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22  Tajemná zahrada

 Petra Šobáňová

22.1  Anotace 

Analyzovaná úloha zprostředkovává obsah vzdělávacího oboru výtvarná výchova a, 

jak je v daném oboru obvyklé, je postavena na vlastních tvůrčích činnostech žáků 

a na jejich reflexi. Během ní dochází k uchopení a zpětnému rozpoznání vzdělá-

vacího obsahu – ať již předem plánovaného, anebo nově objeveného – díky vlastní 

tvorbě nebo prostřednictvím interakce s uměleckým dílem. Předložená kazuistika 

přináší rozbor úlohy s názvem Tajemná zahrada, během níž žáci vytvářeli společné 

expresivní dílo nesoucí znaky běžné pracovní činnosti a zároveň umělecké akce 

na bázi akčního umění, resp. land artu, guerilla gardeningu a kolaborativního, site 

specific umění.

22.1.1  Kontext výukové situace

Úloha, jejíž analýzu vypracovanou podle metodiky autorů publikace Kvalita 

(ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky (Janík 

et al., 2013) předkládá následující text, se stala klíčovou součástí výtvarného pro-

jektu určeného žákům prvního stupně základní školy. Projekt se realizoval mimo 

školu, stranou města, v lesnatém prostředí školy v přírodě; jako celek nabízel žákům 

interakci s přírodou a jeho cílem bylo intenzifikovat tuto interakci pomocí výtvar-

ných úloh vycházejících z land artu, akčního a konceptuálního umění (konkrétně 

např. z projevů tzv. guerilla gardeningu nebo kolaborativního umění). Obecným 

cílem z hlediska zaměření vzdělávací oblasti Umění a kultura, do níž úloha spadá 

svým vzdělávacím obsahem, dále bylo, aby žáci na své úrovni porozuměli princi-

pům umělecké komunikace a zejména symbolické rovině uměleckých děl, resp. aby 

pochopili, že umělecké dílo – ať již má jakoukoliv podobu a vnější charakteristiky 

– funguje jako symbol, který pomocí určitých modů reference přispívá k našemu 

obrazu světa a jeho vytváření.
1
 Teprve skrze toto pochopení žáci mohou lépe poro-

zumět moderním a současným uměleckým projevům (včetně různých site specific 

a kolaborativních projektů) a jejich významům, což bylo dílčím cílem úlohy.

1 Ve smyslu Goodmanova vymezení (2007).
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22.1.2  Didaktické uchopení obsahu

Zadání úlohy s názvem Tajemná zahrada bylo ve své podstatě velmi prosté: žáci 

byli vyzváni, aby s sebou na pobyt v přírodě vzali nějakou sazeničku nebo zakořeně-

nou odnož rostliny, které budeme společně sázet na vybrané místo v lese a založíme 

tak vlastní společnou zahradu na veřejně přístupném místě obecního lesa. Děti vý-

zvu s nadšením uposlechly a přivezly s sebou různé sazenice: od sazenic zeleniny 

(salát, ředkev, papriky) až po konifery, chryzantémy nebo břečťan; jedna žákyně 

dovezla dokonce sazenici ovocného stromu. Úloha byla pedagogem uvedena jed-

noduchou výzvou k výběru vhodného místa uprostřed lesa a k založení zahrady, 

kterou můžeme chápat nejen jako společné dílo, ale zároveň jako dárek pro obyva-

tele lesa, který je potěší a dané místo ozvláštní. Zdůraznilo se, že založením zahrady 

(tedy výběrem „parcely“, zasazením a zalitím rostlin, příp. jejich opatřením popis-

nými cedulkami) ještě naše činnost nekončí, ba naopak. Bude nutné se o zahradu 

dál starat, každý den pobytu v přírodě ji zalévat a sledovat, jak si rostliny vedou. 

K zaznamenávání růstu rostlinek byl zřízen velký pozorovací arch na zdi ubytovny, 

na  kterém se pro každou rostlinu vyhradilo okénko, do nějž děti měly postupně 

zanášet, jak se rostlině daří.

Úloha proběhla podle tohoto jednoduchého zadání. Žáci se ve velké skupině třídy 

nejprve dohodli, které místo je pro zahradu nejlepší, a začali sázet rostlinky a za-

lévat je. Tato činnost byla sama o sobě poměrně krátká, a tak učitelka děti vyzvala, 

aby místo ještě nějak dále ozvláštnily, příp. ohradily. Děti začaly pomocí klacíků 

vytvářet ochranné plůtky kolem sazenic, přinášely také kameny a ohraničovaly 

místa kolem zvlášť křehkých sazenic. Celou zahradu rovněž opatřily cedulí s ná-

zvem Tajemná zahrada. Učitelky – účastnící se aktivně celé činnosti spolu s dětmi 

(svou činností názorně předváděly, jak mají děti rostlinky sázet a jak lze pracovat 

s klacíky nebo kameny, takže nebylo třeba zvláštního výkladu) – žáky vybídly také 

k tomu, aby svou sazeničku označili cedulkou s názvem rostliny. Některé děti 

přesný ani přibližný název neznaly, a tak jej měly samy vymyslet (paprika pálivá, 

šeřík olomoucký, mateřídouška třemešková, bystřičínek lesní, keřík stříbrný, bělin-

ka kapičková). Název byl důležitý mimo jiné proto, že každá rostlina figurovala 

na pozorovacím archu a bylo potřeba je navzájem rozeznat. Pojmenovávání rostlin 

a ohrazování zahrady nakonec mělo nejen praktický význam, ale také význam 

zvláštní, symbolický – stalo se prvním můstkem k tzv. konceptové integraci
2
, tedy 

metaforickému utváření významu dané činnosti a překročení jejího viditelného 

a velmi prostého rámce (sázení rostlin – běžná zemědělská či zahradnická činnost) 

do úrovně umělecké komunikace. Také její obsah – a nejen ten vycházející přímo 

z kurikula – byl zvažován a plánovalo se jeho uchopení.

2 Slavík a Lukavský (2012) definují konceptovou integraci jako princip metaforického utváření významu založený na smysluplném propo-
jení nebo smíšení konceptů z odlišných obsahových domén prostřednictvím inovativního interpretačního rámce. Konceptovou integraci 
považují za stěžejní prvek výtvarné edukace a za známku jejího kvalitního uchopení.
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Obrázek 22.1–22.2. Tajemná zahrada, expresivní dílo žáků vytvořené v přírodě. Foto Eva Žváč-
ková (2014).

  
Obrázek 22.3–22.4. Detaily zahrady, popisky k zasazeným rostlinám, z projektu Tajemná za-
hrada. Foto Eva Žváčková (2014).

Po posledních úpravách zahrady a umístění cedulek s názvy rostlinek jsme zahra-

du opustili (bylo zjevné, že děti nechtějí odejít a že se poněkud obávají o osud sa-

zeniček) a přesunuli se k záznamovému archu. Tam každé dítě založilo sloupec 

vyhrazený své rostlině a zapsalo do něj její jméno a stručný popis původu; zajímavé 

přitom bylo, že nakonec i téměř všechny děti, jež znaly správný biologický název 

své rostliny, jej spontánně pozměnily tak, aby vyjadřoval např. místo, odkud rostli-

na pochází, nebo to, komu patří. K archu se děti po dobu pobytu na škole v přírodě 

denně vracely a zapisovaly, jak se rostlině daří a zda se ujala. Péče o zahradu se stala 

integrální částí pobytu v přírodě; děti samy – většinou bez zvláštních upozornění 

učitelek – do lesíka v blízkosti ubytovny chodily a zahradu zalévaly, příp. dále upra-

vovaly. Některé z nich přišly s nápadem oslovit správkyni areálu s žádostí, aby nám 

v budoucnu poslala fotografii zahrádky. Někteří si zahrádku sami dokumentovali 

pomocí mobilních telefonů a fotografie posílali domů.
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Obrázek 22.5–22.12. Detaily zápisů o proměnách zahrady a růstu rostlin, z projektu Tajemná 
zahrada. Foto Eva Žváčková (2014).

Prvek procesuálnosti úlohy zde měl svůj zvláštní význam: i během krátkého týdne, 

kdy se děti o zahrádku staraly, došlo totiž k jejím proměnám, jež jsme prostřednic-

tvím archu a přirozeného dialogu reflektovali. 

Pohled do výuky 22.1

Ž1: Paní učitelko, paní učitelko, moje rostlinka tam není! 
U: Ale je, podívej, dalas ji na jiné místo. Jen je zapadaná. 
Ž2: Paní učitelko, kde je ta ředkev? Byla přece tady… 
U: Nu, asi ji sežrali slimáci… 
Ž2: No ale… 
U: Ale říkali jsme, že zahrádku děláme pro obyvatele lesa. Tak to nemusí vadit, že slimák ředkev 
sežral, ne? 
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Ž2: No ale ona ještě nevyrostla! Blbej slimák…
Ž3: Paní učitelko, Báře tu kytičku asi taky něco ožralo, už tam nemá skoro žádné lístky…
Ž4: Ale ten vřes tam zůstal, aji ten keříček. Ale ten stromek asi zdechne, podívejte, je celej povadlej…
U: Tak, děcka, s tím musíme počítat, že se všechny rostlinky neujmou… Třeba přežije jenom něco…
Ž2: To je ale škoda, my se s tím děláme a ti slimáci to hned požerou…
U: Děcka, ale i tak je zahrádka krásná, ne? 
Žáci: Jo…
U: A byl to krásný nápad, ne? A jak jste tu zahrádku krásně vymysleli! I kdyby skoro nic nezůstalo…
Ž5: Paní učitelko, já bych sem ještě udělala domeček, můžu?
Ž6: Já taky!
U: Tak uvidíme, jak se bude zahrádce dál dařit.

Rozhovor nakonec ukončila spontánní hra dětí v lese a vyrábění oblíbených domečků pro skřítky 
a broučky.

V  prostředí lesa se nakonec přivezeným rostlinkám moc nedařilo. Předpokládali 

jsme sice, že se některé sazenice neujmou, ale „invaze“ slimáků byla opravdu niči-

vá a způsobila některým dětem zklamání. Zahrada s bylinami, pálivými paprička-

mi, zářivě barevným vřesem nebo přešlechtěným stříbrným keříkem přesto měla 

i na závěr našeho pobytu – uprostřed lesa a jehličí – magickou účinnost a takřka 

surrealistický charakter. Učitelky na to děti opakovaně upozorňovaly a během roz-

hovorů se je snažily přivést k přijetí přirozenosti přírody (i s faktem zániku a boje 

o život na úkor jiného) a nasměrovat je k tomu, aby ocenily význam akce a její pů-

vab bez ohledu na pomíjivý výsledek. Závěrečný dialog byl zaměřen na propojení 

s uměleckým polem a cílil na zasazení naší činnosti do jiného než jen biologického, 

příp. environmentálního interpretačního rámce – do rámce uměleckého pole. 

  
Obrázek 22.13–22.14. Děti pečují o svou zahradu, z projektu Tajemná zahrada. Foto Eva Žváč-
ková (2014).
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Pohled do výuky 22.2

U: Děcka, na závěr bych chtěla ocenit, co jste společně dokázaly, a hlavně to, že jste se vydržely celý 
týden o zahrádku starat. Podařilo se vám ozvláštnit toto místo; najednou je úplně jiné. Je to velký 
kus práce.
[žáci přikyvují, pochvala je těší]
Ž1: No, ale moc toho tady nezbylo… Tak půlka kytiček je sežraná… Bůhví, co tady nakonec 
zůstane…
U: Tak to ale v přírodě chodí. Něco vzniká, rodí se a něco zaniká. Tvého slimáka nezajímalo, že je 
kytička hezká, potřeboval najít něco k večeři.
[smích]
U: Myslím, že i tak tu necháváme něco moc krásného. Podívejte se, jak se tu zahrádka vyjímá. Vypadá 
jako z pohádky. A na rozdíl od slimáka my tu krásu vnímáme.
[smích]
Ž2: Mohli by tu bydlet skřítci.
Ž3: Nebo víly.
Ž4: Srnky…
Ž5: No tak slimáci už tu bydlí…
[smích]
U: Děcka, možná by vás to ani nenapadlo, ale někteří umělci dělají podobné věci, jako jsme dělali 
my. A označujeme to za umění.
Ž2: Jako zahrádky? Domečky?
U: No, třeba si hrají s klacíky nebo kameny a staví nějaké stavby nebo tvary přímo v přírodě. 
A ponechávají je na místě a třeba sledují, co se s nimi děje. Britský umělec Richard Long třeba 
vyšlapával do trávy čáru nebo Andy Goldsworthy stavěl z kamenů nebo květin kruhy a „kreslil si“ 
pomocí stébel trávy, která kladl do určitých tvarů nebo jimi omotával kameny. Co myslíte, dá se 
takové počínání označit za umění?
Ž6: No, umělci občas mají divné věci. Kolikrát jsou to úplné mazanice… Mamka říkala, že…
Ž7: Já jsem viděl takovou spirálu třeba…
U: Nebo třeba si umělci naplánují nějakou akci v přírodě a snaží se ji hlouběji prožívat. Třeba 
si lehnou na zem a zahrnou se hlínou…
Ž3: Já nevím… Pak by mohlo být všecko umění.
U: A jak byste popsali klasické umění? Takové, u kterého nejste na pochybách, že je to umění.
Ž1: No, jako je v rámu, obraz třeba.
Ž2: Nebo socha.
Ž3: No, je tam něco namalované třeba. Poznáme, co to je.
U: No a takové umění, které by mohlo být v rámu a třeba viset v galerii, začali někteří umělci 
ve 20. století odmítat. Chtěli tvořit i jinak. Třeba právě v přírodě, tvořit na nějakém místě a na tom 
místě to dílo taky nechat. Aby na ně příroda působila. Aby třeba i za čas zmizelo. A v některých 
městech dokonce začaly na nevyužitých, zanedbaných místech vznikat „nelegální“ zahrady. Umělci 
se prostě společně domluvili a osázeli nějaké opuštěné, nehezké místo rostlinami – stejně jako my. 
A zkrášlili tak město. Anebo třeba někteří umělci dělali něco, z čeho ani nebyl žádný hmatatelný 
výsledek. Jenom prožitek. Ale ten byl třeba i zajímavější než to „zarámované“, klasické dílo. A takové 
dílo jsme vytvořili i my. Naši zahrádku.
Ž1: Paní učitelko, já si ji ještě vyfotím.
Ž2: Já jsem to už poslala mamce.

Rozhovor byl z organizačních důvodů (nedostatek času, úklid, odjezd) brzy ukončen, děti ještě 
na zahradě chvíli pobyly a fotografovaly si ji, někteří rychle pospravovali pobořené klacíky; 
projekt – obsahující samozřejmě také další, zde neanalyzované úlohy – jím byl prakticky ukončen.
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22.2 Analýza

Analýza úlohy bude netradičně zahájena rozborem jejího závěru, v němž se objevil 

klíčový problém shody a rozdílu mezi uměleckým a biologickým přístupem k popsa-

né výukové situaci. Právě tento problém je nosný jak z hlediska využití ve výuce, tak 

z hlediska problému didaktického uchopení obsahu a transdidaktické perspektivy 

hledající spojovníky a rozdíly mezi přístupy jednotlivých oborových didaktik.

Bylo zmíněno, že závěrečný rozhovor úlohy směřoval k  zasazení činnosti žáků 

do uměleckého kontextu, přestože by jejich počínání mohlo spadat i do biologic-

kého, příp. environmentálního interpretačního rámce. Vzhledem k tomu, že rozdíl 

mezi těmito kontexty nemusí být na první pohled zcela zřejmý, pokusme se jej po-

stihnout – i s vědomím, že současný stav teorie vědy (reflektující způsob vědecké-

ho poznání) a teorie umění (reflektující specifika uměleckého pole a pokoušející se 

definovat umění a jeho hranice) ovlivněný postmoderním rozrušením tradičních 

rudimentů obou oblastí znesnadňuje přesné vymezení. I když přibývá prostupných 

pásem mezi uměním a vědou (ostatně naše úloha je toho dokladem), obě oblasti 

zůstávají autonomními a pracují osobitými metodami; obě sice směřují k poznání 

a svébytnému osvojování skutečnosti, avšak jejich cíle a postupy jsou odlišné.

U vědy – analyzovaná úloha se vztahuje zejména k botanice a ekologii – zůstává 

základem racionalita, empirické ověřování hypotéz a úsilí o nalezení řádu v přírodě 

a jeho reprezentaci v podobě soustavy objektivně získaných a verifikovatelných po-

znatků. Feyerabend (2004, s. 75) postřehl, že věda se od umění a filozofie liší rovněž 

svou snahou vázat kvalitativní pokrok na kvantitu. Usiluje se o množství poznatků 

a za lepší jsou považovány ty kvality, jež implikují větší počet dalších předpovědí. 

Pokud by se jednalo o badatelsky založenou úlohu v  rámci přírodopisu, žáci by 

mohli sledováním zahrady a jeho vyhodnocováním získat množství dat o adaptaci 

rostlin do lesa a získali by poučení o tom, kterým rostlinám se zde daří a kterým 

nikoliv. Ověřili by si například, že adaptace závisí na složení půdy nebo na světel-

ných podmínkách. Daný postup a rámec by sice přinesl řadu poznatků, zůstal by 

však slepý k dalším aspektům konání žáků, např. k tomu, že bylo zamýšleno jako 

dar a  estetický akt, což jsou kategorie zcela mimo rámec racionálního zkoumání 

přírody. To, čemu se žáci obdivovali a co se stalo zdrojem jejich zážitku, byl spíše 

estetický účinek zahrady a „kouzlo“ jejího umístění do kontextu divoké přírody 

než např. poznání morfologie rostlin nebo jejich chování v podmínkách lesa. Daro-

váním žáci zkoumali spíše sami sebe a svůj vztah k něčemu druhému. A konečně: 

bylo by škoda, kdyby zůstal stranou „guerillový“ aspekt činnosti žáků, tedy angažo-

vanost, dobrý pocit z ozvláštňování prostředí, snaha vyvolat zájem lidí o okolí nebo 

touha udělat nezištně něco hezkého a užitečného.
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Pracuje-li věda s racionalitou, s ověřováním a stálou korekcí svých poznatků, zdá 

se, že umění se ustavuje pouze a jedině činností vlastního, tedy uměleckého pole 

a jeho aktérů. Přes neuchopitelnost podstaty umění (každý nový umělecký projev 

totiž může snadno rozbořit dosavadní, těžce vydobytou definici, tak jako to kdysi 

učinilo akční umění, jehož postupy byly využity v analyzované úloze) však stále 

dochází k ověřování jeho podstatné funkce a potenciality, jíž je schopnost symboli-

zovat, smyslově vnímatelným médiem tematizovat závažné společenské a kulturní 

jevy, a tak přispívat k sebepojetí a explanaci člověka v určitých společenských si-

tuacích. Tajemná zahrada v analyzované úloze zobrazuje např. touhu člověka pod-

maňovat si přírodu, tenkou hranici mezi využíváním přírody a jejím poškozováním 

(zavlečení invazivních druhů rostlin do přírody), legitimitu lidských zásahů do pří-

rody
3
, zodpovědnost za intervence do přírodního prostředí, napětí mezi „umím“ 

a „smím“, obtížnost dobývání půdy a nezbytné obživy, archetypální touhu zakládat 

„své“ pole a zahradu, tendenci lidí k okrašlování prostředí, lidskou schopnost obda-

rovávat druhé a pečovat o ně. 

Výsledek umělecké činnosti – a tedy i činnosti dětí během jejich guerillového za-

hradničení – je oproti tomu vědeckému neopakovatelným a jedinečným. Bez ztráty 

autentičnosti jej není možné reprodukovat; při jeho opakování za jiných okolnos-

tí a  jinými lidmi by vznikl odlišný výsledek (naopak stejného vědeckého výsled-

ku – aby mohl být vědeckou obcí uznán – musí být možné dosáhnout kdykoliv 

při opakování měření či experimentu). Podstatná není pouze autentičnost umění, 

ale i schopnost vyslovovat se k závažným jevům lidské existence, k metafyzickým 

a duchovním otázkám, k nimž je naopak věda indiferentní (většina výše zmíněných 

významů Tajemné zahrady skutečně leží mimo zorný úhel vědeckého pohledu).

Přes všechny rozdíly ale úloha ukazuje, že věda a umění jsou součástmi jediné kul-

tury a specificky lidského úsilí o poznání. Liší se sice v mnoha dalších směrech –

např. pojetím pravdy nebo odlišným přístupem k objektivitě poznání (podrobněji 

Šobáňová et al., 2013) – ale v mnohém se prostupují. Podstatné je, že pracuje-li umě-

ní vědeckými metodami (nebo metodou běžné pracovní činnosti, jako tomu v úloze 

také bylo), stále jeho produktem zůstává umění. Díky schopnosti symbolizace však 

může být potenciálně každý výsledek vědy nebo jakékoliv jiné činnosti uměním.

3 Vzpomeňme na část rozhovoru, v němž učitelka odpovídá dětem zklamaným z toho, že rostliny byly zmařeny: „Tak to ale v přírodě chodí. 
Něco vzniká, rodí se a něco zaniká. Tvého slimáka nezajímalo, že je kytička hezká, potřeboval najít něco k večeři.“ Učitelka ve své odpovědi 
zaujala ekologicky „krajní“ přístup založený na předpokladu, že do přírody se nemá zasahovat (viz debaty kolem kůrovce na Šumavě). 
Přímo v zadání úlohy ale byl obsažen zásah do přírody, byla to „introdukce“ cizorodých druhů do lesa (analogie s výsadbou rychle rostou-
cích smrků na Šumavě a souvislost s problémem invazivního chování některých cizorodých druhů zavlečených člověkem do specifického 
přírodního prostředí). Upozornění na tyto souvislosti ale při reflexi chybí. Aktivita sice prostřednictvím umělecké úlohy směřuje k hlubším 
otázkám po vztahu mezi běžnou životní zkušeností a kulturním (vědeckým, uměleckým, technickým) poznáváním – nejde tedy jen 
o otázku „co vidíš“, ale o otázku „v jakých souvislostech“ – avšak chybí zde hlubší analýza vztahů k biologii.    
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Popsaná úloha může sloužit jako příklad expresivní úlohy, v níž vzdělávací obsah 

figuruje jako otevřená potencialita – předem totiž není zcela pevně stanoven. Vzni-

ká a rozpoznává se až podle průběhu tvorby, reakcí dětí a situace. Je v jistém slova 

smyslu také site specific, stejně jako expresivní dílo, na němž pracovali žáci.

Úloha ponechaná bez propojení s výtvarnou kulturou by do oblasti výtvarné vý-

chovy patřila jen stěží, naplňovala by však velmi dobře nároky pěstitelských prací 

nebo přírodopisu a environmentální výchovy, a to jak v momentu praktické činnos-

ti, tak i v části obsahující zápisy žáků pravidelně zaznamenávajících chování a růst 

rostlin. Úloha ale byla myšlena jako úloha expresivní; žáci tedy během ní pomocí 

tvůrčí činnosti vyjadřují nějaký obsah a komunikují jej, získávají prožitek, jenž 

se postupně – během dalšího vhodného uchopení – stává komplexním zážitkem 

nejen s emocionálním, ale i vzdělávacím aspektem. Připomeňme pregnantní vy-

mezení takto komplexně chápaného zážitku, jež nabízejí Dytrtová, Slavík a Lukav-

ský (2015, s. 114). Tito autoři rozlišují nejméně čtyři dimenze zážitku spojeného 

s recepcí uměleckého díla nebo s expresivní činností: (1) dimenzi tematickou, tedy 

významovou, (2) konstruktivní, resp. materiální a strukturální, související s formál-

ní stránkou vznikajícího díla, dále (3) empatickou, tedy expresivní, resp. metaforic-

kou, a konečně (4) dimenzi prožitkovou, vyvolanou pociťovanou emocí. Na rozdíl 

od běžnější výukové situace, během níž bychom žáky seznamovali s projevy land 

artu nebo jiných forem akčního umění např. projekcí spojenou s výkladem (a záži-

tek by se konstruoval od dimenze tematické až k prožitku), jsme v našem případě 

postupovali opačným směrem: od intenzivního prožitku vlastní činnosti až po hle-

dání jejího významu a kontextů. Počítalo se přitom s momentem překvapení, který 

žáci prožijí ve chvíli, kdy si uvědomí, že vytvořili „něco více“, než zprvu tušili, pře-

kvapení z významů, jež mohou ve svém díle objevit, a z rozpoznání zjevných po-

dobností mezi svou little-creativity a big-creativity (pojmy viz Slavík, 2013, s. 13), 

tedy kanonizovanou uměleckou činností.

Výsledkem expresivní úlohy je nějaké expresivní dílo (v tomto případě nejen „ar-

tefakt“ v podobě zahrady, ale i proces vedoucí k jejímu vzniku), které se dále stává 

předmětem receptivního zkoumání a reflexe s cílem pojmenovat jeho hlubší význa-

my. Právě kvalita této reflexe a dovednost učitele přivést žáky k propojení činnosti 

a jejího produktu s dalšími kontexty rozhoduje o tom, zda z úlohy vytěžíme „něco“ 

(a bude obsažná, rozvíjející, smysluplná, objevná), anebo nic (a zůstane bezobsaž-

nou, nerozvíjející hrou, případně – a zde se to přímo nabízí – úlohou zakotvenou 

ve zcela jiném vzdělávacím oboru). Jako stěžejní se jeví moment propojení činnosti 

žáků s reflexí subjektivní zkušenosti a s jejím zasazením do obecnějších kulturních 

souvislostí – obsah vzniká právě v  tomto okamžiku, tehdy se konstruuje v mysli 
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žáků. Obsah, na nějž jsme se chtěli soustředit, v našem případě vycházel z umě-

leckého pole, konkrétně jsme si kladli za cíl, aby žáci po skončení úlohy porozumě-

li principům land artu, akčního, resp. konceptuálního umění (zejména projevům 

tzv. guerilla gardeningu nebo kolaborativního umění), a aby byli schopni – podobně 

jako landartoví umělci – intenzifikovat svou interakci s přírodou pomocí prosté ex-

presivní, site-specific tvorby. Naplnění tohoto cíle mělo zároveň přispět k dosažení 

cíle vyššího (oborově kompetenčního), jímž je pochopení principů umělecké 

komunikace a symbolické dimenze uměleckých děl, stejně jako k osvojení klíčových 

kompetencí (zejména sociální, personální, komunikativní a pracovní). Z výčtu lze 

vidět, že v popředí našich snah stála dimenze prožitková, empatická a konstruktiv-

ní – dimenze tematická, zaměřená na objevování významů konkrétního díla, zůstala 

poněkud v pozadí (což bude mj. předmětem dále navržené alterace).

Jak plyne z popisu průběhu úlohy, souvislost aktivity s uměleckým polem byla dě-

tem objasněna až v závěru úlohy, která měla navíc procesuální charakter a neskon-

čila v  daný den či hodinu. To sice posílilo prožitkový charakter úlohy a rozměr 

společného díla a mohlo usnadnit hledání jeho významů (proměnlivost přírody, 

proměny forem života, zánik, mizení, rozpad, zdánlivá krutost přírodních proce-

sů, zásahy člověka do přírody), na druhou stranu však odsunulo poněkud do po-

zadí část konstruktivní, během níž se měla věnovat dostatečná pozornost znakům 

akčního umění, guerilla gardeningu, umění spolupráce (kolaborativnímu umění) 

a land artu. V konkrétním kontextu, kdy žáci už nebyli kvůli závěru pobytu plně 

soustředěni, to mělo za následek oslabení této klíčové dimenze zážitku. Rozhovoru, 

během nějž byla žákům odhalena podobnost mezi jejich činností a tvorbou uměl-

ců (odkazovalo se na Richarda Longa, Andy Goldsworthyho a Vladimíra Havlíka 

a na současné projevy guerillového zahradničení ve městech), se děti sice aktivně 

zúčastnily a nové informace vyslechly pozorně, avšak nebylo v něm možné pokra-

čovat déle a s jeho obsahem se už dále nepracovalo. Většina dětí souvislostem sice 

porozuměla (mají povědomí o existenci takového typu umění a zažily jeho mož-

ný tvůrčí postup), nelze však předpokládat, že jejich znalost principů land artu 

a akčního umění obecně je nyní dostatečná – mimo jiné také proto, že se seznámily 

jen s minimem příkladů a navíc bez fotodokumentace.

Ze stejných důvodů – především kvůli nedostatku času a nepříliš vhodně načaso-

vaným částem úlohy – se nevěnoval optimální prostor ani významům společného 

díla. Zápisové archy spolu s rozhovory vedenými přirozeně během péče o zahradu 

se navrhly tak, aby žáci jejich prostřednictvím rozpoznali některé podstatné rysy 

přírody – zejména ty, jež jsou přístupné naší běžné smyslové zkušenosti a které 

přesto přesahují přírodovědnou dimenzi tématu. Tato část úlohy byla koncipována 

tak, aby si žáci uvědomili význam pozorovaných skutečností ve filozofickém slova 
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smyslu – jichž si ostatně všímají rovněž umělci preferující tento způsob tvorby. 

Pomocí běžného využití svých smyslů mohli žáci zaznamenat některé významo-

vě bohaté skutečnosti, např. fakt, že v přírodě existuje pohyb a stálé změny, že 

zaznamenáváme trvání života, ale i jeho zánik, že jedna přírodní forma se mění 

v druhou nebo že člověk je součástí těchto procesů. Nelze říci, že by se tento bod 

úlohy a tím i obsah opomenul (a navíc – vzhledem k věku žáků – by ani nebylo účel-

né přecházet do nepřiměřené abstrakce), na druhou stranu mohl dostat větší prostor 

a stát se předmětem nejen rozhovoru, ale i další, navazující aktivity expresivního 

charakteru (např. vyjádření básní nebo pohybem). Stejně tak by bylo vhodné více 

rozvinout nabízející se koncepty, jako např. boj versus souznění člověka s přírodou, 

spolupráce lidí, obrana, ochrana, nebezpečí, dar atp. Podstatná a velmi nosná je 

také návaznost obecných („velkých“) lidských otázek (které si klade umění společně 

s filozofií) na odborná témata biologie, resp. ekologie. Jejich propojení využitelné 

i ve výuce příhodně nabízí Gregory Bateson ve své knize Mysl & příroda – nezbyt-

ná jednota, kde vyzývá ke zkoumání „podoby, která spojuje“: „Jaká podoba spoju-

je všechny živé tvory?“ (Bateson, 2006, s. 19). V čem je člověk stejný s přírodou? 

Jak jsme dohromady propojeni? Jaká podoba pojí děti se zahradou, s  rostlinami, 

s živočichy, kteří ji požírají?

Kromě propojení „otázek mysli“ (tedy otázek, jež si klade umění a filozofie) s otázka-

mi vědy nabízí Bateson také odpověď na vztah mezi lidským jemnocitem a smyslem 

pro krásu (které se uplatnily v analyzované úloze) a zdánlivou krutostí přírody, jež 

zaskočila děti při sledování zpustošené zahrady. „Ne že by se v přírodních jevech 

odrážely ty nejjednodušší, nejhrubší, nejanimálnější a nejprimitivnější stránky lid-

ské bytosti. Naopak, ty složitější, estetické, jemnější a elegantnější rysy lidí odrážejí 

přírodu. Tam, na druhé straně zrcadla, v ‚přírodě‘, jsem nespatřil svou chtivost, dra-

vost, to, čemu se říká ‚animálnost‘ nebo ‚instinkty’, ale spíše kořeny lidské souměr-

nosti, krásy a ošklivosti, estetiky, samo lidské žití – i trochu té moudrosti. Moudrost 

člověka, jeho tělesný půvab a dokonce i sklon vytvářet krásné předměty jsou stejně 

‚animální‘ jako jeho krutost. Koneckonců, samotné slovo ‚animální‘ přece znamená 

‚vybavený duchem a myslí‘ (lat. animus)“ (Bateson, 2006, s. 17).

Dále nabízíme schematickou strukturaci obsahu úlohy v podobě konceptového dia-

gramu, jenž má graficky vyjádřit práci s obsahem během úlohy. V diagramu je – kro-

mě rozvrstvení obsahu – zanesen také proces generalizace, abstrahování a důležitého 

momentu propojení vlastní činnosti žáků s uměleckým polem (little-creativity – big-

-creativity, viz obr. 22.15–22.18). Ve vrstvě kompetenční jsou zaznamenány – kro-

mě kompetencí klíčových – rovněž kompetence oborové (vzdělávacího oboru vý-

tvarná výchova), jež naplňují statut kompetencí jak svou obecností, tak i tím, že se 

nabývají dlouhodobě a jejich osvojení není možné během jedné úlohy.
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Obrázek 22.15–22.18. Díla, na něž bylo v projektu odkazováno. Nahoře: Andy Goldsworthy, 
Continuous Grass Stalk Line (nedatováno); Dandelion Circle on Bluebells (1985); dole: 
 Richard Long, A Line Made by Walking (1967); Vladimír Havlík, Pokus o spánek (1982).

Obrázek 22.19. Zahradničení žáků. Foto Eva 
Žváčková (2014).

Obrázek 22.20. Guerillové zahradničení 
uměleckých a aktivistických skupin.  
Převzato z guerillagardening.org.
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Obrázek 22.21. Konceptový diagram diagram – Tajemná zahrada.



412

22.3  Alterace

Již během analýzy se poukazovalo na to, že cílů úlohy se nedosáhlo stoprocentně 

a že nabízený obsah úlohy nebyl zcela „vytěžen“. Při zážitkovém, ke generalizaci 

směřujícím pojetí úlohy se stává klíčovým moment, kdy se generalizují dílčí zkuše-

nosti a poznatky žáků a zároveň se pomocí rozhovoru či jiné metody docílí koncep-

tové integrace, tedy nalezení smysluplných souvislostí mezi vlastní expresí, praxí 

uměleckého pole a dalšími významotvornými kontexty. Právě tento klíčový mo-

ment učitel poněkud podcenil, zastínila ho samotná praktická a poněkud živelná 

činnost žáků, která zde navíc byla téměř totožná s běžnou pracovní činností (sázení 

rostlin a péče o ně).

Úloha sice nabízela příležitosti k učení se na základě vlastní aktivity a komunikace, 

ale nedávala potřebný časový prostor pro verbalizaci obsahu a dostatek podnětů 

ze strany pedagoga, jež by obsah poměrně snadno rozšířily a prohloubily. Alterací 

by proto mohlo být jednak lepší časování částí úloh a zařazení výkladu spojeného 

s rozhovorem nikoliv až na samotný závěr. Vhodné by také bylo obohacení výkladu 

o projekci zmiňovaných uměleckých děl či akcí, nad nimiž by případně vznikla 

diskuze zacílená na jejich významy. Někteří z umělců, na které bylo odkazováno, 

navíc zanechali řadu deníkových zápisů – ne nepodobných těm našim – zazname-

návajících změny jejich zásahů do přírody. Nejznámější jsou zřejmě deníkové zá-

pisky Goldsworthyho, snadno přístupné v digitálním on-line katalogu umělcových 

děl (viz Andy Goldsworthy Digital Catalogue). Pokud by se žákům prezentovaly 

úryvky těchto záznamů, mohli by následně své zápisy do pozorovacích archů po-

jmout jinak. Podobně jako Goldsworthy by například zaznamenávali také okolní 

procesy (vítr, slunce, pohyb, vůni) nebo svou celkovou impresi přírody. Jmenova-

ný autor navíc publikoval své filozofující postřehy z realizovaných akcí v přírodě, 

z nichž je možné velmi snadno vyčíst jejich obsah a nabídnout jej v dané podobě 

i žákům (např. četbou úryvků a následným rozhovorem). Za všechny uveďme ale-

spoň jeden: 

„Některé ze svých nových prací shledávám znepokojujícími – stejně jako vnímám 

celou přírodu jako zneklidňující. Krajina často bývá vnímána jako pastorální, pěk-

ná, krásná – jako kulisy pro víkend, které si užijeme předtím, než se vrátíme zpět 

do hrubé podstaty městského života. Ale každý, kdo pracuje se zemí, ví, že to tak 

není. Příroda umí být krutá – nepříjemná a brutální – stejně jako krásná. Neujdete 

ani pět minut, aniž byste nenarazili na něco, co je mrtvé nebo co se rozpadá“ (Gold-

sworthy in Long, Goldsworthy, & Tylicky, 2010, s. 28; překlad autorka kazuistiky
4
).

4 Originální znění citátu: „I find some of my new works disturbing, just as I find nature as a whole disturbing. The landscape is often 
perceived as pastoral, pretty, beautiful – something to be enjoyed as a backdrop to your weekend before going back to the nitty-gritty 
of urban life. But anybody who works the land knows it‘s not like that. Nature can be harsh – difficult and brutal, as well as beautiful. 
You couldn‘t walk five minutes from here without coming across something that is dead or decaying.“
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Vybraný Goldsworthyho postřeh odhaluje nepochybně podstatný rys přírody, kte-

rý úloha neplánovaně odhalila i žákům. Z tohoto hlediska při reflektivním rozho-

voru chyběla také konceptualizace napětí mezi fikcí – či snem, přáním a očekává-

ním – krásou a realitou. Jako nosné rozšíření by mohla posloužit další expresivní 

aktivita, např. vyjádření objevených významů pomocí pohybu a tance, příp. jiné 

prosté performance přímo v zahradě.

Uvedenými alteracemi by možná došlo k účinnějšímu zobecňování činnosti žáků 

v širších sociálních nebo kulturních souvislostech a poznávací přínos úlohy by byl 

nepochybně větší. Co se týká propojení výukových situací s rozvíjením kompeten-

cí, ne zcela se využil sociální rozměr guerilla gardeningu, jenž může být považo-

ván za projev kolaborativního umění, umění postaveného na spolupráci. Sociální 

rovina obdobných projektů a spolupráce lidí mezi sebou se zde jeví jako stěžejní 

a mohla by být během úlohy více zdůrazněna. Opět se vracíme k již konstatované-

mu problému nejen analyzované úlohy, ale i výtvarné edukace jako takové. Je jím 

nedostatečný prostor pro reflektivní rozhovor, v němž se obsah úlohy konstruuje, 

pojmenovává a usazuje – zcela ve smyslu příhodného Petříčkova postřehu, že „dílo 

samo o sobě nic neříká, pokud mu neklademe otázky a nesnažíme se s ním navázat 

rozhovor“ (Petříček, 2009, s. 19). Obsah žákům totiž otevírá nejen jejich tvorba 

a  smyslová interakce s dílem, ale i navazující intelektuální aktivita a interakce 

s ostatními, směřující k uchopení významu tvůrčí úlohy.

Poděkování:

Autorka děkuje Janu Slavíkovi za podnětné komentáře k pracovní podobě kazuisti-

ky, jejichž zapracování zkvalitnilo analýzu úlohy.
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