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Malba – zdroj inspirace 

Miroslava Kafková 

 

Anotace: Článek představuje způsob využití kvalitativního výzkumu pro oblast malby 

ve výtvarné výchově. Cílem je porovnat možnosti, které nabízí svět malířů a zhodnotit, zda je 

tato sféra ve školní praxi efektivně vytěžena. Prezentuje výzkumnou sondu provedenou mezi 

současnými českými malíři, narozenými v letech 1953–1973. Sběr dat probíhal formou 

rozhovorů (software Atlas.ti). Malíři odpovídali na otázky týkající se tvůrčího procesu, na 

hodnocení malby své a druhých. Text prezentuje výsledky odpovědí na otázku: Co „obsahuje“ 

malba, kterou – jak se říká – "nemůžete v žádném případě rozdýchat"?  

Záměrem je přispět ke zkvalitnění výuky zaměřené na aktuální principy malby, 

realizované v konfrontaci s výtvarným uměním. Proto byly závěry porovnány se skutečným 

stavem výuky malby na základních školách. Součástí výzkumu je sonda provedená formou 

dotazníku adresovaného studentkám dálkového studia výtvarné výchovy na Pedagogické 

fakultě. Klíčovou otázkou se stává: Zprostředkovávají učitelé žákům současnou malbu? Jak se 

projevuje jejich kompetence a jaké prostředky k tomu používají. 
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Úvod 

Výzkumná sonda byla uskutečněna v rámci doktorské práce zaměřené na současnou 

malbu. Cílem je propojení výtvarného umění s výtvarnou výchovu, a dopomoci tak 

oboustranné spolupráce. Hlavním atributem se stává komunikace s umělci (autenticita), s 

teoretiky (věda) a s pedagogy (praxe). Prostřednictvím této spolupráce chceme pro oblast 

výtvarné výchovy hledat dnešní době odpovídající jazyk – a posílit tak komunikaci o umění.  

Cílem je oživit malbu ve škole, proto se jeví důležitou provázanost, s níž do výuky 

vstupujeme, některé principy, získané od malířů, do hodin výtvarné výchovy importujeme. 

Zaměřujeme se na vztah mezi malířem/učitelem – obrazem – malířem/učitelem, to znamená, 

jde nám především o tvůrčí proces, schopnost interpretovat jej, a hlavně zjistit, kde najít 

opěrné body mezi sférou, jež reprezentuje svět malířů a pedagogů. Kvalita malby ve škole 

nesporně souvisí s možnostmi, které žákům učitel poskytne, kam je až nechá zajít a kam je 

nechá nahlédnout.  

. 

1. METODY 

Výzkum věnovaný otázkám současné malby byl z teoretického hlediska podložen 

teoriemi Shauna McNiffa (1998). Převažovalo zaměření na komunikaci a komplexnost a 

následnou interpretaci propojenou s životní zkušeností jak malířů, tak pedagogů. Zkoumat 

obraz-malbu je komplikované i díky tomu, že je umělecké vyjádření v zásadě heuristické, 

introspektivní a hluboce osobní, pro vědu se hodí objektivně měřitelné, zatímco umění přináší 

jedinečnost a neměřitelné estetické kvality. 

Pro výzkum je hodnota obrazu nesporná, nejen že přitahuje naši pozornost, ale otvírá 

různé vrstvy pohledů, stává se zdrojem komunikace, je nositelem jak metaforických, tak 

symbolických významů, při nejlepším dokáže vyprovokovat sociální interakci.  

Mohli bychom si klást otázky: Jakou nebo jaké reality, jestli nějaké, reality obrazy 

reprezentují? Nás zajímá především, jaké sociální, kulturní nebo politické znalosti 

potřebujeme, abychom byli schopni interpretovat daný obraz? Co vytváří věrohodnost 

obrazu? Jakou roli hraje sociální a kulturní kontext vůči interpretaci?  
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1.1. SBĚR DAT MEZI MALÍŘI 

Hlavním zdrojem poznání se pro nás stala data získaná z rozhovorů vedených s malíři 

narozených v letech 1953–1973. Kritéria výběru reprezentativního vzorku malířů: příslušnost 

k určité generaci, gender, styl (figurativní – nefigurativní zobrazení), a dále použití média 

barvy. Nejlepší podmínky přinesl kvalitativní výzkum, a to metoda kvalitativního rozhovoru
1
, 

přičemž některé jsme vedli s malíři osobně, jiné prostřednictvím elektronické pošty.  

Otázky týkající se procesu malby nás zajímají už jen proto, že “umělci a obor 

vizuálních umění pracují převážně s tím, co se děje před vytvořením uměleckého díla. To je 

jejich specializace. To, co se děje potom, je oblast humanitních věd. Pokud se oblast 

vizuálního umění chce etablovat jako profese s teoretickým rámcem, musí vytvářet své teorie 

na základě toho, co se děje před stvořením díla, tedy na základě procesů, které vedou ke 

konečnému uměleckému objektu.” (SULLIVAN, G. 2012) 

Tento příspěvek se zabývá otázkou – Co má malba, kterou – jak se říká – "nemůžete v 

žádném případě rozdýchat"? – z čehož vyplívá kritičnost a stabilní postoj vymezující se vůči 

malbě, kterou nemůžeme „přijmout“.  

Získané odpovědi jsme otázku po otázce podrobili kódování, z axiálního kódování se 

některé kategorie začaly propojovat, probíhalo slučování několika kategorií v obecnější, 

                                                 

 

 

1
 Otázky kladené malířům: Kdy vidíte svou práci jako dobrou? Jak poznáte bod zlomu, kdy si řeknete, 

že je dílo hotové?  Co musí obsahovat malba od druhých, abyste ji „snesl/a“? Co naopak má malba, kterou – jak 

se říká – "nemůžete v žádném případě rozdýchat"? Odlišujete, co je pro vás ještě akceptovatelné a co je už 

kvalitní? Máte nějaký soukromý tip, favorita, solitéra, který ve vás v současné době vyvolává určité vzrušení, a 

všímáte si ho čím dál víc? Pokud ano - čím především si vás získal? Kdy je malba ještě malbou? Je nějaká 

hranice, při jejímž dodržení může malba spolupracovat s jinými médii? Jaké autority vás ovlivnily? Zajímají nás 

ty, bez nichž by vaše malířství vypadalo přece jen jinak? 
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otevřenější kategorie. V průběhu selektivního kódování se vyprofilovala ústřední hlavní 

témata a kategorie. Ke každé otázce vniklo grafického znázornění „sítě vztahů“.  

Jinou dimenzi, jak přemýšlet o síti vztahů, které vzniknou z axiálního kódování, 

přináší OntoUML
2
 vytvořený pro tvorbu ontologicky dobře formovaných modelů. 

Specialistou pro české prostředí je Dr. Ing. Robert Pergl, vyučující výzkumné metody na 

Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze, kde vzniká centrum pro konceptuální 

modelování zastřešující formální i praktické studie ontologie konceptuálního modelování. 

Model, který učí, vychází z disertační práce Dr. Giancarla Guizzardiho, který obhájil svou 

práci v roce 2005 na univerzitě v Twente. Náš obor dokáže využít notaci OntoUML hlavně 

díky tomu, že se snaží o podobné, a to o konceptuální modelování.  

 

 1.2. SBĚR DAT MEZI STUDENTKAMI DÁLKOVÉHO STUDIA 

Druhá část vznikla díky možnosti učit studentky (aprobace 1. st. ZŠ) dálkového studia. 

Situace, v níž jsem se ocitla, byla výstražná. Pokud bychom to měli přirovnat ke knize o 

umění, vykazovaly stejně naivní přístup jako Marie Langerová v knize Klíče k obrazu, 

popisující malířovu paletu a představující jeho ateliér. I proto jsem se rozhodla tuto skupinu 

zmapovat a zkonfrontovat ji s výsledky získanými od malířů. 

 

                                                 

 

 

2
 OntoUML je rozšířením známé notace UML o prvky ontologicky-orientovaného konceptuálnÌho 

modelování. Díky zjemnění kategorizace různých typů entit a zpřesnění jejich definice nabízí diagramy 

v OntoUML mnohem vyšší výrazovost v oblastni konceptuálního modelování. OntoUML vzniklo jakožto snaha 

o praktické spojení ontologické analýzy a konceptuálního modelování. Jeho cílem je nabídnout analytikovi sadu 

různých typů entit přesně definovaných vlastností, pomocí kterých lze velmi exaktně modelovat realitu. 

OntoUML vychází z poznatků Cognitive Science o charakteru a specifikách našeho vnímání a současně pevně 

stojí na aparátu modální logiky a matematických základech logiky, množin a relací. (Pergl, 2012) 
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2. JAK TO VIDÍ MALÍŘ? JAKOU MALBU BY NIKDY NEPŘIJAL? Z JAKÉ ESTETIKY 

TAKOVÝ OBRAZ VYCHÁZÍ? 

Jak vypadá obraz, který se většině nelíbí? Zajímá nás, jaký je současný vkus malířů. Podle 

čeho malby ostatních hodnotí? Otázka tedy zněla: Co má malba, kterou – jak se říká – 

"nemůžete v žádném případě rozdýchat"? Eco ve své Stylistice kýče poukazuje na to, že 

důležitou devizou kýče je dosáhnout efektu v oblasti citů, v mnoha ohledech se s ním malíři 

zcela intuitivně shodují. 

Frekventovaným pojmem se stává bezobsažná malba
3
. Dalším rysem je tzv. malířské 

gesto, které maskuje a předstírá. S tím úzce souvisí tzv. „manýra v přednesu“.
4
  

 „Střeva autora“, slovy Jiřího Davida, jsou symbolem expresivity, kterou autor 

předstírá, tím, že dává nahlédnout své nitro, hluboké emoce a vnitřní „neklid“, jehož 

výsledkem je podvod. S tím souvisí i dále zmiňovaná přehnaná duchovnost, která za sebou už 

dále nic neskrývá, snaží se povýšit například námětem, ačkoliv se neváže k hlubším 

kontextům.
 5
 

                                                 

 

 

3
 Petr Pastrňák: „To, co nemusím, jsou právě práce, které si na něco hrají, je v nich málo úsilí, energie, 

nebo takové, které neobsahují dostatek invence. 

4
 Tomáš Císařovský: „Rozdýchat nemohu blbé malování, které je samo v sobě bezobsažné a zároveň 

něco předstírá. Nejsem také žádný obdivovatel malířských gest, někdy mylně vnímaných jako pravá 

„malířskost“, ve skutečnosti často skrývajících bezradnost za velkohubostí. A také mne unavuje manýra 

v přednesu.“ 

5
 Jiří David: „Prvotní je pro mne síla emocionální, a to nesouvisí jen s expresivitou projevu, tak jak je v 

Čechách předkládána. „Střeva“ autora jsou často nudná, okázalá. Duchovnost zase příliš okatá a chtěná, 

pseudopokorná.“ 
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Roman Franta takový obraz nazývá příznačně kalkulem
6
, jehož synonymem je 

„výpočet, počítání, formální systému či logický jazyk“, dobře koresponduje se slovesem 

„kalkulovat“ neboli „vypočítat“. Pokud bychom sloveso převedli do významu, jejž měl na 

mysli R. Franta, hodilo by se sem ještě jedno slovo, a to „vypočítavost“. Dohánění trendů jako 

další charakteristika malby, která spíše odradí, než připoutá pozornost. Trendovost je 

v současnosti žádána, není proto divu, že se někteří malíři raději vydávají na probádanou 

cestu, než aby kráčeli cestou experimentu, který nezaručuje stoprocentní úspěch. 

Plagiátorství, které je příznakem nedostatečné schopnosti vymyslet něco vlastního. Franta jej 

dále spojuje ještě s tzv. eklekticismem, ačkoliv byl eklekticismus rysem postmoderní malby, 

kdy si malíři „půjčovali“ náměty, jako by „vystříhávali“ paměti např. z barokních obrazů. To 

se ale samozřejmě nedělo, kvůli tomu, že by měli nedostatek invence. Ale tento vývoj šel 

ruku v ruce s filozofickým přesvědčením, které odmítalo koncepci jedné pravdy a jediného 

cíle. Hlavním cílem bylo najít alternativní přístup ke světu, což je ale jiný cíl, než měl na 

mysli malíř zmíněným eklekticismem. Teoretizování, bez něhož bychom nepochopili význam 

obrazu, vyjadřuje Roman Franta slovy: „Obrazy, které se nedají rozečíst a potřebují 

sáhodlouhý výklad.“ Z výrazových prostředků Roman Franta zdůrazňuje nepříjemnou 

barevnost.  

Vladimír Havlík mluví o obrazech, které jsou prvoplánové, na první pohled na nich 

poznáme, co zobrazují, neskrývají žádnou intenci.
7
  

                                                 

 

 

6
 Roman Franta: „Nemůžu vystát opak toho, co snesu, tedy kalkul, dohánění trendů, neoriginální 

přístup, bezinvenční plagiátorství tzv. eklektismus, obrazy, které se nedají rozečíst a potřebují dlouhosáhlý 

výklad, zkroucené rámy, nepříjemnou barevnost obrazu,…“ 

 

7
 Havlík Vladimír: „Právě obrazy, které se dají beze zbytku opsat slovy, mne nechávají chladným.“ 
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Vladimír Kokolia upozorňuje na vztah umění a kýče
8
, a také neskrývá pobouření 

s odlišením kvalitní a nekvalitní malby. Malbu nechce vidět v žádném případě okleštěnou 

nějakými kategoriemi, které buď splňuje, či nikoliv.  

Lépe se nám přijímají vizuální i jiné podněty na základě identifikace s tím, co je nám 

blízké, co vychází z nás, nebo s tím, co se podobá něčemu známému.
9
 

Velmi kontroverzním je tvrzení Jiřího Petrboka, ačkoliv z následujícího významu 

jasně jeho slova potvrzujeme, když říká, že se prvním stupni ZŠ u jakéhokoliv vizuálního 

podnětu identifikuje pouze funkce estetická.
 10

   

 

3. VÝZKUMNÁ SONDA U STUDENTEK DÁLKOVÉHO STUDIA 

Formou dotazníku s otevřenými otázkami jsme zjišťovali, zda mají studentky 

dálkového studia
11

 oblíbeného současného malíře, čeho si na jeho malbě cení, zda se o 

současnou malbu zajímají a dokážou s ní v hodině výtvarné výchovy pracovat.  

                                                 

 

 

8
 Vladimír Kokolia: „Jinými slovy, je to docela živý proces, který nejvíc ze všeho překvapuje mě 

samotného. S chutí se stylizuju do strupa, když vím, že budu za svou dočasnou jednostrannost odměněn 

prohlédnutím. V každém případě je to bohatší pole, než na jaké narazíte, když se budete bavit jen o dualitě 

umění versus kýč, eventuálně kvalitní umění versus nekvalitní. Takovou diskuzi upřímně nenávidím, nudí mě 

dřív, než vůbec začne. Samo slovo kvalitní vyznívá skoro pejorativně: kvalitní věc jen splňuje nějaké parametry, 

což je ubohost ve srovnání s možností, že věc může jít i naprosto mimo kategorie a kritéria.“ 

9
 Jaromír Novotný: „To, jestli malbu „snesu“ nezávisí na formě a nemusí zde být podobnost s tím, co 

sám dělám.“ 

10
 Jiří Petrbok: „Nesnáším samoúčelnou estetiku. Ta se mimochodem vyučuje na základních školách, ve 

velkém.“ 

11
 Celkem dvacet respondentek. 



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 

8 

Malíř, který byl i respondentem v předešlé výzkumné sondě, Roman Franta byl 

zmíněn jednou studentkou, jediná dokázala přiblížit, proč si ho vybrala.
12

 Také byla jediná, 

která přiznala, že se o současnou malbu zajímá a ukázky v hodinách VV aktivně využívá. 

Zbývající studentky volily oblíbeného malíře podle toho, zda se vztahoval k jejich regionu, 

nebo jim imponoval příběhem
13

. Obhajoba, proč si vybraly právě daného malíře, měla spíš 

banální vysvětlení. Z čehož dvě studenty uvedly Vladimíra Komárka a Jiřího Anderle a k nim 

konkrétní díla, v obou případech grafiky. Dvakrát zmiňovaným jménem byla Emma Srncová, 

studenty zaujala fantazie, snovost, barevná zajímavost a především možnost užití pro hodiny 

VV. Z regionálních budeme jmenovat dva, a to Jarmilu Haldovou, kterou studentka vybrala 

pro srozumitelnost a dovednost napodobit skutečnost, líbí se jí její reliéfní obrazy
14

. Druhým 

regionálním malířem je Jan Šimek, jeho tvorba nutí studentku k zamyšlení a snění.  

  

ZÁVĚR 

Obrazy Karla Gotta, okaté holčičky Emy Srncové, naivní staromódní obrázky Ivy 

Hüttnerové, portréty Michaely Kuklové, romantické malby Ivety Bartošové, šílená Reonova 

                                                 

 

 

12
 Zaměření na detail, který slouží celku.„Zmnožování“ .Charakteristický rukopis – malby působí jako 

„podpis“, jsou rozpoznatelné. „Neschematičnost“ – tvorba je různorodá, nejde jen o „portréty tvořené 

z brouků“, i když většinou se náměty rekrutují z přírody, nevyznívají ale jako zajímavě pojaté ilustrace 

z přírodopisu, slouží něčemu dalšímu, více či méně skrytému. 

13
 Asi to bude znít divně – ale já mám ráda jeho díla, protože jsem poslouchala v rádiu jeho seriál, ve 

kterém tolikrát vyprávěl o svém dětství a o krajině a v těch příbězích byla často zmiňována jedna stará jabloň a 

hrušeň a to, jak o tyhle stromy, které ho provázely  od  dětství,  „přišel“ -  a - já mám prostě na zahradě také moc 

a moc pěknou hrušeň – krasavici - po dědečkovi – no a přes to vyprávění jsem se začala  zajímat o pana malíře a 

jeho papouška „Žanynku“ … a jeho  dílo … . Takže, moc jsem  nezkoumala, co a jestli  se mi líbí, prostě, líbilo 

se mi jeho vyprávění a tak jsem i přijala jeho dílo, které považuji za pozoruhodné. 

14
 Jarmila Haldová – řezbářka 
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tvorba, unuděná malba některých regionálních malířů, balancující Dokoupil na hraně kýče a 

kutilství, to je jen několik příkladů, které jsou velmi frekventované a široké veřejnosti známé.   

Zásadní otázkou se pro tento text stává problém, zda zkoumáme pravdivost obrazů 

anebo hodnoty postojů
15

, které jasně profilují směrování učitele a dokážeme přes ně 

nahlédnout jeho kompetence. S předešlým odpuzujícím výsledkem, který uvedli malíři, se 

tento dost přibližuje, což situaci ještě více alarmuje. Ukazuje na banalitu a naivitu při 

interpretaci a současně na nekompetenci některých respondentů. Následující text dokazuje, že 

se u této skupiny projevil diametrální rozdíl jejich osobních preferencí s tím, co se od nich 

očekává. Stejnou skupinu jsme požádali, zda by ve Veletržním paláci udělaly podstatě 

podobný úkol, našly jednu malbu, která je zaujme. Často zmiňovanými byli Jan Zrzavý, 

Antonín Slavíček, Jakub Schikaneder, dále František Kupka a Bohumil Kubišta. Zde byly 

studentky mnohem přesvědčivější a dokázaly popsat, proč si danou malbu vybraly. 

Studentky se přiznávají, že i u nich se projevuje zvyk – „konvence zobrazovat 

prostřednictvím přesné nápodoby, také kvůli dříve poměrně rozšířenému přesvědčení, že 

realistické zobrazení a umělecká hodnota spolu úzce souvisejí.“
16

(Gombrich, 2008) 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

15
 Více: Slavík, J.: Umění jako poznávání, http://clanky.rvp.cz/clanky/c/U/3010/umeni-jako-

poznavani.html/ 
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Iinspiration from painting 

 

Abstract:  The article presents a method of using qualitative research in the field of painting. The aim 

is to compare the possibilities offered by the world of painters and assess whether this sphere in school 

practice effectively extracted. Presents a research probe conducted among contemporary Czech artists, 

born in the years 1953-1973. Data were collected through interviews (software Atlas.ti). Painters 

answered questions about the process, from oun paintings and others. Text presents the results of 

answers to the question: What kind of features does have the paintings which you do not like? The aim 

is to contribute to the improvement of focusing on current principles of painting, executed in a 

http://www.google.cz/search?hl=cs&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Shaun+McNiff%22
http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/3005/akty-vyzkumu-v-umelecke-praxi.html/
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confrontation with art. Therefore, the findings have been compared with the actual state of teaching 

painting to elementary schools. The research is to probe conducted a questionnaire addressed to the 

female students of distance learning art education at the Faculty of Education. The key question 

becomes: teachers mediate students of contemporary painting? How does it manifest their competence 

and the resources to use. 

Keywords: painting, painter, inspiration, teacher, qualitative research 
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