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Anotace 
Odívání v antických uměleckých dílech jako podklad pro práci s textilem na prvním stupni 

základní školy 

Ve své diplomové práci se zabývám činnostmi s textilem, které lze využít 

v hodinách výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy. Hlavním 

východiskem je pro mě Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

jeho cíle a očekávané výstupy zaměřené na specifiku užité tvorby. 

Jako téma pro teoretickou část, která je východiskem pro část praktickou, 

jsem si zvolila oblast antického odívání, jeho vývoj a proměny, které studuji 

z dochovaných uměleckých děl. V praktické části využívám toto téma jako 

východisko, ale zároveň inspiraci z něj rozvíjím do širších oblastí, které jsou 

dalšími podklady pro možné výtvarné činnosti. Inspiraci antickými oděvy 

využívám především ve výtvarných řadách určených pro druhé období prvního 

stupně základní školy, širší spektrum inspirace uměleckými díly pak promítám 

ve výtvarných řadách určených pro žáky prvních až třetích ročníků. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout výtvarné řady určené pro první 

až pátý ročník na zadané téma, část z nich zrealizovat a odhalit tak určité 

překážky, ale i výhody, se kterými se učitel může v práci s textilem během hodin 

výtvarné výchovy setkat. Mým záměrem je skrze tuto diplomovou práci otevřít 

další inspiraci ostatním učitelům pro využití textilu. Tento cíl je však zároveň 

podmíněn spojením s tématem, které mě již velmi dlouho zajímá a pro které 

hledám cestu, jakým způsobem získané poznatky a inspiraci z něj využít 

s dětmi v hodinách výtvarné výchovy. 

Na základě zrealizovaných výtvarných řad můžu říci, že jsem provedla 

výzkum, který se týká zkušeností žáků s textilem, ověřila hypotézy a dospěla 

i k mnoha překvapujícím závěrům týkajících se dosavadních výtvarných 

zkušeností žáků. 

Klíčová slova 

- Výtvarné činnosti s textilem na 1. stupni ZŠ 

- Odívání v antických uměleckých dílech 

- Rámcový vzdělávací program 



Annotation 

Clothing in antique works of art as a basis for textile work at infant school 

I deal with textile activities which can be used during art lessons at infant 

school in my diploma thesis. 

The main basis for me is the Framework Education Programme 

for Elementary education, its aims and its expected outcomes focused 

on the applied art creation.I have chosen antique clothing, which I studied from 

preserved pieces of arts, its development and changes as the theme 

for the theoretical part. 

I use this theme as a base for the theoretical part and I also develop 

inspiration by this theme further to wider ranges of fields, which represented 

the next basis of possible art activities. The aim of this diploma thesis is 

to suggest various thematic art sets for the first to fifth class, to realize some 

of them and to reveal certain obstacles as well as advantages a teacher can 

meet during textile work. 

The intention of my thesis is to give teachers further inspiration how 

to utilize textile. I can say that, based on the realized art sets, I have done 

a research concerning pupils' experience with textile, proved the theories 

and arrived at surprising conclusions about pupils' actual experience. 

Key words 

- Creative textile activities at infant school 

- Clothing in ancient works of art 

- The Framework Education Programme 
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I. Teoretická část 

1. Úvod 

Antika je historickým obdobím, které se zajímá o člověka, o jeho 

přirozenost, v tomto období lidé hledali jak v umění tak i v reálném životě 

harmonii v propojení tělesné krásy s duševní. Tato skutečnost pro mě byla 

prvním impulsem pro výběr tématu svých metodických výtvarných řad, jejichž 

podkladem je právě odívání v antice, její kultura a odkazy přetrvávající 

do současnosti. Mým záměrem je podpořit v dětech mladšího školního věku 

rozvíjení fantazie a tvořivosti , smyslu pro harmonii a krásu právě skrze práci 

s textilem. Snažím se ve svých výtvarných úkolech o zapojení co nejvíce smyslů 

tak, abych posunula pomyslné hranice, které se zatím často ve výtvarné výchově 

na některých našich školách objevují. 

Mimo tématu týkajícího se odívání žáky v praxi seznamuji s úkoly, 

které se týkají poznávání textilu jako materiálu, instrumentu, objevování mnoha 

různých cest, jak s ním pracovat a jak ho využít, dále pak poznávání jeho 

vlastností a využití mnoha námětů, které antika nabízí. 

Proto zde nabízím jako možnou inspiraci pro další učitele pět 

výtvarných řad, každou zaměřenou na jeden ročník. Výtvarné řady jsou různě 

náročné, od nejlehčích úkolů a seznamování se s textilem až po zhotovování 

poměrně náročných úkolů. Ve všech řadách je brán ohled na vývojové 

zvláštnosti dětí, jsou zaměřeny na mezipředmětová propojení, podléhají 

požadavkům Rámcového vzdělávacího programu a jsou postaveny tak, aby byly 

naplněny výtvarně produktivními činnostmi s výsledkem rozvoje fantazie 

a výtvarných dovedností dětí. Cílem praktické části této diplomové práce je 

navrhnutí a realizace tří výtvarných řad, které budou vycházet z tématu 

teoretické části. Dalším cílem je odhalení určitých překážek, které mohou žáky 

Při výtvarných činnostech potkat a samozřejmě také ověření určitých faktů, 

které očekávám, že během realizace vyvstanou. 

8 



2. Hypotézy 

Hypotéza 1: Předpokládám, že žáci prvního až třetího ročníku nebudou mít 

Zkušenosti v práci s textilem během hodin výtvarné výchovy. 

Hypotéza 2: Domnívám se, že žáci čtvrtého a pátého ročníku budou schopni 

navrhnout a zhotovit oděv na základě předloženého tématu. 

Hypotéza 3: Usuzuji, že při realizaci tematicky provázané výtvarné řady 

zhotovené zvlášť pro každý ročník získají žáci kladný vztah k práci s textilem. 

Hypotéza 4: Předpokládám, že žáci sami využijí získané zkušenosti práce 

textilem i v jiných činnostech, například při různých projektech. 

Hypotéza 5: Domnívám se, že žáci třetí a páté třídy budou během využití 

techniky obtiskování zkoušet míchat základní barvy a vytvářet nové odstíny. 

9 



3. Požadavky Rámcového vzdělávacího programu 

Jedním z cílů diplomové práce je naplnit požadavky, které předkládá 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. V praktické části, která je 

tvořena zrealizováním tematických výtvarných řad, jež jsou zaměřeny 

na výtvarnou činnost s textilem, si kladu za cíl naplnit požadavky učiva výtvarné 

výchovy a samozřejmě také očekávaných výstupů žáka pro první i druhé období 

na prvním stupni ZŠ. 

Učivo: Rozvíjení smyslové citlivosti 

Prvky vizuálně obrazného vyjádření 

Linie, tvary, objekty, světlostní a barevné kvality, textury - jejich 

jednoduché vztahy ( podobnost, kontrast, rytmus ) , jejich kombinace 

a proměny v ploše, objemu a prostoru. 

Uspořádání objektů do celků 

Uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 

postavení ve statickém a dynamickém vyjádření. 

Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly 

Vizuálně obrazná vyjádření podnětů hmotných, sluchových, 

Pohybových, čichových, chuťových a vyjádření vizuálních podnětů 

prostředky vnímatelnými ostatními smysly. 

Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření 

Umělecká výtvarná tvorba, fotografie, film, tiskoviny, televize, • 

elektronická média, reklama. 

Uplatňování subjektivity 
Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ 

a osobních zkušeností: 

- manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční 

tvar malby a kresby 

Typy vizuálně obrazných vyjádření : jejich rozlišení, výběr a uplatnění 

hračky, objekty, ilustrace textů, volná malby, skulptura, plastika, 

animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama. 

Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením 

Hledisko jejich vnímání ( vizuální, haptické, statické, dynamické ), 
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hledisko jejich motivace ( fantazijni, založené na smyslovém 

vnímání). 

Ověřování komunikačních účinků 
Osobní postoj v komunikaci 

- jeho utváření a zdůvodňování, odlišné interpretace vizuálně 

obrazných vyjádření ( samostatně vytvořených a přejatých ) v rámci 

skupin, v nichž se dítě pohybuje, jejich porovnávání s vlastní 

interpretací 

- komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření : v komunikaci se 

spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se 

pohybuje ( ve škole i mimo školu ), vysvětlování výsledků tvorby 

podle svých schopností a zaměření ). 

Proměny komunikačního obsahu : záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění. 

Očekávané výstupy: 1. období 
Zák_ - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření 

( linie, tvary, objemy, barvy, objekty ) porovnává je a třídí 

na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, 

zážitků a představ 

- v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, uplatňuje přitom 

v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, barvy, objemy, 

objekty a další prvky a jejich kombinace 

Vyjadřuje rozdíly při vnímání událostí různými smysly a pro jejich 

vizuálně obrazné vyjádření volí vhodné prostředky. 

- Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná 

vyjádření, odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní 

zkušeností. 

Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje 

obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, 

vybral či upravil. 

°čekávané výstupy: 2. období 
Žák 

Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření, porovnává je na základě vztahů ( světlostní 

13 



poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy aj. ) 
Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve 
vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a plochy, v objemovém 
vyjádření modelování a skulpturní postup, v prostorovém 
vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 
nezávislý model. 

- Při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení 

vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační 
účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy. 

- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě 

vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné, 
objemové, prostorové tvorbě. 

- Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci 

vizuálně obrazného vyjádření i pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů 
a prožitků, svobodně volí a kombinuje prostředky ( včetně postupů 
a prostředků současného výtvarného umění. 

- Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje 

k nim jako ke zdroji inspirace. 

Nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně 

obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil. 1 
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4. Antické Řecko 

Umění starověkého Řecka je velmi bohaté, ojedinělé a bezesporu 

originální. K řeckému umění, kultuře a filosofii se vrací například renesance 

nebo secese. Inspirovalo se jím mnoho umělců v minulosti a čerpají z něj umělci 

současnosti. Při pohledu na řecké umění je však nutné umět ho rozlišit od prací 

římských kopistů a také od tvůrců renesančních, protože obojí zprostředkovávaly 

antické tradice v celém umění západní Evropy. 

4.1. Odívání v uměleckých dílech - historie 

Spolu s historickým vývojem, kterým Řecko procházelo, souvisí i dlouhý 

vývoj, který se týká způsobu odívání. Na počátku, v dobách osidlování území, 

se lidé věnovali hlavně zemědělské činnosti, proto tomu také odpovídal způsob 

odívání. Postupem času se zdokonalovaly nejen materiály, ale také způsoby 

uchycování oděvu na těle, Řekové také vyráběli stále složitější šperky, kterými 

zdobili své tělo. 

Celá civilizace trvala asi od 4500 př.n.l. až do 146 n.l. Během této dlouhé 

doby se spolu s historickým vývojem měnilo a rozvíjelo umění i samotný pohled 

na odívání. 
• H B H^Bl 

ptmí 'ďwjuHSH 

H&ûSgîrfc 
Bťlwlfc "̂ "T > 
• • T u 

i 

-

Obrázek 1: Ukázky antických řeckých oděvů. Foto: New York, Metropolitan museum of Art. 
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4.1.1 Stručný přehled antického Řecka v daných obdobích: 

Prehistorie Neolitické období a první používání médi ( asi 6800- 3500 př.n.l.) 

( asi 45000 - 2800 př.n.l. ) 

Protohistorie ,, Zlaté období kykladské kultury " Vývoj mínojské kultury 

( asi 2800-2000 př.n.l.), Trójská válka ( asi 1250 - 1220př.n.l) 

(asi 2800-1220 př.n.l.) 

Heladské „ temné " období Indoevropská invaze, konec mykénské civilizace 

( 1220-1120 př.n.l.) 

( asi 1200-900 př.n.l. ) Založení prvních městských středisek 

a rozvoj rané kolonizace ( 1100- 900 př.n.l.) 

Rané archaické období První olympijské hry 776 př.n.l. 

( asi 900-725 př.n.l.) 

Střední archaické období V Athénách zaveden Drakontův zákoník 

( 6 2 4 - 6 2 0 př.n.l.) 

( 725-610 př.n.l ) 

Pozdní archaické období Dobytí Blízkého a Středního východu Peršany 

(asi 610-510 př.n.l.) 

Perské války Mírová smlouva mezi Řeky a Peršany ( 449. př.n.l. ) 

( 510-449 př.n.l.) 

Klasické období Peloponnéská válka ( 431 - 409 př.n.l. ) 

(449-338 př.n.l. ) 

Makedonské panování Alexandr Veliký dobývá Perskou říši ( 334 - 329 př.n.l.) 

(338-323 př.n.l.) 

Helénistické období Založení helénistické pergamské říše ( 240 př.n.l.) 

( 323-146 př.n.l.) 
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4.1.2 Prameny 

O řeckém způsobu a rozvoji odívání se lze dozvědět z mnoha 

dochovaných památek. Jsou to především monumentální stavby, sochy, reliéfy 

na stavbách, nástěnné obrazy, amfory, číše, vázy, talíře. Na mnohých z těchto 

dochovaných památek jsou zobrazeny výjevy z bohaté řecké mytologie, ale také 

výjevy z obyčejného života, jako je vyobrazení sportovních činností, hodin 

hudby, času stráveného v lázních, ale i výjevy z různých jednání, honosných 

hostin nebo třeba každodenní práce. 

Řecké vázy, ze kterých lze často dopodrobna vyčíst, jak chodili Řekové oblečení, 

protože právě na nich jsou lidé zachyceni při různých činnostech, se nalézaly 

od 18. století a to ve velkém množství na pohřebištích v Etrurii a také v jižní Itálii. 

Tyto vázy však byly nejdříve považovány za ryze etruské, i když byl však potom 

rozpoznán jejich řecký původ. Později začala být objevována na území Řecka 

keramika i ze starších období. 

Hlavními zdroji pro ukázky tehdejší kultury odívání jsou ale především 

známé stavby, na kterých lze pozorovat reliéfy, sochy a malby. Parthenónský 

chrám v Athénách a stavby v jeho okolí jsou bohaté na sochy, vlysy a reliéfy, 

kde jsou mistrovsky zachyceny postavy v typickém oděvu. 

Vymezení : 

Je důležité vymezit si, jakým způsobem vyhledávat tehdejší styl odívání. 

To, jak se lidé oblékají, se vždy odvíjí od toho, v jakém žijí podnebí, které zvyky 

se vážou k jejich kultuře, jaké mají dostupné materiály pro výrobu oděvů, obuvi 

a doplňků, jakou má oděv v jejich kultuře funkci. Vše se postupem času vyvíjí 

a zdokonaluje, inspirace se nečerpá stále ze stejných zdrojů. Vše je ovlivněno 

i tím, jaká je hospodářská situace ve státě, atd. Pod těmito vlivy pracovali 

ve starověkém Řecku u umělci, kteří ve svých dílech zanechali viditelnou 

dokumentaci tohoto zajímavého a dlouhého vývoje. 

Pohled do následujících historických obdobích umožňuje pohled 

na vybraná z mnoha uměleckých děl, na kterých lze studovat nejen typy 

tehdejších oděvů, ale především jejich vývoj a změny ve způsobu zobrazení. 
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Nastíněny jsou například i některé historické události, které hýbali s tematickou 

rovinou, v jakých situacích lze způsob odívání a vůbec člověka jako kulturní 

bytosti zobrazit. Do odívání jsou zahrnuty i účesy, šperky a obuv. V následujících 

kapitolách se také objevuje zájem o člověka a krásu, přirozenost a harmonii jeho 

těla. 

Kdo se mohl zobrazovat? 

V Řecku během prvních století po dórském vpádu měli na sochu nárok 

jen ti, kteří se stali héróji, čehož mohli dosáhnout výhře v běhu při olympijských 

hrách, nebo jim byl samotným Diem přiznán tento titul zřetelným znamením -

okamžitou smrtí bleskem. Zobrazovali se nejčastěji samozřejmě členové 

bohatého řeckého božstva. 

4.1.3 Geometrické období 

Řecko je na suroviny poměrně země, ve které nelze najít mnoho 

nerostného bohatství, není zde mnoho zemědělské půdy, která vyniká úrodností. 

Od toho všeho se odvíjí to, jaké suroviny tu lze najít, co se zde pěstuje a která 

zvířata chovají. Na tom všem samozřejmě i závisí, jaké materiály místní 

obyvatelé používali na výrobu svých oděvů, z čeho vyráběli své šperky a jiné 

ozdoby. Mnohdy si tedy Řekové museli pomoci díky obchodu, který rozvíjeli 

směrem na východ od svého území a díky němuž se odtud do Řecka dovážely 

vzácné suroviny, ze kterých mohli oděvy a ozdoby vyrábět. 

V 8. století př.n.l. vedl rostoucí počet obyvatelstva nejprve k rozmachu 

obchodu, aby se právě v sousedních zemích mohlo získat, co jim scházelo. 

Už v devátém století př.n.l. se obchodníci z Euboie a z Řeckých ostrovů plavili 

k východním břehům Středozemního moře. V ústí řeky Orontu v severní Sýrii 

Řekové nalezli odbyt pro své zboží a dostali tak možnost získat suroviny 

z bohaté Mezopotámie, která byla jedním z nejstarších středisek lidské kultury. 

Řekové a Kypřani si zřídili v Sýrii obchodní stanici. V této osadě se potom 

obchod rozvíjel téměř po pět století. 

Před rokem 800 př.n.l. se tak do Řecka touto cestou dostávaly první 

exempláře východních bronzů a šperků. Rozvíjely se také další kontakty. Bylo 

to v době, kdy na Blízkém východě vládly neklidné poměry a do řeckých zemí 
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na západě bylo přijímáno nejen zboží, ale spolu s ním se zde začali vyskytovat 

i řemeslníci. Například v krětském Knóssu se zřejmě usadila skupina východních 

umělců, která zde vyráběla šperky, opracovávala minerálie a vyráběla také 

bronzové ozdoby. 

Řekové si tedy ze svých obchodních cest na Východ přinášeli kovy 

ale i hotové výrobky. Proto jsou šperky z této doby inspirované pro Řeky 

exotickými náměty a na jejich oděvech a špercích lze vidět nejen geometrické 

motivy, ale například i sirény, exotické rostlinné motivy, gryfí hlavy a Ivy -

zvířecí a rostlinné figurální motivy. 

Obrázek 2 : Zlatý závěsek měsíčkovitého tvaru. Nalezen v okolí Knóssu na Kréťě. Foto: 

Boardman, J.Řecké umění( str. 34). Praha 1975 

Vynikaly tu tepané práce z bronzu nebo ze zlata, například tyto 

dochované závěsky náušnic, zdobené perličkovým drátkem, ve kterých je 

nechané místo na skelněnou či jantarovou výplň: 

Obrázek 3 : Zlaté závěsky náušnic, zdobené perličkovým drátkem, s lůžky pro skleněnou či jantarovou 

výplň. Foto: Boardman, J. Řecké umění( str. 35 ). Praha 1975 

Zde i ve všech ostatních případech orientálních výpůjček nebo podnětů si řecký 

umělec vybíral a převzatý prvek záhy přetvářel podle vlastního dekorativního 

nebo kompozičního smyslu ve formu, která zdaleka překonávala otřelá, neustále 

opakovaná orientální schémata. 2 

2 Boardman, J. Řecké umění. Praha 1975 
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Tímto způsobem urychlilo východní umění řecký styl. 

Slonovina, ze které se vyráběly šperky přišla také z východu. Dochovalo se 

mnoho slonovinových sošek, jsou to většinou zvířata nebo lidské sošky, 

na kterých lze pozorovat například, jaké účesy byly typické pro toto období. 

Ukazuje to slonovinová soška klečícího mladíka ( 7.st. př. n. I.) , která byla 

nalezena na ostrově Samos. 

Obrázek 4: Slonovinová soška klečícího mladíka z ostrova Samu ( 7.st. př.n.l.) . Foto: Boardman, J. Řecké 

umění ( str. 39 ). Praha 1975 

4.1.4 Archaické období 

Během šestého století docházelo k velkému hospodářskému rozkvětu, 

což opět znamenalo rozmach obchodu po celém území Řecka. V této době vládli 

tyrani umírněnou vládou a Řecko procházelo dobrým obdobím. Řekové v sobě 

pěstovali odlišnost od ostatních národů, které nazývali barbarskými. Náležitě se 

tak lišil i jejich způsob odívání, který se stával stále p o h o d l n ě j š í m ale na pohled 

i propracovanějším a lépe nositelnějším. Celé území se mělo k hospodářskému 

rozkvětu a rozmachu obchodu, což na území Řecka s sebou začalo přinášet 

nové materiály a suroviny. 

Athény ovlivňovaly keramickou produkci, peloponéská města bronzovou 

produkci. V této době začala vznikat nejpozoruhodněji díla především v oblasti 

architektury a sochařství, proto je potřeba zaměřit se na hledání oděvů zde. 

Co se týče architektury, ta je v této době ještě dost strohá a masivní, jsou 

to prosté stavby z cihel a kamenů bez ozdobných prvků. 
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4.1.4.1 Sochařství 

U sochařství je důležité znát fakt, že bylo umělcům dovoleno zobrazovat 

pouze božstvo, popřípadě potom úspěšné sportovce. 

Při pohledu, na některé sochy zobrazující mužské postavy se nabízí 

studium soudobých pánských účesů. Zobrazení soch, mužských kůrou, bylo 

strnulé, pouze s předsunutou nohou vpřed, ale co se týče hlavy, ta už se 

pro archaického sochaře stala dekorativním úkolem. 

Je zde vidět úprava vousů, jenž si muži nechávali růst podél lícních 

kostí, vlasy měli sčesané dozadu za uši a zachycené čelenkou, vpředu na čele 

si nechávali pár vlasů spadávat do obličeje. 

Obrázek 5: „ Rampinův jezdec " , skulptura z athénské Akropole ( polovina ó.století př.n.l. ). Foto: 

Athény, Akropolské muzeum. 

Obrázek 6: „ Berlínská bohyně " , hlavu má pokrytou polosem ( začátek ó.století př.n.l. ). Foto: 

Boardman, J. Řecké umění ( str. 68). Praha 1975 

Obrázek 7: Koré z athénské Akropole , oděná do chitónu a himationu ( asi 525 př.n.l ). Foto: 

Boardman, J. Řecké 

umění ( str. 69 ). Praha 1975 
Zachycování ženské postavy dovolovalo archaickým sochařů, rozvinout 

především oděv. Tváři ani účesům nevěnovali takovou pozornost, ženský obličej 

v této době nepředčil krásu mužského, což vycházelo z tehdejšího postavení 

zeny. p r o t 0 j e vhodné zkoumat účesy až na sochách z pozdějšího období. 

Sochy korai oděv často obtáčí nohy velmi těsně, což vzbuzuje při pohledu 
d° jem, že ženy jsou poodhaleny, není to ale pravda, ženský chitón a peplos -
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tyto oděvy sahaly ke kotníkům. Na soše „ berlínské bohyně" však ale 

můžeme vidět i typickou ženskou pokrývku hlavy - takzvaný polos ( obr. 6). 

Dochovaná socha koré z athénské Akropole ( obr.7) je zobrazena 

v chitónu, který býval modrý, a v himation, jenž míval většinou červenou barvu. 

Opět nechybí ozdobná čelenka do vlasů , která byla u žen ale o mnoho širší 

než u mužů a měla funkci držet a podpírat honosný účes, lze si všimnout i 

velkých náušnic kulatého tvaru. Chitón zachycovali archaičtí sochaři věrně, jako 

základní oděv byl z jemného materiálu a splývavý.měl dlouhé rukávy a splýval od 

boků dolů, což vůbec nevadilo poněkud strnulejšímu typu zobrazování drapérie 

archaického sochařství, jež se vyznačovalo jemným naznačením drapérie. 

Vázové malířství: 

Vázové malířství představuje v archaickém období velkou část výběru 

pro studium řeckého odívání. V geometrickém období to byly pouze vzory 

inspirované Egyptem a přírodními motivy, v archaickém období lze však vidět 

mnoho mužských a ženských postav při různých činnostech oděných do chitónu, 

peplosu a himationu, s mnoha ozdobami. Z váz lze číst nejen způsob odívání, 

ale především také příležitosti a činnosti, pro které se dané oděvy hodily, protože 

jsou zde lidé, ať už bohové či obyčejný lid, zachyceni v pohybu, vzájemné 

interakci a při různých činnostech. Dochovaly se vázy, na kterých jsou zobrazena 

například sportovní zápolení, vzájemné promluvy bohů, sváteční situace, oslavy 

jako svatby nebo pohřby a mnoho dalších. Právě zde je důležité zastavit se 

a zkoumat, které oděvy byly při daných příležitostech využívány a jak je dokázali 

umělci zachytit jinou technikou než tesáním do kamene. 

4.1.4.2 Sport 

Sport je velmi zajímavou kapitolou, co se odívání, doplňků a obecně 

zájmu o harmonii lidského těla a ducha týče. Sport byl ve starověkém Řecku 

nedílnou součástí života, žádný jiný národ nepřisuzoval sportu tak důležitou roli 

a právě v archaickém období , v roce 776 př. n. I. vznikly první Olympijské hry. 

Zde se vysvětluje důvod, proč je tato tematika v archaickém období zobrazovaná 
tak často. 
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Každé město věnovalo značnou finanční část na zbudování tzv. 

gymnasia, instituce sloužící tělesné i duševní výchově mužské mládeže. 

V gymnasionu byl prostor zvaný palaistra, kde se prováděla tělesná cvičení -

gymnastika.Gymnastika byla specifická tím, že byla určena pouze a jen 

pro muže,jenž ji prováděli bez jakéhokoli oblečení, zcela nazí. Palaistra se 

skládala ze čtvercového nádvoří obklopeného řadami sloupů, které poskytovaly 

vítaný stín a kudy proudil chladivý průvan. Pro nahé sportovce byl stín určitě 

velmi příznivým, nespálili tak svá nezahalená těla horkým sluncem. Za sloupy 

stály šatny a fontány. Okolo byly vybudovány tříproudové cesty, často koupelny 

pro a budovy určené jako učebny. Po vykonání tělesné aktivity se sportovci 

ubírali do koupelen, kde regenerovali svá těla a navraceli jim tak svěžest a krásu, 

jež mohla vyniknout právě po fyzickém výkonu. 

Kromě gymnastiky se sportovci věnovali také atletice. Nejvýznamnější 

atletickou disciplínou byl běh. Závodilo se na různé vzdálenosti a dokonce 

ve zbroji (hoplitodromeia ) , hod diskem a oštěpem, skok do dálky, box, 

zápasení a pancration (soutěž zahrnující box i zápas ) a pouze pro zámožné 

občany byly určeny disciplíny s koňmi - závody vozatajů. Zajímavostí je, že se 

souběžně se sportovními soutěžemi konaly soutěže hudební, pěvecké 

a recitační. Naplňování trendu kalokaghátia je víc než zřetelné. Před tím, než se 

atlet začal pod vedením svého trenéra rozcvičovat a než nastoupil k závodu, 

praktikoval přípravný rituál: potřel si nahé tělo vonnými oleji z koženého aryballu. 

Po namáhavém fyzickém výkonu, ještě než se odebral do koupele, ze sebe 

zahnutou škrabkou, vyrobenou speciálně pro tento účel, odřel všechen prach, 

olej a pot. Muži se o svá těla starali s velkým zájmem. 

Na vázových malbách je vidět, že svá nahá těla doplňovali ozdobami 

na hlavě, byly to buď čelenky na stažení vlasů při sportovní činnosti, nebo potom 

vavřínové věnce - jediná odměna pro vítěze. 
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I 

Obrázek 8: Detail vázy s černofigurovou technikou zobrazující závody vozatajů ( 525 př.n.l. ). Foto 

Durando, F. Řecko - úsvit západní civilizace ( str. 92). Praha 1997 

Obrázek 9: Detail reliéfu se sportovní tematikou zobrazující běžecký závod, při němž jsou běžci zcela 

nazí. 

Foto: Durando, F. Řecko - úsvit západní civilizace ( str. 92 ). Praha 1997 

V 7. století přijali Athénští umělci černofigurovou techniku, která už byla 

však používaná asi jedno století v Korintu. Spolu s touto technikou pron.kl 

do Athén i korintský zvířecí vlys a po dobu celé generace nebo i déle zdobily 

athénské vázy právě zvířata. Někdy se tu však ale přeci jen objevují l.dske 

postavy a to v kombinaci se zvířecími. Jsou to především mytické motivy, např 

váza z roku 530 př.n. I. zdobená černofigurovou technikou ( tzv. caerská hydr.e ) 

zobrazuje moment, kdy Héraklés odevzdává Hádova psa, Kerbera, svému pánu 

Eurystheovi, který je z toho vyděšen a skočí do velké zásobnice. Oblečen je 

do chitónu s rukávy a přes sebe má přehozený červený plášť zachycen pouze 

na jednom rameni. Zajímavé je pozorovat barevné pojetí oděvů na vázách, 

kde jsou možnosti omezené. 

Carská hydrie • 
c • Jeden z nejbarevnějších typů řeckých váz na vodu 
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Obrázek 10: Ukázka carské hydrie, jedné z nejbarevnějších typů řeckých váz. Foto: Boardman, 

ó.Řecké umění ( str. 81). Praha 1975 

4.1.4.3 Oděvy k boji 
Na mnoha černofigurových vázách je však možné vidět hodné oděvu, 

které byly využívané k boji. Tato tematika je vedle zvířecí velmi populární. Jsou 

to nejen boje lidí , ale také boje mytických postav., které se staly inspirací nejen 

pro zdobení keramiky. 

Díky nesčetným antickým literárním zdrojům hovořícím o „umění 

válečnickém " a díky celé řadě archeologických nálezů si lze udělat velice jasnou 

a konkrétní představu o nejkrutější a ve své podstatě nelidské činnosti a o jejím 

dlouhém vývoji ve starověkém Řecku. Svědky nám mohou být hrdinské činy 

mykénských válečníků nesmrtelně zachycené v Homérových eposech, velkolepé 

válečné výpravy Alexandra Velikého, vítězné boje jeho nástupce, Demétria 

Poliorkéta či Archimédovy vynálezy. 

Odění a zbroj řeckých pěšáků se lišily na jednotlivých územích 

a v jednotlivých oddílech, ale měly společné to, že byly maximálně praktické. 

Helmice se obyčejně vyráběly z bronzu, lemovala je kůže a byly vycpané, 

aby lépe tlumily nárazy. Všechny typy helmic ( korintské, ilyrské, makedonské, 

thrácké, atd. ) měly za cíl co nejdokonaleji chránit jak proti menším metacím 

zbraním, které nepřítel vrhal do řad těžkooděnců, tak proti ranám utrženým v boji 
muže proti muži. 
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Obličej a nos chránily kusy kovu vytvarované ze silných, často 

zdobených plátů, které držely pohromadě pomocí systému provléknutých 

provázků a mezi nimiž byly ponechány pouze malé otvory pro špičku nosu 

a ústa. Stejným způsobem byly upraveny lehké krunýře a hrudní chrániče. 

Obyčejně je tvořila silná kůže zpevněná buď kovovými pruhy ( v méně 

propracovaných verzích), nebo je úplně pokrýval kovový plát vytvarovaný podle 

tělesných proporcí. Výzbroj pěšáka doplňovaly chrániče paží a holení 

a samozřejmě nezbytný štít. 

Obrázek 11: kusy bronzového brnění. Foto: Durando, F. Řecko - úsvit západní civilizace ( str. 95 ). Praha 

1997 

Obrázek 12: bronzová helma korintského typu. Foto: Durando, F. Řecko - úsvit západní civilizace 

(str. 94).Praha 1997 

Obrázek 13: bronzový plát z konce č. století př.n.l. Foto: Durando, F. Řecko - úsvit západní civilizace 

( str. 94). Praha 1997 

Obrázek 14: Detail sochy Jezdce z Grumenta. Foto: Durando, F. Řecko - úsvit západní civilizace 

( str. 94). Praha 1997 
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4.1.5 Klasické období - „ probuzení důstojného klasického slohu" 

Po perských válkách byly celé Athény v troskách, brzy se však zase 

domohly opětovného rozkvětu. Po delší dobu, než se město z válek 

vzpamatovalo, se zde nebudovaly monumentální stavby. Hledat skulptury právě 

z tohoto období se proto nabízí v Olympii, která byla perským vpádem netknutá. 

4.1.5.1 Olympie 
V Olympii se nachází Diův chrám, který byl do doby, než byl postaven 

Parthenon, největším řeckým chrámem. Právě zde tvořila významná sochařská 

skupina ( například Feidías ) té doby, nalezneme tu mnoho zajímavých děl. 

Na stavbu chrámu se použilo hrubého vápence, sochaři však opracovávali jemný 

parský mramor. To je vidět například na decentních drapériích Athény oděné 

v chitón, která je jednou z postav reliéfu metopy Diova chrámu. 

Obrázek 15: Metopa z Diova chrámu v Olympii. Foto: Boardman, J. Řecké umění (str. 111). 

Praha 1975 

Celkově se sochaři začali odpoutávat od schémat stylu archaického 

období, proto začínají být postavy individualizované jak v podání těla, tak 

i v obličeji. Mužské postavy začínají nabývat uvolněnější postoj, váha těla 

se přesouvá na jednu nohu. Nahá těla začínají být modelována přesně, objevuje 

se výraz ve tváři a pozornost sochaři věnují jemnější modelaci účesů, takže lze 

studovat typy účesů docela přesně. Muži mají jak dlouhé, tak ale i krátké účesy 

mnohdy doplněné čelenkou. 
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4.1.5.2 Athény 
Athény se postupně začaly vzpamatovávat z perských válek, a tak se 

zde opět začalo probouzet i sochařství ruku v ruce s architekturou. Co se týče 

zobrazování soch, složitě skládaný chitón, do něhož byly zahaleny archaické 

korai, vystřídal těžší peplos, bez rukávů a ve svrchní části bohatě zřasený. 

Jednoduché široké záhyby začínají splývat zcela volně a dávají tak vyniknout 

realisticky modelovaným tělesným tvarům. Figury oděné v peplos se však 

mnohdy zdají velmi těžkopádné a mdlého výrazu. 

V Athénách se však celkově nenajde moc památek vytvořených v tomto 

novém stylu. Oproti tomu na ostrovech, kde byl dostatek mramoru, sochaři tvořili 

ve větším množství. Až kolem poloviny 5. století, kdy si Athény zajistily vůdčí 

postavení ve velké konfederaci, která se vytvořila k ochraně Řecka proti 

perskému nebezpečí. Jako centrum pro shromažďování finančních prostředků 

na obranu byly vybrány právě Athény. Finance spravoval athénský státník 

Periklés, který se nebál část z nich použít na uskutečnění stavebního programu, 

který měl z Athén učinit nejvýstavnější město té doby. Zde je vysvětlen důvod, 

proč můžeme nalézt tolik významných soch a budov právě zde na athénské 
Akropoli. 

Parthenon 

Když se pozornost z historických souvislostí konečně přemístí 
n a s tudium skulptur, nesmíme opomenout skupinu tří bohyň z pravé části 

východního štítu Parthenónu. Toto sousoší představuje bohyně Létu, Diónu 

a Afrodítu. Všechna tři ženská těla jsou oděna do chitónů, na nichž půvabný 

Pohyb drapérií podtrhává tělesné tvary bohyň. Toto dílo je důvěrným svědectvím 
0 vývoji klasického sochařství a také dokladem o užívání tzv. mokré drapérie.4 

Všechny tři bohyně jsou zachyceny ve velmi uvolněných pózách, chitóny jsou 

na nekterých místech hodně zřasené a vrstvené, jako by měl divák při pohledu 
n a n ě p o c i t ' že musí mít jejich oděv při rozložení plochu o mnoho větší, než tomu 

tak bylo skutečně v realitě. Zvláště na pravé soše je vidět podvázání chitónu 

^MoknTdr^ ü Z 
Přednosti. ' ^ u s o b zobrazení oděvu, který na některých částech obepíná tělo a zdůrazňuje tak jeho 
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v pase a nahrnutí značné části oděvu do této oblasti. Vypadá to, že mají všechny 

tři bohyně chitóny s rukávy, ne pouze sepnuté sponami. 

Obrázek 16: Sousoší představující tři bohyně z pravého šítu východní části Parthenónu. 

Foto: Piojan, J. Dějiny umění 2 ( str. 98). Praha 1982 

Na Parthenónu je vidět mnoho dalších významných děl, která 

samozřejmě nemohla být dílem pouze sochaře Feidía, ale celé skupiny 

talentovaných kameníků. Předpokládá se, že se na výzdobě Parthenónu 

a dalších staveb athénské Akropole podílelo mnoho ostrovních umělců, jinak by 

asi tak četná koncentrace umělců na jednom místě ani nebyla možná. 

Z Parthenónu je třeba nutné přesunout pozornost na další stavbu - Erechteion. 

Obrázek 17- i a • Jeana z mnoha karyatid podpírající Erechteion. Foto: Piojan, J. Dějiny umění2 

( str. 108). Praha 1982 
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Erechteion se nachází také na Athénské akropoli a je součástí komplexu 

staveb v okolí Parthenónu. Tato asymetricky pojatá svatyně byla postavena 

v iónském řádu. Z hlediska zkoumání řeckých oděvů jsem vybrala tuto stavbu 

zcela záměrně. Právě zde lze vidět téměř vše: pojetí chitónu, mokrou drapérii, 

styl účesu, pojetí ženské postavy. Plochou střechu svatyně podpírá šest dívčích 

soch, tzv. karyatid. Toto pojetí osvěžilo jinak časté užívání klasických sloupů, 

jako podpěr pro otevřené prostory chrámů. Karyatidy jsou na rozdíl od skupinové 

skulptury tří bohyň oděny v chitóny, které jsou bez rukávů, sepnuté pouze 

v oblasti ramen. Drapérie je více souměrná a splývavá, Velký převis látky je 

viditelný opět v oblasti pasu, kde se chitóny podvazovaly. Karyatidy působí velmi 

důstojným a sebejistým dojmem, jakoby svým vzezřením dodávaly na důležitosti 

celé svatyně, jejíž jsou strážkyněmi. 

4.1.5.3 Vázové malířství 
Je na místě zmínit opět tvorbu vázového malířství, neboť je to oblast, 

ze které můžeme čerpat velké množství zobrazení lidských postav v typických 

oděvech a také sledovat, jakým vývojem tato zobrazení prochází. Za perské 

okupace v 5. století př. n. I. opustilo mnoho Athéňanů své domovy, což 

znamená, že se na čas hrnčířská výroba v Athénách zastavila. Hrnčířské dílny 

byly zpustošené a lidé byli tak nuceni postavit je znovu. 

V tomto období se dokončil přechod od archaického stupně ke stupni 

klasickému, což je viditelné mimo jiné i v sochařské produkci. Malíři opouští 

formální a geometrické záhyby a skládané okraje, obvyklé na drapérii 

v archaickém období. Záhybový systém začali utvářet mnohem volněji. 

Postavám byl celkově dodán ladnější pohyb a důvěryhodnější gesta. To lze vidět 

například na detailu vázy malované Chicagským malířem, který zde zobrazil 

dívku hrající tanečníkům na diaulos. Dívka je oblečená do lehkého 

nepřepásaného chitónu, který byl typickým druhem oděvu pro umělce tohoto 

druhu. Můžeme zde vidět posun klasického zobrazení postavy. Záhyby jsou zde 

četnější a působí poněkud lehčeji, nejsou tak ostře zakončené, jak tomu bylo 
Předtím. 
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Obrázek 18: Detail vázy malované Chicagským malířem. Hrající dívka je oděná v nepřepásaný 

chitón. Foto: Boardman, J. Řecké umění ( str. 165) . Praha 1975 

V 5. století se v sochařství rozmohla průhledná drapérie. Ve vázovém 

malířství jí odpovídal záhybový systém složený z četných úzkých záhybů, 

naznačených úzkými liniemi. Poprvé v tomto období si lze všimnout jiného pojetí 

ženského těla a oděvu. ( Ženský akt se objevil ve vázovém malířství o mnoho 

dříve než v sochařství ) . Oděv kopíruje tělo, ale poodhaluje nahotu, rýsuje 

ženské křivky stále nápadněji. Na vázách můžeme vidět ženy oblečené opět 

do chitónů, ale i do peplosů, někdy doplněných pláštěm. Na vázách z tohoto 

období se hodně objevuje dekorovaný lem oděvu i dekorovaná celá plocha 

oděvu : jsou to většinou tmavé pásy, nebo malé křížky rozseté po celém chitónu, 

někdy i malé ornamenty připomínající květy. Tyto ornamenty lze mimo jiné vidět 

i jako tetování na tvářích. 

Jestliže se celkově shrne období 5. století př.n.l., umělci obecně vnesli 

nový život antickým oděvům. Chitóny jemně kopírovaly tělo, místy ho až díky 

technice mokré drapérie těsně obepínaly, aby tak zdůraznily krásu ženského 

těla. Klasický styl se více blížil realitě, umělci se přímo snažili těla svých soch 

zachytit zcela reálně, proto i pohled na oděvy utváří lepší pohled a odhaluje 

jejich krásu v prostých liniích, bohatších zřaseních a záhybech. 
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4.1.6 Makedonské panování 

Ve čtvrtém století došlo v Řecku k těžkým otřesům. Athény se stále 

pokoušely nabýt zpět ztracené mocenské pozice, vznikala však nová seskupení 

a jiné státy v nich získávaly vedoucí postavení na úkor Athén a Sparty, byly 

to nejprve Théby a později Makedonie. Za vlády Alexandra Makedonského ( 336 

- 323 př.n.l ) se v Řecku zcela změnily životní podmínky, politické myšlení 

a souběžně s nimi samozřejmě také umění. Umělci se stále drželi klasické linie, 

ale začali ji rozvíjet do jiných dimenzí. Oděvy začaly být na některých částech 

těla zcela průhledně a odkrývaly tak nahotu, což se těšilo velké oblibě a tento 

trend se v zachycování oděvů držel velmi dlouho. Drapérie byla zcela průhledná 

, lze to skvěle vidět na soše Nymfy ze sousoší Néreoven v Xanthu, 

Obrázek 19: Nymfa ze SOUSOŠÍ Néreoven ( náhrobní skulptura). Foto: Boardman, J. Řecké umění 

(str. 132). Praha 1975 

Novinkou byl zájem o zachycení záhybového systému spodního roucha. 

V oblasti aktu už umělci dosáhli tak daleko, že se začali soustředit na přesné 

zachycení jemných rozdílů mezi jednotlivými svalovými partiemi a povrchu kůže. 

Zde lze demonstrovat to, jakým způsobem Řekové pohlíželi na lidské tělo, kdy 

skvostnou krásu viděli na nahém těle maximálně někdy zakrytém jemným 

rouchem, které ale opět kopírovalo tělo. Touha sochařů po vyjádření tělesne 

krásy stále sílila a dosahovala neuvěřitelných výsledků. Co se týká ženského 

aktu, tato touha vedla až k záměrné smyslovosti. Například zobrazení Afrodíty je 
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toho dobrým důkazem. V 5. století byla sochaři odívaná do přiléhavých chitónů, 

nyní se zobrazovala nahá. Zobrazil ji tak slavný Praxitelés. 

Obrázek 20: Afrodíta . Boardman, J. Řecké umění ( str. 143). Praha 1975 

Stále kvalitnějšímu zobrazování přispívalo i to, že se sochaři zdokonalili 

v technice opracování bílého mramoru. 

4.1.7 Helénistické období 

Umělci helénistického období usilovali o to, aby zachytili realitu v jejích 
nejrůznějších projevech. 

Helénistické období je časovým úsekem, který trval asi tři sta let a je to 

poslední část z bohaté řecké historie. Vývoj umění měl v tomto období osobitý 

a svérázný styl. Autoři mnoha řeckých děl byli často stále anonymní a velká část 

děl, která se dochovala jsou především kopie. 

Termín „helénismus" se vztahuje k historické i kulturní etapě mezi smrtí 

Alexandra Velikého a římským dobytím Egypta ( 323 př.n.l. - 31 př.n.l. ). 

Zahrnuje v sobě velkou sílu řeckého vlivu, který se v tomto období šířil 

do podmaněných území v Africe a Orientu. Helénistický vliv potom panoval 

přinejmenším do druhého století našeho letopočtu a to i na území Itálie, 

ve starověkém Římě. Helénismus zkrátka pronikal na mnoho území a spojoval 

obyvatele řeckého i neřeckého původu v jeden univerzálně kulturní celek, jehož 

znakem, který se projevoval mimo jiné v kultuře a umění, byla „ řeckost ". 
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Sochařské a malířské školy se soustřeďovaly hlavně do Athén, na Rhodos, 

do Pelly, Pergamu a Alexandrie. 

Když se zaměříme na náměty a celkový styl umělců, je vidět zřetelný sklon 

k zachycování života a pohybu ve sklonu k pitoresknímu nebo až patetickému 

aspektu každodenní skutečnosti. Je to dáno i tím, že umělci odhalovali pro svou 

práci stále nové techniky, a tak mohli svým dílům vtisknout více exprese 

a přitažlivosti. To celkově vedlo k tomu, že se díla mnohdy zdála až jakoby 

strojená a vedená v některých směrech do velké dramatičnosti tepající napětím. 

Styl, měřítko i obsah řeckého výtvarného projevu, to všechno se teď měnilo 

na základě vlivu Alexandrovy vlády. V dílech se začaly objevovat noví řecko -

egyptští bohové, byly zde zpodobňovány i různé panovnické rody. Mnoho 

bohatých občanů si nechávalo tvořit dílo na zakázku, umění se tedy poněkud 

začalo odklánět od předešlé oslavy božstva více k jiným událostem. 

Co se týče obsahu výtvarných děl, umělci začali vyhledávat realitu v jejích 

nejrůznějších podobách. V popředí už nebyla pouze harmonická těla 

ve splývavých róbách , ale zájem se přesunul například i na zachycení stáří, 

znetvořených tělesných proporcí atd. Helénistické období s sebou tedy přineslo 

některé novinky v námětech a ve způsobu zobrazení, ale významná část řecké 

výtvarné produkce už byla vytvořena předtím, než toto období začalo. 

Ve způsobu, technice umělci směřovali ke smyslovému pojetí,které bylo 
typické pro Práxitelovu tvorbu. 

Pozoruhodné sochařské památky, veliké množství skulptur vyobrazených 

v rozevlátých chitónech, mnoho z nich lze hledat v Pergamu. Právě zde bylo 

sídlo významné sochařské školy. Dílem nejdůležitějším z hlediska zkoumání 

zobrazení těla v oděvu je samozřejmě slavná socha Niké ze Samothráky. Toto 

pozoruhodné dílo pochází asi z roku 190. př.n.l.Niké se tyčila na přídi lodi, celá 

její postava je nahnutá dopředu, což vyvolává efekt, že čelí svým tělem 

mořskému větru, jenž do ní naráží a vzdouvá podstatnou část jejího oděvu. 

Chitón je zachycen ve stylu mokré drapérie,na některých místech těsně obepíná 

pevné tělo a v jiných částech se řasí do mnoha vrstev. Celé dílo působí velmi 

energickým dojmem. Chitón je pojat jednoduše, zachycen pouze na jednom 

rameni a lehce podvázán dodává na celkové svěžesti ve výrazu díla. 
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Obrázek 21 : Niké ze Samothráky. Foto: Piojan, J. Dějiny umění 2 ( str. 169). Praha 1982 

Zvláště pozoruhodným dílem je dvojce athénského manželského páru, 

Kleopatry a Dioskorida, které byly nalezeny v jejich domě na ostrově Délu. Stán 

těchto soch se odhaduje asi na 2200 let. Když se zaměříme na postavu vlevo, 

zobrazující Kleopatru, je až zarážející, s jakou jemností bylo zachyceno její 

spodní roucho. Jeho záhyby jsou vidět pod svrchním pláštěm, a jejich drapérie 

potom vystupuje v oblasti kolen na povrch. Svrchní plášť působí velmi jemným 

dojmem, jakoby to byl lehounký materiál, jenž přilne k tělu skoro jako druhá kůže. 

Kontrast těžšího spodního oděvu s ostrými a hodně zřasenými záhyby 

a lehounkého pláště staženého k jedné straně naznačeného pouze jemnou 

drapérii vyvolává v divákovi opravdu dojem, že sochy nejsou snad ani z kamene, 

nýbrž jsou opravdu zahaleny do skutečných oděvů. 

Mimo velký pokrok umělců ve stále věrnějším zobrazování oděvu, se 

sochaři věnovali stále více tématu nahého ženského těla. Důvodem byla 

narůstající popularita bohyně Afrodíty, jako symbolu krásy, tudíž ji chtělo 

ve svých dílech zobrazovat stále více umělců. Dříve to byli pouze nazí spomoci, 

nyní se dostává na výsluní nahé ženské tělo a jeho ladné tělo. Vedl Práxitelův 

' vzor, tedy měkká modelace a nezcela vyjádřený detail. Helénistické ženské 

sochy však nabíraly více ženskosti, měly větší boky, hezky m o d e l o v a n é poprsí 

a užší ramena. Takto pojatá ženská těla byla většinou doplněna nevelkým 

kusem oděvu jemných záhybů , jenž se jim vinul nízko okolo boků, decentně 

kopíroval ladné křivky a spadával až na zem. 
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4.2 Odívání 

4.2.1 Oděv 

O tom, jak se ve starověkém Řecku lidé odívali se tedy dozvídáme 

z dochovaných památek. Velmi záleží na tom, jakým způsobem umělci 

zachycovali tehdejší život a které způsoby zobrazení zvolili. Je velký rozdíl 

studovat například drapérie na soše z archaického období a oproti tomu se 

věnovat propracovaným drapériím soch z období helénistického. To vše se tedy 

musí brát v úvahu, protože to úzce souvisí s celkovým pohledem na dané 

období. Zvolila jsem proto tuto cestu zkoumání antických oděvů, neboť je 

nesmírně zajímavé sledovat, jak se vyvíjí samotné umění a souběžně s nim 

i odívání. 

Dochovalo se mnoho památek ze všech období, kterými Řecko v období 

starověku prošlo . Dochovaná umělecká díla, na kterých lze studovat rozdílná 

pojetí zobrazování lidské postavy i oděvu jdo něhož byla zahalena/je proto nutné 

umět rozlišit podle jejich stáří a umět je zařadit do správného období, protože jen 

tak je možné si vysvětlit, proč byl tentýž typ oděvu zobrazován zcela v poněkud 

odlišných podobách a jak se postupem času například lišily ozdoby, účesy 

a šperky, kterými byly oděvy doplňované. 

Ve starověkém Řecku ale vůbec nebylo výjimkou ukázat se na veřejnosti právě 

bez oděvu. I to je součástí kultury řeckého odívání. Vysvětlení lze najít zde: 

Člověk byl ve starém Řecku měřítkem všech věcí, a umělcovým 

cílem bylo zachytit jej ideálně, co možno nejdokonalejšího, k nerozeznání 

od bohů, jímž také přisuzoval lidskou podobu. Hěroická nahota, v níž řečtí 

umělci zobrazovali bohy, bojovníky i obyčejné lidi, se stala přirozeným 

výrazem nezastíraného obdivu pro dokonale vyvinuté mužské těloa 

nemohla být něčím zvláštním ve společnosti, kde atleti cvičili na veřejnosti 

nazí a kde byl mužský oděv minimální. Idealizace ženského aktu 

v sochařství, jež vypouští veškeré detaily, se dostává do jitého rozporu 

s aktem mužským, propracovaným do podrobností. 5 

5 Boardman, J. :Řecké umění ( Odeon, Praha 1975, str 129-130 ) 
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Řecké oděvy a to všechny druhy, které se nosily, nebyly ze složitých 

materiálů a nebyly ani tvořeny složitými střihy. Veškeré oblečení bylo 

z pravoúhlých kusů látek, které byly velmi jednoduše sešity, nebo byly dokonce 

bezešvé. 

Řecké odívání se skládalo ze tří základních druhů oděvů. Byly to chitón, peplos 
a plášť. 

O řeckém odívání se dozvídáme především díky sochařství a malířství, 

které nám zde zanechaly důkazy ve svých dílech o tom, jak se vlastně Řekové 

a Řekyně v období antiky oblékali. Je tedy důležité přikládat důraz i na to, ve 

které době a v rukou kterých umělců památky, z nichž se o odívání dozvídáme, 

vznikly. Protože i malířství a především sochařství se vyvíjely, proto umělci 

z různých období také zobrazovali odlišným způsobem postavy, zvláště pak 

oblečení a ozdoby. 

4.2.1.1 Chitón 

Univerzálním a základním oděvem, který nosili jak muži, tak si jej 

oblékaly i ženy, byl chitón. Chitón se skládal ze dvou pravoúhlých kusů stejně 

velké látky. Tyto dva kusy se s p í n a l y jehlicemi v oblasti ramen, paží a boků, nebo 

se také sešívaly, ponechával se však nesešitý volný prostor pro hlavu a ruce. 

Šířka látky potřebná na chitón se pohybovala okolo čtyř metrů. V pase se chitón 

podvazoval různými pásky, aby se v něm dalo dobře pohybovat. Tento základní 

oděv se nosil doma nebo při práci, na spaní, ale i do boje a na veřejnost. 

Všichni však neměli stejný chitón. Ten se lišil podle s p o l e č e n s k é h o postavení 

svého majitele, podle jeho pohlaví a funkce k jakým příležitostem byl oblékán. 

Rozdíly vchitónech lze zpozorovat v pestrostech barev, v nařasení, délce, 

použitých materiálech, zdobením a nákladnosti. 

Chitón se na sobě ještě dál upravoval. Bylo to různé řasení 

a podkasávání látky, čímž vznikaly různě objemné záhyby, někdy d o k o n c e tak 

velké, že se daly použít i jako kapsa. Tímto řasením se látka na těle různě 

zahýbá a vytváří plynulé přechody, v některých částech jemně kopíruje tělo 

a dochází tak k vytváření drapérii, které jsou pro řecký oděv tak typické. 
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Chitóny pro ženy se lišily střihem, využívalo se u nich látky, která 

přepadávala přes paže, ta se spínala na vnější straně různými knoflíčky či 

spínátky, aby tak kopírovala a zdůraznila ženské křivky. Výjimkou u žen nebyl 

ani chitón, ve kterém byly všité rukávy, ten si ale oblékaly pouze otrokyně, 

takzvané Amazonky. 

Zatímco ženy nosily chitón dlouhý až na zem, u mužů nebyla délka daná 

tak striktně. Délka jejich chitónů závisela opět na společenském postavení jeho 

majitele a hlavně na tom, kam si chtěl oděv obléct. Když šel muž do společnosti, 

zvolil dlouhý chitón, na normální nošení, na práci a na sport si muži oblékali 

chitón střižený ke kolenům. 

Nejjednodušším typem chitónu byla na jednom rameni sepnutá úzká 

exomis, která díky svým skvělým vlastnostem nepřekážela při nošení práci ani 

náročnějšímu pohybu. Tento typ se stal velmi oblíbeným hlavně ve Spartě, která 

byla ryze vojensky založená. Postupem času se začaly chitóny lišit i podle toho, 

v jakých částech Řecka si je lidé oblékali, dalo se tady poznat, z jaké části země 

kdo pochází podle typu chitónu. 

Ukázky chitónu zachyceného uměleckými díly z různých období: 

Obrázek 22: Skulptura. Foto: New York, Metropolitan Museum of Art. 

Obrázek 23: Niké ze Samothráky. Foto: Piojan, J. Dějiny umění 2 ( str. 169 ). Praha 1982 
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4.2.1.2 Peplos 
Peplos byl typ oděvu, který si oblékaly pouze ženy. Byl tvořen dvěma 

pravoúhlými kusy látky a spínal se různými sponami na bocích a na ramenech, 

nebo se v těchto místech i sešíval.Velikost látky záležela na výšce postavy žen, 

pro kterou byl peplos určený, obvykle se šířka látky pohybovala mezi dvěma až 

třemi metry. Peplos byl podobný chitónu, lišil se od něj však zásadně tím, že byl 

v oblasti hrudi a na zádech ještě překládán, čímž se tvořily na látce další ohyby. 

Toto přeložení nebylo striktně dané, mohlo být kratší, delší, volně visící nebo 

dokonce převázané. Aby se dosáhlo pravidelných ohybů na látce, používalo se 

vkládání malých olověných nebo trakotových závaží do okrajů látky. Co se týce 

rukávů, ty byly tvořeny díky šířce látky a jejich velikost na ní také záležela. 

Stejně jako u chitónu lze vidět peplos různých typů. Dívky ve Spartě si 

oblékaly fainomeridés - druh peplosu, který byl o hodně kratší, ničím 

nepřepásaný, nenařasený a odhaloval kyčle, což nese i jeho název. S vývojem 

řeckých dějin a s postupem času se také měnil vzhled peplosu, nosil se úzký 

neřasený s krátkým přeložením a přepásáním v pase, ale i bohatě nařasený, 

nepřepásaný na bocích nebo také peplos s hlubokým přeložením pod pás 

ozdobený stužkami zkříženými přes prsa a upevněnými v pase. 

Plášť 

Třetím základním prvkem řeckého oděvu byl plášť. Plášť si oblékali 

muži, ale nosiliy ho i ženy. U tohoto kusu oděvu byly široké možnosti, jak ho 

naaranžovat na tělo a Řekové se v tomto případě nebránili ani pestrosti barev 

a vzorů, kterými byl plášť zdoben. Záležely tedy na tom, jakým způsobem si ho 

lidé na tělo připevňovali a jaké barvy a vzory zvolili, utvářelo to pak celkový 

dojem jejich oděvu a zdůraznilo či zakrylo chitón nebo peplos. V základě byl 

Plášť tvořený pouze jedním kusem pravoúhlé látky a upečovali ho nějakou 

ozdobnou sponou v oblasti ramen nebo vepředu na hrudi. Velikosti látek se také 

hodně lišily. Řekové si oblékali jak úzké šály, tak i široké kusy látek, někdy jen 

tak na holé tělo bez chitónu, aby tak ukázali svou skromnost, někdo však jinou 
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možnost neměl, protože mu jeho situace ani jiný kus oděvu nedovolila nosit. Pláštěm 

se také dala dost dobře dát najevo výška důstojnosti jeho majitele. Tento nezbytný 

kus oděvu byl zkrátka velmi oblíbený, známý v mnoha různých variantách co se týče 

velikosti, upevnění, materiálů, zdobení, ale především pak vyjádření postavení jeho 

majitele ve společnosti. 

4.2.1.3 Himation 
I pláště byly různých typů. Nejběžnějším byl himation. Himation se nosil 

nejčastěji, odívali se do něj muži, ale oblékaly si ho i ženy, a byl zároveň 

nejoblíbenějším a nejrozšířenějším typem pláště. Velikost pravoúhlého kusu 

látky byl dva až tři metry, a zejména ženy se do něj zahalovaly skoro celé 

a na hlavě si z látky někdy vytvářely i kapuci. 

Tak jako u ostatních kusů oděvu, byla zde daná určitá pravidla, jak si ho 

na sebe upevnit. Himation se kladl přes jedno rameno, dál napříč hrudník pod 

druhé podpaží, kde se upevňoval. 

4.2.1.4 Fáros 
Fáros byl typ pláště, který se oblékal pouze do vyšší společnosti, měl 

stříbřitou barvu, byl vyráběn z jemných vybraných tkanin. 

4.2.1.5 Chlaina 
Dalším typem pláště byla chlaina, která se nosila hlavně 

v predklasickém období. Tento plášť sahal pouze ke kolenům a spínal se 

na jednom rameni sponou. Tím, že nebyl dlouhý, tak si ho oblíbili hlavně jezdci 

a vojáci a také lovci. Chlaina měla ještě jede speciální název - chlamys, a to 

v Pnpadě, když byla spojovaná sponami na středu, ne na okrajích, jak bylo 

obvyklé. V dobách Alexandra Velikého začal mít plášť navíce ještě zaoblené 

rohy a byl poskládaný podél a lidé si ho přehazovali podobně jako šálu, přes 

ruce nebo ramena. 

4.2.2 Obuv 

°buv byla zdánlivě jednoduchá a moc se od sebe různé druhy nelišily, byla 
vsak nedílnou součástí řeckého stylu oblékání a dotvářela tak celkový dojem 
oděvu. 
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Nosily se sandále vyrobené z pásků kůže, nosili je muži i ženy. Sandále 

se nosily do společnosti a do města, doma však lidé chodili bosí a nepovažovali 

to za ukázání chudoby a nedostatků. Podnebí je zde takové, že spíše lidi 

vybízelo k tomu, aby zbytečně nevěznili svá chodidla v upnutých kožených 

botách, ale dali jim naopak prostor pro to, aby se jim na jednu stranu moc 

neotlačily, ale na druhou stranu mohly volně dýchat. 

Ukázka obuvi: 

Obrázek 24: Ukázka obuvi. New York, Metropolitan Museum of Art. 

4.2.3 Spodní prádlo 

Už v dobách antického Řecka si lidé vyráběli z textilu „ předchůdce,, 

spodního prádla. Nebyly to však kusy prádla, jak jsou nám známé dnes, 

ale důležité bylo, že plnily svou funkci, hlavně co se týká estetického pohledu. 

Obecně jsou to různé pruhy a pásy látek, které nejen zakrývaly, ale hlavně se 

omotávaly z důvodu zpevnění, nadzvedávání a modelace těla. Důvod byl tedy 

především pro zpevnění což mělo za důsledek pěkný estetický dojem, který byl 

pro Řeky velmi důležitý. 

Ženy si podvazovaly nebo omotávaly poprsí, které potom mělo pod 

chitóny nebo peplosy pěkný tvar, celkově jejich postava potom nabyla 

Přitažlivějšího a štíhlejšího vzhledu,což bylo v Řecku velmi důležité. Midé zde 

neschovávali svá těla do neforemných šatů, naopak se snažili zvýraznit, 

a hlavně ukázat jeho krásu. 
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K tomu, aby si stáhly partie v oblasti břicha, používaly ženy, ale i muži 

speciální stužku, která se nazývala zoné. Stužky na podvázání poprsí se 

nazývaly strifion a stužky k převazování prsou byla desmata. 

Ženy tedy využívaly několik různých typů stuh, jak ke stažení, 

tak ale i k podvázání nebo převázání různých partií v oblasti hrudníku. 

Muži to měli poněkud jednodušší. Oblékali se do typu spodního prádla, 

který je podobný dnešnímu suspenzoru. Tato část se nazývala diazóma. 

4.2.4 Pokrývky hlavy a účesy 

4.2.4.1 Účesy 

Řekové věnovali úpravám hlavy a jejím pokrývkám velkou pozornost. 

Především ženy si zdobily své účesy. V této době byly velmi populární dlouhé, 

kvalitní vlasy, proto se jim také věnovala velká pozornost, vlasy měly být 

ozdobou každé ženy. Co se týče pokrývek hlavy , ženy používaly jako závojík 

části ze svého pláště, který si přehazovaly přes hlavu. Někdy nosily i takzvaný 

thesalský klobouk, spíš ale nechávaly své hlavy bez pokrývek, jen je ozdobovaly. 

Hlavními ozdobami bylo zaplétání stužek do vlasů a nošení různých čelenek, 

které podpíraly a zpevňovaly složité účesy. Tyto čelenky měly zvýšený - kónický 

tvar. Velká pozornost se ale věnovala především samotným účesům. Ženy si sve 

černé dlouhé vlasy sčesávaly na temeni hlavy na pěšinku a v oblasti týlu 

zaplétaly do složitých uzlů. Čelo si nechávaly volné, pouze jim ho rámovalo pár 

vlasů, dávaly tak vyniknout typickému řeckému profilu ( tzv. antický profil ), který 

byl symbolem tamní krásy- vysoké klenuté čelo, které rovně přechází v nos. 

á Z C k 2 S : u k á z k y různých úprav hlavy. New York, Metropolitan Museum of Art. 
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Muži si někdy pokrývali hlavy thessálským kloboukem, když pršelo nebo 

foukal vítr. Thessálaský klobouk se vyráběl slaměný nebo kožený, měl široký 

okraj a byl ozdobený páskou, která se uvazovala pod bradu. 

Nejčastější pokrývkou byla tzv. pílos, která se vyráběla z noha různých 

materiálů a měla široké uplatnění. 

4.3 Materiály 

4.3.1 Chitón 

Řekové vyráběli své oděvy z různých materiálů. Základní oděv chitón, se 

vyráběl ze Inu, vlny, bavlny a později i hedvábí, které však oblékaly pouze ženy 

a ne každý si tento materiál pro své ošacení mohl dovolit. Používaly se jemne 

i hrubě tkané látky, slabé i silné, jednobarevné ale i se vzorem nebo také 

vyšívané nebo pošité třásněmi. Výběr látky i barvy opět záležel na společenském 

postavení, pohlaví a majetnosti jeho budoucího majitele. 

Materiály pro ženské chitóny byly většinou lehčí, vzdušnější 

a poddajnější. Byly to mnohdy až průsvitné tkaniny, do kterých se ženy oblékaly. 

Na těle je pak ještě dále upravovaly různým řasením a podvazováním a dosáhly 

tak úžasného vzdušného efektu. Postupem času se chitóny řasily záměrně, 

vytvářeli se na nich hluboké ohyby, aby se dosáhlo ještě výraznějšího efektu. 

Na veřejnosti se však žena nemohla objevit pouze v tomot oděvu, musela si pre 

něj přehodit ještě plášť. Samotný chitón si oblékala pouze doma v soukromí, 

pokud to byla počestná žena. Na některých dochovaných památkách jsou však 

zobrazené i ženy,takzvané hétery, které jsou zachyceny oblečené pouze 

v chitónech. 

Chitóny pro muže byly o mnoho užší, nebyly vyráběny z tak lehkých 

materiálů, jako chitóny pro ženy, a často měnily svou délku v závislosti na tom, 

co bylo zrovna moderní a aktuální. Nebyly však tak vzdušné a poddajné, jako 

oděvy tohoto druhu pro ženy. 
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4.3.2 Peplos 
Na peplos se nejčastěji používala silná vlněná látka, čím byly ale ženy 

ze zámožnějších rodin, tím si mohly častěji dovolit obléct si peplos ze 

vzdušnějších, 

lehčích a poddajnějších materiálů, jako je například lněný říz, který potom 

doplňovaly zlatým pásečkem na bocích. 
Stolides byl druh peplosu, který se v y r á b ě l z jemných plisovaných tkanin. 

4.3.3 Plášť 
Plášť se vyráběl z mnoha různých materiálů. Odívaly se tuhé a těžké pláste, 

lehčí plátěné pláště, ale i jemné z vybraných a drahých tkanin. Výjimkou nebyly 

ani pláště z kozí srsti nebo ovčí vlny. 

4.4 Ozdoby 
Doplňování oděvů ozdobami bylo velmi populární ve všech obdobích 

starověkého Řecka. Řekové se velmi rádi zdobili, využívali mnoho různých 

materiálů pro výrobu svých šperků, které měli různé tvary, velikosti. Populární 

byly nejen ozdoby hlavy, jako spony, čelenky a stužky, ale Řekové se především 

v helénistickém období přímo „vyžívali " v nošení různých šperků vyráběných 

především ze zlata. Jedná se mnohdy o mistrovská zlatnická díla. Zlatníci hledali 

inspiraci nejen v tamní přírodě a životě, ale v jejich tvorbě se objevovaly 

například i „barbarské", keltské nebo egyptské motivy. 

Nosily se náušnice, náhrdelníky, náramky okolo zápěstí, ale i okolo paže. 

Obrázek 26: ukázka šperků. Foto: New York, Metropoli tan Museum of Ar t . 
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Obrázek 27: ukázka zlatých šperků. Foto: New York, Metropolitan Museum of Art . 

4.5 Divadlo, dramatici, herci a divadelní kostýmy 

Divadlo bylo nedílnou součástí starověkého Řecka a jeho kultury, je 

proto třeba mu věnovat zvláštní pozornost. Nelze si vysvětlit důvod užívání 

masek a odívání herců bez toho, aniž by byla vysvětlena podoba divadla 

obecně. Jak divadlo vzniklo, proč, jací byli herci a kdo psal hry, v nichž hráli. To 

vše je důležité zmínit, protože jedině na základě těchto vědomostí můžeme poté 

pochopit i specifičnost v odívání herců. Obsahy literárních děl se často promítají 

v uměleckých dílech sochařství a malířství,- proto je zde podrobněji vysvětlen 

vývoj divadla a zmíněni hlavní dramatici. 

4.5.1 Vývoj divadla 

Divadlo bylo v Řeckém prostředí od počátku spjato s kultem boha 

Dionýsa. Představení měla formu obřadu, při němž se uctíval bůh vína a jiných 

tělesných rozkoší. S postupem času ustupoval obřad do pozadí a divadlo se 

začalo hrát více pro lidi a význam oslavy božstva ustupovaly do pozadí. Přesto 
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však bylo formálně součástí náboženských slavností minimálně do konce 

klasického období řecké kultury. 

Počátky divadla lze hledat v letech 536-533 př.n.l., kdy prý dorazil bájný 

Thespis do Athén na svátek Velkých Dionýsií. Provozování divadelních her se 

dálo formou soutěže, kde šlo o vyhodnocení nejlepší hry a herce. Na počátku 

došlo k vydělení prvního herce z chóru, čímž vznikly první dialogy mezi hercem 

a chórem. Druhého herce zavedl zřejmě Aischylos a třetího (příp. čtvrtého herce) 

Sofoklés. S tímto počtem si klasické řecké divadlo vystačilo po celou dobu své 

existence. Zprvu byla úloha chóru velmi důležitá. Nepředstavoval totiž žádnou 

individuální bytost, ale jakési kolektivní myšlení. Chór vstupoval do hry 

v uzlových místech děje, narušoval děj i jeho pravděpodobnost, docházelo tak 

k nečekaným zvratům. Chór rozšiřoval časové a prostorové dimenze hry, 

dokázal tušit věci příští a seznamovat s nimi diváka a zároveň hlavního hrdinu. 

Chór často líčil svou písní děje, které se na jevišti vůbec nepředváděly a jen 

podněcovaly divákovu fantazii. (To bylo ostatně typické pro celé řecké divadlo, 

protože vzdálenost mezi hercem a diváky v poslední řadě byla tak veliká, 

že stejně divák nemohl sledovat podrobnosti odehrávající se na scéně). Chór 

také dokázal přerušit děj a posunout jej na chvíli do jakéhosi bezčasí, přičemž 

umocňoval atmosféru hry. Postupem času chór ustupoval do pozadí a stával 

se stále více jen kulisou hlavního děje. 

4.5.2 Herci a masky 
Kvůli omezenému počtu herců obvykle hrál jeden herec několik rolí. To 

vyžadovalo použití masek (které se ostatně používaly už při starších 

náboženských obřadech). Masky znemožňovaly hercům používat mimiku, 

ale herec měl zároveň výrazný vzhled především pro diváky, kteří seděli 

v horních řadách hlediště. Z toho je zřejmé, že nejdůležitější bylo vždy mluvené 

slovo, přestože náležitě provedená výprava či „choreografie" hrály též 

nezastupitelnou roli. Díky maskám, muži mohli hrát i ženské role, ženy hrát 

nesměly. 
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4.5.3 Soutěž 
Velké Dionýsie (prosinec/leden) byly připravovány půl roku dopředu. 

Chorégové, vybíraní z bohatých občanů, museli na své útraty vydržovat 

a vypravit sbory pro tragédie a komedie. Byla to povinnost velmi vážena 

(Themistokles, Perikles, Démosthénes, ...). Archón určil básníkovi i protágónistu 

(1. herce) a ten sám najal deuterágónistu (2.herce), příp. tritágónistu (3. herce). 

Archón rozhodoval svévolně, koho připustí k soutěži. V polovině pátého století 

se první den divadelní soutěže hrálo pět komedií (později 3) a další tři dny 

soutěžili autoři tragédií (každý 3 tragédiemi). Udělovala se jen první cena - treti 

místo znamenalo propad. Zpočátku se hry psaly jen pro soutěž. Teprve 

ve čtvrtém století se začaly vytahovat a znovu hrát i starší kusy známých autoru, 

což svědčí mj. o úpadku řeckého divadla. 

Provozování divadla u druhých důležitých svátků - lénají (konec ledna) 
spadá do Periklovy doby kolem r. 448 a tyto svátky byly zasvěceny hlavně 
komediím. 

Postupem času ztrácí divadlo svůj obřadní charakter a stává se 

záležitostí zábavnou. Dříve aktivní divák, rozhodující svým ohlasem o úspěchu ci 

neúspěchu předváděného kusu, se dostává do pasivní úlohy a stává se spiše 

konzumentem. Vrcholné období řeckého divadla tedy končí na přelomu 5. a 4. 

století, kdy odchází z Athén Euripidés a Sofoklés. Přesto se divadlo v Řecku 

udrželo asi do 6. st. n. I., kdy byly divadelní hry zakázány. 
Tragédie 

Odvozeno z řec. Tragó(i)diá - zpěv kozlů, tragós - kozel, oidé - zpěv. 

Tragédie vznikla zřejmě postupným dramatizováním sborových písni 

na počest Dionýsovu, tzv. dithyrambů. Z toho vyplývá tématické omezení 

původních tragédií na řeckou mytologii (jen výjimečně historii). Diváci však toto 

téma dokonale znali, proto se časem staly těžištěm hry dobové problémy, např. 

konflikty jednotlivce a společnosti. Inspirováni vzestupem Athén, vnitrní 

demokracií a myšlenkovým kvasem doby vytvořili v pátém století Aischylos, 

Sofoklés a Euripidés díla velké myšlenkové hloubky a uměleckého mistrovství. 

Zachovala se pouze díla tří jmenovaných tragiků - dohromady třicet dva děl. 
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Stavba tragédie 

Tragédie zaěinala pro,egem, vstupem herců. Který předcházel p r v n í ^ 

sboru nazývané parodos. Parodos zpíval sbor při svém nástupu na o ^ 

Většinou to by,a pochodové piseh. Po parodu se vice ai mene P ™ * " - ^ 

výstupy herců, epeisodia. s lyrickými písněmi, které sbor zprva a doprovaz 

obřadnými tanci za zvuku píštaly (stasima). Tragédii zakonču,e exodos. 

Aischylos (525/4-456/5 př.n.l.) n nrházel z bohaté rodiny. Byl 
Nejstarši z tragiků, jeho* hry se zachovaly, poc ^ M a r a t h ó n u 

svédkem athénské tyranidy, bojoval v roce P • • • 

a pravděpodobné i u Salaminy v r. 480. Napsal osmdesát až devadesadr mat 

ale dochovalo se jich jen devět Nejstarši z niob jsou Peršané - ^ e d n. roku 

472 - dostali první cenu. Další jsou Prosebnice (o dcerách Danaovych), Sedm 

proti Thébám, Upoutaný Prométheus, Agamemnón... 

Hrdinou jeho tragédií nebývá osoba, ale spíše kolektiv. U 

napovídá i titul (Peršané, Prosebnice,...), ale i u dalších je tomu tak. Např. 

Agamemnón není hrdinou sám Agamemnón jako spíše rod Atreovcu. 
Přivedl na scénu druhého herce. 

Sofoklés (496-406 př.n.l.) 

By, výborně vzdělán. Zaíínal jako herec, ale údajně pro slabý h,as toho 

zanechá,. Ačkoli se aktivně nezabýval politikou, byl jmenován do sboru 

pokladníků athénské říše, dvakrát zvolen stratégem. Byl však nekompetentm, 

funkce dostal díky svému básnickému věhlasu. 

Sám rozlišoval ve svém díle tři etapy: 

1. Napodobuje styl Aischylův. 

2. Vlastní styl drsný a strojený. 

3. Styl vhodný pro drama a sloužící vytvořeným postavám. 

V roce 468 př.n.l. poprvé zvítězil nad Aischylem a potom získal prvm cenu 

skoro vždy. Napsal asi sto dvacet her, ze kter/ch se dochovalo sedm. i s » « 

šílenství jednoho z řeckých hrdinů v trójské válce. Antigona líčí osudy hrd.n y, 
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která se rozhodla proti příkazu vládce Kreóna pohřbít svého bratra. Dále je to 

Élektra, Oidipús král, Trachiňanky, Oidipús na Kolonu, ... 

Sofoklovy tragédie byly psány jako samostatné hry - ne jako trilogie 

(alespoň ty dochované). Na rozdíl od Aischyla má tendenci vyzdvihovat právě 

osobu individuálního hrdiny, což je patrné i z názvů dochovaných tragédií (šest 

ze sedmi má titul podle hlavního hrdiny). 

Zavedl třetího (a někdy i čtvrtého) herce. 

Euripidés (485/480 - 406 př.n.l.) 
Za svého života nebyl příliš oblíben, protože se výrazně odlisoval od 

tradičního pojetí tragédie. Skládalo se o něm mnoho anekdot a často byl terčem 

posměchu i Aristofanových komediích. Byl zřejmě přítelem Sokrata. Poprvé 

získal první cenu až r. 441 a celkem ji získal jen čtyřikrát nebo pětkrát. Po smrti 

však jeho hry získaly na vážnosti a byly velmi oblíbené i v Římě. Sofoklés o něm 

říkal, že píše o lidech takových, jací jsou, zatímco on sám píše o lidech, jací by 

měli být. Je tu tedy zřejmý přechod her od ideálů k realitě. Neukazuje už lidem 

vzory, kterých by se měli snažit dosáhnout, ale předkládá jim situace, které se 

podobají těm z jejich života. Aristofanés i jiní lidé vněm viděli nebezpečného 

představitele rozkladného modernismu - stejně jako v Sokratovi. Ke konci života 

byl nucen odejít z Athén a zemřel v Makedonii. 

Z asi devadesáti her se zachovalo sedmnáct tragédií a jedna satyrská 

hra. Říká se, že objevil pro řeckou literaturu ženskou povahu - nitro: Hry Médea, 

Elektra, Ifigenie ... Další zachované hry jsou potom Héraklés, Alkéstis 

Hippolytos, Trójanky, Féničanky, Andromaché ... 

Komedie 
Vznikla z výjevů pořádaných při veselém průvodu na počest Dionýsovu, 

nazývaném kómos. Při tomto průvodu se nosil fallos, symbol plodnosti a samého 

boha, zpívaly se písně erotického až obsénního rázu a také se předváděly krátké 

frašky. 
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Provozovaly se v Athénách o Velkých Dionýsilch a později o Lénajích.. Zpočátku 

měl Nejdůležitější úlohu sbor (chór), podle něhož mívala komedie jméno 

(Oblaka, Žáby, Vosy,...) 

Významné místo připadlo tzv. parabasi (řec. odbočka), kdy sbor 

uprostřed hry odkládal masky a obracel se jménem autora k publiku s vážné 

míněnými projevy. Další zvláštností byl zápas dvou stran za účasti sboru, tedy 

jakási hádka provázená vtipy. 

Komedie někdy zesměšňuje mytologické příběhy, jindy paroduje tragédii, 

je satirou osobní nebo politickou, zabíhá do filozofie, náboženství a literatury. 

Souvisí s neomezenou svobodou slova v athénské demokracii. 

Není možné stanovit žádnou pravidelnou formu, ale zjednodušeně to bývá asi 

takto: 

1. Prolog, příchod sboru, agón (spor) - děj spěje k uskutečnění komického 

projektu. 

2. Krátké scénky - blahodárné následky uskutečnění projektu - zesměšňování a 

trestání těch, kdo ho chtějí zmařit. 

3. Nakonec společné veselí, hostina, svatba, ... zkrátka bujné veselí chóru. 

Významnými autory byli Kratinos, Eupolis a Aristofanés (od něj jsou jedine 

dochované hry). 

Aristofanés (445-380? Př.n.l) J . , 
O jeho životě víme málo. Ze čtyřiceti čtyř komedií se dochovalo 

jedenáct. Většina jeho komedií se věnuje problémům války a míru. Stál proti 

aristokracii i proti radikální demokracii. Neváhal útočit ani na současné 

modernisty - Sokrata či Euripida. Debütoval roku 427 hrou Hodovníci 

(nedochovala se). Další z komedií: Jezdci: tři otroci otročí nevrlému stařeckému 

Lidu (sbor). Věštba určí, aby prohnaného politika Kleóna nahradil prodavač jelit, 

který ho také vyhání za pomoci Jezdců. Ve druhé části pak spolu soupeří, jelitář 
v'tězí a nakonec ho lid převaří v kotli a omladí ho. Oblaka: zaměřeny proti tzv. 

Přírodní filozofii a sofistické výchově. Mír: přechod k obecnějším námětům. Dále 
Ptáci, Ženy o Thesmoforiích, Vosy, Lysistrata, ... 
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Žáby: 

Bůh Dionýsos potřebuje pro divadlo skutečného velkého básníka, ale ti 

už asi nejsou (po smrti Aischyla, Sofokla a Euripida). Obzvláště touží po 

Euripidovi, tak se pro něj vypraví do podsvětí. Tam se utká Euripidés 

s Aischylem a prohraje. Dionýsos si nakonec z podsvětí odveze Aischyla. 

Budova divadla 
Řecké divadlo, umístěné zpravidla na návrší, bylo nekryté a skládalo se 

z hlediště, orchéstry a jeviště. V polokruhovém hledišti (théatron) byla sedadla 

vytesána v přirozené skále nebo provedena z kamene v horizontálních řadách 

na stoupavém terénu. Orchéstra kruhového půdorysu, určená pro sbor (chór) 

měla uprostřed oltář - vstupovalo se do ní dvěma bočními vchody. Skéné byla 

obdélná stavba s několika místnostmi nejméně jednopatrová. Uzavírala prostor 

divadla a sloužila jako zákulisí pro herce. 

Obrázek 28: Tehdejší podoba divadla. Foto: Iakovidis, S.E. Mycenae - Epidaurus. Athens 2001 
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5. Antický Řím 

Tím, že se začalo rozvíjet římské umění, řecké umění neupadlo ze dne 

na den. Řím se rozvíjel a sílil, tudíž se nabývalo rozvoje i jeho umění, ktere se 

však z velké části stavělo svou inspiraci na umění antického Řecka a mnohdy 

jeho významná díla kopírovalo. Řecké helénistické umění kvetlo nadále ve 

východním středomoří, ale postupem času ztrácelo na originalitě a začalo se 

obracet ke vzorům klasické epochy. 

Římští umělci měli řecké umění ve veliké oblibě a čerpali z něj jak v rovině 

námětové, tak i ve způsobu zobrazování. Dokladem toho je řada del 

s archaickými rysy, mandlovitýma očima, iónským úsměvem pravidelnými 
prstenci vlasů okolo čela a tuhými záhyby na oděvu. 

V malířství, v sochařství a v architektuře se opět odráží styl a způsob 

římského odívání. Z velmi širokého pohledu bylo římské odívání řeckemu 

podobné a vycházelo z něj, ale když se zaměříme blíže, mělo své specifické rysy 

a bylo celkově složitější. 

O římské kultuře lze mluvit už od 5. století př. n.l. , kdy Římani vystřídali 

na území apeninského poloostrova původní etruské obyvatelstvo, jehož uměni 

zanechalo velký vliv na samotný vývoj umění římského. 

Vývoj římské kultury byl ovlivněn mnoha válkami s okolními státy, 

kolosálním rozmachem říše. Postupem času se z říše římské stalo obrovské 

impérium, které si podmanilo mnoho okolních území, která se stala jeho 

provinciemi a dala mu příležitost pro dovoz velmi cenných materiálů a surovin. 

To se muselo zákonitě odrazit i na stylu oblékání. Oděvy se stávaly složitějšími, 

šperky byly propracovanější a mohlo se vybírat z mnoha materiálů. Vše se 

celkově vrstvilo a působilo to pak také bohatším a honosnějším dojmem. I tady je 

ale na místě zmínit, že oděv měl opět společenskou funkci a zvláště v Římě, 

v tak vyspělé civilizaci, se velmi dbalo na rozlišení oděvů podle společenského 

postavení. 
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5.1 Odívání v uměleckých dílech - historie 

5.1.1 Období vlády prvního císaře Augusta a jeho nástupců 
Podle tradice měl první císař Augustus prohlásit, že město Rím, ktere 

bylo postaveno z cihel, změní na nové město z mramoru. A Je pravda, ze za 

jeho vlády byly v Římě postaveny velmi významné památky, které hrají důležitou 

roli v celém antickém umění. 

Z hlediska zkoumání vývoje oděvů zachycených uměleckými díly je 

důležité vymezit si dvě hlavní východiska, ze kterých lze pochopit, v jakých 

souvislostech a jakým způsobem se utvářela samotná umělecká díla. Velmi 

dobrý příklad lze vidět na vývoji v sochařství. Důležitou roli zde hráli Etruskove, 

na které se v umění navazovalo ( etruské kovolitecké práce - realistické 

portréty státníků). Prvním východiskem, jak v rovině technické, tak i tématické 

bylo pro sochaře antické Řecko. Je pravda, že se sochaři řeckou tvorbou 

inspirovali ve vysoké míře a mnohdy některá slavná díla kopírovali. Byl to 

především helénistický vliv, novoatticismus a místní tendence. Proto vznikl zase 

nový neotřelý způsob ve zobrazování a lze tedy říci, že římské umění je 

bezesporu také originální. Za doby Augustovy byl zaznamenán velký přiliv 

umělců ze starých helénistických středisek právě do Říma. Ti sebou přinášeli s ve 

tradice a vkus, jimiž byla poznamenána první díla tohoto období. Začala se mísit 

helénistická tradice s latinským realismem. 

Druhým východiskem je v té době aktuální téma. Smysl Římanů pro 

historii a římská věcnost začaly od umělců vyžadovat věrné zobrazování 

skutečnosti. Úsilí o realismu se značí vtom, že v seskupování na vlysech 

dochází k míchání postav různého postavení do stejných rovin. Na reliéfech se 

začínají objevovat bojovníci v propracovaných bojových oděvech, které jim 

sahaly p o kolena a doplněny byly helmicí a pláštěm. Konkrétním zajímavým 

dílem je průvod na oltáři Míru ( zachycuje procesí, které se ubíralo kolem oltáře 

za procesí obětování Augusta Aeneovi, za jehož potomka se prohlašoval ) . 

Zachyceno je zde mnoho postav vedle sebe. Jsou zde muži, ženy i děti. Spojuje 

je zobrazení do stejných oděvů - ženy mají přehozený plášť přes hlavu, muži 

vavřínový věnec. 
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Drapérie vyvolává dojem, že oděvy byly velkých rozměrů a upevnění na těle se 

dosáhlo především kříženým přehazováním přes obě ramena. 

Obrázek 29: oltář Míru. Piojan, J. Dějiny umění 2 ( str. 248). Praha 1982 

Na sochách se projevil zájem o studium záhybů, inspirace řeckým 

stylem různých období a například zobrazování postav v typických římských 

vojenských oděvech, v malířství a v mozaikách však můžeme zkoumat barevné 

uzpůsobení tehdejších oděvů nebo doplňky. Podle dochovaných děl lze říci, že 

v Římě převládaly na oděvech různé barvy zajímavých kombinací. Byla to 

zelená, růžová, bílá, modrá či červená nebo cihlová barva. Převládaly 

jednobarevné kusy oděvů. Které se však na sebe vrstvily a vytvářely zajímavé 

barevné kombinace. 

5.1.2 Období vlády Flaviovců a Antoniovou 

Další období římské historie spadá do doby, kdy došlo k sesazení 

tehdejšího vládce Nera. Nero spáchal sebevraždu, na základě zvolení senátu se 

stal císařem Titus Flavius Vestfanius, a nastalo tak období vlády dynastie 

Flaviovců. Ještě za doby císaře Nera vznikaly pozoruhodné stavby ( př. amfiteatr 

Koloseum ). Z hlediska studia oděvů a námětů je však důležité zmínit vítězný 

oblouk v Beneventu, který byl postaven na počest otevření nové silnice spojující 

Brundisium s Římem. Na tomto oblouku na rozdíl od Titanova vítězného oblouku 

je vyobrazeno mnoho lidských postav oblečených do typických římských oděvu.^ 

Obecně se v římských dílech objevuje mnoho lidských postav, včetně 

vojáků, starců a dětí ( důsledek realistické tendence ), pojetí oděvů se však 

nějak výrazně neliší a diváka utvrzuje v tom, že oděv měl v Římě jasně danou 

funkci, byl měřítkem společenského postavení, co se týče barevného provedení, 
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působil svěžím dojmem a je patrné, že vycházel z oděvu řeckého typu. 

Dlouhé zkoumání vývoje ve zobrazení a změnách zachycení záhybů však není 

v tomto případě na místě, jelikož zdaleka nedosahuje takových změn, jaké 

probíhaly v Řecku. 
Zajímavou kapitolou je studium římských ženských účesů, které během 

několika století prodělaly velké změny a dokonce jsou i dobrým průvodcem pro 

zasazení portrétů do správného období. Ženy měnily své účesy během svého 

života, starší ženy zastávaly jinou módu než ženy mladší, které měnily účesy 

podle aktuálních trendů. Obecně byl ale určitý typ účesu pro ženu určitého 

postavení zcela závazný. Velmi populární byly vyčesané kudrnaté vlasy, dnes 

připomínající v osmdesátých dvacátého století letech populární trvalou. 

Obrázek 30: Účes - „ Dáma s trvalou " . Piojan, J. Dějiny umění 2 ( str. 290). Praha 1982 
Porcia. Piojan, J. Dějiny uměni 2 ( str. zv i ; -

Obrázek 31 : Účes - detail z náhrobního sousoší Cato a 

Praha 1982 

Kdo se mohl zobrazovat? . 
V Římě se získávalo právo na podobiznu službou svému statu. Tuto 

výsadu naopak odnimala zrada. Výsadé se obeoně těšil úředník, který verne 

Sloužil státu a nebylo možné ho uplatit. 
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5.2 Odívání 

Tunika 

Základní oděv Římanů vycházel z řeckého oděvu, nesl pouze latinský 

název. Řeckému chitónu, základní části oděvu, náležela římská tunika. Tunika 

byla tvořena jednoduchým pravoúhlým kusem látky, který byl po stranách sešitý 

a byl v něm ponechaný otvor pro hlavu a ruce. Původně byla tunika bez rukávů, 

později se šířila výroba tunik s rukávy až k loktům. Také délka tunik se postupně 

prodlužovala, později sahala až pod kolena. 

5.2.1 Mužský oděv 
Tunika 

Základním oděvem pro muže byla tunika, která byla poměrně krátká, její 

délka sahala nad kolena. Podvazovala se pase, byla lehce nařasená. Původně 

byla tunika bez rukávů, byla ale vystřídaná typem s rukávy a u krku měla kulatý 

výstřih. Na okrajích většinou nechybělo zdobení ve formě ornamentů, které 

většinou kopírovaly řecké ornamenty - lotos, meandr. 

Přes tuniku se dále ještě nosil krátký plášť - lacerna. Délka lacerny 
sahala do poloviny lýtek a byla řešena asymetricky na levé rameno. Na pravém 
rameni se potom spínala ozdobnou sponou. 
Toga 

Muži si oblékali také tógu. Tato původní římská tóga byla jednoduchá 
a n e p ř í l i š velká. Pod ni si oblékali bederní roušku. Bederní rouška byla základní 

časti oděvu. Lidé ji nosili při práci, do lázní. Otroci zakrývali svá těla stále pouze 

tímto kusem oděvu. 

Tóga byla tvořená vlněným pruhem látky, který byl střižen do elipsy 
3 o v i n°va l se okolo těla. Tóga se dále řasila a upravovala se na levé rameno 

n a ruku. Původně se nosila přes den, později se však stala slavnostním 

rouchem, které si muži oblékali i na různé ceremoniály. Vzhledem k tomu, že její 

rozměry se pohybovaly okolo 3.5m x 5.5m , stala se pro denní nošení velmi 

nepraktická, 
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vyžadovala rozvážný a pomalý pohyb, ale právě pro slavnostní příležitosti se 

hodila, protože vzbuzovala váženost a důležitost toho, kdo si ji oblékl. Stala se 

odznakem moci a důstojnosti patriciů a postavila se do ostrého kontrastu 

s jednoduchým a prostým oblečením plebejců. Tóga byla vyráběna z bílé vlny, 

lemovaná purpurovou barvou, to v případě, že si ji oblékali senátoři. Když byla 

celá purpurově rudá, potom to byla tóga právě pro císaře. 

I přesto, že bylo složité ji nosit, nabízela se tóga k uplatnění fantazie 

a vkusu toho, kdo si ji oblékl, protože si ji na sobě mohl pokaždé upravovat 

trochu jinak, originálně. U bohatších lidí - patriciů , pomáhali s oblékáním tógy 

komorníci, kteří svého pána strojili a skládali tógu tak, aby vždy splývala 

v pravidelných upravených záhybech. Tento šat večer navlékali na figurínu 

a ještě vypínali všechny záhyby na ní tak, aby byla tóga perfektně připravena 

na druhý den. 

Později se římská tóga začala podobat řeckému himationu, její řasnatost 

postupem času dosáhla dokonce větší bohatosti. 

5.2.2 Ženský oděv 
Když hovoříme o rozdílech mezi tunikou pro ženy nebo pro muže, zase 

platí pravidlo, že ženská tunika byla vždy volnější a delší. Ženy si přes tuniku 

oblékaly plášť zvaný palla. Palla byl vyráběný z vlny, byl hodně nařasený 

a barevný. Ženy si pallu přehazovaly přes levé rameno jako muži a na pravém 

rameni ji měly sepnutou sponou, nebo si také pravý cíp pláště přehazovaly přes 

levé rameno. Ženy si pallu přehazovaly i přes hlavu, stejně jako obyvatelky 

Řecka. 

Materiály: 

Tunika 

Původním materiálem pro tuniku byla přírodní vlna, později, kdy se 
z Říma stalo mocné impérium, začaly se klást větší požadavky na materiály, 

ze kterých se tuniky vyráběly. Protože Římané tuniky na sebe vrstvili, používali 

rozličných 
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materiálů, vždy však platilo, že spodní tunika se vyráběla ze Inu a měla tak funkci 
spodního prádla. 
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II. Praktická část 
Působit na žáky v dnešní sobě přínosně a obohatit hodiny výtvarné 

výchovy o různé výtvarné techniky, kombinovat textil s jinými materiály 

a objevovat tak nové dimenze, které nám práce s textilem poskytuje, tyto 

požadavky chci splnit v praktické části realizace svých metodických výtvarných 

řad, ve kterých se mimo jiné soustřeďuji i na učivo a očekávané výstupy zaku, 

které stanovuje Rámcový vzdělávací program. 

V učivu výtvarné výchovy RVP pro první stupeň ZŠ jsou to tři hlavní 

body, které tvoří jakási další klíčová slova pro realizaci výtvarných řad, jsou to : 

1 • Rozvíjení smyslové citlivosti 

2. Uplatňování subjektivity 

3. Ověřováni komunikačních účinků 

Očekávané výstupy žáků zmiňuji vždy blíže zvlášť v každém výtvarném 

úkolu. Jedině tak lze dosáhnout kontroly nad tím, zda jsou výtvarné rady 

zaměřené správně a v rozvíjení výtvarných dovedností jsou zastoupeny všechny 

složky. 

Výtvarná vychovaje předmětem s výrazně komunikativní a sociální 

dimenzí. Nezastupitelně je zde vytvářen prostor pro sebeutvaren, 

ve společenství jiných lidí, a to jedině ve vztahu k nim . Dite se z e 

objevuje jako emancipovaný autor, jako tvůrce specifických obrazových 

*naků, a jejich významů ve vazbě na sociální a kulturní kontexty. 

V současné kultuře zaujímá pozici předmětu, který jediný umožňuje 

vzdělání v světě výtvarného umění i orientaci v inflaci produktů vizuálního 

průmyslu. V tomto prostředí každodenního náporu vizuálních informaci se 

objevuje potřeba nové gramotnosti, gramotnosti vizuální a kulturní. Bez 

"ich máme malé šance na pochopení svého místa a sama sebe 
v komplexitě multikulturní společnosti, místa důstojnosti a odpovědnost,. 

Pro výtvarnou výchovu a její význam v celém systému vzdělávám 
se tak otvírá široké pole možností, nedá-li ovšem před odvážným 

novátorským přístupem, skrývajícím v sobě také rizika omylu 
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neúspěchů., přednost svému uzavřenému ghettu osvědčených námětů 

postupů.6 

. Výtvarné řady 

Výtvarné řady jsou pojaty jako tematicky propojený celek. Je zde 

navrženo celkem pět výtvarných řad, každá z nich je určena právě pro jeden 

ročník prvního stupně základní školy. V prvním ročníku jsou zrealizovány 

nejlehčí úkoly, které se potom často objevují jako náročnější varianty určené pro 

vyšší ročníky. Pro dlouhodobější práci s těmito výtvarnými řadami by se měl 

dostavit efekt toho, že se žáci naučí základním technikám a způsobům, jak 

pracovat s textilem už v první třídě a svou dovednost potom rozvíjí v každém 

nadcházejícím ročníku. 

V námětové mapě je zaznamenáno více námětů pro inspiraci, 

v navržených výtvarných řadách jsou potom úkoly s různými motivačními náměty 

jako varianty pro různé ročníky. Promítají se v nich stejné techniky, soustřeďuj, 

se na dekorování textilu obtiskováním, řazení motivu v uzavřené a otevřené 

Ploše. V některých případech je samozřejmě vhodné připravit před realizací 

vybraného úkolu ještě výtvarnou etudu zaměřenou na určitý výtvarný problém, 

aby si žáci vše důkladně procvičili a pochopili. Nutnost realizace výtvarných etud 

Před zahájením úkolů s textilem však ale záleží na přístupu každého učitele, 

jakým způsobem rozvíjí výtvarné dovednosti svých žáků během jiných 

výtvarných činností. 
Ve výtvarných řadách jsou obsaženy činnosti poznávací, komunikační, 

hodnotově orientační a přetvářecí. 

Co se týče techniky, soustřeďuji se především na různé druhy 

obtiskování, vytváření pravidelného i volného dekoru v uzavřené i otevřené ploše 
a dále pak realizuji výtvarné hry, kde se soustřeďuji na aranžování textilu na tělo 
a vytváření jednoduchého řaseného oděvu. 

' Literární noviny, 2006, roč. 38, s.39. 
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6.1 Myšlenková mapa - obecná 
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Obrázek 32: Myšlenková mapa, v níž jsou zachycené prvotní nápady k tématu. 
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6-2 Námětová mapa 

Antika - lidé 

Odívání - východiska: kultura, literatura, malířství sochařství, architektura 

VNTT„ Co vše látka dokáže ? " - výtvarné hry, aranžování textikTri7těb7 

východiskem skulptury z helénistického a klasického období 

VN2T„Já, módní návrhář - vytvoření realizace a v l a s t n i h ^ i á ^ 

dekorovaného textilu , tisk na textil, východiskem jsou antické motivy 

VN3: „ Zašifrování. " - vytvoření vlastního návrhu písma, tisk na textil nebo 

textilním tiskátkem na papír, východisko řecká abeceda - možné jsou různé 

varianty obtížnosti zadání úkolu podle toho, pro jaký je určen ročník 

VN4: „ Jako římští kopisté " - zhotovení typického řeckého oděvu, aranžování 

na tělo, výtvarné hry - pohyb, pozorování změn v řasení oděvu 

V N 5 r „ Promluvy herců " - výrobžT masek ( karton a textil ), k maskám 

zhotovit jednoduchý oděv, nainstalovat do vzájemné interakce 

V rytmu ornamentu " ^ / ý t ^ ř e n í dekoru na látku, zhotovení ~pášl^ 

nebo čelenky, východisko řecké motivy: meandr, rostlinné motivy 

VN7:„ Labyrint " - otisk textíÍňTkoláže, vytvořit labyrint , tematickým 

východiskem je knóssoský palác, vystihnout různé podoby labyrintu 

VN8: „ Mistr koláže" - vytvořit koláž : kombinace kusů textilu s černobílými 

kopiemi obrázků řeckých oděvů 
vN9: „ Labyrint 2" - vyrobit šablonu, nalepit 

VN10: „ Tajuplná truhla " - krabičku od čaje polepit látkou ( podkladová část), 

Potom dekorovat pomocí techniky obtiskování, nebo kombinovat s dalšími 

'átkami a vrstvit 
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Lidé obecně - východiska: divadlo, sport, literatura, malířství, sochařství, ^ " V i V V / M W V I I W - V y V / l I V / V I I « ^ I V U > M l * V . * - . ^ J — I » 

VN1 -.„Antické radovánky" - Z červené a bílé látky vytvořit postavy obkreslením 

a vystřižením, vznikne detail vázy ( červenofigurová, černofigurová ) 

VN2:„ Herci" - vytvořit postavy z kartonu, obmotat originálně barevnými 

bavlnkami a zavěsit, východisko řecké divadlo současnost X historie : kontrast „ 

divadlo stále žije " 

VN3:,, Oživlé sochy" - aranžovat látky na tělo, zaujímat pozice jako antické 

sochy, pozice měnit, pozorovat změny drapérie oděvu. 

VN4:„ Římská hostina" - z kusů textilu, krabic, igelitu, papírů a kelímků vytvořit 

postavy v jejich specifickém prostředí ve vzájemné interakci. Instalovat do 
prostoru. Tematicky stylizovat jako typickou římskou hostinu. 

VŇŠTTČo ti maska napoví..." - pomocí čtvrtky a b a r e v ^ M ^ Č T t e ^ 

z různých materiálů zhotovit masku. Zaměřit se na vyjádření určitého výrazu a 

inspirací hledat u antických divadelních masek. Textil využít nejen k dekoraci,ale 

také pro modelaci k dosažení plastického výrazu. 

skupinách postavy ve vzájemné komunikaci na základě poslechu recke baje. 

Oblasti pro hlavu a ruce vystřihnout, postavy „ obléci" do šatů. 

WT^staroby lé vázy" 
antickými vázami, využít techniky tisku textilními tiskátky _ _ 

barev vytvořit zajímavou a o r i g i n á l n M ^ 

Antika - příroda 

zobrazit mořského živočicha v jeho prostředi , východisko Knůssosky palac a 

jeho nástěnné malby s delfíny 
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VN2: „ Zvíře n e b o T č i ^ ě k ? ^ ^ ^ a temperových barev 

vytvořit bájného Mínótaura 

VN 3:„ Mozaiky" - pomocí brčka jako výtvarného instrumentu a ter^i^h 

barev vytvořit mozaiky - inspirace v římských mozaikách 

6.3 Návrhy výtvarných řad 

6.3.1 Výtvarná řada pro první ročník 

Výtvarný úkol 1 

Námět popisný: tiskátky vyrobenými z manšestru a namáčenými do temperové 

barvy vytvořit dekor - geometrické motivy. 

Námět motivační: „ V rytmu ornamentu " 

Východisko: geometrické období - vázové malířství 

Výtvarný úkol 2 

Námět popisný: Pomocí tiskátek a temperových barev vytvořit koláž. 

Námět motivační: „ Starobylé vázy " 

Východisko: geometrické období - vázové malířství 

Výtvarný úkol 3 

Námět popisný: pomocí kusů látek, textilních tiskátek a temperových barev 

vytvořit zajímavou a originální „ truhlu " z obyčejné krabičky. 

Námět motivační: „ Tajuplná truhla " 

Pozn. : Tato výtvarná řada je pojata jako výtvarná etuda složená ze tří na sebe 

navazujících úkolů. V první části se žáci seznamují s textilem, s jeho strukturou 

a možnostmi, které poskytuje jako výtvarný instrument. Současně se učí 

vytvářet dekor a všímají si barevnosti - řeší otázku, jak vytvořit barevně zajímavý 

dekor. 
v dalším úkolu využijí získané poznatky, ale otisky vrství na sebe,ale také 
na kusy nalepených použitých tiskátek a vytváří tak koláž. 
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Všímají si plastičnosti, možností, které nabízí samotné vrstvení otisků 

v kombinaci skusy textilie. Ve třetím úkolu svoje získané poznatky pouz„, 

při návrhu oděvu. 

6.3.2 Výtvarná řada pro druhý ročník 

Výtvarný úkol 1 

Námět popisný: pomoci látek dekorovat papírové písmeno podle vlastmho 

návrhu. 
Námět motivační: „ Písmeno ti napoví" 

Východisko: na základě inspirace řeckou abecedou vytvořit vlastní návrh 

písmena - z latinky ( vzhledem k věku ) 

Výtvarný úkol 2 

Námět popisný: motiv labyrintu použít k vytvoření šablony, pomocí ní t.sknout 

technikou tisku z výšky na látku, motiv řadit do vzoru. 

Námět motivační: „ Labyrint " 
Východisko: Knóssoský palác - Kréta ( obrazové materiály, 

Výtvarný úkol 3 

Námět popisný: Krabičku polepit textilií, 

vzorem labyrintu z předchozího úkolu. 

Námět motivační: „ Tajná skříňka " 

potom na ji dekorovat negativním 
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6.3.3 Výtvarná řada pro třetí ročník 

Výtvarný úkol 1 ____ — 

Námět motivační. „Co vše se skrývá p o d m o ř e m ^ 

živočicha v jeho prostfedi , východisko KnóssosKý palác a ,eho nastenne malby 

s delfíny 

Výtvarný úkol 2 
Námět popisný 

Námět motivační: „ Herci bavlňáčci " 

, iako výtvarného instrumentu a temperových 
Námět popisný: Pomocí brčka jako vyt 

barev vytvořit mozaiku. 

Námět motivační: „ Mozaiky " 

Výtvarný úkol 4 o u t p o 5 á teční písmeno ze 
Námět popisný : voskovým, b a j a m i n ^ ^ ^ a u t 0 r o v i . V této 

svého vlastního jména tak, aby napove e o k samotnému 
,+oh kp svému jménu, zviasie první fázi si žák uvědomuje vztah ^ ^ ^ p o t é v y W o ř i t š a b lonu z papíru 

Pismenu. Uvědomuje si zvláštnosti a k ^ J j ^ ^ s t r a n v y jádři t tak pocit 
a vystřihnout. Dekorovat různobarevný ^ _ ^ k o m b i n o v a t barvy podle toho, 
k písmenu. Soustředit se na tvary - « re ^ ^ ^ v i z i t k a « 

jaký má autor vztah k danému písmen . ^ v é d o m ě otisknout žákova 

toho, jak se žák vnímá, do písmene by se me 

osobnost. 
Námět motivační: „ Ukážu ti v písmenu..." 
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6.3.4 Výtvarná řada pro čtvrtý ročník 

V ý t V a m ý Ú k 0 1 1 „ , k a r t o n a textil ) a k maskám zhotovit jednoduchý 
Námět popisný: výroba masek ( karton a textu , 

oděv, nainstalovat do vzájemné interakce. 

Námět motivační. „ Promluvy herců " 

Výtvarný úkol 2 

Namet pop,sny: Ze čtvrtky zh ^ ^ j a k n a b a r e v n e 

obrazového materiálu ant.ckych ^ ^ ^ ^ ^ 

kombinován, pH zdobení - s k y tá ^ ^ ^ ^ ^ ^ j a R ý 

práce, žák se soustfedí na to, aby V ^ ^ ^ ^ ^ ^ d o k o n a | e 

zvolí pro svoji masku tvar. ale predev ^ , e c h n i k a l epenl, stříhání, 

vyjádří konečný výraz cele ? r a c . y
 s m o ( e k , á t k y , , p rav ide,ným 

obtiskován, text,In,m tiskátkem nepravrdelnym v 

( vystřižený určitý tvar ). 

Výtvarný úknl 3 

Námétmotivační: „ Římská hostina" k e l j m k ù ^ ř í t postavy 

Námět popisný: z kusů text, , - ^ d Q p r o s t o r u . 

v jejich specifickém prostředí ve vzdj 

Tematicky stylizovat jako typickou římskou host.nu. 

6 3.5 Výtvarná řada pro pátý ročník 

Výtvarný úkol 1 Výtvarný úkol 1 o b r a z o v ý c h materiálů hledat harmonr, 
Námět popisný: Na zák,adě b o h f 0 Ř e c k a a Ř,ma, všímat si proporc, 

lidského těla a ducha v V " * * * * " ' * * sk,cách tužkou tělo v pohybu, 
a tělesné konstrukce, zkouše zachytl 

řorkém oděvu. 
Potom ho zachytit i v typickém recN 
Námět motivační: „ kalokagáthia 
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Druh výtvarné činnosti: výtvarná etuda, výtvarné vnímání, 

Klíčová slova: proporce, harmonie, znaky, 

Výtvarný úkol 2 

Námět popisný: Studovat obrazové materiály, nalézat typioké mot,vy a vzory. 

Ve skupinách vytvořit dekor - návrh na potisk. 

Námět motivační: „ Vzhůru do antiky!" 

Výtvarný úkol 3 

Námět popisný- žáci zhotoví pomoci různobarevných kusů textilu na velký balíci 

papír postavy ve vzájemné interakci na základě poslechu jedné z antických baji 

( př. Hana Doskočilová - Diogenes v sudu ), vystřihnou místa pro ruce a hlavu , 

balíci papír instaluji ve třídě a zkouší různé hry, vzájemnou komun,kac, 

manipulaci svolnými kusy látek, které jsou částmi oděvů postav. Bude j,m 

Předložen obrazový materiál typických antických oděvů pro inspiraci. 

Námět motivační: „ Proměnit se do bájí." 

7. Realizace tematických výtvarných řad 

Základní škola Petnny_seveLP£ah^ 

* oráči realizuji metodické výtvarné řady, 
V praktické části diplomo * P ^ „ * p * jeho kulturou 

jejichž témata byla inspirovana prav ^ s e t o h o t o t é m a t u dotýká. 

a odíváním. Každý z realizovaných Q b d o b í c h _ v tradici divadla, 
Inspiraci hledám například v různých i ^ ^ v š e j e z á m ě r n ě 

ve světě bájí, v O l y m p i j s k ý c h h r á c h ^ne ^ ^ ^ výtvarný instrument, 
Propojeno činnostmi s textilem, jenz z e 

materiál i prostředek. 
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Zrealizované výtvarné řady se v některých případech liší od návrhů 

výtvarných řad zmíněných výše, což bylo podmíněno aktuálním nápadem nebo 

momentální situací ( dostupné prostředky, materiály atd. ). Navržené výtvarné 

řady jsem ponechala tak, jak jsou, aby bylo zmíněno více nápadů. 

Různá východiska pro výtvarné řady: 

1 - Insnirar.p sntir.kvm odíváním - pokusy o jeho vlastní vytvoření ( úkoly jsou 

vhodné především pro pátý ročník ). 

2. i n s p i r e whranvmi u m ě l e c k ý m i ^ - vytváření dekoru ( textilní tiskátka 

nebo tisk na textil, vytvoření pozitivního a negativního vzoru ) 

3. I n s p i r e antir.kým znůsobem života - vytváření instalací, realizace 

časoprostorových akcí, hra s textilem, využívání jeho vlastností. 

4. Inspirar.e přírodními a oeometrickýmLmoM " využití textilu především jako 

výtvarného instrumentu 
5. Inspirace řeckou abecedou - návrh písma, vytváření dekoru technikou tisku 

( vhodné pro pátý ročník - mezipředmětové propojení ) . 

1. Insnirar.fi antickými oděvy - pokusy o vytvoření vlastního návrhu, 

výtvarné hry ( aranžování oděvu na tělo nebo na papírové postavy). 

yvtvarnó řaHY „ych^i 7 myšlenkové a námětové mapy, které byly 

Východiskem pro celé téma. 

7.1 Výtvarná řada pro první ročník 

Úkol 1 » t e x t i l Í a k o instrument" 

časové vymezení: jednotka 45 minut 

Námět motivační: V rytmu ornamentu" 
Námět popisný: Pomocí hrubé manšestrové látky vyrobit tiskátka a potom 

P°mocí nich zhotovit dekor tvořený geometrickými motivy. 
K|íčová slova: barva, rytmus, tvar 
Výtvarné materiály: čtvrtka A4, temperové barvy, 

Výtvarné instrumenty: textil - rýhovaný manšestr 

67 



Postup: Žák si dle vlastního uvážení vybere asi tři z připravených textilních 

tiskátek. Čtvrtku A4 přehne podélně napůl a rozstřihne. Vzniknou dva užší pásy, 

které nabarví temperovými barvami. Rozhodne se pro dvě různé barvy 

na podklad. Poté pomocí štětce barví textilní tiskátka a obtisková. 

RVP: Žák rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření -

tvary, barvy. 

Žák v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, uplatňuje je při tom 

v plošném uspořádání - tvary a barvy a jejich kombinace. 

Mezipředmětové propojení: matematika - v matematice žáci probírají 

v tuto dobu geometrické tvary, proto je vhodné propojit procvičování v poznávání 

tvarů i do výtvarné výchovy. Žáci v tiskátcích rozeznávají základní tvary, všímají 

si,manipulují s nimi a určují, čím se liší. 

Realizace: 11.2. 2009 

Průběh: 

Motivační fáze: 
Motivační část jsem uvedla otázkami: „ Které geometrické tvary znáte?" 

Kde je můžeme vidět?" 

Dokážete na tabuli načrtnout čtverec, 

obdélník, trojúhelník, kruh?" 

Dále proběhla ukázka váz geometrického období. Žáci v nich hledali 

""ůzné geometrické tvary. 

» Takhle se byly zdobeny vázy před mnoha a mnoha lety ." 

» Zkuste na pásy papíru vytvořit svůj vlastní návrh, jak by mohla být váza 

ozdobena. Řaďte tvary za sebou, střídejte je a hledejte různá barevná řešení tak, 
jako byste chtěli opravdu vázu takto ozdobit. " 

Žáci rozstřihu podél čtvrtku a pro každý pruh vybrali jinou podkladovou 

barvou. Vybízela jsem je k tomu, aby přemýšleli nad tím, které barvy jsou 

navzájem kontrastní, které ksobě ladí. Poté nanesli temperovou barvu 
n a štětec a obtiskovali přítlakem ruky. Řadili tvary za sebou, střídali je. 
V Poslední části hodiny během posledních čtyřech minut jsme stihli hodnocení, 

^áci hodnotili, které barevné kombinace jim připadají zajímavé, mluvili o tom, 
Co Jim dělalo při obtiskování problémy, neboje naopak mile překvapilo. 
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Zhodnocení: Tento úkol je první částí výtvarné řady, která je pojata jako 

výtvarná etuda soustředěná na seznámení se s technikou tisku textilním 

tiskátkem, prací s temperovou barvou a vrstvení otisků jak na papír, ale i na textil 

a to jak v plošné, tak i v prostorové tvorbě. 

V tomto úkolu jsem se soustředila na fázi seznámení se s textilem a úkol 

jsem zadala tak, aby jeho realizaci žáci prvního ročníku stihli, viděli výsledek 

a získali tak už od počátku kladný vztah k této výtvarné činnosti. Překvapilo mě, 

že už v první třídě chtěli barvy hodně míchat , proto jsem je v tom podpořila, 

aby se snažili mícháním vytvořit odstín, který jim bude ladit s podkladovou 

barvou, nebo k ní bude naopak velmi kontrastní. Snažili se o vytváření 

zajímavých barevných kombinací. Práce probíhala velmi plynule, nevznikaly 

žádné obtíže, všichni ji stihli dokončit. Velkým přínosem bylo, že byli žáci 

k činnosti velmi otevření, nebáli se experimentovat a byli zaujatí do toho, jak 

vytváří pomocí hrubého tiskátka tvarově sice pravidelný, ale plochou členitý 

povrch otisku. 

Obrázek 33: ukázka postupu práce žáků - technika obtiskování ( vytváření obtisku ). 

Obrázek 34: ukázka postupu práce žáků - nanášení barvy, na textilní tiskátko. 

Obrázek 35: ukázka práce jednoho z žáků - pravidelný dekor. 

Obrázek 36: ukázka práce jednoho z žáků - pravidelný dekor. 
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4 m 4 * 

Obrázek 37: všechna výsledná vizuálně obrazná vyjádření žáků. 

Obrázek 38: detail obtisku. 

Obrázek 39: použitá tiskátka ( výtvarný instrument 1. úkolu ) využitá jako výtvarný materiál pro druhý 

úkol. 

Úkol 2: » t e x t i l Í a k o instrument a materiál " 

Časové vymezení: dvě jednotky 90 minut 

Námět motivační: „ Starobylé vázy " 

Námět popisný: na čtvrtku A4 zhotovit koláž inspirovanou starobylými antickými 

vázami. Využít techniky tisku textilními tiskátky. 

Druh výtvarné činnosti: výtvarná tvorba plošná - koláž 

Výtvarné techniky: obtiskování, malba temperovými barvami, stříhání, lepení 

Klíčová slova: kombinace, barva, experiment, tvar, kompozice 

Výtvarné materiály: čtvrtka A4, textilní tiskátka, temperové barvy 

Výtvarné instrumenty: štětec, textilní tiskátka 
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Postup: Celou čtvrtku nabarvit jednou zvolenou barvou ( možnost namíchat si 

odstín už ve fázi vytváření podkladu) , nechat zaschnout a potom pomocí 

textilních tiskátek na čtvrtku vytvářet obtisky. Obtisky vrstvit, míchat barvy. 

Po zaschnutí načrtnout z jedné strany tvar vázy, odstřihnout a překlopit 

na druhou stranu a nalepit. Vznikne tvar připomínající vázu. Dál lepit použitá 

nabarvená tiskátka a vytvářet koláž. Výsledkem je koláž inspirovaná řeckými 

vázami ( motivy - tvary ), ale pojatá originálně, na základě vlastních zkušeností 

a rozhodnutí. 

RVP: Žák v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, uplatňuje přitom v plošném 

uspořádání tvary, barvy a jejich kombinace. 

Žák na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah 

vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil. 

Ž8k porovnává odlišné interpretace se svojí dosavadní zkušeností. 

Realizace: 18.2.2009 a 19.2.2009 

Průběh: 

Motivační fáze 

Tento úkol byl rozdělen do dvou částí ( 2x 45 minut ) . 

Část 1 : Nejdříve jsem si se žáky zrekapitulovala, co jsme dělali minulou hodinu -

úkol 1 ( pojatý jako výtvarná etuda zaměřená na techniku obtisku textilním 

tiskátkem, obtisk řadit do dekoru, střídat tvary a barvy, opakovat ). V této hodině 

následoval úkol zaměřený na stejnou techniku, přibyly však další možnosti: 

obtisky kombinovat, tiskat přes sebe, míchat barvy, otáčet tvary. Cílem 

už nebylo vytvořit pravidelný dekor, nýbrž se snažit o originální pojetí, které nám 

tato technika dovoluje. Žáci otisky otáčeli, vrstvili, míchali barvy a vytvářeli tak 

originální podklad pro výslednou koláž, která byla další částí tohoto výtvarného 

úkolu. 

Hodnocení: originalita v provedení, barva, technika. 

Zhodnocení: Tato část proběhla zcela bez problémů, první úkol pojatý 

jako výtvarná etuda se uplatnil jako cenná zkušenost pro všechny žáky. Nikdo se 

nebál barvy obměňovat, vrstvit a kombinovat. Žáci hledali kontrast, 

experimentovali s namícháváním nových odstínů. 
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K celé práci jsem jim pustila rychlou řeckou hudbu, aby je to podpořilo 

v energickém přístupu k tvorbě. Znatelné bylo nesmírné zaujetí do práce, 

doporučuji právě tento úkol do první třídy, děti jsou otevřené a nebojí se 

experimentovat s barvou, pokud je provedená dobře motivační fáze a proběhne 

výtvarná etuda zaměřená na procvičení nové techniky, žáci jsou schopni vytvořit 

opravdu originální práce a získají velmi kladný vztah k práci s textilem vůbec. 

Obrázek 40: průběh výtvarné činnosti. 

Obrázek 41: hotový podklad pro 2. část úkolu. 

2.Část výtvarného úkolu 

Na začátku hodiny proběhlo připomenutí tématu a činnosti z minulých 

dvou hodin. Plynule jsme navázali a pokračovali. Žáci si na druhou stranu čtvrtky 

naznačili linii vázy - nejdříve pomocnou čárou a potom výslednou, kterou obtáhli 

pastelkou. V místě výsledné linky část odstřihli. Větší část obrátili barevnou 

stranou k sobě a menší odstřihnutou částí zkoušeli manipulovat tak, dokud sami 

nepřišli na to, jakým způsobem ji přiložit, aby vznikl požadovaný tvar vázy. 

Potom mohli nalepit a vznikla jim váza. Každý si vybral použitá barevná tiskátka 

z minulých hodin a začal je lepit. Žáci lepili vedle sebe, vrstvili na sebe, s tiskátky 

manipulovali, rozstříhávali je, vznikaly jim tak různé jiné tvary. Postupně vznikala 

výsledná koláž. V závěru hodiny zbylo deset minut na konečnou fázi hodnocení 

celé výtvarné řady. Žáci hodnotili mezi sebou svá vizuálně obrazná vyjádření. 

Hodnocení prací: originalita provedení, barva, kompozice 
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Zhodnocení celé výtvarné řady: Realizace všech tří výtvarných úkolů 

dopadla nad očekávání. Nejdříve bych chtěla zdůraznit technickou část, která se 

týká prostředí, ve kterém se pracovalo. Je nesmírně důležité, jakým způsobem 

jsou žáci vedeni svou učitelkou, odvíjí se od toho i přístup, jakým budou 

přistupovat k práci. Žáci této třídy jsou otevření, ukáznění, nestydí se projevit 

svoje názory a zároveň přijmout, vyslechnout a pozitivně hodnotit názory 

a výtvarné projevy ostatních spolužáků. V momentě, kdy funguje celá třída jako 

tým, je možné uskutečnit jakýkoli dobře promyšlený a předem připravený 

výtvarný úkol téměř se stoprocentní jistotou, že práce dopadne skvěle a že žáky 

posune ve výtvarném vnímání a tvorbě o kus dopředu . Žáci této třídy jsou 

do práce zapálení, nadšení, vzájemně se při tvoření neruší a na konci jsou bez 

problémů schopni kritiky a pozitivního hodnocení nad vizuálně obraznými 

vyjádřeními ostatních ale i vlastní práce. 

V prvním úkolu, který byl pojat jako výtvarná etuda zaměřená 

na techniku obtisku textilním tiskátkem inspirované antickými vázami 

s geometrickými motivy, se žáci mimo jiné otisk naučili řadit za sebou a vytvářet 

tak dekor. Sami si zvolili tvary, jejich střídání a barvené kombinace pro podklad 

i samotný dekor. Žáci první třídy barvy míchali, vytvářeli nové odstíny, hledali 

barevné kontrasty. Výsledkem byl dekor z geometrických motivů, pojatý do dvou 

různě barevných pásů. Celý úkol v sobě nesl mezipředmětové propojení 

do matematiky - geometrie. 

Ve druhém úkolu uplatnili poznatky nabyté během realizace prvního 

úkolu, nevytvářeli však už pravidelný dekor, zaměřili se na vrstvení a barevné 

kombinace otisků. Experimentovali s hustotou barvy, kterou na tiskátka nanášeli. 

Opět si zvolili podkladovou barevnou plochu a k ní potom vybírali záměrně 

barvy, které na daném podkladu vynikly. 

Třetí úkol byl završením celé výtvarné řady. Žáci byli schopni uplatnit 

získané zkušenosti týkající se práce s barvou z hlediska jejích vlastností 

( hustota temperové barvy, světlostní a barevné kontrasty, kvality ), dále pak 

techniky obtiskování, řazení motivů do pravidelného dekoru, vytváření volného 

dekoru, kombinace otisků textilními tiskátky se samotným textilem 

při zhotovování koláže. 
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Pochopili, že použitá obarvená tiskátka, která při jednom úkolu fungovala jako 

výtvarný instrument, mohou v další změnit svoji funkci na výtvarný materiál. 

Velmi je zaujalo, jakým způsobem vznikl tvar vázy a to odstřižením 

a překlopením odstřižené části. Jako absolutně nedílnou součást celé výtvarné 

řady zmiňuji hodnocení na závěr poslední hodiny, kdy žáci mohli vidět nejen 

konečná vizuálně obrazná vyjádření, ve kterých uplatnili své získané dovednosti, 

ale především postup celé práce. Tuto výtvarnou řadu bych určitě doporučila 

do první třídy. Žáci byli do všech výtvarných činností velmi zaujatí, tematika 

řeckých antických váz je nadchla, plně uplatnili svou fantazii, bezesporu získali 

velmi kladný vztah k práci s textilem vůbec a byla v nich podpořena sebejistota 

do budoucího rozvoje jejich výtvarného vnímání a vyjadřování. 

Obrázek 42: vystřihování a experimentování při skládání do výsledného tvaru vázy. 

Obrázek 43: lepení tiskátek - vytváření koláže. 

Obrázek 44: vystřihování. 
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Obrázek 45: výsledné vizuálně obrazné vyjádření. 

Obrázek 46: výsledné vizuálně obrazné vyjádření. 

Obrázek 47: výsledné vizuálně obrazné vyjádření. 

Obrázek 48: výsledné vizuálně obrazné vyjádření. 

Obrázek 49: výsledné vizuálně obrazné vyjádření. 

Obrázek 50: výsledné vizuálně obrazné vyjádření. 
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Obrázek 51: výsledné vizuálně obrazné vyjádření. 

O b r á z e k 52 : výsledné v i / u r i l n ř o b r a z n é v y j á d ř e n í . 

Obrázek 53: výsledné vizuálně obrazné vyjádření. 

7.2 Výtvarná řada pro druhý ročník 

Z této výtvarné řady jsem stihla zrealizovat pouze jeden úkol, přikládám ho však 

také. 

Úkol 1 : „textil jako materiál" 

Časové vymezení: dvě jednotky 90 minut 

Námět motivační: ,, Písmeno ti napoví " 

Námět popisný: 1. Pastelkami zachytit co nejzajímavěji počáteční písmeno 

ze svého jména, 2. Pomocí látek dekorovat papírové písmeno dle vlastního 

návrhu a vyjádřit tak vztah ke svému jménu a osobě. 

Klíčová slova: vyjádření, kombinace, motiv, 

Výtvarné materiály: čtvrtky, textilie, lepidlo, 

Výtvarné instrumenty, pastelky, tužka, 

Postup: Tento úkol jsem rozdělila na více částí, obsahuje v sobě i výtvarnou 

etudu. 

Realizace: 2.2. a 5.2.2009 
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Průběh: Tento výtvarný úkol jsem rozdělila celkem na tři dílčí úkoly, které se 

vešly do dvou vyučovacích jednotek. Jako zvláště důležitou jsem při realizaci 

tohoto úkolu viděla motivační fázi. Na začátek hodiny jsem po třídě vyvěsila 

některá písmena z řecké abecedy ( používám je při jiné variantě tohoto úkolu 

v pátém ročníku ) a zeptala se žáků, zdali tato písmena znají - vzhledem 

k tomu, že je to druhá třída, nechtěla jsem je příliš těmito informacemi zatěžovat. 

Žáci si prohlédli písmena, a pak pokračovala motivační fáze otázkami: 

„ Liší se tato písmena od těch, které používáte při psaní vy? " 

„ Umíte napsat písmena, která jste se naučili všemi čtyřmi způsoby? " 

Následovala výtvarná etuda: procvičení tvarů, různých podob písmene. Dále 

pak i uvědomění si, co můžu písmenem vše vyjádřit - tvarové zvláštnosti, 

barevné kombinace pro vyjádření vztahu, nálady, pocitu. 

„ Může písmeno vypadat i trochu jinak? Jak se vám líbí nejvíc? Zkuste ho 

nakreslit jinak, než jste zvyklí ho psát... 

„ Jak se vám líbí počáteční písmeno vašeho jména? " 

„ Nakreslete toto písmeno tak, jaký k němu máte vztah " 

„ Představte si, že se chcete ostatním touto prací představit. " 

Vyjádřit do písmen to, jaký žák je co ho baví. Zobrazení písmene měli pojmout 

jako jakousi vizitku své vlastní osoby. 

5.2.2009 : Realizace třetí části výtvarného úkolu: 

Každý si zvolil počáteční písmeno ze svého vlastního jména. Na čtvrtku 

A4 nakreslil vlastní návrh písmena, vystřihnul a dále se věnoval barevnému 

provedení při dekoraci látkami. Látky žáci většinou lepili, ale bylo by dobré je 

upozornit na to, že je mohou i obmotávat, ovazovat a všechny tyto techniky 

kombinovat pro dosažení větší plastičnosti práce. Cílem tohoto úkolu bylo 

ukázat, že také pomocí textilu lze vyjádřit náladu, pocit či vztah k písmenu, které 

je potom díky dekorací látek příjemné na dotek a může se tak použít třeba i jako 

dárek pro rodiče či sourozence. V jednom případě bylo písmeno jako dárek 

pojato a žák zvolil R - jako rodina. 
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Hodnocení: tvar,originalita v provedení, technika - lepení, stříhání. Opět se 

projevil fakt, že dívky se projevují většinou jako dekorativní typy - při práci byly 

důsledné a pomalejší a písmena často dekorovaly malými kousky jiných druhů 

textilu ( T - jako houba s obrázky ), naopak chlapci tíhli k tomu, že písmeno 

vnímali jako celek, pro který zvolili třeba jen jednu barvu ( modré P, červené K, 

pruhované Z) , kterou svoji náladu a vztah k písmenu dostatečně vyjádřili. 

Některé výtvarné projevy byly tedy zřetelně uvolněnější, k čemuž výrazně 

prospěla realizace výtvarné etudy před zahájením hlavní výtvarné činnosti. 

Obrázek 54: postup práce - lepení textilu na papírovou šablonu. 

Obrázek 55: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - písmeno. 

Obrázek 56: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - písmeno. 

Obrázek 57: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - písmeno. 
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Obrázek 58: hotová vizuálně obrazná vyjádření všech dětí - různé pojetí kombinace textilu 

jako dekorace. 

Obrázek 59: dvojce prací - T inspirované houbou, J - dekorované různými druhy modrého a modrobílého 

textilu 

7.3 Výtvarná řada pro třetí ročník 

Úkol 1 „ textil jako instrument " 

Časové vymezení : jednotka 45 minut 

Námět motivační: Co vše se skrývá pod vodou? 

Námět popisný: Technikou obtisku pomocí chomáčku látky vytvořit podle 

vlastního návrhu mořského živočicha plavajícího v moři. 

techniky: obtiskování, 

klíčová slova: barva, sytost, kontrast, kompozice, 

výtvarné materiály: dvě čtvrtky A4, nůžky , temperové barvy 

výtvarné instrumenty: tužka, nůžky 

Postup: první čtvrtku A4 potiskat barvou pomocí tiskátka z kusu látky, potom 

na druhou čtvrtku A4 nakreslit obrys mořského živočicha a potiskat stejným 

způsobem se zvolením jiné barvy. Vystřiženého živočicha nalepit do již 

zhotoveného ,,moře". 

RVP: Žák v tvorbě projevuje své vlastní zkušenosti, uplatňuje je při tom 

v plošném uspořádání tvaru a barvy, kombinuje. 

Žák rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření: tvary, 

barvy. Porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zážitků. 
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Realizace: 9.1.2009 

Průběh: 

Motivační fáze 

- obrazový materiál - ukázka, výtvarná imaginace 

Úvodní část hodiny byla věnována motivaci prostřednictvím ukázky obrazových 

materiálů z Knóssoského paláce. 

Otázky: Podívejte se z okna, jaká je tam velká zima, poté zkuste zavřít oči 

a vzpomenout si, jak vám bylo příjemně a teplo, když jste byli horkém létě 

u rybníka, na koupališti, u moře...kde všude jste byli?? 

- Co vše jste mohli vidět pod vodou? 

- Jaké podoby měla voda? 

- Které barvy v ní můžeme zachytit? 

- Jaký odstín vody byl v hloubce, na mělčině, v potoce, v moři? 

- Jaké živočichy jste viděli v moři? Pohybovali se rychle, pomalu? 

Obrazový materiál: nástěnné malby z knóssoského paláce : „ j a k malovali ryby 

před více než dvěma tisíci lety a jak je vidím já " 

Formulace a zadání výtvarného úkolu: 

Zkuste si vzpomenout, co jste vy viděli v moři ( v řece ) a zachyťte svého 

vlastního živočicha. 

Hodnocení: 

Originalita: Zvolení a způsob umístění svého mořského živočicha do „moře". 

Barva: míchání a kombinace barev pro vyjádření podoby vody. 

Technika: správné využití látkového tiskátka místo štětce. 

U popisů obrázků jsou napsána přesná vyjádření dětí: 
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Obrázek 60: postup při obtiskování temperové barvy textilním tiskátkem. 

Obrázek 61: postup při obtiskování temperové barvy textilním tiskátkem. 

Obrázek 64: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - „ barevné rybky." 

Obrázek 65: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - „ mečoun v pravé poledne těsně pod hladinou ." 

Obrázek 62: výsledné vizuálně obrazné vyjádření 

Obrázek 63: výsledné vizuálně obrazné vyjádření 

- „ zachycení okamžiku plavající ryby v hloubce." 

- „rejnok." 
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Obrázek 66: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - „ hlubinná ryba." 

Obrázek 67: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - „ rozbouřené pobřeží " 

Obrázek 68: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - „ pozor na ježka, píchá"! 

Obrázek 69: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - „ krab sejde smočit." 

Zhodnocení: 

Velmi kladně hodnotím většinu zhotovených prací.Při pohledu na ně je 

vidět, že proběhla velmi dobře motivační část, žáci nechali volné plynout svou 

fantazii a jejich projev byl uvolněný a originální, každá práce je pojatá trochu 

jinak. Tato hodina byla hodinou úvodní, kdy jsem děti seznamovala s prací 

s textilem. Textil jsme použili jako výtvarný instrument, tudíž místo štětce. 

Techniku otiskování kusem textilu bych doporučila z hlediska nenáročnosti 

a výsledného pěkného efektu. Děti byly do své práce velmi zaujaté a později 

nadšené z výsledku. Ve dvou případech se objevilo nepochopení zadání úkolu -

žáci neobtiskovali, ale barvu, do které přidali hodně vody, spíše rozmazávali 

po papíře. Proto je velmi nutné zdůraznit víckrát, jak se pracuje s temperovými 

ban/ami. 

82 



Na ukázkách je vidět rozdílnost v pojetí - rak a hvězdice jsou 

vyjádřeními spíše schematickými, i když technika je splněna velmi dobře. 

V ostatních ukázkách je znát větší uvolněnost, ve dvou případech přesné 

vystižení okamžiku, kdy se živočich mihne ve vodě, kdy je skrytý nebo jak ho 

vidíme v pohybu. 

Aby zobrazení živočichů nabyla ve více případech uvolněnějšího rázu, 

zkusila bych se žáky nějakou výtvarnou etudu, která by tomuto výtvarnému úkolu 

předcházela. Ryby by pak nebyly tak schematické, dětem by se posunuly 

možnosti ve zobrazení. 

Úkol 2 „ textil jako materiál " 

Časové vymezení: dvě jednotky 90 minut 

Námět motivační:,, Herci bavlňáčci " 

Námět popisný: Vystřiženou postavu zachycenou v pohybu z kartónu obmotat 

bavlnkami různých barev, potom zavěsit a vystavit do vyrobeného divadla 

( z krabice vyrobí pět žáků ) 

Klíčová slova: výraz, materiál, pohyb , prostor, proporce, 

Výtvarné materiály: bavlnky, nůžky, karton, temperové barvy 

Techniky: stříhání, obmotávání, instalace do prostoru 

Postup: Divadlo 

Pět vybraných žáků vyrábí divadlo z krabice, k dispozici mají mimo 

základní krabice i další kusy kartonu, temperové barvy, nůžky. 

Herci 

Ostatní žáci si nakreslí šablonu - herce, kladen je důraz na zachycení 

postavy v pohybu. Poté použijí bavlnky na obmotávání vystřižené postavy. 

Hodnocení: výraz , barevnost, originalita formy, 

RVP: Žák rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření -

objemy, tvary, barvy. Porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících 

z jeho zkušeností. 
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Realizace: 16.1.2009 

Průběh: Motivační fáze: 

V úvodní části proběhla motivační fáze skrze ukázky obrazových 

materiálů antického divadla. Popisovala jsem a ukazovala žákům podobu 

antického amfiteátru, jeho funkčnost, uzpůsobení. Dále byly podány informace 

o hercích, maskách. Společně jsme hledali rozdíly mezi tehdejší a dnešní 

podobou divadla. Důraz jsem kladla na informaci, že v divadle je velmi důležitý 

pohyb těla pro vyjádření sdělení divákům - proto byl následně kladen i důraz 

na to, aby se žáci snažili zachytit postavu v pohybu. 

V další části jsem vysvětlila základní pravidla, která se týkají proporcí postav -

načrtnutím na tabuli. Vybraným pěti žákům byla ponechaná absolutní volnost 

v pojetí divadla na základě předešlé motivační fáze. O statní si načrtli postavu, 

potom vystřihli a pomocí obmotáváním nebo i lepením bavlnek různých barev 

zdobili ,,herce". Na závěr upevnili ruce a hlavu postav dalším kusem bavlnky, 

aby s nimi mohli manipulovat, zavěsit do prostoru, hrát divadlo. 

Zhodnocení: 

Celý úkol měl více částí, proto bylo nutné mu věnovat celkem devadesát 

minut. Úkol v sobě skýtá více různých výtvarných činností, žáci tvořili se zaujetím 

a vnější motivace výsledného hraní divadla byla lehce proměněna v motivaci 

vnitřní pro samotnou práci. Pěti žákům, kteří společně vytvářeli divadlo 

pro herce, byla absolutně ponechaná volnost v pojetí. Na postavách je dobře 

vidět různé pojetí: bavlnku je možné obmotávat, nastříhat a nalepit nebo tyto 

postupy zkombinovat. V poslední části hodiny jsme společně zhodnotili práce 

všech, ponechala jsem prostor asi pět minut na diskuzi, která práce se jim 

připadá zdařilá a proč. Hodnotili jsme pojetí postavy, barevné provedení, způsob 

jejího ozdobení, skupinovou práci výroby divadla. Na závěr, během posledních 

deseti minut žáci zkoušeli s postavami manipulovat, vzájemně komunikovat, 

zavěšovat do divadla. Tento úkol řadím mezi ty velmi zdařilé a to hlavně 

z pohledu různých činností, mezipředmětového propojení a důrazu 

na vzájemnou komunikaci, spolupráci a kritiku své práce, ale i prací ostatních. 

Mezipředmětové propojení: 

84 



Další výhodou tohoto úkolu je, že žáci mohou divadlo a vyrobené herce 

použít i v jiných předmětech, například vhodné využití bych viděla v matematice 

: manipulace s postavami, ubírání a přidávání, úlohy na téma divadlo, počet míst 

v hledišti, poměry herců a diváků ( př.: herců je deset, diváků je dvakrát více, klik 

je diváků? ), celkově pro procvičení malé násobilky a úloh na sčítání a odčítání 

do stovky. 

Mezipředmětové propojení do českého jazyka: dramatizace, charakteristika 

postav. 

Obrázek 70: vytvoření základní postavy, na kterou se bude obmotávat bavlnka. 

Obrázek 71: obmotávání barevných bavlnek. 

Obrázek 72: pět vybraných žáků vyrábělo divadlo pro „ herce ". I přes inspiraci řeckým typem divadla, 

pojali práci tak, jak si vybavují divadlo dnes. 

Obrázek 73: průběh práce při obmotávání papírové postavy bavlnkami. 
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Obrázek 74: hotové divadlo a „herci" . Žáci výrobky následně využívají při jiných předmětech 

jako pomůcku při dramatizaci ). 

Obrázek 75: postava, na které žák využil techniku nalepování nastříhaných kusů bavlnek. 

Obrázek 76: postava „ tanečnice " - práce dívky, zřetelný je dekorativní způsob výtvarného vyjádření. 

Obrázek 77: práce žáka s LMD. 

Obrázek 78: „ herec " - u mnoha vizuálně obrazných vyjádření chybí obmotávání hlavy. 

Obrázek 79: energické pojetí obmotávání, využití pouze jedné barvy. 

Ve výsledných pracích je zřetelná různost pojetí. Za zmínku stojí určitě 

postava vlevo dole, která se na první pohled odlišuje od ostatních prací. Jejím 

autorem je žák s lehkou mozkovou dysfunkcí. Udivující je kontrast precizního 

provedení techniky obmotávání a zároveň nízký stupeň vývoje ve zobrazení 

postavy. Výsledkem je práce zcela odlišná od ostatních. Dále se objevily typické 

dívčí práce, kde je snaha o zachycení postavy v pohybu, celkem dobré proporce 

a pečlivá technika obmotávání bavlnkou ( př. obr. vpravo nahoře ) . 
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Další výraznou prací je postava uprostřed nahoře, autorem je chlapec, který 

zvolil odlišnou techniku pro uchycení textilu. Bavlnky rozstříhal a nalepil. 

Celkově se tento úkol zdařil, velký přínos vidím hlavně v následném 

využití divadla jako mezipředmětového propojení. Může se tak použít jako 

funkční pomůcka do jiných předmětů. Trochu náročnější je však časové 

rozložení, je potřeba věnovat tomuto typu úkolu celých devadesát minut 

a nevynechat motivační fázi, do níž začlenit i jednodušší výtvarnou etudu 

pro nacvičování zobrazení postav ve správných proporcích . Neopomenout také 

zároveň fázi zhodnocení a ponechat žákům tak deset minut na vlastní hru 

s vyrobenými postavami a divadlem. 

Úkol 3 

V tomto úkolu je záměrně vynechaná práce s textilem, protože byl použit 

při hodinách výtvarné výchovy během čtrnácti dní v jedné třídě. Tento výtvarný 

úkol však tematicky vychází opět z antiky. Výsledné práce by se daly použít jako 

podklady pro následný úkol, kde by žáci vytvořili podobné mozaiky, 

ale neobtiskovali by na papír, ale na připravená trička. Vznikly by tak originální 

nápadité potisky. Tento úkol je pro třetí třídu poměrně náročný, a tak jsem 

nejprve zvolila obtisk na papír, abych vyzkoušela, jak tento úkol dopadne. 

Časové vymezení : jednotka 45 minut 

Námět motivační: Mozaiky 

Námět popisný: Pomocí brček a temperových barev vytvořit mozaiku 

inspirovanou mozaikami římskými. 

Klíčová slova: rytmus, střídání, barva, technika 

Výtvarné techniky : obtisk na papír pomocí brčka ucpaného kusem plastelíny 

Materiály : čtvrtka A3, temperové barvy, plastelína, 

Výtvarné instrumenty: brčka 

Postup: Otvory v brčku zacpat kusem plastelíny, potom s ním pracovat jako 

s výtvarným instrumentem, jako obměnou za štětec. Namáčet konce do barvy 

a postupně vytvářet mozaiku. 
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Hodnocení: barevnost, kontrast, technické provedení 

RVP: Žák projevuje své vlastní zkušenosti, uplatňuje je v plošném uspořádání 

barev. 

Realizace: 26.1.2009 

Průběh: Motivační fáze 

Ukázka římských mozaik, vysvětlení pojmu „mozaika", zhotovení myšlenkových 

map ve skupinách a následné porovnání. 

V myšlenkových mapách se žáci soustředili na pojem mozaika, co je to, čím se 

vyznačuje, jak ji zhotovit a z čeho. Tím si upřesnili téma a otevřeli možnosti, jak 

následně pracovat s barvou a jakým způsobem. 

Obrázek 80: ukázka průběhu práce - nanášení barvy pomocí brčka vytváří mozaikový efekt. 

Obrázek 81: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - efektivní rozložení barev. 
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Obrázek 82: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - slunce se poněkud ztrácí ve výrazném modrém 

pozadí. 

Obrázek 83: na základě připravených šablon se žáci uchylovali k nepříliš originálnímu pojetí, ke kterému 

by mohlo dojít, kdyby si vytvářeli vlastní originální šablonu. 

* r\wJkc a ^ o » » ji 

• V * * * * 

Obrázek 84: detail. 

Obrázek 85: detai l . 

Zhodnoceni: 

Zhodnotit provedení tohoto úkolu lze ze dvou různých pohledů. Co se 

týče námětu a vyzkoušení si této výtvarné techniky jako přípravné fáze pro 

využití práce s textilem, hodnotím čas věnovaný tomuto úkolu přínosně. Jestliže 

se však zaměřím na výsledek práce s ohledem na to, že paní učitelka 

vyžadovala připravené dvě různé šablony, ve výsledných pracích je vidět 

schematičnost a zbytečné svazování pokusu o vytvoření vlastního návrhu. Proto, 

pro zrealizování mozaikového vzoru na textil, například jako ozdobu na tričko, 

bych určitě zvolila cestu vlastního návrhu dětí, omezila bych pouze výběr 

námětu, který bych určitě směřovala na inspiraci římskými mozaikami. 

Žáci třetí třídy se vyznačují ještě spontánním výtvarným projevem, 

a právě proto bychom jim neměli bránit ve vytvoření vlastní jednoduché šablony, 

jejíž vytvoření není určitě velkou překážkou. Zdůrazňuji však, že je nutné žákům 

poskytnout předlohy pro inspiraci a lepší vystihnutí podoby. 

Z hlediska zaujetí žáků do práce se také vyskytlo během hodiny pár 

překážek. 
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Většina dívek, které se projevily už dříve jako dekorativní typy ve výtvarném 

projevu, skoro práci nestihly a nemohly se tak zúčastnit závěrečného 

hodnocení, naopak spontánní energické projevy některých chlapců způsobily to, 

že měli svou práci hotovou po třiceti minutách. 

Během závěrečného hodnocení jsem se soustředila na to, aby si žáci 

všímali různého pojetí v provedení barevného uspořádání. Tato práce, ač byla 

zbytečně moc ohraničena jak tematicky, tak v možnostech provedení, žáky velmi 

zaujala. 

Přínos výtvarné řady pro činnosti v ostatních předmětech: 

Významným přínosem této výtvarné řady bylo především to, že někteří 

žáci využili textil při projektu, který probíhal při hodině českého jazyka o týden 

později. Měli za úkol vytvořit plakát, který měl říci co nejvíce o daném 

vyjmenovaném slovu. Některé děti použili zbytky látek a místo toho, aby určitou 

věc nakreslili, dokázaly ji zobrazit právě kusem látky. Tento nápad si, myslím, 

jasně dokazuje to, že se jim hranice ve výtvarném vyjádření poněkud rozšířily. 

Plakáty tak nabyly na zajímavosti, textil se stal vítanou změnou, která celému 

plakátu dodala plastičnost. Jedná se především o plakát na téma ,, býk ", kde 

žáci neváhali a látku použili na vytvoření šátku nebo jako samotnou dekoraci. 

Obrázek 86: plakát jako součást projektu o vyjmenovaných slovech ( český jazyk), kde je textil využit 

jako dekorace. 

Obrázek 87: detail plakátu - textil použit pro vyjádření šátku a povrchu v býčí aréně. 
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Někteří použili zase použili techniku obtiskování textilním tiskátkem 

na vytvoření zajímavého podkladu, na který potom lepili články a fotografie. 

7.4 Výtvarná řada pro pátý ročník 

Úkol 1 „ textil jako materiál " 

Časové vymezení: jednotka 45 minut. 

Námět motivační: ,, Kalokagáthia" 

Námět popisný: ,, : Na základě obrazových materiálů hledat harmonii lidského 

těla a ducha ve fotografiích uměleckých děl antického Řecka a Říma, všímat si 

proporcí a tělesné konstrukce ,v rychlých skicách zachytit tužkou tělo v pohybu, 

potom ho načrtnout v typickém řeckém oděvu. 

Výtvarné techniky: kresba tužkou, aranžování textilu na tělo. 

Druh výtvarné činnosti: výtvarná hra, experiment 

Klíčová slova: znaky, harmonie, proporce. 

Výtvarné materiály: čtvrtka A4, kusy látek 

Výtvarné instrumenty: tužka 

Postup: 

RVP: Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje 

k nim jako ke zdroji inspirace. 

Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: 

v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako 

nezávislý model. 

Realizace: 16.2.2008 

Průběh: Motivační fáze: 

První část hodiny věnovaná motivaci a přípravě, která byla současně 

i přípravou pro další dva navazující výtvarné úkoly. Žáci se rozdělili do čtyřech 

skupin ( po pěti ). Každá skupina měla k dispozici obrazové materiály týkající se 

starověkého Řecka a Říma - knihy a nakopírované fotografie uměleckých děl. 

Ve skupině měli za úkol hledat typické znaky tohoto umění — znaky, barvy, 

motivy. Dalším úkol bylo všímat si skulptur a zkoumat, jakým způsobem umělci 

zachycovali oděv na postavách - řasení, drapérie, splývání oděvu okolo těla, 

proporce postav. 
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Obrázek 88: průběh zdokonalování výtvarné dovednosti zachycení postavy v pohybu. 

Obrázek 89: zachycování postavy v pohybu - špatné pochopení tělesných proporcí. 

Obrázek 90: mužská postava v pohybu. 

Hodnocení : technika, fantazie, 

Zhodnocení: Tento výtvarný úkol hodnotím velmi přínosně především v rovině 

poznávací. Žáci studovali z dostupných obrazových materiálů proporce, typické 

oděvy, dále si je zkoušeli na tělo aranžovat. Učili se základním pravidlům 

zachycení postavy v pohybu. PO této hodině byli maximálně připravení 

pro následující výtvarný úkol. 

Úkol 2 „ textil jako materiál a instrument" 

Časové vymezení: jednotka 45 minut 

Námět motivační: „ Inspiraci hledej v dávné antice, vytvoř moderní dekor! " 

Námět popisný: Na základě prostudování obrazových materiálů antických děl 

vytvořit technikou otiskování originální dekor - skupinová práce. 

Výtvarné techniky: otiskování textilními tiskátky nabarvenými temperovými 

barvami na látku. 

Klíčová slova: originál, návrh, dekor, barva, kombinace 

Výtvarné materiály: čtvercové kusy látky ( asi 1m x 1m ), kousky hrubé 

manšestrové látky, temperové barvy. 

Výtvarné instrumenty: textilní tiskátka 
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Postup: Žáci se rozdělí do čtyřech velkých skupin, prostudují si dostupné 

materiály a čerpají motivy, které je zaujmou. Poté tisknou látkovými tiskátky 

nabarvenými temperovou barvou na připravenou látku a vytváří volný nebo 

pravidelný dekor. 

RVP: Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně 

obrazného vyjádření, porovnává je na základě vztahů ( barevné kontrasty, 

proporční vztahy ). 

Žák užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu 

k celku: v plošném vyjádření barevné plochy. 

Žák porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření 

a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace. 

Realizace: 16.2.2009 

Průběh: Motivační fáze 

Nejdříve proběhla motivační fáze formou debaty nad získanými poznatky 

o antickém světě, které žáci získali předešlou hodinu, kdy realizovali první úkol. 

Ještě jednou si prohlíželi obrazové materiály a hledali inspiraci - v uměleckých 

dílech hledali zajímavé motivy a vybírali je pro svůj vlastní návrh. Motivy si 

načrtávali a diskutovali nad nimi, zda jsou vhodné a čím je zaujaly. Potom pro 

vybrané motivy zvolili barvy, nanesli na tiskátko a obtiskovali. Vytvářeli 

pravidelný dekor,vybrané tvary střídali, ale mohli vytvářet i volný dekor, motivy 

svobodně kombinovat. Cílem bylo zhotovit originální návrh na látku, který je 

inspirovaný antickými motivy, dohodnout se na společné práci, jednat jako tým 

a rozhodovat se. 

Obrázek 91: použití techniky obtiskování textilním tiskátkem, na kterém je temperou nanesený řecký 

motiv meandru. 

Obrázek 92: společná práce žáků. 
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Obrázek 93: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - pravidelný dekor. 

Obrázek 94: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - rozvinutí inspirace antickými motivy žáky 5. ročníku. 

Výsledkem je moderně pojatý barevný dekor látky. 

Obrázek 95: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - řešení pomocí použití zlaté v kombinaci se žlutou 

barvou. 

Obrázek 96: výsledné vizuálně obrazné vyjádření - inspirace především geometrickými motivy 

a meandrem. 

Obrázek 97: detail - technika obtiskování vrstvena dvěma barvami ( žlutá a potom červená). 

Obrázek 98: detail - pojetí postavy v pohybu ( malba temperovou barvou na textil ). 

Hodnocení: originalita, barva, technika, syžet 
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Zhodnocení: 

Žáci této třídy jsou vedeni učitelkou, která v nich podporuje spolupráci 

ve skupině, vzájemnou pomoc a kritiku a co se týče výtvarného vnímání a tvorby, 

žáci jsou otevření pro nové činnosti, dokáží bez problémů spolupracovat 

a dohodnout se mezi sebou. 

Realizace úkolu tak probíhala ve velmi pozitivní náladě, ve skupinové 

práci se nenaskytl žádný problém. Každá skupina pojala svůj návrh trochu jinak. 

Východisko bylo pro všechny stejné, dvě ze čtyřech skupin vybíraly zvláště 

geometrické motivy a soustředily se na vytváření pravidelného dekoru 

a kombinaci barev. V jedné ze skupin došlo ktomu, že svou inspiraci hledala 

především v minulé hodině, kdy jsme si zkoušeli aranžovat látku na tělo, 

prováděli různé výtvarné hry s textilem a zkoušeli zachytit proporčně správně 

postavu v pohybu. Příště bych však pro tuto činnost zvolila práci v menších 

skupinách, aby byl výsledný efekt dekoru více uspořádaný, na návrzích je vidět, 

že každý ze žáků stál z jedné strany látky a došlo tak ktomu, že vznikla 

zbytečně prázdná místa a dekor občas působí trochu zmateným dojmem. 

Velmi kladně však hodnotím, že i přesto, že jich bylo ve skupině pět, 

dokázali se dohodnout na výběru motivů a společnými silami svůj návrh 

zrealizovat. Výtvarná etuda na seznámení se a procvičení dané techniky nebyla 

v tomto případě nutná, protože žáci jsou výtvarně velmi dobře vedení svojí 

učitelkou a právě proto, že zkoušeli něco nového, byli z úkolu nadšení, 

experimentovali a neskrývali překvapení během obtiskování. 

Výsledná vizuálně obrazná vyjádření by se dala například použít jako 

dekor na tašku nebo na tričko. Žáci viděli, že i když se inspirovali uměním, které 

vzniklo před více než dvěma tisíci lety, dokázali jeho nápady neotřele 

přetransformovat do současnosti a zhotovit tak moderní originální dekor. 
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Úkol 3 „ textil jako materiál " 

Časové vymezení: dvě jednotky ( 90 minut ) 

Námět motivační: ,, Oživlé sochy " 

Námět popisný: Velké kusy látek aranžovat na tělo, zkoumat vzniklé řasení, 

skicou zachytit jako možný návrh. Potom ve dvojicích na balící papír vytvořit 

obrys postavy, vystřihnout a řasit látku na ni a nalepit. 

Techniky: stříhání, lepení, 

Klíčová slova: akce, drapérie, návrh, materiál 

Výtvarné materiály: balící papír, látky, lepidlo, 

Postup: Studovat antické oděvy z dostupných materiálů, na základě 

získaných poznatků vytvořit myšlenkovou mapu, řasit látku na sobě a pomocí 

rychlé skici se pokusit zachytit vzniklý návrh. Dále žáci pracují ve dvojicích. 

Jeden si lehne na balící papír a druhý obtáhne jeho siluetu. Vzniklou postavu 

vystřihnou, aranžují na ni látku, snaží se o řasení oděvu, vytvoření zajímavých 

ohybů. Hotový návrh nalepí na vystřihnutou siluetu. 

RVP : Žák užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření 

ve vztahu k celku : v prostorovém uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i 

jako nezávislý model. 

Žák porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření 

a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace. 

Realizace: 23.2.2009 

Průběh: Motivační fáze 

Žáci opět zkoumali obrazové materiály, ve kterých si tentokrát všímali 

právě způsobu uchycení oděvu na těle, řasení oděvu. Ze získaných poznatků 

vytvářeli ve dvojicích myšlenkové mapy na téma antický řecký nebo římský oděv. 

Byli seznámeni se základními typy oděvů ( chitón a tuniky, peplos, plášť ), 

dozvěděli se, k jakým příležitostem byly nošeny a jaký význam mělo odívání 

v této kultuře vůbec. 

V další části hodiny žáci opět pokračovali v práci ve dvojicích. Látku 

si zkoušeli aranžovat na tělo tak, aby vystihly antický styl odívání. Vzniklé návrhy 

se pokoušeli zachytit tužkou formou rychlých skic. 
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Potom si jeden ze dvojice lehl na balící papír a druhý ho obkresloval, 

vznikla silueta postavy. Postavu vystřihli a zkoušeli na ni aranžovat látky. Když 

si mysleli, že mají návrh oděvu hotový, přilepili ho na papírovou postavu. 

V závěru jsme asi deset minut hodnotili celou výtvarnou akci, dílčí úkoly. 

Na konečných návrzích žáci hledali, kdo se nevíce přiblížil svou prací antickému 

oděvu. 

Obrázek 99: žáci aranžují oděv na tělo. 

Obrázek 100: dívky obkreslují siluetu postavy - soustřeďují se na postoj ( efekt sochy 

zachycenv pohybu). 

Obrázek 101: výsledek výtvarného experimentu - pokus o zhotovení antického oděvu. 
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Obrázek 102: dívka si zhotovila oděv inspirovaný amazonkami - pózuje v bojové pozici. 

Obrázek 103: žáci při vystřihování obkreslených siluet postav. 

Obrázek 104: žáci si vyrobili oděvy inspirované obrazovým materiálem řeckých bojovníků. 

Obrázek 105: ukázka výsledku výtvarného experimentu. 

Hodnocení: fantazie, technika provedení 

Zhodnocení: 

Přestože pro výtvarnou akci byly vyhrazeny dvě vyučovací hodiny, které 

se mi zdály jako dostatek času pro celou realizaci, žákům by nedělalo problém 

strávit touto činností delší dobu. Tím, že akce byla rozdělená na dílčí úkoly, které 

na sebe logicky navazovaly, žáci viděli návazné propojení a celkově se akce 

zdařila. Nešlo však vynechat žádnou složku včetně opakované úvodní motivace 

obrazovým materiálem. 

Největší zaujetí jsem viděla při části, kdy si na sebe aranžovali látku, 

jedni stáli modelem a druzí se snažili svůj nápad zachytit pomocí rychlé skici. 

Hlavní nedostatek bych viděla naopak v tom, že měli často k dispozici až 

přebytečně velký kus látky, kterou měli tendenci celou obmotávat okolo papírové 

postavy, tudíž ze začátku docházelo spíš k tomu, že jim vznikaly jakési mumie 

namísto ,, oživlých antických soch " . Proto by asi příště bylo lepší buď je na to 

zvlášť upozornit, nebojím připravit menší čtvercové kusy látek. 

Všichni se ale snažili s látkami manipulovat, řasit je a překládat různým 

způsobem a nebo dokonce kombinovat s jinými druhy textilu. Po zhodnocení 

hodiny zkoušeli ještě z látek, které jim zbyly, vymýšlet různé kusy oblečení 

a aranžovat si je na sebe. 
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Tuto výtvarnou akci tak považuji za velmi zdařilou, když pominu malé 

nedostatky tykající se špatného odhadu pro velikost látek používaných 

na papírovou postavu. Líbil se mi skvělý přístup dětí, které zajímalo, jaké druhy 

oděvu se v antice nosily, jak je na sebe měli lidé upevněné, a čím byly zdobené. 

Velký zájem byl u dětí vtom, že měly tendence skvěle napodobovat antické 

oděvy, všímaly si detailů a doplňků. 

8. Diskuse 
Cíl, který jsem si pro svou diplomovou práci určila, jsem splnila. Podařilo 

se mi na základě získaných poznatků z teoretické části navrhnout vlastní 

tematické výtvarné řady a větší část z nich zrealizovat ve třech různých ročnících 

prvního stupně základní školy. Hypotézy, které jsem si na počátku práce 

stanovila, se ve větší míře potvrdily, ale došla jsem v průběhu realizace 

i k novým poznatkům, které mi budou velmi užitečné do budoucí praxe. 

Potvrdilo se, že žáci vybrané první a třetí třídy neměli před zahájením 

mého působení zde opravdu žádné zkušenosti v práci s textilem. Kladným 

zjištěním pro mě ale bylo, že poté, co jsem výtvarnou řadu pro první ročník 

rozpracovala do tří na sebe navazujících úkolů včetně úvodní výtvarné etudy, 

žáci dokázali s textilem pracovat velmi obratně, do práce byli zaujatí 

a z následného výsledku nadšení. Neočekávala jsem, že budou už během 

prvního úkolu sami míchat barvy a vytvářet nové odstíny. Tuto výtvarnou řadu 

považuji za nejvíce zdařilou a velkou mírou k tomu přispělo i to, jakým způsobem 

jsou děti vedeni svou učitelkou. Z hlediska organizace bylo všechno skvěle 

promyšlené, žáci poslouchali při zadávání úkolu a k práci se bez výjimky stavěli 

velmi zodpovědně a s nadšením. Celá třída je k výtvarným činnostem otevřená 

a nebojí se projevit fantazii a dosavadní získané výtvarné dovednosti v plné 

míře. 

Naopak ve třetí třídě došlo k určitým problémům. Během realizace 

prvního úkolu dělalo některým žákům ze začátku problém pochopit, proč by měli 

používat kousek textilu jako výtvarný instrument. Teprve po prvních pokusech, 

kdy zjistili, co dokáže otisk látky, pochopili záměr a v technice našli zalíbení. 
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Práce nakonec dopadla dobře, ale nesmírně důležitou částí zde byla 

motivační fáze, během které si dokázali vybavit prvotní obraz toho, co se budou 

pomocí barvy snažit později vyjádřit. Na devítiletých dětech už je znát, že jsou 

ovlivněny třemi lety, které ve škole prožily. Odráží se na nich dosavadní výtvarné 

vedení. V případě třetí třídy, kde jsem učila já, by bylo nejlepší strávit mnohem 

delší dobu a zaměřit se na různé etudy, které by vyřešily posun dopředu 

v osvojování rozličných výtvarných technik. 

Děti sice na začátku výtvarné řady neměly žádné zkušenosti v práci 

s textilem a byly zvláště k prvnímu úkolu poněkud nedůvěřivé, vše se však 

zlomilo poté, co si samy vyzkoušely, jakým způsobem lze s textilem pracovat 

a jak se tím jejich výtvarná výchova osvěží.V průběhu získali velmi kladný vztah 

k práci s textilem a dožadovali se ho i při dalších hodinách, kdy už jsme 

se věnovali zcela jiné výtvarné řadě. U této třídy se potvrdila hypotéza č.4, kdy 

měli žáci za úkol v rámci projektu probíhajícím v českém jazyce vytvořit plakát 

na vybraná vyjmenovaná slova. Jako dekorační prostředek využily tři ze čtyřech 

skupin právě textil. 

Realizace výtvarné řady v pátém ročníku probíhala velice plynule a byla 

jsem po předešlých zkušenostech s výtvarnou výchovou v páté třídě velmi mile 

překvapena výtvarnými dovednostmi a kladným přístupem dětí. Je to vedením 

učitelky, která se výtvarné výchově věnuje s velkým nasazením. Žáci dokázali 

podle studia antických soch z obrazových materiálů vystihnout základní znaky 

jejich oděvů, které se zaujetím aranžovali jak přímo na sebe, tak později 

i na papírové postavy, které si sami vytvořili. Těmto činnostem předcházela 

i výtvarná etuda zaměřená na správnost zachycení proporcí postavy, tudíž se 

později nevyskytl žádný vážnější problém. Tento výtvarný úkol záměrně 

doporučuji do pátých tříd. 
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9. Závěr 
Výtvarná výchova je nedílnou součástí v procesu vzdělávání dítěte. 

Prostřednictvím výtvarných činností dítě rozvíjí svou fantazii, poznávací 

schopnosti, zapojuje mnoho smyslů a podporuje tak svou osobnost 

k harmonickému rozvoji. 

Není tomu pravidlem, ale bohužel se na našich školách v současné 

době ještě stále objevuje tradiční přístup k výtvarné výchově, která je tak brána 

jako oddychový předmět, během něhož si často děti ,, něco kreslí " . Tato 

skutečnost pro mě byla dostačujícím impulsem pro to, abych svou diplomovou 

práci zrealizovala právě v rámci katedry výtvarné výchovy a alespoň částečně 

odhalila problémy, se kterými se dnes děti během výtvarné výchovy často 

setkávají. 

V teoretické části jsem se věnovala antickému odívání, což je téma, 

které mě již velmi dlouho zajímá a hledala jsem cestu, jakým způsobem ho 

promítnout do výtvarných činností s dětmi. Praktická část byla zaměřená 

na práci s textilem, která byla tematicky provázaná právě na základě získaných 

znalostí z teoretické části. 

Zjistila jsem, že toto téma skýtá nepřeberné množství inspirace a právě 

činnosti s textilem nabízí širokou škálu možností, jak toto do nich toto téma 

promítnout. Ať už jde přímo o vytváření jednoduchých oděvů a hledání harmonie, 

či širší spektrum inspirace antickým uměním. 

Praktická část je pojata jako výzkum . Zrealizovala jsem tři z pěti 

navržených výtvarných řad určených pro první až pátý ročník základní školy. 

Během realizace jsem ověřovala stanovené hypotézy a docházela i k novým, 

často překvapujícím závěrům. Mým záměrem bylo odhalit určité problémy, 

se kterými se učitel a žáci mohou setkat během realizace výtvarných úkolů. 

Chtěla jsem zjistit, jaké mají žáci dosavadní zkušenosti s textilem a zda budou 

do tohoto typu činnosti zaujetí. 

Po zrealizování celé diplomové práce jsem dospěla k závěru, že téma 

antického odívání v uměleckých dílech poskytuje velké množství inspirace 

pro výtvarné činnosti s textilem na základní škole. Během dvouměsíčního 

intenzivního působení ve vybraných třídách jsem odhalila, že žáci ve většině 
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případů doposud neměli žádné zkušenosti s textilem. K zadaným činnostem byli 

velmi otevření, ale jejich práce byla ovlivněna jejich dosavadními výtvarnými 

dovednostmi. Téma antiky se jim moc líbilo. V průběhu dvou měsíců jsem 

viditelně dosáhla pokroku, který se týkal rozvoje výtvarných dovedností žáků 

a schopnosti využít textil jako výtvarný materiál i prostředek. 

Tato práce je určena ostatním učitelům jako zdroj inspirace pro výtvarné 

činnosti s textilem na prvním stupni základní školy. 
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10. English summary 

Art represents an inseparable part of the whole educational process; it 

evolves child's abilities and supports its harmonic development. Therefore it is 

very important not to neglect this education part. This fact was for me an iimpuls 

to realize my thesis within the art department. 

I have divided the diploma thesis into two parts. I occupied myself with 

ancient clothing recorded in preserved pieces of art in the theoretical part. I have 

used the gained findings for the practical part realization, accomplished 

as a research. 

I have realized three out of five art sets designated for the first to fifth 

elementary school class. I was proving the theories during the realization and I 

have drawn also new, often surprising conclusions. 

My intention was to reveal certain problems a teacher and pupils can 

meet with during their art tasks realizations. After completing the whole diploma 

thesis, I have come to the conclusion, that the subject of antiquity provides lump 

inspiration for creative activities. I was pursuing research intensively in the 

chosen classes for two months. I have revealed that the majority of pupils had 

not any experience in this field so far. They were open to the assigned activities, 

but their work was influenced by their previous art skills. 

They liked the subject of antiquity very much. I have visibly reached 

progress in pupils' development of art and abilities to utilize textile as creative 

material as well as creative means. 

This thesis is meant for other teachers as a creative activity inspiration 

resource at infant school. 
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