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Anotace:

Diplomová práce Kočky jako výtvarné téma nabízí využití teoretických 

poznatků ze zoologie v oblasti kočkovitých šelem v mnohostranných aktivitách dětí ve 

výtvarných činnostech. Děti mají možnost prostřednictvím výtvarných námětů a 

řešených výtvarných problémů nahlédnout do oblasti, v níž zvíře – kočka vystupuje jako 

šelma se specifickými rysy, přítel člověka a také jako inspirace umělců pro psaní a 

ilustraci literárních děl a umění od starověku až do současnosti.

V praktické části diplomové práce jsou uváděny konkrétní výtvarné řady 

s přiřazenými východisky, výtvarnými náměty, problémy, technikami a ukázkami 

dětských výtvarných prací.

Klíčová slova: 

o čeleď kočkovitých

o východiska k výtvarným činnostem

o výtvarné náměty

o výtvarné problémy

Annotation:

  This diploma work - Cats as an art topic offers an application of theoretical 

pieces of knowledge of zoology in an area of feline family in various children activities 

in art activities. Children can via art motives and solved art

problems peep into an area where an animal -  cat shows like feline with specific

characters, a friend of man and also like an inspiration of artists for writing and

illustration of literary works and art from antiquity to the present. 

  There are concrete art lines with their ways out, art motives, problems, 

technologies and examples of children art works.

Key words:

o feline family
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o ways out to art activities

o art motives

o art problems

Úvod a cíle diplomové práce:

Název tématu diplomové práce je Kočky jako výtvarné téma. 

Ráda bych otevřela téma této práce citováním úryvku z knihy D.J.Conwayové, 

Tajemná magická kočka.  Autorka jím přesně vystihuje to, čím kočky jsou…

,,Jen pár zvířecích druhů vyvolává v lidech tak různorodé pocity jako kočky. Po celá 

staletí byly kočky předmětem obdivu, inspirace, strachu i posvátné úcty. Kočky jsou 

tajemná, mystická stvoření. Jejich inteligence a vznešené způsoby nás uchvacují, jejich 

nevyzpytatelný pohled a přirozený nemilosrdný instinkt nás uvádějí v běs.

Všichni milovníci koček vědí, jak záhadné je toto zdomácnělé kočičí stvoření, které se 

jednou chová, jako by nám vzdávalo poctu, jindy nás zcela ignoruje, protože jsme se jej 

něčím dotkli, anebo se cele odevzdá společné hře.“ D.J.Conwayová, Tajemná magická 

kočka.

Cílem mé práce je zpracování informací o genezi kočičího rodu v přírodě, 

v hmotné kultuře s přesahem kočky jako znaku a symbolu v mýtu, literárním a 

výtvarném umění. K těmto informacím jsou připojeny didaktické poznámky k využití ve 

výtvarné výchově a inspirace pro výtvarné činnosti, ve kterých jsem se snažila ukázat 

možnosti využití dané informace ve školní praxi v hodinách výtvarné výchovy. Jejich 

součástí jsou konkrétní výtvarné náměty, výtvarné problémy a techniky. 

Na začátku diplomové práce je navrhnuta myšlenková a námětová mapa, která 

má sloužit k lepší orientaci a ucelenější představě čtenáře o tomto tématu . Námětová 

mapa obsahuje seznam všech námětů z celé práce. 

Teoreticko – praktická část práce (nazvala jsem ji tak proto, že jsou v ní jak 

teoretická východiska, tak i návrhy řešení v praxi), je rozdělena do třech částí (dle 

myšlenkové mapy): 1. Příroda (zvláštnosti, druhy šelem – kočkovitých, anatomie, 

chování). 2. Příroda (vztah člověk – kočka). 3. Kočka v umění (literatura, výtvarné 

umění). Každá část je dále rozpracována do jednotlivých kapitol.

V praktické části jsou ukázky realizovaných výtvarných řad, jejich 

dokumentace a přílohy s výsledky dětských prací.
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KOČKY – MYŠLENKOVÁ MAPA

                  

o Přátelství kočky a člověka v historii a dnes 

o Druhy koček domácích

o Chovatelství – péče o kočku

o Mazlíček nebo pomocník v domácnosti

o Nabídka v obchodech

o Výskyt šelem kočkovitých v přírodě 

o Předchůdci kočkovitých šelem

o Druhy koček – malé, velké kočky 

o Anatomie těla – znaky,  stavba těla (kostra, 

hlava, srst, tlapy…)

o Smysly – zrak, čich, sluch

o Typické projevy chování (např. způsob lovu -

potrava,    námluvy, starost o mláďata)

o Zvláštnosti  (např.hygiena…)

1. PŘÍRODA ( ZVLÁŠTNOSTI A 
DRUHY ŠELEM - KOČKOVITÝCH 
ANATOMIE, CHOVÁNÍ,)

2. PŘÍRODA
( VZTAH ČLOVĚK – KOČKA)

            KOČKY

                                        3.  KOČKA V UMĚNÍ
                   LITERATURA                                                    VÝTVARNÉ UMĚNÍ
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KOČKY –NÁMĚTOVÁ MAPA

o Náboženství, mýtus, rituál, pověsti, bajky, 

film, divadlo atd…:

o Egypt – posvátná kočka

o Bajky – přisouzené vlastnosti kočce

o Lewis, C.: Alenka v zemi divů (kočka Šklíba)

o Beranová, E.: Kočičí pověsti, 

Veršomňoukání, Mňoukala, Kouzelný modrý 

kamínek – kočičí pohádky 

o Žáček, J.: Kočkování

o Kypling, R.: – bajky i nebajky

o Čapek, K.: Měl jsem psa i kočku

o Broumovská, A.: Jak se kamarádí s kočkou –

Kočičí pohádka

o Weber, A.L.: Muzikál Cats

o Marc, F.: Tři kočky 

o Rousseau, H.: Spící cikánka

o Hollar, V.: Dobrá kočka, která nemlsá

o Klee, P.: Kočka a pták

o Čapek, J.: Pejsek a kočička 

o Lada, J.: Jak se kocourek vydal do světa 

o ( Brukner, J.), Kocour Mikeš

o Zmatlíková, H.: Z deníku kocoura Modroočka 

(Josef Kolář)

o Týrlová, H.: Příběhy kocourka Modroočka 

(kreslený film)

o Walterová, J.: ilustrace Jak se kamarádí s 

kočkou

o Kočka jako znak - heraldika 
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o VN ,,Kočka, ochránkyně lidských 
spíží“(kresba tuší/fixem)

o VN ,,Jak se kočka stěhovala do lidského 
pelíšku“(kočka v pelechu – kresba 
tuší/fixem)

o VN ,, Kdyby příroda kouzlila, aneb jak by 
vypadal kočkopes?“ (fantastické zvíře –
dokreslovaná koláž)

o VN ,,Leopardi z Leopardí svatyně“
(parafráze – kresba suchým 
pastelem/barevnou tuší)

o VN ,,Kočka tváří v tvář kryse, aneb kočka 
jako ničitelka škůdců“ (parafráze 
egyptského výjevu – kresba rudkou)

o VN ,,Jak král lovil lva“ (kresba 
rudkou/suchým pastelem)

o VN ,, Kočky z Egypta“ (kolorovaná kresba)
o VN ,,Jak vypadají kočičí lidé?“ (portrét –

kočka – člověk, kresba tuší)
o VN ,,Kočka, rukou egyptského umělce“

(kočka v pohybu – kresba rudkou/fixou)
o VN ,, Jak Simut chytá ptáky v bažinách, 

doprovázen manželkou, dětmi a rodinnou 
kočkou“ (parafráze egyptského výjevu –
kresba rudkou)

o VN ,,Jak vypadá kočka v mém vlastním 
písmu?“(návrh vlastního písma – kresba 
fixem/papírová koláž)

o VN  ,,Kočičí město“ (prostorové 
konstruování)

o VN ,,Jak jsem zkrotil šavlozubého 
tygra“ (vytvoření legračního zvířete –
koláž)

o VN ,,Jak jsem přivolal všechny kočky 
světa“ (interakce kočičích postav –
papírová koláž)

o VN  „Jak jsme měli tygra u nás doma na 
gauči“ (nadsázka – dokreslovaná koláž)

o VN ,,Můj kočičí mazlíček na výletě 
v Africe“ (nadsázka – dokreslovaná 
koláž)

o VN ,, Oblékání kočičí kostry“(dotvoření 
kočičí kostry – malba/modelování)

o VN ,,Jak vypadáš, kočko?“(dotváření 
kočičího těla k části obrázku – kresba 
kartáčkem)

o VN ,,Kočičí chloupky“(studie a kresba 
kočičích chloupků – kresba tužkou/fixem)

o VN „Levhart v novém kožíšku“(vytvořit 
srst levharta – malba suchým pastelem)

o VN „Tygří maskování“ (roláž)
o VN ,,Hříva, aneb co lva dělá 

lvem“(portrét lva –kresba kartáčkem)
o VN „Tajemství kočičích očí“ (studie a 

malba kočičího oka)
o VN ,,Jak mě vidíš, kočko, aneb jaký 

jsem v tvých očích?“(lidská figura 
z pohledu kočky – vykrývací technika)

o VN ,,Oči kočičí“(dotvoření levého oka 
k pravému – kresba fixem)

2. ČLOVĚK A KOČKA, CHOVATELSTVÍ, 

KOČKA - DOMÁCÍ ZVÍŘE
1. ANATOMIE, CHOVÁNÍ, 

ZVLÁŠTNOSTI A DRUHY 
KOČKOVITÝCH

      KOČKY
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KOČKY –NÁMĚTOVÁ MAPA

      

      KOČKY

1. ANATOMIE, CHOVÁNÍ, 
ZVLÁŠTNOSTI A DRUHY 
KOČKOVITÝCH

2. ČLOVĚK A KOČKA, 

CHOVATELSTVÍ, KOČKA - DOMÁCÍ 
ZVÍŘE

o VN ,, Kočičí král, vládnoucí kočičímu 
městu“ (koláž na plastové láhvi)

o VN ,,Krajina, kde je kočka paní“ (malba 
temperou)

o VN „Jak lev střeží své teritorium“(malba 
temperou)

o VN ,, Kočičí amulet“ (vytvoření šperku –
užitá tvorba)

o VN ,,Bastet, kočičí bohyně“ (modelování 
Bastety)

o VN ,,Jak udobřit Sachmetu ?“ (výtvarné
vypravování – kresba rudkou/suchým 
pastelem)

o VN ,,Hathor – Sachmet, bohyně dvou 
tváří“ (vyjádření emocí/povahových 
vlastností pomocí výrazu tváře – malba 
temperou)

o VN ,,Ó Sachmeto, lví bohyně“(plošná 
modelace z papíru)

o VN ,, Kočka na lodi, aneb pomocnice 
námořníků“ (lavírovaná kresba)

o VN ,,Jak námořníci chytali po světě 
kočky, aby je odvezli zpátky do Egypta“
(kresba tuší)

o VN ,, Jak Egypťané pro záchranu koček 
raději prohráli válku.“ (výtvarné 
vypravování – kresba tuší

o VN ,,Jak čínský bůh jezdí na tygrovi“
o (dokreslovaná koláž)
o VN ,,Lenošná a hýčkaná kočka 

z japonského paláce.“(kresba 
kartáčkem)

o VN ,,Jak kočky táhnou bohyni Freyu 
v kočáře.“(parafráze obrazu Nilse 
Blomméra – malba temperou)

o VN ,,Jak vypadá kočičí mňouk, řev či 
předení?“

o ( vyjádření sluchových vjemů barvou, 
malba temperou/ kresba)

o VN ,,Co vypráví kočka kočce?“ 
(výtvarné vypravování, kolorovaná 
kresba)

o VN „Rozhněvaný lev“(portrét 
rozhněvaného lva- malba temperou)

o VN „Proč kočka nepotřebuje 
padák?“(pohyb kočky při pádu – kresba)

o VN „Jak lvíčata lezla na strom“ (pohyb 
lvíčat – malba temperou

o VN „Jak se tygři tygrují ve vodě“
(kolorovaná kresba)

o VN „Jak levhart ulovil 
krokodýla“(levhart při lovu – kresba 
suchým pastelem)

o VN „Jak se máma kočka mazlí se svým 
kotětem“(kočka s koťaty při mazlení –
malba)

o VN ,,Pozor, tady bydlíme my, lvi!“(lvi 
při střežení svého území – kresba suchým 
pastelem)

o VN ,,Každá kočka chce být kočka“
(kočka při mytí –kresba fixem/tuší)

o VN ,,Jsem kočka?“(nadsázka – portrét –
kolorovaná kresba)
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KOČKY –NÁMĚTOVÁ MAPA

      KOČKY
2. ČLOVĚK A KOČKA, 

CHOVATELSTVÍ, KOČKA - DOMÁCÍ 
ZVÍŘE

o VN ,, Kočičí božstva z naší představy“
(Papírová/textilní koláž)

o VN ,,Kočičí čarodějnice“(papírová/ 
látková koláž na plastové lahvi)

o VN ,,Není kočka jako kočka,aneb tu 
svou mám nejradši“ (kočka při hře –
malba temperou)

o VN ,, Naše kočka Micka“ (portrét kočky 
– kresba kartáčkem)

o VN ,, Jakou má kočka 
náladu?“(vyjádřit náladu koček - kresba  
kartáčkem /malba temperou)

o VN ,,Kočka Šklebivka“, „Kocour
Úsměvák“ (vyjádřit jméno kočky  -
malba temperou)

o VN ,, Jak si hraji s kočkou“ (ilustrace –
kolorovaná kresba)

o VN ,,Já a moje kočka, naše společná 
dobrodružství“ (kolorovaná kresba)

o VN ,, Kočkohrátky“(kolorovaná kresba)
o VN ,,Jak si hraje kočka se psem?“

(kolorovaná kresba)
o VN ,,Co kočky rády mlsají?“ (koláž na 

papírové krabičce)
o VN ,,Nejlepší kočičí hračka“ 

(prostorové konstruování)
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KOČKY –NÁMĚTOVÁ MAPA

o VN ,,Jak žijí kočky v Kocourkově?“ 
(kolorovaná kresba)

o VN ,,Kočoženky“ (papírová, látková 
koláž)

o VN ,,Kočičí čarodějnice“,  ,,Mňoukal“, 
,,Kočičí skřítci“, ,,Kočičí víla“

o VN ,,Jak vypadá kočičí hádanice, aneb, 
když si kočky nerozumí“ (ilustrace -
kolorovaná kresba)

o VN ,,Tajné kočičí písmo, aneb, jak si
kočky předávají vzkazy“(vymyšlené 
písmo – kresba tuší/vykrývací technika)

o VN ,,Kočky z kocoura Modroočka“ –
koláž na plastové láhvi)

o VN ,,Jak kočky zahubily myš na 
Noemově arše“(ilustrace – kresba 
tuší/rudkou)

o VN ,,Jak by vypadal 
kočkočlověk?“(dokreslovaná koláž)

o VN 

o VN ,,Kočky Franze Marca“ (parafráze 
výtvarného díla – Tři kočky –malba 
temperou)

o VN ,,Hrajeme si s kočkami Franze 
Marca“ ( výtvarná hra - kresba 
voskovkou, fixou)

o VN ,,Jak se kočky přemístily v obraze“
(výtvarná hra – vystřihování)

o VN ,,Kočky ty se mají, stále si jen hrají“
(kočka při hře – modelování)

o VN ,,Jak se mazlím s kočičkou“ 
(parafráze výtvarného díla F. Marca –
Dívka s kočkou – malba temperou)

o VN ,,Tygr v džungli“ (parafráze 
výtvarného díla F. Marca – Tygr – malba 
temperou)

o VN ,,V poušti číhá lev“(parafráze 
výtvarného díla H. Rousseau – Spící 
cikánka – kresba suchým pastelem)

o VN ,,Tygr číhá na kořist, schován v 
džungli“ (dokreslovaná koláž)

o VN ,,Jak jsem prchal ze lvího doupěte“ 
(parafráze výtvarného díla P.P.Rubense 
– Daniel ve lvím doupěti – malba 
temperou)

3.

                                                          KOČKA V UMĚNÍ
                          LITERATURA                                                                                  VÝTVARNÉ UMĚNÍ

      KOČKY
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KOČKY –NÁMĚTOVÁ MAPA

3.

                                                          KOČKA V UMĚNÍ
                          LITERATURA                                                                                  VÝTVARNÉ UMĚNÍ

      KOČKY

o VN ,,Kočka z krajiny snů“ (portrét snové 
kočky – malba vodovými 
barvami/suchým pastelem)

o VN ,,Když jsou kočky zvědavé“ (comics –
kresba tužkou/fixou)

o VN ,,Já a moje kočka“ (parafráze 
výtvarného díla Aubrey Beardsley –
Černá kočka – vytrhávání z papíru)

o VN ,,Kočka“ (portrét kočky – vykrývací 
technika/linoryt)

o VN ,,Jak tygr útočí na lovce“ (parafráze 
známky - kresba tuší)

o VN ,,Jak jsem krotil divokou kočku“
(kolorovaná kresba)

o VN ,,Můj nejoblíbenější kočičí hrdina
z pohádek“ (návrh na poštovní známku –
kolorovaná kresba)

o VN ,,Jak vypadá erb Kočkových 
z Kocenštejna?“ (papírová koláž)

o VN ,,Erb města Kocourkova“ (papírová 
koláž)

o VN ,,Jak by mohla vypadat vlajka 
Kočičího města?“ 
(malba/papírová/látková koláž)
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      1. Příroda (zvláštnosti a druhy šelem – kočkovitých, anatomie, chování)

                            1.1.  Výskyt šelem kočkovitých v přírodě

1.1.1. Zařazení šelem – kočkovitých

Podle J. Hanzáka a Z. Veselovského 1) patří kočkovité šelmy do:  Říše -

Živočichové, Podříše – Mnohobuněční , Kmen – Strunatci, Třída – obratlovci, Podtřída 

– Živorodí, Nadřád – Placentálové, Řád – Šelmy, Nejvýznačnější představitelé 

kočkovitých šelem – Kočka, lev, tygr, rys.

Čeleď kočkovití (Felidae), jak uvádí M. Anděra 2): ,,završuje vývojovou linii 

kočkotvárných šelem. Její zástupci jsou ze všech šelem nejdokonalejšími lovci živé 

kořisti.“ 2) (M. Anděra)

Šelmy mají v přírodě důležitou roli, protože pohubí mnoho zvířat, která by se 

jinak příliš rozmnožovala. 1) 

1.1.2. Předchůdci kočkovitých šelem

Než kočkovité šelmy dospěly do podoby v jaké je známe dnes, musely projít 

dlouhým vývojem, při němž někteří předchůdci vymřeli a jiní se postupně vyvíjeli do 

podoby dnešních  kočkovitých šelem. 

Vývojem kočkovitých šelem se zabývá Oldřich Fejfar v knize Zaniklá sláva savců. 3)

V kapitole ,,kočkovité šelmy (Felidae)“ se autor o těchto savcích vyjadřuje následovně:

,,Vlastní kočkovité šelmy jsou protikladem psovitých šelem: mají obecně silně 

redukovaný chrup a zkrácenou obličejovou část lebky. Představují tak nejvyšší úroveň 

specializace šelem, a jsou tedy v závěrečné fázi svého vývoje“ 3) (O. Fejfar)

Podle Juliet Clutton-Brockové 4) první předchůdci kočkovitých šelem pochází 

z doby asi před 50 miliony let. ,,Od té doby se vyvinuly všechny druhy malých i velkých 

koček, lev i kočka domácí, které žijí dnes.“ 4) (J. Clutton-Brocková)

O zástupcích těchto prvních kočkovitých šelem se zmiňuje Oldřich Fejfar 3). 

Jedná se o lva jeskynního (Pantera leo spelaea) a lva severoamerického (Pantera leo 

atrox).

Jeskynní lev, jak píše, žil současně s člověkem ve starší době kamenné. Již tehdy jej 

člověk zobrazoval na stěnách v jeskyních. 

Severoamerický lev svou velikostí překonal i své euroasijské předchůdce. Podle 

Oldřicha Fejfara: ,,největší počet jedinců (76) pochází z ,,pasti“ přírodních asfaltů 
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v Rancho La Brea v Kaliforni.“ 3) (O. Fejfar) Tuto informaci doplňuje Juliet Clutton-

Brocková 4), která se též zmiňuje o přírodním asfaltu, v němž uvízly tisíce různých 

živočichů. Z této pasti nebylo úniku.

Pro lepší orientaci ve složitém procesu vývoje těchto šelem uvádím úryvek 

z knihy 3), jejíž kapitola ,,Kočkovité šelmy“ , dle mého názoru, několika větami 

vysvětluje další směr vývoje kočkovitých šelem:

,,Během mladšího kenozoika vyvinuly kočkovité šelmy opakovaně několik 

samostatných linií tzv. šavlozubých šelem se společnými adaptivními znaky: 

dýkovitými, bočně oploštělými horními tesáky v kombinaci se zmenšením spodních 

tesáků.“ 3) (O. Fejfar)

Šavlozubí predátoři neboli šavlozubci jsou ,,nejzajímavější a nejbizarnější 

potravní specializací savců.“ 3) (O. Fejfar)

O. Fejfar vysvětluje, jakým způsobem vznikal a vyvíjel se jejich chrup, což byl typický 

znak, který je odlišoval od ostatních šelem. 

Jejich chrup je zvláštní v dlouhých, zploštělých a vzad zakřivených tesácích.

Změna chrupu ovšem nebyla jedinou změnou. ,,U lebky došlo k výraznému zkrácení 

obličejové (faciální) části a ke zvláštní úpravě skloubení spodní čelisti s lebkou. Kosti 

krku svědčí svými úpony o mohutných krčních a šíjových svalech – tj. o silovém 

pohybu hlavy dolů při zabodávání tesáků“ 3) (O. Fejfar)

Mezi dnešními savci bychom již žádnou podobu nenašli. Tentýž autor se zmiňuje 

o úvahách, které byly vyřčeny v souvislosti s funkcí těchto tesáků.

První úvaha se týká myšlenky, že jejich funkce byla pouze bodavá. Druhá se domnívá, 

že měly funkci dvojí – nejprve ,,bodavou“ a poté ,,řezavou“. Třetí funkcí je funkce 

,,řezavá“. 3) (O. Fejfar)

Podle Juliet Clutton-Brockové  4) byli zástupci jak obrovské, tak i drobné druhy. 

Nejznámějším rodem šavlozubců je Smilodon. Například Šavlozubí tygr. 4)

► Poznámka k využití ve VV:             

Šavlozubci, například šavlozubí tygři, jsou pro děti zajímavým a poutavým tématem, 

které jim může poskytnout náhled na vývoj kočkovitých šelem v době ledové. Šavlozubci 

svými charakteristickými znaky – dlouhými, ostrými tesáky a zuřivým pohledem 

vyvolávají pocity ohrožení a respektu. ,,Co takhle zkusit zkrotit šavlozubého tygra?“ 

(viz obrazová příloha ke kapitole 1.1.2. - inspirace pro výtvarné činnosti)
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Obrazová příloha ke kapitole 1.1.2. 

Šavlozubý tygr (Smilodon californicus) 

       

Obr. 1) Šavlozubý tygr. (Zdroj 

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://tigri.wbs.cz/Smilodon.jpg&imgrefurl=http

://www.tigri.wbs.cz/Savlozuby-tygr.html)

►Inspirace pro výtvarné činnosti:

Tygře, proč pouštíš hrůzu? Chceš nás vyděsit, nebo máš jen hlad? Děti, co

takhle zkrotit šavlozubého tygra? Jak? Zkuste se zamyslet, co všechno bychom s tygrem 

mohli udělat, aby už nepůsobil tak zuřivě a nebezpečně…

Co byste řekli tomu, kdyby hrůzostrašnému tygrovi s dlouhými tesáky narostla motýlí 

křídla nebo rybí ploutve?

o VN: ,,Jak jsem zkrotil šavlozubého tygra“

o Výtvarný problém: Zkrotit šavlozubého tygra - dotvořit obrázek šavlozubého tygra 

tak, aby působil mírumilovně, přátelsky, legračně…

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - papírová koláž

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://tigri.wbs.cz/Smilodon.jpg&imgrefurl=http://www.tigri.wbs.cz/Savlozuby-tygr.html
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                         1.2.      Druhy koček –velké,  malé kočky

Podle M. Anděry 2) se názory odborníků na počty podčeledí a rodů liší, z čehož 

pramení nejednotnost odborného názvosloví.

Tento názor potvrzuje rozdílnost v literatuře, v níž se rozdělení kočkovitých 

šelem skutečně liší u jednotlivých autorů. Pro příklad uvádím tři možná vysvětlení:

M. Anděra 2) - rozdělení podčeledí a rodů na tři  podčeledi: gepardi, velké kočky a malé 

kočky.

Internetový zdroj 5) uvádí klasifikaci podčeledí - velké a malé kočky. Gepardi jsou zde 

zařazeni mezi malé kočkovité šelmy. 

Podle encyklopedie 9) rozeznáváme šest druhů velkých kočkovitých šelem – lva, 

jaguára, tygra, levharta a levharta sněžného. Šestým druhem je gepard, který je ale, dle 

zdroje, jiného rodu. Přesto je zde řazen mezi velké kočky. Mezi velké kočky také řadí 

pardála obláčkového, který není příbuzný s žádnou z těchto šelem.  

1.2.1. Velké kočky

Podle též encyklopedie 9) žijí všechny velké kočkovité šelmy s výjimkou jaguára  

v Africe a Asii. Zatímco Jaguár obývá oblast Střední a jižní Ameriky.

Dále uvádí, že všechny velké kočky jsou masožraví predátoři. Loví živou zvěř nebo 

hledají zdechliny. 9)

Největší ze všech kočkovitých šelem je tygr. Například tygr sibiřský, žijící 

v Rusku, dále tygr bengálský a  indický. 9)

Mezi nejrozšířenější šelmy patří levhart. ,,Je to velice elegantní tvor s pružným a 

hbitým tělem a jemným, lehce skvrnitým kožichem.“ 9) . Jak encyklopedie dále uvádí, 

jeho skvrny se od ostatních jedinců liší jako otisky prstů u lidí. Zajímavými jedinci jsou 

černí levharti. I tak mají skvrny, které ale kvůli barvě nejsou vidět. 9)

Encyklopedie 9) se také zmiňuje o pardálovi obláčkovém, který připomíná 

velké šelmy, ale neprojevuje se řevem. ,,Vědci jsou ale přesvědčeni, že je přechodným 

druhem mezi velkými a malými  kočkovitými šelmami podobně jako ocelot.“ 9)

Vzácným a tajemným živočichem je jaguár, velmi podobný levhartovi.

Zdroj 9) dále popisuje nejrychlejšího suchozemského savce - geparda. Přestože 

je nejrychlejší, velkou rychlostí nedokáže běžet dlouhou dobu. Pokud kořist vydrží delší 
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dobu utíkat, gepard lov vzdá. Také gepardovi hrozí vyhubení. Jak zdroj uvádí, člověk 

ničí jeho přirozené prostředí tím, že zmenšuje jeho území. 9)

1.2.2. Malé kočky

Malé i velké kočky mají stejné předky. ,,Jakmile se vytvořila čeleď kočkovitých, 

vznikla samostatná skupina 28 až 29 druhů koček malých s bezpočtem poddruhů, které 

se rozšířily do různých prostředí po celém světě.“ 9) 

Liší se mezi sebou velikostí, přesto mají společné znaky: kožich s tmavými 

pruhy, skvrnami nebo žilkami. Ve všech však poznáme kočky.

Loví a živí se menšími živočichy. Například rybami, hlodavci, plazi a ptáky.

Většina z nich loví a žije samotářsky a schází se pouze v době páření. Samice pak své 

mladé vychovávají samy. 9)

Mezi malé kočky patří například: Rys ostrovid, rys červený, puma, kočka 

horská, ocelot, kočka divoká, serval, kočka písečná, kočka zlatá, manul, leopardí kočka.

► Poznámka k využití ve VV:

Ať je kočka velká či malá, každá má svůj domov jinde na zemi.  Tam, kde můžeme 

vidět tygra, těžko nalezneme domácí kočku perskou. 

Jaké by to bylo, kdyby všechny kočky, na které jen pomyslíme, žily pohromadě na 

jednom místě? Taková věc se jistě nikdy nestane, ledaže bychom měli kouzelné sluchátko

jako Mach a Šebestová a dokázali jím přivolat všechny kočky z celého světa. Zkuste si 

představit, jak by takové místo vypadalo? Kde by se nacházelo? Jak by se k sobě kočky 

navzájem chovaly? – praly by se? / velké kočky by lovily malé? / žily by spokojeně vedle 

sebe?

o VN: ,,Jak jsem přivolal všechny kočky světa“

o Výtvarný problém: Interakce alespoň šesti kočičích postav. Poskládat obrázky či 

útržky různých koček tak, aby svým postojem, polohou těla či pohybem vyjadřovaly 

náladu a vztah všech koček mezi sebou – napětí / pohodu / klid /… (možno řešit ve 

dvojicích či menší skupině dětí)

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – papírová koláž
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Co by se ale stalo, kdyby se sluchátko rozbilo a popletlo domovy koček? Naše 

kočka Micka nebo kocour Mourek by se najednou objevili v Africe či Asii a místo nich 

by se u nás doma na pohovce rozvaloval tygr nebo lev. 

o VN: „Jak jsme měli tygra u nás doma na gauči“ 

o Výtvarný problém: vytvořit postavu tygra na gauči, pozorovaného alespoň dvěma 

postavami, které jsou – vyděšené / rozesmáté / rozzlobené…

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – dokreslovaná papírová koláž

Co zatím dělají naši kočičí mazlíčci v divočině, kde nemají své mističky s jídlem, 

lidské ruce na drbání a hlazení svého kožíšku? Jak se v divočině asi cítí? Líbí se jim 

tam? Možná ano, vždyť jsou v přírodě, kde jejich předkové kdysi dávno žili, kde mají 

volnost a kde nikdo neomezuje jejich teritorium. Co tam dělají?

o VN: ,,Můj kočičí mazlíček na výletě v Africe“

o Výtvarný problém: Zobrazit alespoň dvě kočky domácí v prostředí Afriky při nějaké 

činnosti  - lovu / odpočinku pod stromem / při kontaktu s jinou šelmou či zvířetem…

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika  - dokreslovaná papírová koláž
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                                    1.3.  Anatomie těla

Jak poznáme kočkovitou šelmu od jiných zvířat? Podle zakulacené hlavy, krátké 

tlamy, svalnatého těla, dlouhého ocasu, tichých tlapek a nádherné srsti. Ale jistě bychom 

našli mnoho dalších znaků, které jsou na kočkách jedinečné…

1.3.1. Kostra

Kolik má kočka ve svém těle kostí? Více či méně než člověk? Kostra člověka se 

skládá z 206 kostí. Podle J. Clutton-Brockové 4) má kočka 250 kostí. Tedy více než 

člověk. 

Lebka malých i velkých koček je specializována pro zabíjení kořisti. Je kulatá 

s krátkými čelistmi. Připadá vám, že mají kočky krátký krk? Autorka 4) vysvětluje, že 

krk je skutečně krátký, protože obratle jsou naskládány velmi blízko u sebe. Dále uvádí, 

že kosti předních nohou jsou kratší než zadní. To velkým šelmám umožňuje rychlý běh.

,,Články prstů a kosti kočičí tlapy jsou uspořádány tak, aby kočky mohly po celý život 

běhat po špičkách.“ 4) (J. Clutton-Brocková)

► Poznámka k využití ve VV:

Kostra umožňuje vidět všechny kosti, které se skrývají pod svaly a kůží 

kočkovitých šelem. Učitel i děti by měli vědět, co se skrývá za dokonalým tělem, které 

kočce umožňuje pohyby, o kterých se jiným zvířatům může pouze zdát. Mohla by být 

námětem pro výtvarnou činnost. (viz obrazová příloha ke kapitole 1.3.1. - inspirace pro 

výtvarné činnosti)

1.3.2. Chrup

S kostrou lebky souvisí chrup. Kočkovití mají 28-30 zubů, které však nejsou 

přizpůsobeny ke žvýkání, ale hlavně k zabíjení. ²) D.J.Conwayová 6) píše, že  nejméně 

zubů ze všech kočkovitých šelem má kočka domácí.

Druhy zubů kočkovitých šelem popisuje M. Anděra ²). Jsou jimi: drobné řezáky, ostré 

špičáky a trháky a málo vyvinuté stoličky. 
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Obrazová příloha ke kapitole 1.3.1. 

Kostra kočky

Obr.  2) Kostra kočky (Zdroj: http://jamis-

kocky.net/clanky/kostraKocky.php?cislo_clanku=98)

►Inspirace pro výtvarné činnosti: 

Co se skrývá pod kůží? Zkuste najít na kostře místa, která kočce umožňují 

například skákat z výšky na zem bez zranění, šplhat na strom či běžet vysokou rychlostí.

V případě možnosti zapůjčení kostry kočky, by mohl být VN proveden 

prostorovou tvorbou pomocí látek. Pokud by tato možnost nebyla, mohl by být námět 

realizován jako látková či papírová koláž v ploše na kopii kostry. Dalším možným 

řešením by také mohlo být dotváření pouze části kočičí kostry nebo dotváření kostry 

pomocí barev jako malba – modelace objemu těla.

o VN: ,, Oblékání kočičí kostry“

o Výtvarný problém: dotvořit - ,,obléknout“ kočičí kostru

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - malba / koláž 
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Obrazová příloha ke kapitole 1.3.1.

Obr. 3) Kostra kočky - Realizováno na LŠU, Praha (Sbírka výtvarných prací K. 

Cikánové)                                                             

o Východisko: kostra kočky

o Výtvarný problém: vytvořit kostru kočky  plošnou modelací, dokreslit stíny uhlem

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – modelování, kresba uhlem
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Obrazová příloha ke kapitole 1.3.1.

Kočka maska - kluk

Obr. 4) Kočka maska – kluk - Realizováno na ZŠ Londýnská (Sbírka výtvarných prací  

K. Cikánové)

o Východisko: lebka kočky

o Výtvarný problém: vytvořit masku kočky tak, aby měla charakteristické znaky 

kočky (horizontálně a vertikálně vedené plochy - lícní kosti, uši…), přesto musí žák 

při použití masky zůstat člověkem = maska ho nesmí zcela zakrýt.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – vystřihování
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1.3.3. Končetiny a drápy

Neopomenutelným znakem jsou ostré drápy, které jak uvádí M. Anděra 2), 

zatahují do zvláštních pochev, aby se při chůzi neobrušovaly. 

Obdivuhodná je tichá chůze, k níž přispívají měkká bříška na chodidlech a hustá 

srst rostoucí mezi nimi. 2) J. Hanzák a Z. Veselovský 1) doplňují, že žádná jiná šelma 

ani jiný savec se nedokáže pohybovat tak tiše, lehce a ladně.

Jak uvádí D.J.Conwayová 6), jediný, kdo nemá zatažitelné drápy je gepard. Dále 

píše: ,,Drápy na zadních nohou nejsou tak zahnuté jako přední, ale jsou silnější a 

představují nebezpečnou zbraň v obraně proti útočícímu zvířeti.“ 6) (D.J.Conwayová)

► Poznámka k využití ve VV:

Pokud se s dětmi zabýváme tématem koček, určitě bychom neměli opomenout 

kočičí tlapky, pozoruhodné části kočičího těla, díky kterým chodí kočka potichu a lehce. 

Jak taková kočičí tlapka vypadá? (viz obrazová příloha 1.3.3. – inspirace pro výtvarné 

činnosti)

1.3.4. Srst

K čemu kočce slouží srst?

Srst kočku chrání před oděrkami a škrábanci a má izolační vlastnosti. Udržuje kočku 

v teple, má krycí zbarvení a přenáší pach.

V kůži koček se také nachází hmatová místa, což způsobuje, že když se dotkneme 

tohoto místa, kůže kočky se zvlní.

Všechny divoké kočky mají dvojitou srst – vespod měkkou, nahoře drsnější a 

delší. Pruhované nebo skvrnité vzory způsobuje zbarvení špiček chlupů. 4)

Zajímavou funkci má volná kůže na zádech, která kočku chrání před predátory. 

Když je kočka chycena a je zakousnuta do této volné kůže, má ještě možnost se otočit a 

bránit se. 6)

Krásným znakem lvů je hříva. Jak píše zdroj 9), lev ji využívá ke zvětšení 

objemu svého těla, což mu pomáhá vzbuzovat dojem mohutnosti při lovu.                                                  

► Poznámka k využití ve VV:

Srst těchto krásných šelem je jedinečným námětem pro výtvarnou tvorbu. Barva 

i vzory kožíšků jednotlivých druhů koček vybízejí k výtvarné činnosti. (viz obrazová 

příloha 1.3.4. – inspirace pro výtvarné činnosti)
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Obrazová příloha ke kapitole 1.3.3.

Kočičí tlapky

   

Obr. 5) Kočičí tlapky (Vyfotografovala M. Svobodová)                                                                                  

►Inspirace pro výtvarné činnosti: 

Kočičí tlapky, působí tak lehce a jemně. Jsou nezbytnou částí kočičího těla. Bez 

nich by kočka nebyla kočkou. Pomáhají kočce při každé činnosti, kterou dělá, ať je to 

lov, skákání nebo lezení. Jsou předmětem péče – mytí a olizování, jíž se kočka tak často 

věnuje. Kolik tlapek má kočka na obrázku? Kam se ta čtvrtá schovala? Dokreslete  

zbývající tlapku i zbytek kočičího těla. Jak asi bude kočka vypadat? V jaké poloze bude 

její tělo? – v leže / v polosedě / v sedě…? Kudy kam povedou chloupky na jejím těle?

o VN: ,,Jak vypadáš, kočko?“

o Výtvarný problém: dotvořit k obrázku  - tlapkám – zbývající části kočičího těla

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba fixou
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Obrazová příloha ke kapitole 1.3.4.

Srst koček 

                         

           

Obr. 6) Kočka divoká (Zdroj: http://www.photomecan.eu/cs/mdl/info/kocka-divoka)

►Inspirace pro výtvarné činnosti: 

Odkud kam vedou kočičí chloupky? Podívejte se na jednotlivé části kočičího těla a 

pozorujte směr růstu chloupků. Přejíždějte prstem po obrázku, po směru růstu chlupů. 

Všímejte si také jejich délky a hustoty. Na čumáčku jsou chloupky krátké a řidší, na 

ocase dlouhé a husté.

Výhodou by bylo, kdyby děti měly možnost pozorovat srst skutečných koček, doma 

nebo v zoologické zahradě. 

o VN: ,,Kočičí chloupky“

o Výtvarný problém: pozorovat směr růstu chloupků, nakreslit chloupky 

jednotlivých částí kočičího těla, či celé kočky

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba tužkou / fixem / kartáčkem
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Obrazová příloha ke kapitole 1.3.4.

         Srst koček  

                            

Obr. 7), 8) Levhart (Zdroj: http://www.indianwildlife.org/Leopard-Panther.html)
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►Inspirace pro výtvarné činnosti: 

Podívejte se pozorně na krásně vzorovanou srst levharta. Skvrny a skvrnky se 

zdají být každá jiná, přesto mají něco společného. Nejsou poskládány jen tak nahodile, 

ale každá má své místo. Všimněte si, jak vypadají skvrny na hlavě, zádech a na nohou. 

Vytvořte srst levharta. Jak by vypadal v jiné barvě? Proč pro legraci nezkusit “obarvit“ 

jeho srst například červeno - zeleně?

o VN: „Levhart v novém kožíšku“

o Výtvarný problém: Vytvořit srst levharta. Jak  a čím by se dala jeho srst vytvořit či 

napodobit? - Vytrhat z papíru ovály, přiložit na papír a prstem roztírat přes kraje 

oválů. (Použít lze i papír, který zůstal po vytrhání oválů)

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - malba suchým pastelem   

o VN: ,, Jak odpočívají levharti“

o Výtvarný problém: Vytvořit obraz odpočívajícího levharta. Vytlačit do měkkého 

papíru – Čím? – výběr vhodného instrumentu jako výtvarný problém (dřívko / 

srolovaný či svázaný tvrdý papír…)

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – plošná modelace
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Obrazová příloha ke kapitole 1.3.4.

Srst koček

                                                                              

Obr. 9)  Tygr (Zdroj: http://lampard8.blog.cz/0709/zoo-v-zline)

►Inspirace pro výtvarné činnosti: 

Podívejte se na pruhy a proužky, které zdobí tygří srst. Odkud kam vedou? Kam se 

sbíhají? Proč je tygr nemá také na předních nohou? Je to jen hříčka přírody, nebo to tak 

má každý tygr? Vyhledejte je v atlasu šelem nebo na internetu a zjistěte, jaké druhy 

tygrů existují a čím se od sebe liší. 

Proč mají tygři  proužkovanou srst? Snad pro parádu, nebo aby se zamaskovali  

v přírodě? Zkuste tygra na fotografii zamaskovat tak, aby byl v prostředí, ve kterém se 

nachází těžko rozpoznatelný.

o VN: „Tygří maskování“

o Výtvarný problém: Jak zamaskovat tygra v přírodě? - vytvořit roláž  

prostřednictvím dvou fotek – tygra a přírody, popř. jiné šelmy, která má odlišný vzor 

srsti.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – roláž
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Obrazová příloha ke kapitole 1.3.4.

Srst koček  

         

Obr. 10)  Lev (Zdroj: http://betty-betty.webovastranka.cz/image/1497/12446)

►Inspirace pro výtvarné činnosti: 

Lví hříva upoutá každého z nás, jen co ji spatříme. Hříva je něčím, co dělá lva 

lvem. Jak majestátně a důležitě lev vyhlíží, jako by někoho čekal…Všimněte si, kde hříva 

začíná a kam až sahá. Nepřipomíná vám vlasy lidí? Také její barevnost je zajímavá. 

Myslíte, že každý lev má hřívu stejně barevnou a hustou, nebo se hřívy jednotlivých lvů 

liší – a čím? Podívejte se do atlasu zvířat nebo na internet a pokuste se zjistit odpověď 

na tuto záhadnou otázku.

o VN: ,,Hříva, aneb co lva dělá lvem“

o Výtvarný problém: nakreslit portrét lva, zaměřit se na hřívu

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba kartáčkem
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                                                    1.4.  Smysly

Podle J. Clutton-Brockové 4) mají kočky pět smyslů – zrak, sluch, čich, chuť a 

hmat.

Zajímavé je, že: ,,Kočky mají ve srovnání s lidmi jeden smysl navíc,  je to chuťově-

čichový orgán, který mimo jiné umožňuje samci bezpečně rozeznat samici, která je 

v říji.“ 4) (J. Clutton-Brockové)

1.4.1. Zrak

Zrak kočkovitých je nejdokonalejší ze všech šelem. Je jednou z výhod při lovu 

kořisti. 

D.J.Conwayová 6) píše, že jejich oči mohou být kulaté, mandlovité nebo něco 

mezi tím.

Jak vysvětluje M. Anděra 2), kočky mají pigmentovou vrstvu na sítnici, která jim 

umožňuje dobré vidění i za špatných světelných podmínek. Vidí tak šestkrát lépe než 

člověk.

Zajímavým jevem je světélkování kočičích očí. Čím je způsobeno?

Vysvětlení lze najít u J. Hanzáka a Z. Veselovského 1): ,,Světelné paprsky, které 

vcházejí do oka, zachycuje vrstva malých citlivých buněk – sítnice. Na ní se pomocí 

čočky jako ve fotografickém přístroji promítá obraz viděného předmětu. Za sítnicí je 

vrstva z lesklých buněk, která odráží paprsky proniklé sítnicí znovu zpět na sítnici a 

umožňuje lepší využití světelných paprsků.“ 1) (J. Hanzák a Z. Veselovský)

Jak dále vysvětlují, toto ,,zařízení“ je nejdůležitější v noci. S tím souvisí také 

roztažitelnost panenky - zornic.

Každý z nás si jistě všimnul, že zornice koček jsou někdy rozšířené a někdy 

zúžené. 

Tento jev objasňuje J. Hanzák a Z. Veselovský ¹): Ve dne, když je dostatek světla, jsou 

zornice zúžené, chrání tak oko před nadbytkem světla. Naopak v noci, když je světla 

málo, se zornice rozšíří, aby umožnily co nejlepší vidění.

D.J.Conwayová 6) uvádí, že pokud má kočka zlatě měděné oči, odráží se v nich 

světlo ve tmě žlutozelenou nebo modrozelenou barvou. Pokud má kočka modré oči, svítí 

červeně.
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Vidí kočky barevně? ,,Kočkovití mohou vnímat zrakem i barvy, vidí tedy svět 

kolem sebe barevně jako lidé. Ostatní šelmy – stejně jako většina savců – barvy 

nevnímá.“ 1) (J. Hanzák a Z. Veselovský)

► Poznámka k využití ve VV:

Oči kočkovitých šelem jsou další z pozoruhodných částí kočičího těla. Skrývá se 

v nich tajemství, které může být prostřednictvím naší fantazie objeveno ve výtvarných 

činnostech. (viz obrazová příloha 1.4.1. – inspirace pro výtvarné činnosti)

1.4.2. Sluch

Patří k nejdokonalejším smyslům. Jak uvádí J. Hanzák a Z. Veselovský 1): 

,,Slyší tak dobře, že jim neujdou ani tóny značně vysoké, které lidské ucho už nevnímá.“

1) (J. Hanzák a Z. Veselovský)

L. Hunter 7) uvádí, že drobnější kočky slyší tóny až o dvě oktávy vyšší, něž je 

horní slyšitelná hranice člověka. Tyto tóny ale kočky nesnáší, protože jim způsobují 

bolest. 6)

1.4.3. Čich

I přesto, že čich kočkovitých není špatný, je jejich nejslabším smyslem. Je sice 

dokonalejší než čich člověka, ale například čich psů je mnohem lepší. 1)

D.J.Conwayová 6) píše, že kočka pomocí čenichu pozná zvýšení a pokles 

teploty. Jak uvádí, Dr. Hans Precht zjistil, že se dá pokojová teplota určit podle stočení 

kočky při spaní. Tam, kde je méně než 12 ˚C bude kočka celá stočená a čumáček si 

přikryje packou, naopak tam, kde bude více jak 22 ˚C bude celá natažená.

1.4.4. Hmat

Důležitým prostředkem k orientaci v prostředí jsou fousky. Jsou to dlouhé, tuhé 

chlupy, které mají nervová zakončení. Doplňují zrak a sluch. Pomocí nich kočky 

rozpoznávají vzdálenost předmětů ve tmě a zaznamenávají změny v proudění vzduchu. 

6)
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Obrazová příloha ke kapitole 1.4.1.

Oči kočkovitých šelem

        

                               
Obr. 11) Oko kočky domácí  (Zdroj: http://www.kockaapravo.cz/zdravi-

clanek.php?id=23)

        ►Inspirace pro výtvarné činnosti: 

Jaká tajemství skrývá kočičí oko? Na koho se dívá? Co vidí? Když se podíváme 

pozorně, můžeme v jeho lesku vidět lidskou postavu. Co ještě může kočka ze svého 

pohledu vidět? Vidí  věci, které lidé nevidí?

o VN: „Tajemství kočičích očí“

o Výtvarný problém: Pozorovat, studovat a namalovat / nakreslit kočičí oko. (Sledovat 

také chloupky kolem oka, jejich hustotu a směr růstu).

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – malba temperou / kresba 
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o VN: ,,Jak mě vidíš, kočko, aneb jaký jsem v tvých očích?“ – tlustý, vysoký, barevný, 

křivý…?“

o Výtvarný problém: Nakreslit lidskou figuru z pohledu kočky

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – vykrývací – vosková

o VN: ,,Oči kočičí“

o Výtvarný problém: Dotvořit k levému oku pravé oko

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba fixem
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1.5. Typické projevy chování

1.5.1. Předení

Proč kočky předou? 

Kočky předou, když jsou spokojené nebo naopak, když jsou ustrašené a bojí se. Dalším 

možným vysvětlením je, že si kočka žádá společnost nebo pomoc. Pro koťata je 

signálem, kde se nachází matka a nápodobou se předení naučí.

Jak předení vzniká?

D.J.Conwayová 6) píše: biomedicíncký výzkumný tým Tulanské university zjistil, že 

nevychází z hrtanu, jak by se zdálo, ale ze svalů, jež jsou vně hrtanu. Zvuk dále vibruje 

v hrudníku kočky.

Předou všechny kočky?

Divoké kočky předou pouze při výdechu, kočky domácí při nádechu i výdechu.

Jak dále uvádí: ,,Předení je velmi osobitá záležitost a každá kočka má svou vlastní 

tóninu, hlasitost i dobu, ve které tento zvuk spouští.“ 6) (D.J.Conwayová)

1.5.2. Řev

Které kočky řvou a proč?

Některé šelmy řvát mohou a jiné ne. Mezi řvoucí se řadí například lev, tygr a levhart. 

Jaguára, sněžného levharta a geparda nikdy řvát neuslyšíme. 9)

Šelmy, které neřvou, vydávají jiné zvuky. Například puma a gepard místo řvaní vydává 

zvuk podobný ptačímu. Zvuk geparda zní jako vrkání holuba.

Kočky řvou a vydávají zvuky hlavně v době námluv, což je způsob komunikace 

s mláďaty i mezi dospělými šelmami navzájem. Přitom dochází ke změně melodiky

tónů.

,,Také se traduje, že tygři napodobují hlas jelenů, které loví. Ve skutečnosti však varují 

ostatní tygry a zvířata, aby se nepřibližovala, protože kořist patří tygrovi.“ 6) 

(D.J.Conwayová)
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►Poznámka k využití ve VV:

Kočičí mňoukání, předení či řev by mohl být výtvarným námětem jako 

vyjadřování sluchových podnětů barvou nebo linií. Inspirací by byla nahrávka těchto 

zvuků.

o VN: ,, Jak vypadá kočičí mňouk, řev či předení?“

o Výtvarný problém:  vyjádření zvuku barvou / linií

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - malba / kresba

o VN: ,,Co vypráví kočka kočce?“ 

o Výtvarný problém: Vymyslet a nakreslit, co si kočky mezi sebou vypráví (zážitky 

z nočních dobrodružství…) -  výtvarné vypravování

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kolorovaná kresba

VN dle  Mgr. K. Cikánové:

VŘ (výtvarná řada): ,,Kočičí písmo“

o VN1: ,,Jak si píšou kočky s kocoury dopisy" - jaké dopisy si mohou psát? –

například milostné. Co v nich asi píší? - ,,Mňouky mňouk, hladím tě tlapkou, 

pozdravuj Micku. Tvůj kocour Felix“

o Výtvarný problém: vytvořit kočičí písmo, přeložit jej do lidského jazyka

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: kresba

o VN2: ,,Záznam kočičí písně"  - ,,Což drápat - psát “kočičí noty“ dřívkem na notový 

papír do notové osnovy a pod to napsat “slova“ kočičí písně? (Mňouky, mňouk, 

Mňau... ). Jednotliví autoři to pak mohou ze svých not zpívat.“

o Výtvarný problém: Vytvořit kočičí píseň

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba tuší

o VN3: ,,Jak si povídá kocour s myší“

o Výtvarný problém: nakreslit rozhovor kočky s myší, doplnit textem

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: kresba

(viz obrazová příloha ke kapitole 1.5.1. a 1.5.2. – inspirace pro výtvarné činnosti)
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Obrazová příloha ke kapitole 1.5.1. a 1.5.2.

Kočičí řeč

Obr. 12) ,,Jak si povídá kocour s myší“ (Převzato z knihy K. Cikánové -  “Kreslete si 

s námi“)

o Východisko: kočičí řeč – jak si kočky povídají

o Výtvarný problém: nakreslit rozhovor kočky s myší, doplnit textem

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - kresba 



- 41 -

Obrazová příloha ke kapitole 1.5.2.

Řev velkých šelem

                              
Obr. 13) Řvoucí lev (Zdroj: http://www.wildafrica.cz/cs/fotogalerie/lev-senegalsky/)

  ►Inspirace pro výtvarné činnosti: 

Proč ten lev tolik  řve? Co ho rozzlobilo? Všimněte si, jak otevírá tlamu, ukazuje 

zuby a  zavírá oči, jako by říkal: ,,Dej si na mě pozor. Nerozčiluj mě, nebo tě sežeru!“

o VN: „Rozhněvaný lev“

o Výtvarný problém: Namalovat portrét rozhněvaného a řvoucího lva

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – malba temperou     
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1.5.3. Kočičí akrobacie

Tělo kočky přizpůsobeno neustálému pohybu.

Pružnost a velká svalová síla umožňuje kočkám skákat z výšky bez úrazu. I když padají 

hřbetem dolů, jsou schopny se otočit a dopadnou vždy na končetiny. 1)

Kočky mají speciálně vyvinutou rovnováhu, která jim umožňuje narovnat se během 

pádu, avšak neochrání je před zraněním. Záleží na výšce, ze které kočka padá a na tom, 

kam dopadne. 6)

,,Schopnost padat na všechny čtyři vyplývá z ohebnosti kočičí páteře.“ 6)

(D.J.Conwayová). Je to způsobeno tím, že kočka má o pět obratlů více než člověk.

Kočky při skoku napínají a uvolňují svaly končetin a hřbetu. Směr letu řídí 

ocasem. Jejich výhodou je, že si s přesností dokáží vybrat místo dopadu, což je důležité 

zejména při lovu. 4)

Má kočka 9 životů?  J. Clutton-Brocková 4) píše: ,,Na starém přísloví, že kočka 

má devět životů něco je, protože díky svým rychlým reakcím dokáže uniknout ze 

situací, při nichž by jiná zvířata zahynula.“ 4) (J. Clutton-Brocková)

►Poznámka k využití ve VV:

Kočky jsou jako akrobaté. Dokáží pohyby, které nikdo jiný nezvládne. Pád 

z výšky je důkazem. Kočky se při něm dokáží otočit tak, že vždy dopadnou na všechny 

čtyři nohy…

(viz obrazová příloha ke kapitole 1.5.3. – inspirace pro výtvarné činnosti)
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Obrazová příloha ke kapitole 1.5.3.

Kočičí akrobacie

                               

►Inspirace pro výtvarné činnosti: 

Čím to je, že kočka vždy dopadne 

na všechny čtyři nohy? Podívejte se na 

obrázek a pozorujte rotaci kočky během 

pádu z výšky.

o VN: „Proč kočka nepotřebuje 

padák?“

o Výtvarný problém: Vytvořit 

šablonu kočky, postupně ji 

otáčet a obkreslovat, až vznikne 

“záznam“ kočičího pádu, při 

kterém se kočka přetočí ze 

hřbetu na všechny čtyři nohy.

o Výtvarně vyjadřovací 

prostředky: technika - kresba     

        

►Poznámka k této výtvarné činnosti: 

bylo by zajímavé vytvořit záznam pádu 

kočky z výšky pomocí krátkého 

animovaného filmu, kde by se 

jednotlivé kroky pádu nafotily a 

následně spojily v jeden krátký film.

Obr. 14) Kočka při pádu (Zdroj: http://kocky.vyrobce.cz/chovani.html)
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1.5.4. Kočky na stromech

Všechny kočky, malé i velké, dokáží šplhat na stromy. Pomáhají jim při tom 

drápy. Nejlepší je v této činnosti levhart, jemuž se nikdo nevyrovná.  Kočkovité šelmy 

často využívají stromové porosty k požírání ulovené zvěře, kde mají potřebný klid a 

nikdo je neruší. 8)

Jak píše J. Clutton-Brocková 4) všechna koťata se učí šplhat již od raného 

dětství. Nejdříve se bojí a nedokáží odhadnout své možnosti. Často vylezou příliš 

vysoko a bojí se slézt dolů. Pokusem a omylem se však dříve či později šplhat naučí. 4) 

Připomíná mi to příběh z knihy o Kocourovi Modroočkovi, Josefa Koláře, kde se 

Modroočko jako malé kotě  učil za pomoci zkušené kočky Zelenoočky lézt na strom.

Autorka uvádí levharta, jako ,,mistra ve šplhu“. Jak píše, dokáže šplhat i po 

hladkých kmenech stromů. 4)

1.5.5. Kočky jako plavci

Umí kočky plavat?

Podle 8) kočky v případě nutnosti plavat dovedou. Záleží na druhu kočkovitých. 

Například lev plave nerad, naopak tygři mají vodu rádi. Je pro ně místem pro hraní, kde 

tráví horké dny a ochlazují se.

►Poznámka k využití ve VV:

(Viz obrazová příloha ke kapitole 1.5.5. – inspirace pro výtvarné činnosti)
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Obrazová příloha ke kapitole 1.5.5.

Kočky jako plavci                           
                     
        

Obr. 15) Tygři se tygrují ve vodě (Zdroj: http://see-bee.sblog.cz) 

►Inspirace pro výtvarné činnosti: 

Tygři jsou milovníci vody. Ve velkém teple v ní tráví mnoho času a hrají si spolu.

o VN: „Jak se tygři tygrují ve vodě“

o Výtvarný problém: Nakreslit alespoň dva tygry ve vodě při hře.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - kolorovaná kresba     



- 46 -

1.5.6. Způsob lovu

V divočině se všechny kočky živí masem zvířat, která zabily.

Všechny kočkovité šelmy, s výjimkou lva, loví samotářsky. Lev loví ve smečkách.

Kočky najdou svou kořist po zvuku a podle pachu. Často si také pamatují místo, kde byl 

jejich lov úspěšný a opětovně se na něj vracejí.

Způsob lovu je stejný u všech koček. Autorka uvádí, že si většinou najdou 

vyvýšené místo, odkud mají dobrý rozhled a nejsou vidět. Číhají a až se objeví kořist, 

vyskočí na ni, přitom dopad je vždy naprosto přesný. 8)

Velikost kořisti se liší u jednotlivých druhů koček. Malé kočky loví myši, ptáky, 

ještěrky, brouky a další drobné živočichy. Velké šelmy se živí většími zvířaty například 

kozami.

Než kořist začnou požírat, často si s ní ještě hrají, pouští ji a znovu chytají. 

Někteří, například levhart, odtáhne svou kořist na strom, kde ho nikdo neruší. 8)

►Poznámka k využití ve VV:

(viz obrazová příloha ke kapitole 1.5.6. – inspirace pro výtvarné činnosti)



- 47 -

Obrazová příloha ke kapitole 1.5.6.

Kočka jako lovec

       

Obr. 16) Levhart a krokodýl (Zdroj: http://www.halbrindley.com/photos/leopard-
seq/01.html)                
►Inspirace pro výtvarné činnosti: 

Levhart kouše krokodýla. Lov kořisti je přirozeným způsobem obstarávání si 

potravy. Velké kočky si občas “troufnou“  i na velká a nebezpečná zvířata, jako je 

například krokodýl.

o VN: „Jak levhart ulovil krokodýla“

o Výtvarný problém: Nakreslit levharta při lovu krokodýla

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - kresba suchým pastelem 



- 48 -

Obrazová příloha ke kapitole 1.5.6.

Kočka jako lovec - Obr. 17), 18) Realizováno na ZŠ Londýnská, 7. ročník – práce ve 

dvojici (sbírka výtvarných prací K. Cikánové)

Kočka - šelma zakousne ptáka…

Kočka - šelma – pták zvítězí, kočka se vzdá…

          

o Východisko: Způsob lovu – kočka šelma - lovec

o Výtvarný problém: Nakreslit kočku jako šelmu při lovu ptáka

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - kresba
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1.5.7. Námluvy a rozmnožování

Podle internetového zdroje 11) jsou kocouři v době říje neklidní a více značkují 

své teritorium. Dále vysvětluje, že kočky podobně jako kocouři ohlašují říji močí a 

voláním, alespoň tak je tomu u volně žijících koček. Kočky se otírají o předměty a válí 

se po zemi. Na volání kočky často reaguje více kocourů, avšak zvítězí jen jeden 

nejsilnější, který se s kočkou následně spáří. Je možné, že je kočka oplodněna i více 

kocoury najednou a poté se jí narodí koťata, která mají rozdílné otce. 11)

,,Kočka domácí je jediným příslušníkem rodu koček, který se nemnoží v rámci 

lidské společnosti.“ 6) (D.J.Conwayová)

Divoké kočky se množí pouze na jaře, zatímco kočka domácí může mít koťata  

několikrát do roka.

Doba, kdy může kočka zabřeznout se liší u malých a velkých koček. Stejně tak 

se liší i doba březosti. Malé kočky mohou zabřeznout již v prvním roce života a jejich 

březost trvá šedesát pět dní, zatímco velké šelmy mohou přivést své mladé na svět až ve 

třech letech po stopatnácti dnech. 6)

Rozdíl je také v délce závislosti mláděte na matce. Koťata kočky domácí jsou 

samostatné již ve třech měsících naproti tomu mláďata velkých šelem jsou na matce 

závislá až do dvou let. 6)

1.5.8. Výchova mláďat

U koček je tomu podobně jako u lidí. Kočičí máma svá mláďata chrání, ošetřuje, 

učí je lovit, ukazuje, jak se mají sama čistit a kde se mají vyprazdňovat.

Všechny kočičí matky dovedou přenášet své mladé z místa na místo při nebezpečí za 

volnou kůži na zádech. 4)

Zajímavé je soužití lvů. Lvi potřebují ke svému životu smečku, ve které společně 

žijí, loví a množí se. Mláďata udržují vztah se všemi členy smečky, ale jsou jim 

představeni až ve věku osmi týdnů. Jakmile začnou konzumovat tuhou stravu, jsou 

zavedeni ke společné kořisti. Jakmile jsou mladým samcům dva roky, jsou nuceni 

ostatními samci opustit smečku a hledat si jinou. Zatímco samičky mohou zůstat 

v původní smečce. 

Ne vždy jsou mláďata ve své smečce chráněna. Když se ke smečce přidá  nový 

samec, obvykle zabije všechna mláďata, aby si tak zajistil, že bude otcem všech mláďat. 

9)
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► Poznámka k využití ve VV:

Láska mezi kočičí matkou a jejími koťaty  je krásným jevem. Děti by měly vědět, 

že i mezi zvířaty existuje láska. Stejně jako lidská máma se i ta zvířecí stará o svá 

mláďata, chrání je před nebezpečím, učí je všemu, co budou v životě potřebovat. Čím 

projevuje lásku svým koťatům? – mazlením, lízáním kožíšku… 

o VN: „Jak se máma kočka mazlí se svým kotětem“

o Výtvarný problém: Namalovat kočku s kotětem při mazlení.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - malba     

1.5.9. Střežení svého teritoria

D.J.Conwayová 6) uvádí, že se jedná o přirozený instinkt označování teritoria, 

jež kočky provádí škrábáním věcí, nábytku nebo močením na zdi. 

Své území značkují všechny kočky. 4)

Například každá lví smečka si hlídá své teritorium a všichni její členové pomáhají toto 

území chránit. Samci útočí pouze na samce, samicemi se necítí být ohroženi. 9)

Jak se dále píše v encyklopedii 9)  i lvi si označují hranice teritoria pachovými značkami 

– močí a sekretem.

Pomáhají si také řevem, který informuje ostatní, že území je obsazeno. 9)

J. Clutton-Brocková 4) dále uvádí, že lvice často škrábají kůru stromů jako 

projev značkování.

Popisuje, jak takové značkování probíhá: ,,Kočka se obrátí zadkem ke kolíku nebo 

stromu, zvedne vysoko ocas a vyhrbí hřbet a zaměří proud páchnoucí tekutiny na 

vybraný předmět.“ 4) (Clutton-Brocková)

Y. Reesová 10) uvádí, že kočky si značkují své teritorium již v několika týdnech. 

Podle autorky mají kočky silně vyvinutý teritoriální instinkt, který se projevuje právě 

značením svého teritoria. Tento instinkt je ve městě zdrojem problémů, protože zde mají 

kočky svá teritoria velice malá. 10)
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► Poznámka k využití ve VV: 

Zajímavé je, jak své území brání lví smečka. Lvi jsou jedinými, kdo své území 

střeží ve smečce. 

o VN: ,,Pozor, tady bydlíme my, lvi!“

o Výtvarný problém: kresba alespoň tří zvířecích postav – lvů  při střežení svého 

území

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba suchým pastelem
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Obrazová příloha ke kapitole 1.5.8.

Výchova mláďat: Kočka s koťaty

Obr. 19) ,,Kočka s koťaty“ - Realizováno na ZŠ Londýnská, 7. ročník (sbírka výtvarných 

prací K. Cikánové)

o Východisko: Výchova mláďat – kočka s koťaty

o Výtvarný problém: Nakreslit kočku s koťaty tak, aby bylo zřetelné, kde která kočka 

začíná a končí.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - kresba
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                                           1.6.  Zvláštnosti

1.6.1. Hygiena

Každý, kdo někdy měl, nebo má kočku, dobře ví, že je čistotným zvířetem.

Všechny kočky bez rozdílu velikosti tráví mnoho času péčí o sebe – olizováním své 

srsti, vybíráním špíny mezi bříšky na chodidlech. 6)

J. Clutton-Brocková 4) píše, že při čištění srsti roztírají svůj pach ze žlázek pod 

kůží po celém těle.

Jak dále uvádí, je tato péče, spojená s pachem a dotykem, způsobem dorozumívání 

s ostatními zvířaty. 

Některé kočky si také při mytí navzájem pomáhají, například lvice se navzájem 

čistí nedostupné části těla. 4)

► Poznámka k využití ve VV:

Hygiena u koček je téma, které vybízí k výtvarné tvorbě. Proč se kočka stále 

myje? Přeci, každá kočka, chce být kočka.

(viz obrazová příloha ke kapitole 1.6.1. – inspirace pro výtvarné činnosti)

1.6.2. Zvláštnosti jednotlivých druhů

Ať jsou kočky malé či velké, všechny mají společné znaky, jež jsem uvedla výše. 

Přesto se jistě jednotlivé druhy v některých znacích či schopnostech liší od ostatních. 

Jsou něčím jedineční nebo mají vlastnost, či schopnost, která je obdivuhodná a typická 

pouze pro jedince daného druhu.

1.6.2.1. Velké kočky

Lvi: J. Clutton-Brocková 4) je nazývá ,,Superkočky“ – proč? 

Autorka vysvětluje: ,, Tvoří rodinné skupiny nebo smečky asi o dvanácti zvířatech a 

pomáhají si při lovu. Díky této rodinné součinnosti jsou to jediné kočky schopné zabít 

větší zvířata, než jsou samy.“ 4) (J. Clutton-Brocková)

Lví hříva je také jedinečným znakem, který žádná jiná kočkovitá šelma nemá. 

Díky ní vypadá lev majestátně a vzbuzuje respekt. Jako by vládnul celému světu. Ne 

nadarmo se asi říká, že lev je králem zvířat. 
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Lev je také astronomickým znamením, jak autorka píše: „Lidé narození ve 

znamení Lva jsou prý hrdí, stateční, silní a sobečtí jako králové zvířat.“ 4)( J. Clutton-

Brocková)

Tygr: Tygři, zejména tygři ussurijští, jsou výbornými plavci. 9) Jsou největšími 

kočkami na světě a ,,mají ohromnou chuť k jídlu – dokáží sežrat až 50 kg masa na 

posezení“ 9) 

Levhart: levharti jsou mistři ve šplhu. Na stromě se cítí tak dobře, že tam 

vytahují i své kořisti, kde je v klidu požírají. 4)

Jaguár: je jediná velká kočka, která žije na Americkém kontinentě. Je také 

výborným plavcem. 4)

1.6.2.2.  Malé kočky

Rys ostrovid, rys červený a puma: Puma má dlouhý huňatý ocas s černou 

špičkou. Je také výborným skokanem, díky dlouhým zadním nohám. Rys ostrovid má 

štětinky na koncích uší a je nejlépe přizpůsobenou šelmou k životu v jehličnatých lesích.

4)

J. Clutton-Brocková 4) píše také o rysu červeném. Podle autorky má mohutné 

,,licousy“, které vypadají skoro jako hříva.

Stepní kočky – Serval a Karakal: Jsou nejlépe přizpůsobení stepnímu 

prostředí. Karakal má, stejně jako rys, na uších štětinky, proto se nazývá také pouštní 

rys. V Indii a Persii se cvičily k lovu zajíců a ptáků. 4)

Gepard: J. Clutton-Brocková 4) je nazývá ,,Sprintery“ – toto pojmenování má 

svůj význam. Gepardi jsou nejrychlejšími kočkovitými šelmami. Jak autorka dále uvádí, 

narozdíl od ostatních koček nemají ochranné pochvy pro své drápy.
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Obrazová příloha ke kapitole 1.6.1.

Kočičí hygiena

Obr. 20) Kocour při čištění kožíšku ( Vyfotografovala M. Svobodová)

►Inspirace pro výtvarné činnosti: 

Proč se kočka stále myje? Přeci každá kočka, chce být kočka…

o VN: ,,Každá kočka chce být kočka“

o Výtvarný problém: Vyjádřit kočku při mytí svého kožíšku

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba fixem/tuší

o VN: ,,Jsem kočka?“

o Výtvarný problém: Nadsázka – vlastní pohled do zrcadla – Jsem kočka? -

vytvoření vlastního portrétu

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kolorovaná kresba
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                                     2. Příroda (vztah člověk - kočka)

                            2.1.     Přátelství kočky a člověka v historii 

                               
2.1.1. Kočky ve starověku

2.1.1.1. Výskyt koček v různých oblastech, doklady jejich výskytu

Podle D.J. Conwayové 1) se předchůdci koček objevili na planetě již před 30 000 

– 35 000 lety a rozšířili se téměř do celého světa s výjimkou Austrálie, Antarktidy, 

Madagaskaru, Západní Indie a několika ostrovů.

Autorka dále uvádí doklady jejich dávné existence v podobě archeologických 

vykopávek. Například nálezy z Jericha, staré 9000 let, kde byly nalezeny kosti kočky. 

Dalším dokladem je objev kočičí čelisti a zubů z Jižního Kypru, objevené archeologem 

Alainem de Brunem. 

► Poznámka k využití ve VV:

Aby si děti dokázaly lépe představit, kde se předchůdci kočkovitých šelem vyskytovali, 

bylo by dobré ukázat jim mapu. Žáci by pak do oblastí, kde tyto šelmy žily, mohli umístit 

své vytvořené obrázky koček.

Dokladů o existenci koček, zejména na Kypru, existuje celá řada. V článku: 

,,Původ hospodářských a domácích zvířat“ ²) je uváděn nález v někdejší kyperské 

vesnici Shillourokambos, osídlené v období 8 300 – 7 000 př.n.l., kde byl objeven hrob 

s kosterními pozůstatky člověka a kočky. Jde nejspíš o první zaznamenání soužití 

člověka a kočky a to nejen v rovině užitkové, ale zřejmě i duchovní. 

Z téhož zdroje vyplývá, že ačkoli je tradičně za kolébku koček domácích 

považován Egypt, byl právě Kypr prvním místem, kde se kočky objevily. 

Jako důkaz uvádí výše uvedené nálezy již doby neolitu (9 500 př.n.l.). Kočky se  na 

Kypr zřejmě dostaly spolu s farmáři z Turecka, ještě předtím, něž vznikla Egyptská 

civilizace. 

D.J. Conwayová 1) má stejný názor na první místo výskytu kočky - Kypr. Píše, že 

v době, ze které pocházejí kočičí čelisti (výše uvedeno) se kočky na Kypru 

nevyskytovaly, proto se domnívá, že sem musely být dovezeny člověkem. 
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2.1.1.2. Domestikace koček

Podle výše uvedených nálezů je zřejmé, že kočka a člověk již nějaký čas žili 

společně. S těmito fakty se nabízí otázka o domestikaci koček. Proč se kočka dostala do 

společnosti lidí?

Názory na první kontakty člověka a kočky jsou téměř shodné. Například podle 

internetového zdroje 2) toto soužití souviselo se zemědělskou činností lidí. Kočka začala 

pomáhat s ochranou zásob pšenice a žita. Zemědělci ji uvítali jako ,,lovkyni hlodavců“ a 

nechali ji ve svých osadách. Děti si ochočovaly koťata a začala domestikace kočky.  

Stejný zdroj 2) také uvádí tvrzení: ,,Kočky se zřejmě domestikovaly samy a dodnes si 

tak zachovaly svou určitou nezávislost a umění lovu“. 2) 

D.J.Conwayová 1) má podobný názor na domestikaci koček. Uvádí, že kočky se 

domestikovaly později, než ostatní zvířata, ale současně dodává, že je možné, že se 

kočky začaly domestikovat daleko dříve, než se o to sám člověk pokusil. Podobně jako 

předchozí zdroj píše o  tom, že kočku k lidem přilákali hlodavci, kteří chodili na zásoby 

zemědělců. Člověk pochopil, že je mu kočka, tím co dělá, prospěšná, začal ji krmit a 

chránit před dravci.

► Poznámka k využití ve VV:

Učitel by měl vědět, z jakého důvodu se kočky dostaly do lidských obydlí. Čím 

byla kočka člověku prospěšná a jaké výhody jí za to poskytnul. I přesto, že kočky hned 

nespaly v teplém lidském pelíšku, jak je tomu dnes, stávaly se pomalu, ale jistě součástí 

života lidí…

Výtvarné náměty (dále jen VN):

o VN: ,,Kočka, ochránkyně lidských spíží“

o Výtvarný problém: Nakreslit kočku  při vyhánění myši/myší  ze zásob obilí

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba tuší / fixem

o VN: ,,Jak se kočka stěhovala do lidského pelíšku“

o Výtvarný problém: Nakreslit kočku v pelíšku tak, aby zasahovala ke všem okrajům 

čtvrtky

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba fixem 
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2.1.1.3. První zdomácnělé kočky

Kočky se staly součástí lidské společnosti, oceňovanými ,,lovkyněmi hlodavců“, 

strážkyněmi zásob obilí a také mazlíčky dětí. Byly to kočky, jaké známe dnes? 

Internetový článek 3) uvádí, že tyto první ,,zdomácnělé kočky“ byly kočky 

divoké, živící se převážně odpadky. Na vývin kočky domácí se objevují protichůdné 

názory:  ,, Klasická verze přijímá za jediného předka kočky domácí, severoafrickou, 

původem z přední Asie, stepní kočku, která asi před tisíci lety zdomácněla v Nubii. 

Odtud, z Nubie, se kočka domácí dostala do Egypta, dále do Asie, kde se zkřížila s lesní 

kočkou bengálskou. V Evropě se tyto kočky křížily s místní, divokou lesní kočkou 

evropskou. Výsledkem těchto křížení jsou různá současná plemena, odlišující se tvary i 

zbarvením. 

Druhá, současnější verze říká, že kočka domácí má polyfelitický původ, což znamená, 

že dřívější plemena jsou nezávislá a vytvářela se v několika základních centrech. 

Zkamenělé ostatky koček se našly ve starodávném městě, v Jerichu (5 až 6 tisíc let 

př.n.l.), při vykopávkách v Jordánsku a ve starodávných městech Indie. Tyto kočky však 

podle všeho plně domácí ještě nebyly.“ 3)

► Poznámka k využití ve VV:

Když se zamýšlím nad výše uvedeným “křížením“ různých plemen koček, napadá 

mě: ,,Jak by asi dopadlo, kdyby se kočka zkřížila místo s jiným kočkovitým plemenem 

například s toulavým psem, který běhal po tehdejších Kyperských vesnicích? Jaká šelma 

by vznikla? Kočko-psovitá? Představte si, jak by takový “tvor“ vypadal a zkuste 

vymyslet název, který by vystihoval jeho vzhled. “

Pro děti by toto téma mohlo být zajímavé a poutavé, vzhledem k tomu, že v něm jde 

především o představivost a fantazii. 

o VN: ,, Kdyby příroda kouzlila, aneb jak by vypadal kočkopes?“

o Výtvarný problém: Vytvořit fantastické zvíře

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – dokreslovaná koláž 

Mimo výtvarnou výchovu by se toto téma dalo využít také v českém jazyce, kde by 

děti hledaly vhodné pojmenování, vymýšlely popis zvířete a jeho charakteristiku.
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2.1.1.4. První zobrazování koček

Dalo by se říci, že kočka patří k člověku již od nejstarších dob. Nálezy koster 

v jeskyních nebyly jediným důkazem. Přítomnost kočkovitých šelem je znatelná i 

prostřednictvím jeskynních maleb, které dokazují, že kočky byly součástí vývoje lidstva. 

Zobrazení kočky v umění se poprvé objevilo v posvátných jeskyních. Byly to 

výjevy leopardů a lvů. Podle archeologů sloužily tyto jeskyně k posvátným účelům. 

Jedním z největších nálezů je vyobrazení lvice v jeskyni Les trois Freses ve 

Francii, jejíž stáří se odhaduje na 18 000 let. Jedná se o kamenný oltář, na kterém je 

vyobrazena lvice s mládětem jako Strážkyně zasvěcení.1) 

D.J.Conwayová 1) dále píše o nálezu z dob paleolitu. Jde o malbu s výjevem 

zabíjení lva, která měla hluboký náboženský význam. Ve Francii v Pech Merle byla 

nalezena červená kresba postavy – napůl člověk napůl lev s korunou na hlavě.

Z pozdější doby pochází obrazy leopardů a lvic, jež byli společníky Velké 

Bohyně.

Ta se dochovala v místech neolitické kultury jako je například Çatal Hüyuk. Zde byla 

nalezena 8 000 let stará socha představující Bohyni – Matku, rodící na svém trůně. Po 

obou stranách se nacházejí leopardi s ocasy na ramenou bohyně a předávají energii 

nové, rodící se bytosti.

Dalším nálezem je Leopardí svatyně, kde se pravděpodobně vykonávaly rituály. 

Vyobrazení dvou leopardů je vyryto do stěny a vymalováno červenou barvou. Studie 

prokázaly, že tato malba byla opakovaně vyškrabována a pokaždé znovu přemalována, 

proto obsahuje až čtyřicet pigmentových vrstev. 1)

► Poznámka k využití ve VV:

Nálezy v podobě jeskynních maleb by mohly být tématem ke zpracování ve 

výtvarných činnostech.

Například vyobrazení dvou leopardů vyrytých do stěny jeskyně, by mohlo být 

východiskem k výtvarné činnosti.

o VN: ,,Leopardi z Leopardí svatyně“ 

o Výtvarný problém: Vytvořit výjev dvou leopardů

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba suchým pastelem nebo barevnou 

tuší do zmuchlaného papíru či vyrývání do měkkého alobalu.
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Nálezy z Egypta jsou sice mladší než nálezy z Kypru, ale přesto stojí za zmínku. 

Jak uvádí Jaromir Malek 4), k nejstarším pozůstatkům kočky patří nález ze starého 

Egypta, objevené v Mostageddě, ve Středním Egyptě, okolo roku 4 000 př.n.l. 

Jde o hrob muže, ve kterém byly nalezeny kosterní pozůstatky gazely a kočky. 

První měla sloužit nejspíše jako obživa na cestu na Onen svět. Kočka mohla být 

domácím mazlíčkem. 

Z roku 1 800 př.n.l. pochází Íránská zlatá miska s vyobrazením Bohyně Matky. 

Ta má na sobě symbol plodnosti. V jedné ruce drží zrcadlo (slunce), v druhé žezlo 

(blesk) a jede na lvu. Zvíře má ve slabinách svastiku – symbol plodnosti. 

Zpodobení lvů a bohyní bylo nelezeno také v pozůstatcích mykénské a krétské 

kultury. Jako příklad uvádím vchod do mykénské akropole – Lví brána. 4)

Jak je patrné z výše uvedených nálezů a dochovaných památek, kočky hrály 

významnou úlohu v životě lidí a to nejen v užitkové rovině, ale zejména v rovině 

duchovní. Byly součástí náboženství a často představovaly hlavní božstva. 

V následujících řádcích proto uvádím jejich význam pro lidské civilizace. 

2.1.1.5. Egypt

Nezastupitelnou roli měly kočky právě v egyptském náboženství. Pro lepší 

orientaci ve složitém systému egyptské civilizace, jsem nejdříve hledala kontexty vzniku 

egyptské civilizace, její usídlení a postupný rozvoj. Zajímaly mě odpovědi na 

následující otázky:

- Jaké klimatické a jiné podmínky  pro život lidí i koček byly ve Starém Egyptě? 

- Kdy a jak se dostaly do Egypta kočky? Jejich domestikace. 

- Jaké druhy kočkovitých šelem se vyskytovaly v Egyptě?

- Čím si kočky zasloužily úctu a obdiv? Co na nich bylo obdivuhodné?

(charakteristické fyziologické znaky, povahové vlastnosti)

- Zobrazování koček v Egyptském umění

- Jakou roli hrála kočka v Egyptském náboženství?

Klimatické a jiné podmínky pro život lidí i koček v Egyptě

Již od dávných dob má Egypt mimořádnou zeměpisnou polohu. Právě klimatické 

podmínky v této části Afriky ovlivňovaly egyptskou civilizaci již od jejího vzniku. Život 

i práce lidí byla řízena rytmem Nilu, jeho úrodnou nížinou a okolní pouští. 
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Stejně jako většina Afrického kontinentu byl i Egypt kdysi neobyvatelný. –

Proč? Podle Paula Johnsona 5) na konci paleolitu, kolem roku 10 000 př.n.l., ubývalo 

dešťových srážek a z okolních savan se staly pouště. Tyto nepříznivé podmínky zavinily 

ubývaní zvířat, zejména gazel, hrochů, buvolů a pštrosů. 

Přesto se lov zvěře uskutečňoval ještě dlouhou dobu. Lidé i zvířata byli tímto 

nepříznivým vlivem vyháněni více na jih, do oáz a především do nilské nížiny.

Paul Johnson 5) se dále zmiňuje o každoročních záplavách z dešťových srážek 

z afrických lesů a tajícího sněhu z Etiopie, jež měnily tuto oblast v úrodnou. Tyto velmi 

příznivé podmínky, kolem roku 5000 př.n.l., proměnily lovce v pastevce a zemědělce.

Součástí a zároveň důsledkem těchto změn bylo rýsování zemědělské ekonomiky. 

Budovaly se hráze, násypy, vodojemy a kanalizace. Postupně se tak začala tvořit 

Staroegyptská kultura a stát.

Domestikace koček na území Egypta

Podle Jaromira Maleka 4) se první vztahy mezi člověkem a zvířetem v Egyptě 

začaly objevovat právě období, kdy lidé začali pěstovat a věnovat se chovu zvířat. Dalo 

by se říci, že v Egyptě proběhla domestikace koček podobně jako v jiných částech světa. 

Autor 4) považuje za hlavní pramen informací o domestikaci koček umění, kde 

se vztahy mezi lidmi a kočkami začínají nejvíce objevovat kolem roku 2000 př.n.l. 

Důležitý je také kontext ve kterém se zvíře objevuje. 

Uvádí místo, kde se kočka poprvé objevuje jako domácí „mazlíček“ . Jde o 

hrobku  Baketa III., v Bení Hasanu. Baket III. byl správcem jednoho ze čtyřiceti krajů, 

na něž byl Egypt rozdělen. Zobrazuje kočku (mit), sedící proti kryse. Kolem zobrazení 

byly popisky. Jednalo se o častý jev. Podle Maleka zaplňovaly prázdná místa mezi 

zobrazeními a také měly informační hodnotu. Vedle kočky je také vyobrazen muž držící 

nástroj, jež připomíná hůl. Je to znak, že kočka byla členem domácnosti. Malek se 

domnívá, že i zobrazení krysy má svůj význam. Ukazuje roli a význam kočky jako 

ničitelky škůdců.

► Poznámka k využití ve VV:

o VN: ,,Kočka tváří v tvář kryse, aneb kočka jako ničitelka škůdců“ – parafráze 

staroegyptského výjevu.

o Výtvarný problém: Vytvořit parafrázi  egyptského výjevu – kočka sedící vedle muže, 

svého pána a  proti kryse.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: kresba rudkou
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Vztah mezi lidmi a kočkami se dále rozvíjel a utvářel. J. Malek 4) se zmiňuje o 

Flindersovi  Petrie, jež nalezl malou hrobku se sedmnácti kočičími kostrami, 

datovanými do let 1980 – 1801 př.n.l. v Horním Egyptě. Vedle koček ležely nádoby, 

v nichž bylo, podle objevitele, dříve mléko. Pokud ano, šlo by o nejstarší příklad krmení 

koček mlékem.

Jak je patrné z výše uvedených příkladů vyobrazení koček na dochovaných 

památkách, kočky velmi rychle navázaly vztah s lidmi a těšily se jejich oblibě. Malek 

píše: ,,Neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že domestikované kočky byly do Egypta 

přivezeny ze zahraničí, a země splňovala všechny podmínky pro to, aby ke zdomácnění 

kočky došlo zde.“

4) (J. Malek)

Domestikované i divoké kočky se navzájem potkávaly a následně křížily. Po 

egyptských vesnicích i městech se volně pohybovaly napůl ochočené a napůl divoké 

kočky a někdy do nich zavítala i divoká zvířata.

Druhy kočkovitých šelem v Egyptě

Jak píše Jaromir Malek 4) Egypt byl domovem mnoha druhů zvířat. Například 

hrochů, krokodýlů, ptáků a dalších živočišných druhů.

Dále uvádí, že za úrodnou hranicí Delty se nacházely pouště, které byly pro 

Egypťany oblastí, kde se nacházela neznámá a mýtická zvířata, jichž se báli a také 

neznámý lidé, kteří mluvili cizími jazyky a byli považováni za poutníky. Zároveň si 

Egypťané byli vědomi důležitosti pouště, jelikož dobře věděli, že je zdrojem cenných 

kovů, hlavně zlata a dalších potřebných nerostů. Po jejím okraji se pohybovali lvi. 4) 

Hana Navrátilová 6) píše: ,,lvi se vyskytovali ve starověkém Egyptě běžně po 

poměrně dlouhou dobu“ 6) (H. Navrátilová). Autorka uvádí také poddruhy lva, které 

bychom v Egyptě v té době našli, jsou jimi: lev berberský (Panthera leo leo), lev 

senegalský (Panthera leo senegalensis) a lev perský (Panthera leo persica), kteří 

obývali polopouštní krajinu. Jak píše: ,,pravděpodobně představovali uctívaná a obávaná 

zvířata již odpradávna“. 6) (H. Navrátilová)

Z článku Hany Navrátilové dále vyplývá, že lvi na konci egyptského starověku 

z Egypta téměř vymizeli. Uvádí možné příčiny, proč se tak stalo. Jednou možnou 

příčinou mohl být fakt, že se lvi postupně stáhli na jih. Avšak jako hlavní příčinu uvádí 

královský lov lvů, při kterém, jak píše: ,,král, podobně jako při lovu hrochů či divokých 
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býků, znovu potvrzoval své schopnosti porazit chaos a v přírodě stejně jako ve státě a

společnosti nastolit řád a ovládnout síly, které by ho mohly ohrozit“. 6) (H. Navrátilová)

►Poznámka k využití ve VV:

Lov lvů i všech zvířat z mého pohledu není  nejšťastnější činností. Přesto měl lov 

nesporně své místo v životech lidí již od pravěku. Pokud opomeneme lov spojený 

s obživou, šlo v něm o pocit vítězství, důkaz odvahy a síly, nastolení pořádku v přírodě i 

ve vlastním státě a jistě také o zábavu s ním spojenou. Děti by ale měly vědět, že 

v současné době velkých kočkovitých šelem ubývá a většina z nich, například tygr 

ussurijský, patří k ohroženým druhům a jsou chráněni. 

o VN: ,,Jak král lovil lva“ - Kdo všechno by lva lovil? – pouze král/král se svou 

družinou. Kde by se lov uskutečnil? – v poušti/v oáze/v lese. Čím by král lva lovil? –

kopím/lukem a šípem / jinou zbraní…)

o Výtvarný problém: Nakreslit interakci alespoň dvou zvířecích a dvou lidských postav 

při lovu

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba rudkou/suchým pastelem

Jaromir Malek 4) uvádí další druhy kočkovitých na území Egypta, tentokrát malé 

kočky (rod Felis) patřící do řádu Felidae.

Jak píše, v Egyptě žijí dva druhy divokých koček. Kočka bažinná (Felis Chaus) a 

kočka plavá (Felis silvestris libyca).Tyto druhy, tak jak jsou zde uvedeny, se v Egyptě 

vyskytovaly v nedávné době a vyskytují se i v současnosti . Jak tomu ale bylo ve Starém 

Egyptě? 

►Poznámka k využití ve VV:

Práci by předcházelo prohlížení ukázek koček, které v Egyptě žily či žijí –

například: kočka bažinná, plavá, lev berberský, perský, senegalský.

o VN: ,, Kočky z Egypta“

o Výtvarný problém: Vytvořit obraz kočky, která žila či žije v Egyptě, umístit ji do mapy 

Egypta

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - kolorovaná kresba. 
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Jaromir Malek 4) hledal odpověď na stejnou otázku. Dospěl  k názoru, že se 

fauna i flóra Starověkého Egypta od současného Egypta značně lišila. Doklady, jimiž se 

zabývá, jsou svědectví egyptského jazyka, kosterní pozůstatky patřící mumifikovaným 

kočkám a  umění, zejména obrazy na malbách a reliéfech na stěnách hrobek. 

Pojmenování koček v Egyptském jazyce

Jak zní v Egyptském jazyce slovo kočka? Odpověď jsem nalezla u J. Maleka 4), 

který uvádí, že Egypťané jednotlivé druhy koček lexikograficky nerozlišovali a neměli 

různá slova pro kočky divoké a domestikované. 

Jak píše: ,,V Egyptštině existovalo pouze jedno jediné slovo označující kočku, 

s nímž se můžeme setkat i v hieroglyfickém písmu. Bylo to slovo miu nebo mii (ženský 

rod miit), imi (ženský rod imiit nebo miat) v démotštině, předposlední fázi egyptského 

jazyka, emu či amu v koptštině, jíž se psalo ve 3.st.n.l.“ 4) (J. Malek) Slovo označovalo 

celý rod Felis a někdy také jim podobná zvířata.

Dále uvádí, že Egypťané využívali znalosti zvířat k pojmenovávání svých dětí na 

základě podobných charakteristických znaků. ,,Jméno inspirované kočkou mohlo být 

mužské - Pa-miu - ,,kocour“ (bylo jménem jednoho z faraonů), ale i ženské Miut nebo 

Miit, později s členem Ta-miit – kočka.“ 4) (J. Malek)

► Poznámka k využití ve VV:

Proč rodiče pojmenovávali své děti po kočkách? Co měly děti za zvláštní fyzický 

znak, že jim rodiče přisoudili právě takové jméno? Nebo měli jejich potomci vlastnosti, 

které jsou charakteristické pro kočky? Jaké vlastnosti to mohly být?

o VN: ,,Jak vypadají kočičí lidé?“

o Výtvarný problém: Nakreslit lidský portrét, který bude obsahovat znaky 

charakteristické pro kočku, ale stále zůstane člověkem. – Co můžeme člověku přidělat, 

aby se podobal kočce, ale aby stále zůstal člověkem?

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba tuší
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Obrazová příloha ke kapitole 2.1.1.5.

Kočičí lidé, aneb jak se lidé podobají kočkám

Obr. 1)  ,,Kocourek a pan Kocour“  - Realizováno na ZŠ Londýnská, 7. ročník   (sbírka 

výtvarných prací K. Cikánové)                                               

o Východisko: Podoba koček s lidmi

o Výtvarný problém: Vytvořit portrét člověka, který se bude určitými znaky podobat 

kočce, přesto musí stále zůstat člověkem.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: kresba tuší
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Zobrazování koček v Egyptském umění

Zobrazování zvířat podle Jaromira Maleka 4) je ve staroegyptském umění velmi 

přesné. ,,Způsob jakým byla znázorňována, byl méně závislý na kánonickém obrazu než 

zobrazování lidských postav a je mnohem srozumitelnější i pro laiky neznalé konvencí, 

jimiž se tyto obrazy řídí.“ 4) (J. Malek) Egyptští umělci dokázali zprostředkovat povahu 

zvířete pomocí několika tahů štětce.

► Poznámka k využití ve VV:

Zkusme si zahrát na egyptského umělce a jednoduchými tahy štětce nakreslit 

siluetu kočky v pohybu, jak např.: leze na strom / skáče ze stromu dolů / pohybuje se po 

Egyptských vesnicích a potuluje se kolem příbytků lidí / chytá krysy.

o VN: ,,Kočka, rukou egyptského umělce“

o Výtvarný problém: Nakreslit siluetu kočičího těla v pohybu

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: kresba rudkou /  fixou

J. Malek 4) dále vysvětluje, že některá zobrazení, ačkoli tak vypadají, 

nepředstavují kočky, ale promyky nebo ženetky. 

Je proto těžké rozhodnout, zda se jedná o zobrazení kočky a nebo jeli 

zobrazeným výjevem některá z výše uvedených, podobných druhů šelem. Uvádím 

příklad  popsaný Jaromirem Malekem, který jej popisuje jako ,,nedorozmění 

zodpovědné za údajnou první zmínku o kočce.” 4) (J. Malek) 

Podle autora jde o hrobku Merirenefera, vysokého úředníka. Při jejímž výzkumu v 

letech 1924 – 1925 byly nalezeny dva malé fragmenty reliéfu. ,,Zdá se, že na jednom z 

fragmentů je promyka, zatímco zvíře na druhém bylo popsáno jako kočka šplhající... na 

stvol, aby se dostala k hnízdu.” ,,Kočka je znázorněna, jak v tlamě drží za krk ptáka. 

Reliéfy však byly v dokumentaci z výzkumu pouze načrtnuty a nikoli vyfotografovány.”

4) (J. Malek)

Autor se na tomto příkladu snaží poukázat na to, že mohlo docházet k záměnám 

ve výkladu zobrazení. 

Podle Malekových úvah je tedy pravděpodobné, že z počátku umělci zobrazovali 

promyky a ženetky a teprve postupem času začali zobrazovat i kočky. Ty se poté staly 

novým prvkem.
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Obrazová příloha ke kapitole 2.1.1.5.

Jak Simut chytá ptáky v bažinách, doprovázen manželkou, dětmi a rodinnou 

kočkou (Vasetská hrobová malba ze 14.století př.n.l. v kopii sira J. Gardnera 

Wilkinsona)

Obr. 2) (Zdroj: MALEK, J. Kočky ve Starém Egyptě. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2008. 

ISBN-978-80-204-1816-6. obrázek č. 40 - s. 65) 

► Inspirace pro výtvarné činnosti:

Podívejte se na obrázek: Kolik postav je na obrázku? Která z postav může být 

Simut? Která z nich jeho žena? Myslíte, že jsou všechny postavy účastníky lovu? Proč 

ano a proč ne? Kolik druhů zvířat se na obraze nachází? Najděte v obraze kočku. 

o VN: ,, Jak Simut chytá ptáky v bažinách, doprovázen manželkou, dětmi a rodinnou 

kočkou“

o Výtvarný problém: Parafráze výjevu – nakreslit Simuta při lovu ryb, jeho rodinu a 

kočku.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba rudkou
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Obr. 3), 4) – ,,Jak Simut chytá ptáky v bažinách, doprovázen manželkou, dětmi a 

rodinnou kočkou“ - Ukázky dětských prací - realizováno na ZŠ Lyčkovo náměstí, 2. 

ročník (Realizovala a vyfotografovala M. Svobodová)
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J. Malek se také domnívá, že Egypťané přijali jeden ikonický obraz kočky, který pak 

používali ve všech scénách. Dále jej také využívali, s drobnými obměnami, jako 

,,hieroglif” svého písma. Kočka byla znázorňována jako ,,hieroglifický obraz”, který byl 

pevně zaveden.

► Poznámka k využití ve VV:

Přesto, že je hieroglyfické písmo složitým systémem, mohlo by být východiskem k 

výtvarné činnosti. 

o VN: ,,Jak vypadá kočka v mém vlastním písmu?“ 

o Výtvarný problém: Navrhnout, jak by mohla kočka vypadat ve vymyšleném vlastním 

písmu. Měl by znak pro kočku nějakou podobu se skutečnou kočkou? 

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba fixem / papírová koláž 

Příkladem nejstaršího zobrazení koček v podobě hieroglyfu se nachází, jak uvádí 

Malek, na fragmentu reliéfu objeveném v blízkosti pyramidy krále Amenemheta I. 

Jde o část textu, který doprovázel scénu s božstvem, popsaným jako ,,pán města Miuu“. 

,,Jméno města je zapsáno třemi hieroglyfy, představujícími tři sedící kočky.“ 4) (J. 

Malek) 

Podle autora je možné, že jméno města znělo ,,Kočky“ nebo ,,Kočičí město“. Na druhou 

stranu dodává, že v povaze egyptského písma bylo, že jméno nemuselo s kočkami mít 

vůbec nic společného a jejich obrázky mohly být využity pouze k zaznamenání 

výslovnosti jeho jména. 

► Poznámka k využití ve VV:

Představte si: Jak by vypadalo takové ,,Kočičí město“? Kdo by v něm žil - byly by 

jeho obyvateli pouze kočky nebo i další zvířata či lidé? Kdo by mu vládnul? Jak by 

vypadalo prostředí tohoto města?

o VN: ,,Kočičí město“

o Výtvarný problém: Vytvořit kočičí město

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – prostorové konstruování z krabiček a 

jiných materiálů – látka, korek…
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o VN: ,, Kočičí král, vládnoucí kočičímu městu“

o Výtvarný problém: Vytvoření a umístění krále do kočičího města (viz předešlý VN).

Jak bude král vypadat?

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – látková, papírová koláž na plastové láhvi

o VN: ,,Krajina, kde je kočka paní“

o Výtvarný problém: Namalovat krajinu, ve které by žily pouze kočky. Jak by měla 

vypadat, aby se tam kočkám líbilo?

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – malba temperou                                 
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Kočky v Egyptském náboženství

J. Malek 4) uvádí, že kočka nebyla na počátku dějin spojena s žádným božstvem, 

na rozdíl od jiných zvířat. Jak píše: ,,Nikdy nezískala skutečně vysoké, oficiální 

postavení, které by jí umožnilo stát se plnoprávným členem společenství bohů, s nimiž 

se pravidelně setkáváme na stěnách chrámů. Navzdory tomu překonala nakonec 

popularita kočky oblibu všech ostatních zvířat a rozšířila se daleko za egyptské hranice“ 

(J. Malek)

Úcta a obdiv kočkám, aneb, co na nich bylo obdivuhodného?

Hana Navrátilová 6) uvádí charakteristické vlastnosti a fyziologické znaky, jichž si 

Egypťané na kočkách vážili a obdivovali: ,,Egypťané si cenili síly lva, jeho bojovnosti a 

hromového řevu. Lvice zase obdivovali pro jejich aktivitu při lovu a péči o mláďata. Lvi 

jsou vzhledově majestátní a také s oblibou vystupují na vyvýšená místa svého teritoria, a 

tedy mohli být spatřeni na skaliskách tvořících horizont nilského údolí.“ 6) (H. 

Navrátilová)

►Poznámka k využití ve VV: 

Jak to vypadá, když se Egyptskou pouští ozývá hromový řev lva? Jaké je prostředí v 

kterém se šelma nachází? Jaký má lev postoj? – leží / stojí / běží? Jaký má výraz tváře? 

– řve / cení zuby? Jakým způsobem své území hlídá / obhajuje? – bojem / bojovným 

postojem / řevem?

o VN: „Jak lev střeží své teritorium“

o Výtvarný problém: Namalovat lva při obraně území

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – malba temperou

Podle J. Maleka byla síla koček ve skromnosti, v užitečnosti a v apotropaických 

(ochranných) vlastnostech, jimiž si vysloužila úctu.  Jak dále píše: ,,Tyto vlastnosti 

vedly ke spojení kocoura se slunečním bohem a k jeho integraci do složitého systému 

představ o noční cestě slunce podsvětím.“ 4) (J. Malek)

Jak píše Hana Navrátilová: ,,Uctívání koček je jedním ze všeobecně známých 

rysů egyptského náboženství.“ 6) (H. Navrátilová) 

Dále uvádí: ,,Ačkoliv jednotlivé bohyně i bohové s „kočičími“ tvářemi a 

charakteristikami si mohli být svými vlastnostmi podobní a takto příbuzní bohové by 

byli jinak často spojováni do jediné božské postavy, o kočkovitých bozích a bohyních to 

platí jen do jisté míry. Jedno jediné božstvo mohlo mít naopak zase různé regionální 
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varianty. Rovněž někteří univerzální a velmi významní bohové mohli mít více tváří; a 

jen jedna z nich byla „kočičí“ 6) (H. Navrátilová)

D.J.Conwayová 1)se zmiňuje, že Egypťané uctívali kočku, protože věřili, že je 

ochrání před zlem. K této magii se používaly různé amulety, kouzla a zaříkávání.

► Poznámka k využití ve VV: 

Amulety, přívěsky, korálky, řetízky, které nosily kočičí bohyně nebo lidé, kteří je 

uctívali.

Téma pro užitou tvorbu – výroba šperků, které by chránily před zlem. Výtvarným 

problémem by mohlo být promyšlení materiálu, ze kterého by bylo možné šperk vytvořit 

a následné provedení šperků v materiálů. Šperk by měl souviset s kočkou, tak aby bylo 

poznat, že se jedná právě o ,,kočičí amulet“ či šperk vyznačující úctu k bohyni - kočce.

o VN: ,, Kočičí amulet“

o Výtvarný problém: Vymyslet a vytvořit kočičí šperk, související formou či jiným 

znakem s kočkou.

o Druh výtvarné činnosti: užitá tvorba

Využití mimo VV v českém jazyce by se mohlo týkat vymýšlení různých 

,,zaříkávaček“ a kouzel.

Kočky, bohyně Egyptské:

Jak píše D. Pembertonová 7) cílem egyptského náboženství bylo udržovat 

božský řád jak ve státě, tak ve vesmíru. V Egyptě nebylo možné oddělit náboženství a 

stát. Oboje tvořilo neoddělitelnou jednotu, jež ovládal král, seslaný na zem slunečním 

bohem.

Hana Navrátilová 6) uvádí, že ,,řada ochranných i trestajících podsvětních 

bytostí a démonů (chránících Slunce na jeho cestě Oním světem) má rovněž lví podobu 

nebo alespoň hlavu. Podsvětní bytosti mají velmi rozmanité podoby a lev, či lépe, části 

lvího těla, jsou v některých případech jen jednou složkou kompozitních bytostí. Lev byl 

zřejmě ideálním strážcem.“ 6) (H. Navrátilová)

Dále zmiňuje představitelky bohyň v kočičí podobě. Byly jimi například: Bastet-

někdy ztotožňována se  Sachmet, Pachet, Tefnut, či Mafdet. 6)
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Jak lze vyčíst z různých zdrojů literatury, které se zabývají kočičími bohyněmi, 

jednotlivé bohyně se prolínají, mnohdy i spojují či zaměňují. 

,,Se Sachmetou navíc postupně splynuly i jiné bohyně v podobě lvice či jiné kočkovité 

šelmy. Shodují se i některými vlastnostmi a silami. I bohyně Bastet mohla někdy nabýt 

Sachmetinu lví podobu. V případě spojení Bastet a Sachmet se zdá,

jakoby tyto dvě bohyně vyjadřovaly vzájemně se doplňující vlastnosti. Byla-li totiž

Sachmet prudká a bojovná, Bastet byla mírná a laskavá, byla-li Sachmet bojovnicí,

Bastet zase ochránkyní radostí.“ 6) (H. Navrátilová)

Bastet:

Jak píše L.O. Hanuš 9) na okraji města El-Zagazig se nachází Tel Basta. Jsou 

zde zbytky chrámu Bastet, kde byla oslavována a uctívána ochránkyně města Bastet –

kočka. V okolí se nalézalo velké pohřebiště koček.

,,Bastet byla uctívána od pradávna (původně to byla bohyně s lví hlavou či 

hlavou velké pouštní kočky). Až kolem roku 1000 př.n.l. byla uctívána jako štíhlá 

domácí kočka či jako žena s kočičí hlavou a v této podobě se stala velice oblíbenou a 

mocnou bohyní. Bohyně Bastet jako kočka má zlaté náušnice a v nose zlatý kroužek, 

což ji činí typickou. Někdy drží v pravé ruce rituální kovové chřestítko a v druhé ruce 

košík.“ 9)

Dále uvádí, že se dříve věřilo, že tato bohyně ovládala sluneční teplo. Byla 

bohyní štěstí, míru a lásky. Říkalo se jí také Pašt.

Pašt (Pekhet):

Je ,,zrcadlovou sestrou bohyně Bastety“ 1) (D.J.Conwayové) Popisuje ji jako 

bohyni s podobou kočky a lvice a stejně jako Bastet i ona je obdarována slunečníma 

očima.
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Obrazová příloha ke kapitole 2.1.1.5.

Kočky, bohyně Egyptské: Bastet

     

►Inspirace pro výtvarné 

činnosti:

Bohyně Bastet byla 

velmi zajímavá bohyně, 

ztvárněná buď v podobě 

sedící kočky s upřeným 

výrazem, či ženou s hlavou 

kočky. 

oVN: ,,Bastet, kočičí 

bohyně“.

oVýtvarný problém: 

vymodelovat sošku 

Bastety – kočky, buď 

v podobě ženy 

s kočičí hlavou, nebo 

sedící kočky

oVýtvarně vyjadřovací 

prostředky: technika 

– modelování

Obr. 5) Socha bohyně Bastet (zdroj:

http://www.magictails.com/abydos/images/egyptian_statues/large/egyptian_statue_bast_

cat_black_sml05.jpg)
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Obr. 6), 7) ,,Bastet, kočičí bohyně“ - Ukázky dětských prací - realizováno na ZŠ 

Lyčkovo náměstí, 2. ročník.  (Realizovala a vyfotografovala M. Svobodová)

o Východisko: Bastet, kočičí 

bohyně

o Výtvarný problém: 

vymodelovat sošku Bastety –

kočky, buď v podobě ženy 

s kočičí hlavou, nebo sedící 

kočky

o Výtvarně vyjadřovací 

prostředky: technika –

modelování
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Lví bohyně Sachmet:

Podle H. Navrátilové jméno Sachmet znamená „moc“, nebo „být mocný“.

Odkazuje na Sigrida Hoenese, který zdůrazňoval, že si Egypťané všimli, že lvice bývá 

při lovu aktivnější než lev, proto lépe reprezentují symbol moci, síly a divokosti. 6)

O jejím vzhledu existuje více rozdílných informací. Alison Robertsová 8) 

popisuje Hathor - Sachmetu jako kobru s hlavou lvice nebo lvici s kobrou. 

V článku Hany Navrátilové 6) je naopak Sachmet popsána jako žena se lví 

hlavou, korunovanou slunečním kotoučem. Autorka také upozorňuje, že u drobnějších 

vyobrazení je obtížné rozeznat Sachmetu od Bastety. 

O vlastnostech a činech Sachmety se vypráví několik mýtů.

Mýtus O záchraně lidstva líčí dvojroli bohyň Hathor a Sachmet, či vlastně roli 

bohyně jediné, jež se projeví dvěma různými povahami. Je popsán v článku Hany 

Navrátilové 6) a také v knize Alison Robertsové 8) 

Ve zkrácené podobě jej Hana Navrátilová popisuje takto: ,, Rozhněvaný Re, bůh 

Slunce a stvořitel, znechucený špatným jednáním lidí, se rozhodne lidstvo zničit. Proto 

vyšle bohyni Hathor, svou dceru, své ohnivé Oko, aby je vyhubila. Ta v podobě 

Sachmet

– krvežíznivé lvice – začne vykonávat boží trest. Re se však přece jen, když vidí

zkázu lidstva, slituje, a rozhodne se Lvici zastavit. To se však nedá učinit než léčkou.

Proto nechá navařit množství piva, smísí je s červeným odvarem z ibiškových

květů a rozlije je všude tam, kde se chystá Sachmet zabíjet. Bohyně se domnívá, že jde o 

krev, a začne krvavé jezero vylizovat. Opije se a není již schopná nikoho zabít. Vrátí se 

pak v příjemném opojení k Reovi, opět již jako radostná Hathor, a lidstvo je tak 

zachráněno.“ 6) (H. Navrátilová)

,,Sachmet měla mnoho vlastností a božských kompetencí.“ 6) (H. Navrátilová) 

Vládla nemocem, mohla udeřit nemocí, ale také uzdravit. Byla rovněž dárkyní 

plodnosti, avšak její hlavní silou byla síla bojovná. 6)

Měla také roli ochrannou – mateřskou, která vychází z kontextu chování lvic.

Od Nové říše spojena také s ohněm. Používá ho proti nepřátelům bohů a zlým 

lidem. 6)
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► Poznámka k využití ve VV:

Prostřednictvím mýtu o Hathor – Sachmet se děti seznámí s další z kočičích 

bohyň a poznají její povahové vlastnosti.

o VN: ,,Jak udobřit Sachmetu ?“ Re se rozhodl navařit velké množství piva a Sachmet 

jej vypila. Jak byste tuto situaci vyřešili vy? 

o Výtvarný problém: vymyslet, jak by mohl příběh skončit a nakreslit jeho dokončení -

ilustrace 

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - kresba rudkou / suchým pastelem

o VN: ,,Hathor – Sachmet, bohyně dvou tváří“ - Čím se tyto dvě stránky jedné bohyně 

liší? Zkusme vyjádřit jejich charakteristiku pomocí výrazu ve tváři, nejdříve na sobě 

mimikou vlastní tváře, poté v malbě portrétu. Z poloviny radostná Hathor z poloviny 

obávaná, krvežíznivá Sachmet.

o Výtvarný problém: vyjádření emocí / povahových vlastností pomocí výrazu tváře a 

barvy

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – malba temperou

Dalším možným výtvarným problémem by mohlo být prostorové vytvoření masky 

- hlavy Sachmety kašírováním – pomocí novin a tapetového lepidla.

D.J.Conwayová 1) se zmiňuje o bohyni jménem Mefdet, jež byla spojována 

s rysem a panterem.

Již vyjmenované bohyně však nebyly jediné, které měly podobu kočky. Autorka 

píše i o dalších bozích a bohyních, pro příklad uvádím:    Hór – bůh v podobě lva, Isis –

bohyně s kočičí podobou, Maat – bohyně - šelma rys, Mut – bohyně - kočka, lvice. 
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Obrazová příloha ke kapitole 2.1.1.5.

Kočky, bohyně Egyptské: Hathor - Sachmet 

             

►Inspirace pro výtvarné 

činnosti:

Jaká byla bohyně 

Sachmet?  - divoká  / laskavá / 

vstřícná / bojovná…? Jak působí 

na obrázku?

oVN: ,,Ó Sachmeto, lví 

bohyně“ 

oVýtvarný problém: Plošně 

vymodelovat hlavu a 

ramena bohyně z velkého 

archu papíru, vystínovat  

uhlem / rudkou

oVýtvarně vyjadřovací 

prostředky: technika –

plošné modelování z 

papíru

Obr. 8) Hathor – Sachmet (zdroj: http://www.aegypten-geschichte-

kultur.de/files/aegyptengeschichtekultur/u2/Loewengoetter/Sachmet-web.jpg)
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Význam koček pro Egypťany

Jak moc byly kočky v životě Egypťanů důležité, můžeme číst v článku L.O. 

Hanuše 9).  Píše: ,, Kočky měly zvláštní postavení, neboť chránily potraviny a 

zbavovaly hadů a krys. 

Zabít kočku byl ve starověkém Egyptě hrdelní zločin - trestal se smrtí. Když prý 

Egypťan uviděl na cestě mrtvou kočku, musel projevit lítost a truchlit, aby si někdo 

nemyslel, že způsobil její smrt. Kočičí mumie byly pohřbívány na speciálních 

hřbitovech pro kočky.“ 9) (L.O. Hanuš)

,,Když domácí mazlíček zemřel přirozeně, musela celá rodina projít obdobím smutku a 

jako výraz smutku si vyholit obočí.“ 9) (L.O. Hanuš)

Dále uvádí, že kočky byly pohřbívány s miskou mléka, myšmi a krysami, aby 

byl jejich přechod na onen svět usnadněn.

Jejich vývoz byl zákonem zakázán, přesto je féničtí kupci rozvezli do 

středomořských oblastí. Úkolem egyptských námořníků bylo, dovézt zpět do Egypta 

každou kočku, kterou po cestě potkají. 9)

►Poznámka k využití ve VV:

o VN: ,, Kočka na lodi, aneb pomocnice námořníků“

o Výtvarný problém: interakce dvou a více postav – lidských a kočičích

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - lavírovaná kresba

o VN: ,,Jak námořníci chytali po světě kočky, aby je odvezli zpátky do Egypta“ Jak je 

chytali? Do čeho? Měli na to nějaký zvláštní způsob?

o Výtvarný problém: Představit si a nakreslit interakci alespoň dvou lidských a tří 

kočičích postav.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba tuší

L. O. Hanuš 9) uvádí příběh, který ukazuje, jak moc si Egypťané koček vážili:

,,Egypt a Persie byly ve válečném stavu a egyptské město Pelusium bylo obleženo 

Peršany. Egypťané však bojovali statečně a perský král věděl, že jeho armáda nemůže 

obléhat toto město do nekonečna. Vymyslel proto plán. Do krajiny a okolních vesnic 

byli vysláni zvědi, aby shromáždili všechny kočky, které jen budou moci nalézt. Perské 

oddíly se poté shromáždily a připravily se na další útok. Egypťané byli připraveni také. 
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Jejich armády stály nevraživě proti sobě. 

Egypťané zaútočili první a rychle postupovali na Peršany, kteří, jak se zdálo, si toho 

nevšímali a nedělali nic pro to, aby odvrátili útok. Rozčarovaní Egypťané pokračovali v 

útoku. Náhle vypustili Peršané na bojiště stovky koček. Egypťané byli posvátnými 

zvířaty zhrozeni a dokonale zmateni, prchali v záchvatu strachu a zmatku. Perská 

armáda postupovala uspořádaně a každý voják nesl s sebou živou kočku. Egypťané by 

kočce nikdy neublížili a tak bitvu prohráli.“ 9) (L.O. Hanuš)

► Poznámka k využití ve VV:

Příběh o záchraně koček a prohrané válce může dětem dokázat, že oddanost a 

úcta Egypťanů ke kočkám byla skutečně ohromující. Byl by zajímavým tématem 

například pro ilustraci.  

o VN: ,, Jak Egypťané pro záchranu koček raději prohráli válku.“

o Výtvarný problém: Výtvarné vypravování. Představit si a ve skupině vymyslet, jak 

by taková válka, prohraná kvůli kočkám, mohla vypadat.  Každá skupina by 

pracovala na jedné části příběhu, kterou by výtvarně zpracovala. 

A. Podle části v příběhu: ,,Do krajiny a okolních vesnic byli vysláni zvědi, aby 

shromáždili všechny kočky, které jen budou moci nalézt.“ – shromažďování koček 

Peršany – Jak Peršané chytají kočky - Alespoň 15 postav lidských a 10 kočičích, 

dotvořit prostředí, ve kterém byly kočky chytány.

B. Podle části příběhu: ,,Perské oddíly se poté shromáždily a připravily se na další 

útok. Egypťané byli připraveni také. Jejich armády stály nevraživě proti sobě. 

Egypťané zaútočili první a rychle postupovali na Peršany, kteří, jak se zdálo, si toho 

nevšímali a nedělali nic pro to, aby odvrátili útok“ – boj mezi Egypťany a Peršany –

Jak bojovali? S jakými zbraněmi? Kde bojovali? – na poli…? – alespoň 20  lidských 

postav v interakci v boji.

C. Podle části příběhu: ,, Náhle vypustili Peršané na bojiště stovky koček. Egypťané 

byli posvátnými zvířaty zhrozeni a dokonale zmateni, prchali v záchvatu strachu a 

zmatku. Perská armáda postupovala uspořádaně a každý voják nesl s sebou živou 

kočku. Egypťané by kočce nikdy neublížili a tak bitvu prohráli“ – Jak Peršané 

vypustili na bojiště kočky a Egypťané prchali z boje – interakce alespoň 15 lidských 

a 10 kočičích postav.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba tuší
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2.1.1.6. Význam koček pro ostatní kultury

Velký význam koček pro Egypťany se nedá popřít, avšak bylo tomu tak ve 

všech civilizacích? Měly kočky v každé době tak výjimečné postavení jako v Egyptě?

  Jak uvádí Yvonne Reesová 10), kočky se dostaly do Číny, Indie a na Střední 

východ v zavazadlech obchodníků, přestože byl vývoz koček z Egypta zakázán.

Podobně jako v jiných částech světa, kde se kočky objevily, tak i v Číně byly 

kočky ceněny pro svou schopnost lovit myši a krysy. 

D.J.Conwayová 1) se zmiňuje, že čínský bůh jezdil na tygrovi.

► Poznámka k využití ve VV:

Jak vypadá čínský bůh? Má podobu člověka? – starého / mladého? Kde na 

tygrovi jezdí? – po nebi / po zemi / v jiném prostředí? Kdy se objevuje? – ve dne /

v noci?

o VN: ,,Jak čínský bůh jezdí na tygrovi“

o Výtvarný problém: představit si a vytvořit čínského boha na tygrovi

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – dokreslovaná koláž

Číňané věřili, že kočky přinášejí štěstí a dokáží zahnat zlého ducha pomocí 

svých očí.  Přesto, jak uvádí Yvonna Reesová 10), se kočky prodávaly v klecích a 

koších na tržištích a často byly určeny k jídlu. 

Autorka 10) dále uvádí, že v Japonsku též oceňovali schopnost koček lovit myši. 

Jak píše: ,,Doma i v královském paláci je krmili nejvybranějšími pamlsky a vodili je na 

hedvábných vodítkách. Kočky se tam staly tak cennými, že jich nezbývalo dost na 

chytání myší v městských sýpkách a obchodech s potravinami. Když se tam přemnožili 

škůdci, založili Japonci cílený chovný program, který nařizoval všechny kočky pustit na 

svobodu.“ 10) (Y. Reesová)

O kočkách v Japonsku se zmiňuje také L.O.Hanuš 9). Uvádí legendu o kočce maneki-

neko (mávající kočka),jež zachránila život králi: ,,Samuraj, Lord Ii, byl přiváben packou 

kočky. Když šel směrem k místu, kde byla kočka, udeřil blesk do země v místě, kde stál 

před tím. Díky kočce si tak zachránil život.“ 9) (L. O. Hanuš)
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► Poznámka k využití ve VV:

Představte si, jak kočky lenošily v palácích… Na čem ležely? Jak to v paláci 

vypadalo? Jak se o ně Japonci starali? – česali je / vodili na vodítku / krmili…? Jak by 

asi vypadala taková rozmazlená, hýčkaná kočka? Jak a v čem by se lišila kočka z ulice a 

kočka z japonského paláce? Říkejte, jaké vlastnosti by ještě taková kočka mohla mít.

o VN: ,,Lenošná a hýčkaná kočka z japonského paláce.“

o Výtvarný problém: Nakreslit kočku přes celý formát papíru tak, aby vypadala 

lenošně, rozmazleně, ospale, učesaně…

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba kartáčkem

Kočky měly významné postavení i v jiných částech světa. Například v Burmě a 

Siamu.

Podle L. O. Hanuše tito obyvatelé věřili, že ,,duše nedávno zemřelých nežli 

přejdou do dalšího života sídlí v kočkách.“ 9) (L. O. Hanuš)

O Norské mytologii píše L.O.Hanuš. 9) Freyu, bohyni lásky a krásy, táhly

v kočáře dvě šedé kočky. Jak autor uvádí, skotačily kolem jejích kotníků a byly 

symbolem jejího života v domácnosti.

D.J.Conwayová 1) se dále zmiňuje, že na severu Evropy existovala Obilná kočka 

– pro ochranu obilí, jež, jak se autorka domnívá, mohla být jinou formou Freyji.

I Římané se stali milovníky koček, jak uvádí Y. Reesová. 10) ,,Jejich armády 

nejprve přinesly kočky z cizích zemí a ty je pak provázely na všech výpravách.“ (Y. 

Reesová.)

L.O. Hanuš se též zmiňuje o Římanech: ,, Římané považovali kočku za symbol svobody 

(což dává smysl, uvážíme-li nezávislost kočky). Římští umělci často zobrazovali 

Libertas, bohyni svobody, s kočkou u jejích nohou. Má se za to, že do Velké Británie 

dovezli kočky během svých výbojů Římané. Během následujících století se kočka 

rozmnožila.“ 9) (L. O. Hanuš)

D.J.Conwayová 1) ve své knize také píše o Římanech. Podle ní Římané spojovali 

kočku s měsíční bohyní Dianou (analogie řecké Artemidy). ,,Uctívači Diany se scházeli 

čtyřikrát do roka v noci v odlehlých horách, jeskyních a lesích, daleko od lidí.“ 1) 

(D.J.Conwayová) 
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Obrazová příloha ke kapitole 2.1.1.6.

N.J.O. Blummer : Freya jede v kočáře taženým dvěma kočkami (1852)

Obr. 9) (zdroj: http://library.flawlesslogic.com/freya.jpg)

► Inspirace pro výtvarné činnosti:

o VN: ,,Jak kočky táhnou bohyni Freyu v kočáře.“

o Výtvarný problém: Parafráze výjevu – namalovat bohyni Freyu v kočáře taženým 

dvěma kočkami

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – malba temperou
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Asyřané a Chaldejci neměli kočky v oblibě a byli k nim velmi nepřátelští píše 

D.J.Conwayová. ¹) 

Dále se zmiňuje, že podobně jako Asyřané i Židé byli vůči kočkám nepřátelští. 

Jak píše, zmiňují se o nich v Iziášovi slovy: ,,démoni pouště“ 1) (D.J.Conwayová)

V Arábii se kočky těšily velké úctě. Arabové chovali kočky od 6.století n.l. a od 

dob Mohameda je začali rozmazlovat. 1)

Jak dále uvádí D.J.Conwayová 1), i Mohamed měl svého kocoura Muezza, kterého 

velmi hýčkal, protože Arabové považovali kočky za stvoření k hýčkání, zatímco pes byl 

,,nečistý“.

V perském náboženství byla zvířata rozdělena na ty, která slouží dobru a na ty, 

jež slouží zlu. V něm byla kočka spojována s leností a chtíčem. 1)

Je zřejmé, že kočky znala většina starověkých civilizací a kultur. Dokládá to též 

D.J.Conwayová 1), v jejíž knize lze nalézt mnoho příkladů civilizací a kultur, jež kočky 

uctívaly, či je odsuzovaly jako zlé síly.

Kromě již zmíněných, píše také o Galech, kteří znali kočky jen jako divoká a 

zuřivá zvířata. Přesto ,,pro galský lid představovala kočka mocný totem.“ 1) 

(D.J.Conwayová )

Autorka uvádí také příklady kočky jako oběti za úrodu v zemědělství. Zabití a 

pohřbívání kočky do pole, aby se ochránila úroda  se konalo například v Čechách.

Protože jsem se zmínila o konkrétních bohyních v Egyptě (Sachmet, Bastet, 

Pašt) a příliš se nevěnovala kočičím božstvům v jiných civilizacích, uvádím pro příklad 

další božstva, jež ve své knize zpracovala D.J.Conwayová 1) přehlednou tabulkou.

Jedná se o božstva ženská i mužská, spojená s různými druhy kočkovitých šelem.

božstvo původ pohlaví zvíře

Ahriman Persie bůh kočky

Appolón Řecko bůh lev

Damkina Mezopotámie
                                   
bohyně lev

Dionýsos Řecko bůh
lev, panter, tygr, gepard, 
leopard

Nergal Střední východ bůh lev

Obr. 10) (Vytvořila M. Svobodová)
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►Poznámka k využití ve VV:

Jak asi vypadali tito bohové? Zkuste si jednoho z nich vybrat a nakreslit či ho 

vyobrazit pomocí papírové koláže. Byl/a by napůl kočkovitou šelmou a člověkem, či 

zvířetem?

Srovnejte si vedle sebe například všechny Ahrimanny nebo Nergaly, v čem se budou 

lišit? Co budou mít společného?

o VN: ,, Kočičí božstva z naší představy“

o Výtvarný problém: Představit si jednoho boha / bohyni a podle své představy ji 

vytvořit.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – papírová, textilní koláž
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2.2.2. Kočky ve středověku

Jaké postavení měly kočky ve středověku? Těšily se stejné úctě jako v době 

dávných starověkých civilizací?

L.O. Hanuš 9) uvádí, že kočkám se v době Středověku nevedlo příliš dobře.

Důkaz, že tomu tak skutečně bylo najdeme i v knize D.J.Conwayové 1), jež píše o 

norské bohyni lásky a krásy, Freye: ,,Poté, co lidstvo konvertovalo ke křesťanství, se 

Freya stala čarodějnicí a její kočky se proměnily v černé koně, ovládané ďáblem.“ 1) 

(D.J.Conwayová)

Proč do té doby uctívané kočky začaly ztrácet své postavení a lidé se k nim 

začali chovat nepřátelsky?

Doba středověku je spjata s křesťanskou vírou. Zpočátku, jak píše 

D.J.Conwayová 1), nepředstavovaly kočky pro křesťanskou víru žádný problém. Církev 

je ignorovala, jelikož se jednalo o pohanská božstva. 

Ve 13. století však začali lidé ztrácet víru v křesťanství. Církev proto hledala, na 

koho svést vinu. Našla viníka – čarodějnictví. Kočka se stala společnicí čarodějnic a 

církev se proti ní záhy otočila jako k přisluhovačce Satana. - ,,Kočka, obzvláště černá, 

byla prohlášena za spojence černomagických rituálů a čarodějnictví.“ 1) 

(D.J.Conwayová)

D.J.Conwayová 1) vysvětluje, proč došlo k tomuto odporu křesťanů proti 

čarodějnicím a jejich kočkám : ,,Termín čarodějnice byl uvalen na každého, kdo 

vyznával pohanské náboženství a odmítal křesťanství – zvláště,  pokud se jednalo o 

ženu. Staré pohanské náboženství ženu ctilo a dovolovalo jí stát se kněžkou, což byly 

dvě věci, které církev naprosto odmítala.“ 1)  (D.J.Conwayová)

Lidé uvěřili, že čarodějnice a jejich zvířata přinášejí zlo a tím začalo jejich 

pronásledování.

Autorka dále uvádí příklad takových pověr z Maďarska. Zde se tradovalo, že 

všechny kočky se mění v čarodějnice. Aby se tomu předešlo, měl jim být do kůže 

vyrýván kříž. 

Takových tradic bylo v křesťanském světě více, například upalování koček 

zaživa před kostely v době svátků – během letního slunovratu, o Velikonocích a o 

masopustním úterku. 1)
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Nejhůře ze všech koček byly vnímány kočky černé.  Například Papež Řehoř IX. , 

jak píše L.O. Hanuš 9) , nařkl černé kočky ze satanství.

D.J.Conwayová 1) také píše o inkvizitorech, tzv. pronásledovatelích, jež 

jmenovala církev a jež dostali absolutní moc nad osudem pronásledovaných, mučených 

a zabíjených lidí, obviněných z čarodějnictví.

Jak shodně popisují autoři D.J.Conwayová 1) a  L.O. Hanuš 9), církev trestala 

všechny, kteří pomáhali raněným nebo nemocným kočkám. Byli trestáni a upalováni na 

hranicích.

Ne všechny kočky byly zatracovány. Stačilo, aby na sobě měla kočka jen kousek 

bílého místa a tím nepodléhala ďáblu, byla tedy spasena. 1)

Autorka se snaží toto počínání církve proti kočkám objasnit. Domnívá se, že se 

kočka svou nezávislostí a odmítáním přizpůsobit se jako pes, protivila církevním 

hodnostářům. Vysvětluje: ,, Církevní hodnostáři, kteří vládli prostřednictvím strachu, 

tvrdili, že noční toulání kočky a její vřeštění během rozmnožování jsou znamením 

tajných orgií a ďábelských rituálů.“ 1) (D.J.Conwayová)

Kočky byly ve starověku chráněny a respektovány, protože ochraňovaly zásoby 

obilí před hlodavci, udržovaly tak množství krys a hlodavců v mezích. Jaké důsledky 

tedy mohlo přinést jejich vyvražďování? Církev byla svým honem na čarodějnice tak 

zaneprázdněná, že zřejmě zapomněla na užitečnost koček, kterou znali již ve starověku.

O důsledcích vyvražďování koček píše D.J.Conwayová 1): ,,V důsledku všude se 

šířící likvidace koček během éry pronásledování čarodějnic kočky chyběly, když na 

Evropu udeřil černý mor. Církev se svými paranoidními idejemi tak zapříčinila smrt 

milionu lidí a to dvojím způsobem: za prvé samotným honem na čarodějnice, za druhé 

rozšířením moru – jelikož vyvraždila zvířata, která zabíjejí krysy.“ 1) (D.J.Conwayová)

Církev náhle pochopila význam koček a začala je chovat v klášterech a opatství.

Pronásledování, mučení a zabíjení koček trvalo až do 17. století, kdy ,,Ludvík 

XIII. nařídil, aby byla v jeho zemi perzekuce ukončena.“ 1) ( D.J.Conwayová) 

Lidé přestali mučit čarodějnice a jejich kočky. Přesto černé kočky neměly klid ani 

nadále. 

Autorka 1) se zmiňuje o nové generaci lékařů, pověřených církví, kteří věřili, že 

kočka způsobuje nemoci. Jako příklad uvádí Ambrosie Pareho, který věřil, že se člověk 

může nakazit z kočičího mozku, srsti či dechu. Podle Pareho měly právě černé kočky 

moc vyléčit velké množství nemocí. Kočky se tak znovu staly oběťmi lidí.



- 89 -

,,Různé tajné praktiky používající kočku byly též součástí magických rituálů. Tyto 

rituály ale neprováděli  pohané, nýbrž křesťané.“ 1) (D.J.Conwayová)

Příznivé období pro kočku opět nastalo až na počátku 19.století, kdy se znovu 

stala domácím mazlíčkem. 1)

►Poznámka k využití ve VV:

Když se řekne čarodějnice, jistě se nám vybaví ta, která se svým kocourem na 

rameni spokojeně míchá lektvar ve svém kotlíku. Jsou to čarodějnice, jaké si všichni 

dokážeme představit, protože jsme je nespočetněkrát mohli vidět v televizních 

pohádkách, jako ilustrace v dětských knihách či jsou pevně zakotveny v našich 

představách. 

Představte si ,,kočičí čarodějnici“. Jak by vypadala? Jaké schopnosti by měla? 

Koho by chránila? – například by mohla dávat pozor na všechny kočky, aby jim nikdo 

neubližoval. Možná, že kdyby taková kočičí čarodějnice existovala ve středověku, mohla 

zachránit mnoho kočičích životů.

o VN: ,,Kočičí čarodějnice“

o Výtvarný problém: Představit si a vytvořit kočičí čarodějnici

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - papírová / látková koláž na plastové 

lahvi.



- 90 -

2.1.3. Kočka a člověk dnes

Kočky v průběhu vývoje lidstva neměly vždy jednoduché žití, to je zřejmé 

z předchozích kapitol. Období plné úcty a rozmazlování ve starověku střídalo období 

plné utrpení v křesťanských dobách, kdy byly kočky považovány za pomocníky ďábla a 

čarodějnic, pronásledovány a zabíjeny.

V 19. století se staly opět vyhledávanými mazlíčky. Dnes již zákony 

v jednotlivých zemích myslí na zvířata a zakazují špatné zacházení s nimi.

L.O.Hanuš 9) uvádí první zákon z Anglie z roku 1835, který zakazoval špatné 

zacházení s jakýmkoli zvířetem.

Jak uvádí internetový zdroj 11) první společnost na ochranu zvířat Royal Society 

for the Prevention of Cruelty to Animals byla založena v roce 1824 ve Velké Británii.

Také zvířata v Česku jsou chráněna zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

(novelizován zákonem č. 162/1993 Sb) z roku 1992.   11)

V současnosti jsou kočky žádanými domácími mazlíčky, což dokládá rozličnost 

kočičích druhů, které už nejsou územně omezeny. Myšleno, že kočky, které se dříve 

vyskytovaly pouze v některých zemích, dnes mohou žít kdekoli na světě a chovat je 

může téměř kdokoli.

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Society_for_the_Prevention_of_Cruelty_to_Animals&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Society_for_the_Prevention_of_Cruelty_to_Animals&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Society_for_the_Prevention_of_Cruelty_to_Animals&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Society_for_the_Prevention_of_Cruelty_to_Animals&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Royal_Society_for_the_Prevention_of_Cruelty_to_Animals&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1824
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                               2.2.  Druhy koček domácích

Podle Juliet Clutton-Brockové 12) většina různých plemen domácích koček 

pochází z divokého druhu Felis silvestris – kočky divoké.

Autorka 12) píše, že tyto kočky byly velmi rozšířené, a proto se právě ony 

naučily žít blízko člověka. 

Dále se zmiňuje o 19. století jako o době, kdy bylo moderní vlastnit exotické 

kočky. Vytvářely se kluby, které vypracovaly standardy a srovnávaly jednotlivé typy 

koček. 

,,Ve 20. století se předvádějí ve výstavních kruzích mnohá plemena, která vypadají 

neuvěřitelně odlišně od svých divokých předků.“  12) (J. Clutton-Brocková)

Yvonne Reesová 10), rozděluje kočky podle tvaru těla do tří základních typů: 

cobby, cizokrajné a ,,něco mezi“ 10) (Y. Reesová)

Cobby jsou kočky s plochým obličejem, většinou s podsaditým tělem, krátkýma, ale 

silnýma nohama, krátkým ocasem a kulatou hlavou. Příkladem tohoto typu jsou perské 

kočky.

Naproti tomu cizokrajné kočky mají dlouhé, štíhlé nohy a úzkou hlavu ve tvaru klínu. 

Například siamské kočky.

Ostatní kočky jsou, jak píše autorka: ,,něčím mezi těmito dvěma typy, např. mainská 

mývalý kočka.“ 10) (Y. Reesová)

Podle typu srsti se kočky rozlišují na krátkosrsté, dlouhosrsté a dle Yvonne 

Reesové 10) také na plemena rex, která mají zvlněnou srst.

2.2.1. Krátkosrsté kočky

Juliet Clutton-Brocková 12) píše, že ještě před sto lety měly téměř všechny 

kočky krátkou srst.

Potřebovaly krátkou srst proto, aby mohly přežít. Nehrozilo jim uvíznutí na větvi 

nebo kožní onemocnění.

Uvádí také rozdělení čistokrevných krátkosrstých koček do čtyř kategorií.

Jsou to britské, evropské, americké a orientální krátkosrsté kočky. Jak ale v zápětí 

dodává: ,,Existuje však mnoho nečistokrevných krátkosrstých koček všech tvarů a 

velikostí a jsou stejně hezké jako jejich čistokrevní příbuzní.“ 12) (J. Clutton-Brocková)
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2.2.2. Dlouhosrsté kočky

J. Clutton-Brocková 12) píše o šlechtění tohoto plemena v minulosti i 

v současnosti.  Dlouhosrsté kočky byly totiž pro chovatele velmi přitažlivé. 12)

Perská kočka, jak uvádí, je  nejstarší dlouhosrsté plemeno. Do tohoto typu patří také 

plemeno angora.

►Poznámka k využití ve VV:

Kočky domácí jsou pro děti obvyklým zvířetem, se kterým řada z nich sdílí svůj 

domov, či dokonce svůj “pelíšek“. 

Ať máme doma dlouhosrstou kočku nebo krátkosrstou, ať je černá nebo bílá, 

modrooká či zelenooká, je to naše kočka, kterou máme rádi.

         (viz obrazová příloha ke kapitole 2.2.2. – inspirace pro výtvarné činnosti)

o VN: ,,Není kočka jako kočka, aneb tu svou mám nejradši“ 

o Výtvarný problém: namalovat celou kočku při hře nebo v pelechu

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – malba temperou.
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Obrazová příloha ke kapitole 2.2.

Kočky domácí

                    

Obr. 11)   Kocour Felix. (Vyfotografovala Michaela Svobodová)

►Inspirace pro výtvarné činnosti:

Kočky domácí pro vás jistě nejsou neznámým zvířetem. Jsou zábavným 

společníkem, to ví každý, kdo měl někdy kočku doma. Ať už jste, či nejste majitelé koček, 

pokuste se ji nakreslit tak, jak ji vidíte vy. Pokud kočku doma nemáte, zkuste si 

představit jakoukoli, která by se vám líbila nebo kterou byste chtěli mít doma.

Sledujte směr růstu chloupků a jejich délku. Všimněte si, že se liší na různých 

částech hlavy i těla. Nezapomeňte na vše, co dělá kočku kočkou. Co to je? Přemýšlejte…

o VN: ,, Naše kočka Micka“ 

o Výtvarný problém: Nakreslit portrét kočky

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - kresba kartáčkem
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Obr. 12) ,,Naše kočka Micka“ -  Ukázka dětské  práce - realizováno na ZŠ  Veronské 

náměstí, Praha,  3. ročník  (Realizovala a vyfotografovala M. Svobodová)
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2.3.   Chovatelství – péče o kočku

,,Žádná obyčejná kočka neexistuje. Všechny kočky jsou jedinečné, stejně jako lidé. 

Zacházejte se svou kočkou jako se svým nejlepším přítelem, a naleznete v ní 

starostlivého a milujícího společníka.“  1) (D.J.Conwayová)

Součástí péče o kočku je také snaha svému zvířecímu příteli porozumět. 

Dorozumění se zvířaty je těžší, pokud uvážíme, že se s nimi musíme domluvit 

neverbálně. Přesto je asi komunikace se zvířaty pro mnoho lidí snazší, než komunikace 

s lidmi.

D.J.Conwayová 1) píše, že kočka má spoustu prostředků k tomu, aby vyjádřila, 

co se jí líbí a co ne. 

Řeč jejího těla nám prozradí, co si o nás kočka myslí nebo co od nás očekává. Jen 

musíme svou kočku vnímat a naučit se rozeznávat signály, které k nám vysílá…

Ocas:

,,Když kynou na pozdrav oblíbené osobě či zvířeti, vztyčí ocas přímo nahoru.“ 1)

(D.J.Conwayová) Pak se kočka začne třít o naše nohy a její ocas se začne ovíjet kolem 

našich nohou. V té chvíli je kočka spokojená a projevuje lásku a náklonnost ,,svému 

pánovi“.

Jak autorka dále uvádí, švihání ocasem ze strany na stranu znamená to, že je rozzlobená. 

Uši: 

Uši jsou prostředkem, kterým kočka mimo jiné dokáže projevit své emoce. Když 

se cítí ohrožena, stáhne je dozadu, naopak, když kočku něco zaujme nastraží uši do 

přímého postavení. 1)

Poloha těla:

Také poloha kočičího těla nám může mnoho prozradit. Pokud kočka leží  na 

zádech, znamená to podle D.J.Conwayové 1) plnou důvěru v člověka, naopak pokud se 

stále olizuje, je to znak nervozity a projev úzkosti.

Zajímavý je příklad, který uvádí v této souvislosti D.J.Conwayová 1): ,, Některé kočky, 

když se jim posmíváte nebo jim hubujete, trucují, a to tím způsobem, že se k vám otočí 

zády. A jsou i takové kočky, které si počkají dlouhé hodiny na odplatu za ponížení, 

kterého se jim dostalo.“ 1) (D.J.Conwayová) 
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Jazyk a rty:

Ten, kdo chová kočku a rozumí si s ní jistě zažil olizování, jež je projevem 

náklonnosti a sympatií a to nejen mezi člověkem a jeho kočkou, ale i mezi kočkami 

zároveň.

Autorka spekuluje nad myšlenkou, zda se kočka umí smát. Zajímavá otázka. Ze 

zkušenosti milovnice a chovatelky koček mohu říci, že některé kočičí pohledy by se 

úsměvu mohly rovnat. Jakou odpověď na tuto otázku našla D.J.Conwayová 1)? Jako 

příklad uvádí kočku Šklíbu z Alenky v říši divů, která má koutky rtů vytažené dozadu 

v široký úsměv. Přesto se domnívá, že u skutečných koček jde spíše o grimasu, která 

vyjadřuje pohodu a spokojenost.

         Oči:

Oči jsou dalším orgánem, který má schopnost projevovat emoce beze slov. Svým 

upřeným pohledem kočka dokáže bránit své území a není radno ji takový pohled 

opětovávat, jelikož tímto pohledem dokáže vyvést z rovnováhy jakékoli zvíře. Nejlepší 

je podle autorky mrkat, což pro kočku znamená, že nechceme ohrozit ani ji, ani její 

teritorium. Dále vysvětluje, že pokud je kočka nejistá, má oči zeširoka otevřené a 

naopak, pokud je v klidu, oči jsou přivřené. 1)

►Poznámka k využití ve VV:

Podle řeči těla můžeme poznat náladu koček. Pro děti by byly zajímavé výtvarné 

hádanky. Každý by nakreslil kočku například: v určité pozici, s postavením uší, 

ocasu…v závěru práce by děti navzájem hádaly, jakou náladu zobrazené kočky mají. 

o VN: ,, Jakou má kočka náladu?“

o Výtvarný problém: vystihnout pomocí výrazu tváře, postavení uší, postoje, chlupů… 

náladu koček

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba  kartáčkem / malba temperou

Obměnou by mohlo být zaměření pouze na určitý znak, například postavení uší –

je kočka zvědavá / ustrašená / nebo připravená lovit?

o VN: ,,Kočka Šklebivka“, „Kocour Úsměvák“… Jaká další jména dokážete vymyslet 

pro kočky i kocoury? Jak by se jmenoval kocour, který je zamračený, nebo kočka, 

která je naštvaná?

o Výtvarný problém: namalovat kočku tak, aby vyjadřovala své jméno.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - malba temperou
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Hlas: 

Tak jako lidé projevující se svou řečí, verbální či znakovou, tak i kočky mají 

svou kočičí řeč. Slouží jim k dorozumívání se mezi sebou a se svými majiteli. 

D.J.Conwayová  1) píše: ,,Nejznámějším vyjádřením je mňau či mmmrrrr.“ 1) 

(D.J.Conwayová)

Dále se zmiňuje o výzkumu kočičí řeči, který prováděla Dr. Mildren Moelková 

v New Yorku. 

Došla k závěru, že kočky ke svému hlasovému projevu používají také hrtan, ale netvoří 

hlásky na špičce jazyka. Přesto určila tři skupiny zvuků, které tvoří v ústech. Je jím 

,,mručení“, ,,kompletní zamňoukání“, což vyjadřuje žádost. ,,Nedbalé zamňoukání“, 

znamenající přerušení komunikace. Kromě toho uvádí D.J.Conwayová 1) ze své vlastní 

chovatelské zkušenosti ještě další druhy mňoukání, jako například: ,,Remcající, stěžující 

si či protestující hlas bývá obvykle jeden vysoký tón, rozdělený do více slabik. Tento 

zvuk používá kočka ve chvílích, kdy si myslí, že má oprávněný důvod ke stížnostem a 

my ji nechme vyslyšet.“ 1) (D.J.Conwayová) „Švitořící mňau“  je pro příležitost, kdy si 

kočka chce pohrát lovem malých zvířátek. 1)

Když nám chce kočka naznačit, že nás má dost a máme ji nechat na pokoji, začne vrčet. 

Je výrazem hlubokého rozladění či přímo rozčílení.1)
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Obrazová příloha ke kapitole  2.3. 

Krotitel lvů

Obr. 13) Krotitel lvů. Realizováno na ZŠ Londýnská, 5. ročník (sbírka výtvarných prací 

K. Cikánové)

o Východisko: člověk a kočka – chovatelství, cvičení lvů

o Výtvarný problém: Namalovat krotitele lvů a lvi v pohybu. Pohyb vyjádřit pomocí 

tahů štětce, barvy a postavením zvířat.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – malba vodovými barvami
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Obrazová příloha ke kapitole 2.3. 

         Kočičí nálady

    

Obr.14) ,,Rozčílená kočka ve dne a v noci“ - realizováno ZŠ Londýnská (Z knihy K. 

Cikánové - Kreslete si s námi)

o Východisko: Nálada koček

o Výtvarný problém: Nakreslit rozčílenou kočku - expresivní dynamický výraz 

lineárních struktur

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: kresba svazkem špejlí, rozklepaným dřívkem či 

větvičkou
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Obrazová příloha ke kapitole  2.3. 

Poznávání kočičích nálad 

Obr. 15) ,,Kocour Drak Vzteklý“ - Realizováno na ZŠ Londýnská,  7. ročník (sbírka 

výtvarných prací K. Cikánové)

o Východisko: Nálady koček

o Výtvarný problém: Nakreslit kočku připomínající jiné zvíře, např.: draka

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: kresba fixou
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Obrazová příloha ke kapitole  2.3. 

Poznávání kočičích nálad 

            

Obr. 16)  ,,Kočka Míša“ - Realizováno na ZŠ Londýnská,  5. ročník (sbírka výtvarných 

prací K. Cikánové)

o Východisko: Nálady koček

o Výtvarný problém: Nakreslit kočku tak, aby měla výraz. Sledovat hustotu srsti –

vyjádřit pomocí linií

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: kresba fixou
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                         2.4.   Kočka jako mazlíček

Kočka potřebuje naši pozornost stejně jako jiní domácí mazlíčci. Z vlastní 

zkušenosti vím, že kočka dokáže být tichým i hlasitým společníkem, že si dokáže 

vynutit pozornost  na hraní, drbání a hlazení. Na druhou stranu nás s ignorujícím 

výrazem odkáže do patřičných mezí, pokud na nás nemá náladu. 

Když si s kočkou hraji, občas to vypadá, že si spíše kočka hraje se mnou.

Nejlépe tento dojem vystihuje citát M. E. D. Montaigne:  ,,Když si hraji s kočkou, mám 

občas pocit, že ona si hraje se mnou.“

►Poznámka k využití ve VV: 

Tento citát mě inspiroval jako námět k výtvarné tvorbě. 

o VN: ,, Jak si hraji s kočkou“

o Výtvarný problém: vytvořit  ilustraci k citátu M. E. D. Montaigne

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kolorovaná kresba

(viz obrazová příloha)

o VN: ,,Já a moje kočka, naše společná dobrodružství“ 

o Výtvarný problém: nakreslit sebe a svou kočku při hře a jiných dobrodružstvích

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kolorovaná kresba

S kočkou lze zažít mnoho legrace. Například, když pozorujeme, jak skáče na 

mašličku přivázanou na opěradle židle nebo jak číhá na kořist v podobě umělé myšky. 

Ještě větší legrace je, když je koček více a zrovna mají náladu hrát si spolu. A když se 

k nim pak přidá ještě další člen domácnosti, například pes, začíná se dům otřásat 

v základech. Viděli jste někdy takovou ,,kočko-psí“ hru?

► Poznámka k využití ve VV:

o VN: ,, Kočkohrátky“

o Výtvarný problém: Nakreslit, jak si kočka hraje s jinou kočkou

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kolorovaná kresba

o VN: ,,Jak si hraje kočka se psem?“ 

o Výtvarný problém: Nakreslit hru kočky se psem

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kolorovaná kresba 
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Pryč jsou doby, kdy byly kočky lovci, hlídaly lidské zásoby obilí, hubily 

hlodavce… V dnešní době již nic takového dělat nemusí. Přesto jsou stále někde ve 

svých genech lovci, kteří nemůžou nechat ptáčka v krmítku nazobat zrní bez toho, aniž 

by ho, v lepším případě, alespoň nevyplašily. Občas se nám za dveřmi objeví 

pochroumaná myška, či ptáček, který se stal obětí kočičího lovu. Ale tak tomu v přírodě 

bývá a je přirozené, že se tak děje. Takový kocour či kočka, hodící pyšně svůj úlovek 

před naše nohy, očekává od nás uznání a pochvalu.

Samozřejmě záleží, jaký má kočka kontakt s přírodou, kočka z vesnice, která se 

chodí do domovů lidí pouze najíst a trochu si odpočinout, bude v přírodě více zběhlá, 

než perská kočka „gaučová“, která přírodu vidí pouze z okna městského bytu.

Ať je tomu jakkoli, doby, kdy si kočky musely shánět potravu samy jsou pryč. 

Přeci jen je jednodušší, když si kočka zamňouká před lednicí, „páníček“ ji otevře a do 

mističky nasype kousky masa z konzervy.

Každý majitel kupuje svému mazlíčkovi kočičí stravu. Obchody nabízí nespočet druhů 

masových konzerv, suchého krmiva a jiných pamlsků. Každý, kdo má svou kočku rád, jí 

alespoň občas nějaký pamlsek dopřeje.

Kočičí strava ale není jediným lákadlem pro majitele koček. Lákavé, často více 

pro majitele než pro samotné kočky, jsou také hračky pro kočky. Od gumových hraček, 

přes  plyšové myšky až  k předmětům pro broušení drápků.

►Poznámka k využití ve VV:

o VN: ,,Co kočky rády mlsají?“ 

o Výtvarný problém: vytvořit obal  na kočičí pamlsky

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – papírová, látková koláž.

Realizovala jsem tento VN s dětmi 3. ročníku. Děti tento výtvarný námět oslovil a 

zaujal. (viz obrazová příloha ke kapitole 2.4. – inspirace pro výtvarné činnosti)

o VN: ,,Nejlepší kočičí hračka“

o Výtvarný problém: Vymyslet originální hračku pro kočky, která by měla funkci a 

výtvarnou kvalitu.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – prostorové konstruování

S dětmi by se následně mohla uspořádat burza, kde by své hračky prezentovaly a 

obhajovaly před ostatními žáky.
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Kočka jako mazlíček - Obr. 17), 18) - ,,Jak si hraji s kočkou“ - Ukázka dětských prací 

- realizováno na ZŠ Veronské náměstí, 3. ročník (Realizovala a vyfotografovala M. 

Svobodová)
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Obrazová příloha ke kapitole 2.4.

Pamlsky pro kočky

Obr. 19), 20)  ,,Co kočky rády mlsají?“ - Ukázka dětských prací – realizováno na ZŠ 

Veronské náměstí, 3. ročník. (Realizovala a vyfotografovala M. Svobodová)
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                                   3. Kočka v umění (literatura a výtvarné umění)

3.1. Kočka v literatuře

,,Kočky se objevovaly v literatuře, na obrazech a jako sochy odedávna. 

V posledním století vešly i do filmu, staly se součástí komiksů, objevily se v reklamách 

a televizi. Podle toho, jak k nim má tvůrce vztah, ukazují se jako hodné nebo jako zlé. 

Kočky nás zkrátka obklopují ze všech stran a v mnoha různých podobách.“ 1) (D.J. 

Conwayová)

D.J. Conwayová 1) těmito slovy otevírá kapitolu týkající se kočky jako znaku, 

symbolu v mýtu, prvku v literatuře a umění. 

Náboženství a s ním spojené postavení a uctívání koček, zejména v Egyptě, ale i 

v jiných civilizacích, jsem se již zmínila v 1. části této práce, jako součásti přátelství 

kočky a člověka v historii.  

V této části bych se ráda věnovala kočce jako prvku v literatuře – v pohádkách, 

příbězích, básních, pořekadlech,  bajkách a vlastnostem, které jsou v nich kočkám 

přisouzeny.

Tato literární díla se často stávala předlohou pro dramatické zpracování v divadle či  

filmu. 

3.1.1. Proč právě kočky?

Kočky se staly tématem mnoha legend, bájí, příběhů, pohádek a dalších 

literárních děl. Proč? J. Clutton-Brocková 2) uvádí: ,,Je to proto, že kočky jsou záhadná 

stvoření, ve dne jsou lhostejné, líné a přítulné, ale v noci se mění v tiché a úspěšné 

lovce.“ 2) (J. Clutton-Brocková)

3.1.2. Vlastnosti kočce přisouzené

D.J. Conwayová 1) píše, že ve většině pohádek a příbězích vystupuje kočka jako 

moudré, magické stvoření, které pomáhá člověku. V jiných je nebezpečným a 

prohnaným zvířetem, kterému se nedá věřit a které je spojeno s ďáblem. 

Uvádí, že příběhy, kde je kočka opěvována, pochází z dob, kdy byla kočka uctívána jako 

bohyně. Zbylé příběhy byly ovlivněny křesťanskou dobou, kdy byla spojována 

s nehezkými vlastnostmi a zlem.
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3.1.3. Kočka v pohádkách, příbězích, bajkách a legendách

Kočky se objevují v pohádkách a příbězích po celém světě. V každé zemi 

existuje mnoho příběhů, ve kterých kočky vystupují jako moudré, někdy lstivé, jindy 

mazané. Jednou jsou považovány za původce zla, jindy jako pomocníci na cestě za 

štěstím a bohatstvím. Jednou jsou oběťmi lidí, jindy lidé jejich oběťmi.

Často se také jednotlivé příběhy opakují pod jiným názvem, mají podobné hrdiny, nebo 

děje.

Literaturu jsem si rozdělila do podkapitol, podle toho, v jaké pozici a s jakými 

vlastnostmi kočky v literárních dílech vystupují a uvádím konkrétní příklady.

3.1.3.1. Příběhy, v nichž jsou kočky moudré a pomohli svým majitelům ke štěstí a 

bohatství

Jedním z nejstarších autorských pohádek jsou pohádky bratří Grimmů. Jak uvádí 

D.J. Conwayová 1), tyto pohádky vyšly v mezi lety 1812 – 1815 a je v nich několik 

příběhů o kočkách. 

Jednou z nich je pohádka s názvem Brémští muzikanti, ve které vystupuje starý kocour a 

jeho tři zvířecí kamarádi. 

Další se jmenuje O mlynářově učedníku a jeho kočce, ve které kočka pomohla 

učedníkovi ke štěstí.

Avšak nejznámější pohádkou je Kocour v botách, kde kocour chodil v botách a kde 

svou moudrostí pomohl svému pánovi ke štěstí a bohatství. J. Clutton-Brocková 2) se 

zmiňuje o Kocourovi v botách, kterého napsal Charles Perrault.

D.J. Conwayová 1) pokračuje uvedením příběhů z Francie, v nichž vystupují 

kočky matagoti. Jsou to černé kočky, které slouží devíti majitelům a přináší jim 

blahobyt. Podobné příběhy, jak píše, můžeme nalézt v literatuře německé, perské i 

italské.

Rudyard Kipling napsal příběh O kočce, která chodila jen tak. D.J. Conwayová 

1) popsala příběh: ,,Toto vyprávění má svůj původ v kořenech lidské civilizace, kdy 

kočka byla nejsvobodnější ze všech zvířat, žijících v divokých deštných lesích. Díky své 

vychytralosti přiměla ženu, žijící v jeskyni, aby jí uvolnila stálé místo u ohně a krmila ji, 

aniž by jí to musela čímkoli oplácet. Nejprve zabavila dítě, které tak přestalo plakat, a 

když navíc chytila myš, která běžela kolem, její místo u ohně bylo zpečetěno.“ 1) (D.J. 

Conwayová)



- 109 -

Také pohádka o Popelce, jež je každému z nás dobře známa, měla několik 

původních verzí. Autorka 1) uvádí, že jedna z verzí se jmenovala Popelavá kočka. Jak 

dále vysvětluje, pohádka byla o dívce, která musela chodit v kočičí kůži, proto se jí 

říkalo Popelavá kočka. Nakonec však, jak tomu v pohádkách bývá, byla odhalena 

dívčina krása a ona se provdala za krásného a bohatého muže.

Verze této pohádky se objevovaly v celém světě. Například: anglická verze se 

jmenovala Kočičí kůže, irská Kočičí víla. Všechny tyto verze mají stejný či podobný děj. 

1)

3.1.3.2. Příběhy, v nichž jsou kočky oběťmi lidí

Zajímavým, ale dojemným příběhem je polská legenda, která vypráví o kočce, 

které její majitelé hodili koťata do řeky, protože je nechtěli. Nešťastná kočka běhala po 

břehu a nevěděla, jak svá mláďata zachránit. Nakonec se jívám, stojícím kolem řeky, 

kočky zželelo a potopily své větve do vody. Koťata po nich vylezla a zachránila se. Od 

těch dob, vždy na jaře, když má jíva pupeny, říká se jim kočičky. Jako symbol 

zachráněných koťat. 1)

Ze současné doby pochází pověsti Evy Beranové Kočičí pověsti, ve kterých 

kočky vždy doplatí na nenávist, mstivost, zlost a hrubost lidí. 

3.1.3.3. Příběhy, ve kterých jsou kočky lstivé bytosti

Jak uvádí D.J. Conwayová 1) v Ezopových bajkách vystupují kočky vždy jako 

„šejdíři“, kterým se nedá věřit, jelikož přelstí všechny, dokonce i lišku.

Také na Dálném východě existují příběhy o kočkách, které se proměňovaly ve 

stařeny, kněze a kurtizány a klamou své oběti. Mají také schopnost mluvit lidskou řečí. 

1)

3.1.3.4. Kočky jako zachránci

Kočka se také objevuje ve vyprávění o Noemově arše.  Na archu se dostane 

ďábel v podobě myši a vyhlodá díru do podpalubí. Noe požádá o pomoc lva. Lvovi 

z nosních dírek vystoupí dvě kočky a myš zahubí. 1)

V současné literatuře se objevuje mnoho děl, ve kterých vystupuje kočka. 

Například kniha K.Čapka Měl jsem psa i kočku, J. Čapek O pejskovi a kočičce, Aida 

Broumovská Jak se kamarádí s kočkou, Josef Kolář Z deníku kocoura Modroočka, Jiří 
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Žáček Kočkování, Eva Beranová Veršomňoukání, Mňoukadla a mnoho dalších 

literárních děl, hlavně z oblasti dětské literatury.

3.1. 4. Kočky a pověry

D.J. Conwayová 1) se zmiňuje o pověrách, které provází kočku od samého 

počátku. Většina pověr pochází z dob starověku či středověku. Týkají se, mimo jiné, 

změn počasí, štěstí či neštěstí a smrti. 

Například:

,,Pokud vám černá kočka přeběhne přes cestu, nebo vstoupí do vašeho domu, budete mít 

štěstí.“

,,Kýchá-li kočka, přináší to do domu štěstí.“

,,Kočka zaručuje svému majiteli štěstí“ (Čína)

,,Myje-li se kočka za ušima, přivolává déšť.“

,,Začne-li si kočka na lodi hrát a pobíhat kolem, znamená to vítr či vichřici v zádech a 

déšť na přídi.“ (staré námořnické rčení)

,,Pokud nevíte, zda přijmout nabídku k sňatku, vezměte tři chlupy z kočičího ocasu, 

zabalte je do bílého papíru a přes noc je položte pod schod přede dveřmi. Ráno opatrně 

rozbalte papír. Jsou-li chlupy ve tvaru Y, znamená to ano, tvoří-li N, znamená to ne.“ 

(Ozark – Stření část USA)

Některé pověry jsou nesmyslné. Přesto se bohužel někdy tradují dodnes. 

Například:

,,Kočky záměrně dusí děťátka v kolébkách. Vysávají také život z nemocných a vůbec 

všech spících lidí, oslabují je a někdy je i připraví o život.“

Jak autorka píše, taková pověra pochází z dob honů na čarodějnice. Kočka si 

ráda lehá na břicho člověka, avšak proto, že vyžaduje pozornost, nikoli, že by chtěla 

vysát z člověka život. 1)

3.1.5. Kočky ve filmu a divadle
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D.J. Conwayová 1) uvádí první kočku ve filmu. Byl jím kocour z kresleného 

seriálu Mr.Jack z roku 1899. Podle autorky to byl oranžovo-černě pruhovaný tygr, který 

chodil oblečený jako člověk.

V roce 1919, jak dále uvádí 1), se v animovaném filmu objevil kocour Félix. 

Později začal vycházet i v novinách.

Autorka se dále zmiňuje o Kresleném filmu ,,Archie and Mehitabel“, který byl o 

přátelství toulavé kočky a švába. 

Známý je také kreslený seriál Tom a Jerry, který se stal populární ve čtyřicátých 

letech. Jak autorka uvádí, role kočky se změnila a kočka začala vystupovat jako 

negativní postava.

Kočky se vyskytují i v Dysneově Popelce (1950), Lady a Tramp (1955).  1)

Dále D.J. Conwayová 1) píše o Alence v říši divů, podle knihy Lewise Carola, ve které 

se objevuje kočka Šklíba.

Autorka uvádí, že v současné době se objevují kočky, které mají kladné 

vlastnosti, jako například Figaro z Pinocchia nebo kocour Garfield (1978).

Filmů v nichž vystupují kočky je velké množství. D.J. Conwayová 1) uvádí dále 

například: Zvon, kniha a svíčka nebo Noční píseň. 

Kočky byly také hlavními hrdiny v reklamách na kočičí stravu, spodní prádlo, 

cigarety a další výrobky.1)

Nejznámější divadelní hrou je Muzikál Cats, skladatele Andrea Klouda Webera, 

jež  podle zdroje 5), vycházel ze sbírky básníka Thomase Stearnse Elita – Praktická 

kniha o šikovných kočkách. Zdroj 5) popisuje děj příběhu takto: ,, Skoro pohádkový

příběh vypráví o pravidelném setkávání koček z Jellica na výročním bále, kde vždy 

jedna vyvolená kočka získává možnost dalšího života. Každá kočka se samozřejmě 

snaží o to být ona vyvolená a tak divák v průběhu představení poznává mnoho kočičích 

hrdinů rozličných jmen i charakterů…“ 5) Podle téhož zdroje 5) měl tento muzikál 

premiéru již v roce 1981 v Londýně.

►Poznámka k využití ve VV:

Literární díla mohou být východiskem k výtvarné tvorbě. Téměř každé literární 

dílo, v podobě příběhu či básně, může být východiskem k výtvarným činnostem a může se 

stát výtvarným námětem – tvorba ilustrací, domýšlení příběhů a jeho vizuální zobrazení, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C3%A1dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C3%A1dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Dkovit%C3%AD
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zobrazování postav příběhů v plošné i prostorové tvorbě. Nelze zcela vyčerpat všechny 

náměty, které literatura nabízí.  Uvádím některé z nich:

o VN: ,,Jak žijí kočky v Kocourkově?“ 

o Výtvarný problém: Nakreslit soužití koček na jednom místě ve vzájemné interakci

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - kolorovaná kresba

o VN: ,,Kočoženky“ - Kdo jsou Kočoženky a jak vypadají? – Jsou to tajemné bytosti 

v podobě koček, které chrání ostatní kočky. Nikdo je nikdy neviděl, proto je jen na 

Vás, jakou představu si o nich vytvoříte. (Podle knihy E. Beranové – Kočičí pověsti).

o Výtvarný problém: Představit si a vytvořit“Kočoženku“

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – papírová, látková koláž

Obdobou mohou být podobné kouzelné kočičí bytosti, například:

o VN: ,,Kočičí čarodějnice“,  ,,Mňoukal“, ,,Kočičí skřitci“, ,,Kočičí víla“ – další 

tajemné bytosti chránící kočky. ( Též inspirace z knihy E. Beranové – Kočičí 

pověsti).

o VN: ,,Jak vypadá kočičí hádanice, aneb, když si kočky nerozumí“ 

o Výtvarný problém: Nakreslit dvě hádající se kočky / kočky, které se spolu kamarádí 

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - kolorovaná kresba

(viz obrazová příloha ke kapitole 3.1.)

o VN: ,,Tajné kočičí písmo, aneb, jak si kočky předávají vzkazy“ – Představte si, že 

jste kočky. Jak tomu bývá, lidé kočičí řeč neslyší, přesto si kočky mezi sebou nějak 

povídají. Zkuste vymyslet písmo, kterým si kočky předávají vzkazy. Co všechno si 

vzkazy mohou sdělovat?

o Výtvarný problém: Vymyslet a vytvořit si tajné písmo, kterým by se kočky mohly 

dorozumívat

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - kresba tuší /vykrývací technika

o VN: ,,Kočky z knihy kocoura Modroočka“

o Výtvarný problém: Vytvořit kočičí postavu z příběhu o kocourkovi Modroočkovi.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - papírová koláž na rolované čtvrtce či 

na plastové lahvi (viz obrazová příloha ke kapitole 3.1.)
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o VN: ,,Jak kočky zahubily myš na Noemově arše“ 

o Výtvarný problém: nakreslit  ilustraci k příběhu o Noemově arše 

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba tuší /rudkou.

o VN: Jak by vypadal kočkočlověk?“ – k citátu Marka Twaina: ,,Kdyby bylo možné 

zkřížit člověka s kočkou, pak by byl mnohem dokonalejší. Jen kočka by si značně 

pohoršila. – Jak by taková bytost vypadala? Co by měla z člověka a co z kočky? 

o Výtvarný problém: představit si a vytvořit bytost (skupinová práce)

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – dokreslovaná koláž na velký arch 

papíru
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Obrazová příloha ke kapitole 3.1.

Obr. 1), 2) ,,Jak vypadá kočičí hádanice, aneb, když si kočky nerozumí“ - Ukázka 

dětských prací: realizace v MŠ Kladno, 2.třída (4-5 let) (Realizovala a vyfotografovala 

M. Svobodová)

             

Tak se kočky hádají…        

            

Tak se kočky kamarádí…
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Obrazová příloha ke kapitole 3.1.

Obr. 3) ,,Kočky z knihy kocoura Modroočka“ -  Ukázka dětských prací: realizace v ZŠ 

Lyčkovo náměstí, Praha, 2.ročník (Realizovala Mgr. A. Nosková, vyfotografovala M. 

Svobodová)

o Východisko: Kočka v literatuře – J. Kolář: Z deníku kocoura Modroočka

o Výtvarný problém: Vytvořit kočičí postavu z příběhu o kocourkovi Modroočkovi.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - papírová koláž na rolované čtvrtce 

► Poznámka k této výtvarné činnosti: 

Bylo by dobré ještě dotvořit tlapky a ocásek, což by samo o sobě mohlo být 

výtvarným problémem pro děti – vymyslet, jak to výtvarně provést. Bez ocásku a tlapek 

kočičky vypadají, jako že jim něco chybí. Možnou variantou by bylo tvořit na plastové 

lahve.



- 116 -

3.2. Kočka ve výtvarném umění

Stejně tak jako byla kočka prvkem v literatuře, byla i námětem mnoha 

výtvarných děl. 

O zobrazování koček ve starověku jsem se již zmínila v první části této práce a 

v následujících kapitolách a podkapitolách se věnuji kočkám v moderním výtvarném 

umění.

3.2.1. Kočky v uměleckých dílech

Kočky se objevují v dílech známých výtvarných umělců a ilustrátorů. Například:

Franz Marc - Tři kočky, Henri Rousseau –, Spící cikánka, Lov na tygra, Černoch 

napadený jaguárem, Kůň napadený jaguárem, Lev požírající pardála, Boj tygra 

s buvolem, Hladový lev se vrhá na antilopu, Paul Klee – Kočka a pták, Václav Hollar –

Dobrá kočka, která nemlsá.

Z ilustrátorů například: Josef Čapek – Pejsek a kočička, Josef Lada – kocour Mikeš,  

Helena Zmatlíková – kocourek Modroočko.

Kromě těchto autorů, jež jsou malbami koček známí, uvádí zdroj 4) méně známá 

jména autorů, kteří ve svých dílech též zobrazovali kočky.

Jsou jimi například: Théophile Alexandre Steinlen, jež byl malíř secesní éry. Tvořil 

mnoho comicsů, které vycházely především v časopise. Tvořil také plakáty a reklamy. 

Dovedl jej zachytit kočky v jejich věrné podobě, v pohybu. Uměl vyjádřit jejich 

charakter a temperament. 4)

Dalším autorem byl Aubrey Beardsley, jehož kočky byly černé a démonické. 

Nejznámější z nich je Černá kočka. 4)

► Poznámka k využití ve VV:

V moderním pojetí výtvarné výchovy má výtvarné umění své místo. Tato oblast 

nabízí náměty nejenom k výtvarnému zpracování, ale také k vnímatelské a pozorovací 

činnosti. Interakce s uměleckými díly a jejich parafráze vytváří u dětí, mimo jiné, 

kulturní orientaci, rozvíjí senzibilitu k estetickým podnětům, s ní spojené schopnosti 

výtvarně estetického hodnocení a vytváření kladného vztahu k výtvarné kultuře.

(viz obrazové přílohy k jednotlivým výtvarným dílům)
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Obrazová příloha ke kapitole 3.2.1.

    

Obr. 4) Franz  Marc - Tři kočky. 

(Zdroj: http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=607)

►Inspirace pro výtvarné činnosti:

V čem se kočky Franze Marca liší od skutečných kočkovitých šelem?

Kočky, každá jinak barevná, navzájem se prolínají. Jako by vyjadřovaly, že patří k sobě, 

ale každá má své tajemství…Ačkoli je každá z nich jiná, vyjadřují spolu jakýsi soulad,  

souznění. Franz Marc chtěl do svých obrazů vtělit harmonii přírody. Povedlo se mu to?

o VN: ,,Kočky Franze Marca“

o Výtvarný problém: Parafráze - namalovat tři kočky ve vzájemné interakci.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – malba temperou
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Další možné VN spojené s tímto výtvarným dílem:

o VN: ,,Hrajeme si s kočkami Franze Marca“ – Jakými jinými barvami mohl Franz 

Marc kočky namalovat?  

o Výtvarný problém: vybarvit černobílé kopie obrazu libovolnými barvami tak, aby 

nebyly totožné se skutečným dílem.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba fixou, voskovkou, pastelkou

o VN: ,,Jak se kočky přemístily v obraze“ – Proč F. Marc rozmístil kočky do obrazu 

právě takto? Mohly by být umístěny i jinak?

o Výtvarný problém: rozstříhat kopie obrazu, hledat jiné vhodné kompozice tak, aby 

žádná kočka nevyčnívala ven z obrazu a aby žádná z nich nebyla zcela zakryta.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – vystřihování

o VN: ,,Kočky ty se mají, stále si jen hrají“

o Výtvarný problém: vymodelovat kočku při hře 

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - modelování

► Poznámka k této výtvarné činnosti:

Toto výtvarné dílo bylo východiskem k sestavení výtvarné řady, kterou jsem 

realizovala s dětmi ve 2. ročníku ZŠ.

Charakteristika výtvarné řady a přiložené obrazové výsledky realizace viz praktická část 

této práce.
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Obrazová příloha ke kapitole 3.2.1.

Obr. 5) ,,Hrajeme si s kočkami Franze Marca“ - Ukázky dětských prací: realizováno na 

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha. 2. ročník (Realizovala a  vyfotografovala M. Svobodová)

        

Obr. 6) ,,Kočky Franze Marca“ - Ukázky dětských prací: realizováno na ZŠ Lyčkovo 

náměstí, Praha. 2. ročník (Realizovala a  vyfotografovala M. Svobodová)
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Obrazová příloha ke kapitole 3.2.1.

                  

Obr. 7) Franz Marc – Dívka s kočkou

(Zdroj: http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com)

►Inspirace pro výtvarné činnosti:

Podívejte se na obraz. Na první pohled uchvátí svou barevností a také formou. 

Představuje mazlení dívky s kočkou. Když se podíváte pozorně, uvidíte, jak celý obraz 

vypadá jako mazlení. Čím je to způsobeno? – zaoblenými, hladkými tvary, které obtáčí 

dívku, její šaty i kočku. Dokonce i dívčiny ruce jsou prohnuté do oblouku. Při pohledu 

na dívku můžete zpozorovat kočičí tvary i v jejích rysech obličeje, například zešikmené 

oči a nos, jež připomínají kočičí čumáček.

o VN: ,,Jak se mazlím s kočičkou“

o Výtvarný problém: parafráze obrazu – interakce člověka s kočkou při mazlení

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – malba temperou
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Obrazová příloha ke kapitole 3.2.1.

  

Obr. 8) Franz Marc – Tygr

(Zdroj: http://www.artchiv.info/GALERIE/OBRAZ/10523--Franz-Marc--Tygr.html)

►Inspirace pro výtvarné činnosti:

Poznáte, kdo se skrývá v divočině? – Tygr! Všimněte si, jak je zamaskovaný, jako 

by nechtěl, aby ho někdo viděl. Čím to je, že se tygr může v obraze tak snadno skrýt? –

samotný tygr i pozadí tvoří jednotnou formu, jeho pruhy na těle připomíná také okolní 

prostředí. Porovnejte tygra Franze Marca se skutečnými  tygry. Čím se jejich kožíšky 

liší?

o VN: ,,Tygr v džungli“

o Výtvarný problém: parafráze obrazu – malba tygra. Postava tygra a prostředí, ve 

kterém se nachází, musí mít něco společného. Jako by se tělo tygra promítalo do 

okolního prostředí.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – malba temperou
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Obrazová příloha ke kapitole 3.2.1.

Obr. 9) Henri Rousseau – Spící cikánka

(Zdroj: http://www.canvasreplicas.com/Rousseau.htm)

►Inspirace pro výtvarné činnosti:

Poušť, noc, ticho…spící cikánku nevyruší ani tiše našlapující lev, který se plíží 

pouští. Je cikánka v nebezpečí? měla by se bát? Ona ale vypadá, že si nechává něco 

krásného zdát a o tom, že jí lev funí na záda, nemá ani zdání…Nebo je šelma součástí 

snu a cikánce se jen zdá? Je cikánka opravdu v poušti, nebo je i poušť také pouze 

součástí snu?

Všimněte si formy obrazu – téměř vše v obraze je v horizontální poloze, pouze 

váza a nohy lva jsou postaveny vertikálně.

o VN: ,,V poušti číhá lev“

o Výtvarný problém: parafráze obrazu - namalovat spící cikánku a lva

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: kresba suchým pastelem

http://www.canvasreplicas.com/Rousseau.htm


- 123 -

Další možné VN spojené s tímto výtvarným dílem:

o VN: ,, O čem se zdá cikánce?“

o Výtvarný problém: výtvarné vyprávění 

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kresba tuší

o VN: ,,Co by se stalo, kdyby se cikánka probudila a uviděla lva“ – Lev by 

zaútočil? Cikánka by utíkala? Zahrála by mu na mandolínu a lev by usnul? Lva 

by někdo vyděsil a cikánku zachránil? Jak jinak by mohl příběh pokračovat?

o Výtvarný problém: domyslet příběh a vyjádřit jej výtvarnou formou 

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - kolorovaná kresba
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Obrazová příloha ke kapitole 3.2.1.

Obr. 10) Henri Rousseau – Překvapení  (Zdroj: 

http://allencentre.wikispaces.com/Henri+Rousseau?responseToken=0e6d56a92c6c0646

027e80a482af9f8ed)

►Inspirace pro výtvarné činnosti:

Tygr číhá v džungli. Na koho? Všimněte si jeho výrazu ve tváři, vyceněných 

zubů. Nevypadá jako by šel na procházku. Jenže malíř nenamaloval na koho si brousí 

zuby. Přesto, zkuste si představit, že jste malíři, kteří mají tento obraz dotvořit tak, aby 

v něm bylo i zvíře či člověk, na kterého tygr číhá.

o VN: ,,Tygr číhá na kořist, schován v džungli“

o Výtvarný problém: parafráze obrazu – dotvořit obraz tak, aby v něm byla také 

kořist lva, popřípadě dotvořit dalšího tygra nebo tygry.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – dokreslovaná koláž
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Obrazová příloha ke kapitole 3.2.1.

Obr. 11) P.P. Rubens - Daniel ve lvím doupěti

►Inspirace pro výtvarné činnosti:

Kolik lvů a lvic je na obrázku? Ve skutečných lvích smečkách tolik lvů nebývá, 

lvic je vždy více. Podívejte se na výrazy jejich obličeje, každý se tváří trochu jinak.  Jako 

by každý z nich měl jinou náladu. Například lev ležící v levém dolním rohu. Povytažené 

koutky úst ve škodolibý úsměv, oči zešikmené. Jako by říkal: ,,Dej si na mě pozor, 

neustále tě sleduji“. Vypadá naštvaně, avšak méně, než řvoucí lev v pravém dolním 

rohu. Jak se mezi lvy mohl dostat člověk? – spadl tam / lvi ho unesli / někdo ho tam 

hodil? Jakou náladu má Daniel?  jaký pocit z něj vyzařuje?

o VN: ,,Jak jsem prchal ze lvího doupěte“ 

o Výtvarný problém: parafráze – Namalovat postavu prchající ze lvího doupěte –

interakce alespoň jedné lidské a třech zvířecích postav.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – malba temperou
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Obrazová příloha ke kapitole 3.2.1.

         

Obr. 12) Paul Klee – Kočka a pták (1928) (Zdroj:

http://floriancafe.blogspot.com/2009/12/paul-klees-birthday.html)

►Inspirace pro výtvarné činnosti:

Paul Klee miloval hudbu a výtvarné umění. Často odkazoval na hudbu a sny. 

Když se podíváte na jeho obraz kočky,  je z ní cítit nádech jemné melodie. Jakou hudbu 

byste k tomuto obrazu přiřadili? Kočka vypadá, jako by k nám přišla z krajiny snů. 

Zdálo se Vám někdy o kočce? Jak vypadala? Jaká je Kleeova kočka? Všimněte si jejich 

tvarů a rysů. Jsou oblé, ale zároveň ostré a špičaté. Vyzařuje z nich “kočkovitost“ – oči 

protáhlé, zúžené do úzkých štěrbin, špičatá ouška a čumáček, fousky elegantně složené. 

Ptáček mezi ušima je vyobrazen stejnou formou jako celá kočka. Vypadá tak, že je její 

součástí. Přesto, kdo z vás někdy viděl kamarádit kočku s ptákem? 

Podívejte se na barvy.  Klee byl považován za mistra v mísení barev. Která 

z barev je v obraze nejvýraznější? – zelená. Zároveň je zelená barva kontrastní barvou 

k červenému čumáčku a modrá barva kolem očí kontrastuje s oranžovou tváří.

o VN: ,,Kočka z krajiny snů“ 

o Výtvarný problém: parafráze – Namalovat portrét snové kočky s použitím 

zajímavé barevnosti a rysů kočky.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – malba / kresba vodovými barvami / 

suchým pastelem
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Obrazová příloha ke kapitole 3.2.1.

Obr. 13) Paul Klee - Kočka a pták – skládačka 

►Inspirace pro výtvarné činnosti:

Skládačka - Dokázali byste obraz znovu složit?

o VN: ,,Kočka skládačka“ 

o Výtvarný problém: rozstříhat kopii obrazu, tak aby nebyly snadno složitelné, ale aby 

nebyla kopie rozstříhána na více než 9 částí. Znovu složit jako jiný obraz – jde to? 

Najít co nejvíce možných řešení.

o Druh výtvarné činnosti: výtvarná hra
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Obrazová příloha ke kapitole 3.2.1.

  

Obr. 14) Théophile Alexandre Steinlen 

(Zdroj: http://www.modrykocour.cz/stranka.php?id=483)

                                                                       

► Inspirace pro 

výtvarné činnosti:

Pozorovat kočku při 

různých činnostech bývá 

zábavné, autor měl nejspíš 

stejný názor. Snažil se 

vyjádřit, jak kočky při 

jednotlivých činnostech 

vypadají. Když se díváme 

na jeho kresbu, vidíme 

téměř živou kočku, natolik 

se autorovi podařilo 

všechny její pohyby 

vystihnout.

Každá kočka je 

zvědavá. Ta na obrázku 

byla zvědavá až moc. 

Podívejte se, jak se 

zvědavost někdy nemusí vyplatit…Zkuste nakreslit comics – krátký výtvarný příběh, 

popřípadě doplněný krátkým textem, kde by kočka doplatila na svou zvědavost. 

Například: Kočka lezla na strom, aby ulovila ptáčka, kterého viděla na větvi, avšak 

větvička byla moc tenká, pod kočkou se podlomila, ta spadla a ptáček ulítnul. Pokuste se 

vymyslet více takových příhod.

o VN: ,,Když jsou kočky zvědavé“ 

o Výtvarný problém: Nakreslit comics – kočka při nějaké činnosti 

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - kresba tužkou / fixou
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Obrazová příloha ke kapitole 3.2.1.

Černá kočka, bílá paní                                      Bílá kočka, černá paní

Obr. 15)  Aubrey Beardsley – Černá kočka (Zdroj: 

http://www.modrykocour.cz/stranka.php?id=483)

►Inspirace pro výtvarné činnosti:

Podívejte se na obrázky. Čím se liší? Který z nich umělec skutečně vytvořil a 

který je jeho obměnou? Kdo může být  paní, která má kočku na hlavě? – její majitelka / 

cvičitelka v cirkuse / čarodějnice? Proč sedí kočka právě na tomto místě? Dokážete si 

představit sebe s kočkou na hlavě?

o VN: ,,Já a moje kočka“ 

o Výtvarný problém: Vytvořit portrét sebe a své kočky – parafráze obrazu Černá 

kočka

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - papírová koláž – vytrhávání 

z černého a bílého papíru / vystřihování – pozitiv X negativ
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Obrazová příloha ke kapitole 3.2.1.

Obr. 16), 17) Václav Hollar – Dobrá kočka, která nemlsá, 1646

Jiří Švengsbír

►Inspirace pro výtvarné činnosti:

Podívejte se na obě kočky. Jakou mají náladu? Můžeme ji vyčíst z jejich tváří? 

Která z nich má charakter? – Kočka vlevo je jakoby stlačená, není symetrická, narozdíl 

od druhé kočky. Má proto zajímavější výraz a působí umělečtěji. Také její oči nejsou 

stejné, jedno ucho je výš než druhé. Vzorek na srsti také není rovnoměrný.  Naproti 

tomu, kočka vpravo je symetrická. Pravá i levá část hlavy je stejná, ničím se neliší. Oči, 

uši, vše je stejné. Dokonce i vzorek srsti.

o VN: ,,Kočka“ 

o Výtvarný problém: Parafráze – vytvořit portrét kočky

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – vykrývací – vosková / linoryt
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3.2.2. Kočka ve filatelii a heraldice

Jak píše D.J. Conwayová 1), kočky se objevily na poštovních známkách téměř 

ve všech zemích, avšak nikdy ve Spojených státech.

Jaromír Kovařík 4) se též zmiňuje o filatelii. Zejména o druzích koček, které 

v nich figurují. Je jím například:

Rys ostrovid – známka, která vyšla v roce 1959. Byla 60 h a zavedena k 10. 

výročí vyhlášení Tatranského národního parku.

V roce 1966 vyšla známková emise ,,Lovná zvěř“, jejímž výtvarníkem byl J. Baláž. Na 

známkách je vyobrazen též rys ostrovid.

O rok později vyšla od stejného výtvarníka Šestiznámková emise s názvem: 

,,Zvířena slovenských přírodních rezervací“. Tentokrát je na známkách kočka divoká.

Václav Hollar vytvořil ,,Lovecké motivy starých rytin“ –– lept – 1665 – Lev a 

myš z cyklu ilustrací pro knižní vydání Ezopových bajek. Zobrazuje štvanici na lva.

Při ,,VI. Bienále ilustrací pro děti a mládež“ v roce 1977 vyšla pětiznámková 

emise, jejímž autorem byl G. Pavlišin. Hlavním motivem je zde tygr útočící na lovce.

V roce 1990 se objevila čtyřznámková série ,,Chráníme přírodu“ výtvarníka I. 

Schurmanna, v níž je znázorněna kočka divoká a rys ostrovid.

Kočky se také objevily v heraldice. Jaromír Kovařík 4) se zmiňuje ve své knize o 

erbech a znacích, v nichž vystupují kočky či kočkovité šelmy. Objevují se na erbech 

rodů a osob, měst a obcí.

3.2.2.1. Kočky v erbech rodů a osob

Kočku divokou, jak Jaromír Kovařík 4) píše, můžeme vidět například na erbech 

rodů pánů Z Clamu, Donátů, Kočkových z Kocenštejna, Libčanštích z Těchlovic a pánů 

Z Losu.

Rys se objevuje, podle autora 4), například u erbů pánů: Z Březí,  z Dubného, 

Hovorčovštích z Kolivé Hory, Kopštích z Kozího, Kostřavových z Friedenwaldu, 

Litvínových z Todně, ze Mnichu, Onešové, z Poděhus, Z Újezda, ze Sedlce, Smertošové 

z Ryzentálu, Stryalové z Pomnouše, Tarkové.

Jsou to však jména osob, která nám toho moc neřeknou. Daleko zajímavější jsou 

erby měst.
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3.2.2.2. Kočky na erbech měst a obcí

Nejčastěji se objevují v erbech měst kočkovité šelmy jako lev, rys a kočka. 

Jaromír Kovařík 4) uvádí například měst a obcí: Šakvice, okr. Břeclav – kočka, lev. 

Blatnou, okr. Strakonice – lev a Kladno – rys.

► Poznámka k využití ve VV:

Heraldika a filatelie je zajímavým odvětvím výtvarného umění, ve kterém je 

spojení užitku a výtvarné kvality. Vybízí k výtvarné tvorbě. Zpracované výtvarné náměty, 

zejména, pokud se jedná o parafráze známek, mohou být učitelem následně zmenšeny na 

velikost poštovní známky. Lze také pokračovat v námětu a dále ho rozvíjet vytvořením 

známkové edice, kterou by společně vytvořili všichni žáci.

o VN: ,,Jak tygr útočí na lovce“ 

o Výtvarný problém: parafráze známky – nakreslit lovce a na něj útočícího tygra

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika -  kresba tuší

o VN: ,,Jak jsem krotil divokou kočku“

o Výtvarný problém: Nakreslit krocení divé kočky

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika - kolorovaná kresba

o VN: ,,Můj nejoblíbenější kočičí hrdina z pohádek“

o Výtvarný problém: představit si svého oblíbeného kočičího hrdinu (kocour v botách, 

Mikeš, Garfield…), nakreslit ho.

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika – kolorovaná kresba

►Poznámka k této výtvarné činnosti: výsledné dětské práce zmenšit pomocí skeneru na 

velikost poštovní známky.

Erby měst mohou být také zajímavým námětem. Může se jednat o parafráze 

skutečných erbů, o fantazijní či imaginativní města, rody a obce. Například:

o VN: ,,Jak vypadá erb Kočkových z Kocenštejna?“

o Výtvarný problém: Vytvořit erb města

o Výtvarně vyjadřovací prostředky: technika  – papírová koláž 

o VN: ,,Erb města Kocourkova“ – papírová koláž

o VN: ,,Jak by mohla vypadat vlajka Kočičího města?“ – malba / papírová koláž
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Obrazové přílohy ke kapitole 3.2.2.

Obr. 18), 19), 20), 21), 22) Erby měst a obcí (Zdroj: http://cs.wikipedia.org)

                              

Budislav                                                                              Šakvice

                                

Kladno                                                                             Choťánky

Blatná
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Obrazové přílohy ke kapitole 3.2.2.

Obr. 23), 24) Vlajky měst (Zdroj: http://cs.wikipedia.org)

Budislav - vlajka

Kladno – prapor
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                  Realizované výtvarné řady na 1. st. základní školy

V této části diplomové práce se věnuji přípravě a realizaci výtvarných řad na 

téma kočky na 1. stupni Základní školy. V obrazové příloze jsou ukázky fotografií 

dětských výtvarných prací, které jsem získala při jejich realizaci.

Výtvarné práce pochází ze dvou základních škol a jeden samostatný námět 

z mateřské školy. Na základní škole Veronské náměstí v Praze jsem realizovala jednu 

výtvarnou řadu se 3. ročníkem. 

Na základní škole Lyčkovo náměstí v Praze Karlíně jsem odučila dvě výtvarné řady ve 

2. ročníku. 

Uvádím charakteristiky všech odučených výtvarných řad a pro příklad jednu přípravu se  

základními momenty myšlenkového modelu jednotky výtvarné výchovy v jedné VŘ.  

(Zpracováno podle PaedDr.. Hazukové Csc. – PUR I. a dalších studijních materiálů)

V mateřské škole v Kladně jsem pracovala s dětmi ve věku 4 – 5 let. Odučila 

jsem zde jeden výtvarný námět, který byl zasazen do dopoledního programu spjatého 

s kočkami. Jeho součástí bylo povídání o kočkách, četba pohádky z knihy Aidy 

Broumovské – Kočičí pohádka, která byla motivací a výtvarným námětem k výtvarné 

činnosti. (V kočičí pohádce se objevila dvě města – Hádanice, kde se kočky stále hádaly 

a Voňavice, kde na sebe byly všechny kočky hodné). Děti řešily výtvarný problém: 

nakreslit dvě kočky, které se spolu hádají, nebo které si spolu rozumí. Následovala 

diskuse o tom, čí kočky se hádají či skoro perou a čí kočky se na sebe usmívají a jsou na 

sebe hodné. (ukázky dětských kreseb  viz obrazová příloha)
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Charakteristika výtvarné řady pro výtvarnou výchovu na primárním stupni školy                                                

Třída : 3. C       Vzdělávací program : RVP           Zpracovala: Michaela Svobodová

Realizace: ZŠ Veronské náměstí, Praha

1) Téma (název) celé výtvar. řady : ,,Já, kočka chlupatá a můj člověk“

2) Hlavní úkoly a řešené výtvarné problémy :

o Nakreslit portrét kočky

o Vytvořit krabičku na kočičí pamlsky

o Nakreslit ilustraci k citátu

3) Cílové zaměření výtvarné řady  (Dle Hazukové, PUR I.)

POZNÁVACÍ ČINNOST

o Rozvoj výtvarné představivosti, fantazie

o Poznávání výtvarných vyjadřovacích prostředků a jejich výrazových možností

HODNOTOVĚ ORIENTAČNÍ ČINNOST

o Vytváření kulturní orientace a kulturních návyků a potřeb

o Rozvoj senzibility k estetickým podnětům oblasti umělecké i mimoumělecké

o Rozvoj schopností výtvarně estetického hodnocení

o Vytváření kladného vztahu k výtvarné kultuře

PŘETVÁŘECÍ ČINNOST

o Rozvoj výtvarné tvořivosti

o Vytváření aktivního vztahu ke skutečnosti ve smyslu jejího výtvarně 

estetického přetváření, ozvláštnění

KOMUNIKATIVNÍ ČINNOST

o Rozvoj schopnosti porozumění výtvarnému projevu jiného autora jako formě 

neverbálního vyjádření

o Rozvoj schopnosti sebevyjádření výtvarným projevem
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a) 1.část výtvarné řady

Námět: ,,Naše kočka Micka“

Učivo:

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

o Prvky vizuálně obrazného vyjádření – tvary, objemy, světlostní a barevné 

kvality – jejich jednoduché vztahy (kontrast), jejich kombinace a proměny 

v ploše

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

o Typy vizuálně obrazných vyjádření – volná malba

o Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání)

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

o Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování, odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin, jejich porovnávání 

s vlastní interpretací

o Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – vysvětlování 

výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření

o Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění

Výtvarný úkol: 

o    Děti mají nakreslit portrét kočky

Klíčová slova:

o portrét zvířete

o charakteristický znak

o nový, zajímavý instrument - kartáček

Druh(y) výtvarné činnosti : 

o Výtvarná tvorba – plošná – volná – zobrazující
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Technické realizační prostředky :

o Kresba kartáčkem temperovou barvou

b) 2.část výtvarné řady

Námět: ,,Co kočky rády mlsají?“

Učivo: 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

o Prvky vizuálně obrazného vyjádření – tvary, objemy - jejich jednoduché 

vztahy (kontrast), jejich kombinace a proměny v ploše

o Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém 

průběhu – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 

postavení ve statickém a dynamickém vyjádření

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

o Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a 

osobních zkušeností – manipulace s objekty

o Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání)

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

o Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování, odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin, jejich porovnávání 

s vlastní interpretací

o Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – vysvětlování 

výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření

o Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění
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Výtvarný úkol a(nebo) řešený problém: 

o Děti mají ozdobit, dotvořit krabičku (od čaje, mléka) jako obal na kočičí 
pamlsky

Klíčová slova:

o Koláž

o Stylizace

o Ozvláštnění

o originalita

Druh(y) výtvarné činnosti : 

o Výtvarná tvorba  - užitá

Technické realizační prostředky :

o Vystřihování

c) 3.část výtvarné řady

Námět: ,,Jak si hraji s kočkou“

Učivo: 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

o Prvky vizuálně obrazného vyjádření – tvary, objemy - jejich jednoduché 

vztahy (kontrast), jejich kombinace a proměny v ploše

o Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém 

průběhu – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 

postavení ve statickém a dynamickém vyjádření

o Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly – vizuálně 

obrazná vyjádření podnětů sluchových

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

o Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání)
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OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

o Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování, odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin, jejich porovnávání 

s vlastní interpretací

o Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – vysvětlování 

výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření

o Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění

Výtvarný úkol a(nebo) řešený problém:

o Děti mají nakreslit ilustraci k citátu M.E.D. Montaigne - ,,Když si hraji 

s kočkou, mám občas pocit, že si ona hraje se mnou“

Klíčová slova:

o Ilustrace

o Pohyb

o sounáležitost

Druh(y) výtvarné činnosti :

o Výtvarná tvorba – plošná – volná - zobrazující

Technické realizační prostředky :

o Kolorovaná kresba

4) Výukový a oborový kontext výtvarné řady

o VŘ: ,,Já, kočka chlupatá a můj člověk“

o Portrét - postava kočky

5) „Přidaná hodnota“ (zobecněná výtvarná a životní zkušenost z realizované výtvarné 

řady, popř. i pojmová   mapa):

o Děti měly možnost se prostřednictvím této řady zapojit do ,,chovatelství koček“ –

pro mnohé z nich byla zážitkem, protože kočku doma nemají. Mohly se tedy s tímto 

zvířetem setkat alespoň ve výtvarné výchově.
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Charakteristika výtvarné řady pro výtvarnou výchovu na primárním stupni školy 

Třída : 2. A          Vzdělávací program : RVP        Zpracovala: Michaela Svobodová

Realizace: ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha Karlín

1) Téma (název) celé výtvar. řady : ,,Mii, Miit, aneb egyptští kocouři a kočky“

2) Hlavní úkoly a řešené výtvarné problémy : 

o Zobrazení postavy kočky v ploše i v prostoru

o Vyjádření pohybu kočky

o Parafráze egyptských výjevů a soch

3) Cílové zaměření výtvarné řady jako celku (dle Hazukové, PUR I.)

POZNÁVACÍ ČINNOST

o Poznávání výtvarných vyjadřovacích prostředků a jejich výrazových možností

HODNOTOVĚ ORIENTAČNÍ ČINNOST

o Vytváření kulturní orientace, kulturních návyků a potřeb

o Vytváření kladného vztahu k výtvarné kultuře

PŘETVÁŘECÍ ČINNOST

o Vytváření aktivního vztahu ke skutečnosti ve smyslu jejího výtvarně estetického 

přetváření, ozvláštnění

KOMUNIKATVNÍ ČINNOST

o Rozvoj schopnosti porozumění výtvarnému projevu jiného autora jako formě 

neverbálního vyjádření

o Rozvoj schopnosti sebevyjádření výtvarným projevem

a) 1.část výtvarné řady

Námět: ,, Bastet, kočičí bohyně“

Učivo :

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

o Prvky vizuálně obrazného vyjádření – tvary, objemy, jejich kombinace a 

proměny v objemu a prostoru
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o Uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, 

velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření

o Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

o Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, 

haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (založené na smyslovém 

vnímání)

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKATIVNÍCH ÚČINKŮ

o Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování, odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin, v nichž se dítě 

pohybuje, jejich porovnávání s vlastní interpretací

o Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – vysvětlování výsledků 

tvorby podle svých schopností a zaměření

o Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních 

vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění

Výtvarný úkol a(nebo) řešený problém: 

o Děti mají vymodelovat postavu bohyně Bastet

Klíčová slova:

o Parafráze

o Statické vyjádření

o stylizace

Druh(y) výtvarné činnosti : 

o výtvarná tvorba – prostorová 

Technické realizační prostředky :

o modelování z domácí modelovací hmoty

b) 2.část výtvarné řady
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Námět: ,,Jak Simut chytá ptáky v bažinách, doprovázen manželkou, dětmi a rodinnou 

kočkou“

Učivo :

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

o Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, světlostní kvality – jejich 

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

v ploše.

o Uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, 

velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření

o Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

o Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, 

haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (založené na smyslovém 

vnímání)

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKATIVNÍCH ÚČINKŮ

o Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování, odlišné interpretace 

vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje, jejich 

porovnávání s vlastní interpretací

o Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – vysvětlování výsledků 

tvorby podle svých schopností a zaměření

o Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních 

vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění

Výtvarný úkol a(nebo) řešený problém:

o Děti mají nakreslit parafrázi k egyptskému výjevu – interakce alespoň třech 

lidských postav a kočky

Klíčová slova:

o Parafráze

o Pohyb
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o Dynamické vyjádření

Druh(y) výtvarné činnosti :

o Výtvarná tvorba – plošná – volná - zobrazující

Technické realizační prostředky :

o Kresba rudkou

c) 3.část výtvarné řady

Námět: ,,Kočky rukou egyptského umělce“

Učivo: 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

o Prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie – jejich jednoduché vztahy 

(podobnost, kontrast, rytmus), jejich kombinace a proměny v ploše.

o Uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, 

velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření

o Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

o Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (založené na 

smyslovém vnímání)

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKATIVNÍCH ÚČINKŮ

o Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování, odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin, v nichž se dítě 

pohybuje, jejich porovnávání s vlastní interpretací

o Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – vysvětlování výsledků 

tvorby podle svých schopností a zaměření

o Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění
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Výtvarný úkol a(nebo) řešený problém:

o Děti mají nakreslit kočku v pohybu (při skoku na strom / ze stromu / při lovu / 

při běhu…)

Klíčová slova:

o Stylizace

o Pohyb

o Dynamické vyjádření

Druh(y) výtvarné činnosti :

o Výtvarná tvorba – plošná – volná - zobrazující

Technické realizační prostředky :

o Kresba štětcem – vodovou barvou / rudkou

4) Výukový a oborový kontext výtvarné řady

o VŘ: ,, ,,Mii, Miit, aneb egyptští kocouři a kočky“ – postava kočky v ploše a 

prostoru

o Interakce se staroegyptským výjevem: ,,Jak Simut chytá ptáky v bažinách, 

doprovázen manželkou, dětmi a rodinnou kočkou“ (v kopii sira J. Gardnera 

Wilkinsona) a sochami bohyně Bastet.

5) „Přidaná hodnota“ (zobecněná výtvarná a životní zkušenost z realizované výtvarné 

řady, popř. i pojmová   mapa):

o Kočky v Egyptě – uctívané jako bohyně - poznání některých z nich, například: 

Bastet, Sachmet – ukázky z knihy A. Robertsové - Vzestup bohyně Hathor –

Moc ve starověkém Egyptě.  Inspirace staroegyptskou výtvarnou tvorbou a  

způsobem zobrazování postav lidských i zvířecích. Společné objevování 

památek z dob této obdivuhodné civilizace.
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Příklad:

      Základní momenty myšlenkového modelu jednotky výtvarné výchovy

1.Východisko:

o Egypt – zobrazování koček v Egyptě – sochy bohyň - Bastet

2. Námět:  

o VN: ,, Bastet, kočičí bohyně“

3. Učivo:                

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

o Prvky vizuálně obrazného vyjádření – tvary, objemy, jejich kombinace a 

proměny v objemu a prostoru

o Uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, 

velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření

o Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

o Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání (vizuální, 

haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (založené na smyslovém 

vnímání)

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKATIVNÍCH ÚČINKŮ

o Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování, odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin, v nichž se dítě 

pohybuje, jejich porovnávání s vlastní interpretací

o Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – vysvětlování výsledků 

tvorby podle svých schopností a zaměření

o Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu vlastních 

vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění

o ročník:      2.                                  

o vzdělávací program: RVP
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4. Výtvarný úkol jako/a/nebo/ problém : 

o Děti mají vymodelovat postavu bohyně Bastet

5. Klíčová slova

o Parafráze

o Statické vyjádření

o stylizace

6. Didaktická analýza úkolu:

a) smysl, cíl(e)

POZNÁVACÍ ČINNOST

o Rozvoj výtvarné představivosti a ,,myšlení v materiálu“

o Poznávání výtvarných vyjadřovacích prostředků a jejich výrazových možností

HODNOTOVĚ ORIENTAČNÍ ČINNOST

o Vytváření kulturní orientace a kulturních návyků a potřeb

o Vytváření kladného vztahu k výtvarné kultuře

PŘETVÁŘECÍ ČINNOST

o Rozvoj výtvarné tvořivosti

KOMUNIKATIVNÍ ČINNOST

o Rozvoj schopnosti sebevyjádření výtvarným projevem

o Rozvoj schopnosti porozumění výtvarnému projevu jiného autora jako formě 

neverbálního vyjádření

b) dílčí úkoly

o úkol 1 – seznámit se s bohyní Bastet, prohlédnout si obrázky

o úkol 2 -  nalézt společné znaky všech kočičích soch – Bastet (kočka v sedě či ve 

stoje, postava kočky nebo žena s kočičí hlavou)

o úkol 3 – parafrázovat sochu bohyně Bastet pomocí modelování 
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c) hlavní výtvarné vyjadřovací prostředky

o v. elementy – hmota

o vztahy mezi elementy – proporcionalita, dynamičnost a statičnost

o přístupy k tvorbě ( procesy) – parafráze

o techniky – modelování

o instrumenty – dřívko, vidlička, špejle

o materiály – domácí modelovací hmota

d) druh(y) výtvarné činnosti s výtvar.vyjadřovacími prostředky

o výtvarná tvorba prostorová

e) kritéria a forma hodnocení dosažených výsledků

o postava kočky buď v podobě celé kočky, nebo ženy s kočičí hlavou

o bez velkých detailů (jako např.: řasy, drápky atd.) – zjednodušení

o musí obsahovat charakteristické kočičí rysy – uši… = musí být poznat, že se 

jedná o kočku

f) „přidaná hodnota“ ( předpokládané vnitřní zisky dětí z realizovaného úkolu) 

o egyptské sochařství - bohyně Bastet – její vzhled. Interakce se sochami v podobě 

obrázků v knize. Poznání, že kočky měly v Egyptě významné postavení a byly 

uctívány.

7.e) Kontextové zajištění 

- výtvarný kontext výukový = návaznost výtvar. problémů v delším čas. úseku jako 

metodická a (nebo) tematická řada ( viz námětová mapa) 

o VŘ: ,,Mii, Miit, aneb egyptští kocouři a kočky“ – postava kočky v prostoru a 

ploše

- výtvarný kontext oborový = návaznost zadaných výtvarných úkolů a oblasti všech

výtvarných jevů „mimo školu“, zejména kontext výtvarného umění, 

o Sochy bohyně Bastet
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- kontext dalších vzdělávacích obsahů a aktivit dětí  („přesah“ do ostatních oblastí 

vzdělávání a životní praxe)

o Děti budou mít zanedlouho ve škole projekt o Egyptě. Tato výtvarná řada tedy 

bude jedním z náhledů na Egyptskou civilizaci – umění v Egyptě
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Charakteristika výtvarné řady pro výtvarnou výchovu na primárním stupni školy                                                

Třída : 2. A        Vzdělávací program : RVP           Zpracovala: Michaela Svobodová

Realizace: ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha Karlín

1) Téma (název) celé výtvar. řady : ,,Kočky Franze Marca“

2) Hlavní úkoly a řešené výtvarné problémy :

o Postava kočky

o Parafráze výtvarného díla F. Marca – Tři kočky

o Vyjadřování se pomocí barvy

o kompozice

3) Cílové zaměření výtvarné řady  (Dle Hazukové, PUR I.)

POZNÁVACÍ ČINNOST

o Rozvoj výtvarné představivosti, fantazie

o Poznávání výtvarných vyjadřovacích prostředků a jejich výrazových možností

HODNOTOVĚ ORIENTAČNÍ ČINNOST

o Vytváření kulturní orientace, kulturních návyků a potřeb

o Rozvoj senzibility k estetickým podnětům oblasti umělecké i mimoumělecké

o Rozvoj schopností výtvarně estetického hodnocení

o Vytváření kladného vztahu k výtvarné kultuře

PŘETVÁŘECÍ ČINNOST

o Rozvoj výtvarné tvořivosti

o Vytváření aktivního vztahu ke skutečnosti ve smyslu jejího výtvarně 

estetického přetváření, ozvláštnění

KOMUNIKATIVNÍ ČINNOST

o Rozvoj schopnosti porozumění výtvarnému projevu jiného autora jako formě 

neverbálního vyjádření

o Rozvoj schopnosti sebevyjádření výtvarným projevem
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a) 1.část výtvarné řady

Námět: ,,Hrajeme si s kočkami Franze Marca“

Učivo:

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

o Prvky vizuálně obrazného vyjádření – tvary, objemy, světlostní a barevné 

kvality – jejich jednoduché vztahy (kontrast), jejich kombinace a proměny 

v ploše

o Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém 

průběhu – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 

postavení ve statickém a dynamickém vyjádření

o Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

o Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a 

osobních zkušeností – manipulace s objekty

o Typy vizuálně obrazných vyjádření – volná malba

o Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání)

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

o Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování, odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin, jejich porovnávání 

s vlastní interpretací

o Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – vysvětlování 

výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření

o Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění

Výtvarný úkol: 

o    Děti se mají seznámit s výtvarným uměleckým dílem Franze Marca – Tři 

kočky
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o    Mají vybarvit černobílou kopii zmíněného uměleckého díla barvami dle svého 

výběru tak, aby byly kočky na obraze jinak barevné, něž na originále díla.

Klíčová slova:

o Barevný kontrast

o Parafráze

Druh(y) výtvarné činnosti :

o Výtvarná tvorba – explorační a hrová - výtvarná hra

Technické realizační prostředky :

o Kresba voskovkou, pastelkou, fixou

b) 2.část výtvarné řady

Námět: ,,Jak se kočky přemístily v obraze“

Učivo: 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

o Prvky vizuálně obrazného vyjádření – tvary, objemy - jejich jednoduché 

vztahy (kontrast), jejich kombinace a proměny v ploše

o Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém 

průběhu – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 

postavení ve statickém a dynamickém vyjádření

o Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

o Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a 

osobních zkušeností – manipulace s objekty

o Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání)
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OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

o Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování, odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin, jejich porovnávání 

s vlastní interpretací

o Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – vysvětlování 

výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření

o Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění

Výtvarný úkol a(nebo) řešený problém:

o Děti mají rozstříhat kopii obrazu, hledat jiné vhodné kompozice tak, aby žádná 

kočka nevyčnívala ven z obrazu a aby žádná z nich nebyla zcela zakryta jinou 

kočkou.

Klíčová slova:

o kompozice

Druh(y) výtvarné činnosti :

o Výtvarná tvorba – explorační a hrová - výtvarná hra

Technické realizační prostředky :

o Vystřihování

c) 3.část výtvarné řady

Námět: ,,Kočky z kočičí planety“

Učivo: 

ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI

o Prvky vizuálně obrazného vyjádření – tvary, objemy - jejich jednoduché 

vztahy (kontrast), jejich kombinace a proměny v ploše

o Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém 

průběhu – uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného 

postavení ve statickém a dynamickém vyjádření
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o Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba

UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY

o Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením – hledisko jejich vnímání 

(vizuální, haptické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání)

OVĚŘOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH ÚČINKŮ

o Osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování, odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin, jejich porovnávání 

s vlastní interpretací

o Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – vysvětlování 

výsledků tvorby podle svých schopností a zaměření

o Proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění

Výtvarný úkol a(nebo) řešený problém:

o Děti mají nakreslit parafrázi obrazu Franze Marca – Tři kočky

Klíčová slova:

o Parafráze

o Barva

o Kontrast

Druh(y) výtvarné činnosti :

o Výtvarná tvorba – plošná – volná - zobrazující

Technické realizační prostředky :

o Malba temperou

4) Výukový a oborový kontext výtvarné řady

o VŘ: ,,Kočky Franze Marca“ – postava kočky v uměleckém díle

5) „Přidaná hodnota“ (zobecněná výtvarná a životní zkušenost z realizované výtvarné 

řady, popř. i pojmová   mapa):
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o Děti se seznámily s malířem F. Marcem prostřednictvím jeho díla Tři kočky. Měly 

možnost vidět, jak kočku zobrazoval jeden ze známých umělců.



- 157 -

Ukázky realizovaných výtvarných prací:

VŘ  ,,Já, kočka chlupatá a můj člověk“ – VN ,,Naše kočka Micka“
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VŘ  ,,Já, kočka chlupatá a můj člověk“ – VN ,,Co kočky rády mlsají?“

VŘ  ,,Já, kočka chlupatá a můj člověk“ – VN ,,Jak si hraji s kočkou“
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VŘ ,,Mii, Miit, aneb egyptští kocouři a kočky“ – VN ,,Bastet, kočičí bohyně“
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VN ,,Jak Simut chytá ptáky v bažinách, doprovázen manželkou, dětmi a rodinnou 

kočkou.“
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VŘ ,,Kočky Franze Marca“ – VN ,, ,,Hrajeme si s kočkami Franze Marca“

VN ,,Kočky z kočičí planety“
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VN ,,Kočky z kočičí planety“
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Kočky z kočičích Hádanic – realizováno v MŠ
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Závěr:

V této práci jsem chtěla poukázat na použití koček jako výtvarného tématu ve 

školní praxi ve výtvarné výchově. Jsem si vědoma, že se kočky objevují ve výtvarných 

námětech učitelů zcela běžně. Tato práce je tedy spíše souhrnem nápadů a výtvarných 

námětů, které jsem sama vymyslela i těch, které jsem viděla v základních školách, či 

které jsem převzala od Mgr. K. Cikánové, jež je svými pracemi o kočkách proslulá. O to 

těžší pro mě bylo vymyslet něco, co ještě nikdo nevymyslel…

V praktické části jsem si vyzkoušela několik výtvarných řad námětů a mohu 

potvrdit, že děti se s tématem koček setkávají rády. S dětmi, se kterými jsem se setkala, 

pracovaly vždy se zájmem, jak o samotnou výtvarnou tvorbu, tak i o ukázky výtvarných 

uměleckých děl. Byly otevřené novým zkušenostem a myslím, že si z každé z hodin 

odnášely novou, osobní zkušenost a zážitek. 

Chtěla bych poděkovat učitelům i dětem, které se mnou vstřícně spolupracovali a 

umožnili mi vyzkoušet si, jak lze téma koček využít ve výtvarné výchově… 
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