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ABSTRAKT 

    Diplomová práce „Arcimboldo - metafora a myšlení koláže ve škole“ pojednává o 

možnostech využití technik koláže v rámci běžného vyučování na základní škole. Cílem 

práce je seznámit žáky prvního stupně s technikami koláže a na základě metaforického 

myšlení probudit v nich výtvarnou gramotnost. V jednotlivých kapitolách, na základě 

ukázek děl známých autorů, v nich probudit kreativitu a schopnost tvořit.  Umožnit jim 

zažít úspěch z vlastní tvorby. Naučit je objektivní reflexe a sebereflexe. Uvědomit si 

souvislosti, které motivovaly autory k jednotlivým obrazům.  V praktické části je uveden 

soubor úkolů sestavených na základě poznatků a popis jejich realizace v praxi. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Koláž, metaforické myšlení, koláž v historii, umělecké autority, kontexty, 1. Stupeň UŠ, 

malotřídka, les, vesnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

     This thesis –on Archimboldo – explores the possibilities of using the technique of 
collage in normal teaching in primary and secondary school. 

The goal of the work is to introduce primary school students to the technique of collage 
and to awaken in them visual arts appreciation based on metaphorical thinking . 

In each section a presentation is made on the work of famous painters in order to: 

- awaken creativity and an ability to create in order to enable students to experience 
success with their own work 

- teach critical thinking and self-reflection. 

- become aware of the influences which motivated painters to create each work. 

The practical section sets out tasks undertaken and based on their findings are 
recommendations on how they are to be put into practice. 

 

KEYWORDS 
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Úvod  

„Každé dítě je umělec. Problém je jím zůstat, i když vyrostou.“  

- Pablo Picasso -  

 

   Při uvažování nad tématem své práce jsem přemýšlela, jak výtvarné umění zasahuje 

mne a co bych jeho prostřednictvím chtěla sdělit žákům ve škole.  Přišla jsem na to,  

že umění jako takové, je mou součástí, formuje mne jako člověka a buduje můj pohled  

na svět okolo a rozvíjí i pohled na mne samou jako součást světa. 

    Prostřednictvím koláže bych chtěla předat žákům „jiný“ pohled na svět, umění. To,  

že se na věci, dění kolem nás dá pohlížet z mnoha úhlů pohledů.  Koláž je vhodný nástroj,  

Prostředek ke vnímání světa.
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1  Arcimboldo 

1.1 Doba, ve které žil  

Na konci 15. století, kdy se svět otevíral díky rozvoji mořeplavby, cestovalo se za hranice. 

Objevovaly se neznámé světadíly. Poprvé v historii dochází ke kontaktu mezi jednotlivými 

kontinenty. Africké civilizace se dostaly pod evropskou nadvládu. V Číně vládne dynastie 

Ming, za jejíž vlády vzkvétalo umění, ale společnost začala stagnovat. Evropa se rychle 

měnila. Moc v rukou drží obchodníci. Díky cestování do Evropy proniká rychlé myšlení. Po 

období plné válek, nevolnických bouří a morové epidemie, začíná nová etapa. Umění a 

vzdělanost přechází z církve na šlechtu a především měšťanstvo, které řídí obchod a tím i 

bohatství a moc. Učenci studují spisy starověkých Římanů a Řeků a jejich myšlenky 

přenáší do Evropy. Díky starověké filozofii nachází odpovědi na otázky, které jim 

nedokázala zodpovědět církev. Díky těmto studiím vzniká systém názorů – humanismus, 

podle něhož za volbu své životní cesty zodpovídá člověk, ne Bůh. Svět umění ovládá 

období renesance. Myšlení je realističtější a soustřeďuje se na člověka. Malby a sochy jsou 

živější, hudba vyjadřuje pocity, emoce, knihy odráží životní realitu. 

    Mecenáši umění a vědy se stávají silné rody, např. Medicejové a Borgiové v Itálii a 

měšťané v Nizozemí. Šíření vzdělanosti napomáhají tištěné knihy. Lidé díky tomu nahlížejí 

na svět zblízka, věnují se podrobnému zkoumání věcí, sbírají zajímavé předměty, hledají 

nové ideály. Rozvíjí se věda, učenci studují blíže rostliny, živočichy, astronomii, geologii. 

Někteří se kvůli tomu dostávají do sporů s církví. Mikuláš Koperník, který objevil, že se 

země otáčí kolem Slunce, se neodvažuje svůj poznatek zveřejnit, učiní to až těsně před 

smrtí. 

    Zvídavost a zájem humanismu přivádí myslitele k otázkám, které se týkají autority 

církve. Jan Hus, John Wycliffe začínají církev veřejně kritizovat. Názory lidí začínají mít 

svou váhu a vládci spolu s církví už nemůžou postupovat pouze podle svých představ. Rodí 

nová společnost. 

   Touha po změně vede k pokroku i umění. Za nový pohled můžou právě i zámořské 

objevy, dovoz netradičních látek, surovin. Na výsluní se dostává Florencie, stává jedním 
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z center renesanční vzdělanosti a umění. Lorenco Medici se ujímá vlády nad Florencií a 

spolu se svým bratrem Giulianem se stává bohatým mecenášem mnoha umělců, 

spisovatelů a vědců. 

   Renesance jako kulturní epocha vzniká právě ve Florencii a šíří se celou Evropou jako 

spojnice mezi antickou kulturou, kterou se rozhodla znovuoživit a čerpat z ní. Hlavním 

předmětem zájmu se stává antické Řecko. Italská renesance spojuje západní svět 

s antickou vzdělaností, bývá označována za počátek moderního věku. Vyznačuje se mimo 

jiné zesvětštěním, individualismem. Během renesance se mění i postavení umělce, 

vystupují z anonymity a někteří dosahují dokonce vysokého postavení. Takovým umělcem 

je i Arcimboldo, který slouží na habsburském trůně. Postupně si tam buduje vysoké 

postavení, které se bohužel stává pro něj postupem času zlatou klecí. 

     V malířském renesančním umění vede stále náboženská tématika, ale stává se často 

pouze prostředkem, jak zobrazit scény z každodenního života. Také se začínají objevovat 

jiné žánry, např. portréty, krajiny, zátiší, mytologické motivy (především v Itálii). Začíná 

pracovat s trojrozměrnou perspektivou. Malíři se učí pracovat s prostorem, vyjadřují  

hloubku. Za použití barev vyjadřují stín, např. da Vinci a jeho sfumato (Madona ve 

skalách). Leonardo da Vinci je také jedním z největších vzorů právě Arcimbolda. 
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  Da Vinci Madona ve skalách                             Arcimboldo Adorace Krista 

   

1.2 Arcimboldo – život a tvorba 

    Arcimboldo se narodil a tvořil v době vrcholné etapy renesance, ta se odráží ve všech 

jeho dílech. 

    Předkové Arcimboldovy vznešené rodiny pocházeli z jižního Německa, odkud někteří její 

členové ve středověku přesídlili do Lombardie.  

     V Miláně se Arcimboldo učil od svého otce i od umělců tzv. lombardské školy, jako 

Guiseppe Meda (činný v Miláně v letech 1551 – 1559) a Bernandino Campi (1522 – 1599), 

uznávaný malíř z Cremony. 
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     Z Arcimboldova díla je cítit fascinace Leonardem da Vinci. Giuseppův otec se přátelil 

s Bernandinem Luinim, který patřil k okruhu Vinciho následovníků. V Miláně navíc žily 

vzpomínky na velkého Florenťana – hliněný model Sforzova jezdeckého pomníku, 

v klášteře Santa Maria della Graziedále Poslední večeře Páně, dále různé technické 

vynálezy, obrazy … 

    Arcimboldo kombinoval klasické náměty s křesťanskými a ve svých dílech zůstával věrný 

iluzionismu 16. století. Arcimboldova znalost fantaskní ornamentiky byla plodem 

vstřebávání jak vlivů římské antiky a renesančního umění, tak i součástí tradice severní 

Itálie. V roce 1551 vytvořil pro císaře Ferdinanda I. Habsburského pět heraldických znaků. 

Císař byl jimi natolik okouzlen, že několikrát pozval Arcimbolda k císařskému dvoru. 

Arcimboldo v roce 1562 nabídku přijal a usadil se u císařského dvora ve Vídni a později se 

usadil Praze.  

     Ještě ve Vídni namaloval Arcimboldo několik portrétů císařské rodiny a roku 1563 

vytvořil první z cyklů Čtyř ročních období. Jeho četné verze vznikaly vždy souběžně s cykly 

Čtyř živlů. Obrazy obdivovali nejen panovníci, ale i umělci. Perzonifikace a alegorie přírody 

nebyla příliš obvyklá. Obrazy vznikly na oslavu habsburského císařského dvora a jeho 

panovníků. Alegorické personifikace byly intelektuální hříčky, jež měly opěvovat 

blahodárnou moc císařského dvora a harmonizovat vládu císaře. Ztvárňují manýristické 

představy pomocí složité a mnohoznačné symboliky. Jsou komponovány jako polopostavy 

zachycené z profilu a měly viset vždy buď zády, anebo čelem k sobě. Toto symetrické 

párování mezi nimi navozovalo dialog a vzájemná interakce obrazů předurčovala emoci, 

s jakou se na sebe vzájemně dívaly a působily. Měly vyvolávat překvapení, smích, úžas i 

pocit klamu. Párování souviselo s personifikací věku.  Arcimboldo vnesl do svých cyklů 

lidské rysy: mladá žena zosobňuje Léto, mladík Jaro, zralý muž Podzim, stařena Zimu.       

Arcimboldo ctil tradice antiky a renesance a spojoval je s povahami jednotlivých živlů, 

ročních dob, letor i temperamentů lidí. Řídil se postavením planet a znameními 

zvěrokruhu. Antické filozofické školy zastávaly názor, že pravá podstata každého z živlů 

povstává z kombinace dvou elementárních přírodních principů. Voda se rodí z principu 

chladu a vlhkosti. Vzduch z horka a vlhkosti. Oheň z horka a sucha. Země z chladu a sucha. 



 

12 

 

     Koloběh proměn ročních období korespondoval s rytmem života a jeho vývojovými 

stádií (narození, růst, dospělost, uvadání – dětství, dospívání, dospělost, stáří). 

    Každé roční období mělo svůj typický přírodní motiv, stejně tak živly.  Arcimboldo si 

zakládal na Aristotelově učení, že člověk vše vnímá svými smysly (zrak, sluch, čich, chuť a 

hmat).  

     Mimo oblast malby, kresby, kostýmů vymýšlel Arcimboldo hydraulické stroje, vynalezl 

novou metodu, jak pomocí barev pořizovat notový záznam.  Vytvořil i řadu komnat umění 

a zázraků. Šlo o jakési první muzejní místnosti, kde se shromažďovaly sbírky různých 

předmětů. To mu vyneslo přezdívku „habsburský Leonardo“. 

 

1.3  Arcimboldo – očima dětí 

1.3.1 Koláž z ovoce 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Ročník: 3. 

Učivo: Kombinované práce 

Mezipředmětové vztahy: český jazyk (přirovnání, metafora, charakteristika) 

Ukázky: Dílo Arcimbolda Košík s ovoce/Bůh plodnosti 

Ukázka č. 1 (postupně se zobrazující) 
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Otázky: 

Co vidíte? 

Mohli bychom z nich něco složit?  

Ukázka č. 2 

        

 

Otázky: 

Co vidíte?  

Z čeho je člověk složený?  

Jde o jeden nebo o dva obrazy?  

Jak bychom to mohli udělat my?  

Z čeho by šly ještě udělat oči, tváře, krk, vlasy? (Samy děti si vyvodily, co je to koláž)  
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Jak bychom mohli popsat nos, tváře, čelo?  

Jde o připodobnění? Metaforu?  

Chtěl tím autor něco vyjádřit? Sdělit?  

Již zde na začátku hodiny získají žáci kompetenci údivu: k narušení vizuálních stereotypů, 

rutiny vnímání a k narušení zažitých úsudků. 

Motivace: 

„Věci kolem nás vidíme konkrétním způsobem, na konkrétním místě. Lze s nimi hýbat, 

budeme je pak vnímat jinak? Budou nám dávat jiný význam?“ 

Hlavní výtvarné prvky: 

-vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty  

Zadání: Popřemýšlej, jak bys využil/a reklamní letáky. Navrhni, z čeho bys mohl/a vytvořit 

nos, oči, čelo? 

Cíle: 

- Zasazují předměty do neobvyklých souvislostí, vytvářejí předměty a souvislosti 

nové a neobvyklé, umí je popsat, chápou souvislosti, rozdílnosti 

- Seznamují se s novými pojmy, objevují nadsázku, metaforu, jiný pohled na 

výtvarné dílo 

- Prohloubení smyslového vnímání výtvarného díla 

- Hledají osobitá, originální, nová řešení 

Pomůcky: barevné čtvrtky A4, ovoce, nožík, mísa 

Úkol: Využij přinesené ovoce a sestav je do portrétu. 
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Práce žáků: 
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Sebereflexe: 

Volné pole pro interpretaci, popisu tvorby, co se zadařilo…. 

Dplňující otázky: 

Nápad jsi měl/a hned, nebo vznikal postupně?  

Kdybys ten obrázek tvořil/a znovu, udělal/a bys něco jinak?  

Odpovědi: 

Z počátku žáci nevěděli, jak do toho. Metodou pokus omyl přeskupovali, až obličeje začaly 

nybývat skutečnou podobu obličeje. Nakonec měnily i výrazy dle emocí. Dílčí pokusy jsem 

fotodokumentovala, vytiskla a při vernisáži žáci nad nimi komunikovali. 

Závěrem: 

    Na počátku jsem si stanovila otevřený úkol a stanovila základní cíl. Tím cílem bylo, aby 

skrze koláž a metaforu žáci pochopili provázanost výtvarného umění s běžným životem a 

naučili se na věci kolem sebe nahlížet rozličným způsobem. Tohoto cíle se nám podařilo u 

většiny žáků dosáhnout. 

    Pak následovaly jednotlivé dílčí cíle, ne u všech se mi podařilo docílit naplnění. Koláží a 

dalšími technikami koláže se budeme zabývat a sledovat posun žáků, jak v práci 

s technikou, ale i v nabývání oborových kompetencí.  
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1.3.2 Koláž z letáků 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Ročník: 3. 

Učivo: Kombinované práce 

Mezipředmětové vztahy: český jazyk (přirovnání, metafora, charakteristika) 

Ukázky: Dílo Arcimbolda  Flory a Vertumna 

      

Otázky: 

Co vidíte?  

Z čeho je člověk složený?  

Jaký je mezi nimi rozdíl?  

Jak bychom to mohli udělat my?  

Chtěl tím autor něco vyjádřit? Sdělit?  
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Motivace: 

„Pojďme zrecyklovat dostupný materiál, vdechněme mu život a vytvořme z nich lidskou 

bytost.“ 

Hlavní výtvarné prvky: 

-vyjádření vztahů, proměn uvnitř a mezi objekty  

Zadání: Popřemýšlej, jak bys využil/a reklamní letáky. Navrhni, z čeho bys mohl/a vytvořit 

nos, oči, čelo? 

Cíle: 

- Seznámení se s technikou koláže 

- Hledají osobitá, originální, nová řešení 

- Ztvárňují a prezentují své vize a představy 

Pomůcky: čtvrtky A4, časopisy, reklamní časopisy, nůžky, lepidlo 

Úkol: Využij časopisů, letáků, vystříhej obrázky jednoho druhu „surovin“ (pouze květin, 

pouze potravin…) a sestav je do portrétu. 

Práce žáků: 

1)   2)            
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3)    4)  

Sebereflexe: 

Obr. 1) Pracovalo se mu dobře, jediný zádrhel bylo vystřihování, nebavilo ho to. Nápad, 

jak vytvořit obličej  měl okamžitě, podařilo se mu dodržet tvar obličeje, jes s ním tedy 

spokojený a neví, co by na něm šlo vylepšit. 

Obr. 2) Žákyně se přiznala, že neměla nápad a tak se dohodla se spolužákem, že si 

pomůžou. Nedařilo se ji vystihnout obličej, napřed myslela, že tvář bude z profilu, ale 

nešlo to. Spokojená není a ráda by obličej udělala jinak, teď když vidí práce ostatních, už 

by věděla jak na to, aby nevznikla hromada pečiva. 

Obr. 3) Žáka práce bavila, nejzajímavější bylo skládání obličejů, připadalo mu to skládání 

puzzle. Vzpomněl si na různá přirovnání, která slyšeli v okolí „nos jako okurku, květákový 

mozeček…“. Několikrát obličej přestavoval, aby byl právě takový, jako je ve výsledku. 

S prací bylspokojený, ale chtěl by zkusit portréty namalovat, těší se už na to. 

Obr. 4) Žákyně, když viděla obraz Flora, okamžitě věděla, že bude pracovat s květinami. 

Mrzelo ji, že má omezený výběr. Od maminky slýchává, že má oči jako pomněnka, bohužel 
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pomněnky nikde nebyly. Určitě by si příště přinesla více časopisů s květinami, aby měla 

vetší výběr. Technika koláže je zábavná a líbilo se jí z květin tvořit vílu. 

Závěrem: 

    Na počátku jsem si stanovila otevřený úkol a stanovila základní cíl. Tím cílem bylo, aby 

skrze koláž a metaforu žáci pochopili provázanost výtvarného umění s běžným životem a 

naučili se na věci kolem sebe nahlížet rozličným způsobem. Tohoto cíle se nám podařilo u 

většiny žáků dosáhnout. 

    Pak následovaly jednotlivé dílčí cíle, ne u všech se mi podařilo docílit naplnění. 

Rozhodně s koláží a dalšími technikami koláže se budeme zabývat a budu sledovat posun 

žáků, jak v práci s technikou, ale i v nabývání oborových kompetencí a dosahování cíle 

výtvarné gramotnosti. 

    Některým žákům se podařilo do obrázků zakomponovat nadhled a humor. 
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1.3.3 Koláž volná technika 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Ročník: 3. 

Učivo: Vlastní ilustrace, výtvarné vyprávění 

Mezipředmětové vztahy: český jazyk (přirovnání, metafora, charakteristika) 

Ukázka: Arcimboldo, Zahradník, J. Kotík 

    

Otázky: 

Co vidíš na obrazech?  

Z čeho se skládají obličeje, portréty?   

Slyšel/a jsi někdy, že máš nos jako knoflík, bramboru?  

Jak na tebe obrazy působí?  
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Motivace: 

Jako co? Nos jako brambora, knoflíček, okurka, špendlíček. Oči jako pomněnky, melouny, 

citrony, mandličky, studánky… 

Hlavní výtvarné prvky: 

-vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty  

Zadání: Popřemýšlej, jaké médium (barvy) vybereš, vodovky, tempery, pastelky? Jaký tvar 

obličeje bude tvůj člověk mít? Jaké ovoce, zeleninu znáš? Co z toho využiješ na oči, čelo, 

noc…? Navrhni barevnost – reálnou, snovou? 

Cíle: 

- Prohloubení pochopení techniky koláže z jiného pohledu – kresba, malba 

- Rozpoznávají společné rysy a rozdílnosti technik 

- Seznamují se s novými pojmy, objevují nadsázku, metaforu, jiný pohled na 

výtvarné dílo 

- Hledají osobitá, originální, nová řešení 

Pomůcky: čtvercové kartony (propedeutika – kubismus), vodovky, tempery, pastelky (dle 

výběru), tužka 

Úkol: Promysli si, jak chceš, aby tvůj obraz vypadal a pusť se do práce, využij celou plochu 

papíru. 

Poslech k práci: 

Arcimboldo: Zátiší s císařem | MLUVENÉ SLOVO CZ – YouTube 
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Práce žáků: 

          

 

           

Reflexe: 

Na konci hodiny byla tradiční vernisáž – obrázky vystavené kolem třídy. Žáci reflektovali 

práce sami. 

Doplňující otázka a úkol na závěr: 

Najdi obrázky, které jsou úplně rozdílné, než je tvůj, vysvětli. 
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Reflexe žáků: 

Většina se shodla na tom, že práce je bavila, neměli problém s výběrem plodů na portrét. 

Pomohla jim hodina českého jazyka – popis osoby, přirovnání. (Záměrně využívám 

mezipředmětové vazby.) Jediný problém, který se občas vyskytl, bylo rozhodování mezi 

pastelkami, vodovkami. Při vyhledávání rozdílů mezi obrázky se nejčastěji rozhodovali na 

základě použitých barev. Obrázky spolužáků je inspirovaly k tomu, co by příště „udělali“ 

jinak. 

Závěrem: 

Cílů se v této výtvarné dílně podařilo z větší části naplnit. Je zde znát výrazný pokrok 

v hodnocení a sebehodnocení žáků. Bylo daleko objektivnější před předešlými. Dokázali 

formulovat své pocity, emoce. Zvládli kompozičně využít prostor. 

 

1.4 Závěrem  

  Jan Švankmajer o Arcimboldovi napsal: 

      „Co to je? Co mě tak neodolatelně přitahuje k metodě Giuseppe Arcimbolda, že se ani 

neštítím (jinak tak opovrhovaného) epigonství? Co je to za sílu, která vždy přehluší všechny 

racionální argumenty proti? Je to sugestivní síla „manýristické Prahy“, které člověk v ní od 

dětství žijící tak slastně propadá? Je to snad tajné přes staletí jdoucí poselství samotného 

Rudolfa II., toho nového „Herma Trismagista“? Nebo by šlo o sublimaci vzpomínek na 

dětskou masturbaci, která se podle psychoanalýzy projevuje sběratelskou vášní, kumulací 

předmětů, která je tak vlastní Arcimboldově metodě?“ 
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Eva Švankmajerová jej vnímala takto: 

    „Arcimboldeskní princip, to je paranoidní náhled na zobrazování. Snažíme se odhalit, co 

ty krásné obrazy vlastně znamenají, usilujeme o to všemi podezřeními, která v nás právem 

a asi i prokletím žalostně nashromáždila. Bolest ještě pořád znamená, že jsme, a kde je 

herdek psáno, že máme právo proto být blažení, nebo že by to byla nudná útrapa?“ 

(Anima animus animace, evašvankmajerjan) 

 

Jaroslav Anděl: 

    „Arcimboldovy obrazy, jejichž význam není dodnes zcela objasněn, na umělce dvacátého 

století výrazně působily a staly se důležitou součástí moderní imaginace. Toto působení 

bylo tématem výstavy Arcimboldův efekt – transformace tváře od 16. Do 20. století, která 

se konala v Benátkách a v Paříži 1987. K tomuto námětu se vázala pražská výstava Očima 

Arcimboldovýma, organizovaná při příležitosti projektu Rudolf II. a Praha 1997. 

   Je málo malířů minulosti, kteří ovlivnili moderní umění tak výrazně jako Arcimboldo. Co 

je příčinou této neobvyklé rezonance? Zdá se, že v první řadě mezi ně patří umělcovo 

mimořádné nadání využívat vrozené schopnosti vidět v nejrůznějších symetrických 

obrazcích tvář, v obecné rovině pak jedinečný způsob spojovat svět přírody a kultury.“ 

(Očima Arcimboldovýma, Jaroslav Anděl) 

 

    Souhlasím s názorem Jaroslava Anděla. Já osobně jsem se poprvé s dílem Arcimbolda 

setkala někdy na střední škole, vnímala jsem s povděkem, s jakou nadsázkou Arcimboldo 

tvořil a jak zobrazoval odraz své doby a pravou tvář, nejen doby, ve které žil, ale i 

charaktery lidí kolem sebe. Pro mne se postupem času stává jeho odkaz alegorií doby, 

lidských postů. Od jednoduché úrovně, až po složitost samotného systému. Hledí přímo 

pod povrch formy, k samotnému jádru. Transformuje přírodu ve znacích imaginace. 

Arcimboldo otevřel nový prostor, novou dimenzi pro lidskou představivost. Měl potřebu 
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se vymezit z vrchního císařského kopisty a podařilo se mu to opravdu originálním 

způsobem. Ukazuje zrcadlení přírody a člověka v symbolické mnohoznačnosti.
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2 Česká koláž  

     Surrealismus pokračuje v Arcimboldově odkazu a otevírá další možnosti. Surrealismus 

je evropský umělecký směr, ale také životní styl, který usiluje o osvobození mysli, 

zdůrazňuje podvědomí. Snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek. První 

impulsy surrealismus dostal od Andrého Bretona, jeho prudký rozvoj umožnil Salvador 

Dalí. Surrealismus je stále aktivní směr, ačkoli se od původních myšlenek značně vzdálil.    

Počátky surrealismu navazovaly na dadaismus, ze kterého přišlo mnoho umělců, 

surrealismus má však výrazně širší rozsah. Zatímco Dada byl negativní odpovědí na první 

světovou válku, surrealismus měl pozitivnější názor – tj. svět může být změněn a 

transformován do místa lásky, svobody a poezie. Surrealismus (na rozdíl od dadaismu) 

vypracoval systém, který byl schopen reagovat na společenské, filosofické, umělecké a 

jiné otázky a problémy své doby. S nástupem fašismu byl surrealismus oslaben, hnutí 

opustilo mnoho umělců. Po druhé světové válce se začali přiklánět mytologii, přírodním 

kulturám a hermetismu. V českém umění se koláž prosadila již od doby kubismu (B. 

Kubišta, J. Zrzavý, V. Vančura.).  

   Koláž je výtvarná technika (podle francouzského „collage", tj. lepení), při níž se na 

zvolený podklad lepí jiný materiál, většinou vystřižený nebo vytržený, v záměrně 

neobvyklých souvislostech, s novým významem. Koláž zahrnuje celou řadu způsobů 

provedení výsledného díla, ve dvou- i třírozměrném prostoru. Podkladem i nalepovaným 

materiálem bývá nejčastěji papír – tiskoviny (časopisy, noviny), také fotografie, textil nebo 

předměty (použité – Objet Trouvé). Název „koláž“ byl přenesen i do dalších oborů, v nichž 

se užívá střihu a spojení stávajících částí do nového celku, mluví se o koláži v hudbě, 

literatuře, fotografii (fotomontáž), filmu, ve videoartu, reklamě, knižní grafice a dalších 

formách užité tvorby. Pro svou jednoduchost se koláž často používá ve školách, při 

výtvarné práci s dětmi. 

   Koláž je úzce spjata s érou modernismu, a je jedním z výrazových prostředků, které se 

objevily na umělecké scéně 20. století. Umožňuje rychleji, bezprostředněji a také přesněji 

najít souvislosti mezi některými výtvarnými, literárními i filozofickými prvky, pro jejichž 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_styl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podv%C4%9Bdom%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
https://cs.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dadaismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotomont%C3%A1%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modern%C3%AD_um%C4%9Bn%C3%AD
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vyjádření by se těžko hledal vhodnější způsob. Sotva nějaký pojem, který by univerzálněji 

definoval podmínky a možnosti umění našeho století, než je koláž. Koláž je nástrojem k 

osvobození kreativity od racionálního myšlení. 

    „Koláž je jedním z prostředků, které mohou sladit cit a myšlení, pomoci navrátit vztah 

člověka ke skutečnosti do přirozených mezí a rozměrů.“ 

(Česká koláž, Eva Petrová, přebal knihy) 

   „Princip koláže se poprvé objevil v období analytického kubismu a jeho objevitelem se 

stal Pablo Picasso. Tato technika se brzy rozšířila dál za hranice Francie, rádi s ní pracovali 

italští futuristé, dadaisté, surrealisté. Skýtala a dosud skýtá ohromný prostor k rozvíjení 

představivosti, k utváření nových vztahů, k prolínání různých časových rovin a 

významových vrstev. Přispívá k oživení fantazie a hravosti, dovoluje vyjádřit výtvarné 

představy literátům, básníkům nebo teoretikům umění.“ 

- Jiří Machalický –  

(Česká koláž, Jiří Machalický, Všechno je koláž, str. 19) 

 

„Technika koláže vybízí k opuštění zaběhlého schématu znázornit objekt. Trhání, tvarování 

papíru vyžaduje haptický kontakt a vede k expresivnímu vyjadřování. Vznikají originální 

koláže barevných trhanců, jejich umělecká identifikace je žákovskou reflexí na dané 

ztvárnění objektu.“ 

(Pedagogika umění, V. Uhl Skřivanová a kol. , str.19) 

    V roce 1934 vznikla v ČSR surrealistická literárně – umělecká skupina. Její cíle se odvíjely 

od světového surrealismu, především od 2. Manifestu André Bretona z roku 1924. V roce 

1938 tuto skupinu zakladatel Vítězslav Nezval, jako nesouhlas s antisovětskými názory 

většiny členů (především K. Teige, který se podílel na vzniku a formování poetismu a 

ovlivnil také české přijetí surrealismu). 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poetismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Surrealismus
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2.1. Karel Teige  - obrazové básně 

   „ Malířství, tak jak ho chápu, umožňuje vyjevit viditelné poetické obrazy…“ 

- René Magritt – 

     Tvorba a pohled na umění Reného Magritta ovlivnily Karla Teigeho. Pro 
Magritta ale malířství simulovalo formu koláže, pro Teigeho však byla kolář 
prostředkem vyjevovat „poetické obrazy“ a vizuální představy. Obrazové básně 
syntetizovaly nejrůznější podněty. Jedním z nejdůležitějších zdrojů, který přispěl 
k rozšíření koláže, fotokoláže a fotomontáže ve dvacátých letech byl okruh 
dadaistů, působící v Berlíně. Jejich vliv na raný Devětsil se neomezoval jen na 
teorii, týkající se negace závěsného obrazu a tradičního uměleckého díla vůbec, ale 
měl i své praktické důsledky, zasahující do volby konkrétních motivů obrazových 
básní, knižních úprav, ilustrací a koláží, jež sice po roce 1920 patřily do zavedeného 
repertoáru evropských avantgard, nicméně berlínští dadaisté je využívali jako jedni 
z prvních. Jedním z předních představitelů berlínských dadaistů byl Raoul 
Hausmann, z jehož oscilace mezi povrchovou a anatomickou stavbou  lidského těla  
vychází Teige. Zejména pro vykrajované siluety, umožňující zapojení nového 
obrazu do cizího tvaru. Hausmann tak bezděčně inicioval proláž, ze které vytvářel 
Jiří Kolář začátkem šedesátých let seriálně orientované proláže. 

(Surrealistické koláže 1935 – 1951, str. 21) 

   Spojující prvek koláží Teigeho bylo ženské tělo, které je konfrontováno s čímkoli: 

architekturou, sochami, zvířaty, přírodninami… Ženský akt se Teigovi občas zúžil pouze na 

dva hlavní náměty – oči a ňadra. Představoval výhradního nositele lyrických emocí. Žena 

byla často předmětům obětována a vystavena jejich ničivému působení. 

(Surrealistické koláže 1935 – 1951, str. 25) 

 

2.2. Jiří Kolář jako zakladatel různých technik koláže 

 

„Život na nás nanáší nové a nové vrstvy neviditelného papíru. Pro jednu vrstvu 
zapomínáme na druhou. A když se nám podaří některou odchlípnout nebo dokonce 
odtrhnout, jsme překvapeni, co všechno v nás vězí. Co všechno nosíme a co neodnesl čas.“ 

                                          - Jiří Kolář –  
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     Jiří Kolář je považován, podle mne plným právem,  za renesančního umělce. Byl 
spisovatelem, dramatikem, překladatelem, mecenášem, výtvarníkem – autorem nových 
technik. Prošel spoustou zaměstnání, dlouhá léta žil a tvořil v Paříži. Narodil se i zemřel 
v Čechách (1914 – 2002) 

 

 (Jiří Kolář, Koláže objekty, str. 7) 

 

    „Ve svém romantismu chtěl Kolář především pojmout do svého básnického díla všechnu 
zkušenost moderního světa, obludnou, nesmyslnou, nepochopitelnou. V klasicismu svých 
koláží usiluje formulovat systémy, v kterých se tato zkušenost moderního světa udává 
nebo pomocí kterých by se dala pochopit.“ 

- Jindřich Chalupecký –  

  Dílo Jiřího Koláře stírá umělecké etapy, spojuje je a plynule proplouvá z jedné do druhé 

 

   „Kolářova evidentní poezie, Kolářovo nejobsáhlejší univerzum koláže, jaké kdy bylo 
stvořeno, jsou projektem nové řeči, znamenající zároveň nové vědomí, nové uchopení 
světa, jehož jsme součástí.“ 

- Miroslav Lamač – 

 

2.2.1. Abstraktní koláž 

     (z lat. abstractus – odtažitý) je nekonkrétní, neobjektové, nefigurativní, někdy 
označované i jako čisté umění. 

      Abstraktní umění je umění odhlížející od skutečnosti, od předmětu, není totožné s 
bezpředmětným uměním. Abstraktní umění vychází v podstatě z viditelného zjevu věcí a 
snaží se je co nejvíce redukovat na zkratku, formu, šifru, náznak.  

      Předobrazem abstraktního umění je archaické a primitivní umění v různých epochách 
západního umění. Jako samostatná umělecká forma bylo abstraktní umění poprvé 
teoreticky založeno a prakticky realizováno V. Kandinským kolem roku 1910. 
Nejdůležitějším střediskem tohoto uměleckého směru byla Paříž (École de Paris, Pařížská 
škola). 

    Věděl jsem, že musím začít beze slov. První báseň byla Kalvárie, pak následoval Zpěv 
ticha, Zpěv hoře, Zpěv smíchu… Až později došlo i na významová slova. Kde byl tento 
začátek, byl snadný konec = abstraktní koláže. 

(Jiří Kolář, Slovník metod, str.14) 
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Abstraktní koláž 

   Použitým materiálem jsou malé útržky barevných papírů, lepené v náhodném, 
nepravidelném uspořádání, simulující abstraktní malbu ve stylu tašismu. Seuratické 
koláže jsou sestaveny z malých barevných konfet, a podobají se pointilistické malbě 

George Seurata. Barevné papíry, s otvory po vyražení konfet, byly následně užity pro 
abstraktní geometrické koláže (Seuratická báseň). 

 

2.2.1.1. Výtvarná dílna -  Abstraktní koláž 

Časová dotace: vyučovací jednotky 

Ročník: 2., práce ve dvojicích (dobrovolná volba výtvarného kolegy) 

Učivo: Koláž – vytrhávání, stříhání, lepení  

Ukázky: Využití děl J. Koláře. Jeho Abstraktních básní V plném slunci a Milostná báseň 

      

Milostná báseň                                               V plném slunci 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tachismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Georges_Seurat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Georges_Seurat
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Otázky k obrazům: 

Co vidíte na obrázcích?  

Mají ústřižky, útržky nějaký řád?  

Jak vnímáte barvy?  

Je cítit z obrázku pohyb?  

Z kterého více?  

Jsou papíry natrhané, nastříhané?  

Poskládané nebo jsou lepené náhodně, jen tak? 

Motivace: 

„Poezie, básně lze psát i jinak než písmenky, Poezii můžeme vnímat i obrazově.“ 

 

Hlavní výtvarné prvky: 

prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 

textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu 

Zadání: 

Využij dostupný materiál k tomu, abys vyjádřil/a za pomocí proužků, čtverečků, 

obdélníčků, svůj pocit, náladu, jakou právě máš. Navrhni nějaké řešení. Rozhodni se, 

jakým způsobem budeš postupovat. 

 

Cíle: 

- Experimentují na základě ukázaného díla Osvojení dovednosti společné práce  

- Při prezentaci svého díla hledají, uvědomují si a pojmenovávají základní 

formotvorné prvky, popisují své pocity, hodnotí vzhled 

- Seznamují se s novou technikou 

Pomůcky: čtvrtky A4, krabice se zbytky barevných papírů, novin,  přebytky nastříhaných 
slov, písmenek, nůžky, lepidlo 
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Úkol: 

Využij celé plochy, natrhej, nastříhej papíry a polep plochu tak, aby nebyl vidět bílý papír. 
Pokus se barvy střídat tak, aby obrazce „rytmizovaly“. 

 

Práce žáků: 

           

                        

Sebereflexe: 

Uspořádali jsme vernisáž, každá dvojice prezentovala svůj obraz: 

- Šlo to, jen se mi nevedlo trhat papír, tak jsem stříhal. 

- Papíry jsem vybrala, co zbylo. 

- Líbily se mi pohledy, rozstříhala jsem je, a protože jich bylo málo, pomohla mi 

Kačenka, papíry jí zbyly. 

- Bavilo mne to. 

- Nebaví mne stříhat, tak jsem lepil, dohodli jsme se v poho. 

- Napřed jsme stříhali, pak naskládali, nakonec lepili. 

- Písmenka byly chyba, bylo to moc pracný. Mysleli jsme, že když je to nastříhaný, 

tak to bude rychlovka, nebyla. Nebavilo nás to. Eliška mazala lepidlo, já lepil. 
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Doplňující otázky, úkol na závěr: 

     Po prezentacích jednotlivých dvojic a dotazování se spolužáků, jsem zadala poslední 

úkol s otázkami: 

    Jsou všechny obrázky stejné? V čem jsou jiné? Rozděl obrázky podle toho, jak si jsou 

podobné. Vyber si obrázek a vysvětli, čím se liší od toho tvého. Ohodnoť ho. 

Reflexe: 

     Žáci většinou třídili obrázky podle volby barev. Protože v krabici byly podobné odstíny, 

odstřižky, byly obrazy téměř totožné.  Za jiné považovali „písmenkové“, zdály se jim hezčí, 

čitelnější. Byli většinou ke svým obrázkům kritičtější. 

Hodnocení: 

   Poučení: Pro příští práci bude nutné vybrat různé barvy, různé gramáže. Zvolila jsem 

nevhodné zbytky. Určitě bylo nevhodné přinést nastříhané papíry, na druhou stranu došlo 

k poznání, že to nebylo výhodou. 

    Povedlo se: Žáci spolupracovali, po dohodě zvolili společně postup, hodnotili. Seznámili 

se s novou technikou.  

 

2.2.2. Dekoláže – oloupané, potrhané, začaté, nedokončené 

Dekoláž 

     Tato metoda je v Kolářově díle obdobou hloubkových básní, a blízká teoretickým 
východiskům explozionalismu Vladimíra Boudníka. Podobně jako obrazce, vzniklé 
mimoděk při odtrhávání vrstev z plakátovacích ploch, jsou dekoláže vytvářeny 
odtrháváním vrchních vrstev, a postupným odhalováním obrazů, skrytých hlouběji. 

     Původně tento pojem, spojovaný s Nouveau réalisme a výtvarníkem Raymondem 
Hainsem, znamenal užití skutečných, částečně stržených, částí plakátovacích ploch, a 
vystavených jako svébytné výtvarné dílo (1949). Po roce 1963 začal tento pojem užívat 
německý konceptuální výtvarník Wolf Vostell, pro happeningy, při nichž výtvarná díla 
rekonstruoval podle obrazů „sejmutých“ z televizní obrazovky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Boudn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nouveau_r%C3%A9alisme&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Raymond_Hains&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Raymond_Hains&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1949
https://cs.wikipedia.org/wiki/1963
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wolf_Vostell
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    Chiasmáž  - autorem je právě Jiří Kolář - technika koláže, užívající papír potištěný znaky, 

roztrhaný na malé části a nalepený na podložku ve všech směrech jako „chiasmata“ (Z 

řečtiny „příčka“, z latiny „překřížení“).  

   Chiasmáž je metaforou k vnitřní složitosti lidského nitra, ale má své paralely v roji včel, 
hemžení drobných tvorů, lidském davu, nepřehledném organismu měst nebo světa. 

Podle Jiřího Koláře: 

„Přízrak polyfoničnosti mě strašil při každém hnutí, a to nejen po obsahové, ale i po 
formální stránce. 

…chiasmáž mne naučila hledět na sebe a svět z tisíce a jednoho úhlu. Přinutila mne počítat 
s tisícem a jednou zkušeností, s tisícem a jedním osudem atd., tak, že při ujasňování sebe 
jako při ozřejmování světa ve všech jeho proměnách jsem schopen si ujasnit, ozřejmit a 
přijmout v každém vše, co mne kdy předcházelo a dokonce co mě přesahuje. 

   Moje chápání: život na nás nanáší nové a nové vrstvy neviditelného papíru. Pro jednu 
vrstvu zapomínáme na druhou. A když se nám podaří některou odchlípnout nebo dokonce 
odtrhnout, jsme překvapeni, co všechno v nás vězí. Co všechno v sobě nosíme, co neodnesl 
čas. A co je schopno nového probuzení, zmrtvýchvstání. Třeba jenom tady prst, tady 
chomáč vlasů, tady nápis, tady nočník, atd. tady, co bylo naše, a zde ukradené, zde 
skutečné a tady sen.“ 

(Jiří Kolář, Slovník metod, str.58) 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%A1%C5%BE
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2.2.2.1. Výtvarná dílna – dekoláž 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Ročník: 3. 

Učivo: dekoláž – vytrhávání, stříhání, lepení, Vyjádření pocitů na základě smyslových 

vjemů 

Ukázky: 

 

      

J. Kolář, Bez názvu II (chiasmáž)                      Bez názvu, škrábaná koláž s chiasmáží 
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 Otázky: 

Proč má žena vyškrábaný obličej?  

Co tím chtěl autor říci?  

Má to nějaký důvod?   

Kolik vrstev má obraz?   

Když se podíváš na obraz, jaký postup bys zvolil k jeho vytvoření?   

Čím začneš, čím budeš pokračovat? 

Motivace: 

Každý z nás je jako cibulka, má několik vrstev. První chrání před světem, další před okolím, 

když půjdeme do hloubky, jaká vrstva zůstane?  Co pod ní zůstane ukryto? 

Hlavní výtvarné prvky: 
 
-        vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu 
(podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření  
Zadání: Navrhni postup, kterým budeš tvořit. Stanov si, čím začneš. Využij dostupné 

materiály. Vysvětli, proč sis vybral právě tento. 

Cíl: 

- Zasazují předměty do neobvyklých souvislostí, vytvářejí předměty a souvislosti 

nové a neobvyklé 

- Pojmenovávají, volí strategii, postup 

- Seznamují se s novou technikou 

Pomůcky: čtvercové kartony, noviny, obrázky, nůžky, lepidlo, drátěnka, špachtličky 

Úkol: Natrhej, nastříhej noviny na kousky, nalep je na karton tak, aby neprosvítal 

podkladový papír. Vyber obrázek, který se ti líbí, nalep ho na noviny, Ještě do vlhkého 

vyškrábej místa, která by tam neměla být. Mysli na to, že tím chceš něco sdělit, říct. 
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Práce dětí: 

 

1)     2)   

Reflexe: 

Obrázek se pořád krčil, dala jsem moc lepidla. 

U novin jsem myslel napřed, že to má dávat smysl, až pak mi došlo, že to jedno, pak to 
bylo rychlý. 

Vůbec se mi nechtělo obrázek mařit, líbil se mi, bylo mi ho líto. 

Škrábání se mi nelíbilo, nevěděla jsem, co škrábat, přišlo mi všechno důležitý. 

Hned jsem věděl, že se lev už na ten binec kolem nemůže koukat, proto jsem vyškrábl oko 
a srdce. 

Vzpomněl jsem si, že mamka včera říkala, že nevidím, neslyším… 

 

Otázka na spolužáky ke konkrétním (výše uvedeným) obrázkům: 

Na co asi spolužáci mysleli? 

 

Odpovědi: 

1. Rozvod, odtržení lva od lvice. Hádku. Lovci je odtrhli od sebe. Smrt, nemoc.  

2. Slepá láska. Máma s dítětem, nevidí jeho chyby. Mazel. Stará mamka, ztrácí se. 
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Závěrem: 

    Celkově se technika žákům líbila do okamžiku ničení. Většina nerada ničila obrázek. 
Samotná destrukce v nich vyvolávala smutek, lítost, v některých zmatek. Při reflexi také 
většinou vnímali vyškrábané obrázky negativně, vnímali negace. 

    Tato výtvarná technika bude vhodnější pro vyšší ročníky nebo bude vhodnější výběr 
„nepartnerských, nerodinných“ obrázků. Reflexe byla pro mne velice poučná, napověděla 
o rodinném zázemí žáků a o tom, jak ho žáci cítí, vnímají. 

    Po reflexi se jim ale esteticky líbily a byli se svou prací spokojeni. 

 

2.2.3. Hmatové koláže 

 

     Když jsem za války dokončil - Limb a jiné básně, půjčil jsem kopii rukopisu jednomu dnes 

už mrtvému příteli. Když mi rukopis vracel, povídá: „Udělal jsem ti tam něco, jak bych rád 

viděl tvoji knihu vydanou.“ Když jsem rukopis otevřel, byla každá stránka proříznutá 

břitvou. Tehdy mne poprvé polil vlahý pot předtuchy, že jednou nespokojím jen 

s potištěnou stránkou. Když viděl mé ohromení, dodal: “Neměl jsem sílu to ještě pocákat 

krví, ale tu jsem tam cítil.“ 

(Památce Františka Skleničky) 

Podobně, jako Slepecké básně, jsou hmatové koláže určeny pro vnímání hmatem, a jsou 
sestaveny ze skelného a smirkového papíru různé zrnitosti.  

 

2.2.3.1.Výtvarná dílna - Slepecké básně – Déšť 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Ročník: 2. 

Učivo: Výtvarný rytmus v ploše a pásu, vyjádření pocitů na základě sluchových, 

hmatových a zrakových vjemů 

Mezipředmětové vztahy: hudební výchova 
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Ukázka:  braillova písma na interaktivní tabuli, ukázka ve formě tištěné podobě, pro 

získání hmatové představivosti 

      

Prostor pro projev dětí.  

Otázky: 

Co cítíš pod prsty?  

Lépe vnímáš povrch při lehkém dotyku, nebo když přitlačíš? V 

Vnímáš, povrh lépe s otevřenýma nebo zavřenýma očima?  

Víš, k čemu slouží braillovo písmo? 

Motivace: 

   Zkusme „kreslit“ déšť, vezměte si ořezanou tužku a lehce se zavřenýma očima si 
poklepávej na dlaň do rytmu, který slyšíš. (učitelka lehce poklepává prstem o prst, 
zrychluje a vydává hlasitější zvuk). Žáci automaticky rytmizují a vyvodí si, kdy šlo mrholení, 
deštík, déšť a „slejvák“  

 

Hlavní výtvarné prvky: 
-vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty 
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Zadání: 

Popřemýšlej, jak bys proděravěl papír, aby ses nezranil/a. Budeš potřebovat pomoct? 
Koho požádáš? Vymysli postup, jak na to. 

 

Cíle: 

- Seznámení se s novou technikou koláže 

- Prohloubení smyslového vnímání výtvarného díla 

- Seznamují se s pojmy rub, líc, kontrast 

Pomůcky: Bílé archy kancelářského papíru A4, černé kartony A3, ostře ořezané bílé 

pastelky, lepidlo 

Úkol: 

Fáze: 

1. Vytvoříme slepeckou báseň déšť. Vezmi dva archy papíru, každý z nich rozděl 
podélně na polovinu a roztrhni.  

2. Vezmi bílou ořezanou pastelku a jemně píchej do papíru (rytmické lehké klepání 
na dřívka, děti vyklepávají rytmus jako deštík pastelkou do papíru)…. Takto 
postupujeme s větší kadencí a razancí až po „slejvák“. 

3. Zavři oči, přejížděj prsty po rubové straně, cítíš rozdíl? Tou ostrou stranou nalep 
papíry (rubem) nahoru . 
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Práce žáků:  

          

Sebereflexe: 

- Bylo to super. 

- Hodně mne to bavilo. 

- Pomáhali jsme si v lavici, bavilo mne píchat do papíru. 

- Kdybyste ještě zrychlila ťukání, papír by se úplně rozškubal. 

- Nejlíp se mi děroval ten nejrychlejší slejvák, ruka měla víc síly. 

- Slepejm nezávidím, sice cítím ostrej papír, ale lepší je koukat. 

- Je to zajímavý, připadá mi to, jako když přejíždím po makovým rohlíku. Nesnáším 
mák, tak ho oškrábávám, je to stejný pocit. 

- Při úkolu cítím divný pocit, takový klidný, musím se víc soustředit. 

Hodnocení: 

Technika žáky opravdu zaujala, když ji srovnávali s abstraktní koláží, přišla jim rychlejší a 
zábavnější. Po sebereflexi se rozpoutala diskuze o nevidomých a jejich handicapech.  O 
tom, jak se musí cítit, co vnímají, o pěti lidských smyslech. V diskuzi se pokračovalo ještě 
v prvouce. 
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2.2.4. Muchláž 

Muchláž je z technického hlediska formou koláže, protože se jedná o obraz nalepený v 
novém prostorovém uspořádání. Jejím autorem je Jiří Kolář.  

 

„ Muchláže mne přepadly za vlnobití gestuálního umění s době, kdy v Čechách básník 
Vladimír Boudník běžel svůj maraton s plnou hlavou náloží explosionalismu a strukturální 
grafiky. První muchláže jsem dělal jednobarevné, hlavně bílé nebo černé.“ 

(Jiří Kolář, Slovník metod, str.122) 

 

              

J. Kolář, Autoportrét                                         A. Durrer, Poslední večeře 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Kol%C3%A1%C5%99


 

44 

 

2.2.4.1. Výtvarná dílna – muchláž 

Časová dotace: 2 vyučovací jednotky 

Ročník: 3. 

Učivo: Druhy výtvarného umění 

Mezipředmětové vztahy: Matematika – geometrické obrazce 

Ukázky: J. Wojnar, Autofotogram, Mřížková báseň 

             

J. Wojnar, Mřížková báseň                                           J. Wojnar, Autofotogram      

 

Otázky: 

Jak vznikly tyto obrazy? Jaký papír bys zvolil/a? Měkký? Tvrdý? Suchý, mokrý?  

Motivace: 

Lze považovat zmačkaný papír za umělecké dílo? Zkusme to. 
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Hlavní výtvarné prvky: 
prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 
textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu  

 

Zadání: 

Přemýšlej, jak vytvoříš muchláž. Zvol si vhodný papír a techniku. Rozhodni se, jestli budeš 
napřed muchlat a pak vystřihovat tvary, obrazce nebo budeš postupovat obráceně. Zvaž, 
jak to zjistíš. 

Cíle: 

- Experimentují na základě ukázaného díla -  Osvojení dovednosti samostatné práce  

- Vytváří kompozici 

- Seznamují se s novou technikou koláže 

- Seznamují se s technikou tupování 

- Rozlišují, uvědomují si rozdíl v práci s různou gramáží papíru 

- Seznamují se, rozlišují různé druhy papíru 

Pomůcky: barevné papíry A3, béžové a černé  papíry, hedvábný papír, pečící papír, 

nůžky, lepidlo, tempery, houbička na tupování 

Úkol: Vystřihni z béžového a černého papíru kolečka, z hedvábného čtverce, obdélníky 

a z pečícího papíru trojúhelníky. Obrazce zmačkej a natupuj barvami, pak nalep na 

archy barevného papíru. (Postup – zápis na tabuli, názorná ukázka tupování.) Barevný 

papír můžeš upravit do rozměru a tvaru, který se ti hodí ke kompozici. 
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Práce žáků: 
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Reflexe: 

Žáci se shodli, že nejlépe se mačkal hedvábný papír, také se ale nejvíce trhal, museli si dát 
pozor a rozbalovat muchláž velmi opatrně. Barva byla nejlépe vidět na pečícím papíře, 
protože je tvrdý a muchláž z něj je hrubá s největšími výstupky. Také byla vidět na 
hnědém a černém papíře, pokud zvolili kontrastní barvu. S výslednými pracemi byli 
spokojeni, někteří je použijí jako dárky pro rodinu. 

Závěr: 

Základního prvotního cíle bylo dosaženo. Nejenže se žáci seznámili s novou technikou 
koláže a tupování, ale především si uvědomili, že volba materiálu je velmi důležitá pro 
výsledný efekt. Také intuitivně volili tvar podkladového papíru (obrazu). 
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2.2.5. Žaluzie a třásně- zachycení pohybu 

„ První zákmit pramení v třásních obrubujících staré ubrusy. Později touha prostoupit 

nepropustným. Potom pocit vlastní prostupnosti, když jsem přistižen při lži, nepravosti, 

nečestnosti. Nakonec vědomí cizího vnikání a nesmyslného obviňování při výsleších a 

nejhloupějších nařčeních nepřátel, stejně tak při ochotném přijímání zloby, něhy, nadšení i 

zklamání.“ 

(Jiří Kolář, Slovník metod, str.232) 

 

2.2.5.1.  Výtvarná dílna – Žaluzie, třásně 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina 

Ročník: 3. 

Učivo: Druhy výtvarného uměn 

Ukázka praktická, názorná: 

Natržený papír a foukání do něj. 

Otázky: 

Jak zachytíš pohyb v papíru? Zkus ho rozfázovat. Bude víc pohybovat širší pruh, nebo užší? 

Delší nebo kratší? 

Motivace: 

Pojďme zkusit za pomoci koláže zachytit pohyb třásně. 

Hlavní výtvarné prvky: 
 
-        vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu 
(podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření  



 

49 

 

Zadání: 

Popřemýšlej, jak natrhnout, nastřihnout papír tak, aby byl vidět pohyb. Zvol taktiku, jak ho 

přichytit, aby byl pohyb parný.  

Cíle: 

- Prohloubení  dovednosti samostatné práce  

- Rozpoznávají společné rysy a rozdílnosti technik 

- Při prezentaci svého díla hledají, uvědomují si a pojmenovávají základní 

formotvorné prvky, popisují své pocity, hodnotí vzhled 

Pomůcky: barevné kartony A3, kancelářský papír A4, lepidlo, nůžky 

Úkol: 

Nastříhej papír na třásně, cca 3 – 5cm od kraje (názorná ukázka), pak nalep pevný kraj na 

karton a třásně rozházej po papíře, až budeš s výsledkem spokojený/á, přilep některé 

konce proužků na karton. 

Práce žáků: 
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Reflexe: 

Nejprve žáci nechápali zadání, pomohla názorná ukázka na začátku. Zjistili, že po natržení 
není jednoduché natrženou část zachytit tak, aby byl „vidět“ pohyb. Přišli na to, že když 
papír nepatrně zúží, tak ústřižek, „odtržek“ při zachycení už tvoří „dynamickou bublinu“. 
Lépe se jim pracovalo s tenčím proužkem, snáze se s ním manipulovalo. 

Hodnocení:  

K této technice se ještě se žáky vrátím, po technice roláž. Žáci budou porovnávat obě 
techniky. 

 

 

 

 



 

51 

 

2.2.6. Roláž  

Roláž  - autor Jiří Kolář - patří k základním technikám koláže. Spočívá v rozřezání jednoho 
nebo více obrázků na proužky a nalepení v novém prostorovém uspořádání. Výtvarného 
účinku je dosaženo rozvinutím původního obrazu v ploše, vzájemným prolnutím dvou 
obrazů, dynamickým posunem, vytvořením nového neiluzivního prostoru. Název je 
odvozen od slova roleta - plechová svinovací ochrana výkladní skříně, často pomalovaná. 

  „ Když jsem složil do sebe první dvě reprodukce, nevěřil jsem svým očím. Hlava se mi div 
nerozutekla před variacemi, které se mi množily pod rukama. 

   Každé ráno a večer města drkotala zuby stoupajících nebo klesajících rolet. Měl jsem 
v uších hlas těchto plizovaných zástěn, zdobených malbami mistrů městského folkloru. 
Když jsem přemýšlel o názvu papírových, pomyslně plizovaných koláží, chtěl jsem své 
práce zjevně odlišit od pokusů Bauhausu i fotoexperimentu Johna McHala, jehož několik 
reprodukcí přinesl sborník UPERCASE, proto jsem zvolil pojmenování roláže“  

(Jiří Kolář, Slovník metod, str.174) 

 

Kolář uvádí sedmnáct variant vlastní metody: vertikální, horizontální, kvadrátní, zkosené, 
porušené, elementární, dvoudimensní, trojdimensní, bez dimensí, multiplicitní, kinetické, 
chaotické, palindromní, členité, smyčkové, zborcené, vzájemné. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%A1%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Roleta
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2.2.6.1. Výtvarná dílna – Roláž 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Ročník: 3. 

Učivo: Výtvarný rytmus v ploše a pásu – střídání rytmu, změna prvků a barev 

Ukázky: 

          

        J. Kolář, Tvář paměti 
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       J. Kolář, Jednoho krásného dne 

               

      J. Kolář, Zelená večeře                                 J. Kolář, Spící 
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 J. Kolář, Vždycky krásná (kubománie)                 J. Kolář, Zamilovaná lady (kubománie) 

      

 

J. Kolář, David 
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Otázky: 

       Jak bys popsal/a obrazy? Jak byly vyhotoveny? Jak bys postupoval/a ty? Připadají ti  
klidné nebo rozpohybované? Z čeho bychom obrazy mohli vyrobit? 

 

Motivace: 

Dnes budeme tvořit v designové kanceláři, stáváme se návrháři a budeme vymýšlet 
nevšední žaluzie, které přestože budou zatažené, navodí iluzi rušné ulice. 

Hlavní výtvarné prvky: 
-prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, 
textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu  

 

Zadání: Popřemýšlej, co bys chtěl/a na ploše zachytit.  Rozhodni se, jaký typ roláže 
použiješ. Vyber vhodné obrázky, papíry. Promysli postup. 

 

Cíle:  

- Experimentují na základě ukázaného díla – osvojení dovednosti samostatné práce  

- Přemýšlí, jak zachytit pohyb, uvědomují si dynamiku  

- Seznamují se s technikou roláže 

- Zasazují předměty do neobvyklých souvislostí, vytvářejí předměty a souvislosti 

nové a neobvyklé, umí je popsat, chápou souvislosti, rozdílnosti 

- Hledají osobitá, originální, nová řešení 

 

Pomůcky: hnědé archy A3, reklamní letáčky obrazů neznámých autorů, barevné papíry, 
nůžky, lepidlo, tužka, pravítko 

 

Úkol: 

Vyber obrázky, papíry, které se ti líbí, nastříhej je na proužky (tloušťku si zvol sám/a). 
skládej je, kombinuj tak dlouho, než Budeš se svou prací spokojen/a, pak nalep. Pohlídej si 
umístění na ploše. 
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Práce žáků: 
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Sebereflexe: 

- Bylo to fajn, přišlo mi, že skládám puzzle. 

- Několikrát jsem to musela přeskládat. 

- Když už jsem to měla složené, líbil se mi způsob Aničky a celé jsem to přeskládala. 

- Bavilo mne to. 

- Přišlo mi to na pohodu, cítil jsem se klidný. 

 

Doplňující otázky: 

Myslíte, že je rozdíl mezi těmi minulými střapci v pohybu a dnešní práci s proužky, 
které jste skládali do roláže? 

Reflexe: 

Žáci intuitivně  poznali, že oba způsoby zachycují pohyb. Střapce jsou dynamičtější. U 
roláže pojmenovali, kdo (co je nositelem) pohybu – samotný zmnožený obrázek 
uměleckého díla. U střapců samotný proužek volně přichycený.  Našli i společné 
znaky. 
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Hodnocení: 

Stanovených cílů bylo dosaženo. Žáci volně vedli plodnou diskuzi, učitel figuroval 
pouze jako mediátor. Při rozřazování obrázků spolupracovali, radili se, společně 
určovali společné znaky, diskutovali a shodli se na řešení. 

 

 

2.2.7. Vzorník 

Když jsem zařadil do koláže několik druhů roláží nebo do ní začlenil koláž, roláž, 
muchláž, atd., nevěděl jsem, jak ji nazvat. „Mně to připomíná vzorník“, řekla mi žena, 
„jsou zde některé vzory  tvé práce jakoby držené chiasmáží. Zůstal jsem při tomto 
označení. Ostatně, co je Duchampův kufřík, než vzorník prací. Onen kufřík se vzorky 
nabízejícího agenta, jakých za jeho mládí běhaly tisíce po Spojených státech, a nejen 
tam. 

 

       (Jiří Kolář, Slovník metod, str.220) 

 

2.2.7.1. Výtvarná dílna - Vzorník z obrazců 

 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Ročník: 3. 

Učivo: Výtvarné vyjádření skutečnosti Práce s barvou –teplé a studené barvy, vystižení 
nálady, vyjádření pocitů barvou 

Mezipředmětové vztahy: geometrie – obrazce 
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Ukázky: Jiří Kolář  

 

              
Jiří Kolář, P.F. 89 (1988), Interkoláž              Jiří Kolář, Odaliska, koláž s roláží 

 

Otázky: 

Z čeho se skládá první obraz, co vyjadřuje?  

Jaký máš pocit, když se na něj díváš?  

Co vyjadřuje ta černá barva?  

Ruší výsledný dojem? Proč?  

Zvolil/a bys jiné barvy, obrazce? Proč? 

Co mají oba obrazy společného?  

Co rozdílného?  

Jaké obrazce vidíš?  

Který z obrazů je veselejší? 

Dokážeš pojmenovat techniky koláže?  

Čím se liší?  

Co mají společného? 
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Motivace: 

  

Každá barva vyjadřuje nějakou emoci, každý útvar má nějaký význam. Zkus za pomoci 
barev a obrazců vyjádřit svou momentální náladu. 

 

 
Hlavní výtvarné prvky: 
-        vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu 
(podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i 
dynamickém vizuálně obrazném vyjádření  

 

 

Zadání: 

Zvol barevné kombinace, které vystihují tvoji momentální náladu. Rozhodni se, které 
obrazce využiješ k tomu, aby vyjadřovaly, co právě cítíš. Rozhodni se pro paspartu, kterou 
využiješ. Bude korespondovat s obrazci nebo bude  jejich kontrastem? Popřemýšlej, jestli 
budeš obrazce na sebe kupit, vrstvit nebo budou pouze plošné. 

 

 

Cíle: 
- Využívají barev a geometrických obrazců k vyjádření nálady  

- Rozpoznávají geometrické tvary 

- Poznávají možnosti volného lineárního a plošného vyjádření, využívají 

geometrických tvarů ve dvojrozměrném prostoru 

- Uvědomují si možnosti kompozičních přístupů (horizontála, vertikála, symetrie, 

kolmost, střed) 

 

Pomůcky: 

Čtvercové kartony, kartony s výřezem, zbytky hedvábných papírů, kartonů, čtvrtek 

různých tlouštěk, lepidlo, nůžky 

Úkol: 

Vyber barevné papíry dle zadání, vystříhej obrazce, ty polep barevným papírem a skládej, 

vrstvi do okamžiku, kdy budeš se svou kompozicí, pak nalep. Měj stále na paměti, obraz 

má vyjadřovat tvoji momentální náladu, měla by z něj být k „přečtení“ 
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Práce žáků: 

 

                               
 

Reflexe: 

 

Obrazy byly vystaveny a žáci komentovali, hodnotili a vyjadřovali se k náladám, které 
podle nich sálaly z obrazů. Hodnotili subjektivně, otevřeně vyjadřovali, co cítí. Hodnotilo 
se na základě dobrovolnosti. 
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2.3. Josef Sedlák  

„Umění a já jest dvojice nepojmenovatelných souvztažností. Umění mne dozajista ovlivnilo 
(já umění dosud nikoliv), ovšem… do jaké míry? Obraz či slovo tištěné, čili čtené, dovedlo 
mne k/ke slovu mluvenému, čili mnou slyšenému, obohacenému o konání řečeném 
herectví. I stal jsem se tomuto obdivovatelem. I fanouškem. Rovněž šťouravcem a 
kritikem. A… autorem obrazů, veršů, textů a…“ 

- Josef Sedlák –  

 

2.3.1 Výtvarná dílna - Autoportrét 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Ročník: 3. 

Učivo: Vlastní ilustrace, výtvarné vyprávění 

Ukázka:  J. Sedlák Autoportrét, Beznázvu 

         

Otázky: 

Mají obrazy něco společného? 

Dokážeš říct, co mají rozdílného? 

Kde vidíš na prvním obraze prvky koláže? 
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Motivace: 

   Čáry máry, podkočáry… kolečka, očička čáry bé, najdi nápad na portrét svůj, animé 

 

Hlavní výtvarné prvky: 
-vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty 

 

Zadání: 

Popřemýšlej, jak bys pomocí toho, co vidíš, co znáš o koláži a co máš po ruce, vytvořil/a 
svůj portrét 

Cíle: 

- Vyjádření „sebe sama“ pomocí koláže 

Pomůcky: čtvercové kartony, noviny, časopisy, akrylové barvy, štětce, nůžky, lepidlo 

Úkol: 

Vytvoř, namaluj svůj portrét a dotvoř ho 

Práce žáků:  
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Sebereflexe: 

- Byla to sranda. 

- Zajímavý způsob práce. 

- Hodně mne to bavilo. 

- Vzpomněl jsem si na Arcimbolda. 

- Hned jsem věděla, že musím udělat nos jako knoflík, mamka mi říká, že tak 
vypadá. 

Hodnocení: 

Technika žáky zaujala, vybavovali si hned ostatní techniky koláže. Pracovali přesněji, 
jistěji. Jejich sebereflexe byla objektivní. 
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2.4.Jan Švankmajer  

„ … dát se tichu – najít se a uskutečnit svůj let – na křídlech písní vyzpívat svůj svět – svůj 

sen v barvách duhy uvidět…“ 

- Jan Švankmajer – 

 

2.4.1. Výtvarná dílna - Asambaláž 

 

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny 

Ročník: 3. 

Učivo: 3D rozměr, rozšíření plošného obrazu o třetí rozměr 

 

Ukázky: Jan Švankmajer 

 

          

J. Švankmajer, Drúzy                                       J. Švankmajer, Bilderlexikon (Zoologie) 
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Otázky: 

Z čeho se skládá první obraz?  

Z čeho se skládá druhý obraz?  

Jaký je mezi nimi rozdíl?  

Co mají společného? 

 

Motivace: 

  

Každý šuplík, zapomenutá krabice, či starý batoh skrývá své poklady. Zkus z nich sestavit 
něco kouzelného 

 
Hlavní výtvarné prvky: 
-        vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu  

 

Zadání: 

Zamysli se, jak vdechnout starým zapomenutým věcem nový život.  

 

Cíle: 
- Seznámí se s technikou asambaláže 

- Poznávají možnosti volného vyjádření, ve trojrozměrném prostoru 

- Uvědomují si možnosti kompozičních přístupů (horizontála, vertikála, symetrie, 

kolmost, střed) 

Pomůcky: 

Čtvercové kartony, donesené předměty z domova 

Úkol: 

Sestav z donesených předmětů, stroj času. 
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Práce žáků: 

      

 

      
                               

Reflexe (doslovně): 

 

- Bylo to bezva, kleštěma můžu cvakat čas, jehličkama píchnout časovou bublinu 

- Stokrát jsem to přestavovala 

- Myslela jsem, že s takovýma blbinama nic udělat nemůžu 

- Když mě viděla mamka, jak hrabu v krabici, říkala, že si konečně uklízím, hihi 

- Lžíce dávkuje hezký čas, klíčem odemykám portál do nový dimenze 
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- Bude fofr, gumička do vlasů je důležitá, mušle je z minulosti a patrony do sešívačky 
jsou k sešití otevřený díry mezi světama 

- Mamka vždycky říká, že bez lepítek a sigrhajsek  nemůže existovat, tak je beru 
sebou, rolničkovej cucek je pro případ ztracení se v černý díře 

 

Závěr: 

Žáky technika zaujala, zprvu vyprávěli, jak byli překvapeni, co všechno v jejich šuplících 
našli. Práce na samotné asambláži je nadchla, chtějí vyrábět ještě doma. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Závěr 

„Koláž je sen. Sen je možno vykládat, pokud na takové výklady věříte, ale v podstatě 

neznamená nic nebo mnohé.“ 

- Miroslav Horníček – 

    Koláž je výrazový prostředek, který je napříč výtvarným uměním. Spojuje, prolíná, bourá 

hranice mezi uměním výtvarným, literárním, divadelním, užitým, filmovým…Je svým 

způsobem zrcadlem společnosti. Spojuje, mnohdy nesourodé prvky a staví je do nových 

souvislostí. 
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3 Závěr 

   Moje diplomová práce mne donutila zastavit se a znovu zvážit, jaké možnosti dává koláž 

ve výtvarné výchově na prvním stupni ZŠ. Ne každý žák má nadání zachycovat realitu, ale 

každý je originální a schopen při dostatečné motivaci tvořit. Techniky koláže jsou tedy 

vhodným nástrojem, jak nechat zažít úspěch z tvorby každému. 

   Koláž je vhodná k propojení mezipředmětových vztahů. Sami žáci se vyjádřili, že když 

výtvarně zpracovali téma bájný les, snáze se jim o něm psalo a povídalo. 

    Pochopili výraz metafora, využívali připodobnění při sebereflexi a reflexi, i při samotné 

tvorbě. 

Díky koláži pochopili, jak vložit do obrázku dynamiku, že obrazy nejsou statické, 

vypovídají.  

    Během roku, kdy diplomová práce vznikala, žáci prohloubili schopnost prezentovat a 

reflektovat své výtvory. I já sama jsem se mnohému naučila. To, co jsem dělávala 

intuitivně, nabralo konkrétnější rysy a troufám si říct, že díky metafoře žákovské práci na 

koláži jsem své žáky lépe poznala. 
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Obrázky použité do hodin výtvarné výchovy jako ukázky: 

Artlist - databáze současného umění: Artlist - Umělci 

  

https://www.artlist.cz/
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