


433

24 Undulační válce (inovace versus reprodukce)

 Jindřich Lukavský

Popis hlavního problému a jeho operacionální kategorizace

Ve výtvarné výchově nalezneme specifickou třídu učebních úloh, které jsou zalo-

ženy na konfrontaci žáků s reprodukcemi nebo originály expertních uměleckých 

děl. S  tímto modelem se velmi často setkáváme v  artcentrickém pojetí výtvarné 

výchovy (koncepce DBAE - Discipline Based Art Education). To se zaměřuje 

na své „mateřské“ obory, ale i na obory směřující k poznávání výtvarného umění 

a esteticko-vědních pojmů (Slavík, 1997). V praxi se toto pojetí nejčastěji objevuje 

na základních uměleckých školách, ve středním umělecko-řemeslném vzdělávání 

nebo v  galerijních animačních programech. Nezřídka je však výše uvedený typ 

úloh zařazován učiteli do výuky ve všeobecném vzdělávacím prostoru.

V RVP ZV (2007) nachází tato, v dnešní době již tradiční, praxe oporu v násle-

dujících deklaracích. V  oddíle pojednávajícím o charakteristice vzdělávací ob-

lasti Umění a kultura se píše: „Připomínají se historické souvislosti a společenské 

kontexty ovlivňující umění a kulturu“ (s. 81). A v  sekci učivo výtvarné výchovy 

pro II. stupeň (jedná se o relevantní pasáž s ohledem na analyzovanou učební úlo-

hu) nalezneme zdůraznění jako „smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření: 

umělecká výtvarná tvorba; uplatňování subjektivity: typy vizuálně obrazných vy-

jádření, volná malba“ (s. 88). 

Vzhledem k  vysoké obecnosti předpisu obsaženého v  kurikulárních dokumen-

tech (jak na úrovni RVP, tak obvykle též na úrovni ŠVP) záleží na každém učiteli 

v praxi, jaké konkrétní příklady umělecké výtvarné tvorby, například z žánru volné 

malby, vybere jako inspirativní zdroj k činnostem se svými žáky. Pokud se učitel 

rozhodne, že učební úlohu skutečně nově vytvoří, a reflektivně přitom zohlední ex-

pertní oborové obsahy, dostává se sám do pozice realizátora ontodidaktické trans-

formace obsahu. 

Slavík a Janík (2005) upozorňují:

Na jednom krajním pólu stojí reálné aktivity experta uvnitř daného oboru, na pólu druhém 

reálné aktivity žáka uvnitř odpovídajícího vyučovacího předmětu. […] Jinými slovy, ve výuce 

je odborný obsah – který se projevuje jako fakt vztažený k danému oboru – didakticky správný 

pouze tehdy, jestliže jeho podoba bere ohled jak na sám obor, tak na možnosti a meze žákovského 

porozumění a žákovské motivace.
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V  další části svého textu potom autoři konstatují, že „zatímco ohled k žákovi je 

obecně uznáván jako základní etická i funkční podmínka současné vzdělávací kul-

tury, s ním spjatý požadavek odborné správnosti zaznívá poslední dobou méně čas-

to, ačkoliv je s ohledem na enkulturační nebo asimilační závaznost všeobecného 

vzdělávání těžko zpochybnitelný.“ V této analýze bude věnována pozornost právě 

ontodidaktické transformaci realizované učitelkou, která si jako záminku žákovské-

ho učení vybrala příklad expertní umělecké tvorby. Předmětem studie bude srov-

nání obsahových transformací ve tvorbě experta a v didaktickém jednání učitele.  

Aby bylo možné uvažovat spojnici mezi transformacemi určitého obsahu, již pro-

vádějí tvůrce a kritici díla na jedné straně a vyučující na straně druhé, je třeba 

využít určitého principu, který podobné srovnávání transformací umožní. Tako-

vým principem je izomorfismus. Můžeme jej definovat jako transformační princip, 

který „zařazuje X a Z do společné klasifikační a funkční třídy, v níž mezi obsahem 

původního artefaktu X a obsahem transformovaného artefaktu Z není shledáván 

rozdíl, který by – s ohledem na daný interpretační kontext – zrušil vzájemnou ko-

respondenci rozhodnutí, co a jak s artefaktem činit“ (Slavík et al., 2013). V praxi 

výtvarné výchovy se jen zřídka vyskytuje přesné reprodukování tvůrčích postu-

pů – kopírování. Vždy jde spíše o v  jistém smyslu inovativní variování nějakého 

existujícího postupu či výsledku. Již z toho důvodu, že tím, co bude žákovské ře-

šení od  expertního odlišovat, bude „osobní tezaurus – rozsah a hloubka kontex-

tu, který má expert vůči žákovi k dispozici“ (Slavík et al., 2013). Přitom samotná 

morfologie – forma – může zůstat identická, jak upozorňuje ve svém myšlenkovém 

experimentu Danto (1983). Na příkladu modré kravaty od P. Picassa, jejího falza 

a dětského ozvláštnění otcovy kravaty modrou barvou demonstruje nutnost vní-

mat kontextuálnost daného aktu pro jeho zhodnocení. Dítě, vyvozuje Danto, které 

pomaluje otcovu kravatu tak, že je nerozeznatelná od Picassovy tvorby, ještě není 

umělec. Nestačí tedy porovnat pouze smyslovou kvalitu objektů, je nutné poznat 

pohnutky autorů a kulturně-historické souvislosti, v nichž k percepci a interpretaci 

objektů dochází. Kulka (2004) v  tomto smyslu rozlišuje estetickou a uměleckou 

hodnotu. Umět zopakovat estetickou hodnotu artefaktu předpokládá technickou 

zdatnost, která oklame naše smysly. To koneckonců dokáže i kopírka či 3D tiskárna. 

Umělecká hodnota se zakládá na kompetenci činit nové výboje a objevy, jež před-

stavují výzvu k přehodnocení našeho poznání světa. U běžné umělecké produkce 

se setkáváme vesměs s kombinací obou hodnot.

Obrázek 24.1 ukazuje graf souvislostí mezi obsahově transformačními akty, kte-

ré se stanou předmětem této analýzy. Tvůrce díla využívá obsahové transformace 

v určitém stylu k tvorbě díla. Ty jsou posuzovány v určitém kulturně-historickém 
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kontextu a právě v něm jsou shledávány jako hodnotné. Učitel z procesu a výsled-

ků tvorby, respektive jejího stylu a její interpretace, vybírá podstatné obsahy, jež 

přímo (prostřednictvím zadání) nebo nepřímo (prostřednictvím problému) před-

kládá žákům v podobě učební úlohy. Žáci se snaží o transformaci obsahu takovým 

způsobem, který jim primárně nabízí učitelem zadaný výukový prostor.

To, jak se daří žákům obsahové transformace z pohledu učitele, lze zpravidla vyvo-

zovat z učitelových hodnotících soudů. V našem případě se však nebudeme zabývat 

problematikou psychodidaktické transformace obsahu – tedy tím, jak se dá hodno-

tit přiléhavost učební úlohy žákovskému předporozumění. Učitelčino hodnocení 

nám poslouží pro vyvození jejích transformací při aranžování výuky. Ty nakonec 

porovnáme s expertním výkladem uměleckého díla, které se stalo námětem výuky. 

Text má tedy charakter didakticko-epistemologické analýzy vizuální kultury a vý-

tvarného umění (Slavík, 2013). 

Obrázek 24.1. Obsahově transformační akty tvůrce, učitele (tvůrce úlohy) a žáka (tvůrce řeše-
ní úlohy). 



436

24.1  Anotace

24.1.1  Kontext výukové situace – cíl, téma a návaznost obsahu

Výuka se odehrává na základní škole v devátém ročníku v předmětu Výtvarná vý-

chova. Ve třídě je 30 žáků, jeden má IVP kvůli motorickému neklidu, ale dle slov 

vyučující žák nijak nenarušuje výuku: „Konkrétně s ním se vždy bez potíží dohod-

nu, výtvarné činnosti ho spíše zklidňují, nejsem nucena mu významným způso-

bem upravovat režim.“

Z didaktického hlediska je velmi zajímavá volba námětu výuky, jehož objev princi-

piálně odkazuje k otevřenému pojetí obsahu (Slavík & Wawrosz, 2004). Učitelka 

vznik zadání učební úlohy reflektuje následovně: „První inspirací mi byl jeden žák, 

který si v minulé vyučovací hodině obtahoval pětikorunu. Přemýšlela jsem, jak tuto 

zcela běžnou zkušenost s žáky povýšit na cílenou činnost přinášející zprostředková-

ní některých obtížnějších témat.“ 

Samotné cíle výuky vyučující v reflexi po akci definovala následovně: 

Hlavním cílem bylo zprostředkovat žákům jeden směr nahlížení na vizuální projev abstraktní 

tvorby a prožít si vnitřní motivaci k takové tvorbě. Cílem bylo také nabídnout dětem možnost 

změny postoje k abstrakci skrz vlastní tvorbu. Záměrně jsem proto volila jako mezistupeň tvorbu 

používající geometrický znak, který je dětem dobře známý a mají s ním již nějakou zkušenost. 

(Za svou praxi jsem se již setkala mnohokrát s nechutí vůbec se zabývat abstraktním uměním 

a připustit si možnost, že tvůrce mohl mít jinou motivaci než jen čmárat nebo se jako umělec 

tvářit a zakrýt tím, že nic neumí, což je častý dětský názor.) Zároveň jsem chtěla umožnit práci 

experimentální, práci s náhodou a s nutností pozorování a zpětného sebeovlivňování vznikajícím 

dílkem. Neméně podstatný byl i cíl kresebný za účelem tréninku přítlaku na kresebný nástroj, 

cvik jednoduchého nepřerušovaného tahu.

Součástí výše uvedeného textu jsou samozřejmě také obsahové transformace učitel-

ky v podobě důrazů, jimiž ovlivňuje aranžmá výrazové hry. Přestože budou výroky 

pedagožky předmětem další analýzy, jsou v této části ponechány v obšírné podobě 

pro dokreslení kontextu. Jak vyučující přiznává, má její nazírání blízko ke vstřícné-

mu pojetí výuky ovlivněnému dlouhou praxí spontánně tvořivé koncepce výtvarné 

výchovy (Slavík et al., 1998; Slavík, 1999). „Základem této hodiny byla spontán-

ní, mírně usměrňovaná diskuse, ze které vyplynul navrhovaný postup. Děti měly 

velkou svobodu v osobním přístupu, díky níž se dařilo je pro práci získat. Možnost 

volby materiálu a následná individuální konzultace byly dobrou motivací a nebylo 

třeba využívat žádné autoritativní postupy, které při VV považuji obecně za málo 

účinné a spíše kontraproduktivní. Fungovala jsem v hodině spíše jako průvodce, 

rádce a pozorovatel poskytující zpětnou vazbu. Považuji to ve VV za obzvláště dů-

ležité, jinak dochází k přílišnému otiskování pedagogova rukopisu do žáků.“
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24.1.2  Didaktické uchopení obsahu – činnosti učitele a žáků

Do úvodu hodiny zařazuje vyučující asi patnáctiminutovou řízenou diskusi. Níže 

jsou uvedeny relevantní pasáže.

Pohled do výuky 24.1 1

U: Co si představíte, když řeknu „nekonkrétní obraz“, „nekonkrétní malba“?
ŽŽ: Nic. Že tam není nic konkrétního. Že tam je kravina, co nic neznamená. Barevnou matlaninu. Tři 
čárky na velkým bílým papíře a cena půl mega.
U: Vyjádření, že na obraze není nic konkrétního, tedy že na něm není nic, co bychom uměli 
pojmenovat, je nejpřesnější. Nemůžeme tedy říci, je to zátiší, portrét a tak podobně.
ŽŽ: Ale může nám to něco připomínat.
U: To rozhodně! A také to může poutat naši pozornost a vyvolávat v nás nejrůznější emoce.
ŽŽ: Jo, jako vztek, že je to matlanina a visí to v galerii.
U: I to se může stát. Co si myslíte, že vede umělce k tomu, aby takhle maloval?
ŽŽ: Neumí kreslit, tak to maskuje!
U: Může mít jiný důvod?
ŽŽ: Hraje si s barvama, co mu zbyly.
U: Ano, to dělával třeba Picasso. Náhodou to je zábava, koukat se, co ti tam vzniká, prostě si s tím jen 
tak hrát…
Ž: Já jsem zkoušela jen tak cákat a mámě se to tak líbilo, že si to dala zarámovat!
U: Co se na tom mamince líbilo?
Ž: Já nevim, asi ty barvy a ty cákance, jak se rozpraskávaly a nechávaly takovou zajímavou stopu.
[Vyučující přerušuje diskuzi a pouští na dataprojektoru reprodukci díla Vladimíra Mirvalda (obr. 24.21)].
ŽŽ: „Ty vole, to je libový! Promiňte, pančelko! No, ale to není žádná matlanina.
U: To jste říkali vy, že to musí být matlanina. Ale já vím přesně, co jste tím mysleli. Dnes vám však 
chci ukázat jednu malinkou část, nebo odnož abstraktního, nekonkrétního umění. Říká se mu 
konstruktivní. Napadá vás, proč se mu tak říká?
ŽŽ: No protože je to konstrukce, jako v matice, když rýsujem. Jo, to jsem si ve třetí třídě hrozně rád 
hrál s kružítkem a koukal, co všechno mi tam vzniklo. No jo, já taky, dělali jsme takový ty kytky. 
Dostal jsem mračouna, že to v sešitě nemá co dělat.
U: A už si takhle nehraješ?
ŽŽ: Už ne. Tos, vole, neměl mobil, co?

Obrázek 24.2. Příklad malby V. Mirvalda (undulační válce).

1 Získáno z: https://wmiasto.pl/2014/07/29/vladislav-mirvald/

https://wmiasto.pl/2014/07/29/vladislav-mirvald/
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Po úvodní diskusi následovalo pětiminutové promítání děl Vladimíra Mirvalda. 

Žáci sledovali zaujatě všechny variace a společně s vyučující se snažili zvýznam-

ňovat kompozice obrazů a asociativně je interpretovat. Uváděli následující pojmy: 

klubko nití, žížaly, spirály atp. Vyučující upozorňovala žáky na pravděpodobnou 

kompoziční nahodilost na jedné straně a na druhé označovala obrazy, které prav-

děpodobně vznikaly jako výsledek předem promyšleného návrhu. Do souboru 

reprodukcí Mirvaldových děl zařadila vyučující jak ty, jež vznikly černou stopou 

na bílém pozadí, tak díla inverzní. 

Následovalo samo zadání výrazové hry pro žáky: Budete překvapeni, co všechno 

zvládnete! Nechci po vás, abyste kopírovali pana Mirvalda. Přála bych si, abyste na-

podobili jeho hravost a preciznost.

Poté vyučující vyložila žákům navrhovaný postup práce, kdy měli posouvat kulaté 

předměty po papíře a obtahovat je celé nebo jen do poloviny, návazně na předchozí. 

Nabádala žáky k pomalé práci, malým postupným krokům a k neustálé reflexi toho, 

co jim vzniká. Po zadání úkolu měli žáci přibližně 60 minut na samostatnou prá-

ci. Vyučující obcházela třídu, povzbuzovala ty, kteří se obávali začít, aby nezkazili 

čtvrtku, nabízela varianty tvorby těm, kteří už začali, nebo je upozorňovala na kom-

poziční chyby. Využívala přitom normativně dialogické hodnocení (Slavík & Čap-

ková, 1994) –např. Tady to je zajímavé a tady ti to nefunguje, co s tím uděláš?

Součástí tvorby žáků bylo přibližně 20 minut absolutně nerušené práce, kdy vyu-

čující přestala obcházet třídu, přesto zůstala k dispozici pro žáky vyžádané korekce. 

O přestávce, jež dělí dvouhodinovou výukovou jednotku, učitelka žáky nabádala, 

ať se jdou projít po třídě a sledují, jak pracují ostatní.

Na konci výukové jednotky zařazuje vyučující dle svých slov příležitostně reflexi 

v kruhu. Ve sledované výuce si na závěr žáci prohlíželi vzniklé práce a vyučující se 

žáků ptala, která kresba se jim nejvíce líbila a proč, čí přístup je překvapil.

24.2  Analýza

24.2.1  Definice problému
V úvodu textu byl obecný problém analýzy již zmíněn: učitel by měl prostřednic-

tvím ontodidaktické transformace obsahu expertní tvorby a její interpretace při-

pravit takové aranžmá výrazové hry, které žákům umožní, respektive u nich zajistí 

transformační aktivizace obsahu, v určitém slova smyslu izomorfní s expertním pó-

lem. Teprve takovou úlohu lze považovat za „dobrého pomocníka“ (instrumental 

utility – Eisner, 1998). Taková úloha poslouží žákům jako průvodce při porozumě-

ní dílu Vladimíra Mirvalda. Souhrnný náhled na klíčové obsahové transformace, 

které byly předmětem analýzy, představí obr. 24.3. 
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Obrázek 24.3. Konceptový diagram – Undulační válce.
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V dalším textu se nejprve podíváme na modus operandi autora, následně na obsa-

hové transformace vyučující a na její hodnocení vzniklých žákovských prací. Po-

rovnání by mělo objasnit, zda učební úloha zajistila u žáků jen „zdánlivou morfo-

logickou shodu“ (David
2
, 1987), nebo zda se jednalo o hodnotnější podobu učební 

situace (podnětnou, či rozvíjející).

24.2.2  Obsahové transformace na úrovni expertního stylu

Vladislav Mirvald se v roce 1963 stal členem skupiny Křižovatka. Program skupiny 

se orientoval na protipól zdůraznění subjektivity ve výtvarné tvorbě. Opíral se o dů-

sledné konstrukční principy, proporce a čísla. Geometrie se postupně stává princi-

pem Mirvaldova tvoření. Tento princip se projevuje v cyklech undulačních neboli 

zvlněných válců, v nichž Mirvald rozkolísá přímou osu válce do podoby sinusoidy, 

a další válce vytvářejí předivo jakési organické struktury. Poměrně jednoduché si-

nusoidy posléze nahradí složité Rombergovy křivky podle tzv. Rombergova testu, 

který ověřuje schopnost organismu udržet rovnováhu (Štroblová, 2015). Pospiszyl 

rozlišuje tři základní principy, jež Mirvald využívá při geometrizaci plochy pomocí 

undulačních válců:

1. Rovnoběžné válce jsou přeťaty oblouky majícími velký poloměr. Jejich střed leží na ose 

shodné s osou jednoho z malých válců. Jsou-li malé válce tři, vzniká zrcadlový efekt.

2. Malé válce jsou přeťaty velkými oblouky, jejichž střed ale neleží na ose žádného z malých 

válců, ale jsou opisovány z náhodné vlnící se čáry.

3. Válcová plocha vzniká vydutím oblouků opisovaných stejným směrem. Středy těchto oblouků 

leží na dvou náhodných vlnovkách blízko sebe. (Pospiszyl, 2010)

Nabízí se tedy následující shrnutí Mirvaldových transformačních principů: ome-

zuje nekonečnou tvarovou pestrost na kruhy, kruhové výseče a křivky, redukuje 

barevnost na dva tóny (černou a bílou), metaforicky „unáší“ obsahy z oboru deskrip-

tivní geometrie do oblasti umění, kde s oporou o kompozici (křivky) a principy per-

cepce (gestaltu) nechává povstat kontinuálním tvarům (válcům) a vzbuzuje dojem 

jejich organického vlnění. Kontextuálně je důležité, že Mirvald propracovává výše 

uvedené postupy v době, která nedisponuje digitální vizualizací geometrických al-

goritmů. Právě proto a také kvůli „infikaci“ zdánlivě amorfního světa umění fyzikál-

ní a geometrickou notací byla a dodnes je jeho tvorba oceňována.

2 Jiří David po roce 1969 publikoval z důvodu persekuce velkou část svých odborných textů pod jménem své manželky Věry Davidové.
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24.2.3  Obsahové transformace aranžované učební úlohou

Učitelka předkládá v prezentaci žákům soubor reprodukcí již hotových Mirvaldo-

vých prací. Spoléhá tedy na fakt, že žáci zvládnou z reprodukcí do jisté míry odvodit 

postup tvorby a jádro stylu – principy tvorby, které jsou stabilní v různých varian-

tách děl, lišících se jak v kompozici, tak v barevnosti. Následně vyučující zpřesňuje 

postup práce instrukcí k posunování kulatých předmětů po papíře (čtvrtka formátu 

A3) a jejich obtahování po celém obvodu nebo jen po výseči tak, aby navazovaly 

na předchozí. Na jedné straně zdůrazňuje experiment a náhodu, na straně druhé 

nabádá žáky k pomalé precizní práci, malým postupným krokům a neustálé reflexi 

toho, co jim vzniká. Učební úloha vstupuje do kontextu žákovského předporozu-

mění, jež zprvu označuje abstraktní tvorbu za nesmysl, výraz neumětelství autora, 

důsledek pravidly nevázaného nanášení barev, za něco, co nemůžeme jednoduše 

pojmenovat. Při pohledu na Mirvaldova díla však žáci rozpoznávají geometrickou 

podstatu jeho tvorby a udivuje je přesnost a působivost reprodukcí.

24.2.4  Obsahové transformace žáků reflektované vyučující

Vyučující vstup žáků do výrazové hry zhodnotila následovně: 

Interpretace úkolu nečinila žákům vůbec žádné problémy po technické – řemeslné stránce, byla 

velmi jednoduchá a nevyžadovala velkou zručnost. Děti s přirozenou převahou konstruktivního 

myšlení si vytvořily předem konstrukci – plán, kterého se pak držely. Naopak děti s větší 

schopností a odvahou experimentovat se nechaly unášet procesem tvorby a pružně reagovaly 

na náhodu, která jim nabízela další možnosti.

I nadále se tedy drží vstřícného pojetí výuky, které respektuje žákovské preference 

odlišných řešení. Níže je uvedeno pět příkladů žákovských řešení úlohy i s komentá-

ři vyučující. Vyplývá z nich, že si všímá: kompozičního řešení, preciznosti provedení 

kresby, nezvyklosti řešení ve třídě žákovských prací s vazbou na expertní styl.
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Obr. č. 1 – zajímavé kompoziční řešení, avšak 
poněkud nejistá ruka.

Obr. č. 2 – poněkud mechanická práce 
bez hlubšího prostorového řešení, avšak s pre-

cizním provedením.

Obr. č. 3 – zcela originální přístup k technice 
i tématu.

Obr. č. 4 – žák cítil potřebu stínovat, dekorovat 
a komentoval to slovy, že podobné obrazce 

vytváří sprejem. Samotná linka mu evidentně 
jako vyjadřovací prostředek nestačila.

Obr. č. 5 – velmi působivá práce s kompozičním 
napětím. Žákyně se nechala inspirovat obrazy 
L. M., ve kterých je zcela zaplněna plocha nepro-
niknutelnou změtí a sama ji cíleně narušila.

Obrázek 24.4. Některé žákovské práce s komentářem vyučující.
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24.3  Alterace

24.3.1  Posuzování kvality výukové situace

Výukovou situaci lze hodnotit jako podnětnou. Z  reflexe výuky a hodnocení žá-

kovských prací lze usuzovat, že si je sama vyučující vědoma principů tvorby Vla-

dislava Mirvalda. Při aranžování učební úlohy však žákům ponechává příliš velkou 

mezeru pro doplnění jejich vlastních konstruktivních projekcí. Tím jim dává mož-

nost vyhnout se řešení problémů, které vyplývají z níže uvedených kontextových 

rámců: jak rozvrhnout celkovou kompozici formátu prostřednictvím konstrukce 

válců (oproti tomu je možné postupovat mechanickou adicí daného kruhového tva-

ru – obkreslení není jistě totéž jako rýsování – a lze řešit pouze jeden nebo několik 

válců ve vztahu k pozadí oproti shluku těles bez pozadí), jak rozlišit a tvořivě využít 

náhodu oproti pravidelnosti (místo toho si žáci mohou zvolit výhradně jednu z obou 

možností), jak vzájemnou proporčností dvoubarevných kroužků a volbou křivky 

vzbudit dojem pohybu, proplétání a vlnění (oproti tomu je možné ponechat drátě-

nou konstrukci, povrch válce stínovat či dekorovat). 

24.3.2  Návrh alterace

Ve výtvarné výchově je již tradiční úlohou rekonstrukce obrazového gestaltu podle 

vzorku. Žáci v ní mají za úkol odvodit základní kompoziční principy a rozvinout 

je do požadovaného formátu. Následovat může srovnání výsledku žáka s řešením 

autora – srovnávání odchylek a shod. Využití této techniky je samozřejmě možné 

v celém rozsahu spektra od pečlivé rekonstrukce díla (v zásadě restaurátorské re-

konstrukce) až po asociativní (magické) využití vneseného vzorku žákem, který má 

za úkol volně imaginovat nad podnětem bez ohledu na konstruktivně konceptuální 

závaznost struktury vzorku. V případě posuzované hodiny by se nabízelo využití 

první varianty. Žáci by po zhlédnutí prezentace děl V. Mirvalda obdrželi několik 

malých formátů (např. velikost A5) se vzorky autorových obrazů. Jejich úkolem 

by bylo doplnit je prostřednictvím geometrického rýsování podle zákonitostí od-

vozených z konstrukce vzorku. Tím by byl přenesen důraz žáků na pozornost vůči 

detailům strukturace tvarového kontinua a jemnostem kompoziční skladby. Menší 

formát by měl předejít únavě z mechaničnosti a namáhavosti postupu tvorby. Žá-

kovská aktivita by se zřetelněji odehrávala skrze tvůrčí činnost – rozvíjení smyslo-

vé citlivosti – s  důrazy na přiměřenost tvarové komplexity, kompoziční integritu 

a  okonalost v návaznosti na morfologii Mirvaldova vzorku. Jednoduše řečeno, bylo 

by možné jasněji pozorovat, zda a jak jsou žáci schopni „vyhmátnout“ ze vzorků 
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Mirvaldovy tvorby principy zrcadlení, simultánního vlnění nebo stejnoměrného 

vlnění s rozdílnou výškou vlny apod. Přitom je důležité, že zdánlivě jemné rozdí-

ly v morfologii mohou mít zcela zásadní dopad na expresivní účinky vytvářeného 

díla. Naučit se číst „příběhy undulačních válců“ znamená podniknout disciplino-

vanou výpravu do jejich světa. 

24.3.3  Přezkoumání alterace

Navrhovaná alterace dramaticky zužuje manévrovací prostor žákovského řeše-

ní učební úlohy. Je jasné, že zařadit úlohu do výuky lze pouze za podmínky, že 

jí nebudou předcházet předměty, které od žáků vyžadují obdobnou aktivizaci po-

zornosti, pečlivosti a technické činnosti. Bylo by také potřeba zvážit vhodný výběr 

vzorků Mirvaldových struktur tak, aby se jejich spektrum například pohybovalo 

od jednodušších (statických), a tedy snadněji odvoditelných, po složité (náhodné 

křivky), jež ovšem více zdůrazňují expresivní působnost plochy. Aby se zkrátka 

u žáků hlouběji podpořilo zjištění, že pečlivá a mechanická činnost s  rovinnými 

geometrickými útvary dává povstat dojmu trojrozměrného, dynamicky se pro-

plétajícího svazku válců. Mirvalda lze vedle Demartiniho, Sýkory nebo Malicha 

považovat za nejvýznamnějšího představitele českého neokonstruktivismu a geo-

metrické abstrakce. Jeho dílo vychází z kubismu, rozvíjí myšlenky první abstraktní 

vlny v umění, přetíná rozcestí vedoucí k op-artu a tvoří v mnoha ohledech logický 

předstupeň děl současných českých malířů, jimiž jsou např. Stanislav Diviš, Petr 

Písařík či Karel Štědrý. Důsledná práce s jeho tvorbou má ve výuce své opodstat-

nění, třebaže vyučující musí zvažovat, kolik času a prostoru tomuto stylu věnovat 

při nutnosti zabezpečit též další oborové a obecné cíle, kterých je se žáky pověřen 

dosáhnout na druhém stupni základní školy. 

Závěrem

Požadavek vznesený v navržené alteraci se může zdát příliš disciplinující. Pokud 

je ve výtvarné výchově využíváno umělecké dílo, jedná se mnohdy o záminku, 

která má motivovat žáka k aktivizaci vlastních sil, osobních mentalizací – asociací 

– a nakonec i k jejich vyjádření formou, jež není nezbytně totožná s prezentova-

ným „vzorem“. V  expertní rovině se skutečně zdá, že podstatné není kopírování 

díla, ale rozvíjení potenciálu jeho inovace, kterou v sobě přináší (srov. Kulka, 2004). 

Rozvinutí inovace je ovšem možné jen z  jasně vymezené pozice a ta je odvislá 

od velmi pracné a opakované analýzy původního podnětu (např. Picassovy studie 

Velázqueze nebo Maneta). Bez namáhavé cesty k  poznání bytelného východiska 
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stylu, jenž se stal předmětem výuky, se žáci často velmi rychle a bezbolestně vrátí 

k sebepotvrzující manýře (Obr. č. 5 na obrázku 24.4). Velmi podstatné je, že sle-

dování změny ve struktuře výtvarného výrazu a porovnávání žákovské práce s ex-

pertním dílem by mělo být v reflexi využito pro přeprogramování osobního tezauru 

žáka, tedy pro změnu rozsahu a hloubky kontextu, v němž chápe námět, procesu-

alitu a výsledky své výtvarné činnosti. Podobně nad vztahem výtvarného výrazu 

a psychického prostředí klienta uvažuje i arteterapie (Lhotová, 2010). Bez hlubší 

reflexe vztahů mezi transformacemi obsahu autora díla, vyučující a žáka zůstane 

spolehlivým vodítkem pouze ona „zdánlivá morfologická shoda“ nebo třeba osobní 

holistická preference výsledku, namísto reálného izomorfizmu. Z  tohoto důvodu 

do předmětu výtvarná výchova zcela jistě patří aktivity, které v žákovi vyvolávají 

potřebu ponořit se do historické konceptové roviny, jež si, jako je tomu v  přípa-

dě geometrické abstrakce, velmi radikálně omezila výrazové prostředky. Je ostatně 

otázkou, zda v současné době hojně kritizovaná kulturně historická nevědomost ve-

řejnosti spojená s její neschopností vést racionální debatu (např. Liessmann, 2008), 

která je i v expresivních oborech zcela nezbytná pro pochopení kontextu, a tedy pro 

určení umělecké hodnoty, není příčinou a důsledkem upřednostňování „protektiv-

ního a bezbolestného ohledu k žákovi“.

Poděkování: 

Děkuji Bc. Magdaleně Capkové za skvělou spolupráci na této analýze a za její 

vstřícnost a velkorysost.
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