
415

23 Židle je židle je židle (diktatura realismu v umění)

 Jindřich Lukavský

Popis hlavního problému a jeho operacionální kategorizace

Výtvarná výchova – obor všeobecného vzdělávání i obory speciálního vzdělávání na 

středních umělecko-průmyslových školách – čerpá přednostně učivo z oblasti vý-

tvarného umění. Podobně jako v dalších expresivně-tvořivých disciplínách se při ob-

sahové transformaci expertní roviny do dimenze učiva řeší základní problém: jak vy-

vážit proporce mezi učením o umění a učením uměním? Tento problém souvisí s již 

pradávným duálním Aristotelovým rozlišením módu poznávání na noéta a aisthéta 

(Slavík, 2011). Zjednodušeně tuto podvojnost představuje obrázek 23.1.

Obrázek 23.1. Noéta a aisthéta.

Noéta je způsob rozumového poznávání kvalit světa, který vychází z popisu, logic-

kého řetězení fakt do premis a konkluzí a procesů verifikace, respektive falzifikace 

hypotéz. Obecně je cílem noetického poznávání budování konzistentní sémantické 

struktury, která zajistí mezilidské dorozumění, bez zvláštních ohledů na osobní kva-

lity jednotlivých účastníků interakce. V případě výuky v oboru výtvarná výchova 

se noéta zdůrazňuje vždy, když se žáci učí o historii umění, stylové charakteristice 

jednotlivých období nebo konkrétních umělců. V RVP je noetický přístup ke vzdě-

lávání demonstrován například následujícími formulacemi: „rozlišuje umělecké 
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slohy a umělecké směry (s důrazem na umění od konce 19. století do současnosti), 

z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuál-

ně obrazných vyjádření na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých 

směrů a objasní širší společenské a filozofické okolnosti vzniku uměleckých děl“ 

(RVP G, 2007, s. 55); „má přehled o historickém vývoji společnosti a její výtvarné 

kultury včetně užitého výtvarného umění“, „vyjmenuje významné tvůrce jednotli-

vých historických slohových období i současného výtvarného umění a jejich typic-

ká díla“ (RVP OV – Multimediální tvorba, 2008, s. 48). Prototypem expertní formy 

noetického poznávání v oboru by se mohla stát například umělecko-kritická studie 

o obraze D. Velásqueze Las meninas.

Aisthéta je způsob poznávání světa na základě smyslové percepce a metaforické 

imaginativní konstrukce doplňující transparentní pojmové označení o „neprů-

hlednou“ výrazovou strukturu. Obecným cílem aisthetického poznávání je  re/kon-  

stru kce zkušenostního percepčního gestaltu a reflexe jím vyjadřovaných kvalit 

tvůr cem/recipientem.

V oblasti výtvarného vzdělávání se aisthéta dostává ke slovu v případě, kdy žáci 

prostřednictvím výtvarné techniky expresivně re/prezentují zvolený (zadaný) kon-

cept a skrze vyjadřované prekoncepty mají možnost zakusit autentické a projek-

tivní kvality vlastní aktivity (tvorby). Koncepty se v  praxi vyskytují jako obecná 

jména pro jednotky obsahu uváděné v  programových dokumentech coby  učivo 

v jednotlivých výukových předmětech. Tyto jednotky mají svůj subjektivní ekvi-

valent v dispozicích žáků, kteří se s nimi konfrontují v učebních úlohách a indivi-

duálně je aktivizují. Subjektivní ekvivalenty obsahu nazýváme prekoncepty. Práce 

s výtvarnou reprezentací konceptu tedy vede k jeho subjektivnímu „propracování“, 

ale zároveň jej otevírá pro intersubjektivní uchopování.

V  RVP je aisthéta uvažována například následovně: „samostatně experimentuje 

s různými vizuálně obraznými prostředky, při vlastní tvorbě uplatňuje také umělec-

ké vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění; vědomě uplatňuje tvoři-

vost při vlastních aktivitách a chápe ji jako základní faktor rozvoje své osobnosti“ 

(RVP G, 2007, s. 55) nebo „navrhne jednoduché scénáře a řeší dramaturgii; vytvoří 

návrhy multimediálních prezentací s využitím statického obrazu i animací, uplat-

něním 2D i 3D grafiky“ (RVP OV – Multimediální tvorba, 2008, s. 49). Expertní 

podobu aisthéta má například malířská studie obrazu D. Velázqueze Las Meninas 

od P. Picassa. Picasso v roce 1957 namaloval 58 obrazů, v nichž velmi podrobně 

analyzoval původní dílo prostřednictvím stylově transformačních parafrází. Expre-

sivní interpretace si zkrátka nevystačí s popisem variací, ale poznání se realizuje 

přímo skrze vlastní proces tvorby, v tomto případě tvorby vizuálního zobrazení. 
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Poznání skrze noéta a aisthéta je v expertní tvorbě (v situaci reálného života) ne-

rozlučně spjato. Oproti tomu školní praxe výtvarných oborů oba typy poznávání 

velice často tvrdě odděluje. V předmětech nebo tematických blocích věnovaných 

dějinám umění a technologii se zkrátka učí interpretace a reflexe umělecké tvorby, 

v praktických předmětech věnovaných aktivní činnosti se žáci učí samotnou umě-

leckou tvorbou. 

Pro učitele v praxi bývá velmi palčivým problémem příprava úloh, v nichž má dojít 

k propojení obou výše uvedených oblastí a přitom k zachování jejich specifik a ko-

rektních postupů. Obecný problém analýzy lze tedy formulovat prostřednictvím 

následující otázky: Jak se učiteli daří propojit navrženou výrazovou hru využívající 

smyslovou percepci a metaforické imaginativní konstrukce žáků s kontextem obo-

rově sémantického poznání? 

Níže uvedená tabulka (tabulka 23.1) představuje návrh kritérií pro hodnocení 

kvality tvořivých nebo expresivně tvořivých úloh. Vychází přitom z  pěti obec-

ných kategorií uvažovaných již dříve (Slavík, Dytrtová, & Fulková, 2010). Jsou 

jimi obsažnost, integrita, inovativnost, přiměřenost, kurikulární normativita. Kri-

téria obsažnosti a kurikulární normativity v případě analyzované výuky splývají. 

Problematika tvorby v  konceptuálním umění je zkrátka explicitně učivem uve-

deným v ŠVP. Pod kritériem obsažnost tedy budeme chápat úplnost a správnost 

učitelovy ontodidaktické transformace kurikulárního obsahu do učební úlohy. Ka-

tegorií přiměřenost se míní adekvátnost psychodidaktické transformace učiva ve 

vztahu k dispozicím a zkušenostem žáků. Pod pojmem integrita budeme rozumět 

kauzální provázanost jednotlivých obsahově transformačních aktivit připrave-

ných pro žáka uvnitř učební úlohy vzhledem ke sledovanému cílovému horizontu 

výuky. Kritérium inovace hodnotí neobvyklost učební úlohy na edukačním poli, 

a tedy ve vztahu ke každému z žáků (individuální), třídě (sociální) a kultuře (kul-

turní vztahová norma).  
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Tabulka 23.1 

Operacionalizace kategorií pro hodnocení kvality tvořivých nebo expresivně tvořivých úloh

Situace

Obsažnost Přiměřenost Integrita Inovativnost

nepro‑ 
myšlená, 
chybějící 
vazba 
na kulturu

jasná 
enkul‑ 
turační 
vazba

nepří‑ 
stupná 
pro žáky

ohled 
na zkušenost 
a momentální 
stav žáka

koláž 
obsahů 
bez 
zacílení

logická 
kompozice 
obsahů 
s ohledem 
k cíli

opakování 
transfor‑ 
mačních 
obsahových 
schémat

inovativnost, 
problémovost 
zadání vyžadující 
tvůrčí přístup 
žáka

selhávající + ‑ + ‑ + ‑ + nebo ‑ + nebo ‑

nerozvinutá + ‑ ‑ + + ‑ + nebo ‑ + nebo ‑

podnětná ‑ + ‑ + + ‑ + nebo ‑ + nebo ‑

rozvíjející ‑ + ‑ + ‑ + ‑ +

Pozn. Upraveno podle Slavíka, Dytrtové a Fulkové (2010).

23.1  Anotace

23.1.1  Kontext výukové situace – cíl, téma a návaznost obsahu

Výuka byla realizována na Střední odborné škole obchodu, užitého umění a de-

signu, Plzeň, Nerudova 33, dne 3. 3. 2015, ve třídě 4. MI. Žáci navštěvovali obo-

ry Mediální tvorba a Design interiéru, přítomno jich bylo 24 (4 hoši). Jednalo se 

o  standardní školní hodinu v předmětu Dějiny umění. Obvykle má vyučování 

v  tomto předmětu podobu přednášky, diskuse nebo žákovské slovní interpretace 

promítaných reprodukcí uměleckých děl. Zkoušení probíhá formou písemných tes-

tů. Téma hodiny Konceptuální umění je zařazeno do tematického plánu a do ŠVP. 

Obsah v předmětu je strukturován historicky – lineárně a sleduje vývoj umělecké 

tvorby od jejích počátků do současnosti. 

Učební úloha se snažila problémově a zážitkově zprostředkovat principy tvorby 

konceptuálního umění, konkrétně práci Josepha Kosutha, Jedna a tři židle, z roku 

1965. Úloha byla rozfázována do tří dílčích úkolů, v nichž si žáci skrze vlastní akti-

vity a jejich reflexi měli uvědomovat specifickou podstatu a smysl Kosuthova díla.

23.1.2  Didaktické uchopení obsahu – činnosti učitele a žáků

Učitel rozdělil žáky ve třídě na tři skupiny. Poté je informoval, že každá skupina 

bude odhalovat formy komunikace, mezi něž patří také umělecká díla. Ta mohou 

sama sloužit jako prostředek a záminka nějakého sdělení. Obvykle se tak děje skr-

ze hmotný artefakt. Existuje ale také konceptuální umění, které využívá jiné způ-

soby komunikace. 
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Pedagog zdůraznil, že cílem aktivity bude zjišťovat, jaké obecné principy komuni-

kace (zvýznamňování) bere konceptuální umění v potaz. Důležité bude, aby byl 

obsah sdělení nejprve tajemstvím, proto učitel poslal jednoho člena každé skupiny 

za dveře.

Po jejich ochodu označil vyučující polepkou tři různé židle ve třídě ze spodu na se-

dák. Instruoval skupiny, že musí sepsat slovníkovou definici židle tak, aby ji odlouče-

ný člen skupiny nalezl bez další dopomoci, čistě jen na základě písemného sdělení. 

Žáci nesmějí v popisu použít přímé označení nebo jakékoliv pojmové odvozeniny. 

Pohled do výuky 23.1

[Učitel jde ke dveřím a zve do třídy studenty, kteří čekali na chodbě.] 
U: Pojďte prosím dál. Pojďte před tabuli a já vám teď rozdám to, co vytvořila vaše skupina. Je to 
popis předmětu, který je tady v místnosti a který vy byste se měli pokusit identifikovat.
Ž1: Předmět, na kterém sedí, takže to bude nábytek. Předmět, na kterém sedí Denisa – to bude 
spolužačka, takže to bude asi tahle židle.
Ž2: „Tak já mám asi taky židli, je to ta, na který sedí Karel. Sedí tam Karel. Obvykle je ze dřeva a kovu, 
soustředí se po dvojicích a je ve třídě hodněkrát.
Ž3: Já nemohu tohle přečíst?
U: Sedák.
Ž: Tak to bude asi. [ukazuje směrem ke katedře] 
U: Tady ta? [vytahuje židli] 
Ž: Ne sedák, jako tohle. [ukazuje na katedru] 
U: Jako takhle to myslíte? [sedá si na desku katedry] 
Ž: Přesně. 
U: Dobře, dobře. Takže fajn. Děkuji. První kolo proběhlo. Jděte prosím opět za dveře. 

Žáci nedostávají jasnou zpětnou vazbu, zda byl jimi identifikovaný předmět 

skutečně ten, který označila skupina.

V dalším úkolu má každá skupina pořídit obrazovou reprodukci židle – respektive 

nejtypičtější pohled na ni. Mohou využít fotografii (mobil) nebo kresbu. Odloučení 

členové se vrací do třídy: 

Zatímco předchozím úkolem byl popis slovní, teď bylo úkolem zobrazení toho předmětu, který 

vy hledáte. A zase, jestli byste mohli na základě zobrazení toho předmětu jej určit. Takže?

Studentka z jedné skupiny označuje jako zobrazený předmět termohrnek. Student 

z  druhé skupiny hledá čísla na spodní straně sedáku. Třetí studentka označuje 

jako předmět sedák židle. Odloučení žáci opět nedostávají zpětnou vazbu ohledně 

správnosti identifikace předmětu a vrací se za dveře.
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V posledním úkolu jsou členové v jednotlivých skupinách instruováni, aby nepou-

žívali verbální projev, ani žádné způsoby zobrazení. 

Pohled do výuky 23.2

U: A teď poslední úkol: byl popis, bylo zobrazení a teď jestli byste mohli beze slov, bez obrázku 
označit ten předmět. Někde je to jasné již zcela, ale označit ten předmět. Můžete s ním manipulovat. 
Ž: Můžeme? 
U: Ano. 
[Všechny skupiny zvedají židli a staví ji na lavici. Jeden student ji následně překlápí a odlišuje ji tím 
od dalších dvou (obrázek 23.2).]

Obrázek 23.2. „Vystavení“ židle – řešení třetí fáze učební úlohy jednou ze skupin.

Po splnění třetího úkolu následuje instalace artefaktu, jeho popisu a zobrazení, 

před tabulí podle následujícího uspořádání: na levou stranu od židle je pověšeno 

její zobrazení a vpravo od ní její popis. 

V  reflektivním dialogu se učitel s  žáky vrací k jejich úspěchům a neúspěchům 

při  komunikaci mezi skupinou a odloučeným členem. V  prvním úkolu dodržela 

pouze jedna skupina požadavky na slovníkovou definici židle. Pomohla si v ní tě-

mito charakteristikami: 4 nohy, sedák, opěradlo, účelem je sezení. Učitel se obrací 

na žáka, který na základě tohoto popisu označil katedru. Ukazuje se, že příčinou 

nedorozumění byla žákova neznalost pojmu sedák.

Při reflexi řešení druhého úkolu je tematizováno chybné označení termohrnku (ob-

rázek 23.3) namísto židle, kterou studentka poznala podle popisu: „sedí tam Karel“. 
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Obrázek 23.3. Nejtypičtější zobrazení židle – řešení druhé fáze učební úlohy jednou ze skupin.

Pohled do výuky 23.3

U: Vy jste nakonec zvedla šálek čaje, nebo já nevím, co tam je. A to bylo způsobeno čím?
Ž: Nejvíce mně napověděl nápis Plzeňský kraj. To znamená, že přestože ty šipky tady…
Ž: Šipky asi znamenaly prázdná židle.
U: Protože v popředí před tím je ten šálek, tak jste si řekla… 
Ž: Že šálek je před prázdnou židlí.
U: Aha, takže jste špatně identifikovala hlavní postavu tady z toho zobrazení.
U: Já jsem předpokládal naivně… že když se řekne zobrazení toho předmětu, že pro vás bude 
úplně nejsnazší přijít a cvaknout fotku na mobil. Protože bych řekl, že to je zobrazení úplně 
nejsamozřejmější pro dnešní dobu. Proč jste tohle neudělali?
Ž: My jsme mysleli, že tohle nemáme dělat… Nás to nenapadlo. 
U: Neděláte to, když něco objevíte, že to blejsknete a pošlete to kamarádovi, hele, co jsem viděl.
Ž: To možná jo, ale není to takovej způsob hry. Nechci to jako používat.
U: Jo, to znamená, že tady pro ten případ se to zdálo jaksi nepříhodné?
Ž: Možná… 

V dalších fázích reflektivního dialogu byly probírány otázky obtížnosti označování 

a interpretace jednotlivými komunikačními akty, vztahu mezi výrazem a předsta-

vou, identity jednotliviny – konkrétní židle a identity třídy – abstraktní množiny 

předmětů, estetické účinky jednotlivých typů označení. Na závěr učitel promítl 

krátkou prezentaci a uvedl podrobnosti ke Kosuthově dílu Jedna a tři židle.

23.2  Analýza

23.2.1  Definice problému

Popis hlavního problému bude započat stručnou exkurzí do historie výtvarného 

umění, aby bylo možné porozumět ontodidaktické transformaci obsahu v rozebí-

rané učební úloze. Vyostření problému bude uvedeno na závěr této podkapitoly. 
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Všechny druhy jazyků (včetně jazyka výtvarného umění) jsou založeny na exis-

tenci rozlišitelného média zprostředkovávajícího obsahy nebo vyvolávajícího jistý 

účinek na vnímatele. Pro výtvarné umění bylo po dlouhá staletí typické, že jeho 

médiem byly artefakty disponující vizuální ikonickou podobou. Interpretování 

jejich obsahu vyžadovalo od vnímatele schopnost rozpoznávat shody mezi jejich 

vizuálními vlastnostmi (např. barevnost inkarnátu) a realitou (barva pleti). Nelson 

Goodman (Goodman, 2007) tuto funkcionalitu nazývá exemplifikace: artefakt 

předvádí určité vlastnosti obsahu, takže slouží jako jejich vzorek. Tento vžitý pří-

stup byl v umění podroben značným revizím v průběhu 20. století. 

Rozhodující roli při tom sehrála tvorba Marcela Duchampa. Duchampovo gesto 

atakuje prostřednictvím principu ready-made část schématu, která předpokládala 

aktivní demiurgickou úlohu stvořitele artefaktu – uměleckého díla – věci. Napříště 

již autor nemusel nutně sám ovládat řemeslnou tvorbu v oblasti rukodělné výroby. 

Nemusí totiž zvládat „konstruování ikonu“ (postupné vybudování komplexu jeho 

vizuálních vlastností, např. malbou nebo kresbou), ale může je různým způsobem 

převzít již „hotové“. Expertní dovednost však z jeho aktivit nemizí. Pouze se pře-

souvá do oblasti aranžmá kontextu díla. Tvůrce řeší označení a vystavení již dříve 

a někým jiným vyrobeného artefaktu. 

Závažnějším dopadem Duchampova gesta byl ovšem průnik reálného světa do svě-

ta umění, respektive rozostření vzájemných hranic. V roce 1926 se odehrál soudní 

spor mezi Constantinem Brancusim a Spojenými státy americkými (Kováč, 2014). 

Jeho předmětem byla plastika Pták v  prostoru, kterou celníci interpretovali jako 

běžně vyráběný předmět a uvalili na ni clo. Jak upozorňuje V. Zuska (Zuska, 2001), 

umělecké dílo nemá univerzální podstatu. Pro akceptaci čehosi jako uměleckého 

díla je třeba konvence – respektive sociálního konsensu s  ohledem na příslušný 

kontext. Díla jsou aranžována tak, aby byla snadno odlišitelná od reality. Obrazy 

mají rámy, sochy mají podstavce. Pravý ready-made (Duchamp) nebo jemu velmi 

podobná forma (Brancusi) záměrně zmenšují počet markerů důležitých pro jejich 

interpretaci coby konvenčního umění. Stále je ale ve hře ikonická podstata: dílo 

„samo na sobě“ předvádí vlastnosti objektů, k nimž poukazuje. Vtip ready-made je 

ovšem v tom, že toto poukazování je v prvním kroku soběvztažné, protože vystave-

ná věc předvádí „jen“ sama sebe. Kdyby dílo nebylo signováno a vystaveno v gale-

rii, kde se očekává, že plní umělecko-estetickou funkci, pravděpodobně by u diváka 

zvítězila funkce utilitárně-manipulativní (Slavík, 2001; Zuska, 2001). Brancusiho 

Pták v prostoru byl posuzovateli na celnici identifikován jako ingot. Sušák na lahve 

by byl využit ke svému „pravému účelu“. Uvidět „jinak“ to, co se nám důvěrně 

vnucuje přes svoji stereotypizovanou praktičnost, vyžaduje od diváka vynaložit 
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nemalé kulturní úsilí a odvahu. Ready-made zkrátka oslabuje dříve preferované 

výtvarné aspekty: estetické kvality vizuálního vjemu (senzibilitu pro barvy, tva-

ry, kompozici apod.) i jeho ilustrační narativní funkci (zobrazení příběhu). Oproti 

tomu značně vzrůstá úloha divákova porozumění širším interpretačním kontextům 

a jeho schopnosti imaginativního a inovativního vnímání díla. 

Na přelomu 50. a 60. let pokračuje uvedený trend spočívající ve změně interpre-

tačních nároků na diváka. V oblasti výtvarného umění je výše uvedené schéma 

ikonické podstaty díla podrobeno mnohem závažnějšímu útoku, který se prosadil 

pod  názvem konceptuální umění. Jak jsme již psali výše, ikonické (zobrazující) 

umění využívá pro přenášení informací (tj. pro zprostředkování obsahu) především 

předvedení vlastností zobrazeného objektu – tzv. exemplifikaci (Goodman, 2007). 

Kupř. malba židle předvádí (exemplifikuje) význačné vlastnosti židle. Jejich vhod-

ným výběrem a uspořádáním je vytvořen ikon – obraz židle. Podle tvarů, barev 

a způsobu jejich nanesení můžeme vnímat namalovanou židli, jako by byla reálná. 

Pokud ve výtvarném díle divák skutečně rozpozná židli, je schopen označit – de-

notovat, co na obraze vidí: „je to židle“. Tímto označením ovšem divák potvrzuje, 

že uvedený obraz mu nejenom exemplifikuje různé dílčí složky či části (vlastnosti) 

židle, ale že obraz pro něj také židli denotuje (prostřednictvím exemplifikace je-

jích důležitých vlastností). Podstatný rozdíl mezi denotací prostřednictvím slova 

„židle“ oproti zobrazení židle však spočívá v tom, že slovní označení není vzorkem 

toho, co označuje. To znamená, že vlastnosti proneseného nebo zapsaného slova 

nemají předvádět jednotlivé vlastnosti židle, ale mají pouze na židli (jakožto na 

jediný celek – objekt) odkazovat prostřednictvím jazykové konvence. Umět jedno-

duše pojmenovat židli, to snadno dokáže každý uživatel jazyka. Drobné odchylky 

pojmenování, ať již v psané nebo mluvené podobě, jsou v tomto případě zanedba-

telné. Při  vnímání významu sdělení jim nepřikládáme pozornost. Výtvarná zob-

razení jsou ale vnímána odlišně, a to i v případě piktogramů, které se jazykovému 

zápisu blíží zřejmě nejvíce. Vnímáme, „jak“ jsou vytvořena. Forma sama se stává 

neprůhlednou. A navíc se imprese (náš prožitek ze setkání s formou), stává zásad-

ním předmětem naší reflexe (Zuska, 2001). 

Konceptuální umění v  některých svých polohách tento ikonický princip, a tedy 

i řemeslnou či rukodělnou základu tradičního výtvarného umění, do značné míry 

ruší. V  roce 1953 Robert Rauschenberg vystaví Vygumovanou de Kooningovu 

kresbu (Roberts, 2013). Jeho akci můžeme vnímat jako naléhavé kladení otázek: 

Je destrukci uměleckého díla možné chápat jako kreativní akt? Je uvedení in-for-

movaného artefaktu do prapůvodnější nestrukturované formy možné chápat jako 

hodnotné řešení? Přes destruktivní podstatu Rauschenbergova činu, však zde stále 
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zůstává ve hře ikonická povaha artefaktu. Papír s  již neexistující kresbou fungu-

je jako relikvie, důkaz tvorby ikonu a jeho následné likvidace. Tím se však vývoj 

v uvedeném směru nezastavil. Robert Barry v roce 1969 vypustí v Mohavské pouš-

ti dvě kubické stopy helia do vzduchu (Garoian, 2013). Jako důkaz slouží fotogra-

fický snímek. Bez znalosti kontextu si ovšem divák díla nemůže být vědom. Smys-

lová evidence selhává. Atomy helia se sice v atmosféře dále fakticky vyskytují, ale 

možnost jejich pozorování je nad síly diváka. Chybí konvenční aranžmá vizuality – 

například kontrastní látka. Dílo sice tedy stále závisí na vlastnostech svého fyzic-

kého nosiče, tyto vlastnosti jsou ale záměrně vybrány tak, aby pro běžného diváka 

přestávaly fungovat v rovině výrazové struktury – jsou nepostřehnutelné. Můžeme 

se k němu vracet výlučně v mysli. V ní se odehrává rekonstruktivní – imaginativní 

akt, v němž má divák zhodnotit zvláštní způsob tvorby díla tím, že znovuzpřítomní 

zážitek z díla a pokusí se interpretovat jeho obsah. 

Zcela zásadní postavou konceptuálního umění je Joseph Kosuth. Ve svém díle Jed-

na a tři židle se pokusil demonstrovat podstatu tohoto typu tvorby. Dílo se může 

na první pohled jevit tradičně. Kosuth jej v roce 1970 popsal takto: „Použil jsem 

běžné předměty, funkční objekty – jako například židli – a nalevo od nich umístil 

fotografii v měřítku 1:1 a napravo od nich fotografii slovníkového hesla objektu.“ 

(Siegel, 1992). Kosuth tuto svoji práci několikrát opakoval. Součástí díla byly pod-

klady pro jeho realizaci. Skládaly se ze slovníkové definice židle a návodu, jak insta-

laci zrealizovat. Jádro konceptu vyjádřil následovně: „Vše, co jste viděli při pohledu 

na objekt, bylo to samé, co jste viděli na fotografii, takže při každé nové instalaci 

bylo potřeba k novému objektu pořídit novou fotografii. Bylo velmi zajímavé, že 

změnou lokace, objektu, fotografie zůstávalo dílo stále stejné. Znamenalo to, že jste 

mohli mít umělecké dílo, jehož podstatou byla myšlenka (koncepce) a jeho formální 

komponenty byly bezvýznamné.“ (Siegel, 1992)

Na obrázku 23.4 jsou zachyceny nejdůležitější koncepty a aktivity žáků, které 

byly sledovány v analyzované výuce. Jak se dá vyčíst z absence umělecko-estetic-

ké terminologie v  diagramu, hlavním problémem, který se snaží učitel předložit 

v úloze žákům, je zásadní změna epistemologické pozice. Pro konceptuální umění 

je typická a, aniž jí porozumíme, není možné tento druh umění zažívat a interpre-

tovat. Změna pozice se dá charakterizovat jako přesun od nominalismu k  realis-

mu (Anzenbacher, 2004). Krajní nominalismus vychází z přesvědčení, že pouze 

jednotliviny – konkrétní entity lze smyslově zakoušet jako existující a zdůrazňuje 

tedy poznávání skrze aisthéta. Krajní realismus oproti tomu vychází z premisy, že 

skutečné jsou obecniny uvažované apriori. Realismus zdůrazňuje noéta s předem 

uchopenou zkušeností, která je teprve ohledávána v realitě.
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Obrázek 23.4. Konceptový diagram – Židle je židle je židle.
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V laickém, a tedy i žákovském přístupu k interpretaci umělecké tvorby je mnohem 

obvyklejší neproblematizující implicitní nominalistický postoj. Při zvažování sty-

lové příslušnosti díla postupujeme od formálních prvků. To, co můžeme na obraze 

uvidět v  rovině konstruktivních konceptů (barevnost, kompozici, formát, kreseb-

nost atd.), porovnáváme s množinou děl, kterou jsme již v minulosti viděli. Při uva-

žování o konceptuálním umění ovšem výše uvedené kvality smyslově poznatelné 

formy zpravidla nelze využít. Interpretace se posouvá do roviny konceptu – samot-

ného myšlenkového založení díla. Můžeme se sice také bavit například o kompozi-

ci, akcentu atd. myšlenky – tj. tematických konceptů díla, je ovšem třeba vystoupat 

na mnohem vyšší úroveň abstrakce. 

Jak se dá odvodit z výňatků pozorování výuky uvedených v kapitole anotace, tako-

vého cíle se v hodině dosáhnout nepodaří. 

23.3  Alterace

23.3.1  Posuzování kvality výukové situace

Pro posuzování kvality výukové situace využijeme kritéria uvedená v úvodní ta-

bulce (tabulka 23.1). Popsaná výuková situace má jasnou enkulturační vazbu. Jed-

nak učitel zapojuje umělcův postup do učební úlohy, jednak je pro větší zřetelnost 

tvůrčí princip objasněn na konci hodiny prostřednictvím reflektivního dialogu 

a výkladového shrnutí. 

Jednotlivé úlohy jsou pro žáky přiměřené, i když zde nastávají první kolize. Žáci 

například nedodrží pravidlo obecné slovníkové definice pojmu židle. Není to ale 

z toho důvodu, že by pro ně bylo zformulování definice nad jejich síly. Svým po-

stupem se snaží zajistit úspěšné rozpoznání konkrétního předmětu spolužákem. 

Proto volí při definici předmětu adjektiva osobně přivlastňovací. Podobně si žáci 

nesprávně interpretují pokyn k zobrazení předmětu, když si uvalí tabu na jeho fo-

tografické snímkování. 

V  oblasti integrity obsahů nastává krize. Žákům není z  jednotlivých úkolů pří-

liš jasné, k  jakému cíli se směřuje. Navíc dochází v průběhu výuky k uplatnění 

žákovských miskoncepcí, které spíše představují radikální inovace, než aby byly 

alteracemi principů využitých Kosuthem. Učitel se snaží vysvětlit svůj záměr v zá-

věrečné rekapitulaci: 
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To znamená to, že se k sobě dostávají tři typy nějakého vedení komunikace, které jsou použitelné 

i v umění… nějaká produktová fotka, to mě napadlo, že něco takového uděláte vy na ten mobil, 

kdy chcete uživateli ukázat všechny kvality, co to má, jakou to má barvu, jak je to konstrukčně 

udělané, jak je umístěn sedák atd. Potom se tam dostává… ta reálie… věc, se kterou přišel 

Duchamp. Nějaký předmět, o kterém je možné uvažovat jako o něčem, co je netriviální. To 

jste udělali vy, když jste ji vystavili, stejně, jako to udělal Duchamp, vy jste ji vystavili tady 

na lavici… no a nakonec nějaká definice. V Kosuthově podání je definice upozorněním, že člověk 

uvažuje v jednotlivinách a v nějakých obecných třídách. Tak jsem to měl vymyšlené, tak to mělo 

jít od těch obecnin k jednomu jedinému…

Hlavním problémem učební úlohy zůstává její ukončení na úrovni tvorby výrazů 

jazyka, zobrazení a úplného ikonu. Žáci již nedospějí k  porozumění faktu, že 

jejich vytvoření bylo pouhým symptomem Kosuthova konceptu. On za své dílo 

považoval soubor performativů, které přiměly kurátory ke hře, v níž bylo toto dílo 

zhmotňováno na výstavách stále stejně a pokaždé jinak. Obsahovou integritu se 

učiteli zajistit nepodařilo. 

Poslední evaluační kategorií je inovativnost. Požadavek na inovativnost lze chá-

pat ambivalentně. Při stereotypním opakování transformačních schémat je žáko-

vi de facto znemožněn rozvoj. Při permanentní inovativnosti je mu znesnadněna 

praktická schematizace sémantické struktury. Předložená úloha byla pro žáky velmi 

neobvyklá. Snad proto u nich takřka nedocházelo k aktivaci operačních schémat, 

která běžně využívají v  prakticky zaměřených předmětech. Inovativnost tedy 

byla přítomna ve velkém rozsahu a podílela se na ne úplně uspokojivém zvládnutí 

stanoveného cíle. 

Odpověď na otázku týkající se obecného problému analýzy položenou v  úvodu 

textu můžeme formulovat následovně: Výukovou situaci lze hodnotit na pomezí 

nerozvinuté a podnětné. Rozvinout a propojit činnostní a pojmové obsahové struk-

tury žáků vztažené ke konceptuálnímu umění a konkrétně k dílu Jedna a tři židle 

J. Kosutha se učiteli nezdařilo.

23.3.2  Návrh alterace

Před samotným návrhem alterace znovu shrneme hlavní problémy analyzované 

učební úlohy. Ty lze spatřovat ve dvou oblastech: 

1. Učiteli se nepodařilo zaranžovat dílčí zadání úkolů tak, aby žáci plně využi-

li a porozuměli různé funkcionalitě, kterou v komunikaci nabízí: (a) popis, 

respektive definice, (b) zobrazení, (c) úplný ikon, respektive reálná věc. 
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2. Úloha vůbec neaspirovala na posun žáků k  poznání, že popis, zobrazení 

a úplný ikon byly v Kosuthově díle využity jen ve služebné úloze. Žáci se 

až na závěr prostřednictvím přednášky dozvěděli o „uzávorkování“ autora. 

O tom, že sice funguje coby stvořitel, ale jako demiurga využívá kurátora.

Pokud nechceme, aby žáci pouze formálně a bez porozumění zopakovali Kosuthův 

postup, aniž pochopí principy jeho tvorby (srovnej např. obrázek 23.5), je třeba 

zachovat problémový charakter učební úlohy.

Obrázek 23.5. Vystřihovánky Kosuth – formální zopakování konceptu instalace Jedna a tři židle1. 

Nesnáze s aranžmá učební úlohy zapříčiňuje také rozdělení třídy na skupiny a izolo-

vané hráče. Žáci mají tendenci se empaticky vylaďovat vůči sobě navzájem a snaží se 

obejít pravidla hry, která ztěžují z jejich pohledu „správné“ určení předmětu. Vhod-

nější se tedy jeví rozdělit třídu na dvě izolované skupiny. Učitel každé z nich označí 

jednu konkrétní židli a postupně oběma skupinám zadává následující úkoly: 

1 Získáno z: http://www.pavel-romaniko.com/kosuth.html 

http://www.pavel-romaniko.com/kosuth.html 


429

1. Vymyslete tři odlišné způsoby zprostředkování této židle druhé skupině. 

2. Zrealizujte je prostředky, které máte po ruce (židle, tužka, papír, fotoaparát).

Zdá se, že Kosuth ve svém díle využil hlavní dobové způsoby označení, které pro-

pojují Popperovský svět 1 a 3 (Hejný & Kuřina, 2000), tedy svět reálných věcí 

a  jejich intersubjektivních reprezentací. Reálná židle - úplný ikon, představuje 

totální exemplifikaci sebe sama. Gravitační pole její výrazové struktury – formy 

je natolik silné, že takřka neumožní generování dalších významů. Je obyvatelem 

světa reálných – fyzikálních předmětů spíše než jeho označením. Ze světa 3 pochá-

zí fotografie exemplifikující sice některé smyslově rozpoznatelné kvality předmětu, 

ale redukující funkčnost vzorku v oblasti trojrozměrnosti, a tedy jeho utilitarity. Je 

prototypem ikonické třídy stylově obdobných židlí. Do tohoto intersubjektivního 

světa patří také slovníková definice, která se vzdává exemplifikace úplně a aspiruje 

naopak na denotaci celé třídy všech reálných židlí, a tedy rovněž ikonických pod-

množin. Teprve s  oporou v Popperovských světech je možné žákům vysvětlovat 

funkcionalitu jimi využitých označení. Snaha o personalizaci předmětů – „židle je 

to, na čem sedí Karel“, je snahou vnést do hry Popperovský svět 2.

Jazykově neutrální definování židle, její popisné vyobrazení nebo nasnímání a fy-

zické zpřítomnění úplným ikonem, považují žáci za mechanické jednání. Proto se 

v jejich řešení objevují neotřelá řešení plná autorské intence. Umění, a to ani kon-

ceptuální umění, se nedokáže obejít bez prožitku. Kosuth nás spiklenecky zatahuje 

do hry, v níž nechává stvořit své vlastní dílo. Již tento fakt mu zajišťuje efekt překva-

pivosti. Můžeme při něm prožít zmatek, rozhořčení či pobavení. Nikoliv instalace 

a podpis jako u ready-made, ale pouhý pokyn má být vnímán jako akt umělecké 

tvorby. To je něco tak neslučitelného s osobní zkušeností většiny diváků či svědků, 

že evokuje otázky, pochybnosti a emoce. Tak se na scéně objevuje Popperův svět 2. 

Též nainstalované dílo provokuje svojí anti-estetičností. V případě vystavení běžné 

židle si její estetické kvality vychutná málokdo. Slovníková definice vzbudí opojení 

snad jen u skalních přívrženců minimalistického lettrismu. Jedině fotoreprodukce 

může být vnímána v tomto ohledu vlídněji.

Zadání úkolu by tedy mohlo pokračovat následovně:

3. Vystavte důkazy tří odlišných způsobů, jimiž jste židli zprostředkovali 

druhé skupině. Zamyslete se nad tím, zda byste svou prezentaci nazvali 

výtvarnou. Proč ano, proč ne?

4. Označili byste učitelem zadanou hru za umělecké dílo? Ať se již rozhod-

nete, že ano, či ne, zkuste najít metaforické přirovnání, kterým byste tuto 

troufalou aspiraci pojmenovali.
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23.3.3  Přezkoumání alterace

Navržená alterace klade na učitele poměrně velké nároky, které vyplývají jednak 

z  nutnosti seznámit se s teoretickými východisky, jednak z  potřeby spontánně 

reagovat na nepředvídatelná řešení nabízená žáky. V  teoretické oblasti je nutné 

zvládnout orientaci v učivu dějin umění a znát výše probírané souvislosti. V oblasti 

filosofie a teorie umění je situace ještě složitější. Interpretace Kosuthova díla akti-

vizuje oblast sémantiky (úplný ikon), analytické filosofie (denotace, exemplifikace, 

exprese) a kritického racionalismu (Popperovy světy). Tento kontext je zcela jistě 

zbytný pro žáky, ale pro učitele představuje kotvící interpretační rámec celé akti-

vity. V oblasti žákovských řešení lze očekávat, že již v průběhu plnění první části 

úkolu se ke slovu dostanou i jiná média, jimiž lze židli zprostředkovat. Je možné, že 

zvolí například báseň či dramatizaci. Dalším problémem při určování výtvarnosti 

prezentace může být institucionální kontext: škola, a to ani umělecká škola, není 

galerie. V základním principu však bude navržená alterace fungovat i v takovém 

případě. Druhá drobnější námitka vůči navržené alteraci se týká organizace výuky. 

Požadavek na izolovanost skupin žáků a na prostředky pro realizaci výstupů před 

jejich vystavením mohou být určitým limitem, který ovšem není nepřekonatelný.

Závěrem

Úloha klade velké nároky také na žáky. Měli by porozumět faktu, že na rozdíl 

od klasické podoby umělecké tvorby, kdy tvůrce sám nebo zprostředkovaně nechá 

zhmotnit dílo v určitém médiu, dává Kosuth v souladu s podstatou konceptuálního 

umění pouze návod (soubor pravidel), podle nichž jeho dílo realizuje vždy někdo 

jiný, lehce odlišně a v jiném kontextu. Goodman (Goodman, 2007) rozlišoval mezi 

uměním autografickým, v  němž je možný jen jeden pravý autor a napodobitelé 

jsou buď epigoni, nebo falzifikátoři, a uměním alografickým, v němž na práci autora 

s notací navazují interpreti díla, kteří jej opakovaně přivádějí k životu. Konceptu-

ální umění obecně a Kosuth v díle Jedna a tři židle konkrétně nabádá k posunu 

našeho uvažování výtvarného umění směrem k performativní notaci. 

Realizované dílo Jedna a tři židle zaostřuje pozornost na různé typy odkazování, 

které byly podrobně probírány výše. Každý z nich zdůrazňuje poněkud jiný typ 

zvýznamňování. Slovníková definice zdůrazňuje denotaci, zatímco úplný ikon 

a  zobrazení exemplifikaci. A všechny tři výrazy nám mohou cosi evokovat. Evo-

kovaným obsahům však ještě chybí sociální a kulturní zhodnocení. Rozlišení mezi 

evokací a expresí nabízí ve svém rozboru J. Slavík (Slavík, 2009). Zatímco evoka-

ce je bezprostřední reakcí na pohnutku, je součástí prožitku, exprese předpokládá 
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kultivované a kulturně strukturované vyjádření. Abych mohl vnímat Kosuthovo 

dílo Jedna a tři židle jako umělecké dílo, musím být schopen vnímat jeho expresiv-

ní kvality – vracet se zpět ke svému zážitku. Podstata exprese je v rafinovanějším 

re/konstruování výrazu. Exprese vyžaduje učinění objevu určité kvality a její re-

flektované zušlechtění prostřednictvím imaginace. Poslední úkol, který po žácích 

vyžaduje metaforické vyjádření ústředního Kosuthova principu, je snahou o navo-

zení takového typu objevování. Je snahou o zatažení poznání typu aisthéta do jinak 

výhradně noetického předmětu Dějiny umění.
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