
Fakulta designu 
a umění Ladislava Sutnara 

Domníváte se, že umění nemá s vědou vůbec nic společné-
ho? Že umění je vyjádřením abstraktní krásy, a pokud 
ji v díle nenacházíme, tak alespoň subjektivní pravdy, 
zatímco věda je oproti tomu něco objektivního, co posky-
tuje hmatatelné výsledky, které jsou důsledkem uplatnění 
intersubjektivní logiky? Někdy se může zdát takovéto 
tvrdé rozlišení umění a vědy vyhovující a funkční. Existuje 
ovšem řada významných myslitelů, kteří vytyčení demar-
kační čáry mezi uměním a vědou považují za problema-
tické, až nesmyslné. Antický princip kalokagathia, spojení 
krásy a dobra, bývá v tradici klasických studií vykládán 
jako harmonie mysli a těla. V řeckých představách, které 
se přeneseně udržely až do novověku, se snoubila krása 
modelu světa s jeho racionální dokonalostí. Renesanční 
perspektiva je důsledkem fúze vědeckého poznání a umění. 
Zákon zlatého řezu, Fibonacciho posloupnost atd., jsou dů-
kazem univerzálního řádu, který zasahuje jak matematiku 
a přírodní vědy, tak estetickou morfologii univerza. 

Karl Popper, Paul Karl Feyerabend, Hans-Georg 
Gadamer, Nelson Goodman, Elliot Eisner, Gordon 
Graham a mnoho dalších potom poukazují na fakt, že 
věda stejně jako umění slouží především k poznávání světa. 
Alespoň tedy špičková věda a špičkové umění. Popper 
cituje Alberta Einsteina, který tvrdil, že: „Není žádná 
logická cesta vedoucí k těmto zákonům. Lze se jich dobrat 
jen intuicí založenou na čemsi, jako je intelektuální láska 

k předmětům zkušenosti.“ A Umberto Eco, odvolávaje 
se na Charlese Sanderse Peirce, k tomu dodává: „Mám-li 
podivný výsledek na poli fenoménů, které jsem dosud 
nestudoval, nemohu na tomto poli hledat pravidlo (kdyby 
tady pravidlo existovalo a já je neznal, pak by fenomén 
nebyl podivný). Musím jít a ,unést’ pravidlo nebo si 
,vypůjčit’ pravidlo odjinud. Chcete-li, musím usuzovat 
na základě analogie.“ Popsaný postup nazývá abdukcí. 
Špičkový vědec, který přichází se zcela novou hypotézou, 
nebo umělec, který předkládá publiku průlomové dílo, jsou 
tvůrci nových metafor, jež nám zkvalitňují pobyt ve světě. 

Věda–umění, dvě cesty k cíli

Práce vybraných studentů magisterského studia oboru design vzniklé 
pod vedením finského designera Eero Kankainena z české firmy Aufeer 
Design v Mladé Boleslavi, která spolupracuje také s firmou Škoda 
Transportation v Plzni. Tématem studentských prací byl návrh vzhledu 
autonomního auta v nedaleké budoucnosti.
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Jak velkou skupinu musíte vyzpovídat, aby byly výsledky 
výzkumu relevantní?
—
To zcela záleží na tématu. Klidně můžete výzkum 
postavit na unikátní hloubkové analýze jednoho člověka 
a i tento výzkum může o něčem vypovídat.  Ambicí kva-
litativního výzkumu není přinést odpověď, jak je daný 
fenomén prostoupen celou populací, ale porozumění 
zkušenosti, a to, pokud jste zdatní, dokážete udělat i při 
analýze jednoho rozhovoru.  Pokud se vrátím k odpo-
vědi na vaši otázku, většinou vedeme zhruba dvacet 
hloubkových rozhovorů, ale opravdu vždy záleží na 
konkrétním tématu.

Podle jakého klíče vybíráte respondenty?
—
Samozřejmě se řídíme zkoumaným tématem. Hlavním 
kritériem vždy je, aby reprezentovali nějakou zkušenost 
fenoménu, kterým se zabýváme. Pak se snažíme, aby 
ve skupině bylo zastoupeno celé spektrum populace. 
Hledáme respondenty z různých míst republiky, lidi 
žijící na venkově i ve městě, zástupce vyššího i nižšího 
vzdělání, ženy i muže, tak, aby byla zastoupena diverzita 
dané zkušenosti. 

Jak obtížné je dotazované pro tyto rozhovory získat? 
Přece jen po nich chcete velmi osobní výpovědi.
—
Hodně záleží na tématu výzkumu. Můj současný vý-
zkum, týkající se partnerství v pozdějším věku, je citlivé 
téma a dotazovaní se shánějí těžce. Lidé jsou opatrní, 
úplně se jim o tomto tématu mluvit nechce. Pak jsou 
ale výzkumy, u kterých cítíte, že lidé o tématu mluvit 
chtějí, potřebují se podělit o svou zkušenost. Takovým 
příkladem je i můj předchozí projekt, týkající se rodičů, 
které nechtějí nechat své děti očkovat. Tam vůbec nebylo 
problém respondenty sehnat, ochota k rozhovorům byla 
veliká. Bylo znát, že rodiče velmi stojí o to, dané téma 
otevírat, podělit se o svou zkušenost. Takže jsme vůbec 
neměli problém lidi na rozhovory najít.

Který váš výzkum považujete za nejzajímavější?
—
To je velmi těžká otázka, všechny byly pro mě něčím 
zajímavé. Pokud bych musela, vybrala bych dva. První je 
můj dizertační výzkum, který mě hodně ovlivnil. Týkal 
se tématu aktivního stárnutí a volnočasových center pro 
seniory. Ten předznamenal můj zájem o stárnutí, byl pře-
lomový v mé kariéře i uvažování o daném tématu. Druhý 
výzkum byl hodně osobní, zabýval se již zmíněným odmí-
táním očkování dětí. V té době se mi narodil syn, a tak se 
toto téma hodně prolnulo s mou osobní zkušeností.

Mají výzkumné činnosti, kterým se věnujete, dopad do 
praxe?
—
Ve většině případů ano. Spolupracuji nejen s neziskový-
mi organizacemi, ale i s úřadem vlády. Zrovna téma 
genderu a stárnutí je hodně viditelné a věnují se mu nejen 
neziskovky, ale i vládní politiky.

Na čem pracujete nyní?
—
Jednak dokončuji knihu, která se věnuje prarodičovství, 
jednak pracuji na výzkumu partnerských vztahů v poz-
dějším věku. Zajímá nás zkušenost prázdného hnízda, 
situace, kdy děti opouští rodinu. Co tento okamžik dělá 
s manželstvím a partnerskou biografií a zároveň jaké je 
prožívání manželství po dvaceti letech vztahu.  Druhá 
část výzkumu se věnuje rozpadu manželství a navazování 
nových vztahů v pozdějším věku. Jaký dopad má na 
jejich život rozvod, jak přistupují ke vztahům novým. 
Zajímá nás právě generace 50 +, protože to je životní ob-
dobí, k němuž se pozornost příliš neupírá. Poslední část 
výzkumu se orientuje na LGBT komunitu, na to, jakým 
způsobem může sexuální orientace a identita ovlivňovat 
zkušenost stárnutí.

A mohla byste nám poodhalit první výsledky tohoto 
výzkumu?
—
Ukazuje se například, že starší lidé jsou mnohem libe-
rálnější v přístupu k partnerství, než jsme předpokládali.  
Řada z nich má nového partnera, ale každý z nich má 
stále vlastní domácnost. Což je fenomén, který je spo-
jován s mladou generací, s její snahou se nevázat, užívat 
si. My ale velké procento takto žijících partnerů nachází-
me paradoxně právě v generaci 50+. Tyto lidi k tomu 
vedou různé důvody, nechtějí ztratit samostatnost, mají 
doma děti, nemají zájem znovu vstupovat do manželství. 
Zatímco starší generace bývá považována za konzerva-
tivní, v přístupu k novým vztahům vystupují teď její 
zástupci jako pionýři alternativních svazků.

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.  
vystudovala sociologii na Masarykově univerzitě v Brně 
a nyní působí jako odborná asistentka na katedře 
sociologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity 
v Plzni. Ve své práci se prostřednictvím kvalitativních 
metod věnuje především otázkám stárnutí, genderu 
a tělesnosti. Zároveň pravidelně spolupracuje s ne-
ziskovými organizacemi na projektech zaměřujících se 
na postavení žen a seniorů ve společnosti. Její předcho-
zí vědecké projekty se mimo jiné soustředily na analýzu 
politik aktivního stárnutí a zkušenosti prarodičovství 
v současné české společnosti. Je autorkou knihy „Ak-
tivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho 
odezvy v životech českých seniorů a seniorek (2013)“. 
Její aktuální vědecký zájem směřuje ke studiu toho, 
jakým způsobem partnerská historie a různé formy 
partnerství ovlivňují zkušenost stárnutí.
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I přesto, že se nám zpočátku mohou zajídat. „Tvá malba, 
to je jako bys nám dával jíst koudel a pít petrolej, abychom 
plivali oheň,“ pronesl k Pablu Picassovi Georges Braque 
před obrazem Avignonské slečny. 

Zásnuby vědy a umění představíme na několika příkladech. 
První z nich jsou díla z oblasti designu. V nich se účelně 
spojují aplikace matematiky, chemie a dalších disciplín 
prostřednictvím mechaniky, ergonomie a technologie 
s hledáním dokonalosti, harmonie a elegance. Za krásným 
výsledkem je skryta celá řada experimentů, v nichž se tes-
tuje jednak funkčnost a jednak estetické kvality díla. Design 
je zřejmě nejprotežovanějším potomkem vědy a umění.

Oproti tomu oblast, kde se umění blíží akčnímu nebo 
kritickému výzkumu v oblasti humanitních věd, můžeme 
přirovnat k enfant terrible.  Jan Hendl v obecné charak-
teristice těchto typů výzkumů poznamenává: „Témata 
zkoumání jsou vztažena k praxi a mají emancipační cha-
rakter. Věda má za povinnost spolupracovat při řešení 

sociálních a politických problémů a poukazovat přitom 
coby ,kritická věda’ na stávající společenské problémy.“ 
Intervence umění do veřejného prostoru mají často za cíl 
otřást našimi stereotypy a donutit nás k metareflexi šedé 
všednodennosti.

Posledním příkladem spojení vědy a umění je oblast 
vizualizace a propagace. Benoît Mandelbrot by se bez 
počítačové grafiky nikdy nepokochal vizuálem množiny 
objevené Pierrem Fatou. Vizuální metafory často zpří-
stupňují vědecké abstrakce. Ať již jde o množinu, nebo 
například o dějiny vědy.

Je tedy věda uměním a umění vědou? Zřejmě v každém 
z výroků je kousek pravdy. Několik průniků jsme se 
pokusili v rychlosti představit. Důslednější hledání toho 
společného je výzvou k cestě, po níž bude potřeba urazit 
ještě nemalý kus.

Jindřich Lukavský
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti

Pomník Charty 77 v Praze 6 od Martina Brůhy připomíná událost ze 
6. ledna 1977, kdy Pavel Landovský vezl ve svém saabu Václava Havla, 
Ludvíka Vaculíka a desítky obálek s textem charty. V okamžiku, kdy 
setřásli vozidlo STB, naházel Václav Havel část dopisů s texty pro 
signatáře Charty 77 do poštovní schránky.

Práce Hidden world Marie Leličové reaguje na možnost využití unikátní 
technologie prezentace videoobrazu, takzvané Sphere projection, 
v planetáriu plzeňského centra vědy a vzdělávání Techmania 
Science Center. V projektu je základem videoobrazu princip fraktálů, 
nekonečného opakování tvaru v prostoru. Vizuálně představuje pohled 
do mikrokosmu, který je ukryt v jakékoliv hmotě kolem nás. 

Vodní prvky a zeleň parků nejen zkrášlují veřejný prostor, ale také 
přinášejí vítanou možnost regulace teploty v rozpáleném 
centru města.

Fakulta
ekonomická

Pracovníci Fakulty ekonomické ZČU se zabývají zá-
kladním i aplikovaným výzkumem. V oblasti výzkumu 
a vývoje se fakulta aktuálně zaměřuje mimo jiné na aplikaci 
moderních přístupů a trendů v oblasti managementu 
a marketingu, na kvantitativní metody v ekonomii, teorii 
a praxi ve finančním řízení a účetnictví, zvyšování konku-
renceschopnosti podnikatelských subjektů včetně oblasti 
zahájení podnikání nebo na ekonomické, společenské 
a geografické změny v česko-německém pohraničí. V sou-
časné době řeší projekty financované z prostředků GAČR, 
TAČR, ale i projekty smluvního výzkumu vycházející 
z aktuálních potřeb partnerských organizací.

Katedra geografie poradí městu, jak 
hospodařit s dešťovou vodou

Voda. Základní prvek fungování živé i neživé přírody na 
Zemi. Existovat bez ní nemůžeme, ovšem podobně jako 
oheň dokáže být dobrý sluha, ale zlý pán, i voda škodí, 
když je jí příliš. Své by o tom mohli vyprávět všichni, 
kterým poškodila majetek nebo aspoň pořádně zkompli-
kovala život při stále častěji se opakujících povodních.

Na druhou stranu je po několika velmi suchých létech 
vděčným námětem k rozhovoru i oblíbeným tématem 
v médiích hospodaření s vodou. Také vědci se snaží 
přijít na to, jak bychom se v tomto směru měli chovat co 
nejrozumněji, abychom příštím generacím nezanechali 
jen krajinu trpící suchem, ze které dešťová voda rychle 
odtéká pryč.

Tématu se chopil tým katedry geografie na Fakultě 
ekonomické ZČU, který se zaměřil na udržitelné hos-
podaření s vodou ve městě. Dvouletý projekt Ekohyd-
rologický management mikrostruktur městské krajiny, 
financovaný z programu Technologické agentury ČR 
(TAČR), řeší společně s katedrou geografie Přírodově-
decké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 
Výsledky bádání využijí pro přípravu svých strategických 
dokumentů dvě velká města – Plzeň a Ústí nad Labem.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně připravuje 
dlouhodobou strategii rozvoje města, jejíž součástí bude 
také generel hospodaření s dešťovými vodami. V rámci 
projektu řešeného na ZČU vzniknou pro tento úřad tři 
specializované mapy a manuál na jejich využití. První 
mapa ukáže strukturu ploch na území Plzně a u každé 
základní územní jednotky stanoví, jak se u ní srážková 
voda rozdělí do tří složek na odtok, vsak a výpar. Druhá 
mapa se zaměří na hodnocení ekohydrologické kvality 
území města. A poslední, která již navrhne konkrétní 
opatření v určitých lokalitách, bude zároveň sloužit jako 
podklad pro územní plánování.

A proč je vůbec tento specifický výzkum potřeba? 
Každého asi hned napadne nejjednodušší odpověď 
– vody v krajině ubývá a je nutné s ní šetřit. „To samo-
zřejmě ano,“ říká hlavní řešitel projektu Jan Kopp, „ale 
neméně důležitým úkolem je také umět zadržet vodu 
v urbanizovaném území, protože výpar zvlhčuje vzduch 
a navíc se díky němu regulují teplotní rozdíly na území 
města.“ Známe to velmi dobře – v horkých dnech se 
asfalt či beton rozpálí tak, že se v ulicích téměř nedá vy-
držet. Voda, kterou dokážeme ve městě zadržet, prostře-
dí ochlazuje, protože se sluneční energie využije 

ZČ
U&

vě
da

ZČ
U&

vě
da

26  |  27


