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ABSTRAKT

Diplomová práce se bude zabývat způsoby uchopení kresby jako nekonečného procesu, 

prožitku,  vedoucích  k  zintenzivnění  a  pochopení  sebe  a  svých  možností.  Vytváření 

dlouhodobých portrétních skic, jako neustálé opakování a zdokonalování kresby. Práce je 

rozdělena  do tří  částí.   V teoretické  části  práce definuji  historické užívání  kresby jako 

záznamu a  jako nástroj pro denní rituál ve výtvarném umění s důrazem na umělce 19. 20. 

století.   V  praktické  části   realizuji  a   představuji  sérii  portrétních  kreseb  v  různých 

technikách uvedených v teoretické části. V didaktické části zrealizuji výtvarnou řadu na 

téma "Nekonečná kresba" / kresba jako poznání světa.

KLÍČOVÁ SLOVA

Kresba, portrét , autoportrét, tvář, grafika,umělecký obraz, koláž



ABSTRACT

The thesis will consider ways of understanding drawing as an endless process, an 

experience leading to an intensification and understanding of the world, myself and 

capabilities of mine. Creation of long-term portrait studies, as a constant reiteration and 

improvement of the drawing. The theoretical part of the work defines the historical use of 

drawing as a material and tool for daily rituals in the visual arts, with an emphasis on 

artists of the 19th and 20th centuries. In the practical part, a series of portrait drawings was 

made in various techniques, which is listed in the theoretical part. In the didactic part, an 

artistic cycle on the theme "Endless drawing" / drawing as knowledge of the world was 

realized.
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Úvod 

V této diplomové práci zkoumám téma nekonečné kresby, její koncept a porozumění v 

historických, současných i vlastních kontextech. Toto téma se pro mě stalo zajímavým, a to 

jak svým místem v historii a následným vývojem, tak ve vztahu k výtvarné výchově dětí. 

Ve své diplomové práci se tedy zabývám studiem různých technik a metod seberealizace v 

oblasti kresby, studiem tvůrčích témat a jejich adaptací pro práci s dětmi.

Teoretická část práce popisují žánr portrétu a autoportrétu spolu s částí zabývající se 

nekonečným procesem kresby. Hlavní výtvarná část práce je doplněna tvorbou portrétních 

skic v různých uměleckých technikách. Poslední částí práce je didaktická část popisující 

autorský didaktický projekt věnující se tomuto tématu.

Ve své  diplomové  práci jsem se inspirovala tvorbou zahraničních i českých umělců. Z 

jejich rozmanitosti práce také hledám své vlastní přístupy ke kresbě, které zpracovávám v 

praktické části této práce.

Pro tuto diplomovou práci jsem získala informace z  literárních, internetových zdrojů, 

stejně jako z vlastní zkušenosti.
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1 Teoretická čast

1.1 Portrét ve výtvarném umění

V tomto  odstavci  se  pokusím o  definici  pojmu „portrét“  a   historii  žánru  portrétu. 

Portrét, je směr výtvarného umění věnovaný zobrazení konkrétní osoby nebo skupiny lidí - 

podrobný obraz člověka, jeho temperament, vnitřní a  životní postoj.

Vnější  podobnost  však  není  jediným  a  možná  ani  nejdůležitějším  rysem  portrétu. 

Skutečný portrétista  se neomezuje pouze na reprodukci vnějších rysů svého modelu, snaží 

se zprostředkovat vlastnosti její postavy, odhalit její vnitřní, duchovní svět. Je také velmi 

důležité ukázat sociální postavení portrétované osoby, vytvořit typický obraz představitele 

určité doby.  Jako žánr se portrét objevil před několika tisíci lety ve starověkém umění. 

Umělci, kteří vytvořili freskové portréty svých současníků, se nezabývali charakteristikami 

modelů a vnější podobnost v těchto obrazech je velmi relativní. 

Nejstarší formou grafiky je kresba. Její původ lze vidět v primitivních skalních obrazech 

a  v  antické  malbě,  kde  je  základem  obrazu  čára  a  silueta.  Ve  starověkém  Řecku  a 

starověkém  Římě  malba  neexistovala,  takže  portrétní  umění  bylo  vyjádřeno  hlavně  v 

sochařství. Velkým zájmem jsou malebné portréty vytvořené v Egyptě v 1. až 4. století 

našeho letopočtu. Tyto portréty jsou malovány na dřevěných deskách nebo plátně štětcem 

a tekutou temperou.

Ve  středověku,  kdy  bylo  umění  podřízeno  církvi,  se  v  malbě  vytvářely  hlavně 

náboženské obrazy. (Lyubimov, 1996).

Rozkvět žánru portrétů začal během renesance. Mnoho slavných mistrů renesance se 

obrátilo k portrétní malbě, včetně Botticelliho,  Raphaela, Leonarda da Vinci. Největším 

dílem světového umění bylo slavné mistrovské dílo Leonarda - portrét „Mona Lisa“, ve 

kterém mnoho portrétistů následujících generací vidělo vzor.

Tizian sehrál obrovskou roli ve vývoji evropského žánru portrétů.V průběhu renesance 

se  mnoho  umělců,  kteří  vytvářeli  oltářní  a  mytologické  kompozice,  obrátilo  k  žánru 
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portrétů.  Uznávaným mistrem  portrétního  žánru  byl  německý  umělec  Albrecht  Dürer, 

jehož autoportréty diváky stále těší a slouží umělcům jako příklad. (Dyatleva, 2002)

Během renesance  se  v  evropském malířství  objevily  různé  podoby portrétu.  Portrét 

poprsí byl v té době velmi populární, přestože se objevily i poloviční generační obrazy a 

portréty plné délky. Rozšířené byly také skupinové portréty, kdy umělec ukázal několik 

modelů  na  jednom  plátně.  Příkladem  takového  díla  je  „Portrét  papeže  Pavla  III.  s 

Alessandrem a Ottaviem Farnesem“ (1545–1546) od Tiziana.

V 17. století  zaujímal  v evropském malířství  významné místo intimní portrét,  jehož 

účelem je ukázat stav mysli člověka, jeho pocity a emoce. Nizozemský umělec Rembrandt 

se stal uznávaným mistrem tohoto typu portrétu.

Žánr  portrétů  se  dale  rozvíjel  v  18.  Století.  Portrét,  na  rozdíl  od  krajiny,  poskytl 

umělcům dobrý příjem. Mnoho malířů,  kteří  se zabývali  tvorbou slavnostních portrétů, 

snažili  se  lichotit  bohatému  a  ušlechtilému  zákazníkovi,  snažili  se  zdůraznit 

nejatraktivnější  rysy  jeho  vzhledu  a  zastřít  nedostatky.  Ale  nejodvážnější  a 

nejtalentovanější  mistři  se  nebáli  hněvu  vládců  a  ukázali  je  lidem  takové,  jakeí  ve 

skutečnosti jsou, aniž by skrývali jejich fyzické a morální nedostatky.  

Národní škola portrétu se objevila v Anglii. Jeho největšími představiteli jsou umělci J. 

Reynolds a T. Gainsborough, kteří  pracovali  v 18. Století.  Jejich tradice zdědili  mladší 

angličtí  mistři:  J.  Romney,  J.  Hopner,  J.  Opie.  Důležité  místo  zaujímal  portrét  ve 

francouzském umění.  Jedním z  nejtalentovanějších  umělců  druhé  poloviny 18.  -  První 

čtvrtiny  19.  století  byl  J.L.  David.  K  žánru  portrétu  se  obrátili  také  představitelé 

modernistických  hnutí,  která  se  objevila  ve  20.  století.  Mnoho  portrétů  nám zanechal 

slavný francouzský umělec Pablo Picasso. Tyto práce lze přiřadit k vývoji práce mistra.

Ve výtvarném umění je portrét jedním z předních žánrů malby, sochařství a grafiky, 

stejně jako fotografie. Žánr portrétu je založen na pamětním principu – zachování vzhledu 

konkrétní osoby. Nejdůležitější podmínkou portrétu je podobnost obrazu s portrétem, a to 

nejen  vnější,  zde  je  důležité  pravdivě  odhalit  duchovní  svět  konkrétního  člověka  jako 

představitele  konkrétní  historické  éry,  národnosti,  sociálního  prostředí.  Portrét  typicky 

zobrazuje tvář současného umělce a je vytvořen přímo podle skutečnosti. Spolu s tím byl 
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vytvořen historický portrét, zobrazující postavu minulosti a vytvořený ze vzpomínek nebo 

představivosti  na  základě  dokumentárního  nebo  literárního  materiálu.  Jak  v  portrétu 

současníka, tak v historickém portrétu je objektivní obraz doprovázen určitým přístupem 

umělce  k  jeho  modelu,  odrážejícím  jeho  vlastní  světonázor,  estetické  přesvědčení.  V 

závislosti  na  účelu,  umělecké  formě  a  povaze  zobrazení,  jsou  portréty  monumentální 

(sochařské  památky,  fresky,  mozaiky),  ceremoniální  (nebo  reprezentativní)  a  intimní, 

poprsil a v plném rozsahu, zepředu ( en face),  profil atd. V různých epochách se rozšířily 

portréty  na  medailích  a  mincích,  na  kamejích  drahokamech  (vytesané  do  kamene)  a 

miniaturní portrety. Podle počtu znaků jsou portréty rozděleny na jednotlivé,  spárované 

(dvojité) a skupinové portréty. Specifickým typem portrétu je autoportrét. Hranice žánru 

portrétu jsou velmi flexibilní. Portrét lze často kombinovat v jednom díle s prvky jiných 

žánrů - krajinou, bitvou, designem zobrazením interiéru atd. Portrét může odhalit vysoké 

duchovní  a  morální  principy  člověka,  ale  zároveň  pravdivou,  někdy  nemilosrdnou 

identifikaci  negativních  rysů  modelu;  tento  problém  je  vyřešen  portrétní  karikaturou, 

karikaturou, satirickým portrétem.

 Původ portrétu sahá až do starověku; první významné příklady jsou ve staroegyptském 

sochařství.  Ve  starověkém  Řecku,  v  klasické  éře,  vznikají  zobecněné  idealizované 

sochařské  portréty  básníků,  filozofů  a  vládců.  Během  renesance  dochází  k  širokému 

rozkvětu obrazového, sochařského a grafického portrétu. Práce tohoto období se vyznačují 

zásadní  spolehlivostí,  psychologickou  expresivitou  charakteristik.  Nejvyšší  úspěchy 

portrétu této doby jsou spojeny s prací italských a nizozemských malířů.  Jejich tradice 

úspěšně rozvíjeli umělci následujících období a uměleckých směrů. V Rusku se zvýšený 

zájem o portrét projevuje v 17. století a během tohoto období se rozšířila parsuna. V 18. 

století. začíná intenzivní rozvoj sekulárního portrétu, který se na evropské úrovni dostal na 

konci  století.  Významným  způsobem  k  rozvoji  ruského  portrétního  malířství  přispěli 

potulní umělci (20. století), kteří rozšířili tematický rozsah žánru portrétů: jejich modely se 

staly  zástupci  obyčejného  lidu,  demokratické  inteligence.  Jejich  úspěchy  v  oblasti 

psychologického portrétu úspěšně rozvinuli mistři 20. století. (Encyclopedia of Art, 2012).

Portrét může odhalit vysoké duchovní a morální vlastnosti člověka. Zároveň je portrét 

přístupný  k  pravdivé,  někdy  nemilosrdné  identifikaci  negativních  vlastností  modelu  (s 
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posledně jmenovaným je spojena zejména portrétová karikatura, satirický portrét). Obecně 

lze  říci,  že  portrét  spolu  s  přenosem  charakteristických  individuálních  charakteristik 

jednotlivce dokáže hluboce odrážet  nejdůležitější  sociální  jevy v komplexním prolínání 

jejich rozporů.

Portrétní umění je jedinečným světem představivosti umělce, který se snaží ve svých 

dílech vyjádřit krásu člověka a jeho obrazu, rozmanitost okolního světa a jeho bohatství.

Můžeme tedy uzavřít, že zrození portrétu nám dalo obrovský základ pro řešení nových 

problémů v portrétu.  Portrét  úzce souvisí  se staletou historií  světové umělecké kultury. 

Stejně jako v jiných žánrech se zavedla vlastní tradice, vyvinuly se vlastní kánony.

Portrét v českém prostředí.

Jak už víme, portrét v různých formátech a technikách malby i kresby byl nejčastější 

malířskou objednávkou. Za specialistu v malovaném portrétu platí Antonín Machek. Malíři 

v  českém  prostředí  vyjádřili,  už  před  nástupem  fotografie,  spektrum  možností  a  typů 

portrétu,  včetně  skupinové  podobizny.  Měšťanská  společnost  od  konce  18.  století 

zdůrazňovala v podobizně občanské ctnosti a profesi,  o něco později vstřebávala kánon 

aristokratického portrétu.  Díky mistrovství v zachycení  psychologie jedince i naznačení 

jeho  sociální  role,  portréty  od  Josefa  Hellicha  a  Josefa  Mánesa  patří  k jejich 

nejvýznačnějším dílům.

Obrázek 1 F. Tkadlík,Podobizna Josefa Dobrovského, 1820   

Obrázek 2 F. Tkadlík, Podobizna  Otakara Černína, 1823                                                                                     
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Obrázek 3      A. Machek, Podobizna sochaře Malinského,1818                     

Obrázek 4      J. Bekl podle J. Mánesa .Podobizna F. L. Riegera,  1849                        

                                                                                                                                    

Když  mluvíme  o  realistech,  moderní  realismus  překračoval  nároky  na  věrohodnost 

detailu:  zdůrazňoval  bezprostřednost  vidění  a  důraz  na  obraz  života  či  soudobou 

společnost.

V českém malířství se rozvíjel zejména díky podnětům z Paříže, a osvojili si jej malíři 

narození  kolem roku 1830.  Do přímého  kontaktu  s  pokrokovou tvorbou  Francouzů se 

dostali Soběslav Hippolit Pinkas a Viktor Barvitius, kteří však po svém návratu do Prahy 

na tuto linii už nenavázali.  Ojedinělý význam má pražská tvorba malíře Karla Purkyně, 

kladoucí nad tradiční hierarchii námětů kritérium ztvárnění uměleckého obrazu, pro nějž 

který proragoval i jako publicista. Největšího ohlasu dosáhla tvorba Jaroslava Čermáka, 

působícího zejména v Paříži, a známého zejména malbami z prostředí jižních Slovanů.

Malíři  a  sochaři  narození  kolem poloviny  19.  století  vstoupili  na  uměleckou  scénu 

během 70. let a utvořili v českém umění první silnou generaci, někdy nazývanou i generací 

Národního divadla, protože řada z nich se podílela na výzdobě jeho budovy (zvl. kolem 

roku 1880). Představitelé této generace studovali většinou v Praze a ve Vídni, Mnichově a 

Paříži,  a  poté  působili  vesměs  v  Praze.  Nejuznávanějším  domácím  umělcem  byl,  po 

úspěších  při  výzdobě  Národního  divadla,  Ženíšek.  Talentem  pro  kompozici  a  celkový 
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výraz se vyznačoval Aleš, který nejoriginálněji navazoval na Josefa Mánesa. Mezinárodně 

nejúspěšnější byli Brožík s malbami z historie a Hynais s alegorickými kompozicemi. Na 

většinu  příslušníků  této  generace  zapůsobila  tvorba  o  něco  staršího  Gabriela  Maxe, 

nejdůležitějšího malíře českoněmeckého původu v této skupině. Z mladších pak Jenewein, 

Schwaiger, Pirner a Schikaneder předznamenali  od 80. a 90. let  vývoj k symbolismu a 

secesi.

1.1.2    Аutoportrét

Portrét a autoportrét má v dějinách umění své pevné místo a je v nich zastoupen od 

samotného počátku. Ukázky, na kterých tento dlouhodobý vývoj ukazuji, jsou jen mým 

výběrem a jen minimem toho, co dějiny umění skutečně nabízí.

Kreslení vlastního portrétu má pro kreslíře-začátečníka několik předností. Především se 

lze při něm nejlépe naučit aplikovat lineární kresebný názor na figuru, to znamená projít 

obtížnou cestu od modelace k lince.  Další  předností  autoportrétu je skutečnost,  že toto 

kreslení  je  naprosto zbaveno zábran,  studu a  obav před společenským nezdarem,  které 

bývají  spojeny  s  portrétováním  jiných  lidí.  Proto  pak  může  být  velice  svobodné  a 

nezávislé.

Autoportrét je svým způsobem malířovým deníkem.  Provázel a provází mnohé umělce 

od chlapeckých let až do smrti a byl výtvarným přepisem malířova filozofického vývoje. V 

tom je jeho zvláštní, neselhávající autentičnost, které se mnohdy v jiných dílech dosahuje 

nesnadněji nebo méně přesvědčivě. Jedná se o vlastní podobizny Albrechta Durera, řadu 

autoportrétů  Rembrandtových  a  Goghových  .  V  období,  kdy  se  kresba  ještě 

neosamostatnila  jakožto  svébytný obor  výtvarné  činnosti,  byl  vlastní  portrét  jistě  často 

motivován faktem, že model byl vždy k dispozici. 

V  moderním  umění  Vincent  van  Gogh  vytvořil  výjimečnou  řadu  autoportretů  jako 

Rembrandt,  stejně  dobře  však  můžeme  jmenovat  Maxe  Beckmanna,  Egona  Schieleho, 

Kathe Kolwitzovou,Oscara Kokoschku, Maxe Švabinského a jistě mnoho dalších. Vlastní 

tvář zůstává pro každého kreslíře velikou školou.
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Teoretici umění se ve svých studiích žánru přírody a historie portrétování také dotýkají 

problému autoportrétu. Zde je definován jako typ, odrůda, „specifický subžánr“ portrétu, 

samostatná sekce v rámci žánru portrétu, která vnímá všechny zákony klasifikace druhého, 

ale má svou vlastní historii.

Autoportrét, který se rozpouští v prostoru kultury a života, získává svůj vlastní obraz, 

který představuje nejen umělcova znalost sebe sama, vědomí sebe sama, ale také znalost a 

porozumění  své  době.  Holistická  kulturní  a  historická  dynamika  obrazu  autoportrétu 

prostupuje všemi fázemi vývoje evropské umělecké kultury. A v tomto hnutí se odvíjí od 

hledání formy obrazové reprezentace mistra v obsahu díla,  které vytvořil  (období „pre-

autoportrétu“),  prostřednictvím  „dokončeného  a  vyřešeného  celku“  zavedeného  žánr 

autoportrétu (Nový čas), k jeho vědomému překonávání a ničení (20. století).

Kulturní význam zážitku z autoportrétu se transformuje z aktualizace sebeuvědomění v 

rámci tradiční kultury, dominance autorovy sebereflexe ve znalostech vnějšího světa. Na 

samotném autoportrétu, jako obrazné formě dialogu kreativního člověka se sebou samým, 

jeho časem, kulturou jako celkem, se vytváří a integruje „já“ osoby a umělce určité doby.

Charakteristické, že se člověk obrací k vytváření vlastního portrétu a k tomu, jaké úkoly 

si  stanoví,  co  znamená,  že  je  realizuje,  jaké  umělecké  a  osobní  zkušenosti  získá. 

Autoportrét ztělesňuje proces sebeuvědomění, dynamiku vytváření sebe sama člověkem, 

umělcem, dobou, kulturou.  Umělec prostřednictvím malby předává své vlastní  vědomí, 

pocity,  stav  mysli,  svou  osobnost.  Je  to  autoportrét,  který  pozvedá  obraz  na  úroveň 

symbolického  zobecnění.    Například  anglická  škola  portrétu  byla  vnímána  jako zdroj 

formálních technik a nápadů, které by mohly ukázat cestu ven ze slepé uličky naturalismu.

V myslích generace 60. - 80. let 19. století byl profesionální a tvůrčí potenciál umělce 

ve větší míře důsledkem jeho společenského postavení. Estetika byla vědomě podřízena 

sociálnímu.

Estetika  realismu  těchto  desetiletí  se  řídila  především  vyobrazením  reality  v  jejích 

podobách, protože realita se zdála být přirozeně obdařena estetickou kvalitou. Jedním z 

hlavních  se  stal  požadavek  na  objektivitu  znázornění  samotného  života,  střízlivost  a 

14



pravdivost. Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost individuální lidské tváři a dívat se do 

konkrétnosti.

 Autoportrét  ve výtvarném umění je jediným a jedinečným svého druhu kvintesencí 

principu  „autoportrétu“,  který  je  neměnnou  součástí  každého  uměleckého  a  obecněji 

kulturního aktu. Stejně jako každé umělecké dílo je „odrazem tváře tvůrčí individuality, 

která jej stvořila,“ tak i v umění jako celku si kultura strukturálním uspořádáním jako celek 

vytváří pro sebe svůj vlastní „obrazový model“ (MS Kagan ). Skutečnost, že se každý druh 

a  žánr  umění  neustále  zduchovňuje,  se  v  nich  obvykle  projevuje  pouze  nepřímo  jako 

vnitřní vůdčí energie uměleckého obrazu, jako „autoportrétní“ impuls umělecké vize, je 

hlavním tématem autoportrétu.

Začátek 20. století je obdobím nových objevů v umění. Umělec se snaží vyjádřit ducha 

doby,  samotný  cyklus  změn.  Před  několika  staletími  byl  umělec  připraven  věnovat  se 

společnosti, odhalit její zlozvyky a neohlédnout se za svým jménem. Ale na přelomu 19.-

20.století se rozhodující strategií kreativity stává individuální obraz světa.

Umění  na  přelomu  století  je  zrcadlem  radikálních  a  někdy  tragických  událostí  ve 

světových dějinách. Inovativní umělecké formy dávají vzniknout novým směrům v umění. 

Autoportréty jsou neoddělitelně spjaty s plynutím dobu, tak bouřlivé a rozmanité, že už to 

nebylo možné ignorovat.

Přelom 19. až 20.století pro autoportrét byl výchozím bodem i pro naši současnost. Je to 

drsná  a  nejednoznačná  doba,  kdy  po  celém  světě  dochází  k  revolučním  průlomům  v 

různých oblastech vědy, kultury a společnosti.  I  když myšlenky novátorů ztrácejí  svou 

ostrost a význam, portrét a autoportrét nadále převládají v zavedených normách.

Velmi  charakteristický  autoportrét  pro přelomu 19.  Až 20.  století,  projevující  se  ve 

snaze  transformovat  vzhled  konkrétního  člověka  podle  subjektivní  vůle  umělce.   Tato 

snaha  se  nejjasněji  projevila  v  umění  secesního  stylu,  kde  se  neukázala  ani  tak 

transformace určité osoby, jako programový požadavek transformace prozaické reality, v 

souladu s romantizujícím pojetím osobnosti. Jedna z forem autorovy sebevyjádření.

Konec  19.  Začátek  20.  století  lze  nazvat  rozkvětem  žánru  autoportrétu.  V  éře 

individualismu mají umělci tendenci jít hluboko do sebe, zapojit se do sebepoznání. Somov 
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K.A. ve svých autoportrétech nehledá originální kompoziční řešení. Hlavní rozdíly mezi 

autoportréty jsou ve výrazu očí.

Je velmi zajímavé sledovat, jak se přístup k autoportrétu mění mezi různými autory v 

různých časových obdobích.

1.1.3. Umělecký obraz v portrétu

Umělecký obraz je sebeuvědomění. Umělecké dílo vzniká pouze tehdy, když se obraz 

stává  uměleckým obrazem,  ve  kterém je  určitý  objekt  nebo  jev  osvětlen  myšlenkou  a 

pocitem člověka. 

Momentem přenášeným na obrázek není film zastavený na obrazovce a ani fotografie 

pořízená  za  zlomek  sekundy.  Umělecký  obraz  má  neporovnatelně  širší  a  významnější 

životní a estetickou hodnotu. Pouze na první pohled se zdá, že jde o zobrazení jednoho 

okamžiku,  ve  skutečnosti  je  umělecký  obraz  výsledkem  generalizace  života,  syntézou 

mnoha okamžiků podobných tomu, který je znázorněn na obrázku.

Umělecký  obraz  v  portrétu  jako  jednota  jednotlivce  a  typického,  objektivního  a 

subjektivního.  Umělecký  obraz  je  nejsložitějším  a  mnohostranným  produktem  tvůrčí 

činnosti člověka.

Uvažujeme o uměleckém obrazu z realistického hlediska a definujeme tento koncept 

jako prostředek a formu reflexe reality v umění, které je stejně jako umění nejsložitějším a 

mnohostranným  produktem  lidské  tvůrčí  činnosti.  Umělecký  obraz  ztělesňuje  jednotu 

obecného a jednotlivce.

Individuální  “(lat.  nedělitelný)“představuje jedinečný charakter konkrétní osobnosti v 

celku jejích zděděných a získaných specifických rysů a v portrétní  malbě je spojeno s 

psychologií individuality.

Portrét předpokládá jak přenos vnějších podobností, tak vyjádření vlastností, podstaty, 

duše člověka, předpokládá odhalení osobnosti - postavy, psychologie modelu, tj. vytvoření 

obrazu  skutečneho  konkrétního  člověk.  Účelem  vytvoření  portrétu  je  objevení  „hlavní 

myšlenky osobnosti“, aby byl její obsah explicitní.
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„Autoportrét“, zejména pokud umělec vytváří portrét, pak je v něm cíl do určité míry 

vyjádřením subjektivního  -  autorova  vlastního  „já“.  Jakýkoli  umělecký  obraz  není  nic 

jiného než jakýsi autoportrét jeho tvůrce. Tato „autoportrétnost“ je přítomna v jakémkoli 

uměleckém obrazu, v jakémkoli portrétu od samého začátku, zejména v portrétní malbě. 

Při výběru modelu se umělec připravuje použít své vlastní prostředky, aby o tom vyprávěl 

na  plátně  v  malířském  jazyce:  barva,  kompozice.  Autoportrét  při  tvorbě  uměleckého 

obrazu  v  portrétní  malbě  se  může  projevit  nejen  jasností  autorova  chápání  samotného 

modelu, ale také způsobem jeho interpretace.

Obraz  vytvořený  umělcem  není  jen  „sebevyjádřením“,  výtvorem umělcova  vědomí, 

který neexistuje nezávisle na vnějším světě, ale je nutně umělecky vytvořeným obrazem 

objektivní reality.

Umělecký obraz je vždy jedinečný, zásadně originální. Každý tah, stín na portrétu má 

velký význam pro odhalení individuálního obrazu osobnosti.  Výraz obličeje,  oblečení a 

dokonce  i  pozadí  slouží  k  ztělesnění  postavy.  A  to  vše  vytváří  v  portrétu  ten  živý  a 

emotivní výraz.

1.2 Kresba

Kresba je nejstarším druhem výtvarného umění,  je poddruhem grafiky a strukturním 

základem jakéhokoli obrazu. Po mnoho let zůstala v podstatě jen pomocným nástrojem v 

díle umělce, sochaře nebo architekta. Většina tvůrčích osobností po dokončení práce na 

dalším díle  obvykle zahodila  četné náčrtky a skicy.  Teprve na počátku 20. století  byla 

kresba uznána jako plnohodnotný autonomní typ malby.
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Obrázek 5 Leonardo da Vinci. «Turínský autoportrét»

Obrázek 6 Rembrandt Harmens van Rayne.  «Tři ukřižování»

Kresba pro mistra slouží jako vhodný prostředek k poznání skutečnosti a zobrazení ve 

svém uměleckém díle. V procesu kreslení z modelu nebo z paměti malíř pečlivě analyzuje 

tvary zobrazených předmětů,  určuje pro ně ideální  místo v kompozici.  Kresba pomáhá 

člověku zachytit na papíře jednotlivé momenty tvůrčího hledání. Během dlouhého období 

práce  na obraze  se původní  záměry a  nálada  autora často radikálně  mění.  Při  pohledu 

v četných osnovách a náčrtech se malíř znovu ponoří do vnitřního světa vlastních zážitků a 

vzpomínek.

Historie kresby

Historie kresby pochází ze samých počátků lidské civilizace. Po mnoho tisíciletí před 

příchodem psaní naši předkové zobrazovali lovecké scény, postavy lidí a zvířat na stěnách 

jeskyní, aby si navzájem sdělovali důležité informace. Starověké skalní malby mají velkou 

historickou hodnotu  a jsou zajímavé pro historiky umění a umělce.

Až do 14.  století  neexistoval  žádný zásadní  rozdíl  mezi  kresbou a  malbou.  Umělci 

nepoužívali  šerosvit  a  liniové  modelování.  Na  egyptských  pyramidách  a  starořeckých 

vázách dominuje schematické znázornění předmětů a lidí. Se začátkem renesance došlo k 
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rychlému  rozvoji  a  formování  kresby.  V  této  době  byl  položen  základ  teorie  a  praxe 

evropského umění. Kresba se používá v malbě různých žánrů od vynikajících mistrů doby, 

Raffaella Santiho a Michelangela Buonarrotiho. Vznikají úžasná grafická díla Leonarda da 

Vinciho, Paola Veronese a Tiziana Vecellia. Albrecht Dürer povyšuje dřevoryt na úroveň 

skutečného umění.

 

Obrázek 7  Pieter Bruegel Starší „Léto“.

Na  konci  16.  století  se  poprvé  objevil  koncept  akademické  kresby  a  objevil  se 

harmonický  klasický  systém připravování  umělců.  Během  tohoto  období  se  rozšířilo 

nadšení pro kopírování vzorků uznávaných mistrů od začínajících autorů.

V  17.  století  se  realistická  kresba  zrodila  v  dílech  Rembrandta,  Rubense  a  dalších 

mistrů.  Barokní  éra  přináší  malbě  dynamiku  a  nádheru  a  rokoková  éra  přináší 

propracovanost a detaily zápletek.

Na  přelomu  18.  a  19.  století  dominoval  v  umění  romantismus.  Obrázky  získávají 

expresivní expresivitu, hrdinské náměty jsou velmi populární.
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Obrázek 8 William Blake «Job and His Daughters» 1800

Umělecká kresba.

„Kresba  je  základem  veškerého  zobrazování.  Vyjadřování  myšlenek  kresbou  je 

odedávna stálou průvodní a kulturní činností člověka a je nutným předpokladem pro vznik 

jakéhokoliv tvůrčího díla – kresbou začíná svou práci grafik právě tak jako malíř, sochař, 

architekt či designer aj.“ (Trojan, 1976)

Umělecká kresba má několik forem a stadií:

•  skica,  náčrtek  –  jde  o  první  zachycení  nápadu,  dojmu  či  reálné  skutečnosti, 

předpokládá představivost, fantazii, cvičené oko a pohotovou ruku;

•  studijní  kresba,  studie  –  je  podrobnější  a  přesnější  než  skica,  nejde  v  ní  jen  o 

fotografické zachycení skutečnosti, ale hlavně o autorovo osobité vyjádření, o zachycení 

toho podstatného;

• karton, pomocná kresba – je to poslední fáze přípravy monumentálního uměleckého 

díla, jde o kresbu ve skutečné velikosti pro nástěnné malby, gobelíny, mozaiky, sgrafita, 

vitráže ap., bývá prováděn úhlem;

• definitivní kresba – představuje v umění výsledný kresebně výtvarný projev, který 

buď vychází ze skic nebo vzniká  spontánně jako produkt zkušeností, dovedností apod.

Podle  způsobu provedení  můžeme kresby definovat  jako:  čárání,  črtání,  vytahování, 

psaní, šrafování, tónování. Nejčastějším kreslířským nástrojem je tužka, uhel, rudka, křída, 

pero a tuš nebo pro barevné kresby: pastelky a různé pastely. (Trojan R., 1976) „Kresba 

patří  mezi  tzv.  vizualizované  projevy  lidské  činnosti,  v  nichž  subjekt  objektivizuje, 

20



zaznamenává  své  vnitřní  představy,  myšlení,  své  duševní  procesy  prostřednictvím 

čárového tvaru.“ (Klivar, Polcar, 1987)

Účelem kresby je nepochybně obraz. Obraz věcí, krajin, zvířat, lidí, pocitů, představ, 

myšlenek  nebo  idejí.  Je  to  interpretační  prostředek,  je  to  sdělná  řeč,  schopná  účinné 

komunikace. 

Dokud nezačneme kreslit,můžeme mít sice hlavu plnou představ,  bohatství nápadů a 

invence, ale to ve výtvarné rovině znamená jen málo.  Po delším cvičení v kresbě začne být 

frekvence mezi myšlením, viděním a rukou mechaničtější i přesnější a teprve po trpělivém 

tréninku, vedeném od jednoduchého ke složitému, lze očekávat nějaké výsledky.

Linie  je  základním  nosným prvkem kresby.  Linie  sama  vlastně  v  přirodě  nebo  ve 

vnějším  světě  neexistuje.  To,  co  kolem  sebe  vidíme,  jsou  soustavy  ploch  nebo  tvarů 

různých  barev  v  rozličném odstínění.  Proces,  jímž  stanovíme  v  mysli  lineární  hranice 

předmětů,  (například profil lidské tváře) a převedeme je na čárovou osnovu, předpokládá 

schopnost  jisté  výtvarné  abstrakce.  Tato  schopnost  nám umožňuje  převádět  na  plochu 

papíru  objemy  předmětů  z  prostoru  pomocí  čáry.  To  znamená,  že  věci  nebo  tváře 

«neopisujeme»  v  jejich  nekonečné  rozmanitosti  tvarové  a  barevné,  ale  snažíme  se  je 

redukovat,  a  tak  na  dvojrozměrné  ploše  vysvětlit  čarou  co  nejpřesněji  jejich  statický 

charakter nebo tendenci pohybu. 

Kromě linie má kresba ještě k dispozici řadu jiných prostředků a jejich kombinací. Ale 

čára,  dlouhá  ,  splývavá  nebo  zadrhující,  zůstává  vedle  šrafování  a  soustavy  různě 

rytmizovaných čárek nebo teček jednou z vyjadřovacích dominant. 

Kresba je neodmyslitelnou součástí malby, východiskem malířské realizace. Ukázalo se, 

že  kresebné konstrukce,  určené  k tomu,  aby je  malíř  zakryl  barevnými vrstvami,  mají 

schopnost  žít  samy  o  sobě,  samostatně.  Takto  se  nám  zjevuje  kresba  jako  autentická 

disciplina, posléze i kresba jako definitivní útvar, jehož podobu utvářelo úsilí o svébytný 

výraz a slohová podmíněnost.

Kresba prokázala nepochybné právo na samostatný život, podnítila vznik příbuzných 

odvětví, jako je ilustrace( 9,10), karikatura (11,12), kreslený film, novinová kresba, knižní 
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obálka, inzerát,plakát,  umělecká grafika;  všechna tato odvětví předpokládají  kresbu na 

náročné úrovni. 

  

Obrázek 9  Autor: Baobab                                         

Obrázek 10  «Taste of Prague». Аutoři: Tomski&Polanski

 Obrázek 11. Autor: Miroslav Šuhaj                           

 Obrázek 12  Autor: Miroslav Šuhaj

Kresba,  kdysi  uložená  hluboko  pod  povrchem  malby  a  vlastně  neviditelná,  se  u 

některých  malířských  charakterových  typů  dostavá  nad  malbu,  a  to  nejen  v  podobě 

malířského rukopisu,  ale  v  podobě přímé štětcové  kresby,  kterou je  malba  dokončena. 

Mluvíme pak o malířském projevu, který je dominantně kresebný ( např. Velasquez, Goya, 

Daumier, Gogh).
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1.2.1 Kresba 19. 20. století.

Největším přínosem kultury 19. století byla oscilace mezi romantickým a pozitivisticky 

laděným vnímáním světa. První z nich, jenž klade důraz na citovou složku člověka, přináší 

do výtvarného umění zájem o krajinomalbu a přírodní detail, žánr a historickou malbu s 

důrazem  na  národní  sebeuvědomění.  Druhý,  spíše  racionální,  zdůrazňuje  realistické 

tendence v zobrazování. 

 Soubor prací Mikoláše Alše, vynikajícího kreslíře a představitele generace Národního 

divadla -  ilustrace Rukopisu královédvorského, návrhy na sgrafitovou výzdobu staveb, 

ilustrace  národních  písní  a  řadu  drobných  perokreseb.  Klasikové  české  malby  jsou 

zastoupeni Josefem Navrátilem (dekorativní kvaš Narcisy), Josefem Mánesem (figurální 

akvarely vyjadřující obdiv k italskému umění) a Juliem Mařákem (měkké uhlové kresby 

lesních zákoutí). Mezi pracemi českých umělců působících v zahraničí Vojtěcha Hynaise a 

Luďka Marolda,  jsou návrhy na užitou grafiku (plakáty,  diplomy,  vinné lístky),  kresby 

tužkou,  uhlem  a  akvarelové  studie.  Za  zmínku  stojí  i  konvolut  akvarelových  kreseb 

architektury  Václava  Jansy  a  pastelové  studie  malíře  plzeňského  regionu  Augustina 

Němejce.

V  devadesátých  letech  nejvýznamnější  kolekce  patří  Alfonsu  Muchovi,  Janu 

Preislerovi,  Maxu  Švabinskému  a  Františku  Kupkovi.  Nejstarším  z  představovaných 

autorů je A. A. Mucha, malíř a kreslíř, jehož cesta vedla z rodné jižní Moravy přes Vídeň a 

Mnichov až do Paříže, kde mezi jeho přátele patřil například A. Rodin. V Paříži se ustálil 

Muchův styl, který tvoří důležitou součást světového secesního tvarosloví.

Kresby J. Preislera představují umělce jako vynikajícího koloristu a kreslíře zároveň. 

Jsou to studie nebo návrhy k jeho nejznámějším obrazům (Jaro, Dobrodružný rytíř, Milenci 

atd.),  do  nichž  autor  vtělil  nálady,  vážící  se  k  touze  po  lásce  i  pocity  ze  zvláštního 

rozčarování,  přicházející  po  nadějných  počátcích.  M.  Švabinský,  učitel  celé  generace 

vynikajících českých grafiků, je zastoupen svou portrétní tvorbou, z níž Ela v klobouku 

(1904) je považována za jeden z nejkrásnějších portrétů v českém moderním umění. 

Jeden z průkopníků českého a světového abstraktního umění,  malíř,  kreslíř,  grafik a 

ilustrátor, F. Kupka, patřil v Paříži na počátku dvacátého století k okruhu spolupracovníků 
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anarchistické revue L´Assiette au Beure, pro kterou vytvořil tři satirické cykly – Peníze, 

Náboženství a Mír. Pro libereckou výstavu byla vybrána definitivní verze sociálně kritické 

kresby Nové časy a pět studií z cyklu Peníze, které ukazují prvotní ztvárnění výtvarného 

nápadu.  Samostatnou  kapitolu  tvoří  dva  autorské  celky  plzeňských  rodáků  -  Hugo 

Boettingera  a  Karla  Špillara.  Západočeská  galerie  spravuje  Boettingerovu  kreslířskou 

pozůstalost (v počtu téměř čtyři tisíce kreseb), která ukazuje nebývalý rozsah a pracovní 

nasazení  tohoto  umělce.  V  liberecké  galerii  jsou  k  vidění  ukázky  z  jeho  svěžích  skic 

pražských zákoutí, ze společenského života přelomu století a ze symbolických kompozic 

ztracených  rájů.  Karel  Špillar,  tvůrce  výzdoby  Obecního  domu  v  Praze,  je  zastoupen 

kolekcí portrétů, figurálních kompozic a aktů. Další skupinu kreseb tvoří práce vážící se k 

dokončování  výzdoby plzeňského pivovaru a řady dalších staveb (i  nerealizovaných)  v 

prudce se rozvíjející a bohatnoucí Plzni. Sem patří díla Jana Kotěry a Jakuba Obrovského. 

Posledně  jmenovaný,  který  má  v  Západočeské  galerii  v  Plzni  větší  soubor,  čeká  na 

zhodnocení svého významu v rámci českého umění.

Kresba byla přítomna i v díle Kazimíra Maleviče (1879 - 1935). Umělec dal absolutní 

prioritu malířským problémům, jeho zběsilý umělecký temperament se v malbě realizoval 

v  mnohem  větší  míře,  ale  kresba  nepochybně  plnila  pomocnou  funkci  náčrtu,  skicy, 

přípravy na malování. Práce na papíře byla velmi významnou oblastí Malevičovy práce: 

náčrtky, grafika, knižní ilustrace, vyrobené pomocí nejrůznějších technik.

Jeho malování vždy předcházely přípravné kresby, náčrtky.  Je však pozoruhodné, že 

mezi  náčrtky  bylo  extrémně  málo  barevných  děl:  přípravnou  fází  pro  Maleviče  bylo 

hledání plastického řešení - kompozice, zkrácení, gesto, vyřezávání formy v obrazových 

dílech, náčrtky mnoha variací v uspořádání geometrických postavy v suprematismu.

Malevič virtuózně zvládl techniku  kreslení tužkou. Buď zesílil nebo zeslabil tlak, aby 

stínování bylo tu husté a jindy průhledné, dosáhl nejjemnějších nuancí šedé a černé v těch 

případech,  kdy bylo nutné na výkresu naznačit  možnosti  barevného řešení.  Malevič  se 

uchýlil  k podobným technikám ve skicách a náčrtech multi-figurních suprematistických 

kompozic,  v  nichž  načrtl  nejen  design,  ale  také  barevné  a  tonální  vztahy.  Tyto  listy, 

provedené běžnou grafitovou tužkou, vypadají nápadně „barevně“: měnící se sytost černé a 

šedé vytváří vizuální efekt vícebarevné kompozice.
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V odkazu Maleviče je spousta skic  pro obrazy. Rychlé náčrtky spontánně vzniklého 

uměleckého konceptu byly pro Maleviče přirozenou a nedílnou součástí tvůrčího procesu.

                                                                               Obrázek 13  1

                                                   Obrázek 142                              Obrázek 153

   

1 Kazimir Malevič. Autoportrét. 1910–1911. Papír, akvarel. 27 × 26,8. Státní Treťjakovská galerie
2 Kazimir Malevič. Kubofuturistická Krajina. 1913. Papír je žlutohnědý, grafitová tužka.  16,9 × 8,8. Státní 
Treťjakovská galerie
3 Kazimir Malevič. Kubofuturismus. Dynamický pocit hlídání. Druhá polovina dvacátých let 20. století
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„Kubofuturistická  krajina“ (1913) je  velmi malá pracovní  skica,  možná pro budoucí 

malbu  nebo  litografii.  Malevič  měl  spoustu  podobných  náčrtů,  mnohem  víc  než 

dokončených prací.

Rozdělení  a  znásobení  obrysů,  kombinace  různých  úhlů  pohledu,  vytvořilo  obraz 

dynamiky a efektu současného prožívání různých vrstev reality, které se neshodují v čase a 

prostoru. Na výkresu lze odhadnout voluty zábradlí, plot, hlavu muže v buřince, drobné 

postavy běžících  lidí  -  to  vše  dohromady  vytváří  pocit  rámů,  které  se  rychle  mění  ve 

vnímání pohybujícího se člověka .

«Hlava  sedláka».  Prodloužené  proporce,  absence  záměrné 

deformace  a  brutality  forem  charakteristických  pro  neo-

primitivistické  období  1911-1912,  větší  snadnost  kresby, 

obraz očí, charakteristický pro pozdější díla umělce.

Obrázek 164

«Skica pro portrét stavitele». Aby namalovaný portrét vypadal 

ještě  přesvědčivěji,  kresba  obsahovala  několik  drobných 

detailů, které na obrázku chyběly, jako by nebyly zahrnuty ve 

finální verzi. Jak ideologicky, tak plasticky však byla malba a 

pseudo-skica  spojeny  s  estetikou  1913-1914  let.  Portrét  byl 

jedním z prvních Malevičových nelogických děl. Směr, který 

sám  umělec  nazval  „alogismem“  nebo  „abstraktním 

realismem“, se stal pokračováním a rozvíjením tendencí 

Obrázek 17 5

4 Kazimir Malevič. Hlava sedláka. Konec dvacátých let, papír, grafitová tužka. 35,8 × 28,5. Státní 
Treťjakovská galerie
5 Kazimir Malevič. Skica pro portrét stavitele. Druhá polovina dvacátých let 20. století papír, grafitová tužka. 
49,6 × 33,4. Státní Treťjakovská galerie
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kubismu a kubo-futurismu.  V něm nebyl kladen důraz na plastický ekvivalent vnějších 

projevů  vyjádření  pohybu  -  hranice  reflexe  viditelného  světa  byly  posunuty  od  sebe 

pomocí  nadnárodní  montáže  každodenních  detailů;  čas  a  prostor  vypadaly,  že  jsou 

komprimovány a rozšiřovány současně.

Na konci 19. Století se objevil nový fenomén v masové kultuře - ilustrace pro tištěná 

média. Divák je bombardován obrovským množstvím obrázků ze stránek plakátů, stránek 

novin a časopisů.

20. Století také přispívá k rozvoji kresby. Objevují se nové 

odrůdy: satirické; ilustrativní; propaganda; válečný; technický; 

design. Důležitost kresby v umění lze jen stěží doceňovat. S 

její pomocí hledají umělci nové zajímavé nápady a skladby pro 

svá díla.

Obrázek 18 Pablo Picasso "Portrét Igora Stravinského".

Když se fotografie začala na počátku dvacátého století rychle rozvíjet, zdálo se, že 

portrétní malba může ztratit svůj význam. Ale díky rozvoji fotografie se malba jistě zbavila 

nutnosti kopírovat přírodu, čímž získala větší svobodu. Kvůli svobodě ztratili umělci své 

obecné myšlenky a cíle. Umění dvacátého století je proto neustálým hledáním umělců po 

nových formách, nových výrazových prostředcích a novém obsahu.

Trend v umění, charakterizovaný porušením klasických obrazových forem, nastolení 

radikálních uměleckých principů se obvykle nazývá modernismus. Mezi modernistické 

umělce patří Pablo Picasso, Henri Matisse, Salvador Dali a mnoho dalších. Tito umělci 

tolik experimentovali s formou a barvou, že nastolili zcela nový pohled na okolní realitu a 

nové představy o výtvarném umění. Modernisté svobodně kombinovali různé formy umění 

minulosti, nebáli se spontánně míchat realitu a fikci, vznešené se primitivním, dobro se 
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zlem. Takže na obrazech Salvadora Dalího se fantasticky kombinují zbytky reality, které 

vytvářejí nový absurdní a znepokojující význam, který je podobný vizi snu.

Ve druhé polovině dvacátého století se rozšířil takový trend v umění, jako je pop art 

(„veřejné umění“). Spočívá na základní potřebě „uznání“. Příklad pop-artu lze vidět při 

pohledu na obraz E. Warhola „Merlin Monroe“. Warhol se snažil odrážet masové vědomí 

lidí a jejich touhu vytvářet pro sebe idoly.
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1.2.2.  Nekonečná kresba v současném umění

Pojem « nekonečná kresba» můžeme považovat za Nekonečný proces učení, zlepšování. 

Rozumímе  tomu  stejně  jako:   nekonečná  fantazie;  kresba  je  strukturálním  základem 

každého obrázku. Ve své diplomové práci považuji kresbu, ať už jde o tužkové skici, za 

neustálé  opakování  a  zdokonalování  kresby,  konkrétně  za  tvorbu  krátkodobých  nebo 

dlouhodobých portrétních skic. Náčrtky jsou důležitou součástí zobrazení lidí, předmětů, 

přírody. Žádný umělec se bez takových kreseb neobejde, bez ohledu na talent a zkušenosti. 

Nekonečná kresba je proces, neustálé zlepšování. Umělci z úplně jiných epoch a směrů si 

procvičovali kreslení velkého počtu skic, jmenovitě předběžných studií svých děl. To je 

druh praxe. Díky této praxi umělec v procesu přijde a doplní podrobnosti své práce a může 

dosáhnout  skvělých výsledků. Jak vidíme,  kresba je strukturálním základem jakéhokoli 

obrázku.

V současné  umělecké  situaci  lze  jistě  sledovat  obnovenou  pozornost  k  vzájemným 

přesahům mezi performativními tendencemi a k otázce výtvarného procesu a artefaktu, 

stejně tak jako i přímo k médiu kresby.Nejinak je tomu i se zde již zmiňovanými průniky 

výtvarné  sféry s  divadelním a tanečním prostředím.  V tvorbě  řady umělců  se objevují 

různé  aspekty  vztahu  řízeného  pohybu  a  výtvarného  vyjádření.  I  v  českém  prostředí 

nalezneme umělce,  kteří  se daného tématu ve svých pracích dotkli.  Dvě možné polohy 

vztahu kresby, pohybu a těla v současné české umělecké situaci dále ukazuji na příkladu 

tvorby dvou autorů – Jana Pfeiffera a Adély Součkové. (Sýkorová, 2015)

Pro tvorbu Adély Součkové je kresba, jako jedna ze základních pozic jejího tvůrčího 

vyjádření,  neoddělitelně  spojena  s  tělesnou  akcí  a  gestem.  Často  vzniká  i  přímo  v 

performativním  formátu  v  daném  místě  a  čase.  Je  příznačné,  že  pro  řadu  svých 

rozměrnějších realizací si vybrala jako prostředek vyjádření uhel či křídu, tedy na jednu 

stranu s velice konkrétními a materiálními kvalitami spojenou techniku, která je ale na 

druhou stranu také velice  křehká a  efemérní.  Stejně tak výrazným rysem mnoha jejích 

prací je také to, že se jedná o realizace, jež sice pokrývají vždy danou rovinu, plochu, či 

stěnu, nicméně v celku jde o práci s celým prostorem, v němž se dané roviny nacházejí. 

Autorka  pracuje  s  konkrétním  místem,  kde  operuje  její  v  prostoru  aktivní  tělo, 
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zanechávající  kresebný projev ve svém okolí.  Proces její  práce je spojen s pohybem v 

daném místě, rozvažováním dalšího kreslířského gesta a s ním spojené volby znaku, formy 

či významu. Tvůrčí proces umělkyně v tom poněkud připomíná výše uvedené uplatnění 

improvizačních technik v práci Trishy Brown. Na rozdíl od ní se ale většinou vyjadřuje ve 

vertikální rovině a především, její kresba je tvořena převážně konkrétními znaky, symboly 

či  mimetickými prvky. Další  odlišností  je,  že  se jedná o řadu samostatných,  navzájem 

přímo  neprovázaných  kreseb,  tvořících  jen  ve  svém celkovém  součtu  síť  vzájemných 

sémantických  vazeb  a  asociací.  Mezi  těmito  se  specifickou  autorčinou  ikonografií 

spojenými motivy se však často objevuje i  jeden přímý a konkrétní.  Je jím znázornění 

rukou, dle všeho rukou autorčiných. Jakýsi symbolický otisk autorčiny přítomnosti, který i 

když  je  nakreslený  linií,  může  připomenout  otisky  rukou  na  pravěkých  jeskynních 

malbách. Podobnou stopou haptické a tím i celkově fyzické přítomnosti autorky je i často 

se vyskytující úmyslné rozmáznutí kresby, někdy na sebe i vrstvené v několika variantách. 

Proces vzniku kresby se zde zpřítomňuje  nejen při  sledování  autorky,  ale zůstává jako 

otisk, stopa, šmouha či na podlaze rozdrolený uhel i součástí výsledné realizace. Její práce 

je v tomto velice kontaktní a neustále balancuje mezi haptičností materiálu a sémantičností 

motivu.  V novější  tvorbě se často vyskytující  a křížící   reference k hranicím virtuality 

technologie  a  tělesné  konkrétnosti  „výtvarných“  technik  jsou  vlastně  i  komentářem 

současného těla, v jeho individuálním zastoupení tělem tvůrkyně. Myšlenka, pohyb, gesto 

a akt kresby zde tvoří syntetický proces.( Sýkorová, 2015)

Ráda bych také zmínila tvorbu  českeho výtvarníka a vysokoškolskeho pedagoga 20. a 

21. století Tomáše Vaněka, který opustil závěsnou malbu a klasické malířské techniky a od 

konce  90.  let  se  věnoval  sprejování  vybraných  motivů  podle  šablon,  jimiž  doplňoval 

konkrétní prostředí a významově je tak proměňoval6.  Své počiny Vaněk začal jednotně 

nazývat  „participy“.  Jejích  základními  společnými charakteristikami  je  vztah k místu a 

zájem o situaci.

V doprovodném letáku k výstavě «Čas je čára je čas» nám výtvarník  říká, že: « smrt je 

tu opravdu blízko.Dokonce máte pocit, že vše co uděláte, je určeno pro ni. Konečně jasný 

důvod pro koho věci dělat.  Konečně dobrý důvod dělat věci jen tak. Týká se to všech. 

6 Artlist - databáze současného umění: Tomáš Vaněk. www.artlist.cz [online]. [cit. 2020-07-28].
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Proto připravil způsob, aby si všichni co přijdou, zakreslili. Zakreslili čas, který  stráví – 

zakreslili ho čárou vedenou dokola,stále dokola – proti směru běhu hodinových ručiček, 

minutu, hodinu či dvě, to je na každém z nás, pomalu nebo rychle, níž nebo výš».

Obrázek 19 Tomáš Vaněk, kresba na  pozváku

   
   

Obrázek 20 Tomáš Vaněk   5. 11. 2015 – 3. 1. 2016 .
Místo konání Galerie 1PP Výstava

31



 Obrázek 21 Tomáš Vaněk   5. 11. 2015 – 3. 1. 2016 
 Místo konání, Galerie 1PP Výstava       

Pro každého z nás má pojem „nekonečno“ svou vlastní definici a obraz. Pokud zavřeme 

oči a představíme si  «nekonečno», pak po několika sekundách uvidíme úplně jiné procesy 

a  obrazy,  například:  sondu,  pavučinu,  tunel  atd.  Myslím,  že je  to  zajímavý a užitečný 

postup pro každého člověka. Prostřednictvím kreslení na papíře můžeme sdílet s ostatními 

své emoce, myšlenky, nápady. Včetně toho je možné pustit všechno, co nás znepokojuje.

1.1.1 Výtvarné techniky  a prostředky kresby

K prostředkům  kreslící  širokou  stopou  patří:  uhel,  rudka,  sépiová  bistrkřída,  křída, 

pastel.

Kresba  uhlem.  Kresba  přírodním  uhlem  patří  ke  klasickým  studijním  disciplínám 

umělce. Můžeme ji využít ke studii živého modelu, kreslení hlav, figurálním kompozicím. 

K jejím specifikům patří snadné odstranění z papíru, a to sfouknutím nebo sprášením. Uhel 

je nejměkčí kresebný materiál. Většinou má nahnědlý, šedočerný až černý tón. Při kreslení 

střídáme plochou a ostrou stopu. (Hrdina, 1982)
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Obrázek 22   Kresba uhlem. Jan Preisler, Studie dívčí hlavy a rukou, cca 1905

Obrázek 23   Jan Preisler,  DÍVKA S PODEPŘENOU HLAVOU, 1899 

Rudka,  patří  k  nejstarším  výtvarným  prostředkům.  Přírodní  hlinky  bývají  většinou 

hnědé či hnědočervené. Vhodná pro portrétní kreslení nebo živý model. Zachovává vlastní 

zrnění a pískový charakter. (Hrdina, 1982)

Sépiová  bistrkřída,  má  v  povaze  něco  z  lisovaného  uhlu.  Lépe  se  uplatňuje  při 

krajinářských studiích, pro které se zase čistá rudka příliš nehodí. V roztěr – spíše prstem 

než těrkou – má trochu jiný  tón  než v přímé čáře nebo šrafu. Sépii je možné lavírovat 

anebo kombinovat se sépiovým inkoustem nebo tintou. Ale je v zájmu čistoty grafického 

projevu, abychom nikdy nekombinovali více než dva, nenajvýš tři materiály, nemůžeme-li 

za  žádnou  cenu  vystačit  s jediným.  Ostatně  prostředky  mají  být  vždy  nejjednodušší, 

výsledné působení pak bohaté. 

Křídа.  Mastné, suché, černé a bílé. Černé křídy tvoří jílová břidlice.  Mají černošedý 

odstín. Bílá křída, krejčovská křída. Minerální talk, mastek. Využívalo se i úlomků tvrdé, 

lité sádry, která se tvrdila v ohni, aby lépe držela. (Hrdina, 1982)

Tuhy a tužky. Užívá se při předkreslování, lze ji snadno odstranit. Grafitová tuha, nerost 

černé  barvy,  je  modifikací  krystalického  uhlíku.  Nejhodnotnější  tuhy jsou tmavě šedé. 

Stopa je lesklá a ve světelném lomu až stříbrná. Je vhodná k rychlým skicám, pohybovým 

etudám. Tvrdší tužky můžeme využít k jemným kresbám aktů, nebo lineárním kresbám. 

(Hrdina, 1982) 
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Tekuté kreslící prostředky: tuš, bistr, sépie, tinta.

Tuš. Tekutý prostředek využívaný k psaní a kreslení štětcem. Čínská tuš obsahuje saze 

vzniklé neúplným spalováním rostlinných olejů a pryskyřic s přídavkem kostního klihu. 

(Hrdina, 1982)

Perokresba,  patří k náročnějším technikám, jelikož její náročnost spočívá v omezené 

možnosti korektur. Různě modifikovaná perokresba je vhodnou technikou pro ilustrátory, 

novinové kreslíře nebo propagační grafiky. Pronikla také i do kreslených filmů. ( Hrdina, 

1982)

                      

                              Obrázek 24 7                                    Obrázek 25 8

Akvarel. Jedná se o techniku a druh výtvarného umění, které zaujímá přechodnou pozici 

mezi malbou a grafikou. Akvarel kombinuje rysy malby: bohatost tónu, konstrukce formy 

a prostoru s barvou,  a grafiky: aktivní role bílého pozadí papíru při konstrukci obrazu, 

absence specifického reliéfu tahu. Základem pro akvarely je obvykle papír. Papír určený 

pro akvarely by měl být mírně drsný (zrnitý).  Аkvarel vytváří efekt lehkosti, vzdušnost a 

jemné barevné přechody.

7 Willem Pietersz Buytewech, Pouliční prodavač se psem, počátek 17. stol., lavírovaná kresba perem, 
černou tintou
8 František Kupka, Zusza a Villeta, 1905
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Na přelomu 19. a 20. století lze akvarel nalézt v dílech Paula Signaca a Paula Cézanna 

ve  Francii,  Maurice  Prendergasta  a  Johna  Singera  Sargenta  v  USA  a  poté  Wassilye 

Kandinskyho, Emila Noldeho, Egona Schieleho, Paula Klee a Raoula Dufyh.

Kombinovaná technika.  Jedná se o kreslení jednoho obrázku pomocí několika různých 

technik. Známou a starou kombinovanou technikou je kombinace akvarelu a tuši. Akvarel 

se  nejčastěji  používá  pro pozadí,  světlé  nebo rozmazané detaily.  Tuš -  pro zvýraznění 

kontur, s důrazem na nejtmavší a nejvíce nasycené prvky. Na stejném principu existují i 

jiné, neméně krásné kombinace akvarelů a pastelů, akvarelů a barevných tužek, a tak dále.

             Obrázek 26 9                                                                   Obrázek 27 10

                                                                                                           

1.2.4. Netradiční techniky kresby ve výtvarné výchově

V této  kapitole  jsem se pokusila  popsat  netradiční  techniky  kresby,  které  je  možné 

používat  při  práci  s  dětmi  mladšího  věku.  Tyto  techniky  jsou pro  menší  děti  vhodné, 

podporují  jejich  tvořivost,  uspokojují  zvídavost,  hravost  a  chuť  objevovat  stále  něco 

nového. Většina technik je založena na principu náhody. „Výtvarné vyjadřování kresbou se 

může stát živelnější a mnohostrannější, doporučíme-li dětem zpočátku snadné a objevné 

9 kresba tužkou, tuší, akvarelem a bělobou. Luděk Marold, Studie sedící ženy, cca 1895
10 kresba štětcem, akvarel, bistr Jacopo Palma, zv. Palma il Giovanne, Kladení do hrobu, cca 1600
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hry  s  neobvyklými  nástroji,  které  potvrdí,  že  linie  má  mnoho  podob,  ale  že  hovoří 

nejrůznější řečí, že má své nálady a povahy jako lidé.“ (Cikánová, 1992)

Kresba provázkem.  Namočeným provázkem v barvě šleháme na plochu (tzv.  kresba 

bičem - jde o aktivní otisky) nebo si provázek namočený v barvě dáme mezi dva papíry a 

různě s ním pohybujeme a vytahujeme.

Naškrábané měkké materiály. Štětcem nebo prstem roztíráme měkké grafické materiály 

(tužka,  rudka,  křída,  uhel)  do  přibližného  tvaru  zobrazovaného  předmětu,  můžeme 

kombinovat s roztíráním štětcem čistou vodou nebo zpřesnit obrysovou linii. Práce s touto 

technikou  často můžeme sledovat na umělecké škole.

Litá kresba . Barva necháváme stékat ze štětců, lžic a kornoutů přímo na papír.

Kresba tuší, inkoustem. Kreslíme většinou perem nebo netradičními nástroji a tuší nebo 

inkoustem  (perokresba,  kresba  špejlí,  brkem,  rákosem).  Tuš  můžeme  i  rozfoukávat  a 

vytvářet tak neodvyklé tvary.

Kresba do vlhkého podkladu.  Kreslíme do vlhkého papíru, který můžeme v průběhu 

přivlhčovat nebo vytírat skvrny houbičkou.

Odkrývací  technika.  Plochu papíru zabarvíme voskovými pastely  nebo voskem,  pak 

přes  ně  natřeme  tuš  a  do tohoto  krytu  můžeme  rýt  jakýmkoli  vhodným  předmětem 

(párátka, špejle, špendlíky).

Kresba a grafika.

Hlavním vyjadřovacím prostředkem kresby je linie – čára, která může mít různou sílu a 

tvar. Kresba může být černobílá nebo barevná, kolorovaná a vzniká vždy nějakým hrotem . 

Grafika zachycuje okolní svět kontrastem tmavých a světlých linií, ploch a textur. Oproti 

kresbě, která je hlavní výtvarnou činností dětí už od útlého věku  je grafika technikou, 

která vyžaduje u dětí větší motorické schopnosti a dovednosti, a také tzv. grafické myšlení. 

Jejím hlavním znakem je rozmnožování výtvarné práce tiskem.

Kresba  úzce  souvisí  s  grafikou  a  při  některých  nových  postupech  se  tyto  výtvarné 

techniky vzájemně prolínají, doplňují a plynule do sebe přecházejí. Při kresbě je žádoucí, 

aby se co nejvíce zaplnila plocha, v grafice je to naopak, co nejvíce plochy by mělo zůstat 
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bez zásahu nástroje. V grafice je oproti kresbě vhodnější stylizace a jednoduchost, žádné 

přehnané detaily. Dítě se musí naučit tzv. graficky myslet. Postupuje se zde obráceně než v 

kresbě. Dítě si musí uvědomit, že jakákoli stopa, kterou dítě vede svým nástrojem, bude 

bílá a plocha, kterou ponechá bez zásahu, bude v tisku černá (tisk z výšky) nebo to bude 

naopak, stopa bude černá a plocha bude v tisku bílá (tisk z hloubky).

Linie je základní nosný prvek kresby. Linie sama vlastně v přirodě nebo ve vnějším 

světě neexistuje. To, co kolem sebe vidíme, jsou soustavy ploch nebo tvarů různých barev 

v rozličném odstínění. Podobně jako profil lidské tváře a převedeme je na čárovou osnovu, 

předpokládá schopnost jisté výtvarné abstrakce. Tato schopnost nám umožňuje převádět na 

plochu papíru objemy předmětů z prostoru pomocí čáry. To znamená, že věci nebo tváře 

«neopisujeme»  v  jejich  nekonečné  rozmanitosti  tvarové  a  barevné,  ale  snažíme  se  je 

redukovat,  a  tak  na  dvojrozměrné  ploše  vysvětlit  čarou  co  nejpřesněji  jejich  statický 

charakter nebo tendenci pohybu.  

Kromě linie má kresba ještě k dispozici řadu jiných prostředků a jejich kombinací. Ale 

čára,  dlouhá,  splývavá  nebo  zadrhující,  zůstává  vedle  šrafování  a  soustavy  různě 

rytmizovaných čárek nebo teček jednou z vyjadřovacích dominant.

Existují  různé  typy  kresby  a  jejich  charakteristické  rysy.  Kresba  v  umění  je  obraz 

objektů  pomocí  různých  grafických  prostředků:  tečky,  čáry,  tahy,  skvrny.  Existuje 

obrovské množství jejich typů, které se liší v mnoha kritériích:

   Technika provedení. Výkresy mohou být originální nebo tištěné. Originální obrázky 

jsou tištěny na papír v jedné kopii. Tištěné verze (tisky) se získávají otiskem originálů klišé 

ze dřeva (gravírování) nebo kovu, kamene (litografie);

   Zamýšlený účel.  Výkresy jsou rozděleny na kreativní  a akademické (vzdělávací). 

Umělec  ve  svých  tvůrčích  dílech  odráží  svůj  vnitřní  svět.  Následně  se  stávají 

plnohodnotnými  mistrovskými  díly.  Pomocí  akademického  kreslení  budoucí  mistři 

zdokonalili techniku provedení. Mohou kopírovat originály slavných umělců nebo malovat 

živé  a  neživé  předměty  podle  skutečnosti.  Složitost  úkolů  se  v  průběhu  vzdělávacího 

procesu postupně zvyšuje a zkušený učitel má plnou kontrolu nad kvalitou jejich plnění. 

Existuje  také  rozdělení  na  stojany  a  pomocné  typy.  Ukázky  malby  stojanu  mají  být 
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vnímány divákem jako samostatné dílo. Pomocné skici se používají při práci na malbě ve 

velkém měřítku pro pečlivé kreslení jednotlivých objektů i při kreativním hledání;

   Žánr a téma. Existuje  obrovská tematická  a žánrová paleta  kreseb:  od tradičních 

zátiší, portrétů a krajin až po historické, hrdinské, náboženské, mytologické, fantastické, 

každodenní, fantasy a další předměty.

   Povaha a metody kreslení. V procesu práce na malbě autor kombinuje dvě hlavní 

metody kreslení: podle skutečnosti a z paměti.  Jsou harmonicky propletené.   Umělec se 

snaží nejen co nejautentičtěji sdělit, co viděl, ale také přidává osobní dojmy. Výsledkem je, 

že stejný objekt  (předloha) nakreslený různými lidmi může na dvou obrázcích vypadat 

úplně jinak;

   Použití expresivních prostředků. Hlavními vizuálními pomůckami pro kreslící umělce 

jsou čáry, tóny, šerosvit a proporce. V závislosti na jejich kombinaci se získávají různé 

možnosti: od extrémně zjednodušených (jasně vyjadřujících konstrukci objektů) až po co 

nejblíže dokončeným dílům (umělecky nejspolehlivější);

   Základní  materiál  a  použité  nástroje. V dávných dobách lidé  malovali  na různé 

dostupné materiály: papyrus, voskové destičky, pergamen a březovou kůru. Dnes se pro 

tyto účely nejčastěji používá papír, lepenka nebo plátno. Mezi kreslicí nástroje patří tužky, 

dřevěné uhlí, inkoust, sépie, pastelová barva nebo akvarel.

Obrázek 28 Valentin Serov. „Vlk a pastýři“.

38



V závislosti na podrobnostech umělecké kompozice a složitosti představení se rozlišuje 

několik hlavních typů:

Skica. Je určen k zaznamenání  jednotlivých nápadů nebo postřehů autora na papír.

Skici  podle  skutečnosti.  Slouží  k  zobrazení  na  papíře 

nejcharakterističtějších (základních) rysů přírody pro další 

podrobné studium.

Náčrtek. Opravuje myšlenku samostatné části nebo celého 

díla.  Provádí  se  volným  způsobem,  obsahuje  důležité 

podrobnosti  o  budoucím  plátně:  konstrukci  kompozice, 

poměr primárních barev, prostorové plány.

Obrázek 29 Michelangelovy  skici

 
 

Obrázek 30 Michelangelo " Náčrtek "                                                

Obrázek 31  Šiškin. Skica k obrazu "Žito
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Etuda. Je to dílo malé velikosti, ale úplné ve formě.

 

Obrázek 32   Paul Signac „Západ slunce nad městem“, etuda
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2 Praktická část

V praktické části jsem se zabývala realizací portretních skic. Snažila jsem se uchopit 

téma nekonečné kresby.  Pomocí různých uměleckých technik jsem se pokusila vykreslit 

autoportrétní skici v pohybu, po slepu, po hmatu. 

Pro každou variantu skic jsem se snažila inspirovat různými umělci, jejich kreativitou. 

Částečně  jsem  našla  inspiraci  i  v  dílech  studentů.  Díky  jejich  nekonečné  fantazii, 

kreativnímu přístupu, jsem opustila tradiční standardy a pokusila se do své práce vnést více 

kreativity.

2.1 Metoda výuky.

Metoda výuky vychází  přes  všechny novinky stále  z  týchž  principů  jako v prvních 

akademiích: jejím základem je technika, perspektiva, proporce a kompozice.  Každý musí 

nějak začít.  

Známe kresby Rembrandtovy, Leonardovy, Ingresovy, Goghovy, Matissovy, Picassovy. 

Některé z ních jsou nám blížší, jiné vzdálenější, některým dosud nerozumíme.  Jde vesměs 

o  díla  vynikajících  uměleckých  individualit,  u  nichž  jsou dokonale  zvládnuty  základní 

postupy – vše je již přetaveno do projevu , který plně odpovídá vnitřní umělcově dispozici, 

jeho temperamentu, vzdělání, životnímu názoru, okamžité náladě i poslání kresby. 

Kresebné úsilí jednotlivce, který ovládl technické prostředky, můžeme do jisté míry a 

pro větší  názornost přirovnat k vývoji  umění kresby od popisného názoru 19.  století  k 

dnešku.

Zvládneme-li na konci našeho zkoumání a praktického cvičení určité prostředky, jimiž 

budeme s to vyjádřit  svůj citový a myšlenkový vztah k viděnému,  mělo naše počínání 

smysl.
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Umění  portrétu  je  umění  citlivé  nadsázky  a  určité  deformace.  U  výtvarného  díla 

mluvíme o výrazu, zkoumáme, jaké jsou jeho výrazové hodnoty. U portrétu jde o výraz 

dvojí  kategorie  –  za  prvé  výtvarný  výraz,  a  za  druhé  přesvědčivý  výraz  lidské  tváře 

(celkový výraz).  V čem je podstata  jejich hodnot? Z portrétu,  z výrazu portrétoveného 

bychom měli být jaksi nepochybně zasaženi vědomím o citovém klimatu portrétovaného. 

Mělo  by  být  vždy  sdělení  o  něčem  specifickém,  vyčteném  ze  živé  tváře  a  kresbou 

objektivovaném. U uměleckého portrétu se tedy neobejdeme bez určitých zásahů ustrojení 

reality v objektivním významu.

2.2 Náčrtek

V náčrtcích  je  třeba  všímat  si  hlavní  a  charakteristické  povahy,  rozvíjet  schopnost 

pozorování.

Kresebný náčrt   zachycuje  vznikající  představu, je  projevem tvůrčího hledání.  Proto 

mívá onu impulzívní, přitažlivou podobu intimního a spontánního projevu, který jako by 

vůbec nedbal o vnější úpravu písemné práce nebo o hledání stylu.  

V bezprostřednosti kresby se zrcadlí určitý duševní proces. Při zkoumání kresby může 

být i divák snáze účastníkem tohoto procesu než při pozorování děl, kde se definitivní 

forma jaksi staví mezi diváka a autora. V tom je mocné kouzlo bezprostřední kresby, která 

tříbí obraznost i schopnost pozorování, a tak se stává branou do výtvarněho umění.

Krátkodobé kresby a náčrtky jsou pomocná, ale velmi cenná cvičení, která aktivují celý 

vzdělávací  proces  a  řeší  tento  obtížný  problém.  Náčrtek  je  obecný  obraz  objektivního 

světa, provedený v krátkém, někdy v nejkratším časovém období. Jak již víme, existuje 

několik typů náčrtů:

1. Náčrtek podle skutečnosti.

2. Kombinované náčrtky (nejprve podle skutečnosti a poté z paměti).

3. Náčrtky prováděné pouze „z paměti“.
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4. Náčrtky prováděné integrovaným způsobem za použití všech výše uvedených metod.

5. Náčrtky podle představivosti.

Jak už víme, náčrtek je typ krátkodobého kreslení. Stejný postup můžeme pozorovat 

například u spisovatelů, kteří si dělají předběžné poznámky ke svým dílům.

Povaha náčrtu může být  velmi různorodá v závislosti  na jeho účelu a obsahu a čas 

strávený na jeho provedení se také liší.

V  18.  -  první  polovině  19.  století  si  kresba  začala  pevně  získávat  své  místo  na 

všeobecně vzdělávacích školách. Inicioval to švýcarský učitel Johann Heinrich Pestalozzi 

(1746-1827), který nebyl náhodou nazýván otcem školní metodiky.

Pestalozzi věří, že učení se kresbě by mělo probíhat podle skutečnosti, protože příroda 

je  přístupná  pozorování,  dotyku  a  měření.  V  souladu  s  tímto  postojem  definuje  také 

samotný termín „kresba“ jako ustavení formy pomocí čar; zdůrazňuje, že velikost lze určit 

přesným měřením.

Podle Pestalozziho to dítě vytváří podle skutečnosti: stačí ho naučit čerpat ze životních 

modelů převzatých ze skutečného života a přírody, která ho obklopuje; i když jsou tyto 

první kontury nedokonalé, pak je jejich vývojová hodnota mnohem větší než kreslení z 

napodobenin, tj. z hotových výkresů.

Od  18.  století  byla  věnována  velká  pozornost  metodám  výuky  kreslení  nejen  na 

speciálních uměleckých školách, ale také na všeobecně vzdělávacích.

Metoda  výuky  kreslení  je  obohacena  o  didaktické  principy,  myšlenky  představitelů 

pedagogického myšlení jako Pestalozzi, Frebel, Disterweg a dalších.

Pedagogické  chápání  zvláštností  lidského  vývoje,  zejména  v  jeho  dětství,  pomáhá 

učitelům výtvarné výchovy správně budovat vzdělávací proces ve školách. Kreslení má 

zvláštní roli jako všeobecně vzdělávací předmět.
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2.3  Skica tváře v pohybu

Roku 1700 vydal Raoul Auger Feuillet v Paříži knihu Chorégraphie, ou l’art de décrire 

la  dance,  tedy  „umění  popsat  tanec“.1.  Beauchamp-Feuilletův  notační  systém, 

zaznamenávající taneční pohyb a gesta. Jako přílohu k výkladu svého systému vytvořil i 

řadu  kompletních  tanečních  schémat.  Tato  schémata  v  podobě  vlnících  se  linií  působí 

velice výtvarným až ornamentálním dojmem. Jednotlivé drobné značky umístěné podél 

linií naznačují pozice nohou a rukou tanečníka, zatímco samotná linie popisně zobrazuje, 

jakoby při pohledu shora, „půdorys“ jeho pohybu. Ono tak efemérní, v čase a v prostoru se 

odehrávající  taneční  gesto  zde  konečně  dostalo  systematický,  daný pohyb strukturující 

nástroj popisu a záznamu. Pokud se v prostoru rozprostřený pohyb ruky kreslícího umělce 

přenáší do stopy linie na dvojrozměrné rovině papíru, tak Feuillet a jeho tanečníci přenášeli 

tyto lineární dvojrozměrné struktury naopak do podoby trojrozměrného pohybu. Jedná se 

tedy ve skutečnosti o protikladnou činnost. Nicméně tento okamžik přenosu mezi pohybem 

v prostoru a jeho reprezentací v rovině zbavené jednoho z rozměrů, ať již probíhá jedním 

či druhým směrem, lze vnímat jako zajímavé pole tvůrčí činnosti, jímž se později zabývala 

celá  řada  modernistických  i  současnějších  výtvarných  umělců,  ale  i  tanečníků  či 

choreografů.11

Veřím že ve výtvarném umění je jedním z hlavních úkolů přenos pohybu. Pohyb se 

vyznačuje  bohatostí  a  rozmanitostí  pozic  v prostoru,  směry,  náklony a rotace  těl  nebo 

jejich  částí  ve  vztahu  k  sobě  navzájem.  Vizuálními  prostředky   v  obraze  můžeme 

zprostředkovat pouze jeden moment z celé série, která tvoří pohyb.

Hlavně v náčrtcích portrétů můžeme zprostředkovat pohyb pomocí emocí a dynamiky.

Mohou to být kresby podle skutečnosti. Většinu náčrtů jsem vytvořila podle skutečnosti 

a také pomocí fotografií.  Snažila jsem se vyjádřit nejen podobnost, ale také charakter a 

náladu.

V náčrtcích podle skutečnosti  bychom se měli  pokusit vyjádřit plastičnost postavy, její 

pohyb. V závislosti na tlaku tužky můžeme po dotyku s papírem získat široké nebo úzké, 

11 https://arthasnohistory.files.wordpress.com/2016/02/kresba-tc49blem_viktor-c48dech.pdf
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tmavé nebo světlé, měkké nebo tvrdé čáry. Vytváření náčrtů a skic nejen podle skutečnosti, 

ale z paměti aktivuje a doplňuje práci podle skutečnosti. Takové náčrtky prohlubují naše 

znalosti a nakonec slouží k výchově imaginativní vize.

Ve svých portrétních skicách jsem se snažila vyjádřit  určitý pohyb a emoce. Kresby 

byly vytvořeny jak podle skutečnosti  tak pomocí fotografií. Snažil jsem se pro sebe najít 

nejen statické obrazy, ale také zprostředkovat dynamiku, určitý pohyb, například otočení 

hlavy, profil atd.
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Ráda  bych  zmínila  koncept  «Kreslení  gesta».  Primárním  účelem  kreslení  gesta  je 

usnadnit  studium  lidské  postavy  v  pohybu.  Toto  zkoumání  akce  pomáhá  umělci  lépe 

porozumět  námaze  svalů,  účinkům kroucení  na  tělo  a  přirozenému  rozsahu  pohybu  v 

kloubech.  V zásadě jde o metodu výcviku rukou k načrtnutí  toho, co už mozek viděl. 

Zůstat „soustředěný“ znamená trvalé soustředění. Kreslení gest může trvat až dvě minuty 

nebo pouhých pět sekund, v závislosti na tom, na co je cvičení zaměřeno. Praxe umožňuje 

umělci  kreslit  namáhavé nebo spontánní pózy, které model  nedokáže udržet  dostatečně 
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dlouho na propracovanou studii, a posiluje důležitost pohybu, akce a směru, které lze při 

dlouhém kreslení přehlédnout. Proto je podporován přístup, který zaznamenává základní 

rytmické  linie  uvnitř  postavy.  Rychlost  provedení  napovídá  spíše  o  estetice,  která  se 

nejvíce zajímá o podstatu pózu a ekonomii prostředků v jejím vyjádření, než o pečlivé 

studium modelování světla. U některých umělců existuje kalistenická logika: stejně jako se 

sportovec  zahřívá  před  cvičením nebo  sportovním zapojením,  používají  umělci  kresbu 

pomocí gest, aby se psychicky i fyzicky připravili na relaci kreslení postavy. Rychlé tempo 

póz gest pomáhá umělci „uvolnit se“, aby se vyhnul tuhému stylu kreslení. Umělec, který 

se věnuje kresbě gesty, také získává výhody vlastního tréninku své schopnosti kreslení. 

Tento druh velmi rychlého kreslení postavy buduje (díky častému opakování) instinktivní 

pochopení lidských rozměrů, které může umělci pomoci při provádění rozsáhlejších děl. 

Pro některé umělce je kresba gest prvním krokem při přípravě trvalejšího díla. Jiní umělci, 

kteří se snaží zachytit krátké okamžiky času přímým způsobem, považují kresbu gestem za 

konečný produkt. Kresba ze života je často upřednostňována před fotografickým odkazem, 

protože  umožňuje  umělci  sledovat  model  z  více  úhlů  a  bez  zkreslení  objektivu  nebo 

osvětlení. Rovněž opakování krátkých kreseb bez pauzy nutí umělce pracovat intuitivně. 

Kresby  delší  než  dvě  minuty  se  obvykle  nepovažují  za  gesta,  protože  nevyhnutelnost 

umožňuje umělci více času měřit a plánovat kresbu nebo začít definovat formu pomocí 

modelování.  Jakmile  umělec  začne  kresbu  měřit,  mazat  nebo  jinak  vylepšovat,  přestal 

kreslit  gesty a  začal  vykreslovat.  Bude zlepšovat  složitost  své současné kresby,  ale  již 

nepraktikuje svoji schopnost správně kreslit z okamžitého dojmu. 

            Obrázek  33  Honoré  Daumier,  Studie  dvou hlav,  cca  1860,  kresba  perem,  blistrem
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                                                       Obrázek 34 Kreslení gest živého modelu 

2.4. Skica tváře po slepu

Inspirovala jsem se dílem Adrieny Šimotové.  Adriena Šimotová se narodila  v roce 

1926.  Byla to česká malířka, grafička a sochařka a bezesporu patří mezi nejvýznamnější 

osobnosti českého moderního umění 2.poloviny 20. století. Celou její tvorbou prostupoval 

hluboký zájem o člověka.  Obrací se k tělu jako zdroji  fyzických a mentálních dotyků. 

Směřuje do nitra člověka, nikoli k jeho tělesné schránce. V pracích založených na dotycích 

vlastních rukou se autorka zabývala hledáním nové identity. Ve svých výpovědích zmínila, 

že proces tvorby vnímá jako druh setkávání a dojde-li k fázi protnutí, kdy se dostává až za 

podstatu, pak se jedná o díla nejsilnější. Svou práci si nijak neusnadňuje a cestou si klade i 

překážky. Například místo štětce, který umožňuje opravu záznamu, volila radikálnější a 

nenávratnou čáru nožem. Jindy zase kreslí poslepu. Estetizaci chápe jako nebezpečnou, 

protože zakrývá a vytěsňuje skutečné sdělení.

Sama o sobě říká:  „ že čím víc je  osobnější,  tím víc  je  obecná.  Bez otisku silného 

prožitku vnímá svůj obraz jako dutý, prázdný.“ 12

12 HVÍŽĎALA, Karel. Stopy Adrieny Šimotové. Praha. Máj. 2011. s. 17 – 18.
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V průběhu osmdesátých let Adriena Šimotová směřovala k zachycení portrétů a otisků 

částí  těla,  jejím  hlavním materiálem se  stal  křehký  papír,  z  kterého  vznikají  papírové 

sochy, obtisky tváří, dlaní a celého těla či závěsné více vrstevné reliéfy.

Moje skicy byly vytvořeny jako vizuální materiál pro senzomotorickou hru. Stejně jako 

žáci,  jsem se pomocí tužky a papíru snažila  vykreslit  autoportrét.  Prvním krokem bylo 

kreslení po slepu, které bylo dokončeno již s  otevřenýma očima. Stejným způsobem jsem 

se snažila vykreslit, co je pro mě nekonečno? Představovala jsem si obrázky a pomocí čáry 

jsem  se  to  snažila  přenést  na  papír.  Jednalo  se  o  docela  dynamické  obrazy  spojené 

například s atmosférickým vírem „tornádo“, hory skrývající se jedna za druhou, a tak dale.

50



           

Pro mě se to staly také náčrtky podle představivosti a z paměti. Zde je důležité mít na 

paměti  výsledek  pozorování.  Proto  na  pomoc  umělci  přichází  vizuální  paměť. Zde  je 

důležité mít na paměti výsledek pozorování.

Vizuální paměť se vyvíjí na základě praktických zkušeností častým cvičením. Čím více 

dojmů a představ o životě se shromažďuje, tím více se hromadí v paměti kreslíře.

Skici  podle představivosti  jsou také vytvářeny na základě naší paměti s přidáním 

určitých detailů a prvků.

Pro náčrtky této série sloužila i dekorativní stylizace.
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2.5 Skica tváře po hmatu

Koncept vytvoření této série mě přivedl k myšlence, že tyto skicy jsou vhodnější nejen 

pro kreslíře ale i pro sochaře. Jako pomocná fáze před modelováním lidské hlavy umělec 

vytváří  skicy,  přičemž  správně  zohledňuje  proporce  a  charakter  člověka.  Takové  skici 

ukazují (odrážejí) jasnou konstrukci, plastičnost, formu (tvar) a proporce hlavy člověka.

Zajímá  mě  především  technika  koláže  a  možnost  kombinace  fotografie  s  jinými 

materiály, dále kombinace techniky fotografie s technikou kresby, malby, nebo typografie.

Koláž  je jedním z populárních technik moderního umění.

Koláž (z franc. collage- „lepení“) je druh dekorativního a užitého umění, při kterém 

umělec vytváří umělecký předmět lepením různých materiálů na podklad.

Při  vytváření  koláže  autor  současně  používá  několik  materiálů,  které  se  zcela  liší 

texturou a původem.

Ve výtvarném umění zavedli koláž kubisté, futuristé a dadaisté.

Vývoj technik koláže ve 20. století je spojen se jmény Georges Braque, Pablo Picasso a 

Juan Gris.

Za zakladatele koláže je považován francouzský kubistický umělec Georges Braque. V 

roce  1913 použil  Braque  ve  své  práci  originální  techniku  -  lepení  proužků  barevného 

papíru na karton, a aby byla struktura papíru efektivnější, přidal umělec do barvy písek.

Obrázek 35 Georges Braque. "Zátiší". Koláž. 1914.

52



 

Obrázek 36 «Dívka s kytarou» 1915

Brzy se k němu přidal společník - Pablo Picasso. Umělci spolupracují již několik let. 

Používali: útržky novin, tapet, plakáty, kousky látky. V důsledku kreativního hledání se 

ukázalo,  že  i  ty  nejběžnější  materiály  ve  vzájemné  kombinaci  na  vybraném pozadí  se 

stávají velmi expresivními. Dnes jsou koláže Picassa považovány za mistrovská díla.

             Obrázek 37 Ženský portrét 1957, Koláž13

13 Portrét byl vyroben technikou koláže, která sahá až do kubismu. Na kresbu hlavy Picasso lepí kousek 
barevného papíru napodobujícího ženské šaty.
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Šedesátá  a  sedmdesátá  léta  jsou  obdobím  nepřetržitého  experimentování,  nalézání, 

zdokonalování kolážových technik.

Koláž se nadále vyvíjela. Takto zaujímá koláž významné místo v díle Henriho Matisse. 

Umělec přišel s druhem koláže – «decoupage», která je nyní tak populární. Tato technika 

znamená použití dvou akcí: řezání a skládání obrázků ze získaných částí.Kombinováním 

různých tvarů vystřižených z barevného papíru vytvořil Matisse díla, která se vyznačují 

jednoduchými a harmonickými formami.

V  ruském  umění  začíná  koláž  v  obrazech  u  umělců  skupiny  „ Кárový  spodek 

“.Například: P. Konchalovsky. "Paleta a barvy". 1912; A.V. Lentulov. "Autoportrét". 1915, 

dále rozvinutý v cubo-futuristice: K.S. Malevich. „Dáma u plakátu.“ 1914. Existovaly také 

okrajové  verze  „koláže“.  Takové  práce  provedl:  N.  Kulbin  „Portrét  ženy“.  1913, 

M.Larionov " N.Goncharova.Portrét".  1915.

 

Obrázek 38 M.Larionov " N.Goncharova. Portrét ". 1915.

V padesátých  letech  20.  století  s  příchodem pop-artu,  koláž  vzplála  s  novou  silou. 

Odráží ducha, emoce, náladu a potřeby  té doby. Koláž se vyvíjí a přesouvá na novou 

úroveň v polovině 20. století v Americe. Často byla díla vytvořena na základě kombinace 

prvků koláže a malířských technik s použitím různých materiálů: kvaš, akvarel, olejové 

pastely, aby se rozšířily hranice malby a koláže.
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Jiří Kolář.

Kolářový koláže  vznikaly  nejčastěji  rozřezáním nebo roztrháním a  znovusestavením 

barevných reprodukcí obrazů, fotografií  z časopisů, tištěných textů nebo různých druhů 

rukopisů.  Základními znaky všech koláží a předmětů polepených částmi potištěných tisků 

je multiplicita, pohyblivost, nekonečnost. Snad nejznámější Kolářovou modifikací koláže 

je roláž. Je to podle zvláštního pořádku sestavená jedna nebo víc reprodukcí, které byly 

předtím rozřezané na pravidelné pruhy. Obraz tak získává nový řád, významové souvislosti 

výchozího  zobrazení  jsou  zjasněny,  porušeny  a  výsledný  «  deformovaný»  obraz  je 

nositelem zcela odlišného vidění reality.  Na principu setkání a prostoupení dvou odlišných 

skutečností je tvořena proláž. Do výřezu je zasazen obraz jiný, např. v obrysu hlavy se 

objeví krajina,  obraz se otevírá do další  dimenze.  Systematickým zkoumáním možností 

koláže objevuje Jiří Kolář narativní koláže, v nichž používá různé druhy materiálů, např. 

písmo, noty, číslice, reprodukce, atd.

První verze koláže se pro mě stala výchozím bodem. S pomocí barevného papíru jsem 

se snažila vytvořit portrét na pozadí různých výstřižků z novin a časopisů.

55



Pro svůj druhý obraz jsem vytvořila tváře z různých kousku papíru a z různých textur. 

Na konci obrazů  jsem nalepila nitě,  s mírným pavučinovým efektem.  Pro mě  to 

symbolizovalo «pavučinu mýšlenek» nebo «pavučinu snů».

                

Série těchto prací souvisí s abstraktním uměním. Částečně jsem našla inspiraci v tvorbě 

umělců, jako jsou František Kupka, Vasilij Kandinskij. Umělecká tvorba abstrakcionismu 

odráží  zákony vesmíru skryté  za vnějšími jevy reality.  Tyto vzory byly intuitivně 

vyjádřeny prostřednictvím poměru abstraktních forem.
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3. Didaktická část

3.1 Přístup k tvorbě

Pro rozvoj výtvarné kreativity žáků je nutný učitel, rádce, který musí zohlednit věkové 

specifičnosti svých žáků.  Neměli bychom učit výtvarné  umění  nudným a lhostejným 

způsobem. Výuka by měla vzbudit u žáků zvědavost, tvůrčí aktivitu, zájem.

Při výuce žáků  hrají  kresby učitelů  důležitou roli a jsou kreativním typem práce. 

Musíme si uvědomit, že každý žák má jinou uměleckou schopnost tvořivosti.

“Období spontaneity, kdy je pro dítě vlastní výtvarný projev jednou z plnohodnotných 

cest k poznávání světa, žáci opouštějí zhruba v deseti letech. Následuje mnohokrát popsané 

období  větší  kritičnosti  a  sebepodceňování,  kreseb,  které  ulpívají  na  detailech, 

napodobování vzorů a předloh, zdůrazňování nepodstatných podrobností.” (Kitzbergerová, 

2014)

V hodinách výtvarné výchovy, o nichž tito žáci vyprávěli, bychom se pravděpodobně 

setkali  se  snahou děti  soustavně motivovat  a  povzbuzovat  k  experimentování  a  vlastní 

tvorbě, probouzet jejich fantazii a tvořivost, seznamovat je s některými postupy moderního 

umění či přiblížit jim tradiční techniky.

Výtvarná výchova je dle v současnosti platných RVP součástí vzdělávací oblasti Umění 

a  kultura  a  právě  v  oblasti  těchto  domén  se  nachází  překryv  mezi  zájmem  výtvarné 

výchovy a vizuální gramotností.   Vizuální gramotnost v podobě analogické ke gramotnosti 

funkční nám umožňuje pohybovat se ve vizuálně vnímatelné části světa, rozumět obsahům 

vizuálních sdělení i samostatně formulovat myšlenky v řádu vizuálně obrazných vyjádření. 

(Fišerová,2015)

V  historickém  pojetí  výtvarné  výchovy   téma  Vizuální  gramotností  velmi  výrazně 

akcentováno a bylo chápáno jako integrální součást předmětu  kreslení – rýsování, např. 

dle osnov z roku 1953. Od 60 let  20. století  se však tyto obsahy z předmětu výtvarná 

výchova vytrácely, zachovaly se snad pouzev souvislosti s tematizací architektury, nebo v 

rámci prostorové tvorby.( Fišerová,2015)
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Skutečnost, že viditelným výsledkem vyučovacího procesu výtvarné výchovy většinou 

bývá hmotný artefakt, žákovská výtvarná práce, pomáhá vytvářet a udržovat představu, že 

jeho vznik je hlavním cílem výuky a také snadným indikátorem jeho úspěšného splnění. V 

souladu s touto představou mohou být za učivo výtvarné výchovy považovány i činnosti, 

které vedou k vytvoření díla, dovednosti, které jeho vznik usnadňují či podmiňují.

Držení tužky, štětce, zacházení s nůžkami a dalšími nástroji se tak mohou stát cílem 

vyučovacích hodin samy o sobě – jako by vyučující přestávali vidět původní smysl a obsah 

svého oboru.

Mým cílem bylo, aby se žáci ve svých obrazech pokusili poznat sami sebe  a představit 

si svět okolních věcí, přírody a dalších lidí. Obrazy byly věnovány tématu portrétu. Žáci 

měly zájem seznámit se s tímto uměleckým žánrem. Žáci mladšího věku  měli větší zájem 

a  schopnost  splnít  zadání  akrylovými  barvami,  technikou  koláže  a   kombinovanou 

technikou: koláž + akvarel.

Součástí tvůrčího úkolu byla také senzomotorická hra. Díky ní jsem se snažila u dětí 

rozvíjet myšlenku nekonečného procesu kreslení, ponořit se do sebe, předat své pocity a 

emoce, hledat různé obrazy a vyjádřit je na papíře.

Tvořivé  činnosti,  které  vedou  ke  vzniku  nového  díla,  jsou  ve  výtvarné  výchově 

provázány  s  činnostmi  receptivními,  zaměřenými  na  vnímání  podnětů  a  produktů, 

především)  z  oblasti  výtvarného umění  a  vizuální  kultury  a  činnostmi  reflektivními,  v 

nichž  si  žáci  aktivně  vytvářejí  a  současně ve vzájemné komunikaci  ověřují  a  posuzují 

individuální vazby mezi verbálním a vizuálním vyjadřováním.

Kromě běžně předpokládaných aktivit, představovaných jako tvorba a recepce, je tedy 

podstatnou a zásadní složkou výchovně-vzdělávacího procesu výtvarné výchovy reflexe, 

která  oba  tyto  procesy  podrobuje  verbálnímu  sdělování,  zkoumání,  porovnávání  a 

ověřování a tím je zařazuje do uvědomované osobní zkušenosti žáka. Teprve v součinnosti 

a vzájemném propojení všech tří aktivit je výtvarná výchova účinným, fungujícím celkem.

Pokud žáky přivedeme k poznání, že zadaný úkol lze uchopit jako výzvu, která vede k 

tvůrčímu  zpracování,  významně  je  posouváme  ve  směřování  k  samostatnému  a 

svébytnému pojetí světa. Zážitek tvorby, tvůrčí proces, k němuž žáky směruje motivace, je 
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tak hlavním přínosem výtvarné výchovy a také jejím významným výchovně-vzdělávacím 

cílem. (Slavík, 2013)

3.2 Návrh výtvarného projektu

Vzdělávací proces je interakce učitele a studenta, zaměřená na zvládnutí vzdělávacího 

materiálu studenta, seznámení s kulturou, přispění k rozvoji a seberozvoji.

Hlavní fáze pro realizace vzdělávacího procesu: (K.Starý)

1. stanovení cílů – očekávání, motivování 

2. aktivizace dosavadních znalostí – aktivování dosavadních znalostí   

3. porozumění novému učivu – pozornost, srovnování

4. retence (upevňování znalostí a dovedností) – opakování

5. reflexe – zpětná vazba, hodnocení

Motivace a reflexe budou jedním z důležitých kritérií.

3.2.1 Motivace

Vhodná motivace je klíčem k úspěchu vyučovací hodiny. Vyučující  se snaží vzbudit 

zájem žáků, vtáhnout  je do hry.  Postupy jsou zcela  individuální,  od hereckých výkonů 

založených  na  osobním  kouzlu  vyučujícího  až  po  direktivní  řízení  všech  žákovských 

činností,  které  může  –  pro  někoho překvapivě  –  také  vést  k  vytčenému  cíli.  Základní 

požadavky motivační části hodiny jsou, aby žáci na jejím základě získali zájem o téma, aby 

porozuměli důvodům, proč jim je předloženo, co jim chce vyučující sdělit. Cílem motivace 

tedy je,  aby žáci  přijali  nabízené  téma a vyslovené zadání  výtvarného úkolu,  aby měli 

zájem se jím tvořivě zabývat a aby s využitím svých dosavadních znalostí a zkušeností 

úkol zvládli.( Kitzbergerová, 2014)
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Je důležité, aby se žák cítil úspěšný a cílem pedagoga je vytvořit všechny podmínky pro 

úspěšnou činnost. Motivace je systém motivačních příčin lidského chování, teoretické a 

praktické činnosti.

Důležitou roli hraje také osobnost studenta v kontextu výtvarného umění a motivace k 

výtvarné  činnosti.  O  individuálních  zvláštnostech  žáků  ve  výtvarné  výchově  většinou 

uvažujeme především ve vztahu k jejich výtvarné produkci. Předpoklad dominance některé 

ze základních složek osobnosti – myšlení, cítění, smyslového vnímání a intuice – provází i 

výklady  proměn uměleckého  projevu  a  přehledy  dějin  umění.   Vyučující  z  nich  často 

vycházejí při hledání a formulování motivace pro žáky. Je však důležité zamýšlet se nad 

tím, jak se osobnostní nastavení žáků odráží nejen v jejich výtvarné produkci, ale také v 

jejich celkovém „přístupu ke světu“. Náš osobnostní typ určuje, jak přijímáme a třídíme 

informace,  rozlišujeme podstatné a nahodilé,  zda vyhledáváme rizika či  naopak volíme 

jistoty.  Podílí  se na volbě dynamiky pracovního postupu a vstupuje do dalších oblastí, 

které tvoří základ úspěchu či neúspěchu výchovně-vzdělávacího procesu.( Kitzbergerová, 

2014) 

Zvyšování motivace učební činnosti v hodinách výtvarné výchovy přispívá k formování 

světonázoru  žáků,  zintenzivnění  vzdělávacího  procesu  a  v  důsledku  toho  k  formování 

osobnosti, která splňuje požadavky dnešní společnosti. V hodinách výtvarné výchovy je 

nutné rozvíjet  motivaci,  která  je  pro konkrétní  dítě důležitá.  Se všemi různými motivy 

existují  společné faktory,  které  ovlivňují  jejich  vývoj.  Jako jsou pocity,  zájem, úspěch, 

novost, pohodlí, kompetence učitele, spojení se životem.

3.2.2 Hodnocení 

Hodnocení  není  jednostranně  zaměřená  činnost,  na  které  se  podílí  jen  učitel.  Na 

hodnocení se podílí i žáci jako aktéři celkového procesu učení.

Hodnocení  žáků je součástí vyučování. Citlivě se dotýká vztahu mezi učiteli, žáky a 

učivem. I když má učitel  při své práci ve vyučování větší  volnost než dřív,  stále musí 
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dodržovat  normy  a  pravidla.  Tato  pravidla  vycházejí  ze  Zákona  č.561/2004  Sb.  O 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, 

vyhláška č. 454/2006 upravující vyhlášku č. 48/2005 o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky a Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání – RVP ZV).

Každé  hodnocení  má  jisté  funkce  a  také  dopady  na  psychiku  žáka.  Je  tedy  třeba 

zohledňovat  a  třídit  určité  funkce  a  v  závislosti  na  nich  přizpůsobit  svou  metodu 

hodnocení.

Informativní  hodnocení  – na základě zpětné vazby, kdy se zjišťuje  stav vědomostí, 

znalostí, dovedností, jeho chování, jednání a hodnotový systém. Učitel podává informace, 

které  ukazují, jak moc se žák přibližuje v procesu učení určenému cíli. Učitel by si měl 

odpovídat na otázky, jestli výkon žáka je v souladu s jeho schopnostmi.  Učitel by měl k 

udělené známce přidat komentář. Tento komentář musí uvážlivě a citlivě sdělit, musí zvolit 

vhodný způsob tak, aby si žák  odnesl ponaučení, aby se příště podobným chybám vyhnul.

Motivační hodnocení  - je mnoho vlivů, které mohou žákovi znepříjemnit  vyučovací 

hodinu nebo  učitele. K těmto vlivům patří i hodnocení, které může žáka demotivovat nebo 

odradit. Hodnocení má být pobídkou žáka k dalšímu učení, k dosažení dobrých výsledků. 

Úspěch, kterého dosáhne, žáka aktivuje a vyvolává u něho pocit uspokojení. 

Regulační   hodnocení -  činnost  žáka má být  doprovázena komentáři  učitele,  ty  pak 

slouží jako ukazatel směru cesty k lepším a kvalitnějším výkonům.

Hodnocení je také zdrojem reflexe. Reflexe nám přináší informace o tom, jak kvalitní a 

úspěšné  je  naše  působení.  Při  hodnocení  porovnáváme  předmět  hodnocení  s  ideální 

normou,  nebo  jiným  srovnatelným  objektem.  Přičemž  sledujeme  celý  žákův  proces  a 

výsledný produkt. (Slavík, 1999)
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3.2.3 Reflexe

Ráda bych zmínila amerického filozofa Donalda Schöna, který pohlížel na reflexi jako 

na typ poznání, jako na charakteristiku profesionální praxe a jako na obecné intelektuální 

výuku.

Schön  nepovažoval  teoretické  znalosti  za  jediné,  které  fungují  v  praxi. Existují 

praktické znalosti, které mohou být osobní, situační atd. Reflexe je poznání, které má svůj 

vlastní  předmět. Schön začal  chápat  faktory,  které  mohou žákovi  pomoci.   Začal  tedy 

uvažovat o alternativním procesu učení nebo správné organizaci z jeho pohledu. Například 

kritické přehodnocení své praktické činnosti,  její  výsledky. V tomto smyslu se koncept 

učení, který navrhl Schön, jeví jako velmi univerzální model pro architekta i hudebníka a 

mnoho dalších odborníků.

"Teorie vám nemusí nabídnout recepty na pokyny pro všechny případy vaší praxe, ale 

vaše pocity a myšlenky jsou neocenitelným pomocníkem při učení se praxí. Přemýšlejte o 

svých pocitech, věnujte pozornost své náladě a pak vás čeká úspěch. “ říká Schön.

Schön vyvíjí dodnes platný a používaný koncept, v němž je průběh  reflexe chápán jako 

souhrn dynamických vztahů ve třech navazujících  fázích: reflexe v činnosti, reflexe právě 

vykonaného  jednání  a  reflektování   reflexe  tohoto  konání.  Jednotlivé  fáze  můžeme 

charakterizovat takto:

1) Reflection-in-action,  tj.  reflexe v procesu konání,  zahrnující  též intuitivní  procesy 

jako velmi bohatou sumu zkušeností.

2)  Reflection-on-action  je  reflexí  právě  vykonaného  jednání,  zaznamenanou 

bezprostředně po skončení vyučování nebo jiné akce formou tzv.  reflexivních zápisů nebo 

jiných záznamů. Schön doporučuje klást si  také otázky týkající se emocí – jak jsem se 

cítil,  čeho jsem si všímal, jak  se cítím nyní atd. – a spatřuje v této otevřeně emotivní 

rovině  velmi   bohaté  interpretační  zázemí.  Zároveň  poukazuje  na  to,  že  v   našem 

hodnocení právě nepodařená akce přináší naopak tu nejpodnětnější  nejzajímavější reflexi.
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3) Reflection on reflection-on-action je jakousi „metareflexí“  – tj. reflektováním reflexe 

tohoto  konání,  kdy  procházíme  veškeré  záznamy   a  nasbíraná  data,  která  se  snažíme 

analyzovat za účelem interpretace  zkoumaného jevu.

Ve  výtvarné  výchově   a  konkretně  pro  děti  mladšího  věku,  slovní  hodnocení  je 

vhodnější způsob, protože  poukazuje na konkrétní získané znalosti, dovednosti a mimo 

jiné také na mezery, které se dají po vhodném doporučení zlepšit, navrhuje, co je třeba dále 

procvičit, zopakovat a na co by se mělo víc zaměřit.

Slovní  hodnocení  používá  k  vyjádření  hodnocení  výhradně  slov  a  navíc  je  od  něj 

vyžadována dostatečná informativnost a určitá kultura jazykového vyjádření.  

Předností  slovního  hodnocení  je  podpora  vnitřní  motivace,  hodnotí  zvládnutí  jak 

vědomostí,  tak dovedností,  poskytuje prožitek úspěchu a má schopnost vyjádřit  úroveň, 

rozvoj i perspektivy vzdělání jedince.

Zvláště  ve  výtvarné  výchově  se  na  hodnocení  klade  obzvláště  velký  důraz,  jelikož 

dosahuje cílů a výsledků výuky.

Na hodinách výtvarného umění  hodnotíme nejen žákovi umělecké schopnosti, ale také 

jeho  kreativitu,  iniciativu,  zájem,  potenciál.  Spolu  s  uměleckou  kreativitou  je  důležité 

hodnotit intelektuální iniciativu tvůrčích projevů: originalitu jeho otázek, nezávislé hledání 

dalšího materiálu, zajímavé návrhy atd.

Výtvarná výchova je zejména o vnímání dětí jako individuálních bytostí, které má svou 

vlastní specifičnost. Jde zejména o rozvoj kritického myšlení, utváření vlastních postojů a 

hledání cesty k sobě samému. Je důležité, aby i studenti uměli výtvarně hodnotit a uplatnili 

svou zrakovou i tvůrčí zkušenost a cit.

3.3 Výtvarné aktivity

Očekávanými  výstupy  tohoto  didaktického  projektu  v  návaznosti  na  Rámcově 

vzdělávací

program jsou:
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• žák vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření;

porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně

obrazných vyjádření

• užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie; 

• uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru; 

• při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních 

prožitků, zkušeností a fantazie; 

• vyjádří (graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého 

díla 

Žák za  pomoci  koláže  se  zamýšlí  nad  vlastní  identitou,  sebepojetím,  které  se  snaží 

pomoci  ní  vyjádřit  (v rámci  uplatňování  subjektivity  používat  prostředky pro vyjádření 

emocí a osobních zkušeností).

1. Před  zahájením  hodiny  je  důležité  žákům  vysvětlit  základní  proporce  lidské 

hlavy,která připomíná ovál. Toto je běžný obrázek, který se nejčastěji používá při dalším 

kreslení portrétu. 

2. Ovál lze také rozdělit  na 3 stejné části:  linii  obočí a linii  ukazující  na základnu 

nosu. 

3. Dále symetricky kreslíme-dvě oči; dvě uši; dva body koutků úst atd.,  vzdálenost 

mezi očima se rovná oku.

4. Hlava  ve  skicách  je  vždy  zobrazena  s  krkem nebo  jeho  viditelnou  částí.  Proto 

během úvodního náčrtu hlavy, třeba  žákům připomenout další fázi - náčrt krku.

5. Na konci žáci znovu zkontrolují kompoziční umístění obrazu na rovině papíru.
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3.4 Realizace didaktického projektu

Projekt je zaměřen na téma mé diplomové práce a skládá se ze dvou implementovaných 

částí:

1. První projekt je zaměřen na kresbu pomocí senzomotorické hry.

2. Druhý projekt je zaměřen na vytváření fantazijních portrétů pomocí techniky koláže 

pro mladší školní věk.

Příma výuka.

Klíčová slova: kresba, portrét , tvář, umělecký obraz

Cíle didaktického projektu jsou seznámení žáka s výtvarnou technikou koláže, stejně 

jako: koláž + malba; rozvoj uměleckých dovedností u žáků, rozvoj tvůrčí činnosti, fantazie 

a kreativního obrazového myšlení. 

Společně  jsme  se  snažili  upevnit  znalosti  v  oblasti  kreslení  a  malířství,  které  žáci 

dokázali realizovat v portrétních skicách. 

Výuka probíhala s dětmi od 6 do 10 let, u dětí tohoto věku je zásadní sebevyjádření. A 

také s dětmi věku 10 – 12 let. Úkolem pro mne, jako učitele, bylo stát se mentorem při 

realizaci dětské fantazie a nápadu.

Práce je určená pro jednotlivce.

Práce je zaměřena na vlastní tvorbu individuálního obrazu.

Projekt «Senzomotorická hra: Nekonečná kresba jako zážitek»

Popis: 

volnočasové vzdělávání (umělecký kroužek)

předmět: VV 

věk: 10-12 let
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Proč se metodu chystám rozvíjet:

Často se stává,  že je  pro děti  obtížné  nabídnout  nápad na svůj  obrázek.  Nápady se 

stávají primitivními, nudnými, opakujícími se atd. Z tohoto důvodu může dítě ztratit zájem 

o kreslení. Proto je užitečné, aby učitel někdy zadal úkol pro úplné sebevyjádření, volnou 

představivost  a  vyhýbání  se  stereotypům.  Přispívá  to  k  dalšímu  rozvoji  vizuálních 

schopností  dětí,  což  pomáhá člověku vnímat  svět  kolem sebe,  vyjadřovat  jeho emoční 

hodnocení a vytvářet něco nového.

Senzomotorická hra je prostředkem rozvoje smyslové kultury u dětí.

 Úspěch  mentální,  fyzické  a  estetické  výchovy  do  značné  míry  závisí  na  úrovni 

smyslového vývoje dětí,  tj.  Na tom, jak dokonale dítě  vidí,  slyší  a  vnímá prostředí.  V 

posledních letech se stále častěji používá pojem „smyslová kultura“, který do předškolní 

pedagogiky vstoupil díky dílům M. Montessori. Smyslová kultura dítěte je výsledkem jeho 

asimilace smyslové kultury vytvořené lidstvem (obecně přijímané představy o barvě, tvaru 

a  dalších  vlastnostech  věcí).  Důležitost  senzorického  vývoje,  zejména  v  raném 

předškolním věku, je těžké přeceňovat;  právě toto období je nejpříznivější  pro zlepšení 

představ o světě kolem nás. Smysl senzomotorické výchovy je následující: je základem pro 

intelektuální rozvoj, rozvíjí pozorování, má pozitivní vliv na estetické cítění, je základem 

pro rozvoj představivosti, rozvíjí pozornost, dává dítěti příležitost osvojit si nové způsoby 

objektu (kognitivní aktivita), zajišťuje asimilaci senzorických standardů.

Kreativní hra pro rozvoj  představivosti, fantazie u dítěte

Přístup k výuce: práci provádí každý žák samostatně.

Předmět: kresba

úkol 1 - co je pro vás nekonečno?

úkol 2 – autoportrét poslepu.

Materiály: papír A3, tužky, fixy

Výsledek : individuální tvůrčí kompozice

Hodnocení – ústní, diskuse (sebehodnocení žáka, zpětná vazba ze strany učitele).
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Plán výzkumu:

1. Představit dětem nový kreativní přístup k učení

2. Předběžná instrukce (podle příkladu)

3. Postupné zavádění přístupu k výtvarné  tvorbě

4. Popsat výsledek

Realizace:

1. Všichni žáci dostanou prázdný papír formátu A3 a tužku

2. Děti zavírají oči a představují si obraz ve hlavě

3. Děti postupně chaotickým způsobem začínají kreslit obrázky

4. Poté, co žák považuje za nutné dokončit kresbu, může otevřít oči

5. Žák může dokončit obrázek s otevřenýma očima  a  přidat barvu.

Popis sledování:

První  reakce  žáků  byla  nejednoznačná,  častěji  to  byl  zmatek,  nejistota,  strach  z 

neúspěšného výsledku,  druhá část  žáků odvážně vzala  do rukou tužky a začala  kreslit. 

Během práce se žáci zaměřili na proces. Někteří měli výraznou reakci (jasný výraz emocí 

na papíře pomocí kresby), jiní - ohleduplnost, opatrnost. Výsledkem je: pozitivní reakce na 

jejich práci, aktivní diskuse (s učitelem a spolužáky).

Výsledek:

Uvědomila jsem si že tato technika má pro žáky pozitivní vliv: mohou relaxovat, nemají 

žádná omezení  v  kreativitě.  Učitel  působí  pouze jako asistent  a  mentor;  žáci  získávají 

inspiraci  a  pozitivní  přístup  ke  své  práci.   Technika   obnovuje  myšlenky,  podporuje 

motivaci, vede za hranice obvyklého, odstraňuje  strach.
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Na  základě  osobního  pozorování  mohu  říci,  že  provádění  tohoto  druhu 

senzomotorických her je velmi užitečné pro děti různého věku (včetně dospělých).

Páce žáků:
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Projekt:  «Portrét pomocí techniky koláže».

Organizační forma a časové rozvržení vyuky: 

3 hlavní části vyuky:

1) Teoretická část

Úvod

Umělec

Technika

2) Praktická část

Zvládnutí látky a vytváření vlastní práce.

3) Praktická část

Dokončení úkolu

Reflexe výtvarných prací. Diskuse 

Na  konci  každé  hodiny  žaci  dělají  výstavu,  kde  se  všichni  mohou  podívat  na  své 

obrazy.  Tímto způsobem mohou hodnotit svou práci, mluvit o svých výsledcích.

5-10 minut :vstupní část, úvodní diskuse 

60 minut: hlavní čast

20-25 minut: závěrečná část, reflexe

První 3 výtvarné aktivity se věnovaly malbě.  Žáci tvoří  obrázky pomocí akrylových 

barev.  Autorský  záměr  na:  základní  principy  portrétu,  proporce,  vytvoření  úspěšné 

kompozice, rozvoj vnímání barvy, barevné dovednosti, abstraktní myšlení.

Poslední  2  výtvarné  aktivity  byly  věnovány  výtvarné  technice  „koláže“.  Žáci  se 

seznámili  se základními principy práce v této technice,  naučili  se pracovat s materiály, 

barevnými dovednostmi, realizací nápadu a fantazie na papíře.

Celkový čas: (1x60 min.)

70



Návaznost na RVP: 

 užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností 

získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie;

 uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího 

záměru;

 při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních 

prožitků, zkušeností a fantazie;

 vyjádří (graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého 

díla

Věk žáků : od 6 do 12 let

Počet žáků: do 10

Formy činnosti: frontální, individuální

Příprava pedagoga:   odborné podklady k tématu 

Pomůcky :   média, reprodukce

 počítač,  pro zobrazování obrazů umělců

 školní literatura (knihy ,obrazy, práce jiných žaků) 

Čas potřebný k výtvarné práci : (2х60 min.)

Motivace:

Vyhlášení tématu lekce, stanovení cílů pro žáky.

Aktualizace podpůrných znalostí  žaků: ukázka vizuálních pomůcek, přibližný vzorek 

konečného výsledku práce.

Materiál je prezentován „od jednoduchých po komplexní“.

Pomoc dětem, ztvárnění jejich nápadů a fantazií.
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Název školy :

Základní umělecká škola Praha 6, Nad Alejí 28

Adresa: V Šáreckém údolí 187, 160 00 Praha 6-Dejvice

Jméno vedoucího praxe: Mgr. Iva Vodrážková\

Výtvarné úkoly:

Teoretická část. 

V teoretické části jsme si připomenuli, co je to žánr portrét, jeho subžánry, seznámili 

jsme se s tvorbou takových umělců jako jsou: Odilon Redon, Frida Kahlo. Dalším krokem 

byla nová technika koláže, princip práce s papírem a vytvoření obrázku v této technice.

1. Co je to portrét? Portrét je ve výtvarném umění zobrazení osoby, v němž má obličej a 

jeho výraz dominantní roli.  Záměrem je zobrazit podobu, charakter a případně i náladu 

portrétovaného.

Portrétování má velmi dlouhou a bohatou historii od starověku, společně s rozvojem 

prvních civilizací.  Portréty byly malovány po celá tisíciletí  z různých důvodů, původně 

především  proto,  aby  připomínaly  důležité,  zemřelé  osobnosti  pro  další  generace  a 

vytvářely o nich impozantní představy, později třeba jako dárky na památku. 

Autoportrét je výtvarné dílo, na němž autor vlastnoručně znázorňuje sám sebe, maluje 

či  kreslí  svou  vlastní  podobu.  Vytvoření  trojrozměrného  autoportrétu  je  dost 

komplikované, proto se sochařských autoportrétů moc nedochovalo. Autoportréty vznikaly 

od doby renesance, jedním z důvodů jejich vzniku bylo předvádění umělecké dovednosti 

potencionálním zákazníkům, jakási reklama. Existence autoportrétu malíře psychologicky 

řadila mezi zámožnější obyvatele, protože pořízení portrétů si mohli dovolit pouze šlechtici 

či skutečně zámožní měšťané. Malíř do vlastního portrétu vkládá představy o sobě samém, 

dává  v  něm  najevo  rysy  introspekce  a  sebehodnocení,  bez  hranic  iluzí  a  reality  se 

identifikuje do svého uměleckého díla.  Kryptoportrétem se nazývá vyobrazení,  které je 

součástí  díla,  jež  samo o sobě  není  portrétem,  ale  například  náboženským výjevem či 

mytologickou  scénou.  Kryptoportrét  může  souviset  s  konkrétní  událostí  teatrálního 

charakteru.
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2.Odilon Redon, (22. dubna 1840 Bordeaux – 6. července 

1916 Paříž) byl francouzský malíř, představitel  symbolismu a 

dekadence ve výtvarném umění. Redon byl vzdělaný a sečtělý 

člověk. Jeho tvorbu ovlivňovala nejen vlastní imaginace, ale i 

literatura,  přírodověda  a  zejména  hudba,  které  byl  vášnivě 

oddán. Důležitou inspirativní roli pro něj hrál sen, proto bývá 

někdy považován za předchůdce surrealismu.

Obrázek 39 Odilon Redon.Autoportrét, 1880

Redon byl v blízkém kontaktu se symbolistickými básníky, k jejichž básním má jeho 

vidění světa blízko. Je také nazýván prvním moderním malířem pocitů úzkosti a nevědomí. 

Náměty čerpal z antické mytologie, křesťanství i středověkých bestiářů. Jeho literární lásky 

lze vyčíst z názvů deseti litografických alb, která vydal 

v průběhu let 1879–1899. Používal více technik: vedle 

oleje i kresby uhlem, kvaš, pastel, temperu a litografii. 

Své  práce,  z  nichž  mnohé  jsou  rozptýleny  v 

soukromých  sbírkách,  datoval  jen  málokdy,  takže  je 

obtížné zjistit dobu jejich vzniku. 

Obrázek 40  Portrét Violetty Heymannové, 1909

Nicméně lze v jeho tvorbě rozlišit  dvě základní  etapy. Zhruba do roku 1890 v jeho 

uhlokresbách a grafikách dominovala černá barva, kterou Redon považoval za základní. 

Práce vzniklé do této doby se tradičně nazývají noirs – černá díla. Po narození druhého 

syna, Ariho, malíř svůj způsob tvorby přehodnotil a jeho hlavní malířskou technikou se stal 

pastel.  Postupně  mizí  fantaskní  bytosti  znázorňované  v  noirs.  Dílo  se  stává  lyričtější, 

Redon začal používat všechny barvy spektra. Jeho způsob nakládání s barvou a světlem byl 

natolik svébytný, že inspiroval i fauvisty. Do konce života se již k noirs nevrátil.
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3.Frida  Kahlo, nebo  Magdalena  Carmen  Frida 

Kahlo  y  Calderón,  (6.  července  1907  Coyoacán, 

Mexico  City  –  13.  července  1954)  byla  mexická 

malířka  z  počátku  20.  století.  Malovala  ve  stylu 

původní  mexické  kultury,  kterou  mísila  s  prvky 

realismu, symbolismu a surrealismu.  Vytvořila 143 

maleb, 55 z nich jsou autoportréty. Na otázku, proč 

Obrázek 41 14

 maluje  tolik  autoportrétů,  odpověděla:  „Protože  jsem tak často sama,  protože  já  jsem 

subjekt, který znám nejlépe.“ Každé z Fridiných děl bylo její zkratkovitou biografií.  Za 

svůj život vytvořila přes 200 olejomaleb, akvarelů a kreseb a převážná většina z nich byly 

autoportréty.

4.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.

Koláž z papíru. Činnosti:

1. Vymyšlení téma.

2. Připravit  si  materiály  na výrobu koláže:  výstřižky z 

časopisů a novin.

3. Skládejte,  vystřihujte  a  trhejte  papír  na různé tvary. 

Pomozte si nůžkami. Podklad koláže - kus papíru nebo kartonu.

4. Srovnejte si koláž, než ji slepíte:а) nakresleme obrys 

hlavy, b) mozaika nebo eklektický chaos.

Obrázek 42 15

14 Photo: Getty Images (www.biography.com)
15 Koláž z papíru (pinterest.com)
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5. Slepte koláž dohromady. Prstem  lepte části koláže na podložku.  Použití- obyčejné 

bílé lepidlo.

6. Nechte koláž zaschnout.

Průběžné úkoly:

Tvorba kreativní kompozice na základě balady „Štědrý den“ 

ze sbírky Karla Jaromíra Erbena Kytice. "Pověsti národní".

Úkol:

1. Přípravná skica

2.  Žáci  přinesou  svůj  finální  obraz  na  černý  list  papíru 

lineárním spůsobem - seškrábáním dřevěnými tyčinkami.

Materiál: tužka, papír, barevný papír, dřevěné tyčinky

Zvukový  doprovod:  Webová  služba  YouTube  «mluvené 

slovo - Štědrý den Karel Jaromir Erben».

Obrázek  žáka 

 Praktická část: vytváření obrazů

Jednotlivá cvičení  

Počet žáků: do 10

I. cvičení 

Téma: Úvod. «Tvář v přírodě»

Čas: vyučovací jednotka (2x60minut) 

Pomůcky: Prezentace, Odilon Redon    
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Cíl:  Rozvíjení barevné citlivosti, fantazie žáků 

Materiál : akrylové barvy

1. Žáci se seznámí s prací umělce; přemýšlít o budoucím obrázku.

2. Úkol: tvorba portrétů, obraz člověka který přichází z dálky. (První zkušenost)

Učitel vysvětlí základní proporce portrétu.

II. cvičení 

Téma: «Tvář v přírodě»

Čas: vyučovací jednotka (2x60 minut) 

Pomůcky: prezentace PowerPoint

Cíl: Rozvíjení fantazie žáků, barevné citlivosti

Materiál : akrylové barvy 

Úloha: tvorba portrétů, obraz člověka který příchazí z dálky.

Úkol: tvář rovně ( anfas), z boku, profil ; pozadí - květinové motivy.

III. cvičení 

Téma: Tvář po slepu

Čas: vyučovací jednotka (2x60 minut) 

Pomůcky: Prezentace, portréty (obrazy) Fridy Kahlo

Cíl: Rozvíjení fantazie žáků , pochopení portrétní malby

Materiál : akrylové barvy

Úloha: na základě prostudovaných portretů Fridy Kahlo, děti vytvářejí obrazy známého 

člověka .

Dítě se doporučuje popsat portrét blízké osoby (máma, táta, babička, přítel). Příběh by  

měl obsahovat barevné charakteristiky a individuální charakteristiky popisované osoby 

(nos, oko, účes, způsob pohybu, oblékání atd.).
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Na konci hodiny žáci hovoří o svém obrazu, nápadu, kdo je na něm zobrazen?

IV. cvičení 

Téma:  Tvář v pohybu

Čas: vyučovací jednotka (2x60 minut) 

Pomůcky: Prezentace 

Cíl: rozvíjení fantazie žáků, pochopení portrétní malby

Materiál : akrylové barvy

Úloha:  vytvoření  skic  objektu,  které  zobrazují  určité  emoce.  Tvář,  která  může  být: 

dobré,  

zlé, smutné, radostné…

Úkol: tvář rovně (v anfas), z boku, profil

Na konci hodiny žaci hovoří o svém obrazu, nápadu, kdo je na něm zobrazen?

V. cvičení 

Téma: Koláž.  Tvář po hmatu

Čas: vyučovací jednotka (2x60 minut) 

Pomůcky: Prezentace 

Cíl: Rozvíjení fantazie žáků; rozvíjení motoriky, kreativní myšlení

Materiál: papír, lepidlo, nůžky, časopisy, vodovky

Úloha: vytvoření individuální kreativní kompozice.

Vytvořit  postavu nebo portrét v umělecké technice koláž.

Nabídkа : představit si známého člověka , osobu podle své fantazie, autoportrét.

Žáci je pomocí vyříznutí chaotických kousků papíru nalepí na hotový obrys hlavy. 

Ve své koláži mohou ukázat věci, které odrážejí tohoto člověka jako osobnost, mohou 

říci, co znamenají a jak se k nim chovají.
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Poslední fáze je pomocí akvarelů, přidání detailů, pozadí.

Na konci hodiny žaci vypráví o svém obrazu, nápadu, kdo je na něm zobrazen?

Páce žáků:
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Závěr

Koncept «Nekonečné kresby» se pro mě stal novým a zajímavým z hlediska kreativity.

Jak již bylo v úvodu řečeno, cílem této diplomové práce bylo analyzovat  historické 

předpoklady žánru portrétu, kresby, vytvořit sérii portrétních kreseb v různých technikách 

a vytvořit didaktický projekt aplikovatelný v hodinách Výtvarné výchovy.

Cíle prvního didaktického projektu jsou seznámení žáka s výtvarnou technikou koláže, 

kde se dětem podařilo vytvořit individuální jedinečný obraz člověka i autoportrét. Další 

projekt  představil  dětem netradiční  kresbu,  senzomotorickou hru díky které  mohli  žáci 

svobodně vyjádřit své pocity na papíře, být schopni transformovat již známé obrazy do 

nových  forem,  čímž  ještě  lépe  rozeznat  svůj  tvůrčí  potenciál.  Snažila  jsem  se  žáky 

motivovat  a  pomoci  jim  aby  se  nebáli  vyzkoušet  nové  směry  a  realizovat  zamýšlené 

nápady.

Napsání této diplomové práce mě motivovalo k tvorbě jednotlivých tvůrčích děl, kde 

jsem mohlа jít nad rámec tradiční kresby a pokusit se realizovat v nové roli.

Ukázalo se, že zavedení nového kreativního přístupu k tradiční kresbě má pozitivní vliv 

na emoční stav dítěte, jeho tvůrčí činnost a výsledek.

Téma mě inspirovalo k realizaci nových kreativních projektů s dětmi, které se ukázaly 

jako efektivní v praxi a vzbudily velký zájem nejen mezi studenty, ale i mezi učiteli.

Tuto zkušenost určitě využiji při své další pedagogické činnosti.
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