
Toto je pracovní nerecenzovaná verze konferenčního příspěvku. 

 
Kultura, umění a výchova 
Mezinárodní konference k příležitosti založení stejnojmenného odborného recenzovaného časopisu a k příležitosti  
440. výročí založení Univerzity Palackého. 
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  
23. – 24. 5. 2013 

 

Tvůrce, učitel a žák 

Kateřina Dytrtová, Martin Raudenský 

 

Anotace: Postprodukční prostředí způsobuje nebývalou propustnost zón mezi 

jednotlivými obory, strategiemi a často zrcadlí jejich kooperaci. Tento text pojednává o 

projektu, jehož koncept propojuje oblast umělecké a edukativní vizuální oblasti. Tvorba žáků 

se vztahuje ke kontextu tvorby umělce, který zpětně reagoval na tvorbu žáků. Cílem textu je 

prokázat, že vnější podoba dvou tvůrčích projevů neznamená jejich stejný význam. Projekt 

byl uveden do souvislostí umělecké a výstavní instituce.  
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Úvod 

Článek otevírá otázku, jak se v praxi může vztahovat výtvarná výchova k umění. 

Postprodukční prostředí (Bourriaud, 2004) způsobuje nebývalou propustnost zón mezi 

jednotlivými obory, strategiemi a často zrcadlí jejich kooperaci (Kopčáková, 2011). Tento 

text pojednává o projektu, jehož koncept propojuje oblast umělecké a edukativní vizuální 

oblasti. Pracovně pojďme tuto dialogickou formu: tvůrce – učitel – žák a zpětně v opačném 

provedení ve smyčce nazvat edukativně uměleckým vizuálním „ping pongem“ (tvůrce: 

Martin Raudenský, učitel: Kateřina Dytrtová a žáci páté třídy Základní školy v Řehlovicích). 

1. Stanovení problematiky 

Jestliže nás zajímá, které konkrétní umělecké nebo obecně kulturní jevy mají dnes 

významný edukativní potenciál, nastavili jsme výtvarnou situaci tak, aby učitel reagoval při 

koncepci výtvarného zadání na svět umění vybraného tvůrce s účelem navázání dialogu.  

Zajímá nás, jaké informace potřebuje znát ze světa umění a jaké odjinud, ze světa teorií, ze 

světa vizuálních oborů obecně. Jak vzniká autonomie školní tvorby, která není ani uměním, 

ale ani osobní volbou a tvorbou žáka, kterou by přirozeně zvolil, kdyby do školy nechodil. 
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Asi by přirozeně nevybral zkoumání vztahu metafory a doslovnosti a nových rolí pro objekt, 

což vědomě a rozfázovaně následující projekt řeší.  

Z takového nastavení vysvítá důležitá role učitele, který volí věku dětí neadekvátní 

teoretické problémy, ale umí je transformovat do činnosti, kterou děti pochopí a tvořivě, 

nenapodobivě zvládnou. Nemusí se snižovat na teoretickou úroveň žáka. Dotýkáme se tak 

důležitého napětí mezi vlastní tvořivou expresivní činností žáka (Slavík, 2009) a ne-

žákovským konceptem, což je specifický prostor předmětu výtvarná výchova, který 

legitimizuje jeho existenci oproti jiným výukovým předmětům a z tvorby umí učinit výuku. 

Tvořivou činnost dělají žáci, koncept tvoří učitel a nemusí z toho vyplývat známá chyba, že 

žák je prodlouženou rukou výstavy schopného pedagoga.  

Zajímá nás, kdy začíná výtvarné přemýšlení a kdy, za jakých podmínek se uzavírá, 

aby děti porozuměly svým vlastním postupům. Kdy známá výtvarná dětská schémata lze nově 

použít a proč je tak důležité rozšiřovat a paralelně naleptávat jejich sortiment v dětské mysli. 

Rád by samotné žáky naučil záměrně myslet ve výtvarných procesech, v těchto nových 

nenapodobivých verzích světa. Projekt jako médium zvolil kresbu. Zkoumalo se, jestli žáci 

umí proměňovat role obvyklým předmětům. Tedy předmět výtvarná výchova může mít i 

výzkumnický cíl (Kratochvílová; Pejčochová, 2012)
1
. Klíčovým teoretickým, žákům i nadále 

neznámým termínem (žák nemusí znát teoretické zázemí konceptu učitele) bude slovo prop, 

tedy zcizená, proměněná role (Slavík, 2001).  

Další text, který seznamuje s vlastním projektem, teoreticky zdůvodňuje 

nezaměnitelný charakter předmětu výtvarná výchova, založeném na aktualizovanosti žáka, 

který sám volí, tedy na žádané a tolik potřebné činnosti a tvorbě. Tato tvorba je expresivní a 

žádný jiný výukový předmět neobsahuje tak vysoké procento tohoto specifického fenoménu. 

Text zdůrazňuje vědomé a zacílené volení prostředků konceptu, které tvorbu regulují, aniž by 

dodávaly návod. Přitom navazují jak na svět umění, tak na teoretické zázemí vizuálních 

                                                           
1
 Tento text si klade za cíl poukázat na rozdílnosti obsahů jednotlivých komunikačních aktů účastníků tvůrčích 

kreativních procesů v různých sociálních rolích. Testovacím vzorkem výzkumné sondy byla skupina účastníků 

projektu INTEGRA JAM, který se zabývá inkluzí osob s mentálním a kombinovaným postižením do intaktní 

populace. Projektu se tedy standardně účastní pedagogové, umělci, děti a studenti a hendikepovaní. 
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oborů. Jsou voleny situace a objekty všedního běžného života a právě na nich jsou aplikovány 

postupy soudobého umění (změna identity, funkce, metafora, fikční příběh).  

Pro učitele je zde vymezena role, která chápe možnosti a strategie tvůrce a vytvoří 

takové výtvarné zadání a posléze edukativní prostředí, že žáci tvoří vůči tvorbě tohoto tvůrce 

kompatibilní vizuální projev. Pak tvůrce, na jehož tvorbu je v zadání reagováno, může opět 

vstoupit do tvůrčího procesu a účastnit se ho, reagovat na něj. V této reakci (umělec, autor) 

vytvořil sérii velkoformátových sítotisků (2000 × 2100 mm), řadu tisků ve formátu A3 

vytvořených tiskovým strojem Risograf, čtyři krátké animace, pro akci spojené s vernisáží 

výstavy. Dále sadu samolepek motivicky odkazujících k dětským kresbám a malé kinetické 

vizuální objekty (tahací panáky). Těmito samolepkami a kinetickými objekty děti zas 

v odpovědi tvůrci dotváří ve chvílích před zahájením výstavy svou vlastní tvorbu. Oba tvůrčí 

principy, dialog žáci – tvůrce, jsou vystaveny na společné vernisáži, kde děti poprvé vidí 

tvorbu autora a svou vlastní ve vzájemné konfrontaci. Je dosaženo stavu, který je začátkem 

pro uvažování o proměně významu, o řeči vizuálu, ze kterého může pramenit mnoho dalších 

vizuálních zadání, situací a projektů. 

Z hlediska výtvarné výchovy se otevírá otázka účinnosti a teoretické zakotvenosti 

výtvarného zadání, které reaguje na současný stav vizuálního oboru. Je vyhledáno takové 

teoretické zázemí, které vysvětluje nebo nechává uvažovat nastalou výměnu vizuálních 

významů. Jako cíl nestanovuje obvyklou rukodělnost nebo napodobení výrazu tvůrce nebo 

ovládnutí techniky, ale analýzu proměny významu (Slavík, Dytrtová, Lukavský, 2009). Ač 

vzhledově velmi podobné, významově velmi odlišné, tak lze charakterizovat výsledné dvě 

tvůrčí linie -  tvorbu žáků a tvorbu tvůrce.  

Tyto odlišnosti a významy umět analyzovat, pochopit a učinit je cílem výsledné úvahy 

a zkušenosti žáků i tvůrce je, myslím, příhodná postprodukční dovednost a znalost. Ovšem 

také inovace oboru výtvarná výchova. Buduje aktuální síť metod i cíle tohoto předmětu tím, 

že promýšlí vhodné strategie, které vysvětlí a zvýznamní sociální, oborový, věkový a 

intelektuální předěl mezi dospělým tvůrcem a žákem. Všichni zúčastnění reflektují výslednou 

vizuální formu i proces, ve kterém tvorba vznikala.  
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Projekt byl součástí habilitační výstavy tvůrce, Martina Raudenského, a byl tak 

uveden do souvislostí umělecké a výstavní instituce (výstavní prostor Rampa Fakulty užitého 

umění UJEP Ústí nad Labem, název výstavy „Repete“, říjen 2012).  

Jaký byl průběh tohoto ping pongu? Autorovi, Martinu Raudenskému, byl dodán 

učitelem soubor více než padesáti dětských kreseb, vznikly podle zadání uvedeného níže, 

které byly autorem v následující etapě digitalizovány. Digitalizace umožnila uplatnit v práci 

s obrazovým materiálem různorodé postprodukční postupy. Na tomto základě vznikly 

následně dvě série velkoformátových sítotisků (2000 × 2100 mm, na obrazové příloze 

umístěny na zemi galerie) a řada tisků ve formátu A3 vytvořených tiskovým strojem Risograf. 

V obou případech došlo k výběru a integraci původních motivů vytvořených dětmi do nových 

celků a oproti výchozím monochromatickým kresbám byla do podoby grafických listů 

zapojena barva. Sítotisky vznikaly na základě pečlivé předtiskové přípravy, kompoziční 

rozvrh motivů byl podřízen skladebnému rytmu devíti listů formátu B1, z nichž se sestává 

výsledná plocha tisku (viz obrazová příloha).  

Výběr autora, jeho záměr a výtvarné rozhodování, ale také proměna velikosti formátu 

i specifické materiálové kvality dané tiskovou technologií stvrdily transformaci „školní“ 

dětské práce ve výstavní artefakt. Řada risografických tisků vznikala mnohem více spontánně 

(vrstvení motivů, proměna barev), což bylo dáno možnostmi dané technologie i podstatně 

menším formátem listů. Souběžně s tím byly kresebné motivy dětí zapojeny do čtyř krátkých 

animací. Výchozí video smyčka obsahovala projekci dětských kreseb bez dalších zásahů, v 

dalších třech projekcích pak autor v rozdílné míře kombinoval motivy dětských kreseb s  nově 

přidanými prvky. 

 V následující části textu předkládáme výtvarné zadání, které vytvořil učitel a je 

budováno tak, aby předjímalo poetiku (nikoliv podobu) tvorby Martina Raudenského, tedy 

aniž by bylo jejím „dokreslováním“, dotvářením nebo napodobováním.  Je důležité zdůraznit, 

že žáci dílo tvůrce nepoznali a neviděli až do vernisáže společné výstavy. Že je jejich tvorba 

tolik „podobná“ dílu tvůrce, je dáno vědomým a zacíleným zadáním, které bychom rádi 

odlišili od manipulace ve smyslu: žák jako nemyslící prodloužená ruka znalostí učitele, ač 

znalostí učitele bylo využito. A to proto, že cílem nebylo napodobit vyjadřovací kód (styl) 

tvůrce (těžko bychom pak otevřeli zajímavé a nové teoretické téma), ale vytvořit dvojí 
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paralelní svět „přibližností stylů“, jejichž proces, záměr a tedy i smysl a význam jsou odlišné 

(intence, záměrnost, in Searle, 1994).  

Snaha a důvody nepoužít známé dotvářecí edukační praktiky (dokreslování, 

napodobování) vyplývá z nutnosti podobného dosáhnout dvojím různým záměrem a otevřít 

důležitou otázku: Jak je budován význam (Peregrin, 1999) ve vizuálním oboru? Tyto 

dotvářející strategie jsou velmi oblíbené a nechceme snižovat jejich význam. V jiném 

kontextu a při jiných cílech výuky mají jistě svůj účel. Nacvičuje se jimi způsob uplatnění 

média v tvorbě, organizuje se větší všímavost pro detaily zběžně přehlížené. Ale co je nutné 

zdůraznit, je, že se jedná také o metody, které klamou pouhým přijetím vnějších (vizuálních) 

podobností a posouvají postmoderní postupy citace do eklektického nebo návodného stínu. 

V našem projektu si je dílo tvůrce a žáků ve výsledku podobné užitím konstrukčních metod, 

nikoliv napodobivých, a může být hrán výše zmíněný vizuální „ping pong“, který ozřejmí, že 

podobné nemusí mít stejný význam. Schopnost „zkonstruovat“ adekvátní a účinné zadání 

považujeme za důležitou schopnost učitele (Dytrtová, 2010). 

Tedy nerozpoznány a neanalyzovány mohou námi eliminované postupy (dokreslování, 

napodobování) vést k nepochopení koncepčních odlišností díla a tím i významu. Neobsahují 

vnímavost pro určení zásadně jiných záměrů, konceptů a výkladových soustav, tedy odlišných 

důvodů této dvojí vizuálně podobné, avšak ve významu velmi odlišné tvorby. Pro tyto vnější 

aspekty zavádíme termín „kontext“. Tyto proměny reflektovat a argumentovat je také cíl 

tohoto textu. Prokázat, že podobné není významově shodné a poukázat, že se tím příliš ani 

tvůrčí, ani edukativní část vizuálních oborů ke své škodě v analýze nezabývá. Dotýkáme se 

tak proměny interpretace (a dokonce i vidění) při změně výkladové soustavy (Wittgenstein, 

1993).
2
 

Otevíráme tak i kunsthistorické téma doložitelných tvůrců, kteří tvoří v modu duševně 

vychýlených nebo dětí. To se týká jak starší tvorby autorů typu skupiny Cobra a 

Dubuffettových metod, aktuálněji vlny nové exprese představované tvorbou A. R. Pencka, 

                                                           
2 Nakreslený kvádr mohu vykládat jako drátěnou konstrukci, jako skleněnou kostku, jako převrácenou 

bednu. Text podává pokaždé výklad situace. Ilustraci kostky tedy můžeme i třikrát jinak vidět.  

Věci vidíme tak, jak je interpretujeme. 
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George Baselitze, na domácí scéně pak Skreplových výrazových maleb či citací detailů 

dětských kreseb v malbách Stanislava Diviše apod. Samozřejmě i tvorby Martina 

Raudenského. Další snahou tohoto textu je tedy jasně oddělit uvažování v dějinách oboru 

(kunsthistorický obor) od teoretických otázek, jejichž řešení přispívá k znalosti, jak se „dělá“ 

tvorba, jak se buduje její význam. Dějiny způsobů vizuálních řešení „kdo tehdy co“ je jiný typ 

informací a znalosti, než teoretická schopnost vyjádřit způsob budování významu „proč dnes 

tak“ v tomto oboru oproti jiným oblastem.  

Upozorňujeme tak také na to, že ač srovnatelný humanitní hudební obor má teorie 

a kunsthistorii odděleny a artikulovány, v našich vizuálních oborech stále přežívá názor, že 

znalost historie oboru je teoretická znalost. Je však historická, a proto také používá jiný 

slovník a jiné metody, klade si jiné cíle a je založena na znalosti jiného typu literatury. Zatím 

však často platí, jakoby vše, co „nevoní od barvy“, bylo stejné, tj. není tvůrčí a praktické. 

Jakoby vše vyjadřované ve vizuálních oborech slovy, byl stejný obor. Není tomu tak, což se 

budeme snažit artikulovat v argumentaci dalšího textu. Upozorňujeme tedy také na to, co 

chybí ve struktuře vzdělávacích oborů jak v edukativním, tak uměleckém školství. Dějiny 

umění jako předmět a obor systémově existují. Teorie vizuálních oborů svou strukturu teprve 

budují.  

Po stručném nastínění problematiky se pojďme věnovat konkrétnímu provedení 

projektu hraného ping pong. Děti před vlastním výtvarným počinem dílo autora Martina 

Raudenského neznali, byli s ním seznámeni v den vernisáže, kdy jejich výkon byl již 

zafixovaný. Úkoly pro dítě označíme tučně a kurzívou. Důvody a úvahy učitele (Kateřina 

Dytrtová) slouží pro pochopení zadního plánu úvah při budování konceptu zadání. 

Sem vložit obrázky č. 1, č. 2 

2. Výtvarné zadání 

 

Vyber si předměty, které vidíš před sebou: sítko na čaj, otvíráky na konzervy, na 

kovové i korkové špunty, drtič česneku, špunt na víno, kráječ na vajíčka, kolíčky na prádlo, 

spínací špendlíky, kleštičky, nůžky, knoflíky… 
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Byly vybrány běžné předměty z kuchyně a z domácnosti, které nejsou zatíženy 

známým nebo estetickým použitím ve světě umění a mají naopak svou obvyklou všední roli. 

Umění vzniká ve všednosti a má ji sílu proměňovat, není to svět kdesi na skleněné hoře, je to 

možnost, jak nově myslet a intenzivně prožívat tzv. „všednost“. 

Manipuluj s nimi, zkus s nimi hrát divadlo a přisuzuj jim různé role: kdo koho může 

potkat, protože se ve tvé hře stal čím? Kdo koho může sežrat, kdo může znamenat co, kdo 

může způsobit co? Všímej si, proč některé role jsou zvolené velmi dobře a jiné méně, 

zdůvodni to. Vyměň si předměty, hledej dobré hráče pro své role.  

Loupák na brambory jako štika versus loupák na brambory jako svatební závoj jsou 

příklady očekávané vhodné a nevhodné role. Zdůvodnění je schopen utvořit sám žák, což je 

důležité, rozumí pak svému rozhodování. Vytváří vizuální metafory.  

Svá řešení neoznamuj slovy, dokresli předmět s příběhem jako komiksové políčko, 

abychom pochopili proměnu předmětu z vizuálu a kontextu.  

Teoreticky se tak otevírají problematiky propu, role, proměny, kontextu, metafory a 

hry (Slavík, 2001) Termín prop viz v závěru textu. Předměty v jiné výkladové soustavě 

proměňují nejen své role, ale mění se také způsob nazírání (Wittgenstein, 1993).
3
 

Příběhu dokresli prostředí, krajinu, počasí, předměty, řeč, myšlenky…  

Dítě nedokresluje, co vidí, ale co vymyslelo, jeho kresba je zde ve službě vyjádření 

nové role, kterou předmětu přisoudilo ve hře, a předpokládáme, že vznikne funkční minimální 

kresebný účelově neestetizovaný projev. Drtič česneku jako rytíř, kovový špunt na víno jako 

bílá paní, kolíčky na prádlo jako piraně... Známá řešení, stylizace a estetizace nebyly 

přinejmenším zadány a rozhodne-li se někdo pro ně, dělá to, protože to tak dělat chce nebo 

má tu potřebu, což je důležitá proměna. Obvykle dítě tohoto věku ví, jak přizpůsobit svůj 

projev stylizovaným, estetickým, předem známým modelům nebo stereotypům a vyplňuje 

jimi svůj neumělý projev. Budou se tu jistě objevovat, ale nutnost kreslit poměrně rychle, 

v předem ne známých funkcích bude pomáhat jejich mírnému naleptání. Také hraje roli 

                                                           
3 Pozoruji určitý obličej a najednou postřehnu jeho podobnost s jiným obličejem. Vidím, že se 

nezměnil a vidím ho přeci jinak. Tuto zkušenost označuji jako „postřehování jistého aspektu“. Příčiny 

zajímají psychologa. Nás zajímá pojem a jeho pozice mezi ostatními pojmy vyjadřujícími zkušenost 

(Wittgenstein, 1993). 
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vyžadované množství těchto neznámých řešení, která musí žák na malé ploše políčka udělat. 

Toto zadání se naučené „krásné“ stereotypy snaží nepodporovat také tím, že vzhled není 

hlavním stanoveným cílem. Cílem je vyjádřit změnu role a dopovědět to srozumitelně 

prostředím. Kresba „ve službě“ jisté funkci. 

Dítě vymýšlí zbytek významové výkladové soustavy pro význam své role tak, aby 

každý porozuměl. Tedy je jisté, že když loupák dostal nový vhodný a inovativní význam, pak 

mu dítě nejen rozumí, ale umí k němu vygenerovat celou soustavu z hlavy. Bude znatelná 

míra zaujetí a schopnosti vizuálně sdílet. Očekáváme výtvarné chudá i bohatá řešení, což je 

nutné, aby uviděli vzájemně i sami žáci a zjistili, oč víc se dověděli z výtvarně a narativně 

bohatých vizuálů. K této reflexi docházelo průběžně při výuce. 

Na komiksové políčko se můžeš dívat „jako kamerou“, zešikma, roztřeseně, opile, 

fascinovaně, nebo v detailu, když to budeš pro svůj příběh potřebovat.  

Úhel pohledu zapracovaný do výtvarné konstrukce je těžký úkol a „svobodně“ bez 

poučení ho téměř nikdy nikdo nepoužívá. Je zdrojem nového vizuálního významu, ale žák 

není zvyklý takové uvažování zohledňovat ani u filmu, kde je velmi výrazné, natož u 

komiksového políčka, kde ho má sám vytvořit. Neočekáváme proto, že se to zdaří, spíše se 

zjistí (a také zjistilo), že to nikdo neudělal. Ale můžeme se v reflexi problémově pídit, jak se 

to vlastně dělá a proč. Úkol nemá být splněn. Je ochutnávkou z možné budoucnosti a 

významnou pasivní znalostí, které si nejprve lze všimnout a časem ji pak možná i provádět. 

Obrácené fázování (dítě už používá prostředek, kterému ještě nerozumí) postrádá smysl a je 

dosažitelné pouze dodaným návodem, což klasifikujeme jako falešné výsledky ve vzdělání 

dítěte. 

Komiksové políčko nemusí mít rámeček bez poruch. Průchod hrdiny ho může 

protrhnout, ticho ho může rozpustit, akce ho může rozstřískat. Jeho proměna musí mít 

příčinu v příběhu. 

Snaha učitele zadat výtvarnou (vy-tvořenou) významovost i rámu políčka, vytvořit 

jeho sepětí s příběhem jako tvůrčí možnost, jak rozprostřít význam. Projevuje se zde učitelova 

znalost možností výtvarné formy komiksu. Je to ta část nových výtvarných význam 

formujících informací, která je pouze zmiňována jako možnost, ale děti si ji pro náročnost 

spíše nezvolí a předpokládáme, že opravdu vkomponovat takové vizuální vyjadřování do 
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dětské svobodné nenávodné tvorby znamená vytvořit samostatné zadání, účelovou pozornost 

a jiný učební čas. Zde tím dáváme možnost těm, kdo tvoří v „nadbytečné“ radosti a zaujetí, je 

nutné takové žáky rozpoznat. 

Předměty (kolíčky, otvíráky…) můžeš položit na papír a obkreslovat. 

Zde je účelově tvorba dětí jednak zrychlena a usnadněna, ale také uvedena do jiného 

(obludnějšího a proto expresivnějšího) měřítka, než by asi zvolili žáci. Hledáme průnik 

s tvorbou Martina Raudenského, který do výrazné exprese vlastního neohrabaně ukřičeného 

drátovitého rukopisu včleňuje technicistně chladné vizuály z prostředí médií. Jeho poetiku 

určuje vztah technicistního chladu výpůjček a expresivní kresby. Výsledkem je pouťová 

nesourodost působící velmi svěže, nepateticky, odlehčeně, poeticky, upřímně a neurvale. 

Zadání je koncipováno tak, že podobná atmosféra v expresi bude dosažena v projevu dětí 

možností obtáhnout předmět jako šablonu. Žáci zatím netuší, co to významově (v 

exemplifikaci a expresi) znamená. Jejich úvahy tohoto typu by v této fázi zdržovaly a není 

jich zatím zapotřebí. Budou náležitě zdůrazněny v pozdější fázi, až se bude zvětšovat měřítko 

práce celkově a žáci zpětně v tomto úkonu rozpoznají přípravu „na velký formát“ a hru 

s měřítky. Žáci jsou při vší volnosti striktně vedeni přesným zadáním s přesným cílem.  

Výtvarná zadání tohoto typu jsme již představili několikrát (Dytrtová, 2010). Jejich 

znakem je důrazně koncepční fázování procesu tvorby do jednotlivých kroků, které jsou 

nepřeskočitelné (jiná cesta je možná pouze se zdůvodněním žáka, aby věděl, proč tak činí), 

hodnotitelné (nemyslíme známkami), srozumitelné a ve své konstrukci nesou vyučovanou 

výtvarnou strategii. (Hodnotitelné ve smyslu porovnávat alternativy a hledat jejich nejlépe 

působivou a nejlépe zdůvodněnou verzi). Učitel i žák vědí, co kdy dělají a proč, aniž by 

omezovali tvůrčí potenciál. Ba naopak, v těchto zpřesněných a zúžených podmínkách žák 

musí začít myslet a vybírat. Tvorba tak vzniká snadněji a kvalitněji. Má zpětně 

zdůvodnitelnou výraznou poznávací účinnost. 

Materiálem v prvním zadání jsou propisovací tužky (dále propisky), formát malých 

komiksových políček na A4.  

Umožňuje obtažení předmětu a tím dodává expresi technicistnosti a poruch špatným 

obtažením, záměrný konflikt s expresí dětské kresby. 



Toto je pracovní nerecenzovaná verze konferenčního příspěvku. 

 
Kultura, umění a výchova 
Mezinárodní konference k příležitosti založení stejnojmenného odborného recenzovaného časopisu a k příležitosti  
440. výročí založení Univerzity Palackého. 
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  
23. – 24. 5. 2013 

 

Materiál v druhém zadání – výběr z příběhu na větší formát A2: štětec, tuš, různé 

šablony. 

Dítě vybírá podle něj výstižné scény z vlastního navrhovaného předchozího zadání. 

Vybírá takové, které by mohly interagovat s ostatními návrhy v připravované kolektivní 

tvorbě. Používá větší formát, zná řešení ostatních. Větší formát je mezifází, je účelově zvolen, 

protože učitel už ví, že tvorba těchto dětí bude ve výsledku provedena jimi samotnými na zeď 

výstavního prostoru Rampy a ta má formát 15 x 3m, který musí děti zvládnout a nikdy 

předtím takový úkol nedostaly (žáci nemají žádné speciální výtvarné školení).  

Štětec byl zvolen, protože neumožňuje obtažení malých předmětů, ale umožňuje 

„napodobit štětcem“ předtím obtažené. Dochází k podivuhodným proměnám ve tvaru a 

expresi a učitel i žáci se velmi názorně dovídají, jaký je rozdíl mezi zapamatovaným od 

předtím doslovně obtaženého. Vizuálně i koncepčně zásadní rozdíl, důležité místo v reflexi. 

To dělá paměť s příliš rychle přijatými (jen obrys), neprozkoumanými tvary. Tento „rychle 

oheň, rychle popel“ dává vzniknout neuvěřitelným proměnám: kolíčky se nadouvají jako 

velmi tlusté balony, drtič na česnek vypadá jak totemická srostlice, šrouby se kroutí jako 

látka. 

Žádný z prostředků nebyl dětem přikázán, pouze jim nebyly jiné poskytnuty. Zadání 

typu: zvolte vhodné médium pro svůj obsah, je vhodné pro poučenější děti, které volí 

s rozmyslem a úvahou. Tyto děti, které nikdy tento typ výtvarné výchovy nezažily, by volily 

náhodně a nekoncepčně. Důsledkem zúžení prostředků vznikají bohaté variace jednoho 

technologického tématu a dítě je omezeno v použití zaběhlých naučených schémat. Jediné co 

děti musely, je použít předmět a zcizit mu roli, otvírák nesměl už být otvírákem. 

Jak byla zvyšována motivace a obtížnost během výuky? Jak se po předchozích 

úvahách proměnilo hodnocení a co vlastně obsahuje? Hodnocení a formování uvažování při 

reflexi je obsaženo v otázkách při výuce: 

1. kdo vymyslí co nejvíce rolí pro jeden předmět (bohaté variace na jedno téma) 

2. kdo vymyslí roli, kterou nikdo jiný nemá (originalita řešení vůči jiným známějším) 

3. kdo promění roli předmětu pouze dokreslením prostředí, tedy aniž by předmětu 

dodával atributy a chování (pouze kontext mění význam předmětu) 
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4. kdo si nepomůže bublinami a řečí postav, přesto z výtvarných prostředků 

odhadneme děj (posílení uvažování ve výtvarných, nejazykových prostředcích)  

5. kdo celý příběh o několika hrdinech lidských i zvířecích sestaví pouze z různého 

použití jediného předmětu a také prostředí příběhu vytvoří opakovaným používáním tohoto 

předmětu. „Příběh z jednoho“ (variace napříč rolemi a kontextem) 

6. kdo do příběhu bude umět vložit čas nebo proměnu počasí, aby měnilo příběhu 

význam (rozšíření očekávatelných prostředků prostorových o časové a kontextuální). 

Vznikly tedy postupně propiskové komiksy formátu A4, štětcové příběhy formátu A2. 

Další fází bylo seskupit koncepčně díla do velké skupinové práce, která byla rozvržena a s 

dětmi promyšlena křídou na asfaltu ve formátu 4 x 6 m. V den před vernisáží byli žáci 

přivezeni do výstavního prostoru a dostali malířské štětky (zkušenost se štětcem) a lepicí 

pásky (zkušenost s propisovací tužkou). Formát stěny, kterou překračovali na podlahu a přes 

roh byly 15 x 3 m (plocha 45 m
2
), tedy výrazné prodloužení kompozice. Znali názvy svých 

týmů (ti, co dělají vesmírná témata, ti, co tvoří podmořský svět…) Ti, kteří musí světy 

provázat, museli stanovit, jaká část kresby to bude, kdo, či co takovou potencionalitu vlastně 

unese. Přes zasychající malbu tlustými štětci (efekty stékavosti barvy jako uvažovaný typ 

exprese a nového významu) v odstínech černé a šedé dotvářeli kresebné efekty lepícími 

páskami v pestrých barvách modré, červené, černé. 

Druhý den byli tito spolutvůrci vernisáže přivezeni a zjistili, že jejich nástěnná malba 

je doplněna tvorbou autora Martina Raudenského, který grafické práce (vzniklé postprodukcí 

motivů původních dětských kreseb) umístil přímo na podlahu galerie. Ochranné plexisklo, 

pod nímž byly tisky umístěny, vymezilo svými okraji pruh, jakési další ohnisko tvořící 

v rámci celkové galerijní instalace vizuální protipól k dětské malbě. Na podlaze také byly 

instalovány texty teoretického charakteru: co je kresba, jaký prostředek to je, jak znělo zadání 

(Kateřina Dytrtová)
4
. Poprvé všichni zúčastnění viděli tento výtvarný dialog podobného. Děti 

                                                           
4 „Kresba je věděná proměna, nebo rozhraní dvou hmot, které kresba se vší složitostí a 

zkušeností mysli právě vyhledává a v časově jiné zkušenosti umisťuje do jiného, plošného 

prostoru. Komprimace výhledu do plochy papíru. Otisk mysli a kulturní znalosti. Právě proto, 

že se objevuje v tak abstraktní podobě, má v sobě schopnost zobrazovat místo pouhých 

jednotlivostí vědomí jeho komplexní celkové pohyby. Je to produkt naší vnitřní zkušenosti 

s prostorovým, haptickým, vizuálním i zvukovým působením světa“ (Dytrtová, 2012).  
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měly opět připravenou „práci pro vernisáž“. Martin Raudenský připravil samolepky a malé 

kinetické objekty (tahací panáky) a děti je doinstalovaly ke své malbě. Čili přizvaly tvorbu 

autora do svého díla. Součástí výstavy bylo také video kombinující motivy dětských kreseb 

s nově přidanými autorskými prvky. 

 

Závěr 

Proč tato dvě vizuálně velmi spřízněná díla neznamenají totéž? Odlišuje je jejich 

záměr a důvody, které se spolupodílí na významu díla. Mají odlišný koncept i odlišné 

provedení. Žáci neměli ambice vstoupit do světa umění, byli pozváni prostřednictvím 

předmětu výtvarná výchova na území umělecké instituce vést dialog s uměním, kde byli 

poučenými partnery, ne epigony „božského tvůrce“.  

Cíle jejich tvorby byly: naučit se vytvářet vizuální metafory a rozumět jim. Podílet se 

na strategii „oživující síly umění ve všednosti“. Pracovat s linkou, její expresí i šířkou, s 

měřítkem a dávat jim význam. Pochopit, co dělá paměť s vizuálem. Technické prostředky 

byly vždy funkčním prostředkem ve službě, nikdy cílovou dovedností. Technické prostředky 

a média byly pozorovány (stékavost barvy, technicistnost pásky, cik – cak řeč pásky 

v konfrontaci s volným gestem ruky, gestičností) a jejich řeč byla přizvána k „dělání 

významu“ vizuálu. Tedy v ohnisku zájmu je nikoliv pouze přirozeně denotační, ale významně 

i exemplifikační a expresivní složka konstrukce významu (Slavík, Dytrtová, Lukavský, 2009).  

Při odstupu od velké plochy zdi byli žáci zasvěceni do toho, co je rytmus celku a 

chodili ho po úvaze dokončovat, nebo měnit. Při odstupu od velké plochy se dověděli, že 

existují významová a vizuální ohniska a mohli se rozhodnout, jestli je budou podporovat nebo 

zdemokratičtí jejich vztahy. Překročili limit zdi a pochopili důvody vybočení z rámce. Na zdi 

v nadšení z formátu a „z výzvy instituce“ samostatně zvolili to, co ve třídě na malý formát 

nechtěli dělat (překročení a zpřetrhání komiksového rámečku). Zažili tvůrčí zápal, ale i 

zodpovědnost a spoluautorství s dospělými lidmi. Slyšeli uvažování odborně vzdělanějších 

dospělých a setrvali s nimi v dialogu, kde byli partnery. Dověděli se, že zasahovat do tvorby 
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druhého mohou po dialogu nebo spolupracujícím gestu. Tento sociální aspekt tvorby 

považujeme za důležitý. S tvorbou soudobého umělce se seznámili v činnostní dialogické 

formě s pochopením bez epigonských „dětských“ nemocí. Tvořili, nenapodobovali.  

Za umění jejich dílo nepovažujeme, protože ho nepřihlásili „do světa umění“. Nemohli 

ho do něj přihlásit hlavně proto, že to s touto ambicí nedělali a nevolili samostatně fáze 

tvorby. Byli vedeni. Jejich tvorba se skládá z jejich úvah a konceptu učitele. Konceptem bylo 

vést je tak, že budou schopni hrát vizuálně aktivně ping pong s právě tímto tvůrcem, což 

vysvětluje metody a volby. Nevyjadřovali cíleně nějaké osobní postoje, ač se jistě v jejich 

tvorbě nalézají. Nemohou tam nebýt. Ale jejich vnitřní světy byly do tvorby nasáty činností, 

kterou sami nezvolili a nedali jí tu váhu a tím výpovědní hodnotu a tím význam. Nasál jim je 

tam koncept učitele. Tím se zásadně odlišují od Martina Raudenského. 

Jako soudobý tvůrce musí znát řeč soudobého umění a musí ji reflektovat, zatímco 

žáci a učitel nenapodobivě reflektovali jeho vybranou volbu. Musí ji rozvíjet a inovovat a 

v těchto postupech zrcadlit jistý autorský názor naplněný významnou vnitřní sémantickou i 

syntaktickou konzistencí. To žáci nedělali. Autor ví, proč z mnoha jiných vyjadřovacích kódů 

volí právě tento a tato volba je proto součást významu jeho díla. Žáci uplatňují při výběru jiné 

kulturní pole pro tvorbu než autor. Tvůrce je nesrovnatelně více „vyškolen kontextem“.  Tedy 

žáci nevolili svůj rukopis vhledem k inovativnosti „řeči“ světa umění, neumí to sami ani 

stanovit). Autor musí sdělovat významy, které budou ještě pro někoho vzrušující, zajímavé, 

neotřelé a sám je vyhledává. (Významy, které jsou určité, ale přitom „chvějivé“, protože jsou 

to vizuální metafory. A ty nikdy nemají jen jeden denotativní význam, ale nejméně trojici 

významů, která vzniká unikavým spojením denotace, exemplifikace a exprese). Žáci plnili 

úkol, který vyhledal učitel. Autorova tvorba je cílena do světa umění a aktivně zde působí, o 

čemž se dohaduje velké množství profesně spřízněných odborníků. Dohodnou-li se pro 

nesporné kvality této tvorby, bude jeho dílo ve své době prohlášeno za platné umění. Jak 

dlouho vydrží tuto roli hrát, je otázka času, což jsou podmínky pro každou „přihlášenou“ 

tvorbu.  

Tedy odlišnost v tvorbě dětí a Martina Raudenského je především v procesu, jak dílo 

vzniká, v cílech a záměrech a také ve výsledku. Všechny tyto koncepční události se na 

významu podílejí a významně ho proměňují. To konkrétně doložit bylo smyslem textu. 
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Takto vybudovaným zadáním jsme otevřeli problematiku zcizených rolí, odňatých 

identit, problematiku „propu“. Prop ruší svůj fyzický svět a na stejném místě a ve stejném 

čase generuje svět fikce. Vystupuje v podobě pravé fyzické skutečnosti, ale tváří se jako jiná 

skutečnost, ačkoliv ve své rodové podstatě není tou skutečností, za níž se vydává, ale pouze 

umělým světem výrazů. Propy slouží k identifikaci abstraktních objektů, rolí fiktivního světa 

(Slavík, 2001). Díky těmto novým rolím a metaforám můžeme uchopit náš vlastní vnitřní 

svět, který je jinak těžko dosažitelný a na popisných předmětech běžného světa neulpívá jeho 

složitost. V nových a právě nalezených, „čerstvých“ metaforách se dovídáme o sobě a tvorba 

umožňuje poznat naše způsoby, jak jsme, jak uvažujeme. Proto jsme nepodporovali zaběhaná 

vizuální řešení. 

Také jsme se zabývali vztahem podobnosti nějak - různě a proměnlivě – vnímaného 

(Merleau-Ponty, 2008), viděného a nakresleného. Otevírák jako použitý jako štika, otevírák 

jako kosmická loď, obojí nakresleno. Dotkli jsme se tak velmi zajímavého uvažování, kdy 

místo podobnosti vnímáme vztahy ve struktuře zvoleného symbolického systému (v našem 

případě v kresbě, ale mohla to být i slova nebo gesta). Problém dobře nastíní úvaha Ernsta 

Cassirera, která je sice vysvětlena ve světě fyzikálních veličin, ale nám vyhovuje také. Mluvit 

slovním popisem o otevíráku, nakreslit otevírák a popsat otevírák fyzikálně jsou sobě rovné 

různé verze a výklady jinak neuchopitelného světa.  

„Místo požadované vnitřní podobnosti mezi obrazem a věcí nastoupil nanejvýš 

komplexní logický relační výraz, obecně intelektuální podmínka, kterou musí splňovat pojmy 

(fyzikálního) poznání. Jejich hodnota netkví v zrcadlení nějakého jsoucna, nýbrž v tom, co 

jako prostředek poznání vykonávají v jednotě fenoménů, kterou samy ze sebe teprve vytvářejí 

(struktura tvoří). Přehlédnutí vzájemných závislostí je možné jen potud, pokud tyto pojmy 

spadají pod jednotné hledisko poznání (kontext ohraničeného systému, pravidel). Předmět 

nelze pojímat jako pouhé ‚o sobě‘ nezávisle na podstatných kategoriích přírodovědeckého 

poznání, nýbrž lze jej vyjádřit jen v těchto kategoriích, jež jeho vlastní formu teprve 

konstituují (Cassirer, 1996, s. 18). Aplikujeme tedy konkrétně poslední úvahu: předmět nelze 

pojímat jako pouhé ‚o sobě‘ nezávisle na vnitřní charakteristice a „fungování“ kresby, nýbrž 

lze jej vyjádřit právě jí a v ní se pak jeho vlastní forma teprve konstituuje. Tato věta tak 

naznačuje, co se stává při transformaci tématu do nových a nových médií. Popis slovy, popis 
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kresbou, popis gesty chápeme tedy jako sobě rovné verze vybraného předmětu, které ho ale 

sebou mění podle svých pravidel. 

Podobně u Ajvaze: „smysl se rodí v proměnlivém rozvrhu, který se vynořuje z dechu 

látky a není možné jej od toho dechu odlišit“ (Ajvaz, 2003, s. 25). 

Tyto úvahy nemluví jen o rozdílnosti médií, která způsobí odlišnou skladbu objektu, 

ale stvoří tím také odlišný smysl. Každý ze zvolených symbolických systémů totiž vyžaduje 

zvláštní hledisko kladení otázek a hlavně nabízí a funkčně rozehrává jinou struktura vnitřních 

vztahů.  

„Může-li se definice, určení předmětu poznání realizovat vždy jen v médiu zvláštní 

logické struktury pojmů, nelze odmítnout důsledek, že rozdílnosti těchto médií musí také 

odpovídat odlišná skladba objektu, odlišný smysl předmětných souvislostí“ (Cassirer, 1996). 

Otevírák v tvorbě Martina Raudenského sítotiskem a kresba otevíráku v provedení 

žáků nejsou stejná díla. Tvoří odlišný smysl, vyvolávají odlišné otázky, jsou neseny jiným 

médiem, tento transfer je jinak „tvoří“.  

Výtvarná výchova a její metody se zabývají transformací obsahu (otevírák už není 

otvírákem) jako procesem poznávání prostřednictvím tvorby. Tento proces nazýváme 

symbolizací, čili „děláním významu“, kde jsou velmi účinné pojmy denotace, exemplifikace, 

exprese a imprese (Goodman, 2007). Srovnáme-li postupy, metody a cíle výtvarné výchovy 

s jinými předměty, kde také dochází k poznávání, odlišuje se výtvarná výchova výrazným 

nárůstem ověřování poznání v činnosti a apelem na tvorbu, inovaci a experiment. Prostředky, 

které užívá, mohou být vykládány z kontextu světa umění a mají schopnost uchytit 

expresivitu, s jakou dítě nejen myslí, ale prožívá. Touto celostností svého přístupu (činnost, 

poznávání, expresivita) má výtvarná výchova nezastupitelné místo mezi ostatními 

disciplínami. Expresivita se pak stává předmětem studia didaktiky výtvarné výchovy, žádný 

jiný obor ji totiž nestuduje při tvorbě a skrze reflexi (Slavík, 2009). 

Kladli jsme si otázky, jestli je umění stále referenčním rámcem výtvarné výchovy a 

odpověděli jsme si, že ano, ale ve významně transformované roli, což je tvůrčí a odborná role 

učitele a jeho nezastupitelná funkce. Proto můžeme odpovědět i na otázku, jestli výtvarná 

výchova na školách žije svým vlastním životem. Odpovídáme, že ano, a snažili jsme se říct 

„jak“. Ale jestli nebude napojena na „svět umění“ (Kulka, Ciporanov, 2010), nebude 
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odpovídat aktuálnímu světu vizuálních inovací a „hustěji než ve všednosti“ utvářených 

výtvarných a vizuálních symbolů.  
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Anglický název: The creator, teacher and pupil 

 

Anotace – anglicky: Postproduction environment causes unprecedented permeability 

zones across disciplines, strategies and often reflects their cooperation. This text discusses the 

project, the concept of a link between the visual arts and educational areas. Making students 

relates to the context of creating an artist who responded to the re-creation of the pupils. The 

text aims to show that the external appearance of two creative expressions mean the same 

thing. The project was put into the context of art and exhibition institutions. 

 

Klíčová slova – anglicky: creation, artist, student, prop, texture, game, meaning. 
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