ve filozofickém tázání v životě 

člověka. Zatímco obsah slova je jasně čitelný a funkce písmen zde funguje obdobně jako 

v klasickém textu, prostor a kompozice obou prací přináší kvality obrazu a vizuálního 

uvažování. Pole, v němž se rozestírají hlásky slova „člověk“, je tvořeno náhodnými znaky 

evokujícími matematické operace mezi čísly, ze své podstaty možná odkazující k jisté 

desorientaci a znejistění, možná k obtížnosti řešení rozsáhlých matematických výpočtů, 

vytváří homogenní pravidelně vymezený obdélník, v němž se noří obraz „nesjednoceného“ 

člověka. Kompoziční skladba možná poodkrývá právě otázku, jak jako člověk zapadám                              

do tohoto světa, jak se k němu vztahuji a lze být celistvý, homogenní? Možná právě o tom je 

život člověka, nalézt jednotlivé hlásky a poskládat je dohromady.  

Jak píše Eva Krátká, na užívání znakových kompozic měl vliv vpád nefigurativních tendencí,                       

a to především v oblasti abstrakce, jak ji představuje směr konstruktivismu a neoplasticismu. 

V té lze najít „kořeny současné tendence těch umělců, kteří hledají v písmu především jeho 

architektonickou stránku, vizuální účin, technický charakter reprodukce, jeho násobitelnost.“50 

Tak popsal zmíněné tendence Karel Trinkewitz roku 1972 v textu zabývajícím se užíváním 

písma jako obrazového prvku typografického původu.51 

V obraze Zeit se též pořadí písmen proházelo a vytvořilo chaoticky, skoro až explozivní dojem 

rozstřelení a těkavosti zachycující nepravidelný pohyb času, nikoliv rovnoměrné plynutí, 

rozstřel do všech stran. Občas každý zažíváme abstraktní hru času, kdy se minuta zdá delší než 

hodina, týden uteče jako půl dne, intenzita zážitků nás vynese mimo vnímání lineárního času. 

Ten se roztříští do jednotlivých písmen – momentů, útržků, vzpomínek? 

V obou případech lze sledovat vizuální hru s pojmem ve formě kompozičních rozpadů 

kompaktní soudržné formy slova. V případě Havlova Člověka navíc vystupujícího z plochy – 

textury, kde se již znaky osvobozují ze své obsahové funkce. 

Právě snaha vršit co nejvíce rovin čtení, vytvářet napětí mezi výrazem a myšlenkou, mezi 

slovem se svým lexikálním významem a jeho optickou reprezentativní podobou odpovídá 

pojetí obsáhlé sbírky typogramů Václava Havla Antikódy z roku 1964. V dobovém kontextu 

                                                           
50 TRINKEWITZ, K.: Vizuální poezie a písmové obrazy. Typografie, 1972 (75), č. 8, s. 310. 
51 KRÁTKÁ, E.: Vizuální poezie: pojmy, kategorie a typologie ve světovém kontextu. Brno: Host, 2016. ISBN 978-
80-7491-501-7. 
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cítíme potřebu aktuálního vypořádávání se s devalvací jazyka a hledání možností očistit jej                                    

od znehodnocujícího nánosu komunikačních konvencí. 52  Právě vizuální poezie, a obecně 

tendence moderního umění, mohou jít ještě dál, prověřit funkce a nástroje jazyka, zjistit čím 

je a čím není a zacházet s ním jako s bohatou textovou strukturou, jež má co říci k věcem 

lidským.  

 

 

3.1.4. Slovo obrazem  

A) Instrukce 

 
Dokáže se slovo samo stát obrazem nebo je název této kapitoly pouhou metaforou? „Nemrkej, 

nebo to prošvihneš,“ je převzatý výrok, jenž umělec Robert Šalanda použil, aby promluvil 

k návštěvníkům Kapličky sv. Urbana v Zálesí u Javorníka v létě 2014. Text se v tomto případě 

stal totálním způsobem vyjádření nesoucím jak obsah, tak formu. 

Sakrální prostor kapličky funguje spíše jako místo 

vnímané v kontextu krajiny, jenž umožňuje pohodlně 

vstoupit pouze jedné osobě. Tedy je to velice intimní 

prostor předurčen ke kontemplaci o samotě.  

Ojedinělá nálada bývalých Sudet, krajina, jež nasákla 

osudy obyvatelstva s bolestnou minulostí. V tomto 

kontextu se nachází miniaturní sakrální kaplička, 

kterou již několik let místní obyvatelé proměnili                      

ve venkovskou mini-galerii současného umění.53 

 

 

 

Obr. č. 13: Robert Šalanda: Nemrkej, nebo to prošvihneš, 2014. 

                                                           
52 Tamtéž  
53 Informace dostupné [online] z: http://kaplicka-zalesi.blogspot.cz  
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Šalanda si toto spojení vypůjčil na internetu, vyvozuje ho ze svého původního kontextu a tím 

mu dodává větší důležitost, až určitou absolutnost. Tato intervence hovoří ke každému 

návštěvníkovi, přináší slova zaznívající do sakrálního prostoru, jenž bývá předurčen                                            

ke kontemplaci, promlouvání k vyššímu řádu a svátosti. Jaké překvapení, když místo intuitivní 

tušené odpovědi nalezneme text, jenž navíc působí značně neochvějně. Šalanda užil 

imperativní formu slovesa „nemrkej“, která odkazuje ke zrakovému vnímání v jeho pravidelné 

fyziologické funkci, respektive jeho přerušení, čímž se dotýká každého z nás. Celý výrok se 

volně přelévá z lehké ironie do varování. „Nemrkej“ může znamenat „soustřeď se“, „zastav 

se“, „zpomal“, „uklidni se“ atd. Možná je i odkazem na dobu, ve které žijeme a ze které výrok 

pochází, v níž je rychlost a bdělost v kombinaci s aktivitou a výkony hnacím motorem celé 

společnosti. Varování však může být i způsobem zastrašování – kdo mrkne, ten to prošvihne. 

Co představuje „to“ co nemá být přehlédnuto? Kdo to říká? 

Instruktáž, rada, návod, příkaz či pokyn v různých variantách a pojetích se staly východisky 

hnutí Fluxus. Mezinárodního hnutí, jenž sdružovalo hudebníky, výtvarníky, spisovatele atd. 

Doménou umělců tvořících v tomto smyslu byly spontánní umělecké akce stírající hranice mezi 

uměním a životem. Časté užívání formy instruktáže, pro možnost zopakování celé akce 

v podobě textu, doprovázela fotografie záznamu. Text hrál tedy roli návodu a pokynů, a byl 

vnímán jako legitimní projev uměleckého vyjádření.54 

Slova podléhají odlišné percepci v závislosti na tom, kde se nacházejí. Slova, jež jsou vyjmuta 

z kontextu a nachází se díky tomu v široce otevřeném prostoru bez autora, či odkazu na něj, 

oplývají zvláštní mocí. Možná, že mají větší potenciál a sílu ve své samostatnosti, nevolají                         

o svého čtenáře, nehlásí se o pozornost, ale možná naopak, jsou právě to, co hledá sám čtenář. 

Práce se slovem jako takovým nabývá o něco odlišnější formu, pokud jej nalezneme jako 

objekt v galerii.  

 

                                                           
54 HARÁTEK, V.: Akce, slovo, pohyb, prostor: experimenty v umění šedesátých let. Praha: Galerie hlavního města 

Prahy, 1999.  
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B) Vzpomínky 

 
Vyšívané SMS zprávy Venduly Chalánkové v sobě nesou protikladné principy, jimiž jsou 

pomíjivost textu v SMS zprávě a neúměrně časově náročnější a trvalejší princip tvorby ruční 

práce. Obdobně propojuje minulost se současností (vzhledem k období, kdy práce vznikly). 

Díky tomuto propojení tak vytváří překvapivý koncept vyšívaných SMS zpráv, které autorka 

skutečně obdržela. Pomíjivost sdělení za užívání mobilní komunikace, jenž nemá být ničím 

jiným než instantní informací teď a tady, dostává náhle prostor být obsahem výšivky, jejíž 

podstatou je trvalost a zručnost, a pro jejíž vytvoření je třeba dlouhé a soustředěné práce. 

Autorka cyklus vytvořila v roce 2004, tehdy o formě SMS zprávy hovořila jako o deformovaném 

sdělení omezeném limitem slov, bez možnosti použít diakritická znaménka, a k jejímuž napsání 

jsou zapotřebí výhradně palce.55 Dobový kontext je pro interpretaci zcela zásadní. Dnes by byl 

považován vzhledem k rapidnímu vývoji mobilních technologií za částečně historizující. Co je 

však zásadní, je právě historický kontext. První telefony s velice omezenou kapacitou paměti, 

díky níž bylo možné uchovat pouze pár SMS zpráv.  

Sama jsem své první obdržené zprávy archivovala a přepisovala ručně do malého notýsku, 

abych o ně nepřišla. Hodnota SMS zpráv byla jiná, než je dnes. Nejen cena, kterou stálo poslání 

jedné zprávy, oproti dnešním možnostem, kdy píšeme většinou zadarmo díky využívání 

internetu. Ale také duševní hodnota obsažená v nových možnostech v počátcích užívání 

mobilních telefonů. Celkové nadšení, experimentování a inovace spojená s obdobím puberty 

umožnila mojí generaci zažít opravdovou evoluci.  

Cyklus SMS zpráv Chalánkové nás vrací do časů, kdy jsme experimentovali s možnostmi textu, 

začali užívat mobilní zkratky a uvažovat v limitech omezeného množství znaků. Z dnešního 

pohledu jde možná o úsměvnou historii ale také o formu paměti a uchování vzpomínek se 

špetkou nostalgie.  

 

  

 

                                                           
55 Webové stránky autorky: Dostupné [online] z: http://vendulachalankova.cz/item/vysivane-sms-zpravy/ 
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Obr. č. 14: Vendula Chalánková: SMS zprávy, 2004. 

C) Pravdy 

 
Vox audita perit, litera scripta manet aneb z latiny přeloženo jako: slyšené slovo pomíjí, 

napsané slovo zůstává, nebo také: co je psáno, to je dáno. Známé spojení, jenž možná tenduje 

k jemnému klišé, přesto však opodstatňuje po staletí fungující společenský jev – tedy že písmo 

a text jsou zásadním projevem lidstva, neboť uchovávají pravdy, tedy něco, čemu jako lidé 

věříme, a proto jej zvěčňujeme. 

„Skutečný umělec pomáhá světu odhalovat mystickou pravdu“, hlásá spirála Bruce Naumana. 

Kromě tohoto obsahu, který podtrhuje předchozí tezi, a navíc připisuje roli umělci, naráží                         

na téma pravdivosti, která nikdy není jedna, a proto nikdy není objektivní. Mystická pravda je 

navíc ve svém významu něčím záhadným a tajemným. Může být formou náboženského 

světonázoru či víry, či otevírat možnost duševního vztahu člověka s božstvem. Ve chvíli, kdy je 

divákovi v galerii předveden objekt promlouvající tímto 

výrokem, rozehrává další vrstvu úvah. Jakým způsobem 

může skutečný umělec takovou pravdu divákovi 

zprostředkovat? Je to vůbec možné?  A je samotný 

svítící text Bruce Naumana projevem skutečného 

umělce? Odkrývá pravdu? Pravdu o pravdě? 

 

 

 

Obr. č. 15: Bruce Nauman: The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths 

(Window or Wall Sign), 1967. 
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Pravdivé výroky neboli „Truismy“56, jak je sama autorka Jenny Holzer nazývá, jsou příkladem 

práce s texty, jež připomínají aforismy, tedy krátké literární útvary stojící na pomezí poezie, 

prózy a lidové slovesnosti. Jedná se většinou o samostatné věty či slovní spojení, které jsou 

řazeny v abecedním pořadí. Každý výrok nese svůj ojedinělý a nezávislý obsah, který, jak by se 

mohlo zdát, přichází odněkud zvenčí, z nečitelného hlasu lidu a odosobněného kolektivu lidské 

společnosti, v jehož kontextu může působit jako klišé. Občas je jejich obsah provokativní jako 

např.: „Freedom is a luxury not a necessity“; občas jsou až příliš zjevné a přímočaré, 

připomínají otřepané fráze, které se neustále opakují i přesto, že je všichni znají, např.: „calm 

is more conductive to creativity than is anxiety“. I přesto, že jsou všechny psané jednotnou 

formou, některé z nich vynikají v pomyslné intonaci a vybočují z neutrálně asertivního 

vyjádření směrem k entusiasmu či naopak chladnému odvržení. Všechny polohy se tak mísí 

v kompaktním seznamu, jehož vizuální podoba je velice strohá a neutrální. Obsah zmíněných 

výroků však dostává diváka do pomyslné polohy jedince, jenž se učí o světě od vyšší autority. 

Zmíněné „pravdy“ Holzer předkládá divákovi, znepokojuje, ukolíbává, znejišťuje, ujišťuje, a to 

za požadavku kontinuálního meditativního čtení.57  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 16: Jenny Holzer: fotoinstalace Truisms, New York, 1979. 

 

                                                           
56 BRESLIN, D. C.: I Want to Go to the Future Please: Jenny Holzer and the End of a Century.  Doctoral dissertation, 
Harvard University. 2013. 
57 FOX, P. H.: "Textual Apparitions: Power, Language, and Site in the Work of Jenny Holzer" (2007). Pomona 

Senior Theses. In: http://scholarship.claremont.edu/pomona_theses/18 



44 
 

3.1.5. Co přináší slovo do obrazu? 
 

To, co vidíme, se může jevit jako odlišné od toho, čemu věříme nebo o čem uvažujeme. Berger 

přirovnává tuto skutečnost k západu slunce, i přesto, že všichni víme, že se Země od Slunce 

odvrací, to, co vidíme, této racionální úvaze neodpovídá.58  Co je pro nás tím pádem víc 

skutečné, naše vlastní zkušenost nebo obecná znalost? Tuším, že každý z nás má v sobě jakýsi 

hlas říkající: „neuvěřím, dokud to neuvidím na vlastní oči“, neboli potřeba vidět (obraz) a s tím 

pochopit (slovo), obojí propojeno s individuální zkušeností. To však nepřináší jednoznačné 

řešení v případě obrazů Reného Magritta. Jeho obrazy jsou jako sny, v nichž si zatím 

neuvědomujeme, že sníme. Moment uvědomění přichází s odhalením fikce, jenž je nám 

předkládána jako sugestivní pravda.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 17: René Magritte: Věrolomnost obrazů, 1929. 

Obraz La trahison des images, neboli Věrolomnost obrazů (Ceci n'est pas une pipe) z roku 1929 

je nejčastěji uváděným příkladem Magrittovy hry; rozporu mezi reálným předmětem, jeho 

zobrazením (obrazem) a slovním popisem. Sám autor tvrdí, že někdy může jméno předmětu 

nahradit obraz, nebo může slovo zaujmout místo předmětu v realitě. Ale také opačně může 

obraz zaujímat místo slova ve výroku.59 

Uvádí diváka v omyl, když pod realistickou, ikonicky vyhlížející, „univerzální“, nezaměnitelnou 

podobu dýmky, dodá sdělení: Toto není dýmka. Je otázkou, čemu jako diváci věříme. Je to 

                                                           
58 BERGER, J.: Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016. Labyrint fresh eye. ISBN 978-80-87260-78-4. 
59 FOUCAULT, M.: Toto nie je fajka. Přeložil Miroslav MARCELLI. Bratislava: Archa, 1994. Filozófia do vrecka. ISBN 
80-7115-084-3. 
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zobrazení dýmky, jasně vyhlížející ve své nezpochybnitelné podobě podpořené formou obrazu 

vyvedenou v centrální kompozici, s neutrálním pozadím, připomínajícím instruktážní kartičky 

pro děti, se kterými se učí poznávat a pojmenovat jednotlivé věci? Nebo krasopisně didakticky 

psaný text, jenž říká: „Toto není dýmka“, záměrně užívající formu, která evokuje školní 

docházku a období největšího rozkvětu poznávání světa kolem nás ve spojení s možností jej 

pojmenovat a popsat, odkázáni na znalost těch druhých, kterou jako žáci zbožně přejímáme                  

a důvěřujeme jí? 

Už jsme skoro lapeni, když se pousmějeme, co je to za vtip, proč zpochybňuje obraz, který 

jasně ukazuje, že to dýmka je. Vidíme ji přeci na vlastní oči. Proč jej popis totálně popírá? 

Potřebujeme však poodstoupit ještě o krok dál, ani znázornění dýmky, ani její slovní zamítnutí 

není dýmkou jako takovou. Je reprezentací, představou, možná pouze vrstvenou barvou, jež 

dává dohromady iluzi obrazu dýmky. Stejně tak slovo dýmka, které je pouhou abstrakcí, 

nadřazeným pojmem, jako nálepka, kterou používáme k popisu.60 „Nic z toho není fajfka, ale 

text, který simuluje text; kresba fajfky, která simuluje kresbu fajfky.“61 

Rozdílně by se z podstaty své konceptuální tvorby vyjádřil Joseph Kosuth. 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. č. 18: Joseph Kosuth: One and Three Plants, 1965. 

Zatímco Magritte užívá „slovo“ v obraze jako nástroj ke konfrontaci diváka s iluzí zobrazeného; 

chce přimět k zamyšlení a poukázat na možné manipulativní tendence obrazu i slova, 

                                                           
60 René Magritte, The Treachery of Images (Ceci n'est pas une pipe), 1929 (LACMA) Speakers: Dr. Beth Harris, Dr. 
Steven Zucker. Created by Beth Harris, Steven Zucker. (https://www.khanacademy.org) 
61 FOUCAULT, M.: Toto nie je fajka. Přeložil Miroslav MARCELLI. Bratislava: Archa. Filozófia do vrecka. ISBN 80-
7115-084-3. 
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Kosuthova tendence je odlišná. V instalacích nazvaných vždy Jedna a tři předměty 

(židle/lampy/rostliny/košťata/lopaty) aj. vždy variuje tentýž postup. Jeho práce je silně 

ovlivněna vědecko-filozofickými výzkumy, kterými se zabýval od 60. let. Jedná se především                   

o tautologie neboli logické pravdivé výroky; jenž jsou pravdivé z důvodu logické stavby, tj. bez 

ohledu na fakta, resp. stav světa, a proto jsou bezcenné z hlediska poznání. Neobsahují žádné 

nové informace, resp. empirické poznatky, tudíž je jejich pravdivost triviální.62  

Tedy oproti Magrittově obrazu fajfky, který není fajfkou a výroku o neexistenci fajfky, 

Kosuthovy tautologie týkající se objektových definic zpochybnit nelze. Jak předmět sám                             

o sobě, tak jeho fotografickou reprezentaci či slovní definici uvádí jako rovnocenné formy 

vyjádření pro jeden a ten samý předmět. V různých obměnách se instalace vždy skládá ze tří 

odlišných forem z reálného předmětu, jeho fotografie a slovníkové definice, a to vždy                              

ve stejném a přesném prostorovém rozvržení. První v pořadí zleva je na zdi zavěšená černobílá 

fotografie reálného předmětu v jeho skutečné velikosti, napravo od ní je samotný reálný 

předmět, který buď stojí na zemi nebo je zavěšen tak, aby byl ve stejné úrovni, v níž se nachází 

předmět na fotografii. Vedle předmětu je na bílém podkladu tištěný text se slovníkovou 

definicí týkající se stejného předmětu. Zvolený objekt každodenního života je tedy 

představován ve třech různých médiích (jako realita, fotografické a jazykové zprostředkování) 

a ve třech různých formách – prostorové, iluzorní a textové.63 Kosuth tak směřuje k pomyslné 

univerzalitě, snaží se nahlížet daný předmět v neutrální „objektivistické“ podobě. „Všechno, 

co jste viděli při pohledu na objekt, muselo být stejné s tím, co jste spatřili na fotografii, takže 

při každém vystavení díla zákonitě jeho nová instalace nezbytně vyústila v novou fotografii. 

Mně se líbí, že dílo samotné se lišilo od toho, co jste jednoduše viděli. Velmi zajímavá byla 

skutečnost, že přes změnu místa, objektu a fotografie se jednalo o tutéž práci.“64 Pavel Liška 

zmiňuje fakt, že Kosuth tuto instalaci varioval v mnoha různých obměnách, dopomohl k tomu 

nahlédnout obecně na veškeré předměty jako univerzální – objektivní. Proč však Kosuth užívá 

právě text? Mohl přeci využít i jiné formy zobrazení nebo vyjádření, které by zprostředkovaly 

divákovi třetí rozdílnou formu konkrétního předmětu. Právě slovo vládne schopností 

odhmotnění, jde o myšlenkový koncept. V rovině vizuálního zobrazení dochází divák vždy 

                                                           
62 Pojem tautologie v encyklopedickém slovníku češtiny: Dostupné [online] z: https://www.czechency.org 
63 GRYGAR, Š.: Konceptuální umění a fotografie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Fakulta filmová                          
a televizní, Katedra fotografie, 2004. 119 s. ISBN 80-7331-014-7. 
64 LIŠKA, P.: Koncepční umění Josepha Kosutha – Art after Philosophy and After. Výtvarné umění, 1992, roč. 16, 
č. 1, s. 3–9. ISSN 0862-9927. 
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k materiální podobě, co však Kosuth potřeboval byl ideál, představa, díky níž lze odloučit 

myšlenku od užitého materiálu. Snahu překlenout tuto propast zkoumal ve své práci nazvané 

Water, z roku 1966, v níž vystavil sérii fotokopií slovníkových definic. „Záměrem byla 

prezentace jen a jen ideje vody“,65 tu nejdříve zkoumal v její materiální podobě v různých 

skupenstvích, její vizuální podobě atd., ale až forma textu přinesla možnost zprostředkování 

univerzality. Později Kosuth přešel od slovníkových definic jednotlivostí k abstrakci 

abstraktních výrazů jako například: význam, jazyk, nic, nicota. Také pracoval s různými slovníky 

a vystavil tak různé definice jednoho pojmu. Tento způsob práce však ukončil roku 1968 neboť 

byly fotokopie považovány za obrazy.66 Ty měly být však pouhou formou reprezentace díla, 

jakousi univerzální interpretací idey ne uměleckými objekty. Kosuth se tak dostal na pomyslný 

okraj v dosahu přítomnosti slova v obraze a zakusil divákovu tendenci text v psané podobě 

vždy vnímat v jeho obraznosti.  

 

 

 

 

 

                                                           
65 SRP, K.: Minimal & Earth & Concept Art. 1. vyd. Praha: Jazzová sekce, 1982. 
66 PŘÍKAZKÁ, K.: Kosuthova teorie konceptuálního umění. Brno, 2011. Bakalářská diplomová práce. Masarykova 
univerzita v Brně, filozofická fakulta. Vedoucí práce: Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. 
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3.2. Obrazy promlouvající skrze slova 
 

Naše realita je tvořená obrazy, ty nás obklopují a dávají vzniknout tomu, co vnímáme jako naše 

prostředí. Flusser chápe tyto obrazy jako prostředky mezi člověkem a světem a říká, že svět 

není člověku přístupný bezprostředně: mají mu jej zprostředkovat právě obrazy.67  Z toho 

vyplývá, že Flusser pojímá obrazové vědomí, imaginaci, jako prvotní zdroj při strukturaci 

zkušenosti světa.68 Upozorňuje na to, že obrazy mohou svět prostředkovat, ale také ho mohou 

zakrývat, myšleno jeho skutečnou podstatu. Je pak tedy vytvořena představa o podobě světa, 

jenž je pro každého jiná. 

Flusser též hovoří o vztahu mezi textem a obrazem, podle něho s sebou vznik písma přinesl 

možnost obrazy dešifrovat a interpretovat, což podpořilo obecně lidské pojmové myšlení.  

„Pojmové myšlení je abstraktnější než myšlení imaginativní, neboť vylučuje z fenoménů 

všechny dimenze s výjimkou přímek. Tak se člověk s vynálezem písma vzdálil od světa ještě                      

o další krok. Texty neznamenají svět, nýbrž obrazy, jejichž clonu trhají.  Dešifrovat texty tedy 

není ničím jiným než dešifrovat obrazy, které jsou těmito texty značeny.“ 69 

Text tedy odkazuje k obrazu, jenž byl prvotní. Na tomto základě je vystavěna následující 

kapitola, jež nahlíží dialog obrazu a slova z odlišného úhlu, než tomu bylo dosud. 

Vztah mezi obrazem a slovem může být v základu nahlížen jako rozdíl mezi viditelným                                

a sdělitelným, tento rozdíl umožňuje reprezentaci jednoho druhým za pomocí symbolů.                               

O rozdílu, ale i podobnostech obou médií a jejich vzájemné reprezentaci, hovořil již Horatius, 

když řekl: “poezie jako obraz“; nebo také obdobně výrok Simónida z Keu „Poema pictura 

loquens, pictura poema silens,“ který tím vyjádřil, že malířství je němou poezií a poezie 

hovořícím malířstvím, tedy obousměrný vztah a vzájemnost. Velíšek se domnívá, že u Horatia 

jistá obraznost v poezii dává slovům svobodu. Obraznost však možná přináší i širší škálu 

emočních obsahů, která může, v čistě technickém smyslu, vést při výkladu k věcné 

nepřesnosti. Dále se Velíšek zamýšlí, zda nám má slovo zpřesnit (tedy zúžit), zmnožit (tedy 

rozšířit) nebo pouze v jiné formě jednoduše obraz převyprávět.70 

                                                           
67 FLUSSER, V.: Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994. ISBN 80-85906-04-X. 
68  RYS, J.: K teorii obrazu v kontextu novomediálního diskurzu. Magisterská diplomová práce, Masarykova 
univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, 2016. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. 
69 FLUSSER, V.: Za filosofii fotografie. Praha: Hynek, 1994. ISBN 80-85906-04-X. 
70 VELÍŠEK, M.: Dějiny citronu, aneb, Receptura na zátiší. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. 
ISBN 978-80-7290-873-8. 
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3.2.1. Deník 

 
 „Dílo, které člověk vytváří, není nic jiného než forma deníku.“ 

Pablo Picasso 

Deník jako literární žánr, soubor autentických zápisků, či skic, výsledek chronologického řazení 

poznámek, sběr a uchování pamětí, autobiografie či fikce. V odlišných podobách, přesto však 

primárně nesoucí princip přenosu obrazu dané reality do autorského zpracování, jímž tak 

reprezentuje ojedinělou formu autentického, originálního a individuálního projevu. 

Anebo jinak. Deník jako přístup k práci, fungující na základě svébytného přístupu vytváření 

většího celku vystavěného na principech „deníkovosti“. Záznam věnovaný konkrétní době, 

místu a činnosti, sběr myšlenek a nápadů, vzpomínkové album. Moje koncepce směřuje 

k zahlédnutí podstat deníkovosti ve výtvarných formách. Tedy ne jenom v tradičním pojetí 

jako literární žánr, ale naopak ve snaze vymanit se z předem jasných a vymezených hranic a 

povšimnout si nuancí, jež v sobě nesou to podstatné, co lze v širším pojetí vnímat jako deník.   

V tradičním a víceméně ustáleném spojení se v deníku potkává obraz a slovo. Mnoho deníků 

vzniklo na této bázi a stalo se vlastní koncepcí umělecké práce. Mnoho umělců pracuje 

s deníky jako se zápisníky, skicáky, místem pro zachycení kreativních nápadů a inspirací. Slouží 

tak k autentickým záznamům a jsou pomyslnou sítí k zachycení syrového a neopracovaného 

uvažování alla prima. Není zde třeba žádné cenzury, a tak přirozeně nebývají považovány za 

obsah, který by měl sloužit nebo být ukazován někomu dalšímu. Někteří lidé (převážně ti 

vizuálně a výtvarně zaměření) ve svých deníkových zápisech pracují více s barvou a obrazovým 

vyjádřením. Jejich záznamy se tak následně mohou jevit jako umělecká díla a nalézt své diváky. 

Deník se pak proměňuje v autorskou knihu či objekt, jenž vypovídá o osobnosti autora. 

Příkladem takového pojetí může být například deník Fridy Kahlo, která jej plnila svými zápisky, 

kresbami, osobními výpověďmi, sny atd. Knižně vyšel její deník jako součást většího celku 

propojeného s jejími korespondencemi a dalšími texty.71 

Deníkové záznamy nemusí nutně existovat v podobě sešitového zápisníku, formy se liší a 

legitimně prostupují široké spektrum žánrů.  

 

                                                           
71 KAHLO, F.: Intimní autoportrét. Praha: Labyrint, 2003. ISBN: 80-85935-37-6. 
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Sedím v kavárně TATI, skvělé místo na chvilku sám pro sebe, potřebuju 

ji. Ten hluk a ruch všude kolem mi bere enrgii, i když tady v Lisabonu je to jiné 

než v Praze. Je sobota, po páteční noci bývá obvykle klid. Přišla jsem už před 

chvílí, našla svoje místo k práci, hezký stoleček u okna. Hraje tu pohodová 

hudba, chodí sem spousta cizinců, místo pro všechny bez vyjímek. Obsluha umí 

anglicky. Pár lidí posedává kolem. Je lehce po poledni, pozoruju místo naproti 

mně, taky u okna. Přišla slečna, sedá si na to místo a objednává si sklenku bílého 

vína. Krátce po usednutí vyndala na stůl svůj deník. Netrvá to dlouho, co ho 

otevře a začne do něj psát.  

Přemýšlím nad tím, jak vím, že je to deník. Proč by to nemohla být třeba kniha 

povídek, kterou píše. Píše bez zastavení, chytá tok slov do sítě – na povrch 

stránky. Cítím, že tu jde o něco velice osobního. Je to součást jejího pravidelného 

zvyku, zastavení sama se sebou, stránkami deníku a sklenkou vína, nebo jde o 

zachycení mimořádného okamžiku? Na tom nezáleží. Líbí se mi ta čistota 

momentu, kdy je člověk hluboce sám se sebou. To je to, proč si píšeme deníky. 

Lisabon, cafe TATI, 20. 1. 2018 

3.2.1.1. Kdo tvoří deníky? 

 
Je touha tvořit si deník pro všechny společná? Co nás k tomu vede a co nám to přináší? Je 

možné sledovat některý společný rys těch, kteří tu potřebu mají? Motivace každého tvůrce 

deníkových záznamů je nepochybně odlišná, přesto však tuším jistou společnou linii, jíž je 

specifický, reflektivně – tvůrčí přístup k životu, pro něž je psaní a tvorba záznamů snahou 

prohloubit svůj vnitřní svět a objevovat stále nové a nepoznané. Tuším, že psaní deníku slouží 

k hledání a nacházení možností, jak zachytit záblesky inspirace tedy vdechnutí (z latinského 

inspiró), uchovat je v jejich intenzitě a zapracovat je do své životní reality. Deníkové zápisky 

svědčí o vnímavém a citlivém pozorování světa, pro jehož slovní či obraznou podobu hledá 

autor co nejlepší vyjadřovací prostředky. Právě potřeba vytvářet některou z forem záznamu 

situací, které život přináší skrze slovo či obraz, nabízí širokou škálu rozdílných vizuálně 

textových forem vyjádření. 
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Z nesčetného množství literárních tvarů jsem sáhla po deníkové formě, jakožto cestě 

reflektování a čerpání ze sebe sama ve spojení s vytvářením nových souvislostí a obsahů.  Jako 

cesta do propasti, v níž jedinec nevidí na dno a netuší, kde končí. Deník vnímám jako formu, 

za pomoci níž se autor vydává napospas sobě samému a vystavuje se možnosti poodkrýt 

novou vrstvu či nalézt skryté aspekty sebe sama. Nekončící rozkrývání toho, co zůstává jinak 

zahaleno nevědomím a hledání skutečných a stěžejních tónů, jenž vytvářejí hlavní melodii,                        

o níž mluví Jiří Cieslar.72 Deník však může být také blouděním v mlze, točením se v kruhu                            

a neschopností zahlédnout záblesk světla vedoucího ke konci tunelu. Takové bloudění 

nevytváří příležitosti k proměnám, spíše dojde k vyhasnutí potřeby opakovat a spokojením se 

v bodu spočinutí. Jak trefné je spojení „deníková vnímavost“, o níž hovoří Jiří Cieslar.73 Užívá 

jej jako souhrnné označení schopnosti, jenž nalézá především u tvůrčích osobností, 

spisovatelů, básníků, výtvarníků, filmařů či esejistů. Jejich společným rysem se zdá být právě 

ona „deníková vnímavost“, jakožto intenzita prožívání sebe sama v celistvosti – jednotě duše 

a těla, vědomí a mimovědomí, rozumu a intuice. Právě deník je podle Cieslera to, co vede 

k možnosti zahlédnout a reflektovat sebe sama a spatřit nové prostory naší duše. 

 

3.2.1.2. Principy deníku ve výtvarném umění 
 

Jiří Cieslar hovořil o deníkové citlivosti, jakožto tendenci vytvářet záznamy obsahující určité 

prvky reflexe sama sebe ve vztahu k okolnímu světu. Moje následující koncepce vyvozuje 

konkrétní principy a charakteristické prvky deníkové tvorby jako základní kameny, které 

mapuje v odlišných kontextech a rozdílných formách uměleckého vyjádření.  

Co dělá deník deníkem je bezesporu osobité a originální pojetí bez ohledu na konvence                                   

a předepsané normy. Je to svobodný žánr autorské činnosti, jenž je však spjat s jednotnou 

formou tedy rámcem. Koncepce nebo také formy deníkové tvorby rozděluji na základě 

zdánlivě rozdílných, někdy až protichůdných tendencí.  

                                                           
72 Jiří Cieslar (1951-2006) byl český filmový a literární kritik a vysokoškolský pedagog. Do roku 1990 pracoval jako 
redaktor ve filmovém týdeníku Záběr. Od roku 1995 vedl Ústav filmových studií Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. V roce 1974 absolvoval obor filmová věda na Katedře divadelní a filmové vědy. V roce 2003 byl 
jmenován profesorem a získal Cenu F. X. Šaldy „za vynikající výsledky v oblasti umělecké kritiky a kritické 
publicistiky“. Byl členem Mezinárodní federace filmových kritiků (FIPRESCI). (zdroj: www.lidovky.cz) 
73 CIESLAR, J.: Hlas deníku. Praha: Torst, 2002. Malá řada kritického myšlení. ISBN 80-7215-184-3. 
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Jednotlivé proudy a varianty s sebou přináší přesahy do praktické části mé diplomové práce. 

(Ta je pro větší přehlednost odlišená rozdílnou barvou stránek.) Tyto přesahy reprezentují 

odlišné principy v uvažování o deníkových formách a pro mou koncepci dopomáhají k ilustraci 

a zároveň komplexnosti celé práce. Příklady z výtvarné scény tak vždy uvozují mou autentickou 

autorskou tvorbu, a zároveň slouží jako vstupní brána pro jednotlivé projekty didaktické části. 

Následující kapitoly tak fungují jako teoretická vstupní báze podpořená autorskou invencí,                    

na základě které lze lépe didakticky uchopit téma využití deníku ve výtvarné výchově 

k naplnění smysluplných vzdělávacích cílů. Pro didaktickou podporu a lepší přehlednost 

způsobu uvažování na dané téma jsem vytvořila grafický přehled okruhů deníkových principů 

ve výtvarném umění viz příloha č. 1.74 

 

A) Čas – Záznam, opakování a proces 
 

Stěžejní úlohu v tvorbě deníku hraje čas. Jiné pojetí času však vnímá autor a jiné čtenář. Proces 

tvorby deníkového záznamu z pohledu autora vždy reprezentuje zachycení přítomného 

okamžiku, a to i v případě, že se jedná o záznam vzpomínek. Po každé jde o autenticitu 

konkrétní chvíle, v níž záznam vzniká, a veškeré naše nastavení, které je specifické pro 

jedinečnost každého takového okamžiku.  

Vlastimil Válek hovoří v případě deníku, jako literárního žánru, o rovině času pro čtenáře či 

diváka, která je tou „nejsoučasnější“ a jedinou, která se neustále proměňuje. „Skutečné 

autentické děje tedy přecházejí přes dvojí filtr – přes současnost autorovu (tj. dobu sepsání 

pamětí) a přes současnost čtenářovu (a ta se stále mění). Je tu možné dokonce rozdílné 

vnímání pamětí jedním čtenářem v různých od sebe vzdálených časových intervalech.“ 75 

Slovo záznam má mnoho různých významů, jedním z nich je například aktivita, jednorázový 

zápis, který může být součástí kartotéky či databáze. Jiný význam odkazuje k aktivitě 

v průběhu času, jakožto práce se souvislými daty dlouhodobějšího charakteru, takovým může 

být například zvukový či datový záznam. Deník se může stát prostorem pro tvorbu individuální 

formy databáze, záznamů inspirací, nápadů, vzpomínek, či cest.  

                                                           
74 Zařazeno na konci diplomové práce 
75 VÁLEK, V.: K specifičnosti memoárové literatury. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1984. 
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Ideu záznamů tvořených v průběhu času využívá ve své práci umělec Roman Ondák. V instalaci 

Measuring the Universe, prezentované v roce 2011 v muzeu Tate St Ives ve Velké Británii, 

nechal zde tvořit samotné návštěvníky, kteří byli vyzváni k zanechání značky na zdi, v poloze 

odpovídající jejich výšce.76 Zanášení značek na zeď je známým a jednoduchým způsobem, jak 

sledovat růst dětí. Mnoho z nás má možná nostalgickou vzpomínku na takové značky 

zachované na památku v domě našich rodičů. Svým způsobem se jedná o formu deníkových 

záznamů, jež se v určitém časovém intervalu opakují a postupně jich přibývá. Mapují růst 

závislý na čase.  

 

  

 

 

 

 

Obr. č. 19: Roman Ondák: Measuring the Universe, 2011. 

Návštěvníci Ondákova Měření vesmíru zanášeli postupně značky s jejich jménem a datem.  

Postupným překrýváním tak vznikl prostor s naznačeným „vesmírem“ populace návštěvníků. 

Výsledek působil jako oběžná dráha či galaxie, jenž je tvořena miliardami jednotlivých hvězd                

a vesmírných těles. Jednoduchý princip záznamu na zeď byl atraktivní hrou pro návštěvníky 

všech věkových kategorií. Každý se mohl stát součástí, ovlivnit výběrem místa a svojí výškou 

výslednou kompozici, nebo pouze z pozice diváka pozorovat vznikající vzor a strukturu. Během 

celého průběhu expozice bylo tak toto dílo jak procesem, tak zároveň i výsledkem. Podstata 

spočívala právě v jeho časovosti a průběhu narůstání. A právě to nás vrací zpět k deníkové 

tvorbě, neboť ta je charakteristická právě svou procesuálností, nikoliv směřováním                                     

ke konkrétnímu výsledku. Deník je záznamem jednotlivostí, prostřednictvím kterých vzniká                                

za procesu jeho tvorby větší celek, ten však není a nemůže být předem definován.  

                                                           
76 FINBOW, A.: About Measuring the Universe 2011. Publikováno: 2016. Dostupné [online] z: 
http://www.tate.org.uk/research/publications/performance-at-tate/case-studies/roman-ondak-measuring-
universe  
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Proces určité aktivity vykonávané v konkrétním čase je 

charakteristickým motivem pro land-artovou tvorbu 

Richarda Longa. Jeho práce je záznamem přítomnosti                     

na specifickém místě, je záznamem času. A Line Made by 

Walking, kterou vytvořil v roce 1967, je aktem přeměny 

doby pobytu na konkrétním místě do podoby linie 

překračující přítomnost. Tedy záznamem či výpovědí                         

o aktivitě probíhající v určitém časovém rámci.  

 

Obr. č. 20: Richard Long: A Line Made by Walking, 1967. 

Záznamy tvořené v čase vypovídají nejen o celkovém výsledku, ale také o jedinečné kvalitě 

každého z nich. K povšimnutí těchto jedinečných kvalit v momentu jejich vzniku je zapotřebí 

určité bedlivosti či pozornosti. Pro takový stav existuje slovo pálijského původu „sati“. 

Angličtina jej překládá jako „mindfulness“, českým ekvivalentem by mohly být takové výrazy 

jako například uvědomění, všímavost, otevřená pozornost, bdělá pozornost či vědomé 

pozorování. Jakákoliv deníková tvorba vyžaduje takový přístup, neboť je obvykle motivována 

určitou formou (sebe)reflexe, která se bez vědomé pozornosti neobejde. Takový stav vede na 

základě teorií mindfulness 77  k vytvoření adekvátního kontaktu s tím, co zažíváme. Toto 

vědomé pozorování a vztah k obsahům naší reality vede k získání určitého vhledu, odstupu a 

s tím spojené i větší kontroly nad tím, co se v nás a kolem nás děje. Buddhismus nazývá proces 

získávání této kontroly stezkou k osvobození a sati je ústřední kvalitou mysli, bez níž jej nelze 

dosáhnout.78 

                                                           
77 Webové stránky českého mindfulness institutu: Dostupné [online] z: http://www.mindfulness-institut.cz 
78 SAMBODHI, B.: Šťavnaté úryvky z Dhammy. Webová publikace.  
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PŘESAH DO PRAKTICKÉ ČÁSTI – PLETENÝ DENÍK SATI  

 

Bdělost, vědomé pozorování a zaznamenávání na straně jedné, znovupoznání a pamatování 

si prožitých psychických i tělesných stavů na straně druhé. Záznam prožitého nám pomáhá 

k jeho zapamatování. Při tvorbě takového záznamu potřebujeme být všímaví, což znamená 

být duchem přítomní tady a teď. Pokud jsme zamyšlení, vracíme se do představ z minulosti, 

vzdalujeme se od právě prožívané skutečnosti. Jednou z možností, jak setrvat ve stavu 

všímavosti a přítomnosti, je nalézt aktivitu, na kterou je třeba se soustředit. Může to být 

jednoduchá aktivita založená na opakování, které by však nemělo být automatické, tak, aby 

stále vyžadovalo naši plnou pozornost. Takový proces pak může být považován za formu 

meditace, ve které jsme plně vědomí a bdělí. 

V kontextu Buddhovy nauky má meditace vést meditujícího k pozorování vlastních tělesných 

a mentálních procesů, přičemž za tělesné procesy považujeme ty dostupné smyslům. 

Meditace má tedy vést k poznání jejich pomíjivosti (aničča), neuspokojivosti (dukkha)                             

a neosobní povahy (anattá) a postupně pak až k cíli nejvyššímu – k překonání všech forem 

utrpení a dosažení štěstí (nibbány).79 

Hledala jsem formu a aktivitu, která by mi pomohla setrvávat ve vědomém a pozorném stavu 

a zároveň dávala vzniknout možnosti rozdílného záznamu reflektujícího mé vlastní tělesné i 

mentální procesy. Tvorba obrazových záznamů postrádala tělesnou, fyzicky haptickou 

stránku a také je něčím, co obvykle dělám a její principy tak pro mě mohou být v určitém 

smyslu formou jistého automatismu.  

Moje spolubydlící v Lisabonu pletla již od svého příjezdu svetr. Pozorovala jsem ji při té 

aktivitě. Fascinovala mě lehkost a samozřejmost, která byla v jejím pletení přítomná. Pletení 

je v její rodině tradicí, která se předává už mnoho generací. Přemýšlela jsem o něm, jako                          

o aktivitě, v níž se pojí technicky racionální přístup vyžadující bdělost s přesahem do kreativní 

tvorby ve smyslu barvy, užitého materiálu, stylu a tvaru. Technicky je třeba naučit se správně 

držet pletací jehlice, pohybovat s nimi v pravidelně se opakujícím rytmu a směru.                                      

Po ovládnutí všech těchto aspektů vzniká postupně vzor. Koordinace a určitá forma 

variované repetice vyžaduje plnou pozornost a soustředěnost. Začala jsem tedy plést deník.  

                                                           
79 Tamtéž  
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Plynutí času zachycené tímto deníkovým záznamem odpovídá mému subjektivnímu 

vnímání, nikoliv skutečným časovým jednotkám – dnům týdnům či měsícům. Jednotlivé části 

vznikaly průběžně, v rozdílné intenzitě práce. Jednotlivé etapy se vymezovaly vzájemně vůči 

sobě. Pletla jsem tedy s určitým záměrem a obsahem tak dlouho, dokud jej nevystřídal jiný. 

Takto jsem zaznamenávala dobu svého šestiměsíčního pobytu na půlroční stáži v Lisabonu. 

Rozdílnost vyjádření se projevuje ve vzoru, užitém materiálu a barvě. Od své spolubydlící 

jsem se naučila jeden vzor, s tím jsem poté začala experimentovat. Jistota a pocitová 

přehlednost se tak vyjevuje skrze tento pravidelný vzor, jenž se v určitých momentech 

proměňuje v jiné formy, které jsou z něho odvozeny. Tento vzor ve své ideální podobě tak 

reprezentuje určitý ideál neboli vyjádření emocionálního klidu a spočinutí.  

Obr. č. 21: Detail pleteného deníku Sati, 2018. 

Klid a mír je hodnota, kterou ve svém životě můžeme vnímat jako velice pozitivní, přesto je 

však zapotřebí určitého rozkolísání a odklonění se z této harmonické formy, abychom si jej 

dokázali všimnout a též ocenit jeho kvality. Funguje jako pomyslné kyvadlo, moment 

vyladění je vždy někde uprostřed. Místo spočinutí. Dvě hraniční polohy vymezují spektrum, 

v němž se v určité poloze nachází i klid a mír. K jeho nalezení je však zapotřebí kmitů z jedné 

extrémní polohy do druhé.  
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Další kvalitou, kterou jsem vyjadřovala pravidelným vzorem ve své ideální podobě, byl určitý 

ustálený životní rytmus, pravidelnost, jenž se příliš nevzdalovala od průměrnosti a mohla tak 

svým způsobem vést až k podobám rutiny a stereotypu.  

Co se týče užitých materiálů, vybírala jsem je na základě jejich specifických haptických 

vlastností. Tedy dotek přenáší určité sdělení. Měkké a hřejivé materiály vypovídají spíše                          

o vřelém a srdečném pocitu laskavosti a lásky; rustikální provázky s hrubší texturou o jisté 

syrovosti, existencialitě a neutěšenosti. Nitky, jež jsou nejjemnější užitou formou a jsou 

zároveň v odstínech reflexních barev, odkazují k definování zlomových okamžiků, důležitého 

uvědomění či momentu rozhodnutí. Ty jsou vždy v podobě vzpříčené vertikály pomyslnou 

dělící čárou a předzvěstí určité změny, která se následně jeví v horizontálním plynutí času.  

Formát a šíře průběžného deníku se mění, rozpíná a smršťuje, což odpovídá intenzitě                                  

a hutnosti jednotlivých zaznamenaných etap. Hustota vláken je zároveň neprůstupným 

materiálem, jenž reprezentuje sílu a intenzitu. Části s velkými oky a prázdnými místy jsou 

prostupnější a slouží transformačně jako prostor pro otevírání nových možností. Širší části 

přesahující průměrnou šíři deníku odráží limit vstřebatelnosti. Jednoduše by tyto fáze 

popsalo spojení: bylo toho moc. Smrštěné a menší formy naopak poukazují k možnému 

prostoru doplnění. Chybí tu něco?  

Odlišné barvy fungují jako označení pro rozdílné aspekty, vlivy či příběhy. Pozměněné 

odstíny téže barvy pak vnáší do konkrétního příběhu určitou změnu.  

Pro zjednodušení je možné využít následující legendu: barva – příběh; materiál – typ emoce; 

šířka a hutnost výpletu – intenzita, úhlednost či bezchybnost vzoru –  míra klidu a spočinutí; 

horizontální délka fáze: proporcionálně subjektivní vnímání trvání času.   

Pletený deník SATI má být nahlížen obdobně jako text zleva doprava v horizontální poloze 

odkazující k časové ose a jeho začátek je ve vínovém poli.  



58 
 

Obr. č. 22: Pletený deník Sati, 2018. 

 

Při svém průzkumu ručně tvořených deníků jsem nalezla projekt umělkyně a učitelky 

Tommye McClure Scanlin z USA, jež vytvořila cyklus šesti ročních deníků technikou tapisérie. 

Její tvorba obnášela přidání jednoho čtverečku či obdélníku každý den.   

Obr. č. 23: Tommye McClure Scanlin: tkané deníky, 2009, 2010, 2012, 2013. 

V některých šlo spíše o pravidelný záznam tkaní, jenž se odlišoval užitou barvou a vzorem, 

v jiných zobrazuje konkrétní náměty, číslice či přírodniny. Vždy následuje strukturu sedmi 

dní v týdnu, které vyplňují jeden řádek. Vzniká tak sloupcový záznam připomínající kalendář. 

V deníku z roku 2010 zachází s prázdným místem, jež pro ni představuje dny, kdy byla                          

na cestách.  



59 
 

Forma těchto deníků se drží striktně zadaných pravidel a vypovídá více o řemeslu, jehož 

pravidla ctí a respektuje s ohledem na technologii tkaní. Moje práce je oproti tomu více 

experimentální. Nectí jednotně vymezenou formu, vzniká v procesu a čase s respektem                             

k aktuální potřebě vyjádření. Je organicky proměňujícím se prostorem pro vyjádření emocí                         

a zážitků, aby se tím přiblížila deníku v pojetí nástroje sebereflexe. 

 

 

B) Místo 

 
Richard Long stojí šikovně na pomezí další charakteristiky a tou je „místo“. Objevování nového 

místa či lokality s sebou přináší otevírání nových možností a prostorů naší mysli. Cesty jsou 

inspirativní a obohacující. Cestování je, zdá se, stále jeden z nejčetnějších příkladů motivace 

„vést“ si deník. Nejde pouze o současnou tvorbu, znám je například deník Albrechta Dürera, 

který jej tvořil na své cestě do Nizozemí mezi roky 1520-21.80 

Cestovní deníky jsou však velice oblíbené dosud, příkladem toho jsou bohaté sbírky umělce 

Michala Cihláře nebo Františka Skály, oba za svůj život vytvořili nebývale rozsáhlé cykly 

cestovních deníků. Tomáš Cihlář, známý český grafik, během svých cest po celém světě vytvořil 

cyklus více než osmdesáti deníku. Médium deníku je pro něho prostor, kam zaznamenává vše, 

co se ke každé cestě nabízí, užívá jej k zapamatování dat, míst, lokalit, telefonních čísel,                             

ale také do nich sbírá autentický přírodní materiál. Jak sám říká, nevěnuje pozornost emocím, 

jsou to pouhá data sesbíraná cestou                           

a živost celku vytvoří koláže z veškerého 

materiálu seskupeného dohromady. 

 

 

 

Obr. č. 24: Michal Cihlář: Izrael, Eilat, 7. 11. 1991. 

                                                           
80 DÜRER, A.: Diary of His Journey to the Netherlands, 1520-1521. New York Graphic Society; Hard Cover edition, 
1971. 
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V knižní podobě vyšel deník Františka Skály 

z cesty pěšky z Prahy do Benátek na 45. 

Benátské bienále.   

Pravděpodobně inspirován poutí básníka 

Karla Hynka Máchy, jenž započal stejnou 

cestu v roce 1834. František Skála svou 

pouť absolvoval pěšky v roce 1993 a trvalo 

mu to 25 dní.  

Obr. č. 25: František Skála: Praha – Venezia: Cestovní deníky, 1993. 

Kolekce autentických ojedinělých okamžiků z dobrodružné cesty, jenž s sebou přináší 

poznávání nových zemí a objevování krajiny, měst a lidí, kteří v nich pobývají, doprovází 

poznávání sebe sama. Od pocitů osamění a nostalgického vzpomínání k radostným sdílením 

s lidmi, které na své cestě potkal. Meditativní líčení krajiny při přechodu Alp ve spojení 

s každodenním hledáním místa k přespání, které vytváří celkový obrázek člověka, jenž je přese 

všechno tvorem, který je bez lidského společenství odkázán k přežití v přírodě, které s sebou 

nese nutnost pokorného přijetí jejich pravidel a denních rytmů. Východ slunce je ohlasem 

nového dne a stmívání bez čekání rozhoduje o jeho konci. Ručně psaný text doprovázený 

kresbičkami a autentickými materiály sebranými cestou utváří dohromady jedinečný celek, 

jenž diváka – čtenáře vtáhne, jako by byl on sám na cestě.  

Cestování o samotě ve spojení s putováním přírodou je procesem duchovního rozvoje.  

V mnohých probouzí potřebu uměleckého vyjádření. Gerard Manley Hopkins, anglický teolog, 

filozof a básník, žijící v druhé polovině 19. století, užívá pojmu „inscape“ jako „výraz pro vnitřní 

prostor či vnitřní krajinu (…), vnitřní vzor, způsob, jakým je členěno něco prvotního a tvořivého 

uvnitř nás.“ Uvádí jej jako protiklad krajiny vnější - „landscape“.81 Když vzniká umělecké dílo, 

vnitřní krajina se setkává s podobně uspořádaným rytmem vnější přírody. Ta ovlivňuje                              

a obohacuje duši umělce. V tomto procesu tak vzniká nová vnitřní krajina. „A podobně jako                           

                                                           
81 EVERETT, G.: The Victorian web: Hopkins on "Inscape" and "Instress“. Dostupné [online] z: 
http://www.victorianweb.org/authors/hopkins/hopkins1.html 
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v krajině působí vnější síly, tak i ve vnitřním prostoru nalézám „instress“ neboli plastickou sílu, 

která způsobuje, že podoba vnější krajiny se otiskne do podoby duše.“82 

Myšlenka vlivu krajiny na duši člověka či celého národa byla vlastní i jihočeskému spisovateli 

Josefu Holečkovi, ten uvažoval o tom, že charakteristika národa by měla počínat definováním 

krajiny, ve které žije. Vliv krajiny se v denících Františka Skály potkává s momentem putování 

– cestou, jenž je procesem sebepoznávání a dobrodružnou poutí také do nitra duše. 

Mapování a poznávání místa se setkává s procesem záznamu v práci Davida Tremletta. Ten 

například během jara v roce 1972 cestoval po Velké Británii a v každém samosprávném celku, 

kterých bylo dohromady 81, vytvořil zvukovou nahrávku. Každý záznam trval kolem 15 minut 

a, s výjimkou Londýna, byly všechny nahrávány v klidném venkovském prostředí.  Obsahují 

převážně zvuk větru a ptactva. Tremlett v závěru vytvořil instalaci všech 81 kazet 

v minimalistickém vizuálním provedení připomínajícím dílo Donalda Judda. Diváci mohli 

poslouchat jednotlivé záznamy ze sluchátek.  

Obr. č. 26: David Tremlett: The Spring Recordings, 1972. 

The Spring Recordings (Jarní nahrávky) jsou portrétem krajiny, imaginární mapou či deníkem 

v její zvukové podobě.  

Zvuk je jednou z forem vyjádření, působí na naše smysly, které slouží k poznávání světa kolem 

nás. Mnoho projektů se zabývá právě záznamem zvuků z našeho každodenního prostředí, 

zvuků, které si nijak významně neuvědomujeme a obvykle je příliš neregistrujeme. Přitom 

pokud se ocitneme na konkrétním místě, zvuky, jenž můžeme slyšet, zásadně ovlivňují naši 

zkušenost, prožitky a také následné vzpomínky. Zvuk odráží „rozpoložení“ a náladu. Jindy 

                                                           
82 CÍLEK, V.: Krajiny vnitřní a vnější: texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrúdlu a také 
o tom, proč lezeme na rozhlednu. 2. dopl. vyd. Praha: Dokořán, 2005, s. 5. ISBN 80-7363-042-7.  
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rušená ulice zní jinak v sobotu, kdy se místo spěchajících aut prochází po chodníku rodiny 

s dětmi.  

Deníky věnované místu mohou sloužit k vytvoření prostoru pro jejich povšimnutí a hlubší 

percepci jednotlivostí, jako jsou právě zvuky. Představme si například zápisníky na vrcholu hor, 

jsou to pomyslné deníky, které patří onomu jedinečnému místu. Jejich umisťování do krajiny 

a veřejného prostoru nabádá ke všímavosti a pozornosti. 

Vrátíme-li se zpět k záznamu zvuků ve veřejném prostředí, je příhodno zmínit obor fonografie, 

jež se díky internetu především v posledních letech značně rozrostl. Jedná se širokou 

platformu pro tvorbu i percepci zvuků pohybující se na rozhraní hudby, ekologie a dokumentu. 

Právě dokumentární složka je ta, která v sobě nese prvky podobné deníkovým zápiskům. 

Zvukový záznam je výpovědí o současné situaci na konkrétním místě. 

Kanadský skladatel, pedagog a environmentalista Raymond Murray Schafer, zavedl pojem 

„zvuková krajina" (soundscape). Od šedesátých let se zabývá fenoménem zvukového 

znečištění a v sedmdesátých letech začal také systematicky mapovat a dokumentovat 

zvukovou krajinu a mizející zvuky Vancouveru i dalších míst a měst. Získal řadu následovníků                                                              

a jeho aktivity vedly až ke vzniku samotného oboru akustická ekologie.83 Jedná se o schopnost 

hlubokého naslouchání a možnosti percepce konkrétního místa. Záznam autorských nahrávek 

na straně jedné a jejich poslech na straně druhé. Vždy se však jedná o jedinečný, subjektivní                  

a kontemplativní obraz zvukového dění v prostoru a čase.84 

 Na principu tvorby autentických zvukových záznamů místa vznikla interaktivní internetová 

platforma aporee.org, tato globální zvuková mapa byla spuštěna v roce 2006. Spojuje v sobě 

možnost nahrávání zvuků na původních místech s cílem vytvořit zvukovou kartografii, jež je 

veřejně přístupná a vzniká na základě kolektivní spolupráce. Stejným principem funguje                               

i projekt Sonicity.cz, Favouritesounds.org, Soundsofeurope.eu a mnoho dalších. Uživatelé 

mohou na základě vymezených pravidel přidávat zvukové záznamy z daných míst a zanášet je 

do interaktivní mapy.   

                                                           
83  MATĚJKA, I.: Objevte zvuky města (s Bergem). Literární noviny. Praha: 2014. Dostupné [online] z: 
http://literarky.cz/kultura/hudba/18189-objevte-zvuky-msta-s-bergem. 
84 VOJTĚCHOVSKÝ, M.: Fonografie, Různé koncepce terénních nahrávek. A2 kulturní čtrnáctideník. Praha: 2013. 
ISSN 1803-6635. Dostupné [online] z: https://www.advojka.cz/archiv/2013/9/fonografie. 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 27: vlevo nahoře: aporee.org, vpravo nahoře: favouritesounds.org,  

vlevo dole: sonicity.cz, vpravo dole: soundsofeurope.eu 

Projekt Sounds of Europe přináší prostor pro umělce zkoumající významy a účinky jednotlivých 

zvuků na člověka a zároveň těží z lidské činnosti, jako zdroje zvukového materiálu. Skutečnost, 

že se všechny tyto projekty nachází v prostředí internetu a jsou tak otevřenou platformou pro 

nové i stávající uživatele, uvozuje další rovinu uvažování o deníkové tvorbě. Obě roviny se zde 

snoubí v napětí mezi individuálním a společným, mezi soukromým a veřejným. Uvážíme-li 

nahrávku jako reprezentaci osobité zkušenosti, kterou bychom mohli považovat za formu, jež 

by mohla představovat „deníkový záznam“, přichází otázka, v jaké formě jej uchovat a jak by 

takový „zvukový deník“ prakticky fungoval a vypadal. Je evidentní, že umístění na síť s sebou 

přináší mnoho dalších nástrojů a možností.  
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PŘESAH DO PRAKTICKÉ ČÁSTI -  LISABON V OBRAZECH 

 

K cestovním deníkům Michala Cihláře nebo Františka Skály, či „sketchbookům“ lisabonského 

výtvarníka a pedagoga Mária Linharese, bych připodobnila svůj obrazový deník, který vznikal 

během mé půlroční stáže v Lisabonu. Pro jeho tvorbu jsem si určila jediné pravidlo a tím bylo 

stěžejní obrazové vyjádření s možností pouze krátkého popisku či komentáře.  

Forma jednotlivých obrazů se odvíjí od obsahu. Obrazy vznikaly převážnou většinou 

v reálném čase a na autentickém místě. Pouze některé jsem kreslila na základě fotografie, či 

vzpomínky. Stěžejní je však právě místo, tedy Lisabon, jako ohraničující rámec celého deníku. 

Celý deník je koláží různých přístupů a odlišných forem zobrazení. Daly by se charakterizovat 

čtyři rozdílné přístupy. Odraz místa, jako reportáž a vzpomínka na konkrétní prostředí či 

atmosféru s ním spojenou. Odraz společnosti, portréty lidí, jenž mi byli dobrými společníky                      

a vytvářeli jedinečnost konkrétního dne. Odraz pocitu, tedy abstraktní forma pro vyjádření 

určitého emočního stavu či naladění. Autentický materiál, který je pro mě spojen s určitou 

situací, člověkem či místem. 

Záznamy jsem vytvářela průběžně v období od listopadu 2017 do dubna 2018. Někdy jsem 

využila více stran, někdy pouze část. Tento deník v obrazech je tak směsí různých záznamů 

v rozdílných technikách a nepravidelných časových intervalech. 

Mário Linhares říká: „Deník je něco, o co nechceš přijít.“ 85 Tento citát vyjadřuje jak princip a 

většinovou motivaci tvořit si deník, tak i fakt, že vzniká pouto k záznamům, jenž časem 

vytváříme. Můj vizuální lisabonský deník je pro mě něčím, jako bývalo album fotografií 

z dovolené. Připomíná mi veškeré důležité a silné zážitky a bude vždy fungovat jako 

prostředek k vracení se v čase, o který bych nechtěla přijít. 

                                                           
85 Z osobního rozhovoru s Máriem Linharesem (březen, 2018, Lisabon) 
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Obr. č. 28: Ukázka z obrazového deníku Lisabon v obrazech, 2018. 
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C) Soukromé versus veřejné / (Moje – tvoje – naše)  
 

Jak velikou roli hraje v deníkové tvorbě skutečnost, zda je obsah tvořen pouze pro potřebu 

autora, nebo zda bude vystaven očím diváka? Kolik bychom toho neřekli, pokud bychom 

věděli, že nás uslyší kdokoliv z našich blízkých? Jsou slova ve formě psaného deníku osobnější 

než fotografie, či zvuková nahrávka? Jaká forma odpovídá našemu nejpřirozenějšímu                                 

a nejupřímnějšímu vyjádření sebe sama? Na všechny tyto zmíněné otázky rozhodně neexistuje 

jedna a správná odpověď. Každý tvůrce deníku, v jakékoliv formě, vždy více či méně vědomě 

rozhoduje o formě vyjádření, která pro něho bude dostatečně přijatelná v případě nahlížení 

veřejnosti. Míra konkrétnosti, metafor a abstrakce vytváří hodnotu výpovědi v limitu, jenž je 

rozhodnutím každého autora.  

K otázce soukromí v případě deníkové tvorby se vyjádřil Vlastimil Válek, který zařazuje deník 

jako žánr do druhové formy memoárové literatury (vedle pamětí, vzpomínek, autobiografie                                     

a korespondence), i když se stejně jako korespondence stává memoárovým až dodatečně, po 

jeho zveřejnění. 86  Typologie, jež Válek navrhl, rozlišuje deník určený veřejnosti, deník 

soukromý, „deník – vrbu“, pracovní zápisník, zbeletrizovaný deník a deník básnický. 87                               

Na základě tohoto členění lze tedy předpokládat, že některé deníky jsou teoreticky 

publikovatelné spíše než jiné.  

Předpoklad, že deník je, či vždy býval, chápán jako privátní a soukromá záležitost zpochybňuje 

teoretička sociálních médií a komunikace Lee Humphreys působící na Cornell University v USA. 

Ta tvrdí, že tendence považovat své osobní zápisky, poznámky a deníkové záznamy                                       

za soukromé se objevila až v posledních 100 letech. Na konci 19. století bývalo zvykem, že se 

přátelé a příbuzní navštěvovali a společně si četli osobní deníky, což fungovalo jako efektivní 

způsob, jak sdílet, co se v jejich životech událo či děje. Ve spojených státech, pokračuje 

Humphreys, navíc sloužily deníky k uchování památky a vzpomínek na důležité okamžiky, jako 

například svatby, narození dítěte, úmrtí a další události, které měli dopad na širší skupinu lidí.  

Až do konce 19. století neexistoval ve společnosti tak jednoznačný smysl pro „osobní“ jako 

známe dnes, takže je naprosto smysluplné, že i deníky byly přirozeně míněny ke sdílení                                  

a součástí společenského kontaktu. Za změnou na počátku 20. století mohlo stát několik 

                                                           
86  BOČKOVÁ, H.: K problematice deníku jako literárního žánru. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské 
univerzity. Brno: Filozofická fakulta UJEP, 1989. ISBN 80-201-1410-5. 
87 VÁLEK, V.: K specifičnosti memoárové literatury. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1984. 
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skutečností: příchod Freudovské psychologie dopomáhající porozumění osobnostní struktury, 

nebo masová popularizace románového žánru. Vzhledem k tomu, že se tou dobou též rozvíjí 

žurnalistika jako nový obor, je kladen větší důraz na nezávislost a osobní přesah i co se týče 

kroku do soukromí. Ještě před začátkem užívání hromadně sdělovacích prostředků byla též 

potřeba sdělování naplněna hojným užíváním korespondence. Nová média tak možná 

přinášejí pouze novou platformu pro naplnění jak potřeby sebereflexe, tak i společenské 

potřeby sdílet. 88 

Přímá asociace se tedy otevírá směrem k tématu sociálních sítí. Jejich užívání je přirovnáváno 

k novému způsobu deníkové tvorby. Při aktivitě v prostředí internetu se ocitáme na velice 

tenké hranici mezi odlišnými přístupy, které se však v závěru odlišují pouze v záměru autora. 

Internet je platforma přístupná a ze své podstaty veřejná. Sociální média jsou postavena právě 

na principu autobiografie, přesto však vedou ke vzájemnému propojování uživatelů mezi  

sebou – prezentace sebe sama, vyhledávání ostatních uživatelů s podobným záměrem, 

ztotožnění se, propojení a seskupení, následování a sledování, sdílení a kontakt. 

Kromě klasických sociálních sítí fungujících na základě vytvoření osobního profilu a následné 

propojování s ostatními uživateli, je též hojně využívaná možnost vytvoření rozlišných 

osobních stránek, jako jsou blogy, jež slouží jako forma specifického deníku (cestovní, módní 

atd.). Využívání internetu k prezentaci sebe sama, tedy směrem k ostatním uživatelům,                           

ve způsobu publikace osobních autobiografických záznamů je na základě mnoha výzkumů 

motivováno pocitem sociálního odloučení a s ním spojené touhy po sounáležitosti, což s sebou 

přináší snahy o větší množství „přátel“, a sebepojetí, jenž je formováno na základě kontaktu 

s nimi.89 

Prostředím, které nabízí formu obrazového deníku, spojeného striktně s médiem fotografie, 

je například sociální síť Instagram. Toto prostředí vytváří příležitost ke sdílet fotografií 

s ostatními uživateli. K jejich třídění slouží funkce „hashtag“/ „#“, jež propojuje okruhy 

uživatelů a témata fotografií. Na Instagramu se mezi sebou uživatelé nepropojují v pravém 

                                                           
88 O’DONOVAN, C.: Diaries, the original social media: How our obsession with documenting (and sharing) our 
own lives is nothing new. Dostupné [online] z: http://www.niemanlab.org/. 
89 PETTIJOHN II, T. F., LAPIENE, K. E., PETTIJOHN, T. F., & HORTING, A. L. (2012). Relationships between 
Facebook Intensity, Friendship Contingent Self-Esteem, and Personality in U.S. College Students. 
Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 6(1), článek o výzkumu dostupný [online] z: 
http://dx.doi.org/10.5817/CP2012-1-2 
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slova smyslu. Mohou se vzájemně „sledovat“, nevytváří však síť vybraných uživatelů, kteří mají 

přístup k jejich osobnímu profilu. Veškerý obsah je tak dostupný všem. 

Teoretik nových médií, analytik vizuální kultury a umělec Lev Manovich pojednává ve své práci 

o proměnách společnosti, jenž přináší užívání sociálních sítí. Milióny lidí po celém světě užívá 

digitálních nástrojů a jejich propojování díky sociálním sítím. Ovlivňují tak směřování kulturně-

historického vývoje společnosti. Manovich používá Instagram jako průhled do identit první 

skutečně globální generace propojené běžnými platformami sociálních médií, 

programovacími jazyky a vizuální estetikou. Kniha Instagram and Contemporary Image 

demonstruje výzkum s rozsáhlou databází sdílených obsahů vykonaný v Cultural Analytics 

Lab.90  

Manovich a umělci Nadav Hochman a Jay Chow pracovali s 15 milióny sdílených fotografií 

uživatelů Instagramu v 16 velkých městech po celém světě mezi léty 2012 až 2015. V mnoha 

dalších výzkumech sledovali technické parametry sdílených fotografií jako světlo či barevnost 

ve spojitosti s ekonomickou a demografickou situací. Zároveň sledovali vývoj kulturních                                   

a vizuální vzorců ve společnosti. Principů řazení fotografií do diagramů využili hned několik. 

Na základě barvy, použitých filtrů, místa, času, denní doby nebo například v okamžiku 

poplašné situace, jakou byl v listopadu 2012 hurikán Sandy. Byl sledován vliv situace                                     

na aktivitu uživatelů na síti Instagram v rámci barevnosti fotografií a v závislosti na čase sdílení 

na sociální síti. 

Obr. č. 29: Lev Manovich, Nadav Hochman a Jay Chow: Phototrails, 2013. 

                                                           
90 Dostupné [online] z: http://lab.culturalanalytics.info/ 
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Kruhový diagram ukazuje 23 581 fotografií, sdílených během 24 hodin, v závislosti na reálném 

čase, v Brooklynu během 29.-30. listopadu 2012. Fotografie jsou uspořádány na základě 

barevnosti, jež je znázorněna vzdáleností od středu. Světlost a barevnost odpovídá změnám, 

a především jasně odkazuje na intenzitu a dramatičnost probíhajícího nebezpečí. Lidská 

aktivita na sociálních sítích tak jasně ukazuje, jak zásadní konkrétní situace byla, a svědčí                            

o osobní důležitosti vést o ní určitý záznam.  

Manovich užívá výrazu “Instagramism” jako analogii k moderním směrům jako byl futurismus, 

surrealismus, kubismus atd., stejně jako tyto směry nabízí svou vlastní specifickou podobu 

světa i vizuální jazyk. Ale oproti moderním uměleckým hnutím je naopak formován masou 

miliónu uživatelů, jež jsou navzájem propojeni díky sociálním sítím.91 Instagramismus také 

odkazuje ke způsobu práce se sdíleným obsahem. K jednoduchému a rychlému „instantnímu“ 

způsobu vytvoření esteticky líbivé fotografie. K tomu slouží řada fotografických filtrů, mezi 

kterými si uživatel vybírá, aby svou fotografii upravil. Šablona Instagramové stránky je 

uzpůsobená pro jednotný čtvercový formát sdílených fotografií. Vzniká tak kompaktní                                 

a jednotící vzhled celé stránky, jenž působí jako sjednocená databáze. 

  

 

  

                                                           
91 MANOVICH, L.: Instagram and Contemporary Image. 2016. Dostupné [online] z: http://manovich.net 
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PŘESAH DO PRAKTICKÉ ČÁSTI – DENÍK TĚCH DRUHÝCH 

 

Nástroje sociálních sítí umožňují propojit sebereflektující činnost se sociální interakcí. Jak 

upřímní a otevření bychom však byli, kdyby šlo o tradiční deníkovou formu? Dokázali 

bychom otevřeně vyjádřit veškerý obsah bez cenzury, stejně tak, jako je tomu u tvorby 

osobních deníku? 

Uvědomuji si, jak je pro mě osobně velice důležité vést si deníkové záznamy. Forma se 

s časem mění, je to proměnlivé, někdy lépe hovoří obraz, jindy pár napsaných vět. Z toho 

důvodu mám také různé deníky, do některých pouze píšu, některé jsou lepší na malování                      

a používání barev, jiné nosím ráda s sebou a když mám chuť, jsou vždy po ruce, a jiné leží 

doma v šuplíku. Myslím, že jsem deníkový člověk. Udělat si čas sama pro sebe pro mě 

znamená vést si deník.  

V úvahách o nahrazení deníku sociálními sítěmi vidím možnou spojitost mezi délkou 

stráveného času na sociálních sítích a nedostatkem času být sám se sebou a dát si prostor 

pro činnost, díky které bychom se mohli dostat o něco více sami do sebe a lépe se poznat. 

Potřeba být zaměstnán sám sebou se možná naplní nahráním nové profilové fotografie na 

sociální síť, nepřinese však možnost vnitřního dialogu.  

Evropská a západní civilizace má tendenci stále člověka zaměstnávat. Jsme vychováváni ve 

vzdělávacím systému s pevným rozvrhem hodin, děti mají již od útlého věku mnoho 

volnočasových aktivit, díky kterým v mnoha případech o svůj veškerý volný čas přijdou. Tak 

jsme systémem vedeni k zaplňování veškerého času určitou aktivitou. Relativně rychle si na 

tuto formu přivykneme a pokračujeme v naučených a převzatých kolejích. Nelze 

samozřejmě generalizovat, toto nastavení však zkrátka nepodporuje vytváření příležitostí 

pro sebereflektivní aktivity, neboť i na ty je třeba vyhradit si čas a prostor.  

Vedle svého osobního deníku jsem během své stáže v Lisabonu vytvořila „Deník těch 

druhých“. Celý koncept vzešel z několika vzájemně se doplňujících konceptů. V prvé řadě 

jsem byla každý den obklopená spoustou lidí, které jsem mnohdy nikdy předtím nepotkala. 

Jejich příliv byl významnější než při běžných sociálních situacích, které bych vytvářela svou 

vlastní iniciativou, neboť jsem bydlela v Community Art House, jehož činnost obnášela 

pravidelné workshopy a aktivity každý den. Uvědomila jsem si, jak veliký podíl na mém 
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vnímání a jak silný vliv na mou každodenní realitu tento fakt má. Být neustále obklopen lidmi, 

které neznáte, pokaždé začínat podobnou konverzaci, seznámení, krátký úvod atd. atd.                      

Ať už pozitivními či negativními stránkami této skutečnosti jsem byla zásadně ovlivněná 

každodenním sociálním kontaktem s novými lidmi. V sociálních interakcích můžeme 

vysledovat, že snadno přejímáme nastavení, které má v určitou chvíli někdo jiný. Lidé kolem 

nás utváří naši realitu. 

Přemýšlela jsem jakým způsobem vyjádřit tu bohatou škálu lidí, které jsem během svého 

času tam poznala, a jejichž přítomnost na mě též měla výrazný vliv. Již jsem naznačila,                          

že možná často zůstalo u stručného představení a výměně pár vět o tom, co kdo děláme, 

kam směřujeme a na jak dlouho se zdržíme v Lisabonu. Každý sdílel jiné množství informací. 

Přemýšlela jsem nad tím, kolik autenticity při takovém rychlém kontaktu ze sebe dáváme,                      

a také o tom, jak snadné je říct o něčem velice osobním někomu, koho nejspíše už nikdy 

nepotkám.  

Sociální kontakt je během pobytu v zahraničí obvykle mnohem bohatší, myšleno ve smyslu 

příležitostí, neboť jsme v nastavení, kdy chceme poznávat, což je odlišné oproti pasivnějšímu 

stavu „doma“. Kdybych tu byla na týden, pak je jistě moje nastavení též odlišné, a moje 

sociální potřeba poznávat nové lidi a navazovat vztahy by byla určitě slabší, neboť stejně 

není „dostatek času“. Otázka krátkého času má vliv také na obsah sociální interakce s někým 

novým. Pomyslný „limit“ či omezený čas dává mnohdy vzniknout zvláštní intenzitě                              

a zhuštění.  

Zažila jsem občas překvapující moment, kdy mi člověk, kterého jsem znala velice krátce, 

svěřil velmi osobní a s emocemi spojený obsah a já tak nabyla dojmu, že jde občas o naši 

potřebu dostat ze sebe určité emoce. Říct o nich nahlas, vyslovit je a nechat jít. I k tomu 

slouží deník a je tak prostorem pro vyřčení veškerého našeho obsahu bez cenzury, přesně 

v té míře, v jaké potřebujeme. Obrazem, slovem, barvou, trháním, čmáráním… Jak je libo.  

Vytvořila jsem tedy deník, jenž se stal deníkem kohokoliv z lidí v mém okolí. Každý den to byl 

někdo jiný. Vyzvala jsem vždy někoho, koho jsem zvolila na základě svého uvážení, a zeptala 

se, zda by měl dotyčný zájem uchovat vzpomínku na „dnešní den“ v podobě deníkového 

záznamu. Také forma vyjádření byla absolutně volná pro jedinečný přístup každého 

dotyčného.  Sjednocujícím prvkem a zároveň pravidlem pro všechny byl pouze formát 

deníku. Každý si mohl zvolit techniku, jazyk i množství použitých stran.  
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Účastníci se mě často ptali, jak to mají udělat, zda to má být v angličtině, jak dlouhé atd. 

Snažila jsem se dát jim prostor pro vyjádření, které oni sami považují za nejlépe vypovídající 

pro jejich vlastní deník a jejich autentickou potřebu. Také jsem zdůraznila, že můj záměr není 

zápisky číst a rozumět jim, ale dát příležitost a prostor lidem, které potkávám, zrekapitulovat, 

zaznamenat a po svém vyjádřit svůj den. 

Můj záměr byl dát příležitost, věnovat čas a prostor zastavit se jen sám se sebou. Bavilo mě 

pozorovat, jak se během záznamu dotyčný dostával do většího klidu a uvolnění. Viděla jsem 

v mnohých hlad po možnosti tvořit a také radost, kterou jim přineslo, že dostali příležitost, 

s níž nepočítali. Moment překvapení, který obvykle nefunguje, pokud si vedeme svůj vlastní 

deník, zde zafungoval k pocítění radosti. Pozitivní pocit také přinesl fakt, že je dotyčný 

součástí většího projektu, a že může přispět vlastním „příběhem“.  

Veškeré záznamy vznikly na základě dobrovolnosti a všichni účastníci měli možnost tvorbu 

denního záznamu odmítnout. Někteří měli chuť se podělit o zážitek, který jim tvorba 

takového záznamu přinesla. Naplňující pro mě bylo ocenění a nadšení z času, který 

s deníkem dostali sami pro sebe. Silně si díky tomu uvědomili, co jim deníková tvorba přináší, 

a také to, že sami sobě nevytváří dostatek takových příležitostí. Občas si někteří vzpomněli 

na to, jak moc je bavilo tvořit v minulosti svůj deník.  

V otázce soukromí figuroval jazyk, jako možnost být více osobní a využít svého jazyka, nebo 

umožnit porozumění většímu množství lidí při použití angličtiny. Co se však týče množství 

sdělených informací a faktu, že je deník otevřenou knihou pro kohokoliv a může být tudíž 

čten kýmkoliv dalším, nevytvářelo v závěru veliký rozdíl. Tomu dopomohla skutečnost, že se 

mezi sebou účastníci nepotkali a nevěděli tak, kdo vytvořil záznam před nimi, to zůstalo 

anonymní.  

Deník těch druhých jsem začala vytvářet na začátku února 2018. V současnosti je v něm 41 

záznamů lidí z různých částí světa v mnoha odlišných jazycích. Několik obrazových záznamů 

a 1 přidaný objekt, jenž se stal doplňkovým předmětem od jednoho z účastníků.  

V konceptu tohoto deníku chci pokračovat i nadále v České republice, či na svých dalších 

cestách. Baví mě autenticita a fakt, že místo mých záznamů o lidech, které jsem v určitý den 

potkala, vzniká deník tvořený jimi samotnými, jejich vlastní deník. Zároveň však uchovávají 

moji vzpomínku na ně. 
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Obr. č. 30: Deník těch druhých, ukázka 11 záznamů, 2018. 
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D) Obraz slovem, slovo obrazem 
 

Forma následuje obsah, tedy nalezení té správné formy je závislé od obsahu, který chce 

umělec vyjádřit. Nejen jednotlivé záznamy, ale také celkový formát a rozhodnutí, zda pracuji 

s tradičním deníkem, jenž má omezené množství stránek určité kvality, barvy, gramáže atd., 

nebo s formou, která je sjednocená určitým velikostním či materiálovým limitem, nebo                              

s otevřenou časem, je vyvíjející formou vyjádření, která umožňuje větší volnost.  

Deníky mohou napomáhat ke kreativní práci a často slouží též jako forma skicáku. Takový 

přístup není novinkou a příkladem jeho tvůrců by mohl být například Leonardo da Vinci, jehož 

rukopisy a skici byly zásadní pro jeho vědecký přístup, studium a výzkumy, na kterých pracoval.  

Deníky věnované právě skicování a celkově myšlenka tvorby v autentickém prostoru a jeho 

záznam je vlastní projektu Urbansketchers.org. Jedná se o dobrovolný neziskový projekt 

věnovaný propojení umělců kreslících ve veřejném prostoru během cestování či na místě, kde 

žijí. Tato iniciativa se též snaží o vyzdvihnutí hodnot kreslení ve veřejném prostoru v propojení 

se vzděláváním. Pravidelně organizuje sympózia a workshopy, jež vedou umělci zapojení                     

do celého projektu. Zakladatelem celého hnutí je vizuální umělec a ilustrátor ze Seattlu Gabriel 

Campanario. Organizace se rozrostla po celém světě a podporuje tvorbu amatérů                                             

i profesionálů v městském prostoru. Z jejich manifestu vyplývá několik pravidel pro každého 

z přispívajících členů. Tím je například tvořit v reálním prostředí a čase a scénu vystihnout 

pravdivě bez jakýchkoliv úprav. Technika je libovolná na základě autentického autorského 

stylu. Společným pravidlem je též, že se členové vzájemně podporují a sdílejí svoje práce 

online. Platforma tak může fungovat napříč různými zeměmi.92 V našich podmínkách funguje 

facebooková skupina pro Urbansketchers in Prague. 

Díky své stáži v Portugalsku jsem se zaměřila právě na členy tvořící tam. Jejich skupina čítá 

mnoho členů, kteří společně vytvořili a publikovali několik „urban-sketch“ knih. 93  Jedním 

z nich je například výtvarník a profesor kresby na fakultě Belas – Artes Manuel San Payo. 

Lehkost, rychlost a autenticita, zachycení momentu teď a tady, jsou kvality jeho deníkové 

práce. Často chodí na stejná místa, kde kreslí opakovaně a sleduje, jak se ono místo 

                                                           
92 Informace dostupné [online] z: http://www.urbansketchers.org/  
93 URBAN SKETCHERS: Portugal por/by Urban Sketchers (2017); Lisboa por/by Urban Sketchers (2015), Porto 
por/by Urban Sketchers (2017). 
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proměňuje. Na Urbansketchers Symposium v roce 2011 pořádaném v Lisabonu, vedl 

workshop na jednom z nejznámějších vyhlídkových bodů Lisabonu, Miradouro de Santa 

Catarina, odkud je výhled ne velikou část města a zároveň na řeku Tejo, po níž připlouvají lodě 

do Lisabonu. Také je odtud vidět industriální zástavba kolem přístavů, most Ponte 25 de Abril, 

jenž je jednoznačně atraktivní lisabonskou dominantou, a na druhé straně řeky monumentální 

110 m vysoká socha Ježíše Krista – Cristo Rei. Tento panoramatický výhled tak nabízí mnoho 

rozdílných pohledů a scén. Kromě výhledu směrem do města kreslí i turisty a lidi přicházející 

užít si vyhlídku na západ slunce. Toto místo je zároveň příjemným místem k odpočinku, kde 

lidé popíjejí, a místní pouliční hudebníci hrají pro radost. San Payo chodí na toto místo často 

malovat. O svých skicácích hovoří jako o vizuálních denících. 

Obr. č. 31: Manuel San Payo: Deníkové kresby, Miradouro de Santa Catarina, 2010. 

Ve svých denících však nepoužívá pouze obrazy, k vyjádření specifického obsahu často užívá                      

i slova k zachycení svébytného obsahu či myšlenek; něčeho, co je více exaktní a konkrétní.  

„Kresba je jako jazyk,“ říká San Payo, dokáže vypovídat dokonce pravdivěji než jazyk jako 

takový. Nebýt pravdivý a upřímný kresebným vyjádřením je velice obtížné a lze říci, že nad tím 

také nemáme úplnou kontrolu. Vyjadřujeme to, co nelze vyjádřit slovy a pro což neexistuje 

univerzální slovník.94  

Deník v obrazech prezentovala v roce 2012 v Esch-sur-Alzette lucemburská výtvarnice Diane 

Jodes. Její práce nesoucí název “Still Life – Still Line” obsahovala 366 pláten o rozměru 10 x 10 

                                                           
94 Z osobního rozhovoru s Manuelem San Payo (Lisabon, březen, 2018) 
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cm, které vytvořila během přestupného roku. Každý den vznikla jedna malba, kresba, 

fotografie reprezentující moment z jejího života. Využila staré fotografie, její dětské kresby, 

vzpomínky. I přes odlišnost forem jednotlivých obrazů fungoval, jako sjednocující prvek                          

ve většině prezentovaných maleb, černý podklad. Černá, jež obsahuje všechny barvy 

barevného spektra, tedy doslova svou plností zaplavuje a možná vyživuje v kontinuitě vrstev 

„času“ konkrétní námět, který se z ní vynořuje. Návraty v čase a náměty z minulosti, jako 

například vzpomínky z dětství, lépe korespondují s médiem malby. Přidávání a vrstvení 

reprezentující složku času, děj, jenž trvá; ať už jako kontinuita paměti a života, tak i jako 

celkový deníkový záměr, pro který je princip časovosti stěžejní. 

Koncept běhu života a autobiografické mapování obrazovou tvorbou v konkrétním 

sjednocujícím měřítku podpořil ve finální instalaci červený provázek táhnoucí se jako linka 

života po stěnách galerie. Na jeho konci byla zavěšena lžíce; nástroj k přijímání, porcování, 

vstřebávání toho, co život přináší. 

Jednotná velikost vytvořených obrazů reprezentuje jakousi časovou proporci či měřítko 

časové jednotky jednotlivých dní.   

 

Obr. č. 32: Diane Jodes: Still Life – Still Line, 2012. 
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PŘESAH DO PRAKTICKÉ ČÁSTI – DENÍK V OBRAZECH – LOUČENÍ 

 

Deník v obrazech byl náplní mého posledního měsíce stráveného na Erasmu ve Vianě                              

do Castelo v zimním semestru v roce 2015/16. Tehdy začala má soustředěnější práce na toto 

téma. Tvořila jsem tam „klasický“ deník, do kterého jsem si více méně pravidelně zapisovala             

a kreslila. Přesto jsem však, především vzhledem k závěru svého pěti měsíčního pobytu, stále 

hledala výstižnější a upřímnější formu vyjádření, než jakou mi umožňoval můj klasický deník.  

Zcela stěžejní bylo tehdy téma loučení. I dnes, s odstupem času, vnímám, jak intenzivní                        

a odlišný, ve smyslu mé dosavadní zkušenosti, byl čas strávený právě na tomto velice 

speciálním místě. Kontakt s lidmi různých národností a nově vzniklé blízké vztahy napříč 

jazykovou bariérou. Místo u oceánu, jenž dokáže být někdy pokojný a mírumilovný, jindy tak 

děsivý a mocný. Prožívání sebe sama v nové zemi, nových situacích, v aspektech vývoje                

a seberealizace. Hodnota všech těchto aspektů se s vědomím blížícího konce zesilovala                          

a rozeznívala strunu nadcházejícího „saudade“. Tento výraz v sobě zahrnuje celou škálu 

emocí spojených s nostalgií, steskem a lítostí spjatou s tím, co nelze vrátit. Pro Portugalce je 

toto slovo něčím takovým jako abstraktní kulturní dědictví. V jiném jazyce se těžko hledají 

ekvivalenty vyjadřující obdobný stav duše. O saudade se těžko mluví, je to pocit a stav. 

Snadněji jej lze vyjádřit jakoukoliv uměleckou formou. Pro Portugalce se saudade odráží                      

ve Fadu, tradičním hudebním žánru lidové hudby a zpívané poezie.  

Saudade i jiné další stavy duše, které jsem prožívala v posledním měsíci svého pobytu, jsem 

reflektovala do podoby deníku v obrazech. Prakticky vzniklo 30 maleb na plátna, která mají 

na výšku 20 cm, jejich druhý rozměr se lišil a odrážel tak pomyslný čas, který neodpovídá 

měřitelným časovým jednotkám, ale subjektivnímu vnímání času během každého 

konkrétního dne. Podobně jako množství popsaných řádků při psaní deníkového záznamu, 

byla velikost proporcionálním zobrazením množství sdílených obsahů. První a poslední dva 

dny byly pocitově delší pravděpodobně proto, že je naplňovala vědomá snaha zachytit 

veškeré počáteční i poslední podněty. Rychlý tok času ve dnech zbývajících se smrštil do 

kratších časových jednotek.  K malbě jsem používala akrylové a akvarelové barvy.                                    

Ke každému dni jsem se při jeho zaznamenání snažila přistupovat bez porovnávání 

s předchozími a beze snahy vytvořit obraz s určitým vizuálním záměrem. Technika a užívání 

barev bylo tak vždy závislé na určitém dni a mém vnitřním rozpoložení. Dříve vzniklé obrazy 
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jsem záměrně ukládala mimo viditelný dosah, abych neměla tendenci opakovat. Každý den 

jsem si též na papír poznamenala pár řádků o tom, co jsem v konkrétní den malbou vyjádřila. 

Moje poznámky v závěru slouží jako pomyslná legenda a vysvětlivky, které však nejsou 

součástí prezentované práce.  Po vytvoření všech 30 maleb mezi 17. lednem až 15. únorem 

jsem poprvé viděla všechny záznamy vedle sebe. K mému překvapení jsem vysledovala 

určité opakující se tendence, některé prvky se v malých obměnách objevují znovu a vizuálně 

fungují jako sjednocující prvek. Určité barvy se několikrát objevují ve stejných kombinacích, 

které lze připodobnit k více méně ustálenému rejstříku prožívaných emocí.   
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Obr. č. 33: Deník v obrazech – Loučení, 2016. 
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E) Mé autentické Já – Introspekce, sebepoznání, snění  
 

„I am the subject I know best.“ 

Frida Kahlo 

Psaní deníku jako promlouvání k sobě samému, záznam niterních pochodů, syrových emocí, 

snů a tužeb. Obsah, jež vzniká z útrob našeho ojedinělého životního příběhu.  

Citát Fridy Kahlo vystihuje potenciál a bohatost podnětů, které nalézáme uvnitř sebe. 

Deníková tvorba je nástroj, jak se s těmito obsahy spojit, prozkoumat je a nalézt, co se skrývá 

uvnitř. Do jaké míry opravdu známe sami sebe? Víme, co si přejeme? Po čem toužíme? Čeho 

se bojíme a co přináší klid a spočinutí? Domnívám se, že k nalezení odpovědí na zmíněné 

otázky je nezbytné podniknout cestu za jejich nalezením. 

Deník v této podobě předpokládá naprostou upřímnost a pravdivost ve vztahu k sobě 

samému, je tedy prostorem, v němž obnažujeme svou duši a jeho obsah náleží pouze nám.  

Příkladem takového deníku, který nebyl psán se záměrem být zveřejněn, je Intimní 

autoportrét Fridy Kahlo. Ten byl v Česku publikován v roce 2003 v nakladatelství Labyrint. 

V originále byl poprvé publikován v roce 1995. Kromě deníkových zápisků jsou v knižní podobě 

doplněny i části její osobní korespondence. 

Obr. č. 34: Deník Fridy Kahlo, publikován v originále v roce 1995. 

Kde se v nás bere potřeba vyslovit, napsat, nakreslit či vyjádřit to, co se děje „uvnitř“, na úrovni 

našeho emočního vnímání a prožitků? Proč jsou témata osobních deníků tak často spjatá se 
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silnými emocemi? Je to forma, jak se jich částečně zbavit? Zlehčit jejich tíhu? Očistit se z nich? 

Ale proč? Možná v hloubce našeho já dříme potřeba zpovědi či přiznání. Jako by snad emoce 

a city byly něčím, co nám nepřísluší, čeho je třeba se zbavit, svěřit někomu, že je máme. 

Zpověď, jež je dle křesťanské víry nezbytnou k vyznání se z hříchů, jako by držela stráž někde 

na pozadí našeho já a hledala způsoby svého vyjádření.  

Psaní navíc vyžaduje hledání slov k pojmenování a popisu, což vyžaduje určitou sekularizaci. 

Předpokládá nutnost formulovat na základě verbálního konceptu, oproti obraznému, v němž 

se projevují představy a emoční procesy. Právě k takovému vyjádření používáme obraz. Ten 

není třeba verbalizovat, je tím, čím je.  

Psaním deníku vytváříme příběhy. Naše skutečné, odžité, fiktivní, vysněné či jakékoliv jiné. Je 

součástí vědomého poznávání sebe sama a zároveň nástroj ke kreativní tvorbě našeho světa. 

Osobní deník je odrazem osobnosti jeho autora.  

Obsahem deníkové tvorby mohou být například sny. „Snění je snovou aktivitou, v níž přetrvává 

svit vědomí. Snivec je svému snění přítomen. I když snění vyvolává dojem úniku ze skutečnosti, 

z času a místa, snivec snění ví, že se vzdaluje on – on, z masa a kostí, se stává „duchem“, 

příznakem minulosti nebo cesty.“ 95 

Zásadní přelomové psychologické teorie Sigmunda Freuda a Carla Gustava Junga zahrnují 

snění do širšího kontextu práce s psychikou člověka. Jung souhlasil s Freudem v tom, že sny 

jsou utvářeny na základě událostí běžného denního života, jenž se poté objeví v podobě snu, 

a z událostí, které se udály v našem dětství. Kromě toho byl však Jung přesvědčen, že existuje 

ještě další zdroj a tím je kolektivní nevědomí. Což znamená, že jsou projevem širšího kontextu 

lidské existence a týkají se vývoje celého lidstva a základních otázek lidské existence.96 

Deník svých snů vytvořila portugalská umělkyně Ana Hatherly. Zaznamenávala svoje sny 

v podobě krátkých textů, v nichž popisuje průběh svých snových dobrodružství. 97  Kolekce 

jejích 68 snů vyšla v knižní podobě roku 1983. 

                                                           
95 BACHELARD, G.: Poetika snění. Praha: Malvern, 2010. ISBN 978-80-86702-71-1. 
96 STEVENS, A.: Jung. Praha: ARGO, 1996. ISBN: 80-7203-021-3. 
97 HATHERLY, A.: Anacrusa 68 sonhos. Lisboa: & etc. e tal, 1983. 
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Obsah svých snů si mezi sebou během jednoho roku vyměňovali Michal Ajvaz a Ivan M. 

Havel.98 Za pomocí dopisů si vzájemně posílali svoje sny, přemýšleli o nich a zkoumali, zda by 

mohli najít nějaké zákonitosti nočního snění, aniž by se přitom opírali o psychoanalytické nebo 

jakékoliv jiné teorie snu. Kladli si přitom otázku, zda je možné vytvořit teorii snu, která by                       

na jedné straně nepodřizovala sen smyslu a logice bdělého světa a na druhé straně se na něj 

dívala jen jako na pouhý nesmyslný chaos. Kniha přináší, spíše než celistvou teorii, příběh 

zrodu myšlenek během korespondenčního rozhovoru. Úvahy o snech přivedly autory 

k myšlenkám na oblast, jež se vymyká protikladu smyslu a nesmyslnosti a jejíž poznání přináší 

zajímavé informace i pro jiné oblasti života než jen pro pouhé snění. 99  

SEN 

Slyším někoho, jak na mě pokřikuje: „Tak pojď už!“ Štve mě to a taky 

jsem se přistihla, že žárlím. Tuším, že je to můj bývalý přítel, koho vidím povídat 

si se slečnou, kterou jsem předtím nikdy neviděla. Vím, že bych už měla jít, a 

přesto se nemůžu odtrhnout od pohledu na klidnou modravě šedou hladinu 

oceánu. Jenom stojím a koukám. Nevím, kam kdo pospíchá, ale to naléhání se 

mě dotýká a vím, že je namířeno na mě. 

Trvá to několik dalších okamžiků a možná ze vzrůstající nervozity jsem 

dostala náhle nápad, chci ještě předtím, než odejdu, skočit do vody a plavat; 

sama a daleko od všech těch, kteří na mě naléhají. Ani se nenaděju a už jsem ve 

vodě, náhle klidná a šťastná, zbavená povinností a všeho, co mi nenáleží, co je 

zvenku od těch ostatních. Plavu, a cítím v celém těle se rozestírající mír a lásku. 

Čistou radost dítěte. Jen ležím na hladině a pozoruji hvězdy. To už je noc? 

Nemám strach, jsem klidná a poslouchám ticho. To naplněné a hluboké ticho, 

nikdo už po mě nic nechce. Všichni se vytratili a já jsem sama, nikoliv osamělá, 

ale sama – sebou.        Lisabon 10. 2. 2018 

                                                           
98 M. Ajvaz (*1949) teoretik, spisovatel a filozof. Vydal několik beletristických knih, například: Návrat starého 
varana, 1991; Druhé město, 1993; Cesta na jih, 2008. Knihy esejů: Příběh znaků a prázdna, 2006  či filozofické 
studie jako např. Znak, sebevědomí a čas, 2007. 
Ivan Miloš Havel (*1938) je pracovník a bývalý ředitel Centra pro teoretická studia, společného pracoviště UK a 
AV ČR. Je také šéfredaktorem časopisu Vesmír. Je bratrem bývalého prezidenta Václava Havla, se kterým patřil 
mezi zakladatele Občanského fóra. 
99 AJVAZ, M., HAVEL, M. I.: Snování, Rok dopisů o snech. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008. ISBN: 978-80-
86818-71-9. 
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DIDAKTICKÁ ČÁST 

Úvod do didaktické části 

Ve své didaktické části představuji dva nezávislé projekty. Oba jsem realizovala v rámci své 

praxe. První z nich byl součástí mé zahraniční stáže na fakultě Belas – Artes Univerzity 

v Lisabonu v únoru a březnu 2018. Druhý projekt, věnovaný užití Facebooku ve VV, jsem 

realizovala v rámci své praxe na Gymnáziu Na Pražačce v roce 2016.  

Východisky pro didaktickou část se v obou případech stal deník jako médium, jež ze své 

podstaty čerpá a reprodukuje osobní data a obsahy a je tak formou, která může být pojatá 

velice svébytně a originálně. Během své stáže na lisabonské fakultě Belas – Artes jsem 

vyučovala v magisterském programu Art Education a to v předmětech Didaktika VV a Nové 

technologie ve VV. Moje role tak byla prezentovat možnosti využití deníkové formy pro 

budoucí učitele. Didaktika a metodologie využití tohoto tématu tedy byly samotným obsahem 

mého vyučování. Zároveň jsem se studenty některá zadání vyzkoušela i prakticky, výsledky 

těchto cvičení však nebyly stěžejním cílem, šlo spíše o prezentaci a ověření funkčních účinků 

samotných úkolů. Součástí výuky Didaktiky VV v Lisabonu byla i prezentace projektu Využití 

Facebooku ve VV realizovaného v Praze. 

Vzhledem k těmto dvěma odlišným přístupům práce s didaktickým materiálem vytvářím 

strukturu, v níž se oba projekty setkávají a vzájemně prolínají. Některé předkládané lekce 

slouží jako inspirace, tedy nebyly plně realizovány (respektive v případě výuky Didaktiky VV 

byly prezentovány v podobě didaktické struktury pro budoucí učitele). I nerealizované 

varianty potenciálně dále rozšiřují možnosti řešení.  

4. Pojetí deníku ve VV  
 

V následujícím schématu rozpracovávám možnosti pojetí deníkové formy pro práci                                      

ve výtvarné výchově. Dvě vertikální roviny vymezují odlišný vztah k realitě a faktu. Pojem 

biografie se váže na obsah, jenž je založen na skutečných datech. Tedy čerpání z literatury                       

a jiných zdrojů, pro tvorbu deníku pak osobnost, která buď žila nebo stále žije. Opačným 

přístupem je imaginace, jež je v podstatě práce s fantazií a představivostí. Ve své podstatě tyto 

dva odlišné přístupy zásadně určují vzdělávací obsah i cíle celého projektu. Tyto dvě polohy 

jsou však zároveň extrémními a nabízí celé spektrum možností mezi nimi, tedy např. proces 
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deníkové tvorby, jenž je na počátku založen na práci s faktem a poté přechází do imaginativní 

roviny. 

 

Obr. č. 35: Možnosti pojetí deníkové formy ve VV 

Horizontální rozdělení se věnuje odlišnému formálnímu zpracování. Na jedné straně digitální 

– virtuální, jenž přináší možnost zapojit do výuky práci se sociálními sítěmi a novými médii, na 

straně druhé ručně vyráběný neboli hmotný deník v papírové či materiálové formě. 

„Sociální sítě“ a „Autorská kniha jsou“ dva zvolené přístupy, které hlouběji rozpracovávám 

v didaktické struktuře.  

 

4.1. Deník fiktivní postavy (Autorská kniha) 
 

Tento koncept jsem představila v rámci své praktické stáže na Fakultě Belas – Artes v Lisabonu, 

která odpovídá naší Akademii výtvarných umění. Cílovou skupinou zde byli studenti předmětu 

Didaktika výtvarné výchovy, kteří studují první rok navazujícího magisterského studia oboru 

Art Education. Tento dvouletý program je v nabídce po absolvování bakalářského stupně 

v některém z uměleckých oborů. Každý ze studentů studoval v předchozích letech odlišné 

médium a má tak hlubší znalost a vztah k určitému druhu umělecké tvorby.  

Celý projekt byl prezentován způsobem, aby byl přínosný především jako obsah budoucí 

pedagogické praxe, výstupy z praktické činnosti byly tedy pouhou ilustrací zmíněných etud, 

DENÍK

Biografie 

Hmotný 

Skicák

Autorká kniha

Deník

Imaginace

Digitální

Sociální sítě

Blogy
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pro lepší představu a reprezentaci rozdílných možností zpracování daného tématu. Studenti          

si tak mohli ověřit funkci jednotlivých úloh, jež jsme současně reflektovali a hledali společným 

diskurzem varianty pro zlepšení či zjednodušení.  

V níže rozepsané didaktické struktuře uvádím obsah tak, jako bych jej vyučovala žáky prvních 

dvou let na gymnáziu (případně vyšší ročníky 2. stupně ZŠ). Reálný odučený obsah v hodinách 

didaktiky VV pro studenty učitelství VV na Fakultě Belas – Artes je prezentován v ukázkách 

studentských prací. Studenti měli možnost zpracovat úkoly v angličtině či portugalštině.100 

Celý tento projekt vnímám v prvé řadě jako obecný nástroj pro strukturování hodin VV. To 

znamená, že mým cílem je kromě představení jednotlivých fází v didaktické struktuře také 

představení možných úloh, které téma rozšiřují a naznačují další možné přístupy. Ty se 

rozprostírají do mnoha směrů a dávají tak možnost každému učiteli nalézt soubor didaktických 

cvičení, jenž považuje za funkční a efektivní v kontextu jeho práce a vedení svých studentů.   

 

Fikce jako nástroj  

Na otázku, jaký význam má pro studenty způsob práce s fiktivní postavou a identifikace s ní, je 

možné hledat odpovědi v mnoha různých naukách. Klíčovými pak budou témata spjatá 

s vývojovou psychologií, tématy identifikace, sebepoznání, úrovně vědomí a nevědomí čili 

obecně s teoriemi psychoanalýzy například ve Freudově, Jungově či Lacanově pojetí.  

Obecně lze říci, že z postav, které se objeví v předloženém příběhu a jejichž popis je v něm 

velice stručný, si každý žák zvolí postavu, která ho nejvíce zajímá, o které by se chtěl dozvědět 

víc. Od momentu volby konkrétní postavy se začne otevírat fantazijní prostor pro vytvoření 

postavy s veškerými jejími obsahy osobnosti, psychikou, vlastnostmi, kreativitou, filozofií 

k životu, ale také jejího vzhledu, vkusu, způsobu uvažování, vidění světa a s ním spojeného 

výtvarného vyjadřování. 

Představa tvorby v zastoupení, tedy tvůrčího procesu, jenž je podmíněn osobností někoho 

jiného, může být osvěžujícím přístupem k práci a také zdrojem inovativních řešení, ke kterým 

by žák v obvykle vystavěných zadáních dospěl jen velice zřídka. Především ve věku, kdy žáci 

                                                           
100 Veškeré práce jsou dokládány v originálech, bez jakékoliv editace  
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prochází krizí dětského výtvarného projevu101, ať už z nedostatku inspirace či podnětů, nebo 

stagnací v určitých naučených a zautomatizovaných způsobech výtvarného vyjádření bez 

potenciálu rozvoje, může imaginární identifikace s jinou postavou nabídnout řešení.  

Jedna z variant v následující didaktické struktuře nabízí práci s příběhem umělce, který již 

nežije. Počátek takového zadání je tedy založen na práci s faktem, později se však dostáváme 

do fiktivní roviny, neboť si představujeme, že jsme sami tím umělcem, jenž nezemřel a stále 

žije a tvoří. Tento přístup navíc přináší inspiraci postavenou na hlubším porozumění tvorbě 

konkrétního umělce, jehož tvůrčí přístup je obohacen ojedinělým zpracováním každého žáka. 

Na tuto variantu se zaměřuji v projektu Využití Facebooku ve VV. 

Hra na někoho jiného, kterou tedy s žáky začneme hrát, též přináší odlehčení a větší uvolnění 

do procesu tvorby. Míra autenticity a reálií je však zároveň ponechána svobodnému 

rozhodnutí. Zdánlivě odosobněná forma vyjádření může být též prostředkem                                                   

ke svobodnějšímu a inovativnímu výtvarnému projevu. Někteří žáci však také mohou mít 

tendenci užít prvky z jejich životní reality a identifikovat v jistém smyslu fiktivní postavu se 

sebou samými, což je zcela legitimní. Společným základním kamenem však stále zůstává 

imaginární postava, zvolená ze stejné nabídky, na jejímž pozadí může každý z žáků tvořit 

individuální příběh. Ten se tak osvobozuje od autobiografie a tvorby osobního intimního 

deníku (zpovědi) a zároveň nabízí prostor pro hluboké podnětné a osobité vyjádření.  

Didaktická struktura 
 

Klíčová slova: Imaginární identifikace, fantazie, deníková tvorba 

Cíl projektu: Studenti vytvoří fiktivní deník vybrané postavy. Identifikují se s touto postavou 

a tvoří postupně rozdílný obsah, jako by oni sami byli někým jiným. Výsledkem je originální 

autorská kniha – fiktivní deník.  

Podpora mezipředmětových vztahů: Literatura, český jazyk, tvůrčí psaní 

Hodinová dotace projektu: Dlouhodobý projekt v podobě otevřené a postupně vznikající 

formy (2–5 měsíců) 

                                                           
101 Krize dětského výtvarného projevu je spíše otázkou věku v období druhého stupně ZŠ, zásadní je však také 
následný vývoj po překlenutí tohoto období 
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Věk žáků: 1./2. ročník gymnázia  

Pomůcky: různorodý materiál pro kresbu, malbu, koláž a závěrečnou tvorbu autorské knihy 

Učivo: Imaginární deníková tvorba jako nástroj pro subjektivní uplatnění vizuálně obrazného 

vyjádření. Výtvarné vyjádření, stylizace, práce s linií a plochou, zachycení děje, sebereflexe, 

vyjádření osobnosti autora, komiks, humor, odlehčení a hra, tvůrčí psaní. Práce s textem                           

a obrazem. Sebepojetí, sebereflexe, sebeprezentace, komunikace, sociální interakce.  

Role subjektu v uměleckém procesu: mimovědomá a uvědomělá recepce uměleckého díla; 

tvořivá osobnost v roli tvůrce, interpreta a recipienta> individuální deníková tvorba reflektující 

specifické a jedinečné tendence, reflexe a zaznamenání svébytnosti tvorby ostatních žáků. 

Očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího plánu pro gymnázia (RVP G)102:  

Obrazové znakové systémy: 

- Pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi 

pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého smyslového vnímání. 

- Při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv 

a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných vyjádření. 

- Na příkladech objasní vliv procesu komunikace na přijetí a interpretaci vizuálně 

obrazných vyjádření; aktivně vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho 

pluralitu. 

Znakové systémy výtvarného umění: 

- Nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých projektů 

- Využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného 

média pro vyjádření své představy. 

- Samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní tvorbě 

uplatňuje také umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění. 

Umělecká tvorba a komunikace 

                                                           
102 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007 
ISBN 978-80-87000-11-3. Dostupné z: file:///C:/Users/acer/Downloads/RVPG-2007-07_final%20(1).pdf 



90 
 

• Vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor 

rozvoje své osobnosti; dokáže objasnit její význam v procesu umělecké tvorby i 

v životě. 

• Uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického prožitku; snaží 

se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti s uměním, které s jeho vznikem souvisejí. 

 

Motivační fáze projektu: Věnovaná diskurzu na téma deníků. Kdo si kdy vedl deník? Jaké to 

bylo? Na jaké téma? Umíte si představit vést si deník jako byste byl někdo jiný? Ukázka 

různorodé deníkové tvorby: Skicáky: Manuel San – Payo, Mário Linhares; Osobní deník: Frida 

Kahlo; Cestovní deník: František Skála, Michal Cihlář; Deník snů: Ana Hatherly  

Projekt je vystavěn na sérii navazujících úloh, ty se řetězí a v závěru se všechny setkávají, aby 

daly vzniknout podobě sjednocující autorské knihy. 

Každá z fází je tak pojatá jako svébytná vyučovací jednotka, při níž jsou naplňovány konkrétní 

vzdělávací cíle. 

1. Fáze: Výběr (fiktivní) postavy 
• Časová dotace úkolu: 90 minut 

• Pomůcky: papír a cokoliv na psaní  

• Hlavní inspirační východiska: Surrealismus, snění, storytelling 103  

• Varianty: a) postava z příběhu vytvořeného učitelem b) postava z knihy; c) postava 

z příběhu vytvořeného samotnými žáky d) osobnost umělce, který již nežije 

• Organizace třídy: Žáci sedí v kruhu, zaujmou pohodlnou polohu a poslouchají příběh se 

zavřenýma očima  

Zadání: Poslouchejte následující příběh a zaměřte svou pozornost na postavy, které se v něm 

objevují.  

Autorský příběh:  

„Tak proč jsi se mnou potřeboval mluvit?“, zeptal se mě George trochu netrpělivě. 

Zhluboka jsem se nadechl. „Dneska v noci to bylo jiné“, začal jsem opatrně. „Najednou 

jsem se objevil pod obrovským stromem. Podíval jsem se lépe, a uvědomil si, že je to 

                                                           
103 Inspirační a informační báze o storytellingu v ČR: http://story-telling.cz  
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velikánská borovice, velmi stará a majestátná. Vyrůstala z vyhřátého písku po horkém 

letním dni. Posadil jsem se, abych si na chvíli odpočinul a popřemýšlel, kam se dneska 

vydám.  

Už jsem tu byl, znám to místo, pomyslil jsem si. Ještě chvíli jsem tam tak seděl a náhle 

jsem zpozoroval, že nejsem sám. Kousek ode mě jsem zahlédl mladého muže, který 

hleděl k nebi a něco si zapisoval do malého deníku. Vůbec si mě nevšímal, pouze upíral 

svůj zrak k obloze a něco si psal a kreslil. Po chvíli ho vyrušil až zvuk bubnu, jenž se k nám 

odněkud z dálky velice rychle blížil. Mladík vypadal vylekaně neboť náhle zavřel svůj 

zápisník, proběhl kolem mě a zmizel kdesi v houští. Když mě míjel, vypadl mu malý 

barevný krystal. Když jsem si toho všimnul byl mladík už pryč. Vzal jsem krystal do ruky, 

abych si ho prohlédl. Tak čistý kousek přírody, pomyslel jsem si.  

Bubnování se stále přibližovalo a nabývalo na intenzitě, až se za stromem vynořil kluk 

s červeným klauním nosem. Měl na sobě zavěšený veliký buben a do rytmu své chůze 

na něj bubnoval. Kousek za chlapcem tančila dívka s dlouhými kudrnatými černými 

vlasy. Bylo jí takových 15 let. Překvapilo mě, když jsem si všiml, že za sebou na provázku 

táhne velikou pyramidu celou ze skla. Zpívala do rytmu svého tance francouzskou 

písničku.  

Ani jeden z nich si mě nevšímal. Připadal jsem si neviditelný. Minuli mě a zamířili 

směrem, kde jsem tušil město.  

Slunce pomalu zapadá, měl bych se poohlédnout po místě na spaní. Vstal jsem tedy 

pomalu a vydal se směrem, kterým odešla dívka s chlapcem. 

Míjel jsem opuštěné domy, které připomínaly staré továrny. Zdálo se mi, že tam slyším 

nějaké hlasy, ale pokračoval jsem dál. Za chvíli už jsem v dálce viděl domy, ve kterých 

svítila světla. U jedné z posledních budov starých továren jsem zahlédl starého muže. 

Stál ve stínu domu a sprejoval na fasádu barevný obraz rostlin, které tak vypadaly, že 

se plazí po jeho stěnách. Ten muž vypadal velice soustředěně, přesto se po mě ohlédl                       

a letmo jsme se na sebe podívali. Zase v okamžik se však opět vrátil ke své práci. Hrál 

mu k tomu příjemný a klidný jazz. 

Od té chvíle už si nic nepamatuju. Vzbudil jsem se ve svém hotelovém pokoji.“ 



92 
 

Zadání: Vyberte si jednu postavu z příběhu. Kdo vás zaujal nejvíc? O kom byste se chtěli 

dozvědět více?  

• Přemýšlejte o tom: Jaké je jeho/její jméno? Kde postava žije? V jakém prostředí? Co 

dělá? Čemu se věnuje ve volném čase? Je kreativní? Má nějaký talent či schopnost? Co 

má rád/ráda? Jaký je jeho/její přístup k životu? Čemu věří? Co si přeje? 

• Představte si, že jste vy tou postavou a dnes jste se rozhodli začít si vést svůj deník. 

• Vezměte si papír a vytvořte první deníkový záznam této postavy za použití odpovědí 

z doporučených otázek. 

Žáci pracují samostatně, učitel prochází mezi jednotlivými žáky, reflektuje, pokud potřebuje 

někdo pomoc. 

Ukázka studentských prací: (Bez editace, v originálním jazyce: angličtina/portugalština. 

Samostatná práce jako domácí úkol. Někteří studenti napsali text na počítači, což nebylo 

původním záměrem, pro naše účely a představu to však bylo dostačující).  

Dokládám dva rozdílné přístupy. V první ukázce předkládám text, který studentka přepsala                            

na počítači, velice deskriptivní a detailní záznam. Oproti tomu v druhé ukázce jde o útržkovitá 

zamyšlení starého muže. Oba přístupy jsou zcela legitimní a dokazují, že jde o téma, které 

v prvé řadě umožňuje osobitý a originální projev. 
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Obr. č. 35: Deníkový zápis Bernarda Marquese (studentská práce) 

            „My name is Bernardo Marques, I'm from Sintra and I'm a writer. I have                           
a background in Literature and my books focus on real stories based on surreal 
dreams. In addition to writing I am very interested in psychological studies and 
illustration. I believe that our daily lives are derived from our abstract unconscious, 
and that this is far beyond material, so I try to focus on immaterial issues and life 
lessons. 
             I often dream a lot, but this last dream I had was different from the others,                
I had a story.  

             After telling George that this dream was not just another nonsense, I went 
home to reflect on it, and how it could translate into a good story for a future book 
of mine. 

             Given my interests, I started by trying to decipher the meaning of each actor 
in my dream and what each one could represent, because I realized that this time 
the dream came to convey a profound message about my unconscious. 

I could understand that the young man who draws the sky and draws some 
notes was myself in my late teens. A dreamy Bernardo, but focused on goals, with 
a sincere and ambitious creativity that opens the way of his own life through the 
representation of heaven as a sign of an infinite future. 

 I immediately identified the man who played drums as a representative                      
of my destabilizing factors and the pure crystal to the tears that I shed in the 
transition phase from adolescence to adulthood. Closer and stronger the sound                      
of the drums, I praised the difficulties that I went through at that time. Despite 
everything the girl of 15 years of curly hair, it assumed a strong presence                                      
in overcoming the problems, singing to contribute to this same overcoming. As the 
Portuguese proverb says, "who sings his evils scare". This was my wife who always 
supported me, whom I dated and married later. 

There was still a way to a city that would be unique, once I met the 
characters who had previously gone through me. I linked the way to my life path, 
since the days I have are few, because "it will soon be the sunset". It was an 
abandoned city that represented all the places I've passed through in my life. As                       
I approach the end of the city, I find a calm old man, and a wise man who notices 
my presence. In analyzing all this, I conclude that this old man is myself today, aware 
of my course, but also the end of my journey. 

I understood that this was my story and that I woke up from the dream with 
the mission to count and write in a last literary work.” 
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Obr. č. 36: Deníkový zápis „Starého muže“ 104 

                                                           
104 Stručný, přesto však osobitý deníkový záznam s bohatou ilustrací 
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2. Fáze: čtení deníkových zápisků + ilustrace 
• Časová dotace úkolu: 2-3 x 90 minut 

• Klíčová slova: limity, ilustrace na základě slovního popisu 

• Pomůcky: papíry formátu A6, fixy, pastelky, voskovky  

• Hlavní inspirační východiska: Roman Ondák: I'm only acting in it (2007), Tate modern  

• Realizováno se skupinou 10 studentů  

První část: Žáci si vyberou dva odlišné nástroje ke kreslení (např. fixu a pastelku), všechny 

obrázky budou tvořit s jejich pomocí.  

Žáci mají za úkol přečíst nahlas „svůj“ deníkový zápis, který napsali. Ostatní spolužáci během 

toho kreslí obrázek, který co nejlépe vystihuje danou postavu. Jedná se o rychlou kresbu, 

s časovým limitem max. 10 minut po dočtení textu. Na druhou stranu obrázku žáci napíší,                      

ke které postavě (žákovi) daná ilustrace patří. Postupně se takto vystřídají všichni žáci. Každý 

má na konci celou sadu obrázků všech postav ze třídy. 

Proces, při němž žáci poslouchají slovní popis a tvoří obraz, je inspirovaný uměleckou prací 

Romana Ondáka. Jeho práce I'm only acting in it byla postavená na účastnících, kteří se zapojili, 

aby na základě slovního popisu vzhledu Romana Ondáka, jenž předčítal někdo jiný, nakreslili, 

jak vypadá, celou postavu v kontextu prostoru galerie. Tyto kresby byly poté vystavené 

v galerii.  

 

Obr. č. 37: Roman Ondák: I'm only acting in it, 2007. 
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Dokáže slovo vystihnout to, jak daný obraz vypadá? Jak obtížné je převézt vizuální představu 

o fiktivní postavě do slov v deníkovém záznamu a následně na základě tohoto popisu vytvořit 

kresbu? 

Je evidentní, že každý z deníkových zápisů obsahuje jiné množství a druh informací. Někdo 

popisuje více vzhled, jiný charakter, někdo především podmínky a prostředí, z něhož postava 

pochází. Také ilustrace dostávají díky tomu odlišný charakter a styl.   

Práce s limity 

Žáci pro tento úkol dostávají několik omezení – limitů. Prvním limitem je čas. Časový limit je 

pro každou kresbu stejný, max. 10 minut po dočtení daného zápisu. Dalším limitem je užití 

dvou odlišných nástrojů ke kresbě, které však musí žák použít k vytvoření všech obrázků. Učitel 

též může rozhodnout např. 1 fix + 1 pastelka atd. Posledním limitem je formát papíru A6.  

Vystavění takovýchto limitů vytváří specifické „umělé“ podmínky, jimiž v prvé řadě vyvádíme 

studenty mimo jejich přirozeně komfortní zónu, čímž mohou vzniknout práce rozdílných kvalit 

a přístupů, a zároveň ulehčujeme žákům od náročného a všudypřítomného procesu 

rozhodování (především v prvotní fázi tvůrčího procesu) tím, že jasně stanovíme pravidla 

redukce platná pro všechny. 

Druhá část: Všechny vzniklé kresby se smíchají dohromady, učitel je rozloží tak, aby byly 

všechny vidět a vyzve, aby se společně celá třída podívala na celou kolekci. Nyní má každý žák 

za úkol připomenou ostatním svoji postavu, a zkusit vybrat z kolekce obrázků ty, které patří 

právě jí. Postupnou selekcí si žáci rozeberou všechny vzniklé obrázky. A uchovají je do další 

vyučovací jednotky. 
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Obr. č. 38: Kolekce vzniklých kreseb (studentské práce) 

3. Fáze: Portrét – koláž 
• Časová dotace úkolu: 90 minut 

• Pomůcky: papír, vzniklé kresby z minulého výtvarného úkolu, lepidla, nůžky, materiál                     

ke kreslení a malbě 

• Klíčová slova: koláž, portrét 

• Hlavní inspirační východiska: Koláže Jiřího Koláře, Giuseppe Arcimboldo 

• Realizováno: se skupinou 11 studentů (březen 2018) 

První část: Ukázka kolážové tvorby Jiřího Koláře, představení specifické kompoziční tvorby 

Giuseppe Arcimbolda 

Druhá část: Tvorba koláže 

Zadání: Žáci mají za úkol vytvořit portrét technikou koláže za použití kreseb, které vytvořili 

spolužáci jako ilustrace jeho fiktivní postavy. (Je možné kresby nakopírovat a použít kopie, 

nikoliv originály). Kresby může žák libovolně upravovat, stříhat a zacházet s nimi jako                                  

s kolážovým materiálem, ale musí použít alespoň jeden fragment z každé z nich. Velikost 

formátu výsledného portrétu je libovolná. 
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Obr. č. 39: Portrét – koláž (studentské práce) 

4. Fáze: Deníková tvorba 
• Časová dotace úkolu: 1-2 x 90 minut na každý tip zadání  

• Pomůcky: papír, různý výtvarný materiál k tvorbě monotypu, nůžky, technické zázemí 

grafické dílny 
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• Hlavní inspirační východiska: Deníková tvorba: Skicáky: Manuel San-Payo, Mário Linhares; 

Osobní deník: Frida Kahlo; Cestovní deník: František Skála, Michal Cihlář; Deník snů: Ana 

Hatherly  

Nyní se otevírá prostor pro průběžnou deníkovou tvorbu. Je možné vycházet z každodenní 

reality žáků a použít identifikaci s fiktivní postavou jako určitý nástroj pro tvůrčí proces, nebo 

lze vytvářet „umělá témata“ vycházející z principů deníkové tvorby (Co je obvykle jejím 

obsahem a motivací? – viz teoretická část věnovaná deníkům). 

Nabízená témata: Cestování, významné události (svátky, tradice, narozeniny …), exkurze, 

výstavy, kreslení v plenéru, skicování, setkání s oblíbeným umělcem, snění.  

Pro ilustraci uvádím příklad práce s tématem snění. 

A) Snění 

Sny jsou unikátním zdrojem příběhů každého z nás. Každý máme svůj jedinečný a 

neopakovatelný sen. Příběh, jenž se v něm odehrává, bývá často plný abnormalit a kuriozit, 

jež by nás během dne ani nenapadly.  

Při práci ve VV může toto téma sloužit k odlehčení či formě hry. Jedná se o aktivitu, která má 

potenciál přinést humorné prvky do žákovské tvorby.  

První část: Vytvoření snového příběhu (Práce s textem)  

K tvorbě unikátních jednotlivých snových příběhů použijeme jednoduchou dětskou hru 

spojenou s krátkou strukturou příběhu, kterou vytvoří vyučující. Tato hra je původně založená 

na postupném přidávání slov určitých kategorií, při čemž každý žák napíše jedno slovní spojení 

na svůj papír, poté jej zahne tak, aby nebylo možné vidět, co napsal, a pošle jej dalšímu žákovi, 

ten napíše další slovo atd. Nejznámější a nejjednodušší struktura je: „kdo, s kým, co dělali, kdy, 

kde a proč.“  

Pro naše účely vedoucí k následnému výtvarnému zpracování jsem zvolila kategorie jako např. 

barva, materiál, pocit aj. a zároveň užila jeden sjednocující prvek „archetypu moudré ženy“ – 

babičky.  

Studenti nejprve napsali zadaná slova a až později je doplnili do předpřipraveného příběhu. 

Struktura: 1) KDY 2) KDO/CO 3) KDE/KAM 4) MATERIÁL 5) BARVA 6) POCIT 7) CO  
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Příběh: „(1) (2) přišel ke mně a vzal mě do/na (3). Všechno tam bylo z (4) v (5) barvě. Cítil/a 

jsem (6). Zůstali jsme na chvíli tam a za malý moment se objevila moje babička a dala mi (7).“ 

Tímto způsobem obdržel každý ze studentů jeden snový příběh, jenž byl podnětem pro 

následující výtvarné zadání. 

Obr. č. 40: Výsledek slovní hry – hledání námětu pro sen fiktivní postavy (studentské práce) 

Druhá část: (Výtvarná část) 

Stěžejní je v tomto případě práce s barvou a texturou (ilustrovat zmíněný materiál, ze kterého 

byla vytvořená scéna v konkrétním snu).  

Slovní hrou jsme získali příběh, jenž je námětem pro výtvarnou tvorbu. 

Technika I: Grafika – monotyp (Klíčová slova: Textura, výřez, dojem) 

Technika II: Kresba – komiks (Klíčová slova: Příběh, ilustrace, komiks) 

Z našich snů si jsme často, kromě děje, schopni vybavit určitý pocit, dojem či barevnost.  

Zadání pro grafiku: Úkolem bude nejprve vytvořit jednoduchou přípravnou kresbu s důrazem 

na kompozici a rozdílné textury ploch, z té žáci vyberou nejzajímavější výřez a ten převedou 
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do techniky monotypu. Pomocí té se pokusí vystihnout kvalitu materiálu, jeho texturu, 

barevnost a vlastnosti. 

Zadání pro kresbu komiksu: Vystihnout za pomocí 3 komiksových (dějových) sekvencí příběh 

snu. 

Moje realizace: Se studenty jsem z důvodu nedostatku času vytvořila kresby, které byly 

pouhými ilustracemi jednotlivých příběhů. Jako nosný, i v této zjednodušené formě 

výtvarného úkolu, vnímám právě přístup k práci s prostorem, v němž figuroval konkrétní 

materiál a jeho barva.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 41: Ilustrativní kresby – sny (Studentské práce) 
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5. Fáze: Autorská kniha – Leporelo 105 

• Časová dotace úkolu: 2–3 x 90 minut 

• Pomůcky: různorodý materiál pro tvorbu vazby a autorských knih; provázky, lepidla, 

papíry, látky atd.  

• Hlavní inspirační východiska: knižní vazby, autorská kniha, kniha jako objekt, Nakladatelství 

Baobab 

• Tuto fázi jsem se studenty nerealizovala 

Zadání: Použijte vzniklý obsah z předchozích lekcí k vytvoření autorské knihy – deníku. 

Sjednocujícími prvky jsou dvě pravidla: Za prvé: použít pro titulní stranu kolážový portrét;                     

za druhé: zpracovat knihu ve formě leporela. Formát celého deník a užitý materiál je libovolný.  

Žáci vytvoří finální podobu knihy, jejímž obsahem jsou veškeré vzniklé úlohy z deníkové tvorby. 

Jedná se, především v této fázi, o velice autonomní přístup a je třeba, aby každý z žáků 

konzultoval svou ideu nejprve s vyučujícím (i ostatními žáky). Studenti se tak učí celému 

procesu od plánování a reflektování svého výtvarného uvažování až po jeho realizaci.  

Dokončení autorské knihy též odpovídá závěru celého projektu. 

6. Fáze: Reflexe a hodnocení: 

Jako kritérium hodnocení je možné zvolit skutečnost, že žák: 

1) Je svou výtvarnou prací schopný vyjádřit obsah 

2) Je schopen citlivě a účelně využít výtvarné prostředky. (Jako např.: využití plochy, formátu, 

kompozice, citlivá práce s kresebnou linií, čitelnost textu atd.) 

3) Naplnil zadání v podobě autorské tvorby, přesto však dokázal zahrnout stanovená pravidla 

a limity (formát, technika, obsah, časový limit, plánování) 

4) Je schopen reflektovat proces své tvorby s ohledem na komplikace, způsoby řešení a 

vyvození obecných pravidel pro svou budoucí tvorbu.  

  

                                                           
105 Tato fáze je zařazená pouze v případě, že nepracujeme již od začátku do již vytvořených deníkových zápisníků.  
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4.2. Virtuální deník na sociální síti – Využití Facebooku ve VV 
 

Tento projekt jsem realizovala na Gymnáziu Na Pražačce v rámci své měsíční praxe na podzim 

2016. Pracovala jsem s 12 studenty 3. ročníku šestiletého cyklu. Celý projekt má potenciál být 

dlouhodobou náplní hodin výtvarné výchovy, v mém pojetí byl zkrácenou verzí. Ta však 

fungovala jako užitečný a přínosný experiment pro práci se sociální sítí Facebook ve VV. 

Souhrnná zpráva byla publikována v časopisu Výtvarná výchova časopis pro výtvarnou                                

a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní ve dvojčísle 1-2/2017.106 

Na základě schématu zobrazujícím pojetí deníku (viz str. 87) jde v tomto případě o práci                                       

na sociální síti. Deníková tvorba, v tomto pojetí, vnáší do struktury navíc práci s faktem                                

a dějinami umění. S žáky vytváříme profily umělců, jenž žili a jsou známými výtvarnými 

osobnostmi. Přidanou hodnotou je nám nástroj sociální sítě. Ten reflektuje současná média                        

a technologie přinášející nový rozměr do propagace autorské umělecké práce, také však odráží 

změnu v pojetí deníku jako média pro sebevyjádření.  

Jak jsem již naznačila, v počátku projektu pracujeme s faktickými a životopisnými údaji                               

o jednotlivých uměleckých osobnostech, následně se však pustíme tohoto pomyslného 

odrazového můstku a začínáme vytvářet současný imaginární deník, který stojí na představě, 

že tento umělec nezemřel, ale stále žije a je aktivním uživatelem sítě Facebook. Aktivita                            

na sociální síti přináší veškeré možnosti jejího využívání v kontextu umělecké činnosti, její 

propagace a interakce s jinými uživateli, jimiž jsou ostatní studenti. Vytváříme tedy umělou síť 

imaginárních uživatelů propojených pouze mezi s sebou (žádní jiní uživatelé v seznamu 

spřátelených kontaktů). Tito uživatelé předstírají roli konkrétních umělců a jejich aktivitu                        

na sociální síti. 

K realizování tohoto projektu je důležité a stěžejní technické vybavení školy, tedy možnost 

využití počítačů s internetem. Na rozdíl od prvního deníkového pojetí, v tomto případě 

studenti pracují ve dvojicích, počítač je tedy jeden do dvojice. 

Tento projekt umožňuje neustálý růst sítě uživatelů v podobě dalších žáků tvořících v roli 

„aktualizovaných umělců“, je tedy možné v něm pokračovat i s rozdílnou skupinou žáků. 

                                                           
106 Výtvarná výchova, časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Univerzita Karlova 
v Praze, Pedagogická fakulta. ISSN 1210-3691. 
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Didaktická struktura 
 

Klíčová slova: sociální síť, Facebook, nové technologie, média, identifikace, parafráze, dějiny 

umění, kontexty, média, postprodukce, remediace  

Cíl projektu: Vytvořit interakci 6 vybraných aktualizovaných umělců na sociální síti Facebook, 

aktualizovat prvky tvorby vybraných umělců; parafráze – přesah; vizuální uvažování, mediální 

gramotnost a rozvoj kritického myšlení 

Mezipředmětové vztahy: Informatika a informační a komunikační technologie; český jazyk  

Průřezové téma: Mediální výchova 

Hodinová dotace projektu: Doporučeno: 10 x 90 minut, Realizováno: 8 x 90 minut 

Věk žáků: 4. C (šestileté gymnázium - 3. roč. SŠ) 

Pomůcky: 6 PC, internet, barvy, nůžky, lepidlo, lepenky, fotoaparát, Photoshop či jiné 

programy, se kterými vyučující dokáže pracovat 

Učivo: Imaginární „deníková“ tvorba na sociální síti založená na identifikaci se s existujícím 

umělcem jako nástroj pro subjektivní uplatnění vizuálně obrazného vyjádření. Výtvarné 

vyjádření, stylizace, práce s fotografií, vyjádření osobnosti autora, tvůrčí přístup. Práce 

s textem a obrazem. Dějiny umění, nová média, technologie, komunikace, sociální interakce. 

Fiktivní identifikace s aktualizovaným umělcem z historie jako nástroj k studiu dějin umění, ale 

též k originálnímu a tvůrčímu uvažování v možnosti využití nových médií a technologií. 

Očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího plánu pro gymnázia (RVP G):107 

Obrazové znakové systémy:  

• rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů a zároveň 

vědomě uplatňuje jejich prostředky k vytváření obsahu při vlastní tvorbě a interpretaci 

• v konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření vlastní i umělecké tvorby 

identifikuje pro ně charakteristické prostředky 

                                                           
107 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 
ISBN 978-80-87000-11-3. Dostupné z: file:///C:/Users/acer/Downloads/RVPG-2007-07_final%20(1).pdf 
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• na příkladech vizuálně obrazných vyjádření uvede, rozliší a porovná osobní                                          

a společenské zdroje tvorby, identifikuje je při vlastní tvorbě 

• na příkladech uvede vliv společenských kontextů a jejich proměn na interpretaci 

obsahu vizuálně obrazného vyjádření a jeho účinku v procesu komunikace 

• pojmenuje účinky vizuálně obrazných vyjádření na smyslové vnímání, vědomě s nimi 

pracuje při vlastní tvorbě za účelem rozšíření citlivosti svého smyslového vnímání 

Znakové systémy výtvarného umění: 

• nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých projektů 

• využívá znalosti aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného 

média pro vyjádření své představy 

• charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně obrazných vyjádření                                          

a konkrétních uměleckých děl a porovnává výběr a způsob užití prostředků  

• své aktivní kontakty a získané poznatky z výtvarného umění uvádí do vztahů jak 

s aktuálními i historickými uměleckými výtvarnými projevy, tak s ostatními vizuálně 

obraznými vyjádřeními, uplatňovanými v běžné komunikaci 

• na konkrétních příkladech vysvětlí, jak umělecká vizuálně obrazná vyjádření působí                                  

v rovině smyslové, subjektivní i sociální a jaký vliv má toto působení na utváření postojů 

a hodnot 

• vytváří si přehled uměleckých vizuálně obrazných vyjádření podle samostatně 

zvolených kritérií 

• na konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření objasní, zda a jak se umělecké 

vyjadřovací prostředky výtvarného umění od konce 19. století do současnosti promítají 

do aktuální obrazové komunikace 

• samostatně experimentuje s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní tvorbě 

uplatňuje také umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění 

Umělecká tvorba a komunikace: 

• vědomě uplatňuje tvořivost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor 

rozvoje své osobnosti; dokáže objasnit její význam v procesu umělecké tvorby i v životě 

• uvědomuje si význam osobně založených podnětů na vznik estetického prožitku; snaží 

se odhalit vlastní zkušenosti i zkušenosti s uměním, které s jeho vznikem souvisejí 
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1. Motivační fáze projektu: 

• Časová dotace: 45 minut 

• Pomůcky: projektor, PC 

Diskurz na téma deníkové tvorby; Píšete si deník? Zaznamenáváte někam svoje myšlenky, 

nápady, inspirace? Kde byste své myšlenky a záznamy našli?  

Používáte Facebook? K čemu vám slouží? Sdílení, komunikace, prezentace, ukládání 

vzpomínek? Má stejnou či podobnou funkci? V čem ano/ne?   

Jak se prezentují současní umělci? K čemu využívají sociální sítě? 

Jmenujte specifika aktivity na sociální síti. Osobní profil jedince vs. umělecké autority a jejich 

specifika.  

Ukázka autorských profilů současných umělců (Mário Linhares (PT), Manuel San Payo (PT), 

atd.) 

Obr. č. 42: Ukázka profilů současných portugalských umělců na sociálních sítích 

Zadání pro celý projekt:  

• DENÍK – PROFIL – TVORBA (již nežijícího) aktualizovaného umělce z dnešní pozice  

• Pracujte ve dvojicích 

• Představme si, že tato osobnost nezemřela, přemýšlejme jako ona, vciťme se do ní, 

uvažujme jako ona – VÝTVARNĚ A VIZUÁLNĚ 
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• Výzkum, hloubková sonda, umění POROZUMĚT kontextům života a tvorby vybrané 

osobnosti a VĚDĚT – VYSVĚTLIT – OBHÁJIT je před ostatními 

• Představte si, že osobnost tvoří DNES za užití DNEŠNÍCH PROSTŘEDKŮ a TECHNOLOGIÍ 

• Buďte kreativní a vynalézaví! (Nikdo ze zmíněných umělců se nedržel při zdi) 

• Neužívejte vulgarismů ani žádných jiných hanlivých vyjádření 

• Je možné „navázat/vyjádřit se“ k jakékoliv životní éře (vše je pro nás minulost) 

• Na celém projektu budeme pracovat během našich setkávání, pro větší důvěryhodnost                        

a propracovanost celé sítě však nebude od věci, pokud budete chtít pokračovat i z domu 

• Využívejte veškeré možnosti a nástroje sociální sítě – interakce, komentáře, sdílení atd.  

 

Veškerý sdílený obsah a aktivita jsou součástí hodnocení, vyučující má nad nimi přehled a má 

bezpodmínečný přístup ke všem profilům a aktivitě. 

2. Fáze: Aktivace uživatelských účtů a společné sítě (organizační část) 

• Časová dotace úkolu: 45 minut 

• Pomůcky: počítače s připojením na internet, sociální síť Facebook 

Zadání: Vytvořte dvojice, vylosujte si náhodně jméno umělecké osobnosti, jejíž imaginární 

profil budete spravovat. 

Osobnosti: Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Pablo Picasso, Jiří Kolář, René Magritte, Salvador 

Dalí 

Přihlaste se na konkrétní profil na síti Facebook (Dle předpřipraveného vzoru 108)  

3. Fáze: Profil – Práce s faktem 

• Časová dotace: 90 minut 

• Pomůcky: počítače s připojením na internet, sociální síť Facebook 

• Příprava učitele: Seznam doporučených internetových zdrojů 

                                                           
108  Vyučující připraví profily na síti Facebook. Založí 6 nových profilů, které mezi sebou vzájemně propojí 
„spřátelením“ uživatelů (Jakákoliv interakce s jinými uživateli je přísně zakázaná). Jména uživatelů je třeba 
pozměnit, libovolným způsobem, jenž Facebook umožní. Já použila křestní jméno osobnosti a místo příjmení 
jsem ve všech případech použila „Pražačka“.  
Vyučující má zároveň vytvořený svůj profil, jenž je též součástí interní uživatelské sítě vytvořené za tímto účelem, 
díky němu sleduje online aktivitu studentů. 
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Zadání: Dle struktury profilu na síti Facebook vyplňte reálie ze života osobnosti, snažte se                         

o autenticitu. 

• Studenti přidávají příspěvky s konkrétní datací ze života zmíněné osobnosti (K dispozici 

mají předpřipravený seznam doporučených zdrojů.)109  

Sdílejte minimálně tři rozdílné informace (narození, místo bydliště, první ateliér, první výstava 

atd.) 

Interakce mezi uživateli (hledejte, v čem se konkrétní osobnosti setkávají, znali se, tvořili 

společně, reagovali na sebe?) 

• Studenti tvoří samostatně, vyhledávají informace na internetu a dostupných zdrojích.   

 

Obr. č. 43: Práce s biografickými údaji (studentské práce) 

Reflexe: studenti krátce představí informace, které se o umělci dozvěděli, ostatním 

studentům.  

 

                                                           
109  Je vhodné zařadit krátký úvod o kvalitě a důvěryhodnosti internetových zdrojů (ověřené informace, 
problematika zdroje Wikipedie) 
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4. Fáze: Profilový obrázek a Úvodní fotka 

• Časová dotace: 2 x 90 minut 

• Pomůcky: počítače s připojením na internet, sociální síť Facebook, grafický program, 

fotoaparát 

Zadání: 

Výtvarný úkol: Vytvořte Profilový obrázek a Úvodní fotku pro Facebookový profil umělce (Pro 

profilový obrázek vycházejte z existujícího autoportrétu/portrétu autora, pro úvodní fotku 

z reprodukce jeho díla – posuňte je však formálně i obsahově dále – parafráze za užití jiných 

médií a nových technologií) 

• Tvorbě předchází reflexe každého z autorů – (Co jste se o autorovi a jeho tvorbě 

dozvěděli?) Frontálně diskutujeme specifika tvorby, přesahy, tendence umělce 

k médiu současného umění – projekce, diskuze vedoucí k definování zásadních 

specifik a prvků tvorby konkrétního umělce, kterých se studenti chytí pro inspiraci 

a úvahy o aktualizovaném přístupu k tvorbě 

• Technika volitelná: malba, kresba, koláž, Photoshop, fotografie  

• Vyfotit/nahrát – sdílet na síť 

Obr. č. 44: Profilové obrázky: Zleva: René Magritte, Paul Gauguin, Pablo Picasso (studentské 

práce) 
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Obr. č. 45: Úvodní fotka: Jiří Kolář (studentská práce) 

5. Fáze: Média  

• Časová dotace: 90 minut  

• Pomůcky: počítače s připojením na internet, sociální síť Facebook, grafický program, 

fotoaparát, online „GIF maker“ (např.: i.picasion.com) 

• Příprava učitele: Vyhledat na internetu články, věnované konkrétním umělcům                              

a vybrat titulní nadpisy, jejichž význam je doslovném smyslu zavádějící, dvousmyslný 

či humorný 

• Umělecký kontext: Robert Šalanda: výstava „Hírouz“ Galerie NoD, 2010 (Práce s médii 

a kvalitou sdělení; užití sportovních komentářů.)110 

• Klíčová slova: Média, inscenovaná fotografie, manipulace, postprodukce, ne/sdílnost, 

absurdita, ironie, vtip, reklama, propagace, ilustrace   

Zadání: Vytvořte ilustrační obrázek (video) k titulnímu nápisu k článku nalezeném                                              

na internetu. Výsledek vložte na svůj profil společně s titulkem.  

„Gauguinovy slavné Tahiťanky čelily ve Washingtonu útoku neznámé ženy“ 

„Na trhu se po 40 letech objevila kuchařka Salvadora Dalího“111 

„RECENZE: Kolářovy poetické hry s nůžkami a lepidlem“112 

„Byl Vincent Van Gogh Jackem Rozparovačem?“  

                                                           
110 Rozhovor s umělcem o výstavě v galerii NoD, 2010. Dostupné [online] z: https://wave.rozhlas.cz/hirouz-kdo-
je-hrdina-5259336 
111 GIF k nalezení [online] na: https://vimeo.com/205756811 
112 GIF k nalezení [online] na: http://i.picasion.com/pic83/069b832ceeee8b087a3556965d46a5cb.gif  

https://vimeo.com/205756811
http://i.picasion.com/pic83/069b832ceeee8b087a3556965d46a5cb.gif
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„Lupiči vrátili Magritta. Nemohli ho prodat, tak se spokojili s výkupným“113 

„Z galerie v Aténách zmizel Picasso, tři obrazy vynesli zloději oknem“114 

 

Obr. č. 46: Práce s médii, Ilustrační obrázky k článkům z internetu (po řádcích) (studentské 

práce) 

 

                                                           
113 GIF k nalezení [online] na: http://i.picasion.com/pic83/d35eaa34b08cc1b65ea5a5699ce92e6e.gif   
114 GIF k nalezení [online] na: https://vimeo.com/205756411 

http://i.picasion.com/pic83/d35eaa34b08cc1b65ea5a5699ce92e6e.gif
https://vimeo.com/205756411
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6. Fáze: Fotoalbum na téma „Procházím školou“ 

• Časová dotace: 20 minut (doplňující úkol pro rychlejší studenty) 

• Pomůcky: fotoaparát, počítače s připojením na internet, sociální síť Facebook, grafický 

program 

Zadání: Sdílejte album fotografií s komentářem– představte si, že daný umělec prochází školou 

a nechává se inspirovat, fotografuje a nabírá inspiraci.  

Vciťte se do něho, uvažujte, co by ho zaujalo, co by vystihlo jeho pohled na svět, co by ho 

fascinovalo a inspirovalo?  

• Fotografování jako proces hledání inspirace pro následující tvorbu 

Obr. č. 47: Fotoalbum, Paul Gauguin (studentské práce) 
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7. Fáze: Prezentace, hodnocení a reflektivní dialog  

• Časová dotace: 2 x 90 minut  

a) Prezentace profilu ostatním studentům (projekce a krátký výklad každé dvojice                           

o jednotlivých úkolech – jak je pojali, jaké techniky využili, co je bavilo, co se jim 

ne/povedlo) 

b) Hodnocení: Učitel krátce zhodnotí po odprezentování každé dvojice, co vnímá jako 

vydařené a z jakého důvodu. Ocení schopnost rozvést esenci umělecké osobnosti a její 

tvorby nad rámec tradičního uvažování. (Inovativní vs. konzervativní přístup) 

Jako kritérium hodnocení je možné zvolit skutečnost, že žák: 

1) Žák je schopen objasnit a vyjádřit svůj záměr a obsah své tvorby 

2) Žák je schopen spolupracovat ve dvojici (jaká byla kvalita spolupráce?) 

3) Žák je schopen prezentovat a zdůvodnit jednotlivé formy řešení 

4) Žák naplnil zadání jednotlivých úkolů (co se týče obsahu, časového limitu, plánování) 

5) Žák je schopen reflektovat proces své tvorby s ohledem na komplikace, způsoby řešení 

a vyvození obecných pravidel pro svou budoucí tvorbu 

 

c) Reflektivní dialog a přednáška na téma tvorby v prostředí internetu  

• Internet jako specifické prostředí umělecké tvorby 

• pojem osobní/anonymní, historie/aktuálnost, svoboda projevu, jazyk, identita, 

dosažitelnost, pluralita názorů, radikální svoboda, subjektivita 

• Internet umění, post internet umění (Didaktická podpora: viz příloha č. 2) 
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ZÁVĚR  

 

„Nejdokonalejší jazyk je onen, který leží za hranicemi všeho, co lidská slova mohou říci,“ 115 říká 

Ulises Carrión. Právě ona hranice byla předmětem mojí práce. V jakém smyslu se setkává slovo 

a obraz ve snaze promlouvat k divákovi svých bohatým jazykem. Popisnost obrazu či obraznost 

slova jako by zastupovaly pouhý zlomek této vzájemné interakce. Otázka, v jaké formě se slovo 

objevuje v obraze a co do něho přináší, zaznívala současně do tázání na možnosti výpovědi 

obrazů namísto slov.  

Deníková forma nám posloužila jako příklad způsobu umělecké tvorby vyživované autenticitou 

a autorskou jedinečností. Zároveň se stala nástrojem k hlubšímu průzkumu na poli současného 

umění. Nalezené principy deníkovosti, byly definovány a popsány na konkrétních příkladech                     

z umělecké praxe a tím se staly základnou pro praktickou autorskou část diplomové práce.  

Čtyři odlišné deníkové formy reprezentují jednotlivé přístupy a jsou zároveň autentickými 

záznamy reflektujícími dva studijní pobyty v Portugalsku realizované během navazujícího 

magisterského studia.  

Během šesti měsíčního pobytu v Lisabonu vznikla také polovina didaktické části, jež byla 

realizována v rámci praktické stáže na fakultě výtvarného umění Belas – Artes. Médium deníku 

bylo zkoumáno jako nástroj pro rozvoj žákovské tvořivosti obohacené o prvek identifikace                      

s fiktivní osobností.  

Odlišný přístup k deníkové tvorbě byl realizován během praxe na Gymnáziu na Pražačce, 

v němž jsme využili sociální síť Facebook jako součást výuky dějin výtvarného umění s přesahy 

do autorské tvorby inspirované aktualizovaným umělcem z minulosti.  

Deníková forma, v kontextu tématu Obraz jako slovo, pro mě v počátku představovala pouze 

jednu z možných koncepcí její zkoumání. Postupem času jsem však nalezla hlubší spojitosti                  

a kontexty, které byly zajímavé jak s ohledem na autorskou část, tak také jako didaktický 

námět, jenž přinesl mnoho překvapujících a inspirativních rovin uvažování.  

Svou diplomovou práci považuji za velice cenný, osobní a autorský začátek své nadcházející 

pedagogické praxe. 

                                                           
115 CARRÍON, U.: The New Art of Making Books. Nicosia: Aegean editions, 2001. 
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Přílohy: Příloha č. 1: Didaktická podpora: Principy deníkovosti ve výtvarném umění
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Příloha č. 2: Didaktická podpora: Inspirační zdroje pro úvod do mediální umění 

idaktická podpora: viz příloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Diváctví“ – blogeři, Emily´s video (Youtube) 

Sociální síť – blogy, komunity, 

komunikace na nové bázi  

Mediální umění – Masová komunikace, zpochybnění autorství, video art – 

záznam, sociální síť, identita, parafráze, kontexty, média, postprodukce, 

internet art, post internet art 

Počítač – mediální technologie, 

manipulovatelnost, 

reprodukovatelnost 

 

Internet – prostor radikální 

svobody, net art, prostředí, 

pluralita, komunikace, zrychlení, 

nová forma času a prostoru 

Markéta Baňková NY City map http://www.nycmap.com  

http://aporee.org  Zvuková mapa – sound art 

Vuk Cosic – první sdílený obraz v roce 1995 

Eliška Podzimková – Instagram  

Taryn Simon – http://www.imageatlas.org                      

Nadav Hochman, Lev Manovich, Jay Chow – Phototrails 

 

Information diet – přehlcení, jak vstřebat 

množství informací? Intenzita zastřena 

množstvím, nemožná orientace  

Post internet – vystřízlivění/beznaděj/ironie 

Hito Steyerl – cirkulacionismus – není 

důležité tvořit ale sdílet; obsah není 

důležitý; je manipulovatelný 

Artie Vierkant – 

image objects, 

záznamy, 

konstruování 

reality 

 

Kristýna Lutz – 

Scroll bar  

John Knoll – Jennifer in Paradise (1987) 

 

Constant Dullaart – Jennifer in Paradise (2014) 

Krištof Pešek – Collapsing 

Complexity (video)  

 

http://www.nycmap.com/
http://aporee.org/maps
http://www.ljudmila.org/~vuk/
http://www.imageatlas.org/
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