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1 Úvod
Mým cílem je prozkoumat podstatu a možnosti tématu humor z praktického hlediska ve 

výtvarném umění, i z teoretického pohledu filosofů, psychologů a dalších myslitelů. Zjistit, 

jak humor „funguje“, jaký význam má v životě dnešního člověka a jak se (to) projevuje 

v současném umění i mimo ně. Chtěla bych ověřit možnosti propojení těchto dvou pohledů 

v zatím málo probádané oblasti teorie výtvarné komiky, hledat nový přístup ke kategorizování 

a typizaci humoru ve vizuální kultuře. Vzniklé hypotézy dále ověřit empirickým výzkumem, 

snažit se zjistit, jak mladí lidé tyto problémy vidí a jakým způsobem vnímají výtvarný humor.

Celkově vedou tyto poznatky k mapování možností tématu humor ve výtvarné výchově, 

jaký by mohl mít přínos a co by se naopak mohlo stát úskalím.

Na základě těchto cílů vznikly tematické okruhy:

Humor obecně, kde zkoumám jeho teoretickou podstatu a snažím se zorientovat v široké 

problematice různých přístupů a nalézt určující pohled pro další bádání.

Humor ve výtvarném umění je část, kde už dochází k aplikaci a demonstraci teoretických 

poznatků o humoru na konkrétních ukázkách z 20. a 21. století.

Jak vnímají humor ve výtvarném umění mladí lidé, zkoumám prostřednictvím 

výzkumné sondy, zaměřené i na zjištění jejich schopnosti komiku vytvářet a snahu získat 

obraz o jejich „světě humoru“.

Humor v mé tvorbě je spíše sebereflektivní kapitola, která se úzce váže k využití tématu 

v hodinách výtvarné výchovy.

Humor jako téma ve výtvarné výchově je zaměřeno nejdříve na teoretickou stránku 

využití humoru v tomto oboru a poté na konkrétní návrh a částečné ověření pedagogického 

projektu.
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2 Teoretická část

2.1 Problémy spojené se zkoumáním humoru
Téma humor se na první pohled zdá být velmi jednoduché a zábavné. Když se však 

snažíme teoreticky zkoumat to, co tak důvěrně známe z vlastní praxe, narážíme na spoustu 

problémů.

Už jenom základní otázce „Co to je humor?“ předchází rozhodnutí, z hlediska jaké vědy 

ho budeme zkoumat a jak široce pojem humor pojmeme.

Humor je součástí teorií nejrůznějších myslitelů z různých oborů, avšak samostatným 

předmětem bádání se stává málokdy. U nás se tuto mezru rozhodl zaplnit pražský kulturolog 

Doc. PhDr.Vladimír Borecký, jehož knihy (Borecký, 1996 A, 1996 B, 2000) jsou hlavním 

zdrojem mých teoretických poznatků a z jehož teorie pak dále vycházím.

2.1.1 Terminologie 

Na začátku musíme stanovit význam jednotlivých termínů, protože používání pojmů ve 

spojitosti s humorem je značně volné. S tím souvisí i taxonomie komiky, kterou posléze 

přebíráme od Boreckého, protože vychází z jeho teorie ontogeneze komiky, jež je pro naši 

práci určující.

Borecký chápe pojem komika (= směšnost) jako nadřazený naivitě, ironii, humoru a 

absurditě. Až doteď, i v názvu práce jsme použili slovo humor v širším významu (jako 

synonymum ke komice), protože se jedná o frekventovanější a tedy i srozumitelnější význam, 

dále však už používáme výše stanovenou terminologii s tím, že Boreckého humor pro větší 

srozumitelnost označujeme synonymem sebeironie, která je nezbytnou složkou humoru . 

V popisu pedagogického projektu a v konkrétním výzkumném nástroji průzkumu jsme se

drželi ustálenějšího použití slova „humor“ ve významu „komika“, abychom se přiblížili 

respondentům a studentům, kterým je toto určeno.

2.1.2 Neuchopitelnost, interdisciplinarita komiky

Komika nemá pevné zařazení do systému věd, bývá tedy rozebírána různě. Teoretici se 

často zabývají jen její částí, například humorem, a to ještě z hlediska různých oborů. Existuje 

i teorie o teoriích komiky, podle níž lze jednotlivé názory dělit. V kapitole 2.4 proto uvádíme

základní přehled přístupů s odkazem na jednotlivé autory, celkově však vycházíme teorie 
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Doc. PhDr.Vladimíra Boreckého, jehož přístup pak uvádíme do souvislosti s výtvarným 

uměním (vizuální kulturou) a výtvarnou pedagogikou.

2.2 Komika
V Teorii komiky popisuje Borecký komiku v nejširším smyslu jako: „určitý specifický 

projev diskursu jakožto výrazu postoje ke světu.“ (str. 25) Synonymem ke komice je 

směšnost. Vymezuje ji dále pomocí strukturujících rysů, jakýchsi vlastností, které se na 

komice podílejí a spoluvytvářejí ji. Jako první uvádí smysl komiky, který spočívá v nesmyslu. 

Tento paradox je vysvětlen dalším rysem komiky, reduplikací, komickým zdvojováním. To 

je založeno na skrytém, nevysloveném konfliktu dvou protikladných prvků (bipolárních 

inkongruentních opozicích), které vedle sebe působí násilně a nepřirozeně a tím je vyvolán 

efekt komického.

Zde je důležité zmínit, že komické nemusí vždy vést ke smíchu. Smích je jen: 

„fyziologický projev emocionálně zabarveného veselí a komické nálady“ (Borecký, 2000, str. 

28) a nemusí být nutně spojen s komikou. Lze ho navodit mechanicky, například lechtáním, 

lze ho ovládnout vůlí, záleží na individualitě jedince, zatímco komika sama o sobě je 

objektivní (i když ne zcela).

Komické zdvojování a efekt komického se vyvinuly, aby nám pomáhaly vyrovnat se 

s rozpory světa, a to zejména mezi našimi teoretickými představami a realitou (“jak by to 

mohlo být a jak to je“). Žádný jiný živočich toho není schopen.

Třetím rysem komiky je společenský kontext, jehož sociální a kulturní skutečnosti tvoří 

obsah komiky. Ten se zakládá zejména na rozdílech a kontrastech – například generačních, ve 

společenském postavení, lidských a zvířecích, sexuálních a podobně. Z této bipolarity

pramení i další vlastnost komiky, pokleslost. Jak se říká v jednom českém přísloví: „Od 

vznešeného ke směšnému je jako z hráze do rybníka.“ Komické je vždy kontextem vážného.

Degradace a znevážení společenských hodnot jsou znakem zejména lidské, karnevalové a 

tomu blízké komiky.

Důležitým rysem komiky je náhoda a překvapení. „Komiku nelze opakovat, aniž by se 

v opakování postupně zcela vytratila.“ (Borecký, 2000, str. 144) Borecký dává jasné veta 

všem sebevykrádajícím se bavičům a jiným kýčovitým formám komiky.



10

Dalším rysem, svobodou, je myšlena relaxační funkce komiky, jejímž následkem je 

uvolnění psychického a tělesného napětí, úleva od svazujících starosti a povinností všedního 

dne.

Ludismus označuje hrové vyladění, hravost, jež nám umožňuje komiku pochopit, nalézt 

zálibu v komickém zdvojování a ne ji odmítnout pro neadekvátnost a nelogičnost. Ludismus 

má v sobě obrovský kreativní potenciál, pro ilustraci uvedu příklad pacienta psychiatrie, který 

vymyslel 16 umělých jazyků, z nichž některá slova měla opravdu komický základ – např. 

maso bylo jarouš podle řezníka Jarouše. (Borecký, 1996 A, str. 94) Svět komiky ve spojitosti s 

komikou světa je prostorem pro rozvoj a vnímání komiky každým z nás.

Na závěr této kapitoly Borecký ještě uvádí komiku do spojitosti s imaginací a hrou jako 

příbuzné jevy představující kreativní přístup k životu, jak to popsal v knize Imaginace a 

komika a odkazuje také na knihu E. Finka Hra jako symbol světa.

2.2.1 Význam komiky

Pokud se komika stane nedílnou součástí života jedince, přímo jeho životní filosofií, 

může jemu i jeho okolí přinést mnoho pozitivního. Nemám na mysli jen již výše popsané 

funkce, i když přínos relaxační (který je však také mohutně podpořen smíchem) je 

bezpochyby příjemný a schopnost lépe se vyrovnat s rozporuplnou podstatou světa vede 

k emociální a rozumové rovnováze, je zde ještě další významné poslání smíchu. Tím je 

poznání vlastní identity, smíření se sám se sebou takový, jaký jsem, což následně vede k

nalezení cesty k druhým a toleranci. 

2.2.2 Hledání identity prostřednictvím komiky (Restitutivní ontogeneze 
komiky)

Teorii restitutivní ontogeneze komiky popisuje Borecký nejobšírněji k knize Teorie 

komiky, avšak prostupuje všemi jeho díly. Vychází zejména z Kierkegaarda, Freuda (figury 

komického: naivita, ironie, humor = sebeironie a absurdita), Piageta a Mucchielliho (stádia 

ontogeneze). Popisu této teorie předchází pečlivý historický přehled vývoje názorů na 

komické s komentáři, na něž navazuje, a vypovídá o hluboké znalosti problematiky a 

ukotvenosti názoru.

Jedná se o psychologickou teorii vývoje smyslu pro komické v návaznosti na vývoj 

rozumové, afektivní a hodnotící složky osobnosti. Jedinec si postupně osvojuje jednotlivé 

figury komického, až je schopen vstřebat nejnáročnější dimenzi komiky, absurditu. Pokud se 
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však ve vývoji ustrne a není schopen například za předmět komiky dosadit sám sebe, rozvoj 

„smyslu pro humor“ už dále nepokračuje.

Prakticky hned po narození se rozvíjí figura naivity. Je to stádium, „kdy jsme směšní, 

aniž bychom si to uvědomovali.“ (Borecký, 1996 B, str. 25) Dospělí se smějí dětské 

iracionalitě a absurdním nesmyslům. V tomto období nejsme schopní sebereflexe, vlastně si

ani vůbec neuvědomujeme vlastní já.

Mezi 2.- 6. rokem se pojem Já utváří. Vzniká jako vymezení se vůči druhému a jinému, 

což je podporováno ironií, vysmívání se druhým a ne sobě. Cynismus a sarkasmus jsou jen 

její drsnější podoby. Subjekt si uvědomuje vlastní chyby ve srovnání s druhými, avšak snaží 

se je zastřít výsměchem a zveličováním chyb ostatních. Tento egocentrický výsměch

odpovídá tehdejšímu stavu myšlení a vnímání, které jsou založeny na emocionalitě, 

intuitivnosti a pocitech. Jedinec, který v tomto období ustrne, má tendenci prosazovat nejen 

sebe, ale i „své lidi“ na úkor druhých, jiných, které nechápe a neuznává (etnocentrický 

výsměch, který může vést k různým formám extremismu, rasové nebo náboženské 

nesnášenlivosti apod.). 

S nástupem do školy a tedy i nezbytnou socializací by mělo zhruba do 12. roku dojít 

k decentraci ironického egocentrismu, uvědomění si druhých jako stejně hodnotných 

osobností. Indikátorem toho je humoristický, sebeironizující a sebekritický postoj, který však 

nemusí být vyřčený. Člověk, který je schopen znevážit a zpochybnit vlastní roli a suverenitu, 

je schopen i empatie a pochopení druhých, i s jejich chybami. Ten, kdo má „smysl pro 

humor“ v tomto smyslu, se nechová povýšeně a nesnášenlivě. Nejdůležitější složkou figury 

humoru je však sebepoznání prostřednictvím reflektování vlastní směšnosti, které je užitečné 

zejména v dalším období až do 15 let, kdy dospívající jedinec prochází narcistní krizí

pramenící právě ze srovnávání se s druhými.

Pak se však jedinec, byť i vyrovnaný sám se sebou, střetává s největším a 

nejnepochopitelnějším rozporem – a to se střetem svých představ o chodu světa s absurdní 

realitou. „Absurdní komika jde za egocentrismus ironie i za antropocentrismus humoru. Není 

již směšný druhý, ani já sám, komické má svůj kosmický rozměr […] Hledáme již jen 

vyladění a soulad s absurdní komikou světa, která nás přesahuje. V absurdní poloze se 

přibližujeme naivní a stupidní rovině s tím rozdílem, že ji reflektujeme.“ (Borecký, 1996 B, 

str. 111) Prostřednictvím nesmyslné, rozporuplné absurdní komiky se znovu vracíme k naivní 
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fázi komiky, věčnému zdroji čistého humoru bez poenty, kde nedokážeme přesně určit, co je 

komické. 

Borecký teorii absurdní komiky rozvádí zejména v knize Odvrácená tvář humoru, kde 

uvádí i četné konkrétní ukázky absurdního humoru české provenience minulého století. Tato

komická figura má spíše filosofický rozměr a téměř se nevyskytuje v komerční komice,

zřejmě proto, že nedostatečně naladěnému publiku by kvůli absenci vtipné poenty připadala 

jako snůška nesmyslů. Pro jistotu se tedy drží zejména osvědčené ironie, která má úspěch 

vždy, i u nejzakrnělejších recipientů.

2.3 Hlediska, ze kterých lze ke komice přistupovat
Tuto kapitolu uvádíme pro předání uceleného obrazu komiky a orientaci v šíři různých 

přístupů. Velmi pečlivě a názorně je tato problematika zpracována v knize Teorie komiky

(Borecký, 2000), ze které jsme vybrali nejdůležitěší osobnosti a teorie, i když je někdy 

poněkud komplikované i jen zařadit jednotlivé osobnosti k přístupům, protože ty se často 

prolínají. Vzhledem k zaměření práce přidáváme kapitolu o komice z hlediska pedagogiky.

2.3.6 Teorie teorií komiky (makroteorie komiky)
Podle makroteorií komiky lze přístupy ke komice kategorizovat do tří skupin podle toho, 

v čem myslitelé spatřují její základ (i když některé přístupy jsou samozřejmě nezařaditelné).

První jsou teorie inkongruence (nesourodosti), které zkoumají komiku z hlediska příčiny, 

kterou vidí v kontrastu a konfliktu nesourodých prvků. Základy pocházejí od I. Kanta a dále 

A. Schopenhauera a S. Kierkegaarda. Další dvě makroteorieteorie už vycházejí z důsledků 

komiky. Teorie superiority (převahy) vycházejí zjednodušeně ze získání nadřazenosti toho, 

jež komiku vytváří nad tím, čemu se směje. Za zastánce tohoto směru se uvádí: Platon, 

Aristoteles, T. Hobbes a H. Bergson. Teorie relaxace považují za nejdůležitější následný pocit 

uvolnění a svobody. Pochází od Herberta Spencera, bývá sem řazen i Freud.

2.3.1 Psychologie

Psychologie zkoumá především otázku prožívání komiky – například jak a proč v mozku  

vzniká podnět k smíchu, jak se vyvíjí smysl pro komické, či terapeutický účinek smíchu.

Zřejmě nejznámějším dílem z oblasti psychologie humoru je Freudova Studie o vtipu 

z roku 1905, kde zkoumá komiku z hlediska psychoanalýzy. Popisuje například určité 
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mechanismy, kterými má vtip blízko ke snu. Pokládá zde také základy taxonomie komiky, ze 

které dále vychází Borecký (chápe vtip, naivitu a humor jako druhy komiky). 

Významná je také role humoru a smíchu v psychoterapii. Tu zkoumal a využíval 

například Harold Mosak (dílo Haha a Aha). Z českých psychoterapeutů smíchem je 

v momentálně nejznámější Karel Nešpor, jehož na první pohled kontroverzní přístup vychází

z jógy. Své postupy popsal v knize Léčivá moc smíchu.

Ontogenetické přístupy k psychologii komiky vycházejí zejména z Piagetovy generické 

epistemilogie, na niž také navazuje Borecký.

2.3.2 Sociologie

Přístup ke komice z hlediska sociologie spočívá především ve zkoumání jejího obsahu. 

Tento pohled je velmi široký, zároveň sociologické hledisko nelze úplně vyloučit při 

nahlížení z pohledu jakékoliv jiné disciplíny.

Obecně sa dají vymezit čtyři skupiny komiky, jejichž obsah je založen na kontrastu, který 

tvoří potenciál pro komickou inkongruenci. Jsou to: lidskost versus animalita, pohlavní 

diferenciace (žena x muž), sociální problematika (sociální skupina x jiná sociální skupina) a 

témata založená na odlišnosti kultur.

Z hlediska sociologie jsou také zkoumány sociální funkce komiky, mezi něž patří 

například usnadnění komunikace a vytváření sociálních vazeb, získání emocionální 

rovnováhy, příznivé působení při odstraňování strereotypů atd.. Bergson shrnuje tyto fukce 

komiky jako „nedocenitelný nástroj sociální kontroly a ovládání sociálních konfliktů.“ 

(Borecký, 2000, str. 105)

2.3.3 Pedagogika

V článku Radost a humor ve výchově popisuje Naděžda Pelcová laskavý humor, jako 

vlastnost,  která přísluší dobrému učiteli a vychovateli. Odvolává se na Hermana Nohla, který 

už ve druhé čtvrtině 20. století prosazoval humor ve výchově, který však nemá nic společného 

s posměchem, potupou, ironií a cynismem. Jeho zdrojem je láska k dětem a tvoří protipól 

přísnosti a pedanterie. Jako důležitý rys Pelcová také zdůrazňuje, že k laskavému humoru

přísluší zejména nebrat sám sebe vážně. Píše zde: „Výchova je vážná, jde v ní téměř o 

všechno důležité, a právě proto není bez humoru vůbec možná. Humor napravuje, usmiřuje, 

odpouští a ozdravuje.“ (Pelcová, 2004, str. 62) 
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V souvislosti s výtvarnou pedagogikou a komikou nelze nezmínit knížku Angličana 

Michaela Coxe Vykutálené výtvarné umění (O čem se vám učitelé neodvažují říct) z edice 

Děsivé umění. S nadhledem a vtipem, často formou komixů přibližuje dějiny umění a také 

celou oblast výtvarné kultury až po současnost.

1. Ilustrace z knihy Vykutálené výtvarné umění (O čem se vám učitelé neodvažují říct) reagující 

na dílo Damiena Hirsta, Mother and Child, Divided z r. 1993, které vyhrálo Turnerovu cenu

2.3.4 Filosofie

Hledáním podstaty komiky se v evropském myšlení zabývalo mnoho teoretiků, zmíníme 

jen ty nejvýznamnější.

Základy teorie komiky vznikly už v antice s praktickým rozvojem komiky např. v 

komediích a řečnické figuře ironie. Tradičně se přikládají Platonovi a Aristoteleovi, kteří jsou 

považování za původce teorie superiority, vysvětlení komiky v získání převahy nad druhým. 

S jim blízkou teorií pak v novověku přichází i Brit Thommas Hobbes. Smích je podle něj 

„[..]výrazem náhlého pocitu převahy (sudden glory).“ (Borecký, 2000, str. 57). Podobně 

vykládá komiku i H. Bergson ve svých esejích o smíchu z roku 1899. Skrze teorii sociální 

superiority zkoumá společenský význam smíchu a hledá prostředky, které komiku vytvářejí 

přímo v akci. Rozlišuje také naivitu, ironii a humor.

Oproti tomu zástupci teorie inkongruence vysvětlují komiku jinak: „Kant vidí původ 

smíchu v zmizení nějakého očekávání, Schopenhauer se drží inkongruence mezi naším 

smyslovým vnímáním věcí a jejich abstraktním poznáním.“ (Borecký, 2000, str. 65).

Kiekegaard vychází z tří Schopenhauerových okruhů životních postojů (estetického, etického 

a náboženského), kde chápe pohled z hlediska komiky jako hybnou sílu pro přechod mezi 
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jednotlivými stadii. Nejjednodušší je estetický postoj (založený na okamžitých smyslových 

požitcích), z něhož prostřednictvím ironie (která zpochybňuje plytkost okamžitých 

smyslových požitků) vcházíme do etického postoje (zaměřeného na vnitřní život a sociální 

vztahy), který z hlediska humoristy přestává mít smysl a vede k přechodu do náboženského 

(křesťanského) stadia. Náboženské stadium v sobě má prvek absurdity, který se projevuje „[..]

přijetím paradoxní, absurdní víry, že se věčné projevilo v čase, což ruší paradox konečného a 

věčného.“ (Borecký, 2000, str. 67). Bergson zde zatím nehovoří přímo o komické figuře

absurdity, ale směřuje k tomu. Z tohoto názoru dále vychází Borecký.

2.3.7 Estetika 

K otázkám estetiky Borecký uvádí zejména myslitele, kteří zkoumali komiku z hlediska 

historie literární vědy a kteří tuto problematiku spíše zařadili do obecnější estetické teorie, než 

aby se jí věnovali výlučně. Estetizující pohled na komiku je především pohled hodnotící a 

myslitelé mají tendenci kategorizovat například smích podle jeho hodnoty  (Francouz Marcel 

Gutwirth, ruský literární vědec Michail Michajlovič Bachtin). 

Humor ve výtvarném umění z hlediska estetiky může být hodnocen jak z hlediska 

estetické kvality díla, tak kvality humoru.

2.3.8 Lingvistika

Lingvistický přístup ke komice, v současné době velmi rozšířený hlavně ve Spojených 

státech, zkoumá především problémy formy a struktury komiky. Vychází zejména z

evropského strukturalismu 70.let 20.století. Nejznámější osobností v této souvislosti je 

americký lingvista Victor Ruskin, který v knize Sémantický mechanismus humoru popisuje 

aplikaci moderní lingvistické metody na oblast komiky. Z jeho popudu vznikla Mezinárodní 

společnost pro studium humoru (ISHS) a je také šéfredaktorem časopisu Humor.
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3 Komika ve výtvarném umění a vizuální kultuře
Zaměření této kapitoly je teoreticko-praktické a tvoří jakýsi mezičlánek mezi teorií a 

vlastní výtvarnou prací s pedagogickým projektem. Jedná se o aplikaci teoretických poznatků o 

komice1 na výtvarné umění a vizuální kulturu. Kapitola je rozdělena na dvě části – elementárně

na „obsah“ (různé typy komiky) a „formu“ (výtvarné techniky, kde se často uplatňuje humor). 

Text je orientován spíše na obecné zákonitosti, znaky a všeobecný kontext zkoumaného 

s důrazem na poznatky, které se nějakým způsobem mohou pojit k využití ve výtvarné 

výchově. 

Ve spojení humoru a výtvarného umění se nutně nabízí otázka kvality díla obsahujícího

směšnost. Vizuální komika bývá všeobecně spojována převážně s komerčním “antiuměním” a 

kýčem, které nemají s „vysokým uměním v galerích“ nic společného. To je mylné, směšnost 

se vyskytuje i v kvalitních dílech, přičemž komika může dílu na hodnotě jen přidat. Záleží 

samozřejmě na podání, úrovni komiky, vkusnosti, originalitě, společenském kontextu a 

mnohému dalšímu – v ukázkách doplňujících tuto kapitolu se o tom lze přesvědčit. Jsou zde

záměrně zařazena díla renomovaných autorit společně s „tvůrci z ulice“ – amatéry, i 

komerčními humoristy, na kterých jsou demonstrovány možnosti a uplatnění komiky ve 

vizuální kultuře a výtvarném umění. Otázka kvality a hodnoty stále zůstává, mým cílem však 

není hodnotit, pouze zkoumat.

Ve 20. století se změnou pohledu na dílo (odklon od důrazu na vizuální stránku směrem 

k potřebě konceptuální náplně, ozvláštnění), se i humor stal

nedílnou součástí umění. Naopak ze „starého umění“ příliš

dokladů komiky z našeho pohledu neznáme. Neznamená to 

samozřejmě, že by tehdy komika neexistovala. Problém 

spočívá zřejmě v nemožnosti vnímat dílo tehdejšíma očima 

a dobovým kontextem. Některé ukázky nám naopak mohou 

připadat komické, například svou naivitou, i přesto, že byly

zřejmě myšleny naprosto seriózně. Proto se zkoumám 

umění a vizuální kulturu 20. a 21. století.

2 Zahradní bazén, fragment fresky,

Egypt, 18. Dynastie, kol. 1350 př. n. l.

                                                
1 Vycházím zejména z Boreckého teorie restitutivní ontogeneze komiky
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3.1 Typologický rozbor humoru v ukázkách  výtvarného 
umění a vizuální kultury

Použití dalších podrobnějších pojmů vedle figur komického (naivity, ironie, humoru a 

absurdity) jako parodie či černý humor je z hlediska Boreckého teorie nepřesné. Jejich 

význam a užití se často překrývá a dogmaticky určit, co přesně znamenají, je navíc vzhledem 

ke značně subjektivnímu chápání komiky prakticky nemožné. Přesto je uvádím se snahou

komiku dále kategorizovat, z důvodu jejich obecného používání a rozlišování. Z teoretického 

rozboru dále vycházím v praktické části této práce - ve výzkumu, pedagogickém projektu a 

vlastní tvorbě. 

Doplňující obrazové ukázky, jsou ty, které dle mého názoru nejlépe ilustrují daný typ 

komiky. Typy humoru se však v ukázkách často prolínají, důležité je také subjektivní 

hledisko ovlivněné vkusem, osobním zaměřením, soukromými prefencemi, vnímáním 

směšnosti a mnohým dalším. V žádném příkladě ukázky nepředkládám jako dogma!

3.1.1 Naivita

Naivita (jednoduchost, bezprostřednost, dětinskost, prostoduchost2) je prvním stadiem 

komiky, její ukázky by tedy měly být na prvním místě. Avšak vzhledem k tomu, že spočívá 

ve směšnosti naivního objektu pro druhé, zatímco on sám svou komičnost nereflektuje, jedná 

se při rozboru z vnějšku v podstatě o ironii (vysmívání se druhým), proto ji nelze zobrazit. Na 

uvědomované naivitě je založena až absurdní 

komika, kde už je subjekt sám sobě a jeho vlastní 

naivita pro něj zdrojem směšnosti. 

3.1.2 Ironie (sarkasmus, cynismus)

Ironie, podle Boreckého „vysmívání druhým, 

ne sobě“, je nejjednodušší a zároveň nejčastější 

forma komiky. Má různé podoby od přátelského 

špičkování až po egocentrický výsměch znevažující 

druhého (nejspodnější a nejprimitivnější komika).

3. Černý, D.: Entropa, objekt, 2009

                                                
2 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz
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Všeobecně je ironie literární trop zakládající se na 

úmyslném a průhledném vyřčení opaku. Je základem 

satiry (posměšného vyjádření, které využívá výsměch

ke kritice), sarkasmu (uštěpačnosti, jízlivosti, 

výsměšnosti3), cynického humoru, který pohrdá

morálkou a morálními postoji a sardonie (zatrpklosti, 

křečovitosti4).

Z popisu je jasné, že ironická díla se nesetkávají 

s příznivým ohlasem ze strany objektu výsměchu.

V souvislosti s ironickými díly bývá proto často 

spojována otázka vkusu a relevantnosti vyjádření.

Důležitým rysem komiky je určitá dávka soudnosti a

sebereflexe, pochybování o sobě, které vyjádření 

zaručují lidský rozměr.

Zcela specifický fenomén v oblasti výtvarné ironie 

tvoří dokresba – velmi stará, jednoduchá, o to 

rozšířenější a oblíbenější technika (viz obr. č. 4. 

L.H.O.O.Q.). Jedná se o nejjednodušší způsob k

vyjádření sarkastického nápadu, nejčastěji se pak o 

kresebný zásah do něčí zobrazené podoby.  Zajímavé je, 

že existuje určité schema a dochází tedy k opakování 

stejných prvků (např. černý zub, bradavice, jizva apod.),

které zohyzďují a shazují zobrazenou osobu. 

V současnosti je je dokresbu vidět nejčastěji u hloupých 

reklamních kampaní (stává se tak typickou zejména pro 

předvolební období).

4. M. Duchamp: L.H.O.O.Q., dokresba tužkou na 
pohledu, 1917

5. Parodie a parafráze na obraz Mona Lisa

                                                
3 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz
4 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz
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Parodie

Parodie, „zesměšnění vznešeného“ (Borecký), nebo šířeji: „forma záměrného komična, 

jež líčí něco (skutečně, či domněle) hodnotného snižujícím (a zesměšňujícím) dojmem“. 

(Orlický, 2003, str.120) je velmi rozšířená a oblíbená forma komiky. Její potenciál je 

obrovský a těží zejména z faktu, že humor se lépe uplatňuje „zespoda nahoru“, než naopak. 

Úspěch a odezvu u recipienta předpokládá znalost předlohy, proto platí přímá úměra - čím 

známější, tím větší pravděpodobnost parodování. Důkazem může být „nejslavnější obraz 

světa“ a jeho parodie (obr. č. 5 na předchozí straně).

Velmi blízké parodii jsou persifláž (zesměšnění, posměšné napodobení5) a travestie, která 

těží zejména ze změny něčeho „nízkého“ do „vznešené“ podoby6.

Parafráze

Parafráze už není nutně spojena s komikou a je založena na využití již existujícího 

obsahu ke zpracovaní novými prostředky (vyjádření stejného obsahu jiným způsobem; v 

umění volné zpracování cizí předlohy7).

3.1.3 Sebeironie

Sebeironie, reflektování vlastní směšnosti vzniká „jen tehdy, když se obracíme na sebe a 

znevažujeme a zpochybňujeme vlastní roli a 

suverenitu [..] ne, když ho adresujeme druhým, od 

nichž si vytváříme nadřazenou distanci“ (Borecký, 

2000, str. 53) se ve výtvarném umění projevuje 

zejména jako charakterový rys osobnosti umělce, 

který prostupuje celým jeho dílem. A to nejen ve 

výběru a reprezentování témat, ale i v autorských 

komentářích a celkové prezentaci tvůrce, který se 

nepovažuje za „váženou osobnost“, je schopen 

uvolněného nadhledu a dalek šošáckého 

zkostnatění.

6. V. Stratil: Nedělám nic, fotoperformance, 1998-2006

                                                
5 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz
6 posměšná satirická obměna výrazu (formy) uměleckého díla (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz)
7 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz
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Sebezesměšňování je nejlépe patrné z děl, kde umělec 

pracuje s vlastní podobou – ať už sebeshazovačné či 

karikované autoportréty, či různé experimentování, kde tvůrce 

raději znetvoří sebe, než jiné.

3.1.4 Absurdita

Absurdní komika, filozofický rozměr humoru, je na první 

pohled naprosto nesmyslná, absurdní. Její smysl spočívá 

v nesmyslu – zejména v rozporuplnosti lidské existence. 

Absurdita víc, než který jiný typ komiky vyjadřuje směšnost 

jako životní postoj, „humor jako takový bytí“, jak to vyjádřil 

Karel Nepraš (Šmidrové, 2005). Vychází z paradoxů a absurdit 

života, se kterými se lze nejlépe vyrovnat nesmysly a 

paradoxy.

Svůj základ má absurdita ve skupinách a hnutích „které se 

snažily o nalezení sebeidentity ve světě humoru, v prožitku 

smíchu a realizaci srandy proti předem vytyčené metě 

pozitivního žití“ (Borecký, 2000 B, str. 43). Nejznámnější je 

hnutí Dada, které reagovalo zejména na nesmyslnost války. 

Stěžejní osobností absurdního výtvarného umění je bezesporu 

Marcel Duchamp. Jeho tendence k nesmyslnému konceptu 

jako základu díla napomohly ke změně pohledu na umění

vůbec.

Česká absurdní komika je často spojena s protismyslností 

totalitních režimů. Ty potíraly veškerý odpor – ovšem jen ten 

srozumitelný, i proto se ke směšnosti nesmyslu uchylovali 

umělci a další senzibilové. Například Šmidrové (Bedřich 

Dlouhý, Jan Koblasa, Karel Nepraš, Jaroslav Vožniak a 

Rudolf Komorous), kteří se na AVU potýkali s vnucovaným 

7. Kolář, J.: Autoportrét, muchláž 22,3x30 cm, 1979
8. Černý: Růžový tank, akce – přetření na růžovo, 27./28. 4. 1991

9. Mifek, L.: Rock na vsi, olej, 2009
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angažovaným realismem, ideologií a dalšími nesmysly, se zaměřili na „neškodné“ činnosti. 

Hráli hokej a založili dechovou kapelu, aniž by to uměli. Karel Nepraš to v rozhovoru 

s Alešem Kisilem popisuje: „A pak proti nám hráli ty dva trenéři, ty už z toho byli úplně 

zoufalí, poněvadž si říkali: {To není možný}, poněvadž tam nás tak polovina se držela toho –

tý vohrady, že jo.“ ( Šmidrové, 2005, str. 73) Stejně tak se v soukromé tvorbě zaměřovali na

absurditu a černý humor. Tradice absurdní komiky je u nás bohatá – od skupiny kolem 

Jaroslava Haška a Strany mírného pokroku v mezích zákona, skupiny surrealistů, 

Křížovnickou školu čistého humoru bez vtipu, či Fragmenty fekálismu a mnohé další.

Česká tradice absurdní komiky je také nevyhnutelně spojena s pivem. Alkohol všeobecně 

citlivost ke směšnému zvyšuje, avšak pivo se svým specifickým způsobem konzumace je 

zcela výjimečné: „[..] splýváme s pivem, stáváme se pivem, jsme pivem, jehož smysl 

neurčujeme, které samo dává smysl našemu bytí“ 

(Borecký, 2000 B, str. 117).

Mystifikace (recese)

Recese je výstřední žert, legrace s mírně 

zlomyslným podtextem. Recesista podle Boreckého je 

„iniciátor záměrně navozované situace, který dokázal 

svou suverenitu a převahu v ironickém posunutí a 

převratném uchopení každodenních zvyklostí a norem“ 

(Borecký, 2000 B, str. 85).

Zajímavé je, že termín recese se používá jen 

v našem jazykovém úzu, a to podle hnutí Recesse, které 

u nás působilo od 30. let 20. století. Recessisté s oblibou 

uváděli do recesse druhé, ale i sebe navzájem, načež se 

zaobírali kochnou – pozorováním s radostí ze zesměšnění 

druhých. Charakterizovalo je „svébytné pojímání

humoru, který je polarizován 

10. Recessistická výprava na hrad Točník

11. Ztohoven: Mediální realita 2007 (fiktivní atomový výbuch

v Černém Dole, pořad Panorama, ČT2, 17. června 2007)
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mezi agresi a úzkost, sebeujištění a sebezesmění a harmonizován více než filozofující 

kochnou.“ (Borecký, 2000 B, str. 87). U mystifikace je velmi důležité riziko, které recesista 

podstupuje tím, že ve větší, či menší míře porušuje společenská pravidla. Jak „odvaha“ 

recesisty, tak zejména reakce společnosti (přijmutí, nebo odsouzení) se pak stávají hlavní 

součástí samotného díla. Typickým příkladem mystifikace je rozhlasová adaptace románu 

Válka světů (od H. G. Wellse) o přistání mimozemšťanů na Zemi, kterou Orson Welles pojal 

jako reportáž (rok 1938). Způsobila totální paniku.

Černý humor

Černý humor je spíše obsahová, než formální 

kategorie komiky. Tento specifický druh směšnosti

spočívá v tom, že za komické je dosazeno to, co se 

zpravidla komickým nejeví, právě naopak, tragická a 

smutná témata. Na první pohled se proto tento typ 

komiky může jevit jako nevkusný, či necitlivý, avšak ve 

skutečnosti je to způsob, jak se s tragickou složkou 

života vyrovnat. Nejedná se o výsměch, naopak o 

ztotožnění se s tragickým tématem, avšak poněkud 

nekonvenčním způsobem.

Groteskno (nadsázka)

Princip grotesknosti spočívá ve zveličení a nadnesení, 

které působí nepřirozeně, podivně, až komicky. V umění se 

uplatňuje poměrně často, zřejmě pro jeho efektnost.

Groteskno má velmi blízko ke karikování, avšak je 

nadsazenější, bláznivější a absurdnější. Je to prostředek, 

kterým se dá vyjádřit jak ostrý sarkasmus, tak vtipná vizuální

hříčka. Uplatňuje se úspěšně ve všech druzích umění od 

malby, prostorové tvorby, fotografie, až po film a divadlo.

12. Nepraš, K.: Malá surovost, kresba perem a tuší; 41,5 x 49,3 
cm, 1959

13. Velčovský, M.: Ornament & Crime, porcelán, 28 x 19 x 29 
cm, 2001



23

3.2 Výtvarné  techniky, kde se nejčastěji uplatňuje komika
Narozdíl od typů humoru je zkoumání různých technik tradiční součástí teorie umění. 

Mnou zvolené výtvarné formy, kde se nejčastěji uplatňuje komika, i přesto, že se jedná o 

formy relativně nové, mají dobrou teoretickou základnu propojenou s výtvarnou (vizuální) 

praxí, což mé bádání zlehčilo. Pro usnadnění kategorizace je rozhodující také to, že při 

rozlišování typů technik prakticky nehraje roli subjektivní hledisko. Lze tedy vycházet ze 

zcela konkrétních a jasných poznatků, i když to také není zcela pravda, protože názory 

různých teoretiků se liší, zejména při definici (šíři pojetí) dané techniky.

Komika může být zprostředkována různými formami (nejen uměleckými a samozřejmě 

ne jen výtvarnými). Ve vizuální oblasti je technik (ať už plošných, prostorových, či

pohyblivých) nespočet, proto jsem vybrala jen ty nejtypičtější, které vznikaly přímo 

s komikou provázaně – od očividných spojení jako je kreslený vtip, až po relativně nové 

vyjadřovací prostředky, jako je happening.

Jedno však mají veškerá směšná zobrazení společné – figurativnost . Směšné napětí 

(inkongruence) potřebuje vycházet z něčeho konkrétního, aby vůbec mohlo vzniknout. 

Směšné abstraktní umění si nelze představit – komický může být kontext díla, ale pokud by

napříkad abstaraktní obraz zesměšňoval jiné abstraktní dílo, už by odkazoval k tomu 

konkrétnímu dílu a nebyl by tedy nezobrazný.

3.2.1 Kreslená komika

Součástí této kapitoly je zkoumání karikatury, kresleného vtipu, komixu a animace. I 

když se jedná o různé techniky s odlišnými prostředky a účinkem na recipienta, jsou částečně 

příbuzné. Skládají se ze shodných prvků – hovoří stejným výtvarným jazykem. Specifičnosti 

jednotlivých technik se věnuji i samostatně. Nejvíce poznatků čerpám z knihy Jak rozumět 

komiksu Scotta McClouda.

Paradoxně navzdory názvu, nemusí se vždy jednat jen o kresbu. Ta samozřejmě převládá 

v komerční sféře vizuálního humoru, avšak zejména v soukromé tvorbě se lze setkat 

prakticky s čímkoliv – malbou, šitím, vystřihováním.. , zařadila bych sem také práce 

s využitím fotografe (např. fotokomiks).

Kresba je bezesporu nejčastějším výtvarným prostředkem využívaným ke 

zprostředkování humoru. Prvenství dosáhla nejspíše díky snadné dostupnosti a reprodukci, 
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rychlosti a technické nenáročnosti. To vše při značné vyvinuté a bohaté škále vyjadřovacích 

prostředků, maximálnímu využití možností výtvarného jazyka techniky a velké působivosti. 

Rozhodující je zejména linie, bod a plocha8, jejich vzájemné rozmístění, celková 

kompozice a působení na člověka.

Karikatura

Karikatura je základním stavebním prvkem kreslené 

komiky. Téměř každý si pod tímto pojmem představí 

zobrazení člověka s groteskně přehnanými rysy. Avšak 

zkarikováno může být cokoliv. Jak to popsal ve své 

knize Scott McCloud, karikatura je: „zesílení 

prostřednictvím zjednodušení“9. Dochází tedy 

k abstrahování (vynechání nepodstatných detailů) a 

zůstává jen to hlavní (nejdůležitější dle výběru autora).

Tyto rysy někdy bývají zveličeny a zdůrazněny.

Výsledkem je jednoduchá, avšak velmi působivá 

reprodukce reality. Působivost podle McClouda spočívá 

zejména v osobním ztotožněním se recipienta 

s karikaturou – čím je podoba všeobecnější a vzdálenější 

původní předloze (realitě), tím je míra ztotožnění větší.

Pro vysvětlení používá termín Marshalla McLuhana 

„nevizuální sebeuvědomění“ – nezřetelnou představu o 

své podobě, kterou si promítneme do karikatury (čím je 

zobrazení jednoduší, tím lépe na ni naše představa pasuje) 

a vcítíme se do ní. Tohoto prostředku tvůrci využívají 

například k odlišení věcného neosobního pozadí 

(zobrazeného téměř fotograficky reálně) od zcela

14. McCLOUD, S: Abstrahování (karikování) portrétu

15. Dolejš, V.: Karikatura sochy Otto Gutfreunda Úzkost, Humoristické listy 1912

16. Watterson, B.: Calvin

zkarikovaných postav a věcí, které jsou podstatné a se kterými se recipient ztotožní.

                                                
8 Záměrný odkaz na knihu: KANDINSKY, W.; Bod - linie - plocha: příspěvek k analýze malířských prostředků
9

McCLOUD, S.; Jak rozumět komiksu. Praha: BB art, 2008, 1.vyd. ISBN 978-80-7381-419-9, str. 33
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Kreslený vtip

Další formy kresleného humoru už jsou 

nutněspojeny s narací, vyprávěním děje. 

Kreslený vtip by se formálně mohl označit 

jako jeden panel komixu, kde se 

může vyskytovat obraz i text. Vztah 

mezi kresbou a slovy může být 

různý a je součástí výtvarného 

jazyka komixu. Scott McCloud 

popsal sedm různých typů tohoto 

vztahu. Na základě prvních dvou 

kategorií lze vymezit i dva základní 

formální typy kresleného vtipu: 

„literární“ (text je dominantní a 

obraz má jen ilustrační funkci –

vtip se dá snadno převyprávět 

slovy) a „výtvarný“ (jen obraz, 

slova téměř vůbec). Významný 

je také moment, kdy vzniká 

významové napětí mezi obrazem

a slovy („protiřečí“ si), čímž

vzniká směšnost. Přítomnosti 

dvou sdělení (obrazu a řeči) 

zároveň lze také využít 

k odpoutání jednoho z nich od 

reality bez dopadu na čitelnost sdělení.

17. Kostabi, M.: malba, 2007

18. V. Renčín: Vtip, kresba

Text: Nerozčilujte se, pane. Jednou ještě budete 

rád, když vaše kráva bude viset v Louvru.
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Komix

Komix každý zná, definovat ho je poněkud 

obtížnější: „Záměrná juxtaponovaná10 sekvence11

kreslených a jiných obrazů, určená ke sdělování 

informací nebo k vyvolání estetického prožitku12“.

Komix se tedy skládá z přilehlých prvků (panelů –

„rámečků“), které na sebe navazují a podle toho jsou 

uspořádány vedle sebe. V tom je rozdíl oproti animaci, 

která je také „sekvencí obrázků“, avšak ty jsou 

promítány stále na stejné místo v čase, v jakém máme 

děj vnímat. V komixu se děj (čas, pohyb a prostor)

odehrává v mysli recipienta, který čte vizuální a 

jazykové sdělení. K tomuto účelu se vyvinul celý 

speciální výtvarný jazyk, který mimo 

jiné určuje, jak mají být text a panely 

řazeny (čteme zleva doprava, odshora

dolů), jaký mají mít rámečky tvar a 

velikost (například dlouhý málo 

zaplněný panel vnímáme jako časově 

delší úsek), jaký charakter mají mít 

linky, jakým způsobem se zobrazují 

emoce a mnoho dalšího. Důležitou roli 

zde hraje také prázdný prostor mezi 

panely – tzv. „škarpa“. 

19. Lichtenstein, R.: OKAY. HOT – SHOT. OKAY! I´M POURING!

20. Riley, A.: Králíčkovy sebevraždy, komix

                                                
10 Juxtapozice - postavení dvou rovin reality vedle sebe za účelem objektivního srovnání, posouzení a 
vyhodnocení (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/)
11 Sekvence - následnost, postupnost (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/)
12 McCLOUD, S.; Jak rozumět komiksu. Praha: BB art, 2008, 1.vyd. ISBN 978-80-7381-419-9, str. 9
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„V prázdnotě téhle škarpy lidská představivost vezme dva oddělené obrázky a promění je 

v jedinou myšlenku13“ na základě předchozí zkušenosti – tento jev Scott McCloud nazývá 

„ucelení“. Míra ucelení se odvíjí od toho, jak podrobně je děj vyprávěn – McCloud rozlišuje 6 

různých typů „přechodu“ mezi jednotlivými panely. Od těch, mezi kterými ucelujeme

(domýšlíme si) jen málo (nazývá ho „od chvíle ke chvíli“), až ke zdánlivě nelogické sekvenci

obrazů, kde mozek sám musí najít a zkonstruovat souvislost. To všechno proto, že komix je 

monosenzorické médium – „při zachycení světa zkušenosti se opírá pouze o jeden smysl14“.

Prostřednictvím zraku se nám snaží zprostředkovat zážitky všech dalších smyslů a emocí.

Nelze ho také zařadit výlučně do literatury, ani výtvarného umění – je to prostě komix.

3.2.2 Animace

Definic animace existuje opět velké množství, 

zvolila jsem vymezení pojmu od Jiřího Kubíčka ze 

skript Filmové fakulty AMU v Praze Úvod do estetiky 

animace: „Umění animace je vytváření pohyblivých 

obrazů všemi technikami s výjimkou živé akce“ 

(Kubíček 2004, str. 9). Z definice lze vyvodit, že se 

jedná o svébytný druh pohyblivého umění, který je 

blízký hranému filmu, ale v podstatě to je úplně něco 

jiného – jedná se o jinou reprezentaci reality. Rozdíly

oproti hranému filmu jsou ve způsobu vytváření 

záznamu a v odlišných výrazových prostředcích. Při 

natáčení hraného filmu se děj odehrávající se před 

kamerou časově a pohybově neliší od záznamu, 

zatímco v animaci ano – animátor pomocí techniky

21. Groeing, M; Brooks, J., L.; Simon, S.: The Simpsons, animovaný komediální seriál,  USA, 1987-

22. Park, N. a kol.: Shaun The Sheep, animovaný komediální seriál pro děti, V. Brit., 2007-

                                                
13 McCLOUD, S.; Jak rozumět komiksu. Praha: BB art, 2008, 1.vyd. ISBN 978-80-7381-419-9, str. 66
14 McCLOUD, S.; Jak rozumět komiksu. Praha: BB art, 2008, 1.vyd. ISBN 978-80-7381-419-9, str. 89
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vytváří iluzi pohybu, času a zvuku. Nezáleží, jakou formu animátor zvolí (loutky, kresbu, 

špendlíkovou techniku, digitální grafiku, reálné předměty..) (v animovaném filmu také mohou 

účinkovat lidští herci, avšak je s nimi zacházeno jako s loutkami – tzv. „pixilace), vždy musí 

sám, pomocí techniky („okénko po okénku15“) vytvořit iluzi pohybu. Dále je důležité, že 

animace se nesnaží přinést věrohodný záznam 

reality – právě naopak – její podstata spočívá ve 

výrazné stylizaci, karikatuře. Tím je, zejména 

kreslená animace blízká komixu a také z něj 

přebrala některé výrazové prostředky. Příkladem 

komického zaměření animovaného filmu je dílna 

Walta Disneyho - Rudolf Urc ji popisuje jako: „... 

popisné vyprávění, které v zásadě používá 

osvědčené znaky komičnosti, akčnosti a 

groteskových gagů ..“ (Kubíček 2004, str.76).

23. Švankmajer, J.: Možnosti dialogu, animovaný film (12min, 35mm), 1982

3.2.3 Happening

Umění akce je zcela svébytná umělecká forma velmi odlišná od všech ostatních – má 

děj, odehrává se v čase a prostoru, balancuje na hraně výtvarného umění, divadla a hudby.

Významnou roli hraje jak umělec, tak divák. 

Přesto však logicky navazuje na vývoj před ním –

ať už na dadaistický kabaret Voltaire, akční 

malbu, umění s využitím náhody, konceptuální 

umění, landart, umění, kde proces vzniku se stává 

důležitějším, než výsledek. Happening se často 

zakládá na grotesce a absurditě – bláznivinách 

24. No Pants Day „Den bez kalhot“, happening, 2010, New York, metro

                                                
15 V digitálním filmu samozřejmě žádná okénka, jako na celuloidovém pásu neexistují, spojení jsem použila pro 
názornější představu
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a švihlostech, které se v běžném 

světě nestávají. Právě v uvědomění si

stereotypů prostřednictvím absurdního konání

(či přihlížení jemu) spočívá jeho komický 

půvab.

V současné době oblíbenost happeningu

„mimo umění“ narůstá -  stávají se jakýmsi 

fenoménem, jejichž popularita se šíří zejména 

prostřednictvím sociálních webů. Je to 

například akce "freezing", kdy  předem 

domluvení účastníci na znamení „zmrznou“ –

přestanou se hýbat - většinou na nějakém 

frekventovaném místě; nebo "zombiewalk", což 

je průvod lidí přestrojených za zombie; či „no 

pants day“ (den bez kalhot) , který se 

uskutečňuje v New Yorku a mnohé další.

25. Zombie Walk „Pochod zombie“, happening, 2010

26. Ball, H.: přednes básně Karawane, performance, 1916, Kabaret Voltaire
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4 Výzkum vnímání komického u dětí a mládeže 

4.1 Cíle výzkumu
Jako hlavní otázku (problém) výzkumu jsme určili zjistit, jak mladí lidé (konkrétně 

studenti gymnázií) vnímají různé typy a formy komiky, vyzkoumat, které jsou jim blízké, 

jaké vnímají pozitivně a které naopak nechápou a nevyhledávají. Cílem je také ověřit jejich 

schopnost a chuť vytvářet výtvarnou a literární komiku. Dále bychom prostřednictvím 

výzkumu chtěli získat konkrétní příklady komiky a humoristů, které preferují. Výběrem a 

porovnáním dvou věkově odlišných skupin respondentů (studenti gymnázií a vysokoškoláci) 

bychom také chtěli porovnat vliv věku a vzdělání na chápání a vnímání komična. Celkově si

ověřujeme hypotézy vytvořené na základě teorie Doc. PhDr. Boreckého a vlastních 

zkušeností.

Konkrétní výsledky využijeme při vytváření pedagogického projektu „na míru“ –

určeného středoškolským studentům (studentům gymnázií) - a to jak jimi pozitivně vnímané a 

přijímané komiky k motivaci, tak přímo ke složení struktury úkolů. Výsledky poslouží jako 

vodítko, který typ humoru a výtvarnou formu zvolit. Dotazník by v konkrétní třídě zároveň 

mohl sloužit jako prvotní motivace a „ochutnávka“ budoucího projektu. Celkově se chceme 

zaměřit na podporu a rozvíjení komiky, zejména té, která je u mladých lidí „zakrnělá“.

4.1.1 Specifický slovník diskursu humoru

Další otázkou, kterou nelze vynechat, je zkoumání specifického slovníku diskursu 

komiky, jak je užíván a chápán žáky a jak je používán v odborné literatuře16. V teoretické 

práci užíváme odborné názvosloví a taxonomii, tak jak ho pro češtinu stanovil Borecký

(Borecký, 2000). Ve výzkumu jsme se však částečně vrátili k běžnému užívání pojmů (pro 

srozumitelnost respondentům), avšak zároveň si uvědomujeme a zkoumáme, jaké odlišné 

významy studenti jednotlivým znakům přikládají. Na toto téma by se dal zaměřit celý 

výzkum, avšak nedaly by se zároveň zkoumat preference jednotlivých respondentů v oblasti 

komiky. A to proto, že významy jednotlivých znaků a vnímání humoru jsou nezávisle na sobě 

založeny na subjektivním vnímání, a tedy neslučitelné.

                                                
16 Jejich odlišností jsme se zabývali v první kapitole (kap. 2.1 Problémy spojené se zkoumáním humoru a kap. 
2.1.1 Terminologie).
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4.1.2 Podotázky (podproblémy)

Zde uvádíme seznam podotázek, které zkoumáme: jaký typ komiky respondenti preferují 

- jestli ho používají a považují za komický, jestli jsou schopni rozlišovat mezi ironií (parodií), 

sebeironií (humorem) a absurdní komikou (černým humorem, mystifikací, nadsázkou). Dále, 

jaké vizuální formy komiky upřednostňují (jestli je znají a vyhledávají): kreslený vtip 

(výtvarný, literární), fotografický vtip, karikaturu, komix, animaci a dokresbu.

Také chceme zjistit, jak se staví k humoru v umění, jestli ho vnímají pozitivně či 

negativně. Dále se snažíme ověřit míru imaginace respondentů při vytváření vizuální a 

literární komiky a také chceme získat konkrétní příklady jimi preferované komiky. Snažíme 

se také zjistit, co je pro celkové hodnocení ukázky rozhodující, jestli výtvarná forma, typ 

humoru nebo nebo něco jiného.

4.2 Předmět (pole)
Předmětem výzkumu se stali studenti gymnázií a posluchači vysokých škol. Zařazeni byli 

gymnazisté studující v Praze (Gymnázium Voděradská a Gymnázium Na Pražačce) a na 

střední Moravě (Gymnázium Šlapanice). Celkem 25 respondentů ve věku 17 – 19 let, z toho 

56% studentů a 44% studentek.

Vysokoškoláci byli převážně posluchači výtvarné výchovy na pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze, 10 respondentů ve věku 21 - 28 let, 20% mužů a 80% žen.

4.3 Hypotéza 
Nejprve uvádíme hypotézy vycházející z Restitutivní ontogeneze komiky Doc. PhDr. V. 

Boreckého17. Předpokládáme, že téměř všichni budou pozitivně přijímat ironii (zesměšňování 

někoho jiného, než oni sami), protože je to „nejprimitivnější“ typ komiky, který je jedinec 

schopný reflektovat. Sebeironii bude kladně hodnotit už jen někdo.

U rozlišování různých typů směšnosti budou výsledky velmi individuální, protože záleží 

jak na osobním vnímání jedince, tak také na významu, který danému znaku („typu komiky“) 

přikládají. V základních kategoriích, vycházejících z Boreckého Teorie komiky 

předpokládáme menší rozdíly, než v podrobnější typologii18. Pojem, který by mohl mít 

ustálený význam a zároveň kladné přijetí mládeží je „černý humor“ – nebudou ho považovat 

za nevkusný a naopak hodnotit kladně.

                                                
17 Kapitola 2.2.2 Hledání identity prostřednictvím komiky (Restitutivní ontogeneze komiky)
18 Kapitola 3.1 Typologický rozbor humoru v ukázkách  výtvarného umění a vizuální kultury
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U typů výtvarních forem předpokládáme menší rozdíly v hodnocení a dobrou orientaci ze 

starny respondentů. Celkově se domnímáme, že nebudou preferovat karikaturu, jejíž konotace 

jsou spíše negativní, bývá spojována s kýčem.

Očekáváme, že při tvorbě komiky se u malé části dotazovaných neprojeví žádná 

imaginace. Většina však bude schopna vytvořit buď literární nebo výtvarný vtip (vycházíme 

z obecného předpokladu, že „nadání“ bude přítomno alespoň pro jeden typ). U výtvarné 

komiky se zřejmě projeví jistá schematičnost v opakování prvků a podobnosti některých 

výsledků (podle zažitých obecných schemat pro doktresbu).

Na základě obecné kauzality předpokládáme, že ukázky, které už znali předem budou 

hodnotit jako vtipnější, protože už o nich budou mít určitou představu, budou znát jejich 

kontext. Celkově očekáváme, že směšnost v umění budou vnímat pozitivně, protože si otázku 

spojí s ukázkami uvedenými v dotazníku (tato položka je však poněkud sugestivní).

Předpokládáme také rozdíly v celkových výsledcích gymnazistů a vysokoškoláků. U 

vysokoškoláků, také vzhledem k výtvarnému zaměření a věku převážné většiny respondetů, 

předpokládáme menší přijetí „černého humoru“ a naopak větší míru imaginace při vytváření 

výtvarného humoru.

4.4 Metody
Jako výzkumnou metodu jsme zvolili dotazník s uzavřenými, polouzavřenými a 

otevřenými otázkami. Vzhledem k cíli studie by byly vhodné rozhovory, avšak 

kvůli technickým a organizačním podmínkám jsme od nich raději upustili, částečně je 

nahrazuje zařazení otevřených otázek.

Konkrétní výzkumný nástroj jsme vytvořili na základě hypotéz s přihlédnutím k velmi 

subjektivní podstatě směšnosti.

Validitu a reliabilitu dotazníku jsme se snažili zajistit zastoupením všech podproblémů v 

položkách dotazníku, konzultacemi s vedoucím práce a provedením pilotního výzkumu.

4.4.1 Rozbor dotazníku19

Nejprve uvádíme problémy (podproblémy) a jim odpovídající položky, které budou

vyhodnocovány kvantitativní metodou:

                                                
19 Celý dotazník a obrazové ukázky k první položce (které jsou jeho přílohou) naleznete na konci práce 
v Přílohách.
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Položky, které zkoumají, jaký typ komiky (ironie (parodie), sebeironie (humor), absurdní 

komika (černý humor, mystifikace, nadsázka) respondenti preferují jsou: Položka č.1 , kde 

dotazovaní hodnotí přiložené obrazové ukázky: 1.komix, Max Cannon: Red Meat20;

2.instalace Marcel Duchamp: Fontána21; 3. Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q.22; 4. vtip; 5. 

Ztohoven: Mediální realita 200723 (fiktivní atomový výbuch v Černém Dole, pořad Panorama, 

ČT2, 17. června 2007). U každého příkladu volí „míru vtipnosti“ dané ukázky na nabízené 

škále: velmi vtipné, vtipné, nic moc (nechápu to/ je to vážné/ hloupost/ nevkusné). Dále 

položka č. 8 (Jaké pocity byste měli, kdybyste místo Mony Lisy dokreslovali svou 

fotografii?), která zkoumá, jak se dotazovaní staví k sebeironii (konkrétně výtvarnému 

zesměšňování vlastní podoby ve srovnáním se zesměšňováním někoho jiného). Volí mezi 

stejnými, méně příjemnými a nepříjemnými pocity, mohou vybrat možnost „nevím“, nebo se 

volně rozepsat (možnost „jiné:“).

Dále zkoumáme, jak vnímají jednotlivé typy komiky (ironii (parodii), sebeironii (humor), 

absurdní komiku (černý humor, mystifikaci a nadsázku)), jaký těmto znakům přikládají 

význam a jak je subjektivně vnímají. Opět se jedná o ukázky k položce č. 1 – dotazovaní 

určují, o jakou formu komiky z nabízených možností se jedná.

Jak se staví k různým výtvarným formám spojovaným se směšností zjišťujeme 

prostřednictvím položky č.5, kde respondenti seřazují jednotlivé výtvarné formy (kreslené 

vtipy se slovy, kreslené vtipy beze slov, komixy, animované filmy/seriály, karikatury a 

legrační fotografie) podle oblíbenosti. Jistá kontrola probíhá ještě pomocí otázky č.1, kde 

hodnotí jednotlivé ukázky24 na základě vlastních vizuálních preferencí (vzhledově se mi: líbí, 

neutrálně, nelíbí).

Zároveň obsahové i formální preference a také to, která z těchto dvou složek je pro 

respondenty určující, zjišťuje položka č. 2 (Která ukázka25 Vám připadá nejlepší? Popřípadě 

proč?).

                                                
20 CANNON, M.; Red Meat; Své registry odtajňuje Max Cannon. – viz. Lit
21http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Marcel_Ducha
mp.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcel_Duchamp.jpg&usg=__pFN3JGpyClPr0ivSt
DH3gIEwQRU=&h=1269&w=1074&sz=193&hl=en&start=18&um=1&tbnid=RzsyvIcJA7LwLM:&tbnh=150
&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dduchamp%2Bfountain%26imgsz%3Dl%26hl%3Den%26client%3Dopera
%26rls%3Dcs%26sa%3DX%26tbo%3D1%26um%3D1 9.3.2010

22 SASSOON, D.; Mona Lisa : historie nejslavnějšího obrazu na světě, str. 240 – viz. Lit.
23 http://www.ztohoven.com/cz/medialni_realita  9.3.2010
24 Viz první odstavec této kapitoly
25 Myšleno ukázky k položce č. 1 – viz první odstavec této kapitoly
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Přímý vztah mezi předchozí percepcí (zkušenosti s dílem) a působením tohoto na 

vnímání díla jako komičtějšího ověřujeme prostřednictvím položky č. 3 (Které ukázky26 už 

jste znal/a?) a porovnáním s hodnocením míry komičnosti jednotlivých obrázků.

To, jak se staví ke směšnosti ve výtvarném umění zkoumá možná poněkud sugestivní 

položka č. 4 (Humor ve výtvarném umění vnímám: pozitivně – spíše pozitivně – neutrálně –

spíše negativně – negativně).

Problémy, které budeme zjišťovat kvalitativní27  metodou:

Jedná se jak o doplňující volné položky, mající spíše ilustrační charakter, tak i o položky 

zcela zásadního významu zejména pro směřování pedagogického projektu. Těmi jsou 

položky, které ověřují míru a schopnost imaginace respondentů při vytváření směšnosti. 

Literární komika je zkoumána položkou č. 6 – ukázka kresleného vtipu Bill Watterson: 

Calvin and Hobbes28 (Doplňte, co by mohl kluk říkat:). Výtvarná imaginace komična v č.7

(Dokreslete Monu Lisu podle svého (inspirujte se ukázkou č. 4 - Marcel Duchamp: 

L.H.O.O.Q.29).

A nakonec volná dobrovolná položka č. 9, jejichž prostřednictvím chceme získat 

konkrétní vzorky a odkazy na dotazovanými preferovanou komiku (Jaký 

spisovatel/malíř/film/seriál.. je vaše „krevní skupina“ humoru? Napište/nakreslete svůj 

oblíbený vtip).

4.5 Způsob hodnocení (zpracování)
Kvantitativně získaná data byla přepočtena a vyhodnocena dohromady pro každou 

skupinu (sečtením a následným přepočtením na procenta) a výsledky dvou skupin 

respondentů byly porovnány. Zpracování a vyhodnocení pak probíhalo zejména 

prostřednictvím grafů a diagramů.

Informace kvalitativního charakteru byly vyhodnoceny prostřednictvím kódování,

vytvoření obecných skupin podle opakujících se odpovědí a jejich následujícím rozřazením. 

Prezentace a zobrazení výsledků je opět grafická, navíc doplněná o reprodukce některých 

typických a výjimečných odpovědí.

                                                
26 Opět ukázky k položce č.1
27 HENDL, J.; Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace
28 http://www.ecollo.com/image.axd?picture=calvin-snowmean0gfdg.jpg
29 SASSOON, D.; Mona Lisa : historie nejslavnějšího obrazu na světě, str. 240 – viz. Lit.
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Ukázka hodnocená jako nejlepší
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4.6 Výsledky
Jak studenti vnímají komiku ve vizuální kultuře

Způsob vnímání, přijímání a hodnocení výtvarné komiky je nejlépe patrný z grafu, který 

ukazuje, která ukázka byla mezi respondenty procentuelně nejúspěšnější. Gymnazisté 

nejpozitivněji přijímali kreslený vtip reagující na aktuální téma („prasečí chřipka“), který 

zároveň využívá vizuální podobu známých kreslených postav (Medvídek Pů, Prasátko ..). 

Vtip tedy pracoval s trojím obsahem: tématem epidemie (strach, chování některých lidí), 

současností tématu a parodií na známou pohádku.

Vysokoškoláci nejlépe hodnotili dokresbu Marcela Duchampa, cynickou parodii na 

„nejuznávanější“ obraz světa, pro zasvěcené okořeněný ještě zašifrovaným kontroverzním 

poselstvím.

27. Graf 1: Ukázka hodnocená jako nejlepší

V diagramech na další straně je zobrazeno, jak respondenti svou volbu zdůvodňovali, co

bylo pro jejich vnímání a hodnocení komiky rozhodující. Ukázalo se, že nejvíce určující je 

obsah a kontext ukázky, výtvarné formě není přikládána taková váha.



36

Jaké hledisko brali vysokoškoláci v potaz při 
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28. Diagram 1: Jaké hledisko brali gymnazisté v potaz při určování nejlepší ukázky
29. Diagram 2: Jaké hledisko brali vysokoškoláci v potaz při určování nejlepší ukázky

To se potvrzuje i v následujícím grafu, kde jsou znázorněny preference výtvarné formy, 

které se na rozdíl od hodnocení komiky mezi gymnazisty a vysokoškoláky příliš neliší.

30. Graf 2: Preference výtvarné formy

Otázka vlivu předchozí znalosti ukázky (zejména kontextu) na její hodnocení je sporné. 

Gymnazisté zvolili za nejlepší příklad komiky, kterou téměř neznali, zatímco u 

vysokoškoláků opravdu „zvítězila“ nejznámější ukázka, zřejmě i díky tomu, že znalost 

kontextu zde rozšiřuje komický potenciál.
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Ukázky, které znali dříve, VŠ
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31. Diagram 3: Ukázky, které už znali dříve gymnazisté
32. Diagram 4: Ukázky, které už znali dříve vysokoškoláci

Sebeironie

33. Diagram 5: Jak gymnazisté vnímají sebeironii
34. Diagram 6: Jak vysokoškoláci vnímají sebeironii

Celkově není zesměšňování sebe sama mezi respondenty příliš populární, výsledky 

přesto nejsou špatné. Jen 15% gymnazistů a 10% vysokoškoláků by byla sebeironie 

vysloveně nepříjemná.

Rozlišování typů komiky

Na následující straně lze vidět, jak respondenti rozlišovali jednotlivé typy komiky u 

různých ukázek. Na první pohled se výsledky velmi liší, avšak pokud se soustředíme pouze 

na rozlišování základních kategorií (ironie, sebeironie a absurdita: černý humor, nadsázka a 

mystifikace), není rozdíl tak patrný. Přesto je typologie komiky velmi subjektivní.
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Rozlišování typů komiky

35. Diagram 7: M. Cannon, g
36. Diagram 8: M. Cannon, vš
37. Diagram 9: M. Duchamp, 

fontána, g
38. Diagram 10: M. Duchamp, 

fontána, vš
39. Diagram 11: M. Duchamp, 

L.H.O.O.Q., g
40. Diagram 12: M. Duchamp, 

L.H.O.O.Q., vš
41. Diagram 13: Vtip, g
42. Diagram 14: Vtip, vš
43. Diagram 15: Ztohoven, g
44. Diagram 16: Ztohoven, vš
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Komika ve výtvarném umění

Celkově studenti komiku ve výtvarném 

umění hodnotí pozitivně, konkrétně 

gymnazisté „spíše pozitivně“ a vysokoškoláci 

zhruba mezi „pozitivně“ „spíše pozitivně“.

Vytváření komiky

Ukázalo se, že každý respondent byl 

schopen vytvořit buď výtvarnou nebo literární 

komiku. Obě vytvořilo 70% gymnazistů a 

80% vysokoškoláků. Všichni vysokoškoláci 

vytvořili literární vtip, zatímco 20% 

gymnazistů vytvořilo jen výtvarnou a 10% jen 

literární komiku.

Výtvarná komika

Jak je patrné z obrázku vpravo, ve 

vytváření výtvarné komiky jsou studenti velmi 

originální, přesto se některé prvky opakují. 

Diagram na následující straně to ukazuje. 

Nejčastější byla úprava úsměvu a účesu, 

z propriet pak nejvíce respondentů dokreslilo 

náhrdelník a brýle, 2 respondenti viděli 

směšnost ve spojení Mona Lisa – pankáč, 3 jí 

přikreslili růžky, 2 Hitlerův knírek, jeden 

dokonce jizvu ála Harry Potter. Jednomu 

respondentovi přišlo dokreslování dětinské a 

odmítl je provést.

45. Vytváření výtvarné komiky (zleva doprava):
Andrea, 22; 

Matěj, 18; 
Ondřej, 20;
Honza, 28;

Karolína, 18;
Bětka, 17
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Výtvarný humor, zastoupení typů doplnění

33%
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propriety

aluze na soc.
skupinu
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aluze na něco
konkrétního
další46. Diagram 17: Výtvarný humor, 

zastoupení typů doplnění

Některé ukázky literární komiky (doplnění textu k obrázku B. Wattersona):

Ale mami, ty si neviděla Saw III.? Chtěl jsem to udělat podle té pohádky

..a tohle udělám na apríla všem svým přátelům..

Letos ti sněhuláci rostou ze země jako mochumůrky!

Mami, začínají se tu rozmáhat cikáni

Tak takhle vypadá peklo?

Jsou tam ještě?

I sněhulák radši spáchá seppuku30, než aby musel trávit čas s tebou, mami!

Á, tati, mají sněhuláci bílou krev?

Nestačilo by jim přinést fén?

Já jim říkal, ať to nedělají

Konkrétní ukázky jimi preferované komiky

Většina uvedla anglo-americkou televizní seriálovou produkci (animovaný sarkasmus 

Matta Groeinga – Simpsonovi zmínilo celkem 7 gymnazistů, sitcomy a seriály – například 

Červený trpaslík, Přátelé, IT Crowd, The Big Bang Theory a My Family), dále byly zmíněny  

komixové stripy, opět anglo-americké (Red Meat, Cyanide and Hapiness), jen jeden 

respondent uvedl český humor (a to spíše literární styl klasiků: Svěrák, Smoljak, Menšík, 

Holzman, Horníček a Werich). To se projevilo i v častém používání angličtiny při vytváření 

literárního humoru.

                                                
30 „Způsob rituální sebevraždy používaný v Japonsku, v Evropě je známější pod názvem harakiri“ http://slovnik-
cizich-slov.abz.cz/
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Nakreslené ukázky vtipů

Potvrzují preferenci černého humoru a sarkasmu.

47. Honzík, 19: Ukázka vtipu, kresba

48. Bára, 18: Ukázka stripu Spider-man, kresba

49. Bára, 18: Ukázka stripu Red Meat, kresba
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Shrnutí

Celkově se ukázalo, že studenti mají k humoru pozitivní vztah, preferují zejména černý 

humor a ironii, sebeironii už méně. Obecně nejvíce uznávají současnou anglo-americkou 

animovanou seriálovou a sitcomovou produkci, avšak ne přímo komerční a  nekvalitní 

produkty. Rozlišování typů komiky je velmi subjektivní, určující pro vnímání je zejména 

obsah a kontext díla. Výtvarná forma může vtipnosti napomoci. Jak gymnazisté, tak 

vysokoškoláci jsou schopni vytvářet originální a účinnou komiku. 
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Vlastní tvorba na téma humor
Při  přemýšlení o praktické výtvarné části jsem si uvědomila, že se v mé školní i 

mimoškolní tvorbě komiky poměrně často objevuje. Vybrala jsem některé starší a vytvořila 

jsem nové práce, které by se daly dobře využít ve výtvarné výchově.

4.7 Vlastní tvorba a komentář

4.7.1 Komixový strip „Boty“

50. Boty, strip, vlastní tvorba

Technika: kresba v Adobe Photoshop

Inspirace: Max Cannon: Red Meat; Jim Davis: Garfield; Daniel Schairich: MaFian life; Scott 

Adams: Dilbert; Charles M. Schulz: Snoopy (Peanuts), Roy Lichtenstein

4.7.2 Happening „Reakce na sochy žen ve veřejném prostoru“

51., 52. Reakce na sochy žen ve veřejném prostoru, happening, vlastní tvorba
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Technika: akce, fotografická a video dokumentace (viz přiložené CD)

Inspirace: Janine Antoni: Gnaw (Zakousnout se, hryzat), instalace s čokoládou a vepřovým 

sádlem, 1992; Lick and lather (Lízat a mydlit), 7 mýdlových a 7 čokoládových autoportrétů-

bust, 1993; Ságlová, Knížák, Beuys, Šimera

Happening jsem vymyslela a realizovala pod vedením Mgr.A. Michala Sedláka 

v semináři. Prostorová a objektová tvorba jako celosemestrální úkol na zadání: Studenti mají 

za úkol během semestru vytvořit objekt nebo určitou objektovou intervenci do vybraného 

prostředí ve veřejném prostoru. Tento objekt musí být v určitém symbiotickém vztahu 

v přeneseném slova smyslu s určitou lokalitou, místem.

Jako hlavní motiv jsem zvolila symbiotický vztah žena – „libůstka“ (pochutiny jako káva 

a různé sladkosti, předměty, které přispívají k pohodlí, například deštník, věci měkké a 

heboučké, voňavé, předměty spojené s příjemným odpočinkem, například knížku nebo 

hudbu). 

Demonstrovala jsem to v happeningu „zpříjemňování života soch žen“ zcela v souladu se 

současnou společností, orientovanou na hédonismus a konzum. Avšak bez jakéhokoli 

kritického hlediska, pokusu o zesměšnění sochy nebo nějakého trvalého zásahu. Celou akci 

jsem pojala jako ryze osobní komunikaci mezi mnou a sochou (zvolila jsem také atributy, 

které mám sama ráda). Své aktivity jsem volila v souladu s umístěním sochy, výrazem tváře, 

stářím a činností, kterou zobrazená provádí.

4.7.3 Groteska „Příšerná příhoda“

Technika: Video, groteska (viz 

přiložené CD)

Inspirace: Charlie Chaplin, 

Buster Keaton

Spolupráce s Marií Sovovou, 

Kristýnou Flanderovou, Janem 

Sovou a Robinem Fremundem

53. Příšerná příhoda, groteska, 
vlastní tvorba
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Groteska Příšerná příhoda vznikla jako závěrečná práce na volné zadání v celoročním 

semináři Dokumentární tvorba – video a střih u Mgr. Lindy Arbanové. Na dekoracích, 

kostýmech, charakterech herců a celkovém konceptu jsme spolupracovaly se 

spolužačkou Marií Sovovou (jejíž film se odehrává na stejném místě a hrají v něm stejní 

herci, avšak má jiný děj).

4.7.4 Prostorová karikatura „Rádobydrsňák“

Technika: modelování z hlíny, fotografická 

dokumentace (viz přiložené CD)

Velikost: 11x 9x 6,5 cm

Inspirace: Hladký, Stefan, Guttfreund, Zívr

54. „Rádobydrsňák“, socha – hlava, vlastní tvorba

4.7.5 Soubor fotografií „Legrácky“

55., 56. Legrácky, digitální fotografie, vlastní tvorba
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Technika: Fotografie (viz. přiložené CD)

Inspirace: Dušan Pálka

Soubor fotografií „Legrácky“ vznikl jako výstup předmětu Autorská fotografie pod 

vedením PhDr. Jana Šmída. Jedná se vlastně o fotografické výtvarné vtipy – záznam 

komických a absurdních situací. Součástí souboru byla i esej, kde jsem se pokoušela o 

kategorizování těchto směšných okamžiků.

4.8 Komentář vzhledem k pedagogickém projektu

4.8.1 Vtip a Komixový strip

Kresba vlastního vtipu / stripu

Vtip a strip jsem se rozhodla shrnout dohromady, protože se formálně jedná prakticky o 

totéž. Když pominu příběh a poentu, které je třeba vymyslet, zůstává už jen poněkud rutinní

kreslířská práce s nutným přímým vztahem k realitě (u komixu je třeba ještě větší zručnosti, 

protože postavy se opakují a musí být vždy jasně rozeznatelné). Kresbu rukou jsem shledala 

jako rozhodně nevhodnou. U většiny, včetně mě, by tato technika vedla k neuspokojivému 

výsledku, v porovnání s profesionálními kreslíři k poklesu výtvarné sebedůvěry a celkovému 

znechucení tématu.

Proto bych volila techniky, které rutinní práci ulehčí a které přirozeně vedou k 

abstrahování tvarů (a tím i napomáhají k obdhalení vlastního kreslířského stylu). Ručně je 

možné například vystřihování z černobílých (barevných) papírů, kde je možné totožné tvary 

zkopírovat obkreslením, eventuelně těžší malba velkým štětcem. Všeobecně je také nutné 

mnohonásobně zvětšit formát oproti nám běžné známé podobě vtipu nebo stripu. Z grafických 

programů dávám jasnou přednost těm vektorovým – u bitmapy vzniká stejný problém, jako u 

kresby.

Jako další alternativa se nabízí i divadelní zinscenování scény studenty a následné 

zaznamenání vtipu nebo stripu fotograficky (viz. kap. Fotokomix)

Vymýšlení nových textů k již nakresleným vtipům / stripům / komixům / čemukoliv

Úkol spíše literární, avšak celkově zábavný a kreativní. Může být cestou k totálně 

absurdní komice (vymyslet naprosto nesmyslnou poentu zvládne každý a děti mohou soutěžit 

o tu nejbláznivější), k parodii (zejména pozměněním textu u včeobecně známých obrazů), 
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4.8.2 Happening – reakce na sochy ve veřejném prostoru

Tento úkol je, myslím zábavný a dobře proveditelný. Vzhledem ke spolupráci více 

studentů ve skupince pro ně bude i snažší a rychlejší vymyslet vlastní poentu a při provádění 

akce by se neměli stydět (a ten, kdo s tím má problém, může akci zaznamenávat). Důležité je 

aktéry nadchnout, aby pochopili, co se po nich chce, aby si to užili, vychutnali smysl 

nesmyslu a happeningu.  

4.8.3 Groteska

Groteska tak, jak jsem ji natočila já, je časově velmi náročná záležitost, která vyžaduje

alespoň základní znalost filmové řeči, zručnost a technické vybavení. Proto je samozřejmě 

vhodné ji zařadit do výuky na školách (seminářích) se zaměřením blízkým filmu, jinak bych 

úkol zjednodušila. Raději, než video, bych použila pixelaci, která už sama o sobě působí 

groteskně a studenti se mohou soustředit na příběh, herectví a výtvarné zpracování kostýmů a 

dekorací. 

4.8.4 Prostorová karikatura

Pro práci v prostoru by měli mít studenti už nějaké zkušenosti s materiálem, aby se se 

mohli zaměřit jen na karikaturní portrét a „nebojovat“ s technikou. Ještě před modelováním 

by měli mít jasnou představu, například prostřednictvím skici si vyzkoušet, jestli jejich nápad 

funguje.
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5 Pedagogický projekt na téma humor
Tato kapitola je zaměřena na možnosti využití humoru jako téma v hodinách výtvarné 

výchovy. Navazuji zde na rozbor komiky ve výtvarném umění a vizuální kultuře z hlediska 

výtvarných technik a typologie komiky, dále vycházím z výsledků výzkumu a vlastní 

tvorby31. Kromě možností a úskalí spojených s komikou uvádím návrh projektu, kde 

vycházím z konceptu „projektového vyučování“ Věry Roeselové32, jen vynechávám problém 

„přidané hodnoty“, který někde ho nahrazuji „možným přesahem úkolu“ v podobném smyslu.

Celkově je projekt orientován spíše konceptuálně, od žáků se více očekává živá účast 

v debatách a vlastní nápady na originální řešení, než precizní výtvarné zpracování. Úkoly a 

ukázky jsem se snažila vybrat tak, aby vedly k přemýšlení a následnému samostatnému 

rozvoji problému studentem. Materiálově se jedná jak o použití současných technologií 

(digitální fotografie, video, grafické programy), tak i těch tradičních, u nichž není kladen 

takový důraz na natrénovanou zručnost a talent. Technnicky i obsahově jsou jednotlivé úkoly 

inspirovány zejména současným (a moderním) uměním a vizuální kulturou. Jednotlivé úkoly 

na sebe přímo nenavazují, lze je tedy zařadit i jednotlivě.

5.1 Komu je projekt určen
Projekt je zaměřen spíše na starší středoškolské studenty (studenty gymnázií). Ty jsem 

zvolila zejména kvůli věku - potřebě dostatečně rozvinutého smyslu pro komické33, aby 

mohla být využita celá škála typů humoru až po absurdní komiku. Úkoly lze využít na 

jakékoliv střední škole34 - například na školách uměleckého nebo technického zaměření k 

rozvoji konkrétní techniky, zároveň s důrazem na obsah. Důvod, proč jsem se zaměřila na 

gymnázia, je znalost prostředí a myšlení těchto studentů z vlastní zkušenosti.

5.2 Možnosti a úskalí tématu humor ve výtvarné výchově
Nejočividnější přednost komiky spočívá v její atraktivitě – zábavnosti, pozitivní konotaci 

zajištěné relaxační funkcí směšnosti, současností námětů, i ukázek vizuální kultury, které se 

k tématu vážou. Možnosti využití humoru v sobě zároveň skrývají bohatý potenciál pro

                                                
31 Kapitoly: 3.Komika ve výtvarném umění a vizuální kultuře, 4. Výzkum vnímání komického u dětí a mládeže a 
5.Vlastní tvorba na téma humor – reflexe v návaznosti na pedagogický projekt

32 ROESELOVÁ, V.; Didaktika výtvarné výchovy
33 Viz Kapitola 2.2.2 Hledání identity prostřednictvím komiky (Restitutivní ontogeneze komiky)
34 Některé úkoly i  na ZŠ, či ZUŠ 
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zprostředkování závažnějších témat, také pro rozvoj osobnosti, získání emocionální a 

rozumové rovnováhy (funguje jako prostředek vyrovnání se s rozpory světa), získání 

nadhledu, tolerance a empatie, cestě k nalezení sebeidentity a mnoho dalšího. Prostřednictvím 

projektu by se studenti také měli naučit rozumět řeči výtvarného humoru a sami ho i vytvářet.

Problémem může být velmi individuální charakter vnímání komiky, což vyžaduje  

poskytnutí dostatečné míry svobody a tolerance, jak mezi žáky navzájem, tak zejména ze 

strany učitele. Komiku nelze hodnotit a v žádném případě nelze od někoho striktně 

požadovat, aby ji vytvářel. Vznik směšného nápadu lze podpořit vhodnou stimuací –

například humornou atmosférou podpořenou komickým naladěním učitele, ukázkami různých 

forem komiky od renomovaných autorů, myšlenkovou svobodou a tolerancí). Často je také 

třeba delšího času (i týden), než nápad vznikne.

Z hlediska výtvarné kultury lze studentům prostřednictvím humoru zábavnou formou

přiblížit současné a moderní umění zaměřené na obsah a sdělení. Velká nevýhoda však 

spočívá ve výlučné orientaci jen na figurativní umění.

Úkoly jsem se snažila vymyslet a formulovat se zřetelem k těmto problémům. Žáci se 

mohou „zachytit“ i jiných, než komických složek úkolu – mohou se soustředit například spíše 

na formální stránku (a použít už existující vtip) a podobně. 

5.3 Kreslený humor
Kreslený humor skýtá mnoho možností využití, z nichž lze vybrat jen některé, případně 

dát vybrat přímo žákům, která forma je jim blízká apod. Ze vzniklých prací lze vytvořit

sborník například v podobě čísla humoristického časopisu.

5.3.1 Kreslené vtipy

Úkol spíše konceptuální, kreslit vtipy a karikatury je těžké a srovnání výsledků 

s profesionály by pro studenty bylo demotivující. Proto jsem se rozhodla soustředit se 

zejména na slovní řešení – vymýšlení textů k už existujícím vtipům.

Motivace

Motivací může být debata nad různými vtipy – zkoumání různých typů (literární, 

výtvarný, vtipné fotografie), porovnávání různých autorů (otázka kvality a kýče), jejich 

výtvarného a humorného stylu. Upřednostňují studenti spíše černý humor, parodii, či 

absurditu..? Dále je zajímavé zkoumat, jaká témata si humoristé často berou na paškál, 

porovnávat zpracování podobného tématu u různých autorů.
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Vizuální kultura

Autoři vtipů: Dan Perjovschi, Miroslav Barták, Švandrlík (Neprakta), Jiří Slíva, Vladimír 

Jiránek, Josef Lada, Dušan Pálka, Marek Douša, Stanislav Holý, Petr Urban (Pivrnec), Pavel 

Kantorek, Jan Vyčítal, Adolf Born, (Pavel Reisenauer, Miroslav Kemmel, Lubomír Tichý, 

Břetislav Kovařík, Václav Teichmann)

Vtip ve výtvarném umění, konceptuální umění: Kostabi, E. Baj, Keith Haring, Jiří Kolář, 

Maxim Velčovský, Jiří Valoch

Zadání

Upravujte a dokreslujte už existující vtipy / vymýšlejte nový, třeba i úplně absurdní text / 

přidejte nebo naopak odeberte slova – zkoumejte, jak působí váš nový vtip v porovnání 

s ostatními a s původním originálem. Využijte například princip přemístění vedoucí 

k absurdnímu kontrastu.

Výtvarná technika

Kombinace kresby, fotografie, koláže, dokresby, fotomontáže.. (práce s digitální 

fotografií, grafickými programy) (nebo jen návrh)

Výtvarný problém

Grafický design – kompozice, barevnost, kombinace linií, tvarů a materiálů, typografie

5.3.2 (Foto)Komix (strip)

Motivace

Zkoumání ukázek stripů, jak po formální, tak obsahové stránce. Forma odrážející rukopis 

autora vede k možnosti velké různorodosti stylů a technik. Nutno dodržet jen formu stripu -

“proužek” dvou až šesti komixových okének.

Obsahově lze vysledovat pravidelné rozložení příběhu – první okénko – úvod, druhá část 

– zápletka, pointa v závěrečné části. Dále je podnětné zkoumat různé typy humoru ve 

spojitosti se stylem a technikou, například poměr slovo – obraz, jaký autor zvolil.

Zadání

Vyberte si už existující strip/vtip apod. (nezapomeňte uvést autora, je-li známý), nebo 

vymyslete vlastní, glossující například absurdity života středoškolského studenta (možno 

zadat jako domácí úkol) a vytvořte jeho vlastní vizuální podobu.

Výtvarná technika
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Fotokomix – zinscenován studenty (nebo jiné: i netradiční - malba, spreje, šití.., kresba -

kopírování, scanování a následná úprava v grafických programech.., koláž – z 

fotografií/novin.., vektorové grafické programy př. Corel Draw apod.)

Vizuální kultura

Max Cannon: Red Meat; Jim Davis: Garfield; Daniel Schairich: MaFian life; Scott Adams: 

Dilbert; Charles M. Schulz: Snoopy (Peanuts); Roy Lichtenstein

Výtvarný problém

Grafický design – kompozice, barevnost, kombinace linií, tvarů a materiálů, typografie

5.3.3 Dokresba – zesměšňování reklamního ideálu 

Motivace

Absurdní kult krásy a těla – vzhlížení k neexistujícím androidům vytvořeným úpravou 

fotografií v grafických programech – ukázky opačného postupu, jak „hvězdy“ vypadají ve 

skutečnosti

Vizuální kultura

M. Duchamp: L.H.O.O.Q., Bacon, současné „lifestylové“ časopisy

Zadání

“Pomstěte” se “dokonalým” obrazům z reklam a časopisů – jak asi vypadají doopravdy? 

Výtvarná technika

Dokresba (černý fix, sprej přes šablonu..), nebo úprava v grafických programech

Možný přesah úkolu

Růst sebevědomí, uvědomění si pomíjivosti a nedůležitosti krásy

5.4 Happening – reakce na sochy ve veřejném prostoru
Motivace

Krátký úvod do umění akce (co to je, historie – vznik, ukázky výtvarné a vizuální kultury 

až po  současnost). Otázka, proč to lidé dělají? (Nabourat běžné vnímání reality, vymanit se 

ze stereotypů a tím si je uvědomit? Udělat něco nenormálního, uvolnit se – porušit zažitá 

společenská pravidla? Pobavit se? Udělat si legraci z diváků a i jim zpestřit den?)

Vizuální kultura

Kabaret Voltaire, Kaprow, Beuys, Knížák, Ságlová, Šimera

Současné akce: Freezing, Zombie walk, No Pants Day, Polštářová bitva..

Zadání
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Vymyslete (a zrealizujte) originální reakci na sochu ve veřejném prostoru (v blízkosti 

školy, kterou denně potkáváte). Uvědomte si, jaké reakce ve vás socha vyvolává, jak na vás 

působí. Dejte jí najevo, co si o ní myslíte, sympatizujete s ní, nebo byste ji naopak nejraději 

odstranili? Nemusí to být nic závažného, jen malá zábavná akce, při níž nedojde k trvalému 

zásahu do prostoru sochy. Můžete využít nabízené rekvizity a další předměty.

Výtvarný problém

Volba kostýmů, herectví – výraz tváře, pohyby, choreografie, načasování, volba  rekvizit

Výtvarná technika

Záznam akce – fotografie, video (digitálním fotoaparátem) / jen návrh – náčrt, popis

Možný přesah úkolu

Příjemnost vymanění se ze stereotypů – možnost, jak si “zařádit”, nebo jak na něco 

poukázat (demonstrace ap.). Tolerance k jinakosti. Uvědomění a všímání si soch ve veřejném 

prostoru

5.5 Groteska
Motivace

Zkoumání groteskních prvků (formálních i obsahových) na přikladech „Vizuální 

kultury“. Například typická dějová schemata – padání, honičky, dortová bitva apod.

Zadání

Vytvořte pixilaci s groteskním dějem (nebo vido), s bláznivou atmosférou a legračním 

vyústěním. Rozdělte se do skupin, kde každý bude mít nějakou roli: herci, scénáristé, 

kostyméři, střihači, zvukaři a „producenti“

Výtvarný problém

Skladba scén a montáž, efekty, volba hudby, herectví (výraz a kostýmy), prostředí

Výtvarná technika

Pixilace (fotografie seřazené v animaci např. pomocí programu MS Movie Maker –

přidaná hudba, střih) / (video)

Možný přesah úkolu

Porozumění a osvojení si filmové řeči - > kritické myšlení o filmu

Vizuální kultura

Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Laurel a Hardy
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5.6 Prostorová karikatura
Motivace

Fotografie/ karikatury/obrazy různých lidských typů – jaké vlastnosti mají studenti 

s daným vzhledem spojené? Platí tyto stereotypy vždy? 

Vizuální kultura

Sochařství: Hladký, Stefan, Guttfreund, Zívr

Zadání

Pokuste se o prostorovou karikaturu nějakého lidského typu (“puberťák“, „student“, 

„sígr“, „barbína“..). Snažte se vystihnout a zveličit hlavní znaky a atributy daného typu. 

Využijte stereotypy, které máte s daným typem spojené. Nesnažte se držet konkrétní reality, 

ale naopak vytvořte vlastní představu (která rozhodně nemusí být anatomicky správně).

Výtvarná technika

Modelování z hlíny – zmenšená hlava či figura (cca 30-40 cm) /pletivo a kašírování..

Výtvarný problém

Princip karikování (abstrahování + zveličení)

Možný přesah úkolu

Uvědomění a odbourání stereotypů, humor – sebeironie (naleznete se mezi karikaturami 

spolužáků?)
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5.7 Ověření v praxi - happening
Praktické ověření části projektu „Happening – reakce na sochy ve veřejném prostoru“ 

jsem uskutečnila 25. března na Gymnáziu Na Pražačce ve třetím ročníku čtyřletého gymnázia

(polovina třídy s výtvarným zaměřením, 10 

přítomných studentů) u profesorky Mgr. Renaty 

Brichcínové. Jednalo se o tři vyučovací hodiny, 

z nichž první probíhala v učebně a dvě v plenéru –

konkrétně u sochy W. Churchilla na Churchillově 

náměstí a sochy Jaroslava Haška v Prokopské ulici.

Hodinu jsem zahájila dotazníkem (viz. 

Výzkum), poté už jsem postupovala podle rozpisu 

úkolu. Představila jsem jim specifika umění akce 

(které zatím neznali) zejména prostřednictvím 

fotografií a videí35, na které reagovali velmi 

pozitivně. Poté jsem jim přiblížila zadání, ukázala 

fotografie konkrétních soch a na jejich žádost ještě 

pustila záznam ze své akce. Dále jsem nabídla 

množství různých předmětů, které mohli použít jako 

rekvizity. Některé z nich nepoužili, jiné, například

telefon s vytáčecím číselníkem, měly velký úspěch.

Zhruba po čtvrt hodině příprav (a celkem 

vlažného domlouvání) jsme se vydali do terénu. 

Vtipné spontánní akce („telefonování“), kterých se 

zúčastnila i profesorka, probíhaly už cestou 

v tramvaji. U sochy Churchilla se nejdříve jako 

problém projevil příliš vysoký podstavec, na který se 

posléze

57. Studentí Gymnázia Na Pražačce: „Telefonování“,happening, tramvaj, Praha, 2010 
58. Studenti G. Na Pražačce: Reakce na sochy ve veřejném prostoru, „Uklízečky“,

happening, Praha, Churchillovo náměstí, 2010

                                                
35 Viz prezentace „Umění akce“ na přiloženém CD
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(po konzultaci s profesorkou a mou podporou) odhodlaly vylézt dvě studentky v podobě 

uklízeček s žehličkou a kartáčem. Akce „úklid“ měla velký úspěch zejména díky 

exhibicionismu a nasazení aktérek (náměstí bylo plné lidí a všichni  překvapeně koukali).

Ostatní studenti byli nadšeni výkony spolužaček a chválili je. Potom už jsme zamířili k soše 

Jaroslava Haška, která jim od začátku asociovala žehlicí prkno. Toho využil jeden student, 

který bravurně předvedl ženu v domácnosti i 

s telefonátem ohledně „šunkofleků“. To, že soše 

okamžitě nasadili klobouk, už jaksi patřilo k věci. Dále 

Haškův kůň posloužil jako lavička pro milostný 

rozhovor, prostranství kolem pak jako jeviště pro 

moderní gymnastiku se stuhou. Poté ještě dva studenti 

předvedli parodii na drsný výslech s mučením. Akci 

zakončila studentka bláznivou jízdou „na koni“ –

spolužákovi kolem sochy. Pak už neměli žádné nápady 

a akce byla ukončena. Tři studentky se aktivně 

nezapojily, i když se podílely na vymýšlení a záznamu 

akce36 (ten jsem prováděla také já a profesorka).

Moje hodnocení: Celkově se mi, myslím, podařilo 

dosáhnout mého záměru a jsem s výsledky spokojená. 

Vděčím zejména p. profesorce Brichcínové, jejímu 

vztahu se studenty, humoru a spontánnosti, které mi to 

celé velmi usnadnily. Moje obavy (že se budou stydět a 

odmítat provádět akce a že nebudou mít nápady), které 

jsem se snažila odbourat už prostřednictvím motivační 

prezentace, se ukázaly jako liché. Mohla jsem se tedy 

více soutředit na výchovný a vzdělávácí aspekt, který 

by úkolu, zejména vzhledem k věku studentů dodal 

větší smysl.

59 Studenti G. Na Pražačce: Reakce na sochy ve veřejném
prostoru, „Žehlení“, happening, Praha, Prokopská ul.

60 Studenti G. Na Pražačce: Reakce na sochy ve veřejném
prostoru,„Výslech“, happening, Praha, prokopská ul.

                                                
36 Viz přiložené CD
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6 Závěr 

Při zkoumání humoru narážíme na mnoho problémů způsobených značnou abstraktností 

a subjektivitou tohoto mnohovrstevnatého fenoménu, prostupujícího snad všemi obory 

lidského konání. Existuje mnoho hypotéz, které se snaží podstatu komiky odhalit, většinu 

však nelze dokázat ani vyvrátit – na každé je trocha pravdy.

Pokud se odpoutáme od zkoumání podstaty humoru, získáváme však už jasně doložené 

poznatky – například ohledně pozitivního působení komiky a smíchu pro rozvoj osobnosti, či 

v sociální interakci. Zcela specificky pak humor funguje, stane-li se neoddělitelnou součástí

života jedince, k čemuž nemá většina mladých lidí daleko, jak se ukázalo ve výzkumu. 

Důležité také je, jak širokým polem komiky disponujeme, jestli jsme zakrněli ve stadiu 

nejprimitivnějším, výsměchu druhým, dokážeme se zasmát i sami sobě, či čerpáme z bezedné 

studnice absurdní komiky.

   Ukázalo se, že ve výtvarném umění i mimo ně existuje mnoho komických ukázek, 

kvalitních i méně hodnotných, které skýtají mnohé možnosti interpretace a využití ve 

výtvarné výchově. 

Celkově se potvrdilo, že humor jako obsah výtvarného umění je velmi nosná, zajímavá a 

studenty pozitivně přijímaná náplň výtvarné výchovy.
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Seznam příloh:

1. Dotazník, viz. str. 66 - 67

2. Obrazové ukázky k dotazníku, viz str. 68 - 69
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Prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který zkoumá vnímání komiky u mladých lidí (studentů gymnázií). Výzkum je anonymní 
a informace budou použity jen do mé bakalářské práce. Vybranou odpověď prosím zakroužkujte nebo doplňte prázdné místo.
Jana Kerhartová, autorka výzkumu

Křestní jméno: ____________________         Věk: ____             Muž – Žena                            Typ školy: ZŠ – SŠ – gymnázium

1. Zakroužkujte:

Ukázka 1 
Komix Red Meat 

vzhledově se mi: líbí neutrálně nelíbí

je to: velmi vtipné vtipné nic moc / nechápu to / vážné / hloupost / nevkusné

jedná se o: ironii/parodii sebeironii absurdní komiku / černý humor / nadsázku / mystifikaci

Ukázka 2 
instalace

vzhledově se mi: líbí neutrálně nelíbí

je to: velmi vtipné vtipné nic moc / nechápu to / vážné / hloupost / nevkusné

jedná se o: ironii/parodii sebeironii absurdní komiku / černý humor / nadsázku / mystifikaci

Ukázka 3
L.H.O.O.Q. 

(M. Duchamp)

vzhledově se mi: líbí neutrálně nelíbí

je to: velmi vtipné vtipné nic moc / nechápu to / vážné / hloupost / nevkusné

jedná se o: ironii/parodii sebeironii absurdní komiku / černý humor / nadsázku / mystifikaci

Ukázka 4 
(Vtip)

vzhledově se mi: líbí neutrálně nelíbí

je to: velmi vtipné vtipné nic moc / nechápu to / vážné / hloupost / nevkusné

jedná se o: ironii/parodii sebeironii absurdní komiku / černý humor / nadsázku / mystifikaci

Ukázka 5 
Mediální realita

(Ztohoven)

vzhledově se mi: líbí neutrálně nelíbí

je to: velmi vtipné vtipné nic moc / nechápu to / vážné / hloupost / nevkusné

jedná se o: ironii/parodii sebeironii absurdní komiku / černý humor / nadsázku / mystifikaci

2. Která ukázka Vám připadá nejlepší? _______ Popř. proč: ___________________________________________________________

3. Které ukázky už jste znal/a? ________________________________________________

4. Humor ve výtvarném umění vnímám: pozitivně – spíše pozitivně – neutrálně – spíše negativně - negativně

5. Dávám přednost: (seřaďte podle oblíbenosti, 6 – nejoblíbenější, 0 - to, co vás nezajímá)

A) Kresleným vtipům se slovy

B) Kresleným vtipům beze slov

C) Komixům

D) Animovaným filmům/seriálům

E) Karikaturám

F) Legračním fotografiím
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6. Doplňte, co by mohl kluk říkat: _______________________________________________      7. Dokreslete Monu Lisu podle 

svého 

___________________________________________________________________________      (inspirujte se ukázkou č. 4):

8. Jaké pocity byste měli, kdybyste místo Mony Lisy dokreslovali svou fotografii?

Stejné – méně příjemné – nevím – nepříjemné – jiné: _________________________________

9. Otázky navíc - nepovinné:
Jaký spisovatel/malíř/film/seriál.. je vaše „krevní skupina“ humoru? _____________________
Napište/nakreslete svůj oblíbený vtip
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1. Komix Red Meat (Max Cannon) 2. Fontána (Marcel Duchamp) 

2. Fontána (M. Duchamp)                3. L.H.O.O.Q. (Marcel Duchamp)
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4.Vtip 

5. Ztohoven: Mediální realita, 2007 (fiktivní atomový výbuch v Černém 

Dole, pořad Panorama, ČT2, neděle 17. června)
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