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ABSTRAKT 

 

Tato bakalářská práce Staň se uměleckým dílem se věnuje inscenaci uměleckých děl 

z oblasti vizuální kultury a vizuálního umění. Teoretická část bakalářské práce je věnována 

pojmům scénování, inscenace a dalším pojmům, kterých v bakalářské práci využívám. Dále 

představuje výběr tří autorek a jednoho autora, kteří se ve své tvorbě inscenují (sebescénují) 

do uměleckých děl. V didaktické části stručně vymezuji klady propojení výtvarné a 

dramatické výchovy a představuji návrh aktivit pro výuku výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ, 

vycházejících z poznatků teoretické části práce. Ve výtvarné části představuji sérii 

autorských inscenovaných fotografií, které vycházejí z uměleckých děl a svou práci 

reflektuji. Cílem této bakalářské práce je představit návrh výtvarného projektu pro 2.stupeň 

ZŠ, který vychází z poznatků představených v teoretické části a vytvořit sérii vlastních 

fotograficky zaznamenaných inscenací vybraných uměleckých děl. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

umělecké dílo, scénování, autoportrét, výtvarná výchova, dramatická výchova 
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ABSTRACT 

This bachelor's thesis Become a Work of Art is devoted to the production of works of 

art in the field of visual culture and visual arts. The theoretical part of the bachelor's thesis 

is devoted to the concepts of staging, stage-managing and other which I use in my bachelor's 

thesis. It also presents a selection of three female authors and one male author who self-stage 

themselves in works of art in their work. In the didactic part I briefly define the advantages 

of connecting art and drama education and present a proposal for activities for teaching art 

education at the 2nd level of elementary school based on the knowledge of the theoretical 

part of the work. In the art part I present a series of original staged photographs based on 

works of art and I reflect them in my thesis. The aim of this bachelor's thesis is to present a 

proposal for an art project for the 2nd level of elementary school which is based on the 

knowledge presented in the theoretical part and to create a series of own photographically 

recorded productions of selected works of art. 

 

KEYWORDS 

art work, performing, stage-managing, autoportrait, art educatiom, drama education 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se věnuje inscenaci uměleckých děl z oblasti vizuální kultury a 

vizuálního umění a možnostmi využití inscenace uměleckých děl v hodinách výtvarné 

výchovy. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou, didaktickou a výtvarnou část. 

Teoretická část zaujímá tři celky, v nichž má první část za cíl seznámit čtenáře s mou 

inspirací k napsání této práce. Ve druhé části vysvětluji pojmy, kterých ve své bakalářské 

práci užívám. A ve třetím celku seznamuji čtenáře se čtyřmi známými i méně známými 

autorkami a autory, kteří inscenují sebe sama svým osobitým způsobem do ikonických 

uměleckých děl, a jejich tvorbou, která se stala stěžejní pro mou didaktickou a výtvarnou 

část práce. V didaktické části popisuji některé klady začlenění dramatických aktivit do 

výtvarné výchovy a představuji návrh výtvarného projektu, postaveného na poznatcích 

teoretické části práce. Cílem mé bakalářské práce je na základě poznatků z teoretické části 

navrhnout a popsat návrhy výtvarných činností ve výtvarné výchově, které pracují 

s uměleckým dílem a jeho scénou a příznivě ovlivňují rozvoj kreativity, která je důležitá pro 

rozvoj osobnosti žáků. Hlavním cílem bakalářské práce není pokus o sestavení celistvé a 

vyčerpávající metodiky. Spíše naznačuji rámec, v němž se bakalářská práce pohybuje a 

ukazuji cestu, kterou dospívám k určitým aktivitám. Snažím se zde poukázat na možnost 

uchopení obsahů, které nacházíme v příslušné části Rámcového vzdělávacího programu. 

Poznatky z této práce mohou sloužit jako inspirace pro výuku v oblastech výtvarné či 

dramatické výchovy. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST  

1.1.  Předmluva 

Inspirací pro mou bakalářskou práci se stala současná pandemická situace. Během níž 

byl téměř každý nucen omezit svůj společenský i kulturní život a zůstat v „bezpečí“ svého 

domova. Mnoho z nás muselo omezit i svou účast na některých našich nejmilovanějších 

aktivitách – včetně návštěv galerií. Ani izolace však nemohla potlačit kreativitu a 

vynalézavost lidí po celém světě. S nadsázkou by se dalo říci, že karanténa vzbudila 

v mnohých lidech nejrůznější skryté talenty. Na sociálních sítích se začala množit videa 

„balkonových zpěváků“, receptů na domácí chleba a návodů na šití roušek. I v době 

uzavřených muzeí, galerií a škol se našly způsoby, jak se zabavit, vyjádřit svou lásku k umění 

a ikonickým obrazům, sochám či fotografiím. Lidé začali parafrázovat známé obrazy pomocí 

toho, co našli doma. Jednu z takových kreativních výzev vyhlásilo kalifornské muzeum J. 

Paula Gettyho v Los Angeles. Na svém Twitteru vyzvali fanoušky, aby si zvolili svůj 

oblíbený obraz, a pomocí tří rekvizit, které najdou doma, přetvořili sebe sama na vybrané 

umělecké dílo a výsledek fotograficky zachytili a zveřejnili. Některým fanouškům se 

podařilo vytvořit věrnou nápodobu originálu. Jiní se rozhodli původní obraz (či jinou 

předlohu) rekonstruovat do nové humorné podoby. V kuchyních, ložnicích, obývacích 

pokojích, ale také v prostředí nemocnic, tak začaly vznikat nápadité a vtipné interpretace 

ikonických obrazů. Každý musel být kreativní v tom, jak vidí předměty každodenní potřeby. 

Někteří tvůrci používali své mazlíčky jako zástěrky lidských subjektů. Svému přepracování 

se nevyhnula ikonická díla jako je Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinci, Dívka 

s perlou Jana Vermeera, obraz Já a moji papoušci od Fridy Kahlo, ale i nefigurální obrazy 

jako je Magrittův obraz „Zrada obrazů (Toto není dýmka)“ nebo obraz Salvadora Dalího 

Perzistence paměti, kde jsou tekoucí hodiny nahrazeny kolečkem salámu.  
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Getty však není jediný (a ani první) účet, který propaguje tento typ tvůrčí výzvy, ale stal se 

tak populární, že je nyní známý jako “Getty Museum Challenge.”  

Rychle šířící se nápad výzvy byl inspirací také divoce populární skupině na Facebooku. Na 

ruském Facebooku vznikla skupina „Изоизоляция“ neboli Izolace, kam lidé sdílejí 

fotografie oblíbených uměleckých děl, která napodobují v domácích podmínkách. Ani 

v České republice jsme s touto výzvou nezůstali pozadu. Národní galerie Praha vyzvala své 

fanoušky na Facebooku a Instagramu, aby se přidali k jejich výzvě Buď jako obraz / socha 

a přetvářeli sebe samotné na díla v jejich sbírkách. Fanoušci zde ztvárnili například obraz 

Ruku od Jindřicha Štyrského nebo Čtenářku Miloše Jiránka.  

 

 

 

 

 

 

  
Obr. č. 7 – Jindřich Štýrský: Ruka, 1940 

Obr. č. 8 - Šárka Neubertová: Ruka, 2020 

 

Obr. č. 1 - Frida Kahlo: self-portrait “Yo 

y Mis Pericos”1941  

Obr. č. 2 - Alana Archer - “Yo y Mis 

Pericos“ 2020, 

 

Obr. č. 3 - Nastya Sunnytarova, Ilya 

Grdinev: „Johanes Vermeer. Girl with 

pearl earring,“ 2020 

Obr. č. 4 - Johanes Vermeer: Dívka 

s perlou, 1665 

 

Obr. č.  5 - Rene 

Magritte: This is not a 

pipe, 1928 - 1929 

Obr. č. 6 - 

Juacquesch: „Ceci 

n'est pas un homme“, 

2020 
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I někteří umělci se inspirovali dopadem pandemie na každodenní život. Proto vznikla řada 

uměleckých děl, která reagovala na aktuální bezpečnostní opatření. Umělec Til Kolare 

zveřejnil na svém Instagramu upravený obraz Poslední večeře od Leonarda da Vinciho, kde 

Ježíš sedí u stolu izolován sám bez dvanácti apoštolů. Nebo Stvoření Adama od 

Michelangela Buonarrotiho, kde jsou Adam a Bůh nápadně vzdáleni od sebe přes dva 

metry.1 Kanadská umělkyně Genevieve Blais nechala na svých upravených obrazech 

všechny zúčastněné, ovšem jen pokud budou dodržovat hygienická opatření a budou mít v 

rámci prevence nasazenou ochrannou roušku. Tu nasadila například hlavě Medusy od 

Caravaggia, oběma manželům na obraze Svatba manželů Arnolfinových od J.V. Eycka nebo 

Dívce s perlou od Jana Vermeera.2 

 

 

  

 
1 SEDLÁČEK, Vojtěch. Vymetené obrazy, roušky a oddělená loga. Umělci pod tíhou pandemie proměňují 

filmové plakáty, obaly alb i klasická díla. 2020 
2 Tamtéž 

Obr. č. 9 - Michelangelo: Stvoření Adama, 

1508-1512 

Obr. č.  10 – Til Kolare: Social distancing 

pt. 1, 2020 

Obr. č. 11 - Genevieve Blais: Love 

in the time of Covid-19, 2020 
Obr. č. 12 - Jure Tovrljan: 

Coronavirus Logos, 2020 
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Posledním, kterého bych zde chtěla zmínit, je slovinský grafik Jure Tovrljan, který 

přepracoval známá loga velkých společností. Například v logu olympijských her zobrazil 

kruhy tak, aby se nedotýkaly, logo Nike v jeho podání zní „Just don´t do it“ a dívka na logu 

Starbucks dostala přes ústa roušku.3 

Velmi mě zaujalo, kolik lidí se výzev účastnilo a s jakou invencí byli schopni zacházet 

s minimem prostředků. Překvapily mě i pestré způsoby zacházení s originálním uměleckým 

dílem, jeho reinterpretování, rekonstruování, nebo parafrázování, a proto jsem si tento 

fenomén vybrala jako námět pro psaní své bakalářské práce. Domnívám se, že výše uvedené 

příklady mohou být cestou, jak se seznamovat s ikonickými díly vizuálního umění. Cestou, 

která nebude mít charakter pouze uspávajícího výkladu, ale živého zkoumání a hry. 

Výtvarná výchova disponuje v současné době značnými možnostmi. Zahrnuje do své 

podstaty moderní pojetí výuky, soustředěné na osobnost žáka, jeho tvořivost, psychický i 

fyzický vývoj. Domnívám se, stejně jako Kateřina Linhartová, že „by ve výchově měl být 

věnován větší prostor problematice propojování vnímání, vědomí a lidské tělesnosti. 

Schopnost práce s tělem jako výtvarným médiem by měla být rozvíjena stejně jako schopnost 

práce s barvou, videokamerou či grafickými nástroji.“4 

  

 
3 SEDLÁČEK, pozn. 1 
4 LINHARTOVÁ, Kateřina. Tělo – tělesnost – obraz mezi výtvarnou a dramatickou výchovou. 2010, s. 16 
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1.2.  Scéničnost a inscenace 

V práci budu používat několik klíčových pojmů, pomocí nichž vykládám vybrané 

příklady umělkyň, umělců a jejich děl a také tvoří kostru návrhu výuky v didaktické části 

práce. Prvním pojmem, který bych tu chtěla vysvětlit a přiblížit je pojem inscenace. 

V akademickém slovníku cizích slov definována jako „předem připravené, předstírané 

jednání, předstírání skutečnosti“.5 Většinou je toto slovo používáno (v různých tvarech) ve 

spojení s divadlem, fotografií, filmem, televizí nebo rozhlasem. Něco inscenovat znamená 

„připravit, připravovat“, ale také „záměrně vyvolat neklid“, nebo „uskutečňovat“.6 

Další pojem, který budu ve své práci využívat je scéničnost. Jaroslav Vostrý 

scéničnost definoval jako „soubor vlastností, díky nimž se chování v jistém prostoru stává 

scénickým, tzn. že vybízí ke sledování, jinak řečeno, je zaměřené na nějaké diváky“.7 Ovšem 

scéničnost je také především nezbytnou vlastností veškeré umělecké činnosti, která souvisí 

se vznikem scénických produkcí.8 

V publikaci Obraz a příběh: Scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění mě zaujala 

teze, že každá doba se nějakým způsobem scénuje. Autoři Vojtěchovský a Vostrý tvrdí, že 

lidé i věci se v každé době nějakým způsobem scénovaly a scénovala se i každá doba a její 

skuteční či domnělí představitelé. Za výjimečnou epochu se smyslem pro scénování můžeme 

pokládat baroko, ale je to především naše doba, již lze plným právem nazvat dobou 

všeobecně scénovanou.9 Scéničnost naší doby je výsledkem vývoje, který souvisí s několika 

okolnostmi, a to inovativním způsobem marketingu, rozšířením působnosti médií a novou 

rolí diváka. Prudký vývoj technologií a s ním spojená dostupnost příslušných technických 

aparátů, činní z filmování a fotografování s jejich výraznou tendencí ke scénování a 

sebescénování obecně rozšířenou formu zábavy.10 Scénuje se vlastně všechno: od zboží v 

 
5 PETRÁČKOVÁ, Věra a Jiří KRAUS. Akademický slovník cizích slov. 1995, s. 335 
6 KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 2005, s. 308 
7 VOSTRÝ, Jaroslav. Scéničnost a scénovanost. 2004, s. 7  
8 Tamtéž, s. 7 
9VOJTĚCHOVSKÝ, Miroslav a Jaroslav VOSTRÝ. Obraz a příběh: Scéničnost ve výtvarném a dramatickém 

umění. 2008, s. 19 
10Tamtéž, s.19 
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obchodech po příslušně kvalifikovaného odborníka či politika. A tento vývoj je viditelný i v 

posunech výtvarného umění, které se přesouvá od původního výtvoru k instalaci (neboli 

rozmístění/umístění) hotového předmětu a k performanci, která se zakládá na sebescénování. 

Takový vývoj by nebyl patrně možný, pokud by scénování a scéničnost nepatřily k 

přirozeným projevům člověka jako sociální bytosti. Scénování se vždy v průběhu věků 

nejčastěji spojovalo s uměním a jeho vývojem.11 Příklady scénování a sebescénování, které 

mají ve vizuální kultuře své pevné místo je portrét a autoportrét. Autoportrét (z řeckého 

autos – sám) můžeme chápat jako „zobrazení sebe sama, přičemž se nejčastěji zobrazuje 

tvář, někdy i celá postava.“12 Portrét „je malířské, grafické, nebo sochařské 

zobrazení člověka v jeho tělesné a duchovní jedinečnosti, jehož podstatnou složkou je 

vystižení portrétovaného podoby.“13 Portrétování má dlouholetou historii a patří k jedněm 

z nejrozsáhlejších kapitol výtvarného umění. Největší rozvoj portrétování nastal v renesanci, 

během které se vyskytuje snaha o co nejpřesnější zachycení skutečnosti. V baroku pak 

portrétování dospívá až na samotný vrchol. Výtvarné umění na konci 20. století poukazuje 

na změny v pojetí lidské tělesnosti v postmoderní době a na potřebu přehodnotit vztah 

člověka k sobě samému a k pojetí vlastní tělesnosti.14  

Součástí trhu se v postmoderně, mimo jiné, také stala produkce zážitků.  Mezi snad 

nejčastěji používané výrazy v souvislosti s vývojem scénického umění posledního 

dvacetiletí patří také slovo performance, které bychom mohli chápat jako „uměleckou 

formu probíhající v určitém čase, která se obvykle vyznačuje živou prezentací pro publikum 

nebo pro přihlížející a čerpající z takových umění, jako je herectví, poezie, hudba, tanec a 

malba“.15 Performance má svou scéničnost, kterou chápeme v kontextu pohybu. Hranice 

mezi instalací a performance nejsou pevné a vzájemně se prolínají. Na tuto pomyslnou 

hranici můžeme umístit živé obrazy, což je termín označující „specifickou formu obrazu a 

 
11 VOJTĚCHOVSKÝ, VOSTRÝ. pozn. 9, s. 20 
12 SCHEUFLER, Pavel. Fotografujeme autoportrét. 2010, s. 58  
13 BALEKA, Jan. Výtvarné umění: Výkladový slovník: (malířství, sochařství, grafika). 1997, s. 282  
14 LINHARTOVÁ, pozn. 4, s. 16 
15 WAINWRIGHT, S. Lisa. Performance art. 2011 
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prostorové kompozice“.16 Jsou předváděny skupinou aktérů, kteří se při vytváření inspirovali 

historickou událostí, obrazem či sochařským nebo literárním dílem. Živé obrazy jsou 

v podstatě druhem tichého divadelního představení, které nemá dlouhého trvání.17 Čas je 

ovšem neúprosný a autentické okamžiky, které nejsou zaznamenány budou jednou navždy 

zapomenuty. Proto aktéři i diváci toužili tento okamžik živého obrazu uchovat.  

Tím se dostávám k dalšímu klíčovému pojmu této práce, a to fotografie. Budu ho zde 

používat proto, že se jedná o způsob a prostředek jak inscenované situace, věci, nebo lidi 

zachytit, zaznamenat do obrazu – zastavit v určitém momentu a ten pak mít možnost sdílet 

a komunikovat o něm. Se strnulostí okamžiku přímo souvisí akt pózování (sebetvarování), 

které se coby sebescénování stává případem hry. Své tělo můžeme na chvíli upravit, aby 

v okamžiku stisknutí spouště odpovídalo našim představám nebo představám fotografa. Dle 

Gajdoše „Jde o stylizaci postoje, gest a výrazu“.18 Při pózování před objektivem se snímaný 

člověk vpravuje do postoje a nasazuje si výraz a stylizuje svá gesta. Toto sebeinscenační 

úsilí často odpovídá představě snímaného člověka o sobě samém.19 Svou scéničnost má i 

parafráze, tedy „vyjádření stejného obsahu jiným způsobem.“20 

Dalším pojmem, o kterém bych zde ráda hovořila, je inscenovaná fotografie, nebo 

také „aranžovaná“ fotografie, která je přenesena z popisu na scénu.21 Klade důraz na 

rozložení prvků, jejich harmonii a motiv více než na technické proporce fotografie. Za její 

opak bychom mohli považovat tzv. momentku. Pro inscenovanou fotografii je třeba předem 

připravená a promyšlená scéna. Tvůrce je zde nejen fotografem, ale i „režisérem“. Při 

fotografování se zdůrazňuje určitý výjev před objektivem. Už tím, že je na fotografii 

zachycen, získává bez ohledu na svou scéničnost scénické vlastnosti, protože v rámci 

zachycení dochází k vymezení prostoru (scény). Během inscenování prvků obrazu se vytváří 

 
16 KOMZA, Małgorzata. Živé obrazy /tableaux vivants/ v 19. století. 2013, s. 7 
17 Tamtéž, s. 7  
18 GAJDOŠ, Julius. Od fotografie k performanci a instalaci. 2010, s. 27  
19 Tamtéž, s. 28 
20 Definice pojmu „parafráze“ ve Slovníku cizích slov; Dostupné z: https://slovnik-cizich-

slov.abz.cz/web.php/slovo/parafraze 
21 Výtvarné umění: umělecký časopis pro moderní a současné umění. 1996, s. 91 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/parafraze
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/parafraze
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díky jejich vztahům dynamická struktura. Poté se některé významy sdělovaného obrazu 

mohou spojovat a vyvolávat v divákovi určité emocionální reakce. Jakkoliv se objekt ocitá 

v jiných překvapivých souvislostech, nebo jakkoliv je objekt umělý, napodobený, vytvořený 

či odrážející snové vize, v okamžiku, kdy je stisknuta spoušť stává se zhmotněnou vizí, 

realitou.22 I když to třeba není na první pohled zřejmé, inscenovaná fotografie se zabývá 

často skutečností našeho života komplexněji a více než celá řada „skutečných“ puristických 

fotografií existující „nearanžované“ reality.23 Posledním pojmem, který bych zde ráda 

uvedla, je „selfie“. Ten bychom mohli definovat jako „fotografie sebe sama, běžně pořízená 

chytrým telefonem nebo webkamerou a nahrána na sociální síť.“24
 S tímto typem fotografie 

pracuje například americká fotografka Nina Katchadourian, které se budu věnovat níže v této 

práci. 

  

 
22 VOJTĚCHOVSKÝ, VOSTRÝ. pozn. 9, s. 110 
23 Tamtéž, s.110 
24 Definice pojmu "selfie" v Oxfordském slovníku; Dostupné z: 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/selfie 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/selfie
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1.3.  Autoři  

V následujících kapitolách bych ráda představila několik známých i méně známých 

autorek a autora, jejichž díla je možné vykládat pomocí některých výše zmíněných pojmů. 

Pokud bych se v následujících kapitolách měla zabývat inscenovanou fotografií a autory, 

kteří se zabývají vlastní i obecnou identitou, našla bych samozřejmě i v českém prostředí 

mnoho autorů a autorek, které bych zde mohla zmínit. Bohužel kvůli omezenému rozsahu 

práce se jim nemohu věnovat podrobněji, proto bych zde ráda uvedla alespoň několik jmen, 

která jsou spojována s českou inscenovanou fotografií. První českou autorkou, kterou bych 

zde chtěla zmínit je současná česká fotografka Dita Pepe, která experimentuje se svou 

identitou a scénuje sebe sama do rolí, ve kterých se stává součástí cizího příběhu.25 Za její 

nejznámější dílo můžeme považovat cyklus „Autoportréty“, kde se stylizuje do různých 

ženských rolí jako je například dcera, matka, sestra, vnučka či manželka. Ke stylizování se 

do rolí využívá líčidel, paruk a kostýmů. Další autorka, která se zabývá převážně ženskou 

identitou v souvislosti ve spojení s přírodou je Tereza Vlčková. V jejích cyklech, jako je 

například A Perfect Day, Elise nebo Little Garden, můžeme vidět téměř snovou atmosféru, 

kde fotografka balancuje na tenké hranici mezi fikcí a realitou.26 Milena Dopitová je česká 

umělkyně, která se ve svých dílech zabývá sociální identitou. Ráda bych zde zmínila mou 

oblíbenou sérii Sixty Something, kde se umělkyně zabývá problematikou stárnutí.27 

Posledním autorem, kterého bych zde chtěla zmínit je Václav Stratil a jeho sérii 

fotoperformancí s názvem Řeholní pacient, kde si autor pohrává s pomocí drobných rekvizit 

s vlastní podobou i vlastní identitou.28 

Pro účely své bakalářské práce jsem však vybrala jen malý výsek tvorby autorek a 

autora ze zahraniční fotografické scény ve stále se rozvíjející oblasti inscenované fotografie, 

kteří ve svých dílech přímo sebescénují do vybraných uměleckých děl. Jejich přístup 

 
25 TETIVA, Vlastimil. Autoportrét v českém umění 20. a 21. století. 2008, s. 165  
26 GABRIELOVÁ, Alena. A Perfect day, Tereza …!. 2008 
27 Labyrint revue: časopis pro literaturu, výtvarné umění, hudbu, film a pro podnikání v kultuře. 2004, s. 88. 
28 WAGNER, Radan. Výstava: Václav Stratil: Model a Řeholní pacient: Podoby a proměny Václava Stratila. 

2015  
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odpovídá prostředkům postmoderních přístupů – sériovost, intertextualita, opakování, 

apropriace nebo simulace.29 Některé práce vybraných autorů se ocitají na rozhraní 

autoportrétu, inscenace, konceptuálního umění a hledání identity. Cílem této části práce je 

představit některé současné umělecké tendence v oblasti sebescénování do známých 

uměleckých děl a inscenované fotografie a položit si otázku, co mají autoři společné, a jak 

se ve svých dílech zobrazují (sebescénují).  

  

 
29 CÍSAŘ, Karel. Co je to fotografie?. 2004, s. 333  
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1.3.1.  Cindy Sherman 

Na prvním místě bych se chtěla věnovat americké umělkyni Cynthie Morris Sherman. 

Její tvorba se skládá především z „fotografických autoportrétů“.30 V její tvorbě podporuje 

rovina fotografická rovinu performerskou a teprve v jednotě obojího se toto dílo stává 

obrazem, který poukazuje k řadě závažných sociálních problémů moderního světa, mezi 

které neodmyslitelně patří postavení ženy ve společnosti a zobrazování žen v různých 

médiích.31 To můžeme vidět například v sérii černobílých fotografií nazvaných Untitled 

Film Stills, ve kterých se zabývá kinematografií ve smyslu stereotypu, jenž utváří naši 

kulturu. Avšak její dílo není významné pouze kritikou ohledně role žen. Ve své tvorbě se 

zabývá také otázkami okolo identity, ne však pouze vlastní, ale obecné. Cindy Sherman o 

svých fotografických (ne)autoportrétech tvrdí: „Vždy jsem své postavy považovala za někoho 

jiného (…), rozhodně to nejsem já a už vůbec to nejsou autoportréty.“ 32 Mohli bychom říci, 

že Sherman není fotografkou, ale umělkyní, používající fotografii. Je spíše herečkou, která 

se transformuje, pomocí make-upu, kostýmu, osvětlení a také různých protetických 

pomůcek, do jiných postav. Přitom své tělo používá jako nástroj, zatímco fotografický 

přístroj je v jejím případě pouze záznamovým prostředkem.33 

 
30 CRUZ, Amanda, Amelia JONES a Elizabeth A.T SMITH. Cindy Sherman - retrospektive. 1997. s. 1  
31 VOJTĚCHOVSKÝ, VOSTRÝ. pozn. 9, s. 6 
32 SHERMAN, Cindy. Rozhovor se Cindy Sherman. 1998, s. 7 
33 VOJTĚCHOVSKÝ, VOSTRÝ. pozn. 9, s. 18 

Obr. č. 13 - Cindy Sherman: 

Untitled #205, 1989 
Obr. č. 14 - Cindy Sherman: 

History Portrait #224, 1990 
Obr. č. 15 - Cindy 

Sherman: Untitled #216, 

1989 
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Sherman svá díla nepojmenovává a ponechává je bez názvu. Divákovi tím nechává 

volnost k libovolné interpretaci, aniž by jej svazoval název určující způsob, jakým bude dílo 

chápat. Na druhou stranu tím nechává diváka napospas a je mu ubírána jeho jistota bezpečí 

ve světě současného umění. 

Cindy Sherman pracuje se sebou jako svým vlastním modelem už více než 30 let a 

zachytila sebe sama v nejrozmanitějších převlecích jako řadu osobností. Na svých snímcích 

se s neobyčejným smyslem pro vtipně typizovaný tělesný gestus, stylizuje do ženských (ale 

i pečlivě vybraných mužských) archetypů, u kterých se snaží dosáhnout naprostého 

odosobnění a vyvíjí až typologicky jednoznačné charaktery, do kterých se vžívá jako 

herečka.34 Autostylizaci vytváří tak, aby v ní byla patrná její osobní účast, ať už se jedná 

pouze o napodobení předlohy nebo inscenaci, vše zakládá na vlastní zkušenosti. Osobou, do 

které se převtěluje, Cindy Sherman zároveň je i není. „Na žádné fotografii nenajdeme 

opravdovou Cindy Shermanovou; vše jsou jen převleky.“35 

Za nejzásadnější pro mou práci považuji sérii fotografií History portraits, ve které 

nachází Cindy Sherman inspiraci v obrazech starých mistrů. 

„Když jsem chodila do školy, byla jsem znechucená postojem umění, které je tak 

posvátné a nedotknutelné, chtěla jsem udělat něco, s čím by se lidé mohli ztotožnit, aniž by 

si o tom před tím museli přečíst knihu.“36 

Nepokouší se zde imitovat staré malby. Většina fotografií, konkrétní díla starých 

mistrů nenapodobuje, ale spíše se zaměřuje na pravidla určující žánr. Jinak řečeno, Sherman 

připomíná klišé portrétování. V této sérii přesně imituje strnulý bezduchý pohled, gesta, 

držení těla, i oblečení namalovaných modelů. Záměrně zde poukazuje na určitou umělost 

malování samého, které portrétované osobě lichotí. Používá zde také umělé části těla, které 

naznačují, že povrch obrazu je pouze maskou, kterou lze odstranit, a za kterou lze 

 
34 SHERMAN, Cindy. Biography. 2004  
35 CÍSAŘ, Karel. pozn.29, s. 313 
36 MULVEY, Laura. A Phantasmagoria of the female body. 2006 
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nahlédnout. Zároveň však protézy působí nápadně falešně a budí dojem, že z těla díky 

gravitaci klouzají.37 

Napodobuje zde například Raphaelův portrét jeho milenky Fornarinu (#205), která 

v podání Sherman ztratila na své křehkosti a dala divákům na odiv své těhotenství. Dále 

ztvárnila Fouquetovu  Pannu s dítětem obklopenou anděly (#216) a také Nemocného Bakcha 

(#224) od Caravaggia. Nemocný Bakchus se od ostatních obrazů v sérii odlišuje, jelikož se 

Sherman téměř věrně drží předlohy. Pokud se může Caravaggio zobrazovat jako pohanské 

božstvo, může zde být Sherman Caravaggiem. Obraz tedy obsahuje hned několik rovin 

reprezentace – žena-umělkyně převlečená za muže-umělce, který je převlečen za pohanské 

božstvo.38 To, co je tlumočeno, nejsou obrazy samy o sobě, ale jejich významy. Zážitek, 

který v nás budí sbírka History portraits, je kontrolovaný happening, který se dotýká našeho 

vztahu k umění. 

  

 
37 KRAUSS Rosalind E. Cindy Sherman 1975 –1993. 1993, s. 174   
38 RESPINI, Eva. Will the Real Cindy Sherman Please Stand Up?. 2012, s. 43.  
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1.3.2. Laura Hofstadter 

Na dílo Cindy Sherman bych chtěla navázat představením Laury Hofstadter, 

americkou umělkyní, která se proslavila svým autoportrétním projektem s názvem Stages. 

Dalo by se říci, že projekt vznikal spíše náhodou, jelikož sama Hofstadter mluví o začátku 

projektu takto: „Projekt začal, když jsem experimentoval s novou kamerou 4×5. Některé z 

mých prvních fotek byly autoportréty, které mi náhodou připomínaly klasické obrazy.“ Když 

jsem některé z těchto prvních verzí přinesla do hodiny fotografování, do které jsem byla 

zapsána, moje učitelka (Adam Katseff) a některé mé spolužačky, zejména ostatní ženy ve 

třídě, reagovaly pozitivně a povzbudily mě, abych pokračovala. Jak jsem pokračovala, 

Zaujalo mě – a pak i trochu posedlo, jak bych mohla evokovat klasickou malbu pomocí 

jednoduchých rekvizit a sad.“39 

V tomto projektu Laura ilustruje proměnlivé etapy života, kterými každá lidská bytost 

univerzálně prochází, jako jsou etapy ztrát a stárnutí. Se svým minimálním stylingem a 

manipulací se jí podařilo vytvořit pozoruhodný a elegantní soubor autoportrétů, který 

dobývá chatrnou rovnováhu mezi vážností a humorem. Hofstadter udržuje hranici mezi 

těmito dvěma aspekty, aniž by dílo upadlo do čistě komické roviny. Velká část tvrdé práce 

při tvorbě těchto obrazů byla divadelní povahy, připomínající inscenaci hry. Můžeme zde 

vidět scénografie a inscenace v domě nebo na dvorku. „Kostýmy“ vybírala z vlastní stávající 

skříně, stavila některé rekvizity a poté se propracovala do pózy a „hrála“ roli. Hofstadter si 

pro svou práci vybírala osobně milované ikony západního umění. Inspirovala se autoportréty 

Niny Katchadourian (o níž budu hovořit níže). Oproti ní si však dopřála mnohem více 

svobody s rekvizitami i prostorem. Inspirací jí samozřejmě byly i History portraits umělkyně 

Cindy Sherman.  

„Uvědomila jsem si, že zažívám určitý druh osvobození, když jsem umístila sama sebe 

do obrazu, jehož původním námětem byl někdo úplně jiný než já, ať už to byla mladá žena 

 
39 CLIFFORD, Eva. Casting Herself in the Lead Role, Photographer Recreates Famous Artworks by Degas, 

Picasso, Rembrandt and More. 2015  
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nebo žena středního věku, mladý chlapec nebo starý muž.“40 Hofstadter pomocí obrazů 

prosazuje svou sebehodnotu ženy stárnoucí ve společnosti posedlé mládím, ale také vytváří 

volné vyprávění o své zkušenosti s rakovinou prsu, jejíž léčba znetvořila její tělo. U diváka 

se při pohledu na tyto snímky může střetnout záblesk poznání (nebo zvědavost, pokud ještě 

nezná původní dílo) a pocit odtrženosti, který ho nutí přemýšlet o svých vlastních 

předsudcích ohledně krásy nebo pohlaví. Místo otrockého přetváření každého zdrojového 

uměleckého díla Hofstadter obětovala rysy originálu a zároveň přidávala nové prvky, aby 

vytvořila obraz, který je jak rozpoznatelně obrazem, tak i umělkyní.  

  

 
40 CLIFFORD, Eva. pozn. 39 

Obr. č. 16 - Laura Hofstadter: After 

Picasso  

 

Obr. č. 17 - Laura Hofstadter: After 

Vermeer 
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1.3.3. Yasumasa Morimura  

Dalším umělcem, kterého bych chtěla představit, je japonský autor Yasumasa 

Morimura, jehož tvorba je založena na inscenování sebe sama do ikonických, světově 

známých uměleckých děl či filmových scén a jejich herců, pomocí fotografie, videa i 

performance. Za základní charakteristiku jeho fotografií můžeme považovat, kromě 

dokonalého make-upu a kostýmů, pečlivou přípravu pozadí díla (v některých případech 

vytváří celou kulisu s otvory na ruce a obličej) a v případě děl s více postavami používá 

drobné počítačové úpravy. Většina jeho práce se zaměřuje na postavy západních dějin umění 

a zejména na postavy ženské. 41 

Pro mě a mou práci je nejzajímavější série Daughter of Art History, která je 

rozšiřována dodnes. 

„If I show paintings by Rembrandt and by myself together to a viewer who doesn´t 

know the original painting by Rembrandt, I am sure he will say my work is better.“42 

  

 
41 Dějiny umění. V Praze: Knižní klub. 2002, s. 162 
42 BINKOVÁ, Simona. Re-inscenace maleb starých mistrů ve fotografii (s důrazem na Vermeera van Delft). 

2012. s. 36  

Obr.č.18 - Yasumasa Morimura: 

‘An Inner Dialogue with Frida 

Kahlo (Collar of Thorns)’, 2001 

Obr. č. 19 - Yasumasa 

Morimura: Portrait of Marilyn, 

1995 

Obr. č. 20 - Yasumasa 

Morimura: Singing Sunflowers, 

1998 
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Diváka může při pohledu na jeho díla přepadnout nutkání podívat se na originál, aby 

mohl srovnat detaily, kterými se obrazy a fotografie odlišují. Svou orientální tváří jen 

„nepatrně mění“ ikonické obrazy.43 Jeho tvář mění Manetovu Olympii či Rembrandtovu 

Matku. V této sérii napodobuje například i Vermeerův obraz Alegorie malířství, 

Rembrandtovu Hodinu anatomie doktora Tulpa, kde se stylizuje do každé postavy z 

přítomných devíti mužů, Velázquezův obraz ze série Las Meninas, Monu Lisu od Da Vinciho 

ve třech variacích, kde se postupně odhaluje, či autoportréty Fridy Kahlo. 

Stejně jako Cindy Sherman je i Morimura fotografovaným objektem a zároveň 

fotografujícím subjektem a stejně jako Sherman u některých svých obrazů připojuje rámy. I 

přesto, že by se dalo říci, že Morimura jde ve stopách Cindy Sherman, můžeme vidět v jejich 

dílech rozdíl. Morimura se snaží o co nejpřesnější napodobení, ale nedává (na rozdíl od 

Sherman) jasně najevo, že se jedná pouze o napodobeninu. 

Oproti Cindy Sherman nebo Lauře Hofstadter se neomezuje pouze na stylizaci 

figurativních obrazů, což můžeme vidět v jeho netradičním pojetí Slunečnic od Vincenta van 

Gogha, do jejichž středů vložil svou tvář. Některá jeho díla jsou na první pohled téměř 

nerozeznatelná od originálů. Jeho inscenované fotografie sice mohou být kritickou, 

ironickou poctou starým mistrovským dílům, ale jde v nich i o mnohem víc. Jsou odkazem 

ke krizím identity, kterými umění prochází v postmoderní době mechanické 

reprodukovatelnosti.44 

  

 
43 URBAN, Otto M. Decadence now!: za hranicí krajnosti. 2010, s. 30 
44 Tamtéž, s. 240 
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1.3.4. Nina Katchadourian 

Nina Katchadourian je americká interdisciplinární umělkyně a pedagožka. Ve svých 

dílech hravými způsoby užívá fotografie, sochařství, videí a zvuků. Nejvíce se proslavila 

svými "záchodovými autoportréty ve vlámském stylu", série autoportrétů pořízených v 

koupelnách letadel.45 Projekt začal spontánně letem v březnu 2010. Materiál byl vytvořený 

na téměř 200 letech.46  

Ve svém projektu nazvaném Seat Assignment využívá pouze ty nejzákladnější 

materiály, které jsou po ruce (telefon s fotoaparátem, šátky, kapesníky, cokoliv, co je 

dostupné na palubě letadla). Během letu se zamkla na toaletě a poté fotila autoportrétní 

fotografie ve stylu vlámského portrétu, inspirované malíři jako je Jan Van Eyck nebo Hugo 

van der Goes. Jako pokrývku hlavy použila například nafukovací polštář na krk, přes který 

je přehozená vesta a jako límec použila papírový potah na záchodové sedátko. Na 

fotografiích instaluje i pozadí. Při tvorbě využila černý šátek, který za sebe zavěsí a vytvoří 

tím hloubku černého pozadí, která je pro tyto portréty typická. Na svých snímcích nepoužívá 

ani žádné speciální osvětlení, stačí osvětlení toalet.  

Ve svých dílech Katchadourian napodobuje výrazy vlámských postav, které vyjadřují 

pokoru a oddanost, a jejich jemná gesta. Rychlý charakter tvorby obrazů je v záměrném 

komickém rozporu s časově náročnou konstrukcí vlámských obrazů pečlivým 

naturalismem. Dalo by se říci, že kamenná zbožnost zdrojových obrazů je humorně 

podkopána použitím materiálů spojených s tělesnými funkcemi. Když se série portrétů před 

pár lety stala virální, rozčililo jí „že se redukovaly v pouhý žert.”47 

„Nenávidím slova ,zvláštní' a ,rozmarný', která se vztahují na mě a mou práci“. Radost, 

údiv, hra, humor? Všechno v pohodě. Ale nedělám jen malé vtípky.”48 

 
45 STRAATEN, Laura. How to Clean a Dusty Picasso at MoMA: Use Your Spit. 2016  
46 KATCHADOURIAN, Nina. Seat assignment. In: Nina Katchadourian, 2010  
47 STRAATEN, pozn. 45 
48 Tamtéž 
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Její díla vykreslují paralely mezi dvěma odlišnými postoji k síle portrétu – víru starých 

mistrů ve schopnost vytvářet věčnou paměť oproti všudypřítomnosti dnešního světa a 

banalitě selfshot portrétu. Díla Katchadourian se zabývají otázkou času v obrazech - víra, že 

nás náš obraz přežije je i v naší době pořád stejná, od dob starých mistrů se tedy nic 

nezměnilo.  

„Existuje falešný pocit, že umění musí být o velkých věcech, i když vlastně každé 

umělecké dílo je nějakým způsobem pouze myšlenkovým cvičením – duševním, estetickým, 

filozofickým nebo jakýmkoliv druhem tělocvičny, do které vás umělec vsadí, abyste cvičili 

svou představivost.”49 

 

 

  

 
49 STRAATEN, pozn. 45 

Obr. č. 21 - Nina Katchadourian: 

Lavatory Self-Portrait in the 

Flemish Style #13 ("Seat 

Assignment" project, 2010--

ongoing), 2011 

Obr. č. 22 - Nina 

Katchadourian: Lavatory Self-

Portrait in Flemish Style #8, 

2011 (“Seat Assignment” 

project, 2010-ongoing) 
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1.4.  Co mají společné? 

Ani jednoho z výše uvedených autorů a autorek nemůžeme označit za „klasického“ 

čistého fotografa. Všichni uvedení zakládají své dílo na divadelních postupech. Mohli 

bychom je označit spíše za umělce, kteří využívají fotografii, než za fotografy. Na jednu 

stranu se všichni snaží o to, aby bylo možné rozpoznat v jejich díle předlohu, kterou se řídili, 

ale na druhou stranu zároveň přiznávají způsob tvorby nového fotografického obrazu. Nutí 

nás přemýšlet o původních uměleckých dílech trochu jinak. Při pohledu na jejich díla si 

musíme položit otázku, zda se starým mistrům vysmívají nebo zda je obdivují. V každém 

případě dochází k jasné distanci od původního díla. Ve svých dílech se vzdalují od ideálu 

krásy či tradičního zobrazování. Některé postavy v obrazech Sherman, Morimury nebo 

Hofstadter jsou jaksi „zošklivené až groteskní“. Tím se možná jen snaží naznačit, že jejich 

umění odráží současný svět plný umělosti, grotesknosti, přetvářky a odcizení. Nebo jim 

jednoduše věci ošklivé a groteskní připadají krásnější. Slovy Cindy Sherman: „Zabývat se 

typickou představou krásna mi připadá nudné, protože je to ten nejočividnější způsob, jak 

se dívat na svět.“50 

Díla uvedených umělců vyvolávají otázky identity. Všichni sice vytvářejí autoportréty, 

ale dalo by se říci, že na nich nejsou oni, jelikož skrývají svoji pravou osobnost za osobností 

někoho jiného, tedy postavy z obrazu. Jejich potřebám tvořit vyhovuje fotografie, ale 

vyhovuje jim i tělo. Jejich těla jsou nezbytným „materiálem“, který určuje podobu výsledné 

fotografie. Nic ve fotografiích není náhodné, každý detail je pečlivě zvolen. Samozřejmostí 

je, že jednotlivé tematické cykly autorů se vzájemně různí, avšak pečlivost a promyšlená 

koncepce je to, co zůstává shodné. U Morimury, Hofstadter či Sherman může za zásadní 

považovat podobnost či nepodobnost a rozlišitelnost „herce“ od „předlohy“, ty umožňují 

divákovy specifický zážitek, který vyžaduje tvořivé zapojení vlastní imaginace. Bez 

podobného tvořivého zapojení se v průběhu vnímání uměleckého produktu, nemohou 

odvíjet další představy, myšlenky a vysvětlení. 

  

 
50 URBAN, Otto M., pozn.43, str. 72 
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2. DIDAKTICKÁ ČÁST 

2.1. Dramatické aktivity jako součást výtvarné výchovy 

Jak jsem již uvedla, všichni výše zmínění umělci zakládají svou tvorbu na inscenaci. 

Díky principům jejich tvorby jsem si uvědomila, že se ve svém projektu nebudu pohybovat 

jen na poli didaktiky výtvarné výchovy, ale také na poli dramatické výchovy. 

V následujících podkapitolách bych proto ráda vyzvedla některé výhody využívání 

dramatických aktivit v hodinách výtvarné výchovy. 

 

2.1.1. Dramatické aktivity ve výtvarné výchově, především jako motivace a 

cesta k výtvarnému vyjádření 

Mezioborové propojení výtvarného a dramatického oboru není v akademické oblasti 

žádnou novinkou. Výtvarná a dramatická výchova se v mnoha směrech prolínají. 

Dramatické aktivity mohou do hodin výtvarné výchovy přidat více akčnosti a tím ji zpestřit. 

Výtvarné aktivity mohou naopak do hodin dramatické výchovy přinášet čas pro zklidnění a 

zamyšlení pro skupinu i jednotlivce. Vzájemně si mohou přinášet hlubší pochopení a 

uchopení látky a nahlížení z více úhlů pohledu.51 Individuální a osobité výtvarné vyjádření 

žáka znamená také vyjádřit svůj pohled na svět a sám na sebe. Na rozdíl od dramatických 

aktivit, kde žák často spolupracuje ve skupině, se však tento aspekt děje intimněji – žák se 

může v uvozovkách „schovat“ za své dílo a tím se cítit méně ohrožen nepřijetím či kritikou. 

Naopak v dramatické výchově se tělo stává hlavním vyjadřovacím prostředkem, žák tedy 

přímo odhaluje sám sebe, avšak hledání vztahu k sobě samému a k vlastnímu tělu a jeho 

možnostem je mnohdy bolestné a plné nejistot.52 

„ … především druhý stupeň základní školy je pro žáky obdobím rychlého růstu a 

proměn těla v rámci puberty.“ „Křehkost psychiky v této době navíc napomáhá tomu, že 

 
51 MACHKOVÁ, Eva. 1 plus 1 je více než 2 aneb co je výtvarná dramatika?. 2014, s. 39  
52 OSVALDOVÁ, Božena. Cesta k výtvarné dramatice. 2015, s. 22  
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mnozí lidé si z tohoto období odnesou nejistoty a nespokojenosti se sebou samými, které je 

provázejí celý život.“53 

Právě tuto bariéru studu a obav, ze ztrapnění v kolektivu je možno překonat „v kůži“ 

někoho jiného, tedy v určité roli, kdy žák neriskuje vlastní čest a může si svobodně užít 

radost ze hry. Aby se žáci cítili uvolněně a byli schopni svého „sebeodhalení“ a 

sebevyjádření, potřebuje dramatická výchova aktivity výtvarné výchovy a výtvarná výchova 

atmosféru výchovy dramatické. Prožitková výtvarná výchova nabízí mnohé možnosti, jak 

vést žáky i nadále ke spontánní výtvarné výpovědi a umožňuje snazší překlenutí náročného 

období dospívání, ať z hlediska hledání a nacházení kladného vztahu k vlastní tělesnosti tak 

z hlediska oprošťování se od strachu z neúspěchu.54 Citlivě vedené hodiny výtvarné a 

dramatické výchovy nabízí prostor k rozvoji dobrého vztahu k vlastnímu tělu a k tělu jako 

nástroji výrazu. Propojení výtvarné a dramatické výchovy může být tedy v tomto případě 

cestou k umění vyjadřovat se a ke zdravému sebevědomí. Dále tyto dva obory vedou žáky 

k autentickému osobnostnímu vyjádření svých prožitků, pocitů, myšlenek, přání, představ 

atd. Některé další výhody popsala Martina Černá v časopise Tvořivá dramatika a ráda bych 

jich zde několik uvedla: 

- „Pozornost k detailu (např. vnímání detailů na obraze pozitivně ovlivňuje výběr 

kostýmů a rekvizit pro divadelní představení nebo naopak pohybové ztvárnění malé 

části obrazu otevírá cestu k vnímání kompozice barev, linií a vztahů díla celého). 

- Barevnost a její význam, barevné etudy, hry. 

- Spolupráce s ostatními — vzájemná inspirace. 

- Umělecké dílo jako zdroj osobního prožitku. 

- Objevování vlastního těla jako zdroj poznání pro kresbu/tvorbu figury a naopak. 

- Rozpohybované obrazy, zastavená situace.“55 

 
53 OSVALDOVÁ, pozn. 52, s. 22 
54 Tamtéž, s. 21-22 
55 ČERNÁ, Martina. Možnosti a přednosti propojování výtvarné a dramatické výchovy v učitelské praxi. 2014, 

s. 45 
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Spojování výtvarných činností a dramatiky zahrnují i práci s uměleckým dílem jakožto 

námětem pro dramatické činnosti nebo inspirací k výtvarnému vyjádření.56 Umělecké dílo 

by v hodinách výtvarné výchovy mělo sloužit, mimo jiné, také jako impulz k vlastním 

tvorbě.57 Pochopit a uchopit význam uměleckého díla bývá mnohdy obtížným úkolem, ale 

díky metodám dramatické výchovy můžeme obraz propojit s běžnou situací každodenního 

života a lépe tak porozumět tomu, co chtěl autor dílem vyjádřit a proč dílo vzniklo. Pokud 

umělecké dílo zobrazuje konkrétní situace osob, je možné toto dílo chápat jako možnost 

k dramatické akci. Například si můžeme klást otázky „Co situaci na obraze předcházelo a co 

bude následovat? Jak by tato situace probíhala v odlišném prostředí? A jak by tato situace 

vypadala kdyby…?“ Takové dramatické aktivity ve výtvarné výchově mohou mít za cíl 

pomáhat žákovi uvědomovat si důležité detaily (kompozici, gesta, výrazy a postoje postav, 

barevnost či prostředí) a umožnit žákovi lépe a pozorněji vnímat výtvarné dílo jako celek. 

 

2.1.2. Multimédia jako spojnice mezi znakem obrazovým a dějovým 

Multimédia prostupují čím dál častěji, určitým způsobem celý náš současný svět a 

výuka není v tomto případě výjimkou. V dnešní době je již běžné, aby učitel při práci využil 

fotografie a videa a jejich úpravy v počítačových programech, které umožňují například 

spojování fotografií v jeden celek. Za výhodu bychom mohli považovat velkou atraktivitu 

těchto technik pro žáky. Multimédia mohou být užitečným pomocníkem při propojování 

výtvarného a dramatického. Umožňují nám okamžitě zaznamenávat děj, vracet ho, 

zastavovat ho nebo spojovat několik statických obrazů do dějotvorných sérií. Velkou 

výhodou fotografie je, že její použití je snadné a rychlé.58 

 
56 MACHKOVÁ, pozn. 51, s. 38 
57 DYTRTOVÁ, Kateřina a Martin RAUDENSKÝ. Ko-text: tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák. 2015. s. 

75  
58 ČERNÁ, pozn. 55, s. 46 
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„Mají-li děti nakreslit postavu v pohybu, je to práce minimálně na půl hodiny, mají-li 

tuto postavu vyfotografovat, je to aktivita na několik minut (i v případě, že se má víc žáků 

střídat o jeden fotoaparát).“59 

Multimédia jsou v současném umění hojně využívána a zařazování metod nových 

médií do výuky výtvarné výchovy, by mělo být stejně běžné jako zařazování tradičních 

metod jako je malba, kresba či grafika. Zařazení některých metod práce s multimédii je 

uvedeno i mezi očekávanými výstupy v rámcových vzdělávacích programech. Musím ale 

připustit i skutečnost, že ne každý učitel využije jejich možností ať už kvůli nedostatku času 

ve výukových jednotkách, absence potřebného technického vybavení, nebo z vlastního 

rozhodnutí je nezařadit, protože nemá k digitálnímu umění vztah. 

Avšak „vzdělávací obsah výtvarné výchovy je orientovaný tak, aby se žáci nestali jen 

bezbrannými pozorovateli současné vizuální kultury, ale naučili se vnímat, interpretovat a 

tvořit nejen v umělecké oblasti, ale i v současné každodenní vizuální produkci, která nás 

obklopuje.“60 

Mělo by být tedy samozřejmostí, že se žáci běžně ve své výtvarné činnosti setkávají 

s digitálními technologiemi. Ne pouze pasivně (vnímání hotových produktů), ale pochopit i 

jejich podstatu a mít aktivní přístup k celému procesu jejich vzniku. 

  

 
59 ČERNÁ, pozn. 55, s. 46-47 
60 PAVLIKÁNOVÁ, Martina. Nové výzvy výtvarnej kultury v multimediálnom prostredí. 2012. s. 92  
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2.2.  Ukotvení projektu v Rámcovém vzdělávacím programu 

Návrh projektu vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

(dále jen RVP ZV). Dokument vymezuje závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé 

etapy a vycházejí ze strategie vzdělávání, která klade důraz na klíčové kompetence, jejich 

uplatnění v praktickém životě a jejich provázanost se vzdělávacím obsahem. RVP podporuje 

komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu a předpokládá volbu různých 

vzdělávacích postupů, metod a forem výuky.61 

Jak už jsem výše uvedla, ve své práci se nebudu pohybovat jen na poli didaktiky 

výtvarné výchovy, ale také na poli dramatické výchovy. Svůj projekt, navržený kolem 

autorek a autora a poznatků zmíněných v teoretické části, jsem připravila na švu mezi 

výtvarnou a dramatickou výchovou. V navrhovaných aktivitách bych se tedy ráda věnovala 

konkrétně těmto očekávaným výstupům z výtvarné výchovy: 

- „užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k 

tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a 

digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace. 

- rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v 

rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického 

obsahu. 

- interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; 

vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních 

zkušeností a prožitků. 

- porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného 

vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a 

kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů.“62 

  

 
61 JEŘÁBEK, Jaroslav a Jan TUPÝ.et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání., 2017, s. 5-6 
62 Tamtéž, s. 88-89 
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Mezi očekávané výstupy z dramatické výchovy bych ráda zařadila: 

- „přistupuje k dramatické a inscenační tvorbě jako ke společnému tvůrčímu 

procesu, ve kterém přijímá a plní své úkoly, přijímá zodpovědnost za společnou 

tvorbu a prezentaci jejího výsledku. 

- rozvíjí, variuje a opakuje herní situace (samostatně, s partnerem, ve skupině), 

přijímá herní pravidla a tvořivě je rozvíjí. 

- prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a 

konflikt; uvědomuje si analogie mezi fiktivní situací a realitou.“63 

Svůj projekt bych také ráda v souladu s RVP zaměřila na naplňování jednotlivých 

klíčových kompetencí, tedy souhrnu vědomostí, postojů, dovedností, schopností a hodnot 

důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.64 Klíčové kompetence 

nestojí izolovaně vedle sebe, prolínají se různými způsoby, jsou multifunkční, mají 

nadpředmětovou podobu a jsou vždy výsledkem celkového procesu vzdělávání. Z toho 

důvodu by měly být utvářeny a rozvíjeny veškerým vzdělávacím obsahem, všemi činnostmi 

a aktivitami ve škole probíhajícími. V projektu jsou tedy zahrnuty kompetence: k učení 

(vyhledávání informací, rozšiřování všeobecného poznání a získávání poznatků z oblasti 

umění a kultury…), k řešení problémů (samostatné uvažování, řešení výtvarných úkolů…), 

kompetence občanské (rozvoj morálně charakterových vlastností, zodpovědnost za společné 

dílo…), komunikativní (kolektivní řešení a hodnocení výtvarných prací…), pracovní 

(úspěšná finalizace práce, zvládání pracovních dovedností a systematická práce…) a sociální 

a personální (vzájemný respekt a tolerance…) a nově kompetence digitální (zodpovědné 

užívání znalostí a dovedností v oblasti digitálních technologií). Projekt zahrnuje i některá 

z průřezových témat, jež jsou obsažena v RVP ZV, jako je například: Mediální výchova a 

Osobnostní a sociální výchova.65 

 
63 JEŘÁBEK, Jaroslav a Jan TUPÝ, pozn. 61, s. 113 
64 Tamtéž, s. 10 
65 Tamtéž, s. 10-13 
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2.3.  Předmluva k vlastním návrhům aktivit 

Výtvarný projekt je postaven na vnímání vybraných uměleckých děl a výtvarných 

činnostech s nimi spojenými. Jedná se o návrh krátkodobého výtvarného projektu určeného 

pro studenty 2. stupně základních škol, uzpůsobeného rámcovému vzdělávacímu programu. 

Tento projekt je sice navržen pro žáky 2. stupně základní školy, ale dal by se však hravě 

didakticky transformovat i na jiný typ školy, například na základní uměleckou školu, 

gymnázium nebo střední školu.  

Výtvarná výchova často vyžaduje hmatatelný produkt, tedy důkaz, že vyučování 

proběhlo, a to i u forem tvorby, jež je odvozena z konceptuálních postupů v umění. Zde se 

prezentují důkazy v podobě fotografií či video-dokumentací.66 Důležitou skutečností je také 

fakt, že o produktu se musí mluvit, aby vůbec mohl nastat proces vznikání významů.67 Určitý 

druh reflexe by měl být tedy závěrem každé vyučovací hodiny. V hodinách výtvarné či 

dramatické výchovy je reflexe obzvláště důležitá a hojně se jí v nich využívá. Reflexe má 

mnoho funkcí: rekapitulace, konfrontace, racionalizace, sdělování, intepretace, 

sebepoznávání, zpětná vazba a mnoho dalších.68 Nemusí se týkat pouze zážitků z předešlé 

aktivity, může se týkat pravidel, metod, postupů či obsahu. Žáci při reflexi mohou 

konfrontovat své názory s názory ostatních žáků, čímž si mohou utřídit své myšlenky a 

zážitky a diskutovat o nich. Pokud se jedinci podaří zformulovat, co nového objevil a kam 

ve svém poznání došel, zkvalitňuje tím celý proces učení.69 Pokud vedeme hodinu výtvarné 

výchovy můžeme zvolit dramatické aktivity jako reflexi výtvarné činnosti a naopak vedeme-

li hodinu dramatické výchovy, mohou výtvarné aktivity sloužit jako reflexe aktivit 

dramatických. V dramatické výchově se může jednat o hraní scénky, kterou budeme 

reflektovat například malbou obrazu z této konkrétní scénky, nebo obráceně, obraz může být 

scénářem nebo předlohou k dramatizaci. Toto propojení může pedagogovi poskytovat 

 
66 FULKOVÁ, Marie. Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany: H & H, 2008. s. 122  
67 Tamtéž, str. 184 
68 NAVRÁTILOVÁ, Anežka. Reflexe v dramatické výchově. 2014, s. 8 
69 Tamtéž, s. 6 
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možnost výběru z větší škály aktivit a žáci se mohou do reflexe hlouběji ponořit.70 Proto je 

každý výukový blok zakončen návrhem reflektivního dialogu. 

Při přípravě aktivit jsem se snažila navrhnout je tak, aby byly nenáročné na čas, prostor 

i výtvarný materiál, a zároveň byly co nejvíce názorné. Neobvyklost aktivit může působit 

motivačně, na druhou stranu také může přinášet určitou nejistotu, jak úkol uchopit. Proto je 

zvláště důležité dobře formulovat zadání. Případně je potřeba názornou ukázkou žákům 

ukázat, jaké jsou možnosti řešení výtvarného problému. Snažila jsem se, aby projekt 

poskytoval dětem prostor pro rozvoj tvořivosti, fantazie, aktivního přístupu k řešení 

problémů a prostorové představivosti. 

Jak už jsem výše uvedla, mou práci inspirovala také současná pandemická situace a 

výzvy, které během minulého roku probíhaly. Mnoho učitelů využilo těchto výzev (např. 

Gety muzeum, nebo NG Praha) pro distanční výuku výtvarné výchovy. V rámci 

zpracovávání mé bakalářské práce se mi podařilo kontaktovat několik takových pedagogů a 

získat od nich jejich osobní reflexi aktivit spojených s těmito tvůrčími výzvami. Konkrétně 

bych zde ráda uvedla výpovědi tří pedagožek, které projekt realizovali s žáky z prvního i 

druhého stupně ZŠ. Níže uvádím otázky, které jsem jim položila:  

Jak vás myšlenka projektu napadla? Jaké bylo projekt realizovat? Jak děti na projekt 

reagovaly? Vybrala jste díla k parafrázi (popřípadě podle čeho), nebo si je žáci vybrali sami? 

Potýkala jste se během projektu s nějakými komplikacemi? Podařilo se vám uskutečnit 

s dětmi nějaký druh reflexe jejich práce (popřípadě jaká)? Jaké zážitky, dojmy a zkušenosti 

v nich projekt zanechal? 

Při pročítání odpovědí mě překvapilo, jak moc jsou si reflektivní bilance vyučujících 

podobné. Všechny pedagožky se mi svěřili, že nápad projektu byl inspirován sociálními 

sítěmi, ať už zahraničními výzvami, či výzvou Národní galerie. Ve svých reflexích 

vyjadřovaly své zaskočení náhlým zavřením škol a následnou komplikovanost distanční 

 
70 NAVRÁTILOVÁ, Anežka, pozn. 68, s. 6-7 
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výuky výtvarné výchovy, když děti nemají doma výtvarné potřeby a papírnictví jsou 

uzavřená.  

„Bylo to pro nás zcela nové a neznámé, museli jsme si jako učitelé najít nové cesty k 

výuce a ke studentům v on-line prostředí.“ 

- L. K._01 

„Do výzvy typu Buď jako obraz/socha jsem žáky zapojila na jaře loňského roku, kde 

jsme všichni tak trochu tápali, jak distanční výuku pojmout, obzvláště pak výtvarné výchovy. 

Snažila jsem se (a vlastně doposud, při současné dist. výuce VV) zadávat témata a náměty k 

práci takové, které děti zvládnou i v domácích podmínkách (pomůcky mají všechny ve škole, 

papírnictví zavřená). Zadání příliš nenáročná, ale třeba taková, která podnítí jejich hravost, 

vnímání okolí, fantazii apod. Proto se mi už na jaře moc líbilo, co se začalo šířit sociálními 

sítěmi – nápodoby scén z obrazů.“  

- E. K._02 

„Nemohla jsem spoléhat na to, že doma budou všichni mít potřebné vybavení a ani 

jsem nechtěla přidělávat rodičům další starosti, proto jsem se snažila vybírat co 

nejschůdnější náměty – a všechny na bázi dobrovolnosti.“   

- D. H._03 

Žáci si vybírali díla, která budou napodobovat, převážně sami. Všechny dotazované 

pedagožky jim však poskytly mnoho obrazů a jejich parafrází jako inspiraci pro tvorbu. Co 

se dojmů týče, všechny vyučující se k projektu vyjádřily velmi pozitivně. Jejich snaha byla 

podpořena jak ze strany žáků, kteří si projekt užívali, ale v mnoha případech se zapojili i 

rodiče i celé rodiny. Pro příklad zde uvádím několik úryvků z výpovědí pedagožek, které 

toto téma dobře ilustrují. 

„Měla jsem i kladné ohlasy od rodičů, dětí, kolegů. Vzpomínám si na reakci jedné 

maminky, když jsem ve zpětné vazbě chválila a žádala o možnost zveřejnění. (Chlapec v osmé 

třídě, stylizace do Vinciho obrazu.) Matka mi moc děkovala za námět pro domácí aktivitu, 

že se zapojila celá rodina, že se u toho náramně pobavili. Dále, že mi moc děkuje za to, že 
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díky projektu má alespoň nějakou aktuální fotku syna, který má období, v němž se absolutně 

odmítá fotit. On že tedy zveřejnění odmítá, ale že mi posílá fotku s mladším synem, ten je 

extrovert a nevadí mu.  

Ocenila jsem třeba to, když mi jeden žák (tehdy sedmá třída) později vyprávěl, jak na 

nápodobě pracovali celá rodina, jak tetička kvůli tomu i napekla koláčky, které tam použili.“ 

- E. K._02 

„Umělecká díla si studenti vybírali sami dle svého osobního nastavení. Měli možnost 

se tak seznámit s více obrazy z různých uměleckých směrů a vybrat si obraz jim nejbližší. 

Bohužel jsem ale neměla dostatek prostoru na celkovou reflexi od studentů. Nemohli jsme si 

společně  popovídat o procesu jejich stylizace do uměleckého díla, jak se v této roli cítili a 

popř. rozvinout nějaký další příběh v návaznosti na toto dílo.“  

-  L. K._01 

„Figurální náměty byly ztvárněny různě – někdo „šel sám na trh s vlastní kůží“, v 

jednom případě byl využit člen rodiny, někdo využil Barbie panenky. Myslím, že už z faktu, 

že často na fotce pózují sami žáci, je zjevná pomoc rodičů. Jsem si jistá, že mnohdy pomohli 

nápadem, stylizací i pořízením fotografie. Nevadí mi to, naopak pomoc vítám – je to přesně 

ten typ projektu, který mohl pomoci odlehčit distanční úkoly a naopak podpořit vztah dítě – 

rodič nějakým společným pozitivním emočním prožitkem. “  

- D. H._03 

Výpovědi pedagožek pokládám pro mou práci za přínosné, jelikož je z jejich výpovědí 

patrné, že ačkoliv bylo distanční vyučování výtvarné výchovy náročným úkolem, tento typ 

výtvarné práce nadchnul nejen žáky, ale i jejich rodinné příslušníky a další pedagogy. 
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2.4.  Vlastní návrh aktivit 

Didaktická řada se skládá z pěti na sebe navazujících a rozvíjejících se vyučování nebo 

bloků vyučování. Témata úzce navazují na díla představená v teoretické části práce. Aktivity 

jsou seřazeny v chronologickém sledu, akcentujícího postupné rozvíjení tématu po stránce 

námětové. Kromě úvodních hodin jsou všechny hodiny navázány na pojmy a umělce, které 

uvádím v teoretické části práce. Návrhy aktivit jsem se nakonec rozhodla zaměřit na 

holandské barokní malířství, ale snadno by se daly aplikovat na jakýkoliv jiný umělecký 

směr. 

 

2.4.1. Úvodní blok: Co je v obraze? 

Téma hodiny: Co je v obraze? 

Anotace: Tento úvodní blok hodin kombinuje výtvarnou instalaci, scénografii a 

fotografii. Má za úkol přiblížit žákům strukturu obrazu a ukázat jim, že obraz se skládá 

z jednotlivých prvků. Hodiny jsou zaměřeny na manipulaci s jednotlivými prvky díla a 

následné napodobování díla.  Žáci pracují v menších skupinkách. Výsledným výstupem 

výuky je drobná instalace / prostorový model obrazu a jeho fotografie. 

  

Obr. č. 23 - Ríša: Dáma s dinosaurem, 2020 Obr. č. 24 – Vanesa: Dívka s Perlou, 2020 



40 

 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ 

Koncepty: obraz, prostor, napodobení, transformace, fotografie, instalace, objekt 

Časová dotace: 2 x 90 minut 

Pomůcky/výtvarný materiál: krátká prezentace: holandské barokní malířství, tužky 

či jiné psací potřeby, barokní obrazy vytištěné ideálně na formátu A4 a schované v obálce, 

fotoaparát/mobil s fotoaparátem, kartony, barevné papíry větších formátů, nůžky, řezáky, 

špejle, modelína, různé přírodní materiály, kusy látek a jiných materiálů (kůže, plast), 

provázky,  lepicí hmota, apod. (vyučující předpřipraví podle vybraných reprodukcí, nebo dá 

žákům čas, aby si sami podle obrazu mohli připravit rekvizity). 

Vazby k výtvarné kultuře: vybraná díla holandských barokních malířů, např.  Petr 

Paul Rubens, Rembrandt…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura k tématu: BORNGÄSSER, B.: Baroko. Praha: Slovart, 2013. ISBN 978-

80-7391-710-4 

 

Výtvarný problém: Žáci pozorují vybrané dílo, rozpoznávají a pojmenovávají jeho 

jednotlivé prvky. Prvky obrazu se pokusí nahradit a napodobit konkrétními předměty a 

sestavit z nich prostorovou kompozici (model, scénu, instalaci). Tu následně vyfotí a 

porovnávají reprodukci vybraného díla, instalaci a její fotografii, diskutujeme, co se děje s 

Obr. č. 26 - Peter Paul 

Rubens: Descent from the 

Cross, 1616 – 1617 

Obr. č. 25 - Peter Paul Rubens: 

Abduction of the Daughters of 

Leucippus, 1618 
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prostorem a významem obrazu. Žák se seznámí se strukturou vybraných obrazů a vyzkouší 

si možnosti rozebrání obrazu na jednotlivé tvary a prvky. 

Motivace: Dnes bych vám chtěla ukázat, že obrazy se skládají z různých prvků a mají 

v sobě nějak pojatý prostor, my se pokusíme ten prostor převést do takové malé scény – 

modelu nebo instalace a tu pak nafotíme a z prostorového artefaktu uděláme zase plochý – 

dvourozměrný obraz, který bude v sobě mít „nějak“ zakódovaný prostor. Vybrala jsem pro 

naši tvorbu díla, která řadíme k holandskému baroknímu malířství… (vyučující musí směr 

představit, vysvětlit proč vznikl a v jakých dobových souvislostech, a až děti vyndají 

reprodukce, seznámí je i s některými představiteli tohoto směru). 

Zadání: Rozdělte se do dvojic, každá dvojice si vybere jeden obraz v obálce. Ve 

skupině vyberte jeden obraz a pečlivě si ho prohlédněte. Každý člen dvojice nebo skupiny 

by si měl vybrat určitý prvek nebo prvky, které se pokusí napodobit, převést z obrazu do 

prostorového modelu. Sestavte z připravených a nasbíraných materiálů napodobeninu 

obrazu, zkoumejte, kde jsou prvky obrazu umístěné, v jakých vzdálenostech od sebe, od 

pozadí, dívejte se, co je blíž, co dál, v jakých vztazích. Na závěr porovnáváme naše pojetí s 

reprodukcemi a výslednými fotografiemi. Modely, prostorové kompozice nebo instalace 

necháme umístěné ve třídě a prohlížíme si je, obcházíme a každá dvojice/skupina prezentuje 

svou práci. 

Postup a popis činnosti: 

1) Pedagog žákům představí holandské barokní malířství a vysvětlí proč vznikl 

a v jakých dobových souvislostech. 

2) Vyzveme žáky, aby se rozdělili do dvojic. Dvojice si pak najdou své místo 

v prostoru třídy. 

3)  Každý z dvojice si vylosuje jeden ze čtyř nabízených obrazů a také každý 

dostane jeden papír, na kterém jsou natištěny všechny čtyři obrazy. Oba si 

prohlédnou obraz, který si vylosovali, tak aby ho neviděl ten druhý. Dvojice se mezi 

sebou dohodne, kdo bude první popisovat a kdo hádat. Žák, který obraz popisuje má 
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za úkol, aby postupně a co nejpřesněji popsal, co se na obraze odehrává a jeho 

jednotlivé prvky. Druhý účastník skupiny mu naslouchá a dívá se při tom na papír, 

kde jsou vytištěny všechny čtyři obrazy. Popis by měl trvat cca dvě minuty a po jejich 

uplynutí se pokusí druhý účastník dvojice vybrat o jaký obraz se jednalo. Poté si 

dvojice vymění role (ten, který popisoval teď hádá).  

4) Žáci se ve dvojici domluví, s kterým obrazem budou pracovat a jak by daný 

obraz mohli ztvárnit pomocí různých předmětů (tedy nahradit živé prvky různými 

rekvizitami) a následně si rozdělí role a úkoly. Jakmile mají instalaci hotovou, 

vyfotografují ji. 

5) Pedagog žákům poskytne dostatek času a s každou dvojicí tvorbu konzultuje. 

6) Každá dvojice prezentuje výslednou instalaci ostatním. Žáci popisují a 

vysvětlují své dílo, jeho jednotlivé prvky a to, jak dílo funguje jako celek. Jednotlivé 

prvky mají určité kvality a vlastnosti, které by žáci měli pojmenovávat a ve své 

prezentaci uvádět. Ukazují, jak pochopili prostor v obraze a jak se ho snažili pomocí 

dostupných prostředků vyjádřit. 

Návrh reflektivního dialogu: O jakém uměleckém směru jsme dnes hovořili a co si 

o něm pamatuješ? Bylo těžké uhodnout o který obraz se jednalo? Pokus se popsat naši dnešní 

aktivitu, co jsme dělali a co si se dozvěděl/a nebo sis vyzkoušela nového? Jaké nové pojmy 

jsi dnes zaslechl/a? Dokázala bys některý z nich vysvětlit? Jak se ti pracovalo ve 

skupině/dvojici? 
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2.4.2. Blok č. 1: Co se děje v obraze? 

Téma: Co se děje v obraze? 

Anotace: V minulých hodinách jsme si vyzkoušeli vytvořit scénu podle obrazové 

předlohy. Právě scéna (tedy konkrétní rozmístění prvků v prostoru) je to, čím je předváděn 

příběh obrazu. Umělec, podobně jako režisér, vytváří ve svém díle koncept divadelní 

inscenace zmrazené v čase. Umělci však nezachycovali jen příběhy, jejichž obsah a smysl 

byl známý. V prostředí Holandska vyvrcholila v 17.století obliba obrazů s tématikou 

každodenní reality, což umožňovalo umělcům zobrazovat náměty lidských příběhů 

z běžného života. Takovými umělci, kteří nám dávají nahlédnout do intimního prostoru 

lidských životů jsou například Jan Vermeer nebo Pieter de Hooch, jejichž obrazy působí 

dojmem momentky, ale scéna obrazu je pečlivě promyšlená. Abychom dokázali pochopit a 

nějak interpretovat příběh, musíme do něj částečně projektovat sebe sami a své zkušenosti. 

Vstoupit do jiné role pro nás může představovat uspokojení potřeby oprostit se na chvíli od 

své vlastní identity a prožít příběh někoho jiného. Žáci při této aktivitě zkoumají a 

interpretují obrazy a vytvoří vlastní příběh obrazu. Cílem hodiny je vytvořit a fotograficky 

zdokumentovat vzniklé živé obrazy a následná prezentace díla. 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ 

Koncepty: role, hra, příběh, scéna, fotografie, živý obraz, interpretace 

Časová dotace: 1-2 x 90 minut 

Pomůcky/výtvarný materiál: fotoaparát, prezentace některých děl Vermeera či Pietra 

de Hoocha, papíry a psací potřeby, obrazové reprodukce na formátu A4, dataprojektor nebo 

interaktivní tabule, (dobrovolně pozadí obrazu) 
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Vazby k výtvarné kultuře: Cindy Sherman (History portraits), Jan Vermeer van 

Delft, Pieter de Hooch 

 

Literatura k tématu: VOJTĚCHOVSKÝ, M.; VOSTRÝ, J.: Obraz a příběh: 

scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění. Praha: Kant, AMU, 2008. ISBN 978-80-

86970-86-8 

Výtvarný úkol: Žák se vžije do atypické role, pracuje ve skupince, vytváří živý 

obraz a reflektuje své pocity. Žák využívá účelně výtvarných prostředků (aktivita, gesto, 

pohyb a zapojení dalších pomůcek k dosažení cíle). Žák se pokusí interpretovat dílo a jeho 

obsah. 

Motivace: Pedagog promítne žákům jeden z obrazů Jana Vermeera a vede s žáky 

dialog. Co můžeme vidět na obraze, pokud neznáme ani název ani autora obrazu? Dokážeme 

interpretovat co se na obraze odehrává? Jaká je atmosféra obrazu? Co si různé postavy myslí, 

nebo co mají v plánu? Můžeme se na obraz dívat jako na zastavenou divadelní scénu? 

Pedagog seznámí žáky s některými díly umělkyně Cindy Sherman a hlavní pozornost věnuje 

sérii fotografií History portraits, na kterých se umělkyně stylizuje do slavných obrazů, a 

vysvětluje, jakým způsobem umělkyně rozkrývá příběh obrazů ve svých fotografiích. 

Obr. č. 27 - Jan Vermeer: Důstojník a 

smějící se dívka, 1657 
Obr. č. 28 - Pieter de Hooch: Žena 

loupající jablka, 1663 
Obr. č. 29 - Pieter de Hooch: 

Tavern scene with maid trying to fill 

the glass of a cavalier (The Empty 

Glass), 1652 
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Zadání: Vyberte si obraz a důkladně ho prozkoumejte. Zamyslete se nad tím, jaký 

příběh se asi na obraze odehrává a jakou roli mají aktéři na obraze. Ve trojici vymyslete 

scénku, která vychází ze situace na obraze a vytvořte živý obraz barokního portrétu. 

Postup a popis činnosti: 

1) Pedagog vyzve žáky, aby si vzali tužku a papír a postavili do prostoru.  

2) Pedagog rozmístí po prostoru různě několik obrazových reprodukcí a uvede 

žáky do děje: „Každý z vás se stal návštěvníkem v galerii. Bez mluvení se projděte 

po galerii a pozorně si prohlédněte obrazy. U každého obrazu si poznamenejte 

několik slov, která vás při pohledu na obraz napadají a vymyslete název tohoto 

obrazu.“ Pedagog pustí žákům k prohlídce vhodnou relaxační hudbu. 

3) Poté se pedagog s žáky posadí do kruhu a žáci postupně sdělují co si během 

prohlídky poznamenali. Vzájemně si naslouchají a nekomentují projevy ostatních. 

4) Pedagog upozorňuje a vyzdvihuje, že každý člověk obraz vnímá vlastním 

osobitým způsobem a každý si všímá na obraze něčeho jiného. 

5) Pedagog vyzve žáky, aby si každý vybral do trojice osoby, které měli podle 

něj nejpodobnější název obrazu, nebo slova jako on/ona. Ve trojicích si žáci 

vzájemně přečtou a prodiskutují dojmy z obrazu a dohodnou se, se kterým obrazem 

budou pracovat. 

6) Pedagog nabádá trojice, aby k obrazu, který si vybrali, vymysleli krátký 

příběh (cca 5 minut), obsahující situaci, která: Předcházela situaci na obraze; Se 

právě na obraze odehrává; Bude následovat. Příběh pak trojice sepíše na papír. 

7) Pedagog požádá žáky, aby z příběhu vybrali tři klíčové okamžiky a ztvárnily 

je jako živé obrazy. Žáci mají dostatek času na vymyšlení, nacvičení živých obrazů 

a rozdělení rolí (dva herci a jeden režisér/fotograf). 
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8) Každá trojice postupně předvede své živé obrazy (dva předvádějí a třetí je 

pomocí fotoaparátu zaznamenává) a ostatní žáci se snaží interpretovat, co se na 

oživlých obrazech děje. Každý výstup by měl být odměněn potleskem. 

9) Po předvedení dvojice převypráví svůj sepsaný příběh. 

10)  Žáci si sednou do kruhu a následuje reflektivní dialog. 

Návrh reflektivního dialogu: Co jsi se dnes naučil? Bylo těžké vymyslet příběh 

obrazu? Překvapilo tě, že každý obraz vnímá svým osobitým způsobem? Proč si se 

rozhodl/a, že budeš zaujímat roli této postavy? Jak se ti pracovalo ve skupině? Líbila se ti 

vystoupení ostatních?  

 

2.4.3. Blok č. 2: Já jsem v obraze!  

Téma hodiny: Já jsem v obraze! 

Anotace: V tomto tematickém bloku se žáci seznámí s dílem umělce Yasumasa 

Morimury. Žáci se v minulé hodině seznámili s pojem interpretace jakožto „výklad díla“ a 

v této hodině se seznámí s pojmem parafráze jakožto „nového podání existujícího díla“, tedy 

vytvoření díla inspirovaného dílem jiným. Žáci budou pracovat s aplikací Cupace, která jim 

umožní promítnout svou tvář na vybrané umělecké dílo. 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ 

Koncepty: tvář, autoportrét, fotografie, obraz, parafráze, světlo, digitální koláž 

Časová dotace: 90 minut 

Pomůcky/výtvarný materiál: mobilní telefon/tablet s aplikací Cupace (či jiná 

aplikace s funkcí face swap nebo s funkcí vyříznutí a vložení obličeje), prezentace díla 

Yasumasa Morimury, prezentace nejčastěji parafrázovaných děl v dějinách umění, 

dataprojektor, přístup k internetu, zrcátka stolní či kapesní pro každého žáka 

Vazby k výtvarné kultuře: Yasumasa Morimura, Cindy Sherman, Laura Hofstadter 
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Literatura k tématu: VOJTĚCHOVSKÝ, M.; VOSTRÝ, J.: Obraz a příběh: 

scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění. Praha: Kant, AMU, 2008. ISBN 978-80-

86970-86-8 

Výtvarný úkol: Žák si vybere obraz, do kterého umístí svůj vlastní obličej. Vybírá 

takový obraz, který ho zaujal, má k němu vztah nebo ho zná. Uvědomuje si, že umístěním 

své tváře do díla posouvá jeho význam, že ho mění. Změnu a význam se pokusí formulovat. 

Žák se pokusí skrze výtvarné znázornění reflektovat své emoce a pocity. 

Motivace: Je nějaký obrázek, který jste měli chuť někdy napodobit, drobně ho 

přetvořit a nějak se do něj „podepsat“? Třeba tím, že do něj vložíte svůj obličej? Viděli jste 

někdy takový obrázek vytvořený někým ve vašem okolí? Proč myslíte, že lidé obrazy 

napodobují, něco z nich použijí a něco změní, že obraz parafrázují? V jakém obraze byste 

se chtěli objevit, když byste mohli?  

Zadání: Vyberte si dílo některého holandského barokního malíře, jehož byste chtěli 

být součástí (žáci si vybírají samostatně, nebo z předpřipravené nabídky vyučující/ho). 

Pečlivě se s dílem seznamte, prozkoumejte ho a zvažte jaký výraz by měla vaše tvář mít. 

Tvář si můžete nalíčit a natrénovat výraz pomocí zrcátek. Až budete připraveni vyfoťte se 

na svůj mobil, nebo školní fotoaparát a pomocí aplikace Cupace umístěte svou tvář do 

obrazu. Obrázek sdílejte v třídní galerii, abychom si je mohli společně prohlédnout a 

reflektovat. (odkaz ke stažení: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picmax.cupace&hl=cs&gl=US) 

Postup a popis činnosti: 

1) Pedagog seznámí žáky se třemi asi nejčastěji parafrázovanými díly a vysvětlí, 

proč jsou díla tak často předmětem parafrází. Například může použít: Leonardo da 

Vinci – Mona Lisa; Leonardo da Vinci – Dáma s hranostajem; Johanes Vermeer – 

Dívka s perlou; Edvard Munch – Výkřik.  

2) Pedagog vysvětlí žákům na příkladech pojmy interpretace a parafráze. 

Seznámí žáky s díly Yasumasa Morimury a stručně vysvětlí myšlenku jeho práce. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picmax.cupace&hl=cs&gl=US
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3) Pedagog se snaží žáky podmínit k diskuzi o obrazech a snaží se, aby žáci 

pojmenovali to, co mají parafráze s původním dílem společné a v čem se naopak 

odlišují (např. Je toto dílo kopie? Najdete nějaké shodné prvky na obrazu a jeho 

parafrázi?) 

4) Pedagog vyzve žáky, aby si vybrali jeden obraz od některého holandského 

barokního malíře (buď dle vlastního výběru, nebo z nabídky pedagoga) pokusí se 

vymyslet, jak a kam do obrazu umístit svou tvář a jaký zvolit výraz. 

5) Žáci mají za úkol prostudovat, jak působí světlo v obraze. Každý žák vezme 

stolní nebo kapesní zrcadlo, s ním se budou pohybovat po třídě a zkoumat, jak různá 

intenzita osvětlení působí na odraz jejich obličeje v zrcátku. Hledají nejzajímavější 

světlo pro svůj obličej. Žáci mají za úkol vybrat si místo, kde působí světlo 

nejpodobněji jako na obraze.  Tam také budou tvořit fotografický portrét svého 

obličeje. 

6) Vyučující nabádá žáky, aby si obraz detailně prohlédli a zamysleli se nad tím, 

jak dílo vypadá, jaké jsou jeho charakteristické prvky, jakou má atmosféru a co osoba 

na obraze vyjadřuje a podle toho pak na obraz reagovali umístěním vlastní tváře do 

něj. (pedagog podněcuje žáky, aby se při tvorbě fotografického autoportrétu 

zamysleli nad tím, jak se postava na obraze cítí, jakou má náladu, co je na postavě 

zvláštního…) 

7) Pro promítnutí vlastní tváře do obrazu použijí žáci aplikaci Cupace a výsledek 

s pomocí pedagoga zaznamenají fotograficky.  

8) Výsledné fotografie žáci sdílejí na google disk nebo zašlou e-mailem, 

abychom je mohli na konci hodiny promítnout. 

Návrh reflektivního dialogu: Co si se dozvěděl o parafrázování? Zaujala tě nějaké 

parafráze, kterou jsme si tu dnes ukázali? Dozvěděl si se dnes/vyzkoušel jsi si dnes něco 

nového? Co si se dozvěděl o působení světla na obraze či fotografii? Proč si vybral zrovna 

tento obraz? Narazil si na při vytváření parafráze na nějaké obtíže?  
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2.4.4. Blok č. 3: Selfie v barokním stylu  

Téma hodiny: Selfie v barokním stylu 

Anotace: Hodina je prakticky zaměřena a klade si za cíl seznámit žáky 

s autoportrétem, portrétní fotografií a pojmem selfie. Hlavním úkolem žáků je tvorba 

fotografií na téma selfie ve stylu holandských barokních malířů. Studenti se seznámí se 

současným neomediálním uměním a jako předloha a inspirace jim poslouží tvorba americké 

umělkyně Niny Katchadourian. Žáci si prohlédnou, zanalyzují fotografické autoportréty a 

budou diskutovat o jejich souvislostech v dějinách. Výstupem hodiny je portrétní či 

autoportrétní fotografie, napodobující konkrétní vybrané dílo. 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ 

Koncepty: selfie, autoportrét, portrét, baroko, fotografie, póza, gesto, výraz 

Časová dotace: 2 x 90 minut 

Pomůcky/výtvarný materiál: mobil/tablet/jiný přístroj s fotoaparátem, přístup 

k internetu, vytištěné obrazy pro inspiraci na formátu A4, popřípadě stolní nebo kapesní 

zrcadla, dataprojektor, šátky, látky různých barev, stolní lampička pro dokreslení osvětlení 

Vazby k výtvarné kultuře: Nina Katchadourian, Rembrandt, Frans Hals 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. č. 30 - Frans Hals: Portrait of a 

woman, 1640 
Obr. č. 31 - Frans Hals: Portrait of a 

Man, 1640 
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Literatura k tématu: MATĚJČEK, A.; OKUNEV, N. L.: Dějiny umění v obrysech. 

V Praze: Melantrich, 1942, [v tiráži 1948]. Dostupné také z: 

https://ndk.cz/uuid/uuid:cb42da50-f68b-11e3-b4ad-005056827e51 

Výtvarný úkol: Žák se seznámí s pojmy portrét a autoportrét a pracuje se svou tváří 

a tělem jako s materiálem pro výtvarné vyjádření. Žáci zvažují různé koncepční, technické 

a praktické nápady pro vytváření autoportrétů ve stylu holandského barokního malířství. Žák 

si osvojí postup při tvorbě portrétní a autoportrétní fotografie a je schopen si uvědomit 

podobnost s díly z dějin umění a způsobu jejich vzniku v souvislosti s poskytnutými 

reprodukcemi.  

Motivace: Už vás někdy někdo vyfotografoval nebo namaloval? Vyfotografovali nebo 

namalovali jste někdy někoho? Vyfotografovali jste se někdy sami? Proč myslíte, že máme 

potřebu fotograficky zaznamenávat osoby a události z našeho života? Dokázali byste 

vysvětlit co je to portrét? Proč myslíte, že umělci vytvářejí portréty?  Dokázali byste vysvětlit 

co je autoportrét? Proč myslíte, že umělci vytvářejí autoportréty? Pedagog seznámí žáky 

s některými díly Niny Katchadourian a žáci mají možnost porovnat tato díla s obrazy 

holandských barokních malířů. 

Zadání: Vyberte si jeden z obrazů Franse Hals (nebo jiného holandského barokního 

malíře) a zkuste co nejpřesněji napodobit vzhled, gesta a výraz osoby na obraze. Můžete 

použít věci běžné denní potřeby jako doplňky nebo rekvizity. Tvořte ve dvojicích, kde jeden 

z vás bude v roli režiséra a druhý v roli objektu. 

Postup a popis činnosti: 

1) Pedagog představí několik ikonických děl z oblasti holandského barokního 

portrétování. 

2) Podívejte se na portréty a autoportréty barokních malířů a řekněte co na nich 

vidíte. Jak je obraz uspořádán? Hraje na obraze roli osvětlení? Jakou roli hraje 

kontrast na obraze? Kdyby bylo pozadí šedé, co by se s obrazem stalo? Můžeme 

https://ndk.cz/uuid/uuid:cb42da50-f68b-11e3-b4ad-005056827e51
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poznat, jak se postava na obraze cítí? Jak dlouho asi trvalo takové obrazy vytvořit? 

Vypadají lidé na nich přirozeně nebo zaujímají nějakou pózu? 

3) Znáte pojem selfie? Vyfotili jste někdy selfie?  Dokázali byste vysvětlit co to 

je selfie? Kde se fotografie tohoto typu nejčastěji používají? Vypadají na každé 

takové fotografii lidé přirozeně?  Jak dlouho myslíte, že trvá takovou fotografii 

vytvořit? Znáte nějakého autora či autorku, který/á pracuje se selfie ve své tvorbě? 

4) Pedagog žáky seznámí s díly umělkyně Niny Katchadourian. Vysvětlí, jak 

díla vznikla a myšlenku děl. V malých skupinách se žáci pokusí porovnat umění 

tradičních autoportrétů s moderní selfie. 

5) Žáci jsou vyzvání, aby se pokusili bez mluvení vytvořit řadu, od nejvyššího 

po nejmenšího. Po dokončení, každý žák utvoří dvojici se spolužákem, který je po 

jeho pravé/levé ruce. Jako ledolamku využijeme krátkého pohybového cvičení. 

Jeden z dvojice vždy předvede pózu či grimasu a druhý z dvojice se ji snaží 

pojmenovat. Po chvíli se ve dvojici vymění. Všechny dvojice pracují současně. Po 

ukončení aktivity můžeme přejít k hlavní tvorbě hodiny. 

6) Žáci jsou vyzváni, aby si vybrali jeden nebo více obrazů, které se jim líbí. 

Pedagog žáky nabádá, aby obraz pečlivě prostudovali do detailu. 

7) Následně mají žáci za úkol připravit si místo, kde budou fotografii realizovat 

a improvizované pomůcky, které můžou využít dle vlastního uvážení (například 

šátek jako pozadí fotografie).  

8) Poté se žáci pokusí stylizovat svoje tělo tak, aby co nejpřesněji napodobili 

vzhled a pózu osoby na obraze (její gesta i výraz). Jeden žák je zde režisérem, který 

připravuje scénu a objekt a druhý žák je zde objektem. Role si poté vymění. 

9)  Výslednou pózu zaznamenají pomocí fotoaparátu na samospoušť (nebo 

požádají o pomoc kamaráda). 
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10)  Žáci fotografie zašlou emailem/umístí na google disk nebo jiným způsobem 

přetáhnou do počítače, aby bylo možné je promítnout na projektoru. Žáci tak mají 

možnost prohlédnout si fotografie všech. Následuje reflektivní dialog. 

Návrh reflektivního dialogu: Co jsi se dnes dozvěděl o portrétní fotografii? Co jsi se 

dozvěděl o autoportrétu? Jak se ti pracovalo? Co si se dozvěděl o holandském barokním 

portrétování? Proč sis vybral/a zrovna tento obraz? Jak si myslíš, že se osoba na obraze cítí? 

Na co podle tebe osoba na obraze myslí? Bylo pro tebe těžké se nastylizovat jako osoba na 

obraze? Myslíš, že je při fotografování důležitá trpělivost? Můžeme použít stíny a světlo 

k vyjádření nálady a pocitů?  

 

2.4.5. Blok č. 4: Rembrandtovské stáří 

Téma: Rembrandtovské stáří 

Anotace: Tento závěrečný blok hodin propojuje některé znalosti a schopnosti, které 

žáci získali během hodin předchozích (tedy schopnost interpretovat a parafrázovat dílo, 

schopnost využívat aplikace určené pro úpravu fotografií, schopnost vytvořit scénu). Žáci 

při této aktivitě zkoumají a analyzují Rembrandtovy obrazy a vytvoří vlastní parafrázi. Cílem 

hodiny je vytvořit a fotograficky zdokumentovat scénu, která se podobá vybranému obrazu 

a následná prezentace díla. 

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ 

Koncepty: stáří, mládí, krása, tělo, ošklivost, fotografie, interpretace, parafráze, 

relativita 

Časová dotace: 2 x 90 minut 

Pomůcky/výtvarný materiál: dataprojektor, látky, šátky, kapesní či stolní zrcadla, 

divadelní líčidla, tabule, fotoaparáty/ mobilní telefony nebo tablety s fotoaparátem 
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Obr. č. 34 - Rembrandt: Self-portrait, 

1659 

Vazby k výtvarné kultuře: Laura Hofstadter (Stages), Milena Dopitová (Sixty 

something), Rembrandt Harmenszoon van Rijn 

 

 

 

Literatura k tématu: BOCKEMÜHL, M.: Rembrandt:1606-1669: tajemství 

odhalené formy. Praha: Slovart, 2009. ISBN 9788073912406. 

Výtvarný úkol: Žák pracuje se svým tělem jako s výtvarným materiálem. Žák 

fotografii chápe především jako pomůcku zaznamenávání skutečnosti. Žák vytvoří vlastní 

autoportrét, zaznamenaný prostřednictvím digitální fotografie, na dané téma. 

Motivace: Které slovo se vám vybaví, když se řekne STÁŘÍ. Koncepty postupně 

zapisujte na tabuli. Pedagog se snaží rozvinout debatu na téma: Co se vám vybaví ve spojení 

se slovem stáří? A proč? Pojí se se stářím jen smutné a negativní věci? Kdy podle vás začíná 

stáří? Jaké aktivity lidé podnikají ve stáří? Myslíte si, že většina starých lidí si přeje zůstat 

v klidu a ústranní? Zkuste jmenovat jednu věc, která je na stáří pozitivní? Může být i mladý 

člověk starý? Laura Hofstadter nás konfrontuje tím, že se ve svém věku inscenuje do obrazů, 

na kterých jsou zobrazeni povětšinou mladí lidé a svými parafrázemi nás upozorňuje na 

stereotypní představy společnosti, která je posedlá mládím. 

Obr. č. 33 - Rembrandt: Portrait of 

Mother of Rembrandt, 1630 
Obr. č. 32 - Rembrandt: Old Woman in 

Prayer, 1630 
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Zadání: Pokuste se napodobit obraz, na kterém je zobrazen starý člověk. Napodobte 

pózu, mimiku a gestikulaci staré osoby na obraze. Použijte věci běžné denní potřeby jako 

rekvizity a divadelní líčidla pro úpravu obličeje. (Pro inspiraci na líčení obličeje mohou žáci 

použít aplikaci FaceApp, která je volně ke stažení a dokáže automaticky z tváře mladého 

člověka vytvořit vrásčitou tvář. (odkaz ke stažení: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&hl=cs&gl=US)  

 

Postup a popis činnosti: 

1) Pedagog seznámí žáky s umělkyní Laurou Hofstadter a její sérií fotografií 

Stages. Vede s žáky debatu o tom, co je na fotografiích zobrazeno a jak na ně 

fotografie působí. Jak podle vás umělkyně Laura Hofstadter narušuje naše představy 

o tom, co je krásné a o předsudcích, které o stáří máme? 

2) Pedagog žáky seznámí s vybranými díly Rembrandta Harmenszoon van Rijn. 

3) Pedagog vyzve žáky, aby si každý vybral jeden z obrazů a pokusil se ho 

pomocí gest a póz a líčení co nejvěrněji napodobit. (Výslednou fotografii můžeme 

upravit v aplikaci na stárnutí obličeje). 

4) Výslednou fotografii žáci umístí na google disk, zašlou emailem, nebo jiným 

způsobem přetáhnou do počítače, aby bylo možné je promítnout na projektoru. Žáci 

tak mají možnost prohlédnout si fotografie všech. Následuje reflektivní dialog. 

Návrh reflektivního dialogu: Jak se ti pracovalo? Jak na tebe působí fotografie, 

kterou si pořídil/a pomocí aplikace? Proč sis vybral/a zrovna tento obraz? Jak si myslíš, že 

se osoba na obraze cítí? Na co podle tebe osoba na obraze myslí? Byla pro tebe aktivita 

náročná? Bylo těžké se nastylizovat jako osoba na obraze? Jak ses cítil, když ses když ses 

převlékl za starého člověka?  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&hl=cs&gl=US
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3. VÝTVARNÁ ČÁST 

3.1. Předmluva 

Hlavní myšlenkou mého výtvarného projektu je tvorba inscenovaných fotografií na 

téma „Staň se uměleckým dílem“.  Již v prvopočátku přemýšlení o obsahu bakalářské práce 

jsem měla v hlavě představu, že bych se ráda pokusila o vlastní inscenace sama sebe do 

známých uměleckých děl. Prvoplánovou inspirací pro mě samozřejmě byly výzvy, o kterých 

hovořím v předmluvě této práce, ale mnohem hlubší inspirací se pro mě stali autoři a 

autorky, které jsem představila v teoretické části práce, jako je Cindy Sherman, Yasumasa 

Morimura či Laura Hofstadter, díky kterým jsem začala přemýšlet nad inscenováním sebe 

sama do uměleckých děl trochu jinak. Stejně jako oni, inscenuji sebe sama jak do ženských, 

tak do mužských postav. Na jednu stranu se snažím o věrné zachycení sebe sama v 

kompozici „jako původní malba“, ale zároveň tvořím nový fotografický obraz. Rozhodla 

jsem se, že se zaměřím pouze na malířská umělecká díla s jednobarevným či vzorovaným 

pozadím. Při výběru díla hrálo roli také možnost jeho ztvárnění bez nutnosti značného 

zásahu do výsledné fotografie pomocí programů na úpravu fotografií. Díla jsem si vybrala 

jsem si vybrala proto, že ve mně vyvolávají určité emoce a mám k nim kladný vztah. 

Vybírala jsem si je různorodě dle vlastního uvážení, z různých období a od různých umělců. 

Výsledkem této části práce je série fotografií, ve kterých scénuji sama sebe do konkrétního 

vybraného uměleckého díla. 

 

Obr. č. 36 - Rene Magritte: 

The Son of Man, 1964 

Obr. č. 35 – Kamila 

Krňáková: Jablko nepadá 

daleko od stromu, 2021 

Obr. č. 37 - Kamila 

Krňáková – Žena v turbanu, 

2021 

Obr. č. 38 - Jan van Eyck: 

Portrait of a Man (Man in 

a Turban), 1433 
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3.2.  Postup a reflexe tvorby 

Předtím než jsem zahájila samostatnou tvorbu tak jsem každé dílo podrobila 

důkladnému zkoumání. Následně jsem stanovila jeho charakteristické prvky, se které budu 

scénovat na vlastních fotografiích. Prvky jsem se pokusila napodobit pomocí vlastního těla 

a rekvizit. Snažila jsem se fotografii nakomponovat tak, aby byla skutečně podobná 

originálu. Pečlivě jsem zvolila každý detail, gesto či pózu. Výsledná scéna fotografií je 

tvořena celkovou kompozicí.  Do kompozic jsem scénovala sama sebe a pro zachycení jsem 

využila samospouště. S tělem ve fotografiích pracuji jako s výtvarným materiálem, který 

určuje podobu výsledného produktu. Při focení jsem využívala převážně denního světla 

občasně kombinovaného se světlem lampy. Jelikož využívám fotografie pouze jako nástroje 

k zaznamenávání reality, mohu si dovolit porušit většinu fotografických rad, předpisů a 

doporučení. Musím přiznat, že se mi ze začátku výtvarná část této práce jevila jako výzva, 

jelikož se považuji za velmi nefotogenního člověka, a tudíž se nerada fotím. Během tvorby 

jsem si však uvědomila, že vžít se do role někoho jiného je svým způsobem velice 

osvobozující a překvapilo mě, kolik zábavy jsem si při tvorbě užila. Také mě velmi 

překvapilo, kolik je za scénováním, sebescénováním a fotografováním skrytých příprav. Co 

se výsledné úpravy fotografií týče, snažila jsem se do výsledných fotografií příliš 

nezasahovat, ale u některých fotografie upravovala kontrast a barvy. Za hlavní přínos mé 

výtvarné části práce nepovažuji jen 

uspokojení touhy vyzkoušet si sebescénování, 

ale také mě tvorba výtvarné části práce 

donutila přehodnotit a přepsat časovou dotaci 

u jednotlivých hodin, které uvádím 

v didaktické části práce. 

  

Obr. č. 39 - Kamila 

Krňáková – Sobotní večer, 

2021 

Obr. č. 40 - Pablo Picasso: 

The Absinthe Drinker, 1901 
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ZÁVĚR 

V teoretické části práce jsem seznámila čtenáře s inspirací pro psaní mé bakalářské 

práce a představila několik výtvarných výzev jak z českého prostředí, tak ze zahraničí. Dále 

jsem představila pojmy, které v práci využívám, s důrazem na pojmy scéničnost a inscenace. 

Představila jsem tři autorky a jednoho autora, kteří se ve svých dílech inscénují do známých 

uměleckých děl a pracují s inscenovanou fotografií. V didaktické části jsem svůj projekt 

ukotvila v RVP pro ZV a stručně jsem vyzvedla některé klady propojení výtvarné a 

dramatické výchovy a využívání multimédií ve výtvarné výchově. Také jsem zde uvedla 

výpovědi tří pedagožek, které s dětmi realizovali projekty s velmi podobnou tématikou, ve 

kterých se děti inscenují do známých uměleckých děl. Poznatky z teoretické (a nakonec i 

výtvarné) části práce jsem se pokusila shrnout a formulovat do návrhů aktivit didaktické 

části, které by bylo možné realizovat v hodinách výtvarné výchovy na druhém stupni 

základních škol. Projekt se zaměřuje na období holandského barokního malířství a je navržen 

tak, aby měl dlouhodobější charakter. Cílem tohoto projektu je žákům přiblížit možnosti 

vnímání a interpretace některých uměleckých děl a propojit během hodin některé prvky 

výtvarné a dramatické výchovy. Je navržen také tak, aby bylo snadné jeho obsah 

transformovat na jakékoliv jiné období z dějin umění. Projekt by bylo také možné upravit 

pro jiný typ vzdělávací instituce (například základní uměleckou školu, gymnázium nebo 

střední školu).  

Sebescénování a fotografie se stali také dvěma výchozími body mé výtvarné části 

práce, kde jsem se pokoušela o vlastní inscenaci vybraných uměleckých děl a následně jsem 

tyto scény fotograficky zaznamenala. Ve výtvarné části taktéž vycházím z poznatků 

v teoretické části. S fotografickou tvorbou jsem neměla příliš mnoho zkušeností. V rámci 

práce jsem však měla možnost vyzkoušet si něco nového a ráda bych s tímto médiem 

pracovala i nadále. Také mi výtvarná část pomohla uvědomit si, zda je projekt s žáky 

realizovatelný, co všechno je k projektu potřeba a jakou časovou dotaci bych měla v projektu 

stanovit. 
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Velkým přínosem pro vznik této práce mi bylo předchozí studium a zejména předměty 

Výtvarná a vizuální kultura s magistrem Viktorem Čechem, Dramatická výchova 

s magistrem Romanem Musilem a Výtvarná výchova v sociální a terapeutické praxi 

s doktorkou Lucií Jakubcovou Hajduškovou. 

Při zpracovávání mé bakalářské práce mě velice překvapilo, jak je téma, které jsem si 

vybrala rozsáhlé a kolik různých aspektů se v něm prolíná. Rozhodně bych se této tématice 

věnovala ráda i v budoucnu.  
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