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Anotace: 
Diplomová práce se skládá s teoretické a praktické části. 

Teoretická část objasňuje problematiku klasifikace a zařazení 

šperku, přináší pohled na jeho vývoj a netradiční materiály, z nichž 

je zhotoven.  Praktická část zahrnuje dvě výtvarných řad, skrze 

které je šperk představen dětem na 1.stupni základní školy. Šperky 

jsou zhotovené méně i více obvyklými technikami a pro jejich 

výrobu jsou použity přírodní i umělé materiály, které jsou dostupné 

učitelům na základních školách. 
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development of jewel. It offers a non-traditional material which 

could be used for making jewels. The practical part offers two art 

methodology series. The jewel is introduced to children at primary 

school through these series. Jewels are made by traditional and 

non-traditional methods and there are used natural and synthetic 

materials which are available for teachers at primary schools. 
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1. Úvod 
 
 Touha zdobit své tělo a šat je spjata s existencí člověka už od 

jeho prvopočátku. Šperk jako takový si držel své výsadní postavení 

ve všech kulturách a hraje významnou roli i v našich životech. 

Často skrze něj prozrazujeme více, než si uvědomujeme. 

 Tématem mé diplomové práce je šperk a ozdoba a jejich 

místo ve výuce výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy.  

 První kapitola teoretické části nabízí vhled do problematiky 

klasifikace šperku a představuje širokou škálu funkcí, které šperk 

zastává. Druhá kapitola se věnuje vývoji šperku od antiky, přičemž 

hlavní důraz klade na vývoj šperku od 20.století a to jak ve světě, 

tak v českém prostředí. Třetí kapitola přináší pestrou paletu 

netradičních materiálů, z nichž je možné tvořit. Bezprostředně s ní 

souvisí poslední kapitola věnovaná textilnímu šperku, který je 

realizován v praktické části prostřednictvím ucelené výtvarné řady, 

jejíž dílčí náměty jsou použity v hodinách výtvarné výchovy na 

základní škole.  

Praktická část mé diplomové práce se snaží na mnoha 

příkladech demonstrovat možnost využití procesu zhotovení šperku 

nejen jako prostředku estetického cítění u dětí, ale také jako 

prostředku k bližšímu seznámení s výtvarným uměním, které se 

stává východiskem pro vznik těchto šperků. Vzhledem k tomu, že 

je téma šperku značně rozsáhlé, jsou obě výtvarné řady, které jsou 

popsané v praktické části omezené výtvarným směrem, kterým je 

abstraktní umění. 
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2. Pojetí šperku ve vývoji lidské společnosti  
 

Šperk provází lidstvo od nepaměti. V průběhu věků se měnila 

jeho funkce, materiály a způsob zpracování. Původní užívání 

šperků bylo spjato s loveckou magií a kultem plodnosti, velmi 

brzy začal zdobit těla a šat svých majitelů. Šperky a další 

ozdoby se objevovaly jako součást archeologických nálezů, což 

dokládá jejich výsadní postavení v lidském žebříčku hodnot.  Již 

ve starověku hrály šperky a zlatnické práce důležitou roli ve 

směnném obchodě, stejně tak byly důležitou součástí 

darovacích obřadů. Zpočátku vyráběl šperk ten, kdo jej vlastnil 

a nosil, později se jeho výrobě věnovali specializovaní řemeslníci, 

a tak byl v 19.století šperk zahrnut mezi umělecká řemesla. Od 

19.století poznamenává vývoj šperku sériová výroba. Ke změně 

došlo až ve 20.století, kdy se ke slovu dostala individuální 

umělecká tvorba významných umělců. Šperk se stal 

samostatným výtvarným dílem.1 

Od svého vzniku až po současnost zaujímal šperk přední 

postavení mezi ostatními předměty uměleckého řemesla. Není 

však zdaleka jednoduché přesně definovat pojem šperk jako 

takový. Josef Jungmann ve svém slovníku označuje šperk jako 

ozdobu těla nad potřebu, řadí mezi něj i krásné roucho. Ve  

slovníku cizích slov můžeme najít jeho přesnou definici: „ Šperk 

je 1. ozdobný cenný předmět z drahých kovů nebo kamenů, 

klenot; 2. zastarale a knižně ozdoba vůbec“2.Podíváme-li se ale 

na vývoj šperku blíže, zjistíme, že nebyl vždy zhotoven z drahých 

kovů a kamenů. Měnil se pohled na hodnotu používaných 

materiálů. „19.století se vyrovnalo s tímto faktem zavedením 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ,Alena. Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén. 
Opuscula historie atrium. 2001, roč.50, č.45, s.67-75.ISSN 1211-7390 
   VOKÁČOVÁ,Věra. Současný šperk. Praha: Odeon, 1979, s. 5-8.  
2 KRAJÍČEK,T.;VEBROVÁ,J. a kol. Slovník cizích slov. 1.vyd. Praha: PLOT, 2006.ISBN 80-
86523-77-4 
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pojmu bižuterie jako označení pro ozdoby z méně vzácných 

materiálů, popřípadě jako označení levné náhražky za šperk pro 

uspokojení potřeb méně majetných vrstev obyvatelstva.“1  

Šperk počátku 20.století už není jen záležitostí zlatníků        

a šperkařů, ale na jeho výrobě se podílejí umělci z rozličných 

oborů, jako jsou architekti, scénografové, keramici, skláři, 

malíři a sochaři. Změnil se také materiál, z něhož byl šperk 

zhotoven, volba materiálu se rozvolňuje a výtvarníci začínají 

zpracovávat šperk jako každé jiné umělecké dílo. „Šperk získává 

nové kvality – není jen ozdobou a okrasou, funkčním, užitným 

nebo dekorativním předmětem podílejícím se na módě a životním 

stylu, ale je uměleckým dílem velmi rozličných podob.“2 

V současné době je šperk i jakousi miniaturizovanou plastikou. 

Je důležité, aby byl nositelný, proto záleží i na odpovídajícím 

technickém řešení. Mnohdy jde o předmět natolik osobitý, že je 

nutné pečlivě vybírat příležitost, pro kterou se hodí. Různé 

podoby současného šperku odrážejí směry moderního 

výtvarného umění, mezi které řadíme konstruktivistické vlivy 

20.století, minimal art, body art, v posledním desetiletí je i 

výrazný vliv postmoderny. 3 

                                                
1 MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ, Naděžda. O současné umělecké bižuterii, Tvar, 1953, č.2, 
s.35-43 
2 KŘÍŽOVÁ,Alena. Proměny českého šperku na konci 20.století. Praha: Academia, 2002, 
1.vyd. s.7. ISBN 80-200-0920-5 
3 Český moderní šperk. Klenotník hodinář.1998,roč.4,č.1,s.29-31 
  NOVÁKOVÁ,K. Mezi ozdobou a funkcí. Jizerská kóta.1996.č.3, s.44-45 
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2.1. Klasifikace šperku na základě jeho funkce 

 
Funkce šperku se měnila v závislosti na čase prostoru. Je 

ovlivněna kulturně historickými vztahy, stejně tak jako kulturně 

antropologickými a sociologickými. Šperk sám o sobě je úzce 

spjat s vývojem společnosti. Nikdy nebyl pouhou ozdobou, 

vyjadřoval postavení vlastníka vůči společnosti, byl symbolem 

společenského či sociálního postavení, odrážel mimo jiné i 

životní styl celé společnosti a stál v souladu s  kulturou odívání. 

Není proto možné posuzovat jej pouze z výtvarného hlediska.1   

„ V dějinách lidstva měl šperk několik funkcí , které se často 

vzájemně prolínaly, a to praktickou, estetickou s úzkou vazbou 

na erotickou roli a magickou, šperk vyjadřoval společenské 

postavení a stav v rámci společnosti, rodiny a rodinných institutů 

a byl znakem sounáležitosti s názorovou nebo zájmovou 

skupinou.“2 

Praktická funkce zůstává u šperku zachována po celou dobu 

vývoje lidské společnosti. Oděv byl jedním v původních důvodů 

vzniku šperku, především těch, které měly přímou vazbu na 

oděv. Z původních jehlic, přezek, spon a knoflíků se vyvinuly 

samostatné dekorativní brože. K přepásání oděvu se používaly 

jednoduché šňůry, ale také bohatě vyšívané a zdobené pruhy 

látek. Se středověkem a novověkem přišly řetězy, řetízky na 

hodinky, hřebeny a spony do vlasů apod. U většiny předmětů 

šlo původně o ryze praktickou úlohu, která se přetvořila ve 

funkci estetickou. 3 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ,A., Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén,s.67-74 
   Český moderní šperk. Klenotník hodinář.1998,roč.4,č.1,s.29-31 
2 KŘÍŽOVÁ,A., Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén,s.70 
3 KŘÍŽOVÁ,A., Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén,s.67-74 
 ZEMINOVÁ,Milena. Dějiny uměleckého řemesla Antika a Středověk. Praha: Ústav bytové a 
oděvní kultury. 1965, s.4-8 
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Estetická funkce není jen jedna z výčtu funkcí šperku. 

Prolíná se se všemi kategoriemi šperku. Šperk vznikl dříve, než 

se začal nosit oděv. Tento jev je dodnes patrný u některých 

příslušníků domorodých kmenů v Africe, kdy tito lidé chodí 

nazí, ale nikdy ne bez šperku. U této skupiny je také možné 

pozorovat estetickou funkci propojenou s rolí erotickou ve formě 

úpravy některých částí těla, která demonstruje snahu zalíbit se 

(úprava účesů, nehtů, rtů, uší a genitálií) nebo zdůrazněním 

těchto částí (pouzdro na penis, převázání ňader), které mají za 

účel chránit. U tetování a barvení kůže, které řadíme do 

kategorie šperku spjatého s tělem, jde mimo funkci estetickou a 

erotickou také o zdravotní důvody. Zobrazené ornamenty mají 

svojí přísnou symboliku. Jiné šperky, nošené především 

v pravěkých společenstvích, v přírodních národech i v novodobé 

společnosti, neměly demonstrovat ani bohatství a rodinný stav, 

ani příslušnost k některé názorové skupině a nosily se jen pro 

svou krásu. Tato funkce šperku přetrvává ve velké míře             

i v dnešní společnosti.1 

Předměty, mající původně magickou moc, získávají postupem 

času význam religiózní. V pravěkém společenství lidé často 

používali ke zdobení předměty, kterým přisuzovali schopnost 

ochránit před zlem nebo zajistit svému majiteli úspěch. Jiné 

předměty chránily před nemocemi, ve starověkém Římě jimi 

byly obdarovány děti už v útlém věku. Jejich schopnost chránit 

byla spojením mnoha faktorů, jako byly materiál, barevnost 

nebo tvar předmětu.2 

Lidská společnost se velmi záhy po svém utváření začala 

diferencovat. Vymezoval se jedinec vůči společenství, ale také 

jednotlivé skupiny vůči jiným. Nošení šperku se stalo 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ,A., Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén,s. 67-74 
   ZEMINOVÁ,M., Dějiny uměleckého řemesla Antika a Středověk,s.4-8 
2 KŘÍŽOVÁ,A., Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén,s.67-74 
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způsobem, jak vyjádřit příslušnost k určité sociální třídě nebo 

zdůraznit výši svého majetku. „Z dob starověkých despocií jako 

byl Egypt nebo Babylon pocházejí první umělecké šperky 

z drahých kovů a kamenů, jejichž hlavním posláním bylo 

dokumentovat absolutní moc vládcovu.“1 Do 16.století se datuje 

v německy mluvících zemí vznik tzv. Oděvních řádů, které 

zakazovaly venkovskému obyvatelstvu nošení šatů vyšívaných 

zlatem, stříbrem a perlami, nižším stavům potom nedovolovaly 

nošení zlatých, stříbrných a šperků zdobených perlami a 

drahými kameny vůbec. Do kategorie šperků, které reprezentují 

mocenské postavení, patří od starověku také korunovační, 

panovnické klenoty, církevní pektorále, prsteny a berle a 

v současné době také insignie rektorských a primátorských 

postů. Vyvinuly se z původně jednoduchých symbolů státních a 

společenských funkcí.2   

Do další kategorie řadíme šperky spojené s životním během a 

vyjádřením rodinného stavu. Mezi tyto šperky zahrnujeme 

křestní a biřmovací medaile, diadémy a čelenky svobodných 

dívek, zásnubní a snubní prsteny. Na rozdíl od šperků, 

zdůrazňujících moc a postavení jsou tyto šperky majetkem 

téměř všech vrstev obyvatelstva, lišily se hodnotou použitého 

materiálu a precizností zhotovení.  

Velmi zajímavou kategorii tvoří šperk, prostřednictvím 

kterého lidé vyjadřují příslušnost k politické, náboženské, 

zájmové nebo názorové skupině. Nabízí široký prostor pro 

uplatnění moderního šperku.  Do této kategorie je možné 

zahrnout předměty od prstenů svobodných zednářů, odznaky 

                                                
1 LANGER,Karel. Postavení šperku v dnešní společnosti. Umění a řemesla,1961,č.4,s.124-
128 
2 KŘÍŽOVÁ,A., Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén,s 67-74 
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církevních řádů, přes symboly mírového hnutí a ozdoby hippie 

až po maturitní stužky.1  

V dnešní době se u šperku vymezují dvě základní funkce, 

užitná – nositelnost, a estetická – vzhled. S klasifikací šperku 

to ale není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. 

Klasifikaci a vymezování šperku se ve 20.století věnovali mnozí 

teoretikové. Karel Langer se zabýval úlohou šperku ve třídně 

rozdělené společnosti, hodnotil jej převážně podle hlediska 

mocenského postavení.2 Jako jedna z prvních vypracovala 

obecnou klasifikaci šperku Jaroslava Krupková.3 Jako hlavní 

klasifikační kritérium zvolila historicky podmíněné hledisko 

hodnoty. Tím má na mysli především vzácnost materiálu, 

náročnost technologie zpracování a umělecko-řemeslnou 

hodnotu. Jako další kritérium zvolila funkci jako parametr 

jejich určení. Krupková vymezuje dva pojmy. Ozdobu popisuje 

jako jednoduchý okrasný předmět, který má funkci praktickou, 

estetickou a magickou nebo i kombinovanou. Dále potom šperk, 

jenž je prezentován jako okrasný předmět s převažující funkcí 

estetickou(dekorativní) , reprezentační, popřípadě praktickou a 

magickou, vyrobený ze vzácných materiálů, kdy se umělcova 

invence odráží na jeho výtvarné hodnotě. Stanovila šest 

kategorií šperků a ozdob podmíněných jejich funkcí – 

praktickou, estetickou (dekorativní), magickou, reprezentační, 

kombinovanou a jinou. Tato klasifikace podléhá vlivu 

historicko-společenských podmínek. Podle Aleny Křížové je 

možné v zásadě tuto klasifikaci přijmout, nelze ji však považovat 

za neměnné dogma.4 Se současným přístupem a podobou 

šperku pak také značně koliduje klasifikace šperku jako 

                                                
1KŘÍŽOVÁ,A., Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén,s 67-74 
2 LANGER,K., Postavení šperku v dnešní společnosti.,s.124-128 
3 KRUPKOVÁ, Jaroslava. K otázce vzniku a vývoje mincovních šperků. Český lid 71, 1984, 
č.2, s.92-101 
4 KŘÍŽOVÁ,A., Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén,s.67-74 
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předmětu zhotoveného ze vzácnějšího materiálu, vyrobeného 

složitějšími postupy, které vyplývají z odborné zkušenosti, což 

není zdaleka pravidlem. 

Jinou klasifikaci šperku vypracoval jeden z předních 

výtvarných umělců Jan Volejník. Svou klasifikaci postavil ryze 

na funkci, kterou šperk plní. Vymezuje tři skupiny. Do první 

řadí šperky s funkcí užitnou a zdobnou, jsou jimi například 

spona, náramek nebo prsten. Do druhé kategorie spadají 

snubní prsteny, některé předměty související s náboženstvím, 

tedy šperky s výraznou společenskou funkcí a to především 

osobního rázu. Třetí kategorie zahrnuje šperky označující 

postavení, zásluhy a uznání společnosti jako jsou řády a 

insignie. Volejník klade velký důraz hlavně na poslední 

kategorii, která se stala velmi aktuální ve spojení s oceňováním 

vzorných a zasloužilých pracovníků.1 

Autor knihy o tetování Martin Rychlík2 vymezuje ve své knize 

osm kategorií : rituální, esteticko-erotickou, magicko-

náboženskou, léčebně preventivní, komunikační, statutárně-

hierarchickou, identifikační a sociálně skupinovou. 

Je obtížné posuzovat šperk jako jasně definovaný předmět. 

Jak je patrné, funkce šperku je přímo závislá na vývoji 

společnosti a pochopení pojmu šperk společností samotnou.  I v 

dnešní době je šperk odvislý od  toho, jakou funkci mu přiřadí  

určitá skupina či společenství. Je jisté, že šperk má mnoho 

podob a je velmi různorodý. Téměř neměnná je funkce šperku 

vyjadřující rodinný stav (snubní prsteny), společenské postavení 

nebo hodnosti. Hlavní funkci, kterou však v naší době šperk 

má, je funkce estetická, vnímaná většinovou společností. 

                                                
1 VOLEJNÍK,Jaroslav. Šperk a práce z ušlechtilých kovů. Tvar, 1951,roč.4,s.156-159 
2 RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha: NLN, 2005,1.vyd.ISBN 
80-7106-780-6 
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2.2. Klasifikace šperku na základě měřítek 
kvalitativních a kvantitativních 

 

 Do 19.století se pro výrobu šperku užívalo výhradně 

zlato nebo stříbro. Především zlato se vyznačuje vzácností, 

vysokou cenovou hodnotou, stálostí a silným estetickým 

působením. Volba tohoto materiálu se proto stala ukazatelem 

bohatství. Zlatnická práce představuje určující směr šperkařství 

a potrhuje jeho standard. Šperk stejně jako další produkty 

lidské práce nese v sobě silnou sociální vazbu a podléhá 

postupným vývojovým změnám. Tak se postupem času staly 

z dříve aktuálních projevů vkusu starožitnosti. „ Věcná a 

umělecká hodnota takového šperku jsou natolik uzavřeny samy 

v sebe , že pokud nepřežila funkce jeho užití, činí z historického 

předmětu vzácný a tudíž o to jen žádoucí solitér, který možno bez 

jakýchkoli obtíží zařadit do současného života.“1  

Od 19.století se výrazněji mění pohled na hodnotová měřítka 

pro jednotlivé materiály v závislosti na čase a prostoru. 

„Obchodní zájmy zbavily šperk jeho charakteru individuálního 

uměleckého výtvoru a o hodnotě šperku rozhodovala převážně již 

jen hodnota materiálu.“ 2 Je zaveden pojem bižuterie, která je ve 

svém počátku pouze náhražkou za drahý a pro mnohé 

nedostupný šperk a vzniká pro uspokojení potřeb méně 

majetných skupin obyvatelstva.3 

Sériově vyráběná bižuterie je produkována ve velkém 

množství v sériích a její hodnota klesá co do kvality a vkusu, 

podléhá módním vlivům. Využívá polotovarů (normalizovaných 

perlí a kamenů, kovových výlisků a dílců apod.), její výroba 

                                                
1 LOSOSOVÁ,Adéla. Cesta moderního šperku.Umění a řemesla.1965,č.4, s.146 
2 LOSOSOVÁ,Adéla. Zlatý šperk. Umění a řemesla. 1964, č.3, s.104 
3 MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ, Naděžda. O současné umělecké bižuterii, Tvar , 1953, č.2, 
s.35-43 
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umožňuje nahradit řemeslníka zaučenými dělníky a respektuje 

vkus mnoha spotřebitelů.1 

Vedle bižuterie vzniká  další skupina nazývaná unikátní 

nebo autorský šperk. Oběma termíny je myšleno totéž, záleží 

pouze na odlišné terminologii různých autorů. Po určitou dobu 

existoval unikátní šperk také pod pojmem ateliérová bižuterie. 

Autorský šperk vzniká z tradičních či méně tradičních materiálů 

a pochází z rukou výtvarníků. Stává se realizací jejich 

výtvarných představ a  autory nemusí být nutně šperkaři, ale 

třeba malíři či sochaři. Tento druh šperku vyniká především 

svou vysokou uměleckou hodnotou. Nesoustřeďuje se na vkus 

širokých vrstev zákazníků. V dnešní době jde u šperku také o 

hlubší pochopení mezi výtvarníkem a nositelem. Objevuje se 

dokonce názor, aby byl šperk vytvářen pro konkrétní osobu, ne 

jenom jako módní doplněk s anonymním určením.2 

 

 

 

                                                
1 LANGHAMER,Antonín. Poznámky o tvorbě a výrobě bižuterie. Tvar, 1967, č.7, s.194-205 
2 VOKÁČOVÁ,Věra. Současný šperk. Praha: Odeon, 1979. s.5-6. 
 Český moderní šperk. Klenotník hodinář.1998,roč.4,č.1,s.29-31  
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3. Vývoj šperku 
 

 Vzhledem k tomu, že existence šperků je tak stará jako lidstvo 

samo, prošel šperk vývojem v průběhu několika tisíců let. Následující 

podkapitoly se zaměřují na průřez historickým vývojem šperku u nás, ale i ve 

světě. Pozornost je potom zaměřena především na vývoj šperku ve 20.století, 

kdy byly zaznamenány významné změny, především co do použití materiálů a 

vlivů pramenících hlavně z moderního umění. Zde jsou patrné odlišné vlivy 

působící na podobu šperku, který vznikal v poválečném světě a 

v komunismem okleštěném českém prostředí. Komplikované podmínky 

tehdejšího Československa však neubírají co do kvality a umělecké hodnoty 

především nově pronikajícímu autorskému šperku z rukou předních 

výtvarníků. Následující podkapitoly si neberou za cíl detailně zmapovat 

dlouholetý historický vývoj šperku, ale měly by sloužit jako jakési vodítko, 

které usnadní orientaci v mnohdy složitém a spletitém světě šperků. 

3.1. Od antiky k empíru 

 

 Klasická podoba šperku v jeho tradičním slova smyslu, 

jak ji známe až dodnes, mu byla vtištěna již v antice. Byzantské 

zlatnictví propojilo potom tradici řeckého, římského i 

orientálního šperku . Ten se stává více originálním, 

dekorativním a vzdaluje se organickému stylu. Vliv Byzancie je 

možné vysledovat v archeologických nálezech z období 

velkomoravské říše. Tehdejší zlatníci ovládali již všechny známé 

techniky od lití, před tepání až po tvarování zlatého drátu. Ve 

velkomoravských špercích je patrný výjimečný smysl pro 

plastičnost, který se později objevuje už jen u renesančních a 

barokních šperků. S rozpadem Velkomoravské říše počátkem 

10.století mizí i její šperkařské dílny.  Významnou kapitolou ve 

vývoji šperku je potom až období gotiky. Masivnost a 
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monumentální výraz jsou typickými znaky gotického šperku a 

zároveň naprostým protipólem jemné práce velkomoravských 

šperkařů. Vzestup šperkařství je zaznamenám v renesanci. 

„Zlatnické dílo se dostává na stejnou úroveň se sochařstvím nebo 

malířstvím a překonává anonymitu řemeslné tvorby.“1 Barokní 

šperk se vyznačuje přísnou symetrií, znovu stejně jako u 

velkomoravského šperku se tu objevuje plasticita. Barokní 

šperk je také značně pompézní a okázalý. Rokoko přináší 

zdrobnění detailu a jistou asymetrii v řešení šperku. Empir 

navrací šperku jeho klasický řád a eleganci. S koncem 

posledního z historických slohů přichází i úpadek zlatnické 

práce. Vlivem obchodních zájmů určuje hodnotu šperku 

především hodnota použitého materiálu. Nové uplatnění 

zlatnické práce nabízí potom až současná doba, kdy se 

kritériem stává znovu umělecká stránka.2 

3.2. Vývojové tendence šperku ve 20.století ve 
světě a u nás 

 
 V 1.polovině 20.století vznikají na poli šperkařské 

tvorby ve světě dvě tendence. Objevuje se trend udržení šperku 

v původní podobě tak, jak jej známe od Antiky. Na druhé straně 

je tu touha hledat nové možnosti a materiály. Dominantní je vliv 

secese a ovlivnění šperků kubismem. Vedle toho pronikají do 

módy světlé barvy, které s sebou přinášejí znovu zájem o 

diamanty a perly. Stříbro dosud hojně používané nahrazuje 

platina. Objevuje se také imitace drahých kamenů a stoupá 

obliba umělých perel. 20.a 30.léta umožňují průnik šperků 

s křišťálovými kameny a korálky z tehdejšího Československa 

na světový trh. Jedním z předních šperkařů je Daniel 

                                                
1LOSOSOVÁ,A., Zlatý šperk, s.101-105 
2LOSOSOVÁ,A., Zlatý šperk,, s.101-105 
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Swarowski, jehož firma se zabývá výrobou šperků až dodnes. Ve 

světové šperkařské tvorbě je v této době také významným 

krokem návrat k egyptským motivům, které zažívají jakousi 

renesanci. Nezanedbatelný je také vliv módní návrhářky Coco 

Chanel, jejíž šperky se stávají dominantní součástí oděvů. Mezi 

lety 1920 – 1940 se objevuje ve šperku nový materiál, a to plast, 

který si získává oblibu především pro svou tvárnost, odolnost a 

pestré barvy.1 

 Na konci 40.let přichází i nová technologie 

elektrolytického pokovování, která rozšiřuje možnosti ve výrobě 

šperku. Upadá také snaha o hledání stále nových materiálů a 

vznikají šperky z odpadu. V průběhu 50.let a 60.let je patrný 

silný vliv Op-artu a Pop-artu s jeho významným představitelem 

Andy Warholem. Důležitým krokem byla v roce 1962 výstava 

v pařížském Muzeu dekorativních umění s názvem „Objekt“. 

Účastnili se jí výtvarníci Hans Arp, Georges Braques, Man Roy, 

Salvador Dalí, Alexander Calder, Pablo Piccasso, Jean Dubuffet 

a další malíři a sochaři. Výstava vyvolala bouřlivou reakci u 

teoretiků i uměleckých kritiků. Celkově se setkala s velkým 

nepochopením. „Uměleckořemeslnou produkci i nabídku šperků 

z domů světové módy však ovládly komerční zájmy, strnulé 

konvence a představa o šperku jako klenotu s funkcí pokladnice 

rodinných financí.“2 Autoři šperků vystavených v Paříži popřeli 

dosavadní tradici. Ve svých špercích kombinovali ušlechtilé 

kovy s méně ušlechtilými (zlato a měď), diamant se staniolem, 

použili oblázky či keramiku. Tento počin známých výtvarníků 

byl nutný k osamostatnění šperku od tradiční představy a stal 

se impulsem pro jeho  další vývoj.3 

                                                
1 MILLEROVÁ,Judith. Šperky: Průvodce pro sběratele. Přel. Darmar Brejlová. 1.vyd. 
Praha: NOXL, 2004. 256s. přel.z Costume Jewellery. ISBN 80-89179-09-6 
2 VOKÁČOVÁ,V., Současný šperk, s.5-6. 
3 KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století.s.17 



 19 

 2.polovina 20.století nabízí nový pohled na 

šperkařskou tvorbu. Je zaveden nový termín umělecký nebo 

unikátní šperk. Vymezuje se vedle šperku komerčního, sériově 

vyráběného. Umělecký šperk se odlišuje i od unikátního, 

nicméně konvenčně chápaného šperku, který má účel převážně 

reprezentativní a jehož hodnotu určuje drahocennost materiálu. 

Šperk se stává samostatnou výtvarnou disciplínou jako malba, 

plastika, grafika nebo instalace. Přestává být výsadní záležitostí 

profesionálních zlatníků. Na jeho tvorbě se podílejí stále častěji 

výtvarníci z jiných oborů, například malíři či sochaři. Vytvořit 

šperk ale není vůbec jednoduché, často jde o miniaturizovanou 

plastiku, architekturu nebo obraz. Musí však zachovávat funkci 

nositelnosti, což vyžaduje precizní technické řešení a provedení. 

Umělecký šperk často vzniká z vnitřních potřeb autora, který se 

snaží vyjádřit svou myšlenku či postoj ke světu. Autoři a 

realizátoři šperků přinášejí nové materiály. Drahé kovy a 

kameny již nejsou hlavním měřítkem hodnotnosti předmětu. 

„Stejně jako se ve šperku prehistorickém nebo ve šperku 

přírodních národů, objevují se v soudobém šperku přírodniny: 

mušle, kameny zvláštních tvarů nebo barev, kost, rohovina, 

dřevo, textilní vlákno nebo ptačí peří.“1 Nabízejí se ale i další 

materiály charakteristické pro moderní dobu jako  ocel, hliník či 

umělé hmoty.  

 V Československu jsou změny v oblasti šperku 

zaznamenané až počátkem šedesátých let. Nové hnutí stavělo na 

základech vybudovaných v poválečných letech z invence 

některých členů starší tvůrčí generace. Ta se snažila o zlepšení 

kvality průmyslově či družstevně vyráběného šperku tím, že 

organizovala soutěžní akce navzdory době, která vzniku šperku 

doslova nepřála. Poválečná šperkařská tvorba byla 

                                                
1 VOKÁČOVÁ,V., Současný šperk, s.5-6. 
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poznamenána politickými a společenskými změnami. 

Nejzásadnější z nich bylo roku 1948 znárodňování, což v praxi 

znamenalo masové rušení soukromých podniků a rodinných 

firem. V oblasti šperkařství, do té doby především zlatnictví a 

klenotnictví, byla tato tendence velmi znatelná, protože stát 

musel mít totální kontrolu nad obchodem a drahými kovy. Mezi 

čtyřicátými a padesátými lety 20.století byla u nás naprosto 

zničena jakákoliv perspektiva vývoje zlatnictví a šperkařství. 

Veškerá výroba podléhala státní kontrole. Šperk byl zahrnut do 

oblasti kovovýroby a byla mu upřena funkce umělecká a 

společenská role. Byl považován pouze za projev mocenského 

postavení. Ovlivněná společnost 50.let v komunistickém 

Československo reflektuje šperk pouze jako „přežitek buržoazní 

éry“.1 Do počátku šedesátých let se čeští výtvarníci, kteří se 

zaměřují na tvorbu šperku, zúčastňovali jen společných výstav 

užitého umění, ojediněle zahraničních přehlídek a světové 

výstavy v Bruselu v roce 1958. První vlaštovkou v emancipaci 

českého šperku byla kolekce šperků a předmětů z kovu z tvorby 

studentů a absolventů Vysoké školy umělecko průmyslové 

v Praze v roce 1962 na přehlídce Užitého umění mladých. 

Studenti byli pod vedením docenta Jana Nušla, mezi jeho 

svěřence patřili Eva Havelková-Linhartová, Helena Frantová či 

Josef Symon. V roce 1963 byla uskutečněna první úzce 

profilovaná výstava. „Může být považována za počátek 

pozdějšího rychlého vývoje našeho uměleckého šperku.“2Na 

výstavě bylo k vidění  více než sedm desítek šperků ze stříbra, 

tombaku, bronzu a dřeva s drahými kameny, smaltu, mramoru, 

skla, přírodnin, rohoviny a perleti. Teoretička této výstavy 

Naděžda Melniková-Papoušková ji nazvala Ateliérová tvorba. 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století.s.11 
2 VOKÁČOVÁ,V., Současný šperk,. s.5-6. 
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Výtvarníci předznamenali další možnosti ve vývoji českého 

šperku. „Svůj handicap v neznalosti obtížného zlatnictví a 

stříbrnictví vyvažovali odvážným způsobem v kombinaci 

neobvyklých surovin, v použití přírodnin, oblázků, mušliček a 

nalezených předmětů.“1 

70.a 80. léta s sebou přinášejí několik ojedinělých příležitostí 

konfrontovat český šperk s tím zahraničním. Vše se odehrává 

pod záštitou Svazu československých výtvarných umělců, 

Umělecko průmyslovým muzeem nebo Slovenskou národní 

galerií. Vesměs jde o sporadické příležitosti jako přehlídka 

Schmuck-Tendenzen ve Pforzheimu nebo Schmuck-

International v letech 70tých nebo výstava Jugend gestaltet a 

Schmuckszene v Mnichově v letech 80tých. Přelomová jsou 

potom léta devadesátá, která přinášejí svobodu nejen českému 

lidu, ale i české šperkařské tvorbě ve smyslu volného 

zahraničního pohybu. Opět se navazuje styk se zahraničím, 

který byl zpočátku uskutečnitelný především díky emigrantům. 

Devadesátá léta jsou charakteristická svými postmoderními 

tendencemi, které jsou patrné již od 80.let. Mezi vůdčí výtvarné 

osobnosti patří Vratislav K.Novák působící na VŠUP a také 

Pavel Opočenský. Poslední dvě desetiletí se velmi individualizuje 

umělecká šperkařská tvorba. Je natolik osobní a individuální 

výpovědí svých tvůrců, že není možné vysledovat jeden určující 

směr, kterým se ubírá. Lze však určit dvě nejsilnější tendence 

tvorby současných výtvarníků. První je směr, který se více 

ztotožňuje s tradičním pojetím šperku a ponechává mu funkci 

převážně zdobnou, druhý směr se zajímá o šperk hlavně jako o 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století.s.21 
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volný objekt či plastiku, který si však ponechává povětšinou 

funkci nositelnosti.1 

Český šperk prošel dlouhým procesem emancipace a 

v průběhu 20.století si musel mnohdy těžce vydobýt své místo 

na slunci. Zásluhou neutuchající snahy českých výtvarníků o 

hledání nových možností a cest a především neoblomné touhy 

tvořit navzdory umělecké i lidské nesvobodě se  dále vyvíjel a 

zachoval si svou unikátnost a uměleckou hodnotu. Pohled na 

šperk se diametrálně změnil, dnes již nevybíráme šperk, který 

se bude hodit k oděvu, ale naopak podle šperku vybíráme 

vhodný oděv. Zůstává otázkou, jestli se ztotožníme s názorem 

Vratislava K.Nováka, že „šperk je vše, co za něj považujeme“ 

nebo podle Karola Weisslechnera můžeme tvrdit, že„všechno je 

šperk.“2 Jeho další vývoj a existence je ostatně závislá na těch 

největších kriticích, kterými je lidská společnost sama a záleží 

jen na ní, jak bude šperk vnímat a přijímat.  

 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století, s.155-159 
2 KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století, s.160 
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4. Netradiční materiály ve výrobě šperku 
 

Do poloviny 20.století jsou drahé kovy a vzácné kameny 

striktně vázané na šperk.  Jiný materiál jako obecné kovy, 

rohovina, plasty a sklo byly používány k výrobě bižuterie, která 

však byla chápána pouze jako levná náhražka . Proto se 

materiálově nemohla rovnat šperku v tradičním slova smyslu. 

Velmi sporadicky se objevovala individuální tvorba jednotlivých 

autorů, kteří se snažili vytvořit šperk, nikoliv bižuterii, 

z materiálů méně obvyklých. I po druhé světové válce se 

v oblasti materiálu používaného ke zhotovení šperku příliš 

nezměnilo. Za šperk je stále považován pouze předmět zlatý 

nebo stříbrný a to navzdory tomu, že se vedle ateliérové tvorby 

objevují snahy o zvýšení estetického působení malosériové 

bižuterie vytvořením ozdob z pecek různých plodů, koření, dřeva 

a perleti. Tyto snahy ve výsledku nemají žádný vliv na 

ateliérovou tvorbu.1 

K osamostatnění šperku z netradičních materiálů došlo 

paradoxně vlivem skupin umělců a mladých lidí, kteří 

nesouhlasili s režimem a stylem života měšťácké společnosti. 

Zhlédli se ve stylu života amerického beatnictví , květinových 

dětí hippies či holandského anarchistického hnutí Provos. Pod 

vlivem těchto skupin odmítají mimo jiné módu a šperk. Dají 

možnost vzniknout tzv. módě „etnošperku“, který ztratil svou 

funkci být dekorativním předmětem, ale měl sloužit jako symbol 

šíření světového názoru a příslušnosti k určité skupině. „Šperky 

ze dřeva, kůže, kožešiny, textilu s keramickými či dřevěnými 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století,s.108 
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korálky, mušličkami a peříčky nebo závěsy z obecných kovů 

s protiválečnými symboly se staly téměř amulety těchto skupin.“1 

U nás zaznamenal šperk z netradičních materiálů průlom 

s realizací výstavy „Ateliérová bižuterie“ v roce 1963, která 

otevřela cestu využití nových a méně obvyklých materiálů. 

Výstava byla v odborných kruzích přijata velmi dobře. Široká 

veřejnost, jejíž myšlení bylo stále zakotveno v tradiční představě 

šperku, musela být ještě po mnoho let přesvědčována, než se 

podařilo tomuto druhu šperku zařadit se alespoň po bok 

unikátní tvorby jiných oborů. 

Paradoxně se díky své unikátnosti, protože výtvarníci  

nevyužívali možnosti zhotovení pěti originálních kusů pro jejich 

výrobní a časovou náročnost, stal šperk z netradičních 

materiálů často finančně nákladnějším než sériově vyráběný 

zlatý šperk.  

4.1. Tvar a materiál 

 
Svůj specifický význam má u šperku z netradičních 

materiálů spojení tvaru s konkrétním materiálem a tím i 

vlastnostmi materiálu dané. Ty totiž často předurčují a vymezují 

určité tvarové možnosti, na které je nutné brát ohled. Například 

kámen a dřevo lze více či méně opracovávat do oblých či 

zaokrouhlených tvarů. Můžeme tedy vnímat přímou vazbu mezi 

materiálem a tvarem v tom smyslu, že věc existuje tehdy, má-li 

hmotnou podobu a zároveň ve chvíli, kdy dostává určitý tvar, 

uplatňují se její přirozené vlastnosti. Od materiálů očekáváme, 

že buď projeví své „přirozené vlastnosti“ (zpracování zlata na 

šperky) nebo jsou hledány nové možnosti tvaru (např.použití 

obyčejných valounů ve šperku).2 „Materiálové vlastnosti tvoří 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století,s.108 
2 ŠINDELÁŘ,Dušan. Estetika užité tvorby. Praha:Odeon. 1978,s.139-140 
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totiž základy estetiky výtvarného umění a představují i systém 

základních hodnotících kritérií.“1 

Co se týče vzájemných vztahů materiálů samotných, 

rozlišujeme vazbu: přímou či organickou (zatavený kov ve 

skleněném šperku), sestavnou (kovové spínání u papírové brože) 

nebo doplňkovou (kovový šperk na oděvu).  

Vazby materiálů u šperku představují jisté limitující 

mantinely, i když meze materiálového využití při zhotovování 

šperku z netradičních materiálů jsou téměř neomezené. Ve 

vývoji tohoto šperku od 60.let 20.století po současnost je možné 

vydělit několik druhů surovin, které byly buď použity samy o 

sobě nebo podléhaly další úpravě či byly kombinovány spolu 

s ostatními, aby se dosáhlo výsledného efektu. Nejčastější z nich 

jsou zastoupeny v následujících podkapitolách, v nichž jsou 

zastoupeni nejznámější výtvarníci. Mnozí z nich však netvořili 

pouze z jediného druhu materiálu, ale používali různé druhy 

nebo jejich kombinaci.  

 

4.1.1. Kámen 

 
Kámen je materiál přírodní a pro šperkařskou tvorbu jeden 

v nejpůvodnějších. Je těžký, trvanlivý a má mnoho podob a 

struktur. Některé kameny mají i další vlastnosti jako lesk, 

tvrdost, křehkost, transparentnost. Kámen má i svou vlastní 

symboliku, představuje věčnost.2 

Jestliže mluvíme o kameni jako netradičním materiálu pro 

šperk, je myšlen kámen, který není klasifikován jako drahý. 

Samozřejmě drahé kameny ve spojení se zlatem doslova 

charakterizovaly klasický šperk. Netradiční pro šperk jsou 

například obyčejné valouny nebo břidlice. Václav Cigler 
                                                
1 ŠINDELÁŘ,D., Estetika užité tvorby, s.143 
2 ŠINDELÁŘ,D., Estetika užité tvorby, s.116 
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zkombinoval dokonce obyčejný kamenný valoun spolu s českým 

granátem v broži, kterou vytvořil roku 1964. S břidlicí pracoval 

původně profesí sklář Ivo Burian, který vytvořil celou kolekci 

závěsů na řetízku a broží. Burianovy brože mají tvar 

jednoduchých geometrických tvarů s perforovanými otvory, 

řadami kroužků nebo vlnovek. Spodní vrstvy břidlice světelně 

kontrastují s těmi více na povrchu a dochází k zajímavému 

optickému efektu, kterého autor dosáhl postupným broušením 

a řezáním. Z břidlice tvořil také výtvarník Miloslav Tomanec.1 

4.1.2. Perleť 

 
Perleť je surovina ze schránek především mořských 

perlorodek, které se dostávají z mořského dna na povrch při 

lovu perel. I v Evropě a Čechách bylo možné dobývat perleť ze 

sladkovodních perlorodek, tato perleť však nedosahovala kvalit 

mořské. 

 Perleť se u nás původně používala pro výrobu knoflíků. 

Zaujala však také rodinu Hlavových, kteří byli původně 

perleťáři. Jejich syn Karel prošel výtvarným vzděláním a využil 

perleť pro svou výtvarnou tvorbu. Kombinuje přírodně 

zbarvenou perleť se dřevem a kovem a vytváří tak trojrozměrné 

nebo plošné kompozice, u nichž postupuje technikou 

intarzie.Vznikaly abstraktní obrazy, které se mohou jevit jako 

krajiny s cestami, pohledy na vodní hladinu nebo nebe.2 

 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století, s.109 
  VOKÁČOVÁ,V., Současný šperk, s.14 
2 HLAĎOVÁ,Věra. Žirovnické perleťářství. Umění a řemesla. 1980, č.3, str.67 
  VOKÁČOVÁ,V., Současný šperk, s.26 
  KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století,s.109 
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4.1.3. Dřevo 

 
Dřevo je klasifikováno jako materiál přírodní, teplý, s širokou 

možností zpracovatelnosti a opracování. Je měkký, ale zároveň 

odolný vůči nárazu. Snadno se mu vtiskává určitý tvar a to 

různými technikami. Dá se ponechat v původním přirozeném 

stavu nebo dodatečně upravovat třeba lakováním. 1 

Pro výrobu šperku si výtvarníci volili především ušlechtilé 

dřevo, vzácné cizokrajné dřeviny jako eben, ovongkol, bruyér, 

ale i dřeviny naší krajině vlastní, mezi než patří švestka, ořech, 

bez nebo tis. Často si vybírali dřevo i pro jeho zajímavou 

přirozenou kresbu. Pavel Herynek v počátcích své šperkařské 

tvorby používal dřevo ve spojení s perletí, rohovinou, slonovinou 

nebo stříbrem. Své šperky vytvářel také technikami inkrustace 

nebo intarzie, které jsou pro dřevo velmi vhodné.2 

Miloš Kuda zhotovoval soustružené dřevěné náramky, závěsy 

a prsteny, které následně mořil na světle modro, ale jen do té 

míry, aby nezanikla přirozená kresba na dřevě.3 

V neposlední řadě je zajímavá pozdější tvorba Aleny 

Novákové, která vytváří své šperky jako dřevěné řezané objekty, 

na kterých uplatňuje i svoje zaujetí pro barvu. 4 

4.1.4. Papír 

 
Papír se vyskytuje ve šperkařské tvorba Pavla Herynka 

v podobě šperků z papírmašé. Jedná se o papírovou kašírovací 

hmotu, která se v podstatě řadí mezi hmoty licí. Je vhodná 

především pro odlévání nebo vtlačování do formy.5 Herynek dále 

                                                
1 ŠINDELÁŘ,D., Estetika užité tvorby, s.115 
2 KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století, s.110 
3 KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století, s.109 
4 VOKÁČOVÁ,V., Současný šperk, s.46 
5 HONZÍKOVÁ,J. MICHÁLKOVÁ,L. VODÁKOVÁ,J. Praktické činnosti II. Praha: UK v Praze 
–Pedagogická fakulta,2000,s.60-61 
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vytvářel také šperky z lakovaných  papírových válečků, z nichž 

tvořil geometrické tvary trojúhelníků, vidlic a klikatek 

v pestrých barvách (modré, zelené, žluté či fialové).1  

4.1.5. Kůže 

 
Kůže byla od šedesátých let původně materiálem využívaným 

pro zhotovení oděvních doplňků či šperků spadajících spíše do 

kategorie bižuterie. Výtvarníci jako třeba Jan Brabenec nebo 

Dušan Tejkal pracovali s tvrzenou kůží , která je náročnější na 

zpracování. Barvenou kůži zpracovávala Alena Kojdlová. 

Využívala kombinaci různých struktur kůže a zajímavých efektů 

dosáhla i jejím vrásněním. Jinou techniku zpracování kůže 

využívala rodačka z Brna Marie Uhlířová. „Obtáčela provázky 

proužkem barvené kůže a svazky kůží upínala do dřevěných 

objímek.“ Využívala různých odstínů hnědí a okrů a kontrastu 

tyrkysových a červených barev.2 

4.1.6. Smalt 

 
Jedním z velmi zajímavých materiálů, které nejsou 

přírodního původu, je smalt nebo-li email. Technologie 

smaltování patří dneska mezi méně používané a řadíme ji k těm 

výtvarně náročnějším, protože je pro ni potřeba odpovídající 

technické vybavení.. Pozornosti se však stále těší v asijských 

zemích. Výtvarníci, kteří se zabývali prací s emailem, nebyli 

většinou zaměřeni pouze na šperk. Pokud však vytvářeli šperky, 

sloužil email hlavně jako barevný akcent využívaný jako 

kontrast ke stříbru nebo zlatu, nebo byl využit k dozdobení. 

Mezi výtvarníky zaujímá přední postavení třeba Jana Cepková, 

která patřila mezi naše přední emailéry a mimo šperky vytvářela 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století, s.110 
2KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století, s.112-113 
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také závěsné emailové obrazy. Další autorkou je sochařka Eva 

Šťastná, jejíž doménou jsou mimo plastik také emailové 

nekonvenční šperky. Ve své šperkařské tvorbě vychází vždy ze 

svých konkrétních výtvarných představ nikoliv z klasických 

nároků, které na sebe klade řemeslo. Ráda vytváří hravé šperky, 

které se dají různě rozevírat nebo disponují tajnými schránkami 

a drobnými sděleními.1 

4.1.7. Plast 

 
Nové technologie moderní doby přinesly s sebou výdobytek 

umělých hmot. Tento materiál je zajímavý především pro své 

široké tvarové možnosti, pestrou barevnou škálu, průhlednost a 

průsvitnost.. V devadesátých letech vytvořil již zmiňovaný Pavel 

Herynek kolekci červenočerných plastových broží. Mezi další 

autory řadíme Pavla Opočenského, René Horu, Petra Vogela. 

 

4.1.8. Modelovací hmoty 

 
 Modelovací hmoty patří mezi materiály, které ve 

spojení s vodou nebo tukem vytvářejí plastickou hmotu, kterou 

lze formovat. Typickými vlastnostmi jsou spojitost, hutnost, 

dělitelnost, plasticita a pevnost. Podle původu dělíme 

modelovací hmoty na přírodní a umělé.2  

 

Přírodní modelovací hmoty – nejznámějšími přírodními 

modelovacími hmotami jsou hlína a sádra. Pro šperkařskou 

tvorbu je běžnější hlína a to konkrétně keramická hlína, u které 

je nutné finální výrobek vypálit v peci. 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století,s.114 
  VOKÁČOVÁ,V., Současný šperk, s.66 
2 HONZÍKOVÁ,J. MICHÁLKOVÁ,L. VODÁKOVÁ,J. Praktické činnosti II.,s.57-59 
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Umělé modelovací hmoty vznikají z různých surovin 

průmyslovou výrobou. Patří sem plastelína, modurit, parafín a 

mýdlo. V současné době se stále větší oblibě těší i tzv. 

polymerové hmoty, které mají řadu výhod. Vynikají velkou 

plasticitou, jsou dostupné v mnoha barevných odstínech, které 

se dají ještě mezi sebou mísit, takže lze dosáhnout téměř 

každého barevného odstínu, který si jen člověk umí představit. 

Polymerové hmoty jsou uměle vyrobený modelovací materiál, 

který se skládá z částic polyvinylchloridu kombinovaného s gely, 

náplněmi, změkčovadly, barvícími přísadami a pryskyřicemi. 

Jsou poměrně snadno zpracovatelné a uchovatelné a vypalují se 

při nízkých teplotách kolem 130 stupňů, takže k jejich vypálení 

stačí i klasická kuchyňská trouba. Po vypálení nemění tvar a 

jsou stálobarevné.1  

Zdeňka Roztočilová použila pro svou kolekci šperků 

neglazovanou pálenou keramickou hlínu. 

 

 

4.1.9. Další materiály 

 Samozřejmě je možné najít pro výrobu šperků další 

materiály, které budeme moci klasifikovat jako netradiční. Meze 

lidské fantazie jsou téměř neomezené, a tak záleží a bude záležet 

jen na výtvarnících, z čeho všeho budou tvořit. Za zmínku stojí 

alespoň jeden příklad za všechny další netradiční materiály, a tím 

je velmi neobvyklá práce Soňi Némethové. Tato autorka vytvořila 

v roce 2001 soubor prací s přiléhavým názvem „Kryo projekt 2001“. 

Jak už název napovídá, jednalo se o soubor šperků, které jsou 

kombinací zmrazené vody (4 odlišných druhů) a kruhů z plexiskla 

                                                
1 KATO,Donna. Šperky,módní a bytové doplňky z polymerové hmoty. Brno: Toner Press, 
2008,1.vyd. s. 18. ISBN 978-80-86815-82-4 
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s pozlaceným vnitřkem, které posloužily také jako forma pro šperk. 

Použitý materiál jistě nemá obdoby a je do značné míry nestabilní, 

protože v teple nebo na lidském těle mění svou podstatu.1 Celý 

projekt potom podtrhuje zájem autorky o problematiku totálního 

zmrazování z pohledu jak technického, tak etického, do které 

spadá i myšlenka pomíjivosti bytí. Celá práce je jen dokladem, že 

materiálové možnosti šperku  nejsou zdaleka ještě vyčerpané. 

 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ,Alena. Šperk v ledu nebo ledový šperk. Design Trend.2001, č.4 
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5. Textilní šperk 
 

Textil je sice materiál pro výrobu šperku do jisté míry 

netradiční, nicméně textilní šperk jako takový je natolik 

unikátní záležitostí, že se stal samostatným oborem. Tímto 

druhem šperku se zpravidla zabývají textilní výtvarníci. 

Specifikum textilního šperku tkví v tom, že je často přímo 

vázán nebo velmi úzce spjat s oděvem. Proto byl často 

považován více než za šperk, za oděvní doplněk. V českém 

prostředí se objevuje textilní šperk zhotovovaný především 

tradičními textilními technikami, nejvíce pak technikou 

paličkování a drhání.1 Právě z toho důvodu, že v našem 

textilním šperku nalezneme pouze techniky tradiční, jsou 

v následující podkapitole zastoupeni také výtvarníci zahraniční 

jako protipól těmto tradičním technikám a jako ukázka, jak 

široké možnosti textilní šperk nabízí. Nelze s úplnou jistotou 

tvrdit, že tvorba zahraničních výtvarníků je ve všech ohledech 

moderní a nekonvenční. Autoři využívají textilního materiálu, ať 

už hotových textilií nebo textilních vláken v hrubém stavu  (ovčí 

rouno) a ty jsou ve své podobě téměř neměnné. Způsob jejich 

zpracování je diametrálně odlišný od českého prostředí. Nutno 

podotknout, že tvorbu českých výtvarníků, kteří jsou níže 

uvedeni a zahraničních výtvarníků, dělí časový odstup, který je 

jen dokladem toho, jak variabilní může cesta textilního šperku 

být.2 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ,A., Proměnny českého šperku na konci 20.století,s.18 
  VYDROVÁ,Jiřina. Božena Rothmayerová a moderní textilní tvorba. Umění a řemesla. 
1981, č.3, s. 48. 
 
2 http://ansdesigns.co.uk/MissPelpa.aspx 
  http://ansdesigns.co.uk/SolMarsico.aspx 
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5.1. Významní představitelé textilního šperku 

5.1.1. Významné osobnosti textilního šperku u nás 

 

Historie prací s textilním vláknem má v českých zemích 

dlouholetou tradici. Od středověku je na vysoké úrovni 

vyšívačství, zhotovování krajky paličkované i šité. 

 V 60.letech 20.století u nás dochází k přibližování textilního 

umění s uměním volným.1 Avšak počátky českého textilního 

šperku můžeme zaznamenat již ve třicátých letech 20.století. 

Tehdy Božena Rothmayerová vytvořila oděvní doplňky a šperky 

použitím techniky šité krajky. Snažila se zbavit krajku umělecké 

unikátnosti a ornamentalismu a šlo jí v prvé řadě o 

zjednodušení technologických postupů, střídmost a praktičnost. 

Autorka se původně zabývala krajkou a šitou výšivkou, 

postupem času však dospěla ke staré technice makramé, kterou 

si zvolila pro výrobu šperků. Od nenápadných květinových 

šperků určených spíše pro konkrétní oděv, dospěla až ke 

zhotovení sady náhrdelníků z drhaných konopných nití 

s kamínky buližníku a brekcie, s úlomky jantaru nebo perleti. 

Základem těchto šperků je nebělená lněná niť, splétaná mnohdy 

z několika vláken pomocí uzlíků či drhání do jedné šňůrky a do 

ní jsou následně zavěšovány kamínky zajímavých tvarů. „Kromě 

estetického dojmu hraje tu svou roli i hodně důvtipu a znalostí 

zákonů rovnováhy, aby se kompozice nemotala bezradně ve 

vzduchu, ale působila dojmem pevnosti a tvůrčí vůle.“2 Tyto 

šperky inspirovaly  další výtvarníky, kteří měli možnost vybrat si 

z několika textilních technik – šité krajky, paličkování, drhání, 

popřípadě pletení a své návrhy případně předat ke zhotovení 

                                                
1 HLAVÁČKOVÁ,Konstantina. Proměny vlákna : osobnosti české krajky druhé poloviny 
20. století. Praha: UPM, 2004, s.4-6 
2 MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ, Naděžda. Bižuterie Boženy Rohmayerové. Umění a řemesla. 
1972, č.4, s.22 
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Družstvu umělecké výroby Vamberecká krajka a Ústředí lidové 

umělecké výroby.1 

Techniku paličkování si jako hlavní směr své tvorby zvolila 

od šedesátých let Marie Vaňková-Kuchyňková. Vytvářela textilní 

miniatury a od roku 1967 šperky z přírodních režných nebo 

bělených nití s barevným akcentem zlatého či stříbrného 

dracounu, leonského přediva či korálků.  Kombinovala techniku 

paličkování na speciálně tvarované podložce se sešíváním, 

stáčením, provlékáním a podvlékáním jednotlivých částí.2 

Jaroslav Prášil si také zvolil jako určující techniku své tvorby 

paličkování. Unikátní v jeho tvorbě je, že si sám pěstuje a 

zpracovává len na lněné vlákno s kterým potom dále pracuje. 

Vytváří náramky a náhrdelníky kombinací paličkovaných vláken 

a struktur spolu se dřevem, kamenem, sklem, drůbežími kostmi 

a dalším uměleckým materiálem. Jeho šperky působí velmi 

jemně a střídmě.3  

 Textilní šperky Renaty Madarové by nebylo správné 

opomenout. „Její textilní šperky nejsou vždy jen doplňkem, ale 

mnohdy i nosným prvkem oděvu.“4 Používá tradiční textilní 

techniky tkaní, vázání, drhání a útkového rypsu. Jako materiál 

si volí len a vlnu, které si sama barví. Barevnost těchto vláken 

se pohybuje v jemných tónech hnědé, fialové a zelené. Jako 

doplněk volí dřevo, především dřevěné korálky. Renata 

Madarová začínala svou tvorbu zhotovováním drobných 

předmětů jako jsou prsteny nebo náramky. Od těchto drobných 

šperků, které najdeme v různých materiálových provedeních 

v tvorbě většiny výtvarníků zabývajících se šperkem, dospěla 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ, A., Proměny českého šperku na konci 20.století, s.118 
2 KŘÍŽOVÁ, A., Proměny českého šperku na konci 20.stolet,.s. 118 
3 BROUČEK, .Autentické prostředí Jaroslava Prášila. Umění a řemesla. 1989, č.4, s.83-84 
4 LAMAROVÁ,Milena: Textilní tvorba Renaty Madarové. Umění a řemesla, 1976, č.3, str.66 
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Madarová až k výrobě kaskádovitých náhrdelníků, které 

pokrývají téměř celou hruď nositelky.1  

Zcela unikátní je na poli textilního šperku tvorba Blanky 

Šperkové a Melánie Skálové. Blanka Šperková vytváří závěsné 

objekty a náhrdelníky z pleteného stříbrného drátu. Její šperky 

jsou převážně trojrozměrné a její tvorba přechází od pletených 

válečků k náhrdelníkům, do kterých skrývá skleněné kuličky 

nebo oblázky. Podobné šperky tvoří i Melánie Skálová, která 

vytváří šperky z drátkového pletiva upínaného do nerezových 

objímek, do nichž vkládá skleněné kuličky. Ty se ve šperku 

pohybují a mění tím jeho podobu.2 

 

 

                                                
1 KŘÍŽOVÁ, A., Proměny českého šperku na konci 20.století, s.119 
2 KŘÍŽOVÁ,A., Proměny českého šperku na konci 20.století,  s.121 
  HOLEŠOVSKÝ,Karel. Kouzla upletená z drátu. Umění a řemesla. 1986, č.2, s. 46-47 
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5.1.2. Představitelé textilního šperku ze zahraničí 

 
Jako zástupce zahraniční umělecké šperkařské tvorby na 

poli textilního šperku si uveďme výtvarníky z Německa a 

Argentiny. Co do materiálového použití zpracovávají především 

ovčí rouno buď v jeho neupravené formě, nebo vytvářejí šperky 

z filcu. Mimo ovčího rouna jsou šperky vytvářeny úpravou 

hotových textilií.  

Velmi současná je tvorba dvou argentinských designérek. 

První z nich Maria Sol Marsico1 je textilní designérka pocházející 

z Buenos Aires v Argentině. Vytváří unikátní kolekce šperků  

z různých druhů textilií. Inspiraci čerpá často z přírody. Vybírá 

si přírodní odstíny barev (zelená, modrá, hnědá) a jejich barevné 

valéry, ale nevyhýbá se ani barvám výraznějším jako červená 

nebo růžová. Šperky vytváří stylizováním kusů látek do 

organických tvarů, nebo stáčeným pruhů látek do zajímavých 

volut či splétáním pruhů látek, kterým vznikají zajímavé a 

neotřelé náhrdelníky.2 

Druhá z výtvarnic je Marta Oviedo3, která se živí jako 

designérka interiéru. Vytváří náhrdelníky z ovčího rouna 

technikou filcování. Kombinuje kuličky a další tvary z ovčího 

rouna spolu s korálky z papírmašé nebo barvených kamínků. 

V jejich špercích je viditelný výrazný cit pro barvu. Celkově 

působí šperky originálně a vkusně. Často využívá také 

recyklovaných materiálů.4 

Obě autorky představují čerstvý vítr na poli současného 

světového šperku. Jsou živým důkazem toho, že studnice 

materiálů používaných k výrobě šperku je dosud nevyčerpaná. 

                                                
1 viz.příloha s.75 této DP 
2 http://www.solmarsico.blogspot.com/ 
3 viz.příloha s.75 této DP 
4 http://misspelpa.blogspot.com/ 
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Jejich tvorba má vysoký umělecký potenciál a je protikladem 

dnešní záplavě laických rádoby umělkyň, které se věnují 

stejným technikám a materiálům. 

Textilnímu a šperku z nedrahých materiálů se věnuje 

kanadská výtvarnice původem z Hong Kongu Lily Yung1. Mezi 

materiály z nichž tvoří, zařazuje také filc, z něhož vytváří 

zajímavé náhrdelníky. 

Další představitelka výhradně filcového šperku je Karin 

Wagner2 ze Švýcarka. Zhotovuje náhrdelníky, brože či prsteny 

z barevného filcu, ale i ovčího rouna. Inspiraci čerpá především 

z přírody. 

Za povšimnutí stojí také tvorba Rebeccy Dallas3, jež vytváří 

svá díla z ručně zpracované vlny merino vlny.Rebbeca se věnuje 

textilnímu designu a zhotovuje šperky z ovčího rouna a filcu 

inspirované mořskou faunou a flóru a oblázky. V současné době 

sídlí v Londýně, kde vyučuje techniku filcování a práce s filcem 

a ovčím rounem a je členkou the International Felt Makers 

Society a the Society of Designers Craftsmen. 

V zahraniční textilní šperkařské tvorby bychom našli další 

zajímavé výtvarníky. Za všechny si uveďme ještě jména jako Kay 

Eppi Nolke, Bernard Fruh nebo Liz Clay, jejichž tvorba není o 

nic méně umělecky hodnotná. 

                                                
1 http://www.lilyyung.com/artist_01.html 
2 http://www.karin-wagner.ch/index.php?p=2 
3 http://pages.123-reg.co.uk/rebeccadallas-
1032766/feltclothingandaccessories/index.html 
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5.2. Nejběžnější textilní materiály a techniky 

 
Textil  je materiál vláčný, izoluje a chrání. Propouští a 

zabarvuje světlo. Základním stavebním kamenem je jednotlivé 

vlákno, které pochází z přírodní živočišné či rostlinné suroviny. 

Dále se potom zpracovává technikami jako tkaní, pletení, vázání 

či desén. V případě šperku jde u textilu o vazbu sestavnou, to 

znamená, že je většinou kombinován s dalšími materiály 

(drhané náhrdelníky doplněné dřevnými korálky apod.)1 

K výrobě textilu a textilií se používají textilní vlákna, která 

jsou buď živočišného nebo rostlinného původu. Mezi živočišná 

vlákna řadíme vlnu a hedvábí. Nejdostupnější je potom ovčí 

vlna, která je velmi snadno barvitelná, proto je na trhu 

dostupná v široké barevné škále. Vedle ovčí vlny existuje také 

srst z angorských koz, která se zpracovává na přízi zvanou 

mohér. Dále je možné zpracovávat i srst velbloudí, 

jihoamerických lam či angorských králíků. Dalším vláknem 

živočišného původu je již po staletí známé hedvábí, produkt 

bource morušového. Hedvábná příze vyniká svou jemností, 

lehkostí a pevností.2 

Z rostlinných vláken je nejvíce používaný len, konopí, 

bavlněná příze, juta či sisalová příze.  

Textilní vlákna se dají zpracovávat mnohými technikami. Při 

výrobě šperků si většina autorů volila tradiční textilní techniky. 

Mezi nejstarší patří ty, ke kterým není potřeba žádného nářadí. 

Jde tedy o splétání jednotlivých vláken nebo pramínků 

vlastními prsty např. pletení řetízků. Postupem času se 

objevovaly další techniky, které již využívají rozličného nářadí.  

                                                
1 ŠINDELÁŘ,D., Estetika užité tvorby,s.119 
2 STAŇKOVÁ,J. BARAN,L. Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008,1.vyd. s.16-19 
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V poslední čtvrtině 20.století se věnuje v zahraniční výtvarné 

tvorby stále větší pozornost filcu a ovčímu rounu. Nejstarší 

stopy původního materiálu byly nalezeny v neolitickém osídlení 

a u normanských kmenů, kdy měl funkci především jako 

ochrana před zimou. Dnešní výtvarníci filcu neboli plsti 

ponechávají spíš symbolický význam. Plsť našla uplatnění mezi 

textilními výtvarníky, ale také na poli šperku, čehož je živoucím 

dokladem umělecko-průmyslové trienále ve Frankfurtu, kde se 

objevila díla umělců Kay Eppi Nölke, Bernarda Fruh nebo Karin 

Wagner.1  

                                                
1 SCHMITT,Peter. Filz. Kunsthandwerk und Design. 2001,č.1,s.18-21 
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6.     Didaktická část 
 

 Didaktická část diplomové práce nabízí dvě propracované 

výtvarné řady, které jsou určeny pro realizaci s dětmi na prvním 

stupni základní školy. Součástí didaktické části je také reflexe 

několika výtvarných námětů, které byly zrealizovány v hodinách 

výtvarné výchovy ve třetí třídě paní učitelky PaedDr.Ivy Dvořákové 

na ZŠ Hanspaulka, na Praze 6. Textová část je doplněna o 

fotodokumentaci tvorby dětí. 

6.1. Téma šperk ve výtvarné výchově na prvním 
stupni ZŠ 

6.1.1. Výchozí úvahy 

 

 V dnešní době se dají levné cetky a nehodnotná bižuterie  

koupit téměř na každém rohu a jsou jich plné i velké obchodní 

řetězce. Pronikají dokonce i do dětských časopisů a časopisů 

určených mládeži, kde jsou součástí různých příloh a devalvují 

vkus dětí již v nízkém věku. Cílem praktické části této diplomové 

práce je dát dětem prostor a možnost pro setkání s uměleckou 

tvorbou a uměním samotným, prostřednictvím osvojování si 

rozličných technik a prací s materiálem při výrobě šperků, které 

jsou inspirované uměleckými díly. Účelem je snaha o vytvoření 

určitého protipólu masové kultury, která útočí na lidi ze všech 

stran, děti nevyjímaje. Hodiny výtvarné výchovy jsou k tomu 

vhodnou příležitostí a jako doplňková hodnota je fakt, že si šperky 

vytvářejí děti samy. Nepřijímají tedy jen bezmyšlenkovitě to, co je 

jim podsouváno. 

 Při realizaci výtvarných úkolů zaměřujících se na šperk nejde 

pouze o konečný produkt, ale i o prožívání a setkávání se 

s ostatními. Je žádoucí vést děti k úctě k práci jiných, k šetrnému 
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zpracování a nakládání s materiálem a to především tím 

zbytkovým, který nemusí nutně končit po každé hodině výtvarné 

výchovy v koši, nýbrž se může uložit a použít při jiné hodině. Tím 

nepřímo vedeme děti k zodpovědnému chování k životnímu 

prostředí a místu, kde žijeme. Součástí všech výtvarných námětů 

by měla být také dostatečná reflexe, která rozvíjí schopnost kriticky 

zhodnotit vlastní práci i práci druhých. 
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6.1.2.  Myšlenková a námětová mapa 

 

 

 

Šperk – interakce s uměleckým dílem 

 

 

Plstěný šperk 

VN1: Může být mrak drakem? 

VN2: Azurové nebe 

VN3: Není barva jako barva 

VN4: Barevné kruhy 

VN5: Může být obraz broží? 

VN6: Bubliny nebo knoflíky? 

VN7: Náhrdelník z bublinek 

 

 

Abstrakce ve šperku 

VN1: Černo-bílá kompozice 

VN2: Stavebnice jako šperk ? 

VN3: Šperk jako stavebnice ? 

VN4: Mondrianovo okénko 

VN5: Náhrdelník pro 

         paní Delaunayovou 

VN6: Brož  
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6.1.3. Struktura projektu 

 

 Zpracované výtvarné řady jsou realizovatelné buď uceleně, 

nebo jako samostatné výtvarné úkoly.  Vzhledem k tomu, že jsou 

výtvarné řady pojaté jako interakce s uměleckými díly známých 

malířů reprezentujících abstraktní umění, téměř se nabízí 

zařazovat mezi jednotlivé úkoly i další výtvarné náměty  z této 

oblasti, kdy nemusí jít nutně o šperk, ale můžeme děti seznámit 

s malíři a obdobím, v kterém tvořili, i jinými výtvarnými 

technikami. Výtvarné řady obsahují jak náměty, které vedou ke 

zhotovení finálního výrobku, tak náměty, které na první pohled 

nesouvisejí s tématem šperk. Tyto dílčí úkoly jsou vystavěny tak, 

aby prohloubily žákovo pochopení výtvarného směru a tvorby 

malířů. Slouží potom jako východiska k dalším úkolům.  

 Struktura výtvarné řady je rozdělena do jednotlivých 

výtvarných námětů (VN1, VN2…), v nich jsou potom zahrnuty 

oblasti pojetí úkolu, motivace, výtvarného problému a pomůcek. 

 Většina výtvarných námětů je bez problémů realizovatelná ve 

školním prostředí vzhledem k dostupnosti použitých materiálů a 

časové náročnosti, což je patrné z reflexe realizovaných námětů. 

Objevují se zde dva výtvarné náměty, které jsou vhodnější pro 

starší žáky a kladou větší finanční nároky na pořízení materiálu a 

větší nároky také na čas. Záleží potom na finančních možnostech 

dané třídy či školy. Nicméně i bez těchto dvou námětů jsou 

výtvarné řady plně funkční. 
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6.1.4. Výtvarné cíle 

 

 Není záměrem tohoto projektu vytvářet řemeslně dokonalé 

šperky, k čemuž není na 1.stupni základní školy ani dostatečný 

prostor ani potřebný materiál. Jde spíše o hru, seznámení a 

experimentování s materiálem, který je pro děti často nový a 

neobvyklý. Jednotlivé úkoly by měly podněcovat žákovu tvořivost, 

rozvíjet fantazii a v neposlední řadě schopnost výtvarného cítění. 

Skrze jednotlivé úkoly by se žáci měli blíže seznámit s pojmem 

abstraktní umění a jeho nejvýraznějšími představiteli nenásilnou 

tvořivou formou.  

 Připravené náměty jsou většinou zpracovány jako 

samostatná tvůrčí práce určená pro individuální zpracování, 

následné reflexe či další výstupy z již hotových děl jsou potom 

realizovány ve skupinách, což rozvíjí schopnost spolupráce a 

komunikace mezi dětmi. Náměty jsou zhotovovány jako objekty, 

které jsou následně komponovány do šperků různých tvarů. Než 

dojde k jejich kompletaci nabízí se prostor pro výtvarnou hru, 

vytváření zajímavých kompozic nebo instalací, zpětné komponování 

prvků do podoby výchozí předlohy apod. Pokud to čas a technická 

náročnost dovoluje, spojují jednotlivé části do šperku samy děti. 

Tam, kde jde o časově náročnější dokončení práce, nebo není 

dostatek potřebných pomůcek (např.aranžovacích pistolí) dotvářím 

finální úpravy sama, tak abych nezměnila původní podobu, kterou 

výrobku daly žáci.  
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6.2. Výtvarné řady 

Východiska výtvarných řad: 

 Téma „Šperk“ bývá zpravidla zpracované z pohledu jeho 

historického vývoje nebo podle toho z jakého materiálu je zhotoven. 

Vzhledem k tomu, že šperk je velmi těžko uchopitelný pojem, jeví 

se zvláště druhé třídění jako nejefektivnější a také nejčastěji 

používané. Snažila jsem se hledat jiný přístup ke zpracování 

šperku tak, aby bylo možné jej bez problémů zařadit do hodin 

výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy a aby nešlo o 

pouhé střídání různých materiálů, které jsou dostupné. Inspiraci 

jsem našla v abstraktním umění a výtvarné řady jsem tedy 

vystavěla na interakci s díly malířů, kteří v duchu tohoto směru 

tvořily. Abstraktní umění jsem zvolila záměrně, protože se dobře 

převádí do podoby šperku a pro děti je pro svoji tendenci ke 

zjednodušování srozumitelné. Východiskem ke každému 

výtvarnému námětu je v prvé řadě obraz, a teprve pak je hledán 

materiál ke zhotovení . Tento postup se může jevit jako netradiční, 

jsem  však přesvědčena, že poslouží dobře mému záměru odlišit 

tvorbu na základě zde zpracovaných výtvarných řad od laciného 

„rukodělkování“, ke kterému často na základních školách, ve 

školních družinách ale i volnočasových kroužcích dochází, a to 

hlavně díky tomu, že se učitel nadchne pro techniku a dále se 

nezajímá, jestli bude mít pro děti nějaký výtvarný přínos. Jedná se 

potom spíše o technickou než uměleckou stránku věci a to je, dle 

mého názoru, obrovská škoda.  
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6.2.1. Výtvarná řada: „Plstěný šperk“ 

Výtvarná řada „Plstěný šperk“ zachovává při zhotovování 

finálních šperků materiálovou jednotnost. Zvolila jsem ovčí rouno a 

jeho úpravu do podoby filcu, jako materiál spadající do kategorie 

textilního šperku, a také jako materiál dobře finančně dostupný. 

Východiskem této řady se stala díla maďarského malíře Vasilije 

Kandinského, která jsou dětem blízká především svou barevností.  

 

VN1: „Může být mrak drakem?“  

Pojetí úkolu: Dotvoření mraků z černobílé xerokopie skutečného 

nebe do podob zvířat, postav či věcí, které se dětem vybaví při 

pohledu na ně. Zvýraznění především obrysové linie. 

Motivace: Představte si modrou letní oblohu, sluníčko pěkně hřeje 

a vy pozorujete nebe, po kterém plují nadýchané bílé mraky. Už se 

vám někdy stalo, že jste v podobných mracích viděli zvíře, 

automobil či hrad? Zkuste se zadívat na následující obrázky, co 

vám mraky připomínají? 

Výtvarný problém: rozvoj představivosti, schopnost kreativně 

dotvořit zadaný námět, 

Pomůcky: černobílá xerokopie nebe s mraky pro každého žáka, 

jednobarevný fix 

 

VN2: „Azurové nebe“ 

(volné pokračování předchozího námětu) 

Pojetí úkolu: Převedení detailu 

obrazu Vasilije Kandinského do 

podoby ozdoby z filcu. Zhotovení 

brože. 

Motivace: Známý malíř Vasilij 

Kandinskij také maloval mraky. 

Podívejte se, jak vesele je zachytil na svém obraze. Co vám 



 47 

připomínají Kandinského mraky? Nepřipomínají vám vyhledané  

tvary fantaskních bytůstek,  přívěsky či brože? Což si je jako 

ozdobu vytvořit z filcu a připnout na svetr? 

Výtvarný problém: Provedení detailu z obrazu Vasilije Kandinského 

v materiálu – filc. Zachování kompozičních zákonitostí výjevů na 

obraze.  

Pomůcky: archy různě barevného filcu, lepidlo Herkules, nůžky, 

spínací špendlík 

 

VN3: „Není barva jako barva“  

Pojetí úkolu: Parafráze Kandinského 

barevných kruhů temperami na formát 

čtvrtky o velikosti A4, nebo 15x15cm 

Motivace: Když Vasilij Kandinský 

maloval, tak se mu barvy vybavovaly jako 

hudba. Maloval a bylo to jako by hrál 

třeba na klavír. A stejně jako musí tóny 

ladit, aby zněla pěkná melodie, některé 

barvy spolu ladí a některé vytvářejí kontrast. Zkusme si udělat 

také takový vzorník barevných vztahů jako namaloval Kandinský. 

Výtvarný problém: Postihnutí barevných vztahů na základě 

parafráze Kandinského obrazu. Rozvoj citlivého vnímání barev. 

Předpokladem je, že se děti již dříve setkaly s pojmy základní a 

doplňkové barvy, teplé a studené barvy. 

Pomůcky: tempery, štětce, voda, čtvrtky formátu 15x15 cm nebo 

formátu A4 
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VN4: Barevné kruhy (volné pokračování předchozího námětu) 

Pojetí úkolu: Převedení barevné studie do materiálu barvené ovčí 

rouno technikou filcování na podklad z bílého filcu. 

Motivace: Což zkusit i tentokrát vytvořit  moderní šperk 

inspirovaný obrazem V. Kandinského? Z barevné plsti se netřpytí, 

aby oslňoval, ale ladí v barevném celku a s oblečením. 

Výtvarný problém: Postihnutí barevných vztahů na základě 

parafráze Kandinského obrazu. Citlivé vnímání barevných vztahů. 

Osvojení techniky filcování. 

Pomůcky: barevné ovčí rouno, bílý filc, jehla na filcování, 

molitanová podložka, nůžky 

 

VN5: „Může být obraz broží?“ 

Pojetí úkolu: Hledání zajímavých detailů v obrazech Vasilije 

Kandinského, které by mohly samy o sobě být šperkem. Provedení 

návrhu na šperk. 

Motivace: Kandinského obrazy často vypadají samy o sobě jako 

návrhy na šperk. Zkuste hledat v dalších Kandinského obrazech 

zajímavé detaily, které by se hodily pro tvorbu šperku a za pomoci 

stříhání a lepení z nich vyrobte návrh. 

Výtvarný problém: Rozvoj výtvarného vnímání a konstruování. 

Schopnost najít a kreativně využít zajímavé detaily na uměleckém 

díle. 

Pomůcky: barevné kopie Kandinského děl, nůžky, lepidlo, čtvrtky 
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VN6: Bubliny nebo knoflíky 

Pojetí úkolu: Hledání zajímavých 

výřezů posouváním skleněné misky po 

čtvrtce s nakreslenými čárami. 

Dotváření celé kompozice pomocí 

knoflíků, tak, aby evokovala dílo 

Vasilije Kandinského. 

Motivace: Podívejme se na další obraz 

Vasilije Kandinského. Jsou na něm bubliny nebo knoflíky? Pojďme 

si trošku hrát a zkusit vytvářet zajímavé kompozice inspirované 

tímto dílem.  

Výtvarný problém: Rozvíjení citlivého vnímání a kompozičních 

schopností. Tvořivá hra s materiálem. 

Pomůcky: skleněné misky, barevné knoflíky různých velikostí, 

čtvrtka, tužka, pravítko, špejle, fotoaparát 

 

VN7: Náhrdelník z bublinek 

Pojetí úkolu: Zhotovení plstěných 

kuliček (korálků) v barvách „bublin“ 

z Kandinského obrazu. Hra s korálky – 

parafráze Kandinského obrazu 

z plstěných kuliček. Nakonec zhotovení 

náhrdelníku. 

Motivace: Podívejme se na další 

Kandinského obraz. Nepřipomínají vám kulaté útvary na obraze 

bublinky? Nebo jsou to spíše korálky? Zkusme si je tedy jako 

korálky zhotovit. Je možné z hotových korálků znovu zkomponovat 

obraz? A co z nich vyrobit rovnou náhrdelník. 

Výtvarný problém: osvojení techniky filcování, rozvoj smyslového 

vnímání, hra s netradičním materiálem, výtvarné konstruování 
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Pomůcky: filcovací jehla, barevné ovčí rouno, molitanová podložka, 

miska s vodou, provázek, černý filc 
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6.2.2. Výtvarná řada: Abstrakce ve šperku 

 

 Od šperků a výtvarných úkolů inspirovaných malířskou 

tvorbou Vasilije Kandinského se výtvarná výchova  ve třetí třídě 

posunula do oblasti Op-artu a dalších směrů abstraktního umění 

jako je například Orfismus, který měl u dětí překvapivě ještě větší 

úspěch. První námět vychází z Op-artu a tvorby Victora 

Vasarelyho. Zvolila jsem jej pro jeho širokou barevnou škálu a 

tvarovou jednoduchost. Pro děti je lepší, když začínají tvarově 

jednoduššími úkoly. Od Vasarelyho se výtvarná řada dostává 

k dílům Pieta Mondriana až k tvarově náročnější tvorbě Roberta 

Delaunay a Joana Miró. 

 Co se týče materiálu je tato výtvarná řada mnohem 

rozmanitější. Při realizaci jednotlivých výtvarných námětů se děti 

seznámí s prací s méně obvyklými materiály jako je polymerová 

hmota Fimo, která je asi nejzajímavější.  Dále potom s barvami 

window colours, které jsou známy jako slupovací barvy na sklo. Ale 

budou také pracovat s materiálem, s nímž se setkávají každý den, i 

když ne v tomto spojení a je jím kartónová lepenka z obyčejných 

krabic na zboží. 
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VN1: Černo-bílá kompozice 

Pojetí úkolu: Výroba kamenů (korálků) 

z polymerové hmoty Fimo. Zhotovení 

šperků z těchto korálků. 

Motivace: Victor Vasarely tvořil 

z jednoduchých geometrických tvarů a 

přesto jeho díla působí velmi zajímavě. 

Což si vytvořit náhrdelník inspirovaný 

obrazem Victora Vasarelyho ? V černo-bílé kombinaci barev se 

bude hezky vyjímat na oblečení.  

Výtvarný problém: osvojení si práce s materiálem Fimo, zhotovení 

jednotlivých částí náhrdelníku, zachování kompozičních 

zákonitostí, výtvarné konstruování 

Pomůcky: polymerová hmota Fimo – černá a bílá, nůž, pravítko, 

strojek na nudle, podložka pro každé dítě 

 

VN2: „Stavebnice  jako šperk?“ 

Pojetí úkolu: Komponování z barevných 

papírových čtverců a kruhů části 

náhrdelníku. Využití barevného 

 kontrastu. Zhotovení návrhu na šperk 

lepením na černobílou xerokopii. 

Motivace: Jak by asi vypadaly korálky 

vytvořené z obrazu Victora Vasarelyho? Zkusme si vytvořit 

jednotlivé „korálky“ a nalepit je na černobílou xerokopii jako návrh 

na šperk. Sledujte jak spolu dvě různé barvy reagují. Zkuste 

vytvořit, co nejvíce kombinací podle Vasarelyho obrazu. 

Výtvarný problém: kompozice na základě barevného kontrastu, 

rozvoj fantazie, výtvarná hra 

Pomůcky: barevné papíry, nůžky, pravítko, lepidlo na papír, 

obyčejná tužka,  černobílá xerokopie (portrét) 
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VN3: „Šperk jako stavebnice?“ (volné pokračování předchozího námětu) 

Pojetí úkolu: Komponování barevných plošek tvaru čtverce a kruhu 

do podoby plošných korálků, které slouží ke zhotovení náhrdelníku 

či náušnic. Využití barevného kontrastu.  

Motivace: Je možné vytvořit „korálky“ z obrazu Victora Vasarely a 

zhotovit z nich náhrdelník či náušnice? 

Výtvarný problém: kompozice na základě barevného kontrastu, 

rozvoj jemné motoriky, osvojení si práce s polymerovou hmotou, 

hra s netradičním materiálem 

Pomůcky: polymerová hmota Fimo různé barvy, strojek na nudle, 

malé nožíky, pravítko, podložka pro každého žáka 

 

VN4: Mondrianovo okénko 

Pojetí úkolu: Zhotovení okénka inspirovaného obrazy Pieta 

Mondriana slupovacími barvami na sklo. Přenesení obrázku na 

sklíčko. 

Motivace: Podíváme se společně na několik obrazů Pieta 

Mondriana. Tento malíř byl ve své době tak oblíbený, že jeho 

obrazy inspirovaly dokonce i textilní tvorbu, a tak se vyráběly šaty 

s Mondrianovými vzory. Pojďme si vytvořit šperk na krk 

s podobným vzorem. A rozšiřme možnosti výrobků, které jsou 

inspirovány dílem tohoto malíře. 

Výtvarný problém: výtvarné konstruování podle obrazu Pieta 

Mondriana, osvojení si práce se slupovacími barvami na sklo 

Pomůcky: průhledné fólie na papír, slupovací barvy na sklo (černá 

kontura, žlutá, červená, modrá), skleněná čtvercová sklíčka, 

aranžovací pistole, šňůrka 

 



 54 

VN5: „Náhrdelník pro paní Delaunayovou“ 

Pojetí úkolu: Zhotovení několika kruhových 

„korálků“ z kartonu inspirovaných obrazem 

Roberta Delaunay. Dotvoření do podoby 

náhrdelníku nebo jiného šperku. 

Motivace: Podívejte se na obraz známého 

malíře Roberta Delaunay. Zkusme vytvořit 

šperk pro jeho paní tak, aby co nejvíce 

připomínal jeho tvorbu. Vezmeme si jako inspiraci kruhy, které se 

v  obraze opakují a zkusíme je vyrobit z lepenky a dobarvit. 

Výtvarný problém: Vytvoření lepenkového základu pro „korálek“. 

Vybarvení těchto „korálků“ na základě předem dané barevné 

zákonitosti (možnost využití pouze černé, bílé, a jedné další barvy 

nacházející se v obraze).  

Pomůcky: karton (lepenka), lepidlo na papír, nůžky, 

kružítko,tužku, temperové barvy, paleta, voda, štětce 

 

VN6: Brož 

Pojetí úkolu: Převedení zajímavého 

detailu z obrazu Joana Miró do 

podoby brože zhotovené z drátku a 

slupovacích barev na sklo. 

Motivace: Joan Miró dospěl při své 

tvorbě až ke velkému zjednodušení 

tvarů a linií. Jeho díla často vypadají, jako by je namalovalo malé 

dítě a dá se v nich hledat mnoho detailů. Pojďme si zkusit vytvořit 

brož, jako bychom ji právě vystřihly z jeho obrazu. 

Výtvarný problém: hledání zajímavého detailu a jeho předvedení do 

prostorové brože, výtvarné tvarování a konstruování 

Pomůcky: window colours (slupovací barvy na sklo), drátek 0,3mm,

 průhledná fólie 
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6.3. Reflexe realizovaných výtvarných úkolů 

VN1: „Může být mrak drakem?“ 

Pojetí úkolu: Dotvoření mraků z černobílé xerokopie skutečného nebe do podob 

zvířat, postav či věcí, které se dětem vybaví při pohledu na ně. Vytažení 

především obrysové linie. 

Motivace: Představte si modrou letní oblohu, sluníčko pěkně hřeje a vy 

pozorujete nebe, po kterém plují nadýchané bílé mraky. Už se vám někdy stalo, 

že jste v podobných mracích viděli zvíře, automobil či hrad? Zkuste se zadívat na 

následující obrázky, co vám mraky připomínají? 

Výtvarný problém: rozvoj představivosti, schopnost kreativně dotvořit zadaný 

námět, 

Pomůcky: černobílá xerokopie nebe s mraky pro každého žáka, jednobarevný fix 

Ročník: 3.třída ZŠ, 9-10 let 

Časová dotace: 45 min 

 Jedna z mých prvních realizovaných hodin se nesla v duchu 

hesla „Může být mrak drakem?“. Protože to byla úplně první 

hodina v nové třídě, musela jsem se napřed dětem představit a 

trošku se s nimi seznámit. Potom jsem jim vysvětlila, že se v jejich 

třídě budu objevovat na hodiny výtvarné výchovy častěji a že se 

budeme setkávat při společném tvoření a seznamování se 

s významnými autory. Třída paní učitelky Dvořákové je 

neuvěřitelně vstřícná a velmi pozorně naslouchala tomu, co je bude 

čekat.  

 Práci jsem zahájila tím, že jsem pozvala všechny děti na 

koberec vzadu ve třídě, kde si mohly lehnout tak, aby jim to bylo co 

nejpříjemnější. Požádala jsem je, aby zavřely oči, představily si, že 

je krásný letní den, sluníčko hřeje a ony leží nataženy na zádech 

na travnaté louce a pozorují nebe a po něm plují bílé nadýchané 

mraky. Měly si právě takové bílé nadýchané mraky představit a 

zamyslet se, jestli v nich něco nevidí. Tato malá imaginace na ně 

velmi zapůsobila a začaly hned vykřikovat různé věci, které vidí. 

Samozřejmě, jak jsem očekávala ozvalo se i několik dětí, které 



 56 

nebyly schopné si pod mým vedením vybavit letní oblohu s mraky, 

natož aby v mracích něco viděly. Proto jsme se všichni přesunuli 

k počítači,  který je umístěn vpředu ve třídě. Tato třída není 

vybavena interaktivní tabuli, a tak jsem pro veškerou prezentaci 

používala právě tento počítač, který má alespoň tu výhodu, že je 

vybaven velkým monitorem. Děti utvořily velký kruh a poté, co se 

všechny utišily, jsem jim promítla obrázek skutečného nebe 

s mraky. A znovu jsem je požádala, jestli by se mohly pozorně 

podívat, zda-li jim mraky něco nepřipomínají. Teď už se zapojily 

všechny děti. Užili jsme si při hledání zajímavých útvarů v mracích 

mnoho zábavy, samy děti byly překvapené, že každý vidí třeba ve 

stejném mraku různé věci.  

 Z tohoto úvodu, vycházelo samotné zadání úkolu. Rozdala 

jsem dětem černobílé xerokopie nebe s mraky. Jejich úkolem bylo 

si papír jakkoliv natočit a snažit se dotvořit mrak do podoby věci, 

zvířete či postavy, kterou v něm vidí. Nemuselo jít ani o skutečnou 

bytost. K dispozici měly pouze černé nebo jednobarevné fixy. 

Některé děti začaly pracovat okamžitě, jiným to trvalo trochu déle a 

našlo se i pár takových, které za mnou přišly s prosbou, jestli 

mohou použít obyčejnou tužku na předkreslení. Tužku však 

neměly povolenou, a tak se s tím nakonec smířily a začaly pracovat 

pouze s fixy.  

 Práce dětem nezabrala moc času, a tak podle plánu zbyl i čas 

na reflexi, kdy jsme se přesunuli opět na koberec a vyskládali jsme 

papíry s výtvory vedle sebe. Dala jsem dětem chvíli v tichosti na 

prohlédnutí obrázků očima. Potom kdo chtěl, mohl popsat, co na 

jeho obrázku je.  

 S výsledným zpracováním úkolu jsem byla velmi spokojená. 

Časová dotace 45 minut byla dostačující na všechny fáze práce 

(úvod, zpracování úkolu, reflexe). Děti pracovaly zaujatě a kromě 



 57 

drobných problémů při imaginaci a potom při práci s fixy, kdy 

některé vyžadovaly tužku, se nevyskytl žádný větší problém.
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VN2: „Azurové nebe“(volné pokračování předchozího námětu) 

Pojetí úkolu: Převedení detailu obrazu Vasilije Kandinského do podoby ozdoby 

z filcu. Zhotovení brože. 

Motivace: Známý malíř Vasilij Kandinskij také maloval mraky. Podívejte se, jak 

vesele je zachytil na svém obraze. Co vám připomínají Kandinského mraky? 

Nepřipomínají vám vyhledané  tvary fantaskních bytůstek  přívěsky či brože? 

Což si je jako ozdobu vytvořit z filcu a připnout na svetr? 

Výtvarný problém: Provedení detailu z obrazu Vasilije Kandinského v materiálu – 

filc. Zachování kompozičních zákonitostí výjevů na obraze.  

Pomůcky: archy různě barevného filcu, lepidlo Herkules, nůžky, spínací špendlík 

Ročník: 3.třída ZŠ, 9-10 let 

Časová dotace: 90 min 

 Tato hodina volně navazovala na předchozí výtvarný úkol. 

Tentokrát jsem začínala s žáky rovnou u počítače. Stručně jsme si 

shrnuli, co jsme dělali minulou hodinu. Potom jsem jim promítla 

obraz Vasilije Kandinského „Azurové nebe“. Chvíli jsme si o obraze 

povídali. Připomněla jsem jim, jak jsme minulou hodinu 

domalovávali mraky, v kterých jsme si něco představovali. Pověděla 

jsem jim, že i známý malíř Vasilij Kandinskij namaloval podobný 

obraz a nazval jej Azurové nebe. Jsou na něm barevné mraky, jak 

ostatně mohli vidět na monitoru. Znovu jsme zkoušeli hledat 

zajímavé výjevy, tentokrát v mracích na obraze. Azurové nebe 

zůstalo na obrazovce po celou hodinu jako inspirace. 

 Po návratu do lavic (center – ve třídě je zcela specifické 

uspořádání lavic, které mi velmi vyhovovalo, hodilo se zvláště pro 

práci ve skupinkách) dostaly děti barevný filc. Tentokrát měly za 

úkol vytvořit brož inspirovanou Kandinského mraky. Děti byly 

prací s filcem doslova nadšené. Velmi je to bavilo, a tak některé 

nezůstaly jen u jedné brože, ale vytvořily rovnou dvě. Filc se ukázal 

jako poměrně snadný materiál pro práci, nicméně je trošku 

náročnější na stříhání. Je potřeba ostrých nůžek, nebo nůžek 

s ostrou špičkou. Ne všechny děti jsou ale takovými nůžkami 
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vybavené. Naštěstí jich nakonec ve třídě bylo dost na to, aby se o 

ně ve třídě podělily. 

 Práce šla dětem opět překvapivě od ruky. Tentokrát jsme, ale 

hodinu zakončili trochu jinak. Přinesly všechny své výtvory dozadu 

na koberec, tentokrát na druhý, který je modrý a hodil se tedy jako 

pozadí pro naše mraky. Tam je měly skládat do různých tvarů. 

V podstatě šlo o opačný proces, než když jsem hledali v již 

namalovaných mracích tvary. Tentokrát jsme z mraků vytvářeli 

tvary.  

 U této práce se vyskytl problém. Děti tvořily spontánně a do 

práce se vrhly s obrovskou vervou. Nicméně dětské mraky se 

podobaly těm od Kandinského především svou barevností a ztratila 

se v nich kompozice, která byla na obraze. Dětské práce byly příliš 

roztříštěné. Protože jsem měla v této třídě skutečně volnou ruku, 

domluvili jsme se, že práci zopakujeme tentokrát už jen na jednu 

vyučovací jednotku.  

 S dětmi jsem úkol zopakovala s tím, že poprvé jsme vytvořili 

mraky podle vlastního nápadu a tentokrát je zkusíme tak, jak by je 

asi vytvořil pan Kandinskij. Děti si měly prohlédnout obraz 

„Azurové nebe“ znovu s tím, že si má každý nají detail, který 

provede ve filcu a vytvoří  brož. Tentokrát se dětem podařilo 

zachovat kompoziční podstatu díla.  

 Bála jsem se, aby celý úkol nevyzněl příliš křečovitě tím, že 

jsem stejný námět zopakovala dvakrát. Děti se k tomu postavily 

značně pozitivně. Zopakování práce mělo i pozitivní efekt, 

zapamatovaly si jméno Vasilij Kandinskij. 
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VN3: „Není barva jako barva“ 

Pojetí úkolu: Parafráze Kandinského barevných kruhů temperami na formát 

čtvrtky o velikosti A4, nebo 15x15cm 

Motivace: Když Vasilij Kandinskij maloval, tak se mu barvy vybavovaly jako 

hudba. Maloval a bylo to jako by hrál třeba na klavír. A stejně jako musí tóny 

ladit, aby zněla pěkná melodie, některé barvy spolu ladí a některé vytvářejí 

kontrast. Zkusme si udělat také takový vzorník barevných vztahů jako 

namaloval Kandinský. 

Výtvarný problém: Postihnutí barevných vztahů na základě parafráze 

Kandinského obrazu. Rozvoj citlivého vnímání barev. Předpokladem je, že se děti 

již dříve setkaly s pojmy základní a doplňkové barvy, teplé a studené barvy. 

Pomůcky: tempery, štětce, voda, čtvrtky formátu 15x15 cm nebo A4 

Ročník: 3.třída ZŠ, 9-10 let 

Časová dotace: 90 min 

 Na úvod hodiny jsem si s dětmi trochu povídala o 

Kandiském. Promítli jsme si několik obrázků a pověděla jsem jim, 

jak Kandinskij vnímal barvy jako hudbu. Třeťáci se již dříve pod 

vedením paní učitelky setkávali s pojmem barevné spektrum. 

Věděli tedy co jsou barvy základní, doplňkové, teplé a studené. 

Následně jsem jim ukázala Kandinského barevnou studii a zkoušeli 

jsme si jednotlivé barvy určovat a hledat vztahy mezi nimi. 

Nejjednodušší bylo pro děti určit, které barvy jsou teplé a které 

studené. Zjišťovali jsme, v jaké pravidelnosti se barvy v 

jednotlivých čtvercích střídají a s mojí pomocí jsme nakonec 

vyvodili vztahy, které se na obraze objevují.  

 V další části hodiny si děti připravily potřebné pomůcky, 

sedly si do skupin a každé dítě dostalo bílou čtvrtku. Potom jsem 

dětem vysvětlila, jak si mají předpřipravit čtvrtku, aby se jim lépe 

pracovalo. Jejich úkolem bylo totiž zkusit parafrázovat 

Kandinského čtverce s barevnými kružnicemi, což je pro děti 

poměrně náročný úkol, co do dodržení tvaru kružnic bez použití 

kružítka.  
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 Samotná práce děti zaujala natolik, že se ze všech sil snažily 

míchat přesně takové barvy, které použil Kandinský a velmi jim na 

tom záleželo, aby je co nejpřesněji vystihly. Většina žáků začala 

malovat od vnější kružnice k vnitřní a sami přišli na to, že je dobré 

rozpracovat si více čtverců najednou, protože musí dávat pozor, 

aby se jim barvy nerozpily. S provedením úkolu neměly děti žádné 

větší problémy kromě chlapce s aspergrovým syndromem, který 

nebyl schopný namalovat více než jednu kružnici ve čtverci, pokud 

se měl držet barevných vztahů v předloze (tj. V Kandinského 

barevné studii).Takže jsem mu nakonec proti zadání úkolu povolila 

použít jakékoliv kombinace barev a potom začal velmi soustředěně 

pracovat. 

 Na reflexi hodiny bylo tentokrát dost času. Každé dítě stihlo v 

průměru tři až čtyři čtverce . Položili jsme si dílka opět na koberec 

a zkoušeli jsme v nich znovu určovat barevné vztahy a následně 

jsme je různě řadili a sestavovali jsme podobnou studii barev

 jako sám autor. 
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VN4: Barevné kruhy (volné pokračování předchozího námětu) 

Pojetí úkolu: Převedení barevné studie do materiálu barvené ovčí rouno 

technikou filcování na podklad z bílého filcu. 

Motivace: Což zkusit i tentokrát vytvořit  moderní šperk inspirovaný obrazem V. 

Kandinského? Z barevné plsti se netřpytí, aby oslňoval, ale ladí v barevném 

celku a s oblečením. 

Výtvarný problém: Postihnutí barevných vztahů na základě parafráze 

Kandinského obrazu. Citlivé vnímání barevných vztahů. Osvojení techniky 

filcování. 

Pomůcky: barevné ovčí rouno, bílý filc, jehla na filcování, molitanová podložka, 

nůžky 

Věk: 10-11 let 

Časová dotace: 60 min 

Jednotlivé výtvarné náměty zpracovaných výtvarných řad 

jsou realizovatelné buď jako ucelená řada, nebo jako dílčí úkoly. 

Vzhledem k tomu, že působím i jako vedoucí skautského dívčího 

oddílu, zkusila jsem jeden úkol realizovat v prostředí trochu 

odlišném od klasické školní třídy. Jednalo se o skupinku několika 

dětí ve věku 10-11 let, což odpovídá zhruba páté třídě základní 

školy a časová dotace byla jedna hodina. Vyšší věk dětí a malý 

počet mi umožnily vyzkoušet náročnější výtvarnou techniku tzv. 

filcování, která zažívá v českém prostředí jakousi svou renesanci. 

Nicméně klade velké nároky na manuální zručnost. Děti jsem 

v úvodu seznámila stejně jako v hodinách výtvarné výchovy na 

Základní škole Hanspaulka s pracemi Vasilije Kandinského pomocí 

obrázkové prezentace. Na pracích dětí ze třetí třídy, konkrétně na 

parafrázi Kandinského barevné studie, jsme si vysvětlili základní 

barevné vztahy a proběhla ještě krátká instruktáž ohledně 

bezpečné práce s filcovací jehlou. Potom jsem předvedla ukázku 

samotné práce, kterou měly děti dělat. Ze začátku všechno 

probíhalo poměrně pomalu. Ale jen do té doby, dokud si dívky 

zvykly pracovat rychleji s jehlou a tím se jim začalo objevovat i celé 

minidílko. Parafrázi barevné studie ve filcu jsem pojalo odlišněji od 
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té na papíře. Kruh zůstal bez pozadí pouze na bílém filcu a hotový 

výrobek měl kulatý tvar a mohl být použit jako šperk. Buď jako 

brož nebo náhrdelník či spona do vlasů, jak je patrné z obrazové 

přílohy.  

 Po dokončení úkolu jsme si navzájem prohlédly hotová dílka 

a zhodnotily obtížnost osvojení této techniky. Jak jsem 

předpokládala, dívky se shodly na tom, že samotné filcování těžké 

není, ale že se musí dávat velký pozor na to, aby se při práci jehlou 

nepopíchaly. Protože má jehla hrot se zpětnými háčky, každé 

takové píchnutí docela bolí, proto bych tuto techniku doporučovala 

použít skutečně až od vyšších ročníků- od páté třídy. 
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VN6: Bubliny nebo knoflíky 

Pojetí úkolu: Hledání zajímavých výřezů posouváním skleněné misky po čtvrtce 

s nakreslenými čárami. Dotváření celé kompozice pomocí knoflíků, tak, aby 

evokovala dílo Vasilije Kandinského. 

Motivace: Podívejme se na další obraz Vasilije Kandinského. Jsou na něm 

bubliny nebo knoflíky? Pojďme si trošku hrát a zkusit vytvářet zajímavé 

kompozice inspirované tímto dílem.  

Výtvarný problém: Rozvíjení citlivého vnímání a kompozičních schopností. 

Tvořivá hra s materiálem. 

Pomůcky: skleněné misky, barevné knoflíky různých velikostí, čtvrtka, tužka, 

pravítko,  špejle, fotoaparát 

Ročník: 3.třída ZŠ, 9-10 let 

Časová dotace: 45 min 

 Na začátku hodiny jsem dětem prozradila, že dnes se 

podíváme na šperk trošku z jiného úhlu. Nebudeme vytvářet přímo 

něco, co si můžeme obléct nebo nosit na sobě, ale budeme hledat 

zajímavé kompozice, tj.uspořádání tak, aby se nám líbilo. Vysvětlila 

jsem jim, že půjde v podstatě o hledání zajímavého výřezu, který by 

se mohl stát šperkem. V našem případě pravděpodobně broží. 

 Promítla jsem jim kompozičně zajímavý obraz Vasilije 

Kandinského a vedle něj další  obrázky. V jednom případě se 

jednalo také o obraz, v dalších dvou šlo o fotografii mýdlových 

bublin a potom o upravenou fotografii náhrdelníku z knoflíků do 

podoby, která měla co nejvíce připomínat Kandinského kompozici. 

Prvním úkolem bylo určit, v kterém případě jde o knoflíky či 

bubliny a kdy o obraz. Nejjednodušší bylo určit, na kterých 

fotografiích jsou mýdlové bubliny. Velmi rychle také poznaly další 

Kandinského obraz. Ale chvíli trvalo identifikovat upravenou 

fotografii náhrdelníku z knoflíků. Nakonec jsem jim ukázala tuto 

fotografii před úpravou. 

 Dětem jsem vysvětlila, že podobným způsobem jako jsem 

upravila fotografii knoflíkové náhrdelníku, budeme si všichni 

dneska trochu hrát. Zkusíme vytvářet podobné nebo stejné 
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kompozice, jako namaloval Kandinský, akorát k tomu nevyužijeme 

štětce a barvy, nýbrž knoflíky a špejle. A skleněným sklíčkem 

budeme vyhledávat jako dalekohledem zajímavé výřezy.  

 Třídu se sama  rozdělila do několika skupinek po třech. 

Každá dostala potřebné vybavení a po krátkém dovysvětlení zadání 

se děti pustily do práce. Napřed nastal malinko chaos, někteří i 

přes opakované zadání příliš nepochopili úkol a potom došlo ve 

skupince k poměrně hlasité výměně názorů. Po mém opětovném 

dovysvětlení nakonec začali tvořit všichni. Rozdíl byl v tom, že 

některé trojice pracovaly naprosto bez problému, zatímco u jiných 

čas od času docházelo k dohadům, které vznikaly hlavně kvůli 

tomu, že každý se chtěl jako první  zapojit. Ujistila jsem je, že 

nafotím všechny kompozice, které vytvoří a tudíž každý se dočká 

svého originálu. V momentě, kdy byli se svou prací ve skupině  

hotovi, jsem práci nafotila.  

 Na závěr hodiny jsme se přesunuli do třídy s interaktivní 

tabulí a děti uviděly svá konečná díla. Jednotlivé skupinky měly 

také zhodnotit, jak se jim spolupracovalo a jak se jim zadaný úkol 

dařilo plnit. Celkově měl úkol velký úspěch, děti práce bavila a 

vytvořily zajímavé kompozice. S fotografiemi by se dalo dále 

pracovat. Mohly by se zpracovávat jako skutečný šperk, třeba jako 

brože či přívěsky. 
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VN1: Černá a bílá kompozice 

Pojetí úkolu: Výroba kamenů (korálků) z polymerové hmoty Fimo. Zhotovení 

šperků z těchto korálků. 

Motivace: Což si vytvořit náhrdelník inspirovaný obrazem Victora Vasarelyho?  

Výtvarný problém: Osvojení si práce s materiálem Fimo. Zhotovení jednotlivých 

částí náhrdelníku, zachování kompozičních zákonitostí. 

Pomůcky: polymerová hmota Fimo – černá a bílá, nůž, pravítko, strojek na nudle 

Ročník: 3.třída ZŠ, 9-10 let 

Časová dotace: 90 min 

 Jak se stalo již zvykem na výtvarných výchovách ve třetí třídě 

pod mým vedením, není výtvarného úkolu bez motivačního úvodu. 

Tentokrát jsem dětem nepředstavovala jen jediného autora, ale 

začala jsem představením výtvarného směru, tedy Op-artu. A jak 

jinak představit dětem nebo komukoliv jinému co je Op-art než jim 

ukázat díla Viktora Vasarelyho nebo Bridget Rileyové. Po krátké 

prezentaci obrázků a mém povídání jsem se zaměřila už jen na 

jedno dílo Viktora Vasarelyho, které se stalo východiskem pro naše 

dnešní tvoření. Černo bílou kompozici jsem vybrala záměrně pro 

její barevnou i tvarovou jednoduchost, zato materiál se ukázal jako 

značně zrádný. Zvolený obraz jsem měla vytištěný a opět jsme s 

ním napřed chvíli pracovali. Rozebírali jsme, jakou kompozici 

Vasarely zvolil, jestli můžeme najít shodné části, případně, když si 

vezmeme jen určité výřezy (např.2x2 čtverce), jaké vztahy mezi 

sebou čtverce mají.  

 Vzhledem k chřipkové epidemii, která panovala na základní 

škole, jsem s dětmi pracovala jen na jednom místě u tří sražených 

stolů. Každé dítě dostalo na začátek kousek polymerové hmoty ke 

zpracování. Jednalo se o hnětení poměrně malého kousku bílého 

nebo černého Fima. Jak se ukázalo, byl naprosto diametrální rozdíl 

v datu výroby této hmoty. Bílé Fimo bylo starší asi o rok a 

pocházelo z mých vlastních zásob, zatímco černé bylo nově 

koupené a velmi snadno zpracovatelné na rozdíl od bílého, které se 
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neustále drobilo, až jsem se začínala bát, že úkol nakonec 

neuskutečníme. Naštěstí se podařilo po delší době zpracovat i bílou 

hmotu a práce mohla začít. Děti měly k dispozici malé nožíky, ke 

kterým patřila ještě instruktáž o práci s ostrými předměty, dále 

pravítko a kulaté vykrajovátko pro usnadnění vykrajování kruhů. 

Každé dítě si mohlo vyrobit nanejvýš pět kamenů, které vycházely z 

obrazu Vasarelyho. Měl být však zachován poměr mezi kameny s 

tmavým a světlým pozadím i určitý tvarový řád, o kterém jsme si 

povídali v úvodu.  

 Můj úkol byl při samotné realizaci pouze takový, že jsem 

protlačovala zpracovanou hmotu strojkem na nudle. Zčásti kvůli 

urychlení práce, zčásti proto, že strojek není levná záležitost. Děti 

potom samy vyřezávaly a spojovaly jednotlivé části, aby jim vznikly 

potřebné „kameny“. S manipulací s hmotou nebyl příliš problém. 

Zvolila jsem si jednotnou velikost podkladových čtverců, což 

vyplynulo z toho, že ze strojku nám vycházel plát, který nebyl příliš 

široký. Problém se ukázal t v tom, že se bílé Fimo velmi snadno 

ušpinilo o černé a také že pokud někdo spojil dva tvary Fima, ve 

většině případů už od sebe nešly oddělit, aniž by nedošlo k 

deformaci. Nakonec ale téměř každý vytvořil minimálně tři kameny, 

které se staly základem pro náhrdelník, který měl vzniknout po 

upečení. Pečení jsem musela obstarat sama doma, ale Fimo není 

časově ani energeticky náročné na vypečení. 
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VN2: Mondrianovo okénko 

Pojetí úkolu: Zhotovení okénka inspirovaného obrazy Pieta Mondriana 

slupovacími barvami na sklo. Přenesení obrázku na sklíčko. 

Motivace: Podíváme se společně na několik obrazů Pieta Mondriana. Tento malíř 

byl ve své době tak oblíbený, že jeho obrazy inspirovaly dokonce i textilní tvorbu, 

a tak se vyráběly šaty s Mondrianovými vzory. Pojďme si vytvořit šperk na krk se 

Mondrianovým vzorem. 

Výtvarný problém: Osvojení si práce se slupovacími barvami na sklo.  

Pomůcky: průhledné fólie na papír, slupovací barvy na sklo (černá kontura, 

žlutá, červená, modrá), skleněná čtvercová sklíčka, aranžovací pistole, šňůrka, 

barevné kopie obrazů P.Mondriana 

Ročník: 3.třída ZŠ, 9-10 let 

Časová dotace: 45 min 

 Pro práci na šperku inspirovaného díly Pieta Mondriana jsem 

si vybrala u dětí oblíbenou a v dnešní době dosti rozšířenou 

techniku malování na průhlednou fólii tzv.slupovacími barvami na 

sklo. Na začátek hodiny jsem použila motivační prezentaci 

obrázků, která začínala skutečnými díly Mondrinana a pokračovala 

až tím, jak se jeho obrazy používaly a používají jako vzor na potisk 

látek na šaty či boty. Zvláště druhá část prezentace se dětem velmi 

líbila. Byly překvapené, že se šaty mohou šít z látky, která je 

vlastně kopií nějakého slavného obrazu. Využila jsem jejich zájem a 

navrhla jim, že bychom si tedy mohli všichni vyrobit vlastní šperk, 

který by byl inspirovaný právě tvorbou tohoto autora. První úkol 

byl takový, že si děti měly vybrat z množství barevných kopií takový 

Mondrianův obraz, který se jim líbí a převést ho ve slupovacích 

barvách na průhlednou fólii. Výhodou bylo, že tato třída disponuje 

poměrně velkým množstvím těchto barev, které nejsou sice úplně 

levné, ale zato hodně vydají, takže ve finále jde o materiál pro 

školní třídu poměrně dostupný. Děti měly na výběr, jestli chtějí 

obraz přímo použít jako šablonu a doslova ho obkreslit, nebo jestli 

ho použijí jen jako vzor a zkusí ho převést samy, jen podle toho, co 

vidí. Asi tak polovina třídy tedy nakonec pracovala s obrázky jako 
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s šablonou a druhá polovina, těch odvážnějších, jej zkusila 

převádět podle toho, co viděly. Jediné, co musely zachovat, byl 

formát, do něhož se musely vejít, a to bylo 5x5cm, protože právě 

tak jsou velká sklíčka, na která se hotové výrobky nalepí. I bez 

šablony se dětem práce dařila, protože tubičky s barvami mají 

velmi úzké a zašpičatělé otvory a konturovací barvy se pěkně 

nanášejí a táhnou, takže není velký problém vytvořit na krátkou 

vzdálenost dejme tomu 5ti centimetrů rovnou čáru. Hotová dílka 

potom musela  schnout přes noc ve třídě. Každé dítě stihlo během 

hodiny vytvořit dva obrázky. Jeden z nich jsme potom nalepili na 

sklíčko a druhý zůstal na fólii a je možné ho podle nálady vyměnit 

za předchozí námět jednoduše tak, že se první obrázek sloupne, 

uloží na fólii a vymění za druhý. Sklíčka jsem předtím opatřila 

černými očky z kůže, která jsem připevnila aranžovací pistolí. Tuto 

část práce jsem obstarala sama z důvodu určité technické 

náročnosti a také nedostatku aranžovacích pistolí. 

 S tím, jak žáci pracovali se slupovacími barvami, jsem byla 

velmi spokojená. Myslím, že je to technika pro školní třídy velmi 

vhodná a pro děti snadno ovladatelná. Troufla bych si ji použít již 

v první třídě, jen velikost šablon se musí přizpůsobit věku dětí. 
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VN3: „Náhrdelník pro paní Delaunayovou“ 

Pojetí úkolu: Zhotovení několika kruhových „korálků“ z kartonu. Dotvoření do 

podoby náhrdelníku nebo jiného šperku. 

Motivace: Podívejte se na obraz známého malíře Roberta Delaunay. Zkusme 

vytvořit šperk pro jeho paní, tak aby co nejvíce připomínal jeho tvorbu. Vezmeme 

si jako inspiraci kruhy, které s obraze opakují a zkusíme je vyrobit z lepenky a 

dobarvit. 

Výtvarný problém: Vytvoření lepenkového základu pro „korálek“. Dobarvení ve 

stylu Delaunayho obrazu, komponování bílé a černé barvy a třetí barvy jako 

barevného akcentu. Tato třetí barva musí být obsažena v obraze. 

Pomůcky: karton (lepenka), lepidlo na papír, nůžky, kružítko,tužku, temperové 

barvy, paleta, voda, štětce 

Ročník: 3.třída ZŠ, 9-10 let 

Časová dotace: 45 min 

 Na úvod hodiny jsem dětem prozradila, že naši již poměrně 

rozsáhlou šperkovnici rozšíříme o další šperk, což bylo přijato 

s velkým nadšením. Jak jsem zjistila, děti zásobují vlastnoručně 

vyrobenými šperky široké příbuzenstvo. Řekla jsem, že se dnes 

seznámíme s dalším významným autorem, který maloval 

abstraktní obrazy. Podívali jsme se na několik děl Roberta  

Delaunayho a zeptala jsem se, co mají obrazy společného. Na to mi 

některé odpověděly, že jsou hodně barevné, což se také většině 

třídy velmi líbilo. Vysvětlila jsem jim, že pan Delaunay založil nový 

výtvarný směr tzv. Orfismus, který je charakteristický svojí 

barevností a snahou vyjádřit pohyb pomocí barvy. Došli jsme 

potom až k obrazu „Nekonečný rytmus“. Žáci se již se slovem 

rytmus setkali v hodinách hudební výchovy, a tak jsme zkoušeli 

hledat v obraze, kde a čím může být onen nekonečný rytmus 

vyjádřen. Od tohoto krátkého povídání jsme se dostali až 

k dnešnímu úkolu. Vzhledem k tomu, že na internetu se dá nalézt 

téměř cokoliv, bylo možné dětem ukázat dokonce i fotku paní 

Delaunayové. Prozradila jsem, že dnes zkusíme vyrobit náhrdelník 

pro paní Delaunayovou inspirovaný tvorbou jejího manžela tak, jak 
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by jej třeba vyrobil i on sám. Děti měly vycházet z obrazu 

Nekonečný rytmus a měly převést černobílý kruh na lepenku. 

K jeho vybarvení měla potom posloužit černá a bílá barva plus 

jedna další, která se nachází na obraze. Takovým způsobem měl 

následně ze dvou lepenkových kruhů vzniknout jakýsi komponent 

budoucího náhrdelníku. Aby děti zachovaly tvar kruhu, použily 

kružítko. Ti méně zručnější měly povoleno využít předem 

připravených šablonek, které jsem připravila i pro případ, že 

nebude dostatek kružítek ve třídě. Na kruhy byla použita obyčejná 

papírová lepenka z krabic, vybrala jsem však méněvrstevnou, aby 

se dětem lépe stříhala. Většina třídy se do práce tak zabrala, že 

vyrobila hned několik „korálků“ a vůbec nechtěla přestat. 

 Nakonec hodiny jsem všechny výrobky odnesla dozadu do 

třídy, kde jsme si je všichni vzájemně prohlíželi a zkoušeli jsme je 

naaranžovat tak, jak byly na obraze. 



 72 

7. Závěr 

 
Cílem diplomové práce bylo najít možnosti využití šperku na 

prvním stupni základní školy formou, která bude přístupná a 

srozumitelná dětem odpovídajícího věku. Jako prostředky pro 

naplnění cíle jsem zvolila  seznámení a experimentování 

s materiálem a výtvarnou hru, jejichž prostřednictvím vznikly 

zajímavé a neotřelé šperky. Východiskem jednotlivých výtvarných 

námětů se staly obrazy malířů reprezentujících abstraktní směry 

výtvarného umění. 

Realizací většiny výtvarných námětů v praxi jsem dokázala, 

že lze citlivě a smysluplně rozvíjet vnímání výtvarného umění  

prostřednictvím výroby šperků využitím  výtvarného umění jako 

inspiračního zdroje pro šperkařskou tvorbu. 

Teoretická část diplomové práce nabízí široký vhled do 

problematiky šperku z netradičního materiálu, kam můžeme bez 

ostychu zařadit tvorbu dětí, jejíž proces je zachycen v didaktické 

části. 

Realizace jednotlivých námětů z obou zpracovaných 

výtvarných řad pro mne byla velmi inspirativní a přínosná. 

Výtvarné řady samy o sobě vybízejí k rozšíření o další výtvarné 

náměty nejen z oblasti  šperku. Bylo by jistě zajímavé obohatit je o 

další výtvarnou tvorbu, která by jen rozšířila možnost seznámení 

s abstraktním uměním, jež sloužilo jako inspirace. 



 73 

8.  Literatura 
Monografie: 
1) HONZÍKOVÁ,J. MICHÁLKOVÁ,L. VODÁKOVÁ,J. Praktické činnosti II. 
Praha: UK v Praze –Pedagogická fakulta,2000, ISBN 80-7290-003-X 
 
2) KATO,Donna. Šperky,módní a bytové doplňky z polymerové 
hmoty.přel.Radka Dohnalová. 1.vyd. Brno: Toner Press, 2008, 
175s.přel.z The art of polymer clay creative surfaře effects. ISBN 978-
80-86815-82-4 
 
3) KRAJÍČEK,T.;VEBROVÁ,J. a kol. Slovník cizích slov. 1.vyd. Praha: 
PLOT, 2006.ISBN 80-86523-77-4 
 
4) KŘÍŽOVÁ,A. Proměny českého šperku na konci 20.století. Praha: 
Academia, 2002, 1.vyd. ISBN 80-200-0920-5 
 
5) MILLEROVÁ,Judith. Šperky: Průvodce pro sběratele. Přel. Darmar 
Brejlová. 1.vyd. Praha: NOXL, 2004. 256s. přel.z Costume Jewellery. 
ISBN 80-89179-09-6 
 
7) RYCHLÍK, Martin. Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha:     
NLN, 2005,1.vyd. ISBN 80-7106-780-6 
 
8) STAŇKOVÁ,J. BARAN,L. Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 
2008,1.vyd. ISBN 978-80-247-2035-7 
 
9) ŠINDELÁŘ,Dušan. Estetika užité tvorby. Praha:Odeon,1978,1.vyd. 
 
10) VOKÁČOVÁ,Věra. Současný šperk. Praha: Odeon, 1979 
 
11) ZEMINOVÁ,Milena. Dějiny uměleckého řemesla Antika a 
Středověk.Praha: Ústav bytové a oděvní kultury. 1965 
 
Články: 
1) BROUČEK, .Autentické prostředí Jaroslava Prášila. Umění a řemesla. 
1989, č.4 
 
2) HLAĎOVÁ,Věra. Žirovnické perleťářství. Umění a řemesla. 1980, č.3 
 
3) HOLEŠOVSKÝ,Karel. Kouzla upletená z drátu. Umění a řemesla. 
1986, č.2 
 
4) KRUPKOVÁ, Jaroslava. K otázce vzniku a vývoje mincovních šperků. 
Český lid 71, 1984, č.2, 
 



 74 

5) KŘÍŽOVÁ,Alena. Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově 
proměnný fenomén. Opuscula historie atrium. 2001, roč.50, č.45, s.67-
75.ISSN 1211-7390 
 
6) LAMAROVÁ,Milena: Textilní tvorba Renaty Madarové. Umění a 
řemesla, 1976, č.3 
 
7) LANGER,Karel. Postavení šperku v dnešní společnosti. Umění a 
řemesla,1961,č.4 
 
8) LANGHAMER,Antonín. Poznámky o tvorbě a výrobě bižuterie. Tvar, 
1967, č.7 
 
9) LOSOSOVÁ,Adéla. Cesta moderního šperku.Umění a 
řemesla.1965,č.4 
 
10) LOSOSOVÁ,Adéla. Zlatý šperk. Umění a řemesla. 1964, č.3 
 
11) MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ, Naděžda. O současné umělecké 
bižuterii, Tvar , 1953 
 
12) MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ, Naděžda. Bižuterie Boženy 
Rohmayerové. Umění a řemesla. 1972 
 
13) NOVÁKOVÁ,K. Mezi ozdobou a funkcí. Jizerská kóta.1996.č.3 
 
14) SCHMITT,Peter. Filz. Kunsthandwerk und Design. 2001.č.1 
 
15) VOLEJNÍK,Jaroslav. Šperk a práce z ušlechtilých kovů. Tvar, 
1951,roč.4 
 
16) VYDROVÁ,Jiřina. Božena Rothmayerová a moderní textilní tvorba. 
Umění a řemesla. 1981, č.3 
 
17) Český moderní šperk. Klenotník hodinář.1998,roč.4,č.1,s.29-31 
 
Internetové odkazy:  

http://www.solmarsico.blogspot.com/ 

http://misspelpa.blogspot.com/ 

http://www.lilyyung.com/artist_01.html 

http://www.karin-wagner.ch/index.php?p=2 

http://pages.123-reg.co.uk/rebeccadallas-

032766/feltclothingandaccessories/index.html 

 

http://www.solmarsico.blogspot.com/
http://misspelpa.blogspot.com/
http://www.lilyyung.com/artist_01.html
http://www.karin-wagner.ch/index.php?p=2


 75 

9.  Přílohy 
Příloha 1 : 
 
Ukázka z tvorby argentinské autorky Marie Sol Marsico1 

   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ukázka z tvorby argentinské výtvarnice Marty Oviedo2 
 

 
 
Příloha 2: 

                                                
1 zdroj obr.: http://www.bold.cl/?p=5970 
2 Zdroj obr.: http://www.flickr.com/photos/pelpa/3501718648/ 
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Ukázka finálních šperků žáků 3.třídy, ZŠ Hanspaulka, Praha 6 
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Příloha 3: 
 
Ukázka dalších prací žáků 3.třídy, ZŠ Hanspaulka , Praha 6 
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Příloha 4: 
 
Ukázka z tvorby1 zahraničních výtvarníků, textilní šperk 

 
                   Lily Yung 
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Obr.5 

                                                
1 Zdroje: Obr. 1 - http://1.bp.blogspot.com/_zp8Fn_8Lico/Ss4-X3udlEI/AAAAAAAAFG0/nqQCZWY5_2I/s1600-
h/lily_yung_blue.jpg, Obr. 2 - http://dneese.blogspot.com/2009/10/felt-porn.html, Obr .3 + Obr. 4 -
http://www.squidoo.com/feltjewelry, Obr.5 + Obr.6 -http://pages.123-reg.co.uk/rebeccadallas-
1032766/feltclothingandaccessories/id1.html 
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