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Diplomantka splnila zadání diplomového úkolu, i když při jeho realizaci došlo v průběhu
zpracování v dohodě s vedoucím práce k určitým posunům. Ty byly dány především tím, že
diplomantka vyučuje výtvarnou výchovu na 2. Stupni ZŠ, s čímž vypsané téma a původní
zadání nemohlo počítat.
V dohodě s vedoucím práce diplomantka zvolila v didaktické části monotématické řešení
(námět a téma zvířete ve výtvarném umění 20. století) tak, aby zkoumanou problematiku
mohla žákům přiblížit na uceleném a komparovatelném tématu.
Lze i konstatovat, že diplomantčin přístup k řešení úkolu byl zodpovědný, současně se
však nevyvarovala určitých, především stylistických nepřesností, neobratností a někde i
přílišných obecností. Tak např. ve druhé kapitole se několikrát vyskytují formulace typu
"mnoho nového" nebo "prvky originality", aniž je explicité uvedeno co určité dokumenty
přinesly nového nebo originálního.
Pozitivně hodnotím přístup diplomantky ke zpracování třetí kapitoly. V ní prokázala
dobrou obeznámenost s výraznými tendencemi výtvarného umění 20. a počátku 21. století
i schopnost vybrat z nich relevantní příklady uměleckých děl pro didaktický průzkum. Skoda,
že v kapitole v ý z k u m u věnované, neuvedla alespoň základní charakteristiky a typy
pedagogických výzkumů a typ výzkumu, který realizovala. U výzkumu autorka opomněla
uvést i jeho cíle, což je nutno pokládat za značnou vadu, byť na potřebnost jejich s t a n o c v e n í
byla při konzultacích upozorněna. Odkaz na relevantní literaturu postrádám i v jejím seznamu
(např. Gavora, Hendl. Pelikán atd.).
Stylistických neobratností se diplomantka nevyvarovala ani v závěru práce (např.
formulace "didaktický projekt, který byl tématicky zaměřen na zvíře " by odpovídala
diplomové práci z přírodovědy nebo biologie: ve výtvarné výchově by bylo přesné hovořit
o "výtvarném vyjádření námětu (nebo tématu) zvířete v umění 20. a počátku 21. století".
Podobné posuny, byť zčásti vysvětlitelné snahou o integrativní prvky ve vzdělávání
a výchově, j s o u patrné v celém projektu, v němž převažují nespecifické (tj. nikoli specifické
pro výtvarnou výchovu) cíle nad cíli výtvarně výchovnými.
Práce má dobrou grafickou úpravu včetně grafického zpracování výsledků průzkumu a
vcelku (až na některé uvedené a další neuvedené stylistické neobratností a nepřesnosti) psána
kultivovanou formou.
Vzhledem k celkovému přístupu diplomantky a úrovni práce navrhuji klasifikaci
návrh klasifikace: velmi dobře
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Téma : Výtvarné umění 20. a poč.21.století a jeho využití v současných koncepcích
výtvarné výchovy na 1.stupni ZS
K plnění DP na dané téma přistoupila diplomantka odpovědně a na základě dlouhodobého
zájmu o zkoumanou problematiku, podloženého její pedagogickou činností ve výtvarné
výchově na ZŠ. Při tvorbě koncepce své DP postupovala zcela v intencích jejího zadání,
čemuž odpovídá logická struktura obsahu práce, v níž je též zřetelně vyjádřen zvolený
postup řešení problémů se zadaným úkolem souvisejících. Obávám se však. že se tuto
koncepci podařilo diplomantce naplnit jen zčásti.
Za největší úskalí realizace této koncepce považuji poněkud nadsazené formulace části cílů
DP v souladu s reálnými možnostmi jejich dosažení, včetně podmínek, které měla k
dispozici ( časového úseku aj.), plynoucí patrně z jejích zatím prvních zkušeností s metodami
pedagogického výzkumu, v němž si stanovila obtížnější cíle. než dokázala skutečně splnit
{..posoudit vztah žáku k umění, zmapovat vztali děti k této oblasti (bez uvedení vysvětlení, co
bude tímto vztahem rozumět)a kritérií, podle nichž bude výsledek posuzovat), neboje
vyjádřila nepřesně či neobratně (např. zprostředkovat žákům tendence v oblasti umění 20. a
poč.21. stol. prostřednictvím didaktického projektu ( = návrhu 4 úkolů a jejich realiace).
.. teoreticky zhodnotit" proměny místa a funkci umění vv Vv s ohledem na jeho vývoj ( s. 7,
aj.). Za reálnější lze považovat cíl „získatpředstavu,
jaké tendence žáci preferují
( částečnou, prvotní, výchozí atd.). stejně jako .. provést sondáž vztahu žáků k modernímu a
postmodernírnu umění na příkladech ... s. 7,) tzn. učinit tak na základě empirické v ýzkumné
sondy na vybraných příkladech uměleckých děl).
Ke zpracování k a p . l - 5 a Závěru a jejich hodnocení mám následující připomínky :
V 1. kap.(Proměny místa a funkcí výtvarného umění ve Vv na 1 .st.ZŠ) a 2.kap (Proměny
• koncepcí výtvarné výchovy od roku 1990) je patrné, že se autorka s příslušnými
Pedagogickými dokumenty dobře seznámila a pochopila podstatu pojetí Vv v nich
fixovaných." Ke zkreslení některých faktů došlo patrně přehlédnutím nebo stylistickou
neobratností,např. změna na osmiletou školní docházku byla již v r.1976. (s.8), „Po roce
1991 nebyl obsah předmětu rozpracován do jednotlivých hodin týdně ( s.17), aj. Je škoda, že
ve snaze o požadovanou ,. stručnost" této části DP neuvedla konkrétně, jaké „prvky
originality-obsahují
jednotlivé schválené návrhy osnovy pro ZŠ ( s. 18). zmiňuje pouze _
variantu A, jejíž hodnocení je rovněž jen obecné („obsahuje mnoho nového. K RVP pro ZS
(s.22) uvádí, že „program zahrnuje celkem 8 možných přístupů k obsahu uěivci. nikoli však,
které to jsou. Právě tato fakta však mohla být nosným východiskem pro přípravu
didaktického projektu. V
Významným kladným momentem DP je odborná příprava autorky pro zpracování 3. kap.
(Přehled výtvarných směrů zkoumaného období), kde potvrdila svůj zájem o výtvarné uměni.
Prokázala'schopnost získat dostatek solidních informací i o nejnovějších tendencích
výtvarného umění
je uspořádat. Využila zde i svých jazykových schopnosti i
obeznámenosti s elektronickými informačními médii.
a

ú č e l n ě

4. kap (Tendence využitelné na 1.stupni ZŠ - Předvýzkum, s.5l) postrádám cíl(e)
výzkumu a stanovení druhu výzkumu (kvalitativní/ kvantitativní) ve vztahu k použitým
metodám, včetně zpracování výsledků.(Totéž s. 56, poslední věta), s.kap. (Didakticky
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projekt) je výchovnýma vzdělávacím záměrem orientována především „mimovýtvarně", bez
patrného vzdělávacího kontextu k umění 20. a 21.stol. Ani v názvu projektu (není uveden) či
některé z jeho 4 částí není zřetelný jeho vztah ke 3.a 4.kap.
V Závěru (s.78 ) píše diplomantka :„Na základě výzkumného šetření a studia literatury jsem
navrhla didaktický' projekt, který byl tematicky zaměřen na zvíře. Průzkum mi ukázal, jaké
tendence mám při práci s dětmi využít" . Tyto tendence však neuvádí.
Vzhledem, přehledností a vnější úpravou (včetně barevných obrázku a příloh) práce splňuje
požadavky na formu zpracování. Stylisticky neobratná vyjádření však občas poněkud
komplikují jednoznačné chápání informace (vyznačeno tužkou v textu).
Přes všechny uvedené výhrady pokládám pokus diplomantky o zodpovědný přístup k výuce
výtvarné výchovy za cenný zejména proto, že: a) je založený na diagnostických informacích,
nezbytných pro kompetentní rozhodování, b) na aplikaci metod pedagogického výzkumu ve
školní praxi, c) ukazuje na možné směry dalších výzkumů ve sledované oblasti jevů,d) přináší
podněty pro zpracování příslušné metodiky, e) kriticky reflektovaný přispívá k eliminaci
případných nezdarů ve výtvarně-pedagogickém výzkumu.
Věřím, že schopnost této kritické reflexe diplomantka úspěšně prokáže při obhajobě, ke které
její DP práci doporučuji a navrhuji pro diskusi následující okruhy problému:
1.Jaké potenciální využití mají data získaná v každé z 5ti dotazníkových položek ve výuce Vv
se zaměřením na přibližování moderního výtvarného umění žákům 1 .st.ZŠ ? Co skutečně
ověřily jednotlivé položky dotazníku ve vztahu k výuce Vv a k osvojování výtvarných
uměleckých děl ?
2.Co vše mohlo ovlivnit (zkreslit) výsledky výzkumu a o čem bylo třeba uvažovat při
interpretaci získaných dat o preferencích výběru uměleckého díla žáky 5. a 9.tříd ?
3. Která zjištění z výzkumného šetření byla v předkládaném didaktickém projektu skutečně
využita ? (viz kap.5 a s.78). ? Jaké závěry plynou z realizovaného výzkumného šetření pro
edukační procesy ve výtvarné výchověa jak se projeví v konkrétních pedagogických
opatřeních ?

Návrh klasifikace : dobře

V Praze, 7.4.2006

i>
Paed Dr. Helena Hazuková, CSc.

Anotace
Diplomová práce je zaměřena na umění 20. a počátku 21. století a jeho využití ve
výtvarné výchově na 1. stupni základní školy. Pozornost je věnována proměnám koncepcí
výtvarné výchovy v jednotlivých vzdělávacích programech od roku 1990. V praktické části
jsou pomocí empirických metod zjišťovány postoje žáků k modernímu a postmodernímu
umění. Podle preferovaných tendencí byl navržen didaktický projekt.

Diploma thesis is directed at art of 20th and beginning of 21st century and its
application in art in primary school teaching. It is focused on transformation of art
conceptions in all educational programmes from 1990. In practical part of thesis are probed
pupils' attitudes to modern and postmodern art by empirical methods. According to
favoured tendencies was designed a didactic project.

Klíčová slova:
Moderna, postmoderna, zvíře jako námět

Key words:
Modernism, postmodernism, animal as a subjekt matter
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Úvod
Téma diplomové práce jsem si zvolila na základě svého zájmu a zaměstnání.
V současné době vyučuji výtvarnou výchovu na 1. a 2. stupni ZŠ Mazurská, Svídnická la
v Praze 8, kde jsem zaměstnána na plný úvazek.
Výtvarná výchova mě zajímala již v útlém dětství, kdy jsem navštěvovala různé
výtvarné aktivity. Po základní škole jsem se hlásila na střední školu s výtvarným
zaměřením. Výtvarné činnosti, ale i dějiny umění mě ovlivnily natolik, že jsem se rozhodla
výtvarné výchově věnovat hlouběji. Po střední škole jsem

nastoupila na vyšší

pedagogickou školu se zaměřením na výtvarnou výchovu. Nyní se snažím v roli pedagoga
provázet děti jak dějinami výtvarné kultury, tak i samotnými technikami a rozvíjet v nich
fantazii, smysl pro originalitu a vztah k umění. Není pochyb, že výtvarná výchova působí
na utváření osobnosti dítěte. Proto se snažím vybírat taková témata a techniky, ve kterých
se zapojí většina žáků určité věkové kategorie, i ti "méně talentovaní".
Výtvarná výchova otevírá dítěti prostor pro seberealizaci, poznávání světa a kulturní
souvislosti. Rozvíjí estetické cítění, smyslové vnímání, rozumové i citové hodnocení a
vede k pochopení názorů druhých a ke komunikaci.
Jako učitelka na základní škole mám možnost svou prací na žáky působit a ovlivňovat
utváření jejich osobnosti, vést je ke kreativitě a k uplatnění vlastního názoru.
Snažím se tím přispět k naplnění nového pojetí výchovy a vzdělávání, které přesouvá
těžiště od vědomostí k dovednostem. Tím naplňuji současné cíle primárního vzdělávání a
konkrétně cíle uváděné v RVP.
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Vymezení problémů, cíle
V této práci si kladu za cíl nejen zhodnotit proměny místa a funkcí umění ve výtvarné
výchově a proměny výtvarného umění samotného, ale především bych chtěla žákům
přiblížit umění 20. a počátku 21. století a posoudit jejich vztah k němu. Právě průzkumu
vztahu žáků k modernímu a postmodernímu umění věnuji výzkumnou část své práce. Svou
pozornost zaměřím především na kresbu, malbu a uměleckou plastiku. Průzkum nebude
samoúčelný, ale poslouží jako podklad pro didaktický projekt.
Předpokládám, že se mi podaří s využitím odborné literatury a výzkumné části své
diplomové práce zmapovat vztah dětí k této oblasti a získat tak představu, jaké tendence
žáci preferují.

Cílem nrácc jc:

1.

Teoreticky zhodnotit proměny místa a funkcí umění ve výtvarné výchově s
ohledem na jeho vývoj.

2.

Zaměřit se na proměny

pojetí výtvarné výchovy v jednotlivých

programech

základního vzdělávání. <=)

3.

Provést sondáž vztahu žáků k modernímu a postmodernímu umění na příkladech
konkrétních výtvarných děl.

4.

Zprostředkovat žákům tendence v umění 20. a počátku 21. století prostřednictvím
didaktického projektu.
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1 Proměny místa a funkcí výtvarného umění
ve výtvarné výchově na 1. st. ZS
Vzhledem k t o m u , že se výtvarná výchova a pojetí výtvarného umění v tomto
předmětu vyvíjely už od roku 1960, považuji za užitečné shrnout tento vývoj od jeho
vzniku až do současnosti. V následujících kapitolách popisuji proměny místa a funkcí
umění ve výtvarné výchově v jednotlivých dekádách.

V šedesátých letech tvořilo základní školu devět ročníků, z toho pět ročníků první
stupeň. V roce 1983 došlo ke změně a povinná školní docházka byla osmiletá. První stupen
byl vymezen čtyřmi roky. V roce 1996 se docházka opět změnila v devítiletou.
Ještě předtím než byla v roce 1960 zavedena výtvarná výchova, se tento předmět
nazýval kreslení. To bylo zaměřeno především na technické dovednosti výtvarného
zobrazení.
Cílem výtvarné výchovy od 60. let zůstává rozvoj výtvarného vyjadřování žáků,
porozumění výtvarným dílům a praktické osvojení technik, nejen kresby a malby.
Důraz

na osvojení

"základů

kresby

a malby",

iluzivně

a bez hlubšího

k psychologii žáků pojímané, způsoboval rozpor nejen s proměnami
s proklamovanými

umění, ale

zřetele
především

cíli předmětu (8, s. 50).

Kresba byla považována za hlavní předmět a základ pro veškerou ostatní výtvarnou
činnost. Obsahově přetrvává kreslení podle skutečnosti, které však nehraje tak důležitou
roli v současné výtvarné výchově jako po zavedení tohoto předmětu do výuky. I oto platí i
pro dekorativní činnosti, které byly často spojeny s lidovým uměním. Tematické kreslení
střídá hra a experimentování. Postupem času se začíná klást větší důraz na cit, fantazii,
prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz.
Dalším rozdílem je to, že v šedesátých letech se v prvním a druhém ročníku žáci
seznamují s výtvarnými uměleckými díly příležitostně, kdežto od sedmdesátých let děti
aktivně pracují s ilustrací a později se ilustrace prolíná i do literární

výchovy.

Doporučenými ilustrátory zůstávají od 60. let Josef Lada, Jiří Trnka a Josef Čapek. Pro
rozvoj představivosti a fantazie má vliv začlenění obrázku do vyprávění.
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V sedmdesátých letech se jako podstatné jeví seznámit dítě s hračkou, loutkou a
maňáskem, které mají v jejich životě nezastupitelnou funkci. Výtvarné umění zaujímá
v prvním ročníku 2 hodiny z celkového počtu 35 hodin ročně.
Práce s ilustrací se od druhého ročníku rozšiřuje zejména o poznávání díla Karla
Svolinského, Zdenka Seydla, Adolfa Zábranského. V 60. a 70. letech byli protěžováni
někteří umělci poplatní tehdejšímu režimu (např. Adolf Zábranský „Příjezd Sovětské
armády"). V devadesátých letech se k doporučeným ilustrátorům řadí Květa Pacovská,
Daisy Mrázková, Olga Čechová, Zdeněk Smetana, Adolf Born, Eva Bednářová a další. Od
sedmdesátých let se žáci mj. setkávají se symbolikou barev a s variantami lidových hraček.
Výtvarné umění a životní sloh sestává v druhém ročníku ze 3 hodin (z 35 h. ročně).
Besedy o umění, které jsou součástí výtvarné výchovy od šedesátých let, se začínají
vyučovat od třetího ročníku. Trvají zhruba 20 - 30 minut. Výtvarná výchova odrážela
obraz dané doby (např. obrazy z dětského života M. Medvecké „Děti míru" a následné
navázání v besedě na oslavu 9. května nebo obraz „O práci" Karla Svolinského
v souvislosti s oslavami Vítězného února).
Teorie se v podstatě redukuje na popularizaci soudobých trendu v západním umění,
avšak bez hlubší psychologické nebo estetické reflexe, protože vše se děje příliš hekticky a
v prostoru stále ještě velmi omezené svobody. (6, s. 8).
trh '
Od sedmdesátých let se žáci mimo ilustrátorů seznamují i s ukázkami malířské tvorby.
Na významu nabývají rozhovory o druzích výtvarného umění a od devadesátých let je
kladena pozornost na rozvíjení smyslu pro krásu přírody ve vztahu k životnímu prostředí,
objevování památek v okolí, návštěvu výstav atd. V šedesátých letech zaujímají besedy o
umění třetinu času společně s dekorativní prací (V, - kreslení podle názoru a z představy,
V 3 - tematické kreslení, ' / , - dekorativní práce a besedy o umění). V letech sedmdesátých
výtvarné umění tvoří 4 hodiny z celkového počtu 70 hodin za rok.
Ve čtvrtém ročníku od počátku výtvarné výchovy žáci poznávají různé způsoby
grafického vyjádření, v 70. a 80. letech se stává důležitým lidové umění (např. kroje,
keramika, kraslice) a úprava knihy. Základní řada ilustrátorů z předcházejících ročníků se
zde příležitostně rozšiřuje např. o Cyrila Boudu. Jana Zrzavého, Josefa Leislera, s nimiž se
mimo literaturu žáci setkávají na výstavách apod. Besedy zaujímají v těchto letech 6 hodin
(ze 70 h. ročně).
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V pátém ročníku jsou besedy o umění zaměřeny na okruh Člověk a práce, a to např. v
dílech J. Mánesa a S. Pinkase. Ilustrace se opět rozšiřují o další autory. Ve čtvrtém a pátém
ročníku v šedesátých letech zaujímají dekorativní práce a besedy o umění čtvrtinu času
('/z - kreslení podle názoru a z představy. Vi - tematické kreslení, % - dekorativní práce a
besedy o umění). Viz příloha la.
V devadesátých letech se žák páté třídy setkává s kontinuálním vývojem výtvarného
umění, s druhy výtvarné kultury (malířstvím, sochařstvím, grafikou, architekturou),
designem předmětů, s písmem, lidovým uměním; navštěvuje galerie, výstavy, památky a
zajímavosti. Učitel využívá těchto témat k motivaci k praktickým činnostem. Výtvarné
umění a životní prostředí už tvoří samostatný celek.
Dříve bylo jasně vymezeno, co mají děti ve kterém ročníku zvládnout, dnes není
teorie výtvarného umění hodinově ohraničena.
Počet hodin výtvarné výchovy s ohledem na jeho vývoj uvádím v příloze lb.

1.1 Výtvarné umění ve výtvarné výchově v roce 1960
První až pátý ročník tvoří první stupeň základní devítileté školy a má vzhledem
k psychologickým a biologickým zvláštnostem dětí ve věku od 6 do II let specifické
úkoly, metody a formy práce (30, s. 5).
Úkolem výtvarné výchovy v 1. - 5. ročníku je probouzet a rozvíjet schopnosti
výtvarného vyjadřování žáků a seznamovat je s výtvarným dílem; dát jim základní
vědomosti, dovednosti a návyky nutné pro praktické ovládnutí základů kresby a malby i
pro uvědomělé chápání výtvarného projevu; rozvíjet tvořivé schopnosti dětí a mládeže a
pěstovat jejich estetické cítění a vkus (30, s. 101).
Obě složky výtvarné výchovy - výtvarná práce žáků a výchova výtvarným dílem jsou stejně významné pro harmonický rozvoj mládeže a je třeba rozvíjet je v organické
jednotě.
Mravní a ideově uvědomělý vztah žáků k společenské skutečnosti se formuje zvláště
při tematických pracích žáků. Důležité jsou náměty z pracovního prostředí a z výroby;
podněcují aktivní zájem žáků o výstavbu socialismu a komunismu v naší vlasti (30, s.
101).
Výchova výtvarným dílem, druhá složka výtvarné výchovy, uskutečňuje se především
v besedách o umění; využívá se při nich ideové a emocionální síly výtvarného uměleckého
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díla k rozvoji poznání, k oslavě uvědomělé práce, k výchově socialistického vlastenectví a
internacionalismu, k boji za mír. Prožitek z uměleckého díla umožňuje žákům poznávat
hlouběji krásu rodné země, krásu života a práce lidu; přispívá k výchově dětí pro
socialistickou a komunistickou společnost (30, s. 102).

Učivo výtvarné výchovy je organizováno v pracovních okruzích. Jsou to tyto okruhy:
a)

kreslení podle názoru a z představy,

b)

tematické kreslení,

c)

dekorativní práce,

d)

besedy o umění.

Besedy o umění ve 3. - 5. ročníku vedou žáky k chápání výtvarného umění. Ve svém
obsahu se zaměřuje práce s výtvarným dílem především na tvorbu současných ilustrátorů,
která je po obsahové i formální stránce dětem tohoto věku nejbližší. Vedle toho se
seznamují žáci s ukázkami malířské tvorby.
Besedy se včlení do krátkých 20 - 30 minutových celků; lze je někdy spojovat
s vlastní výtvarnou prací žáků. Při besedách učitel pracuje metodami, které pomáhají
aktivizovat žákovu pozornost. Přitom se využívá všech vhodných a dostupných pomůcek
(nejen reprodukcí, ale i filmu, a diafilmu, návštěvy výstav, galerií apod.). Vhodným
výchovným prostředkem je kreslený a loutkový dětský film.
V prvním a druhém ročníku se žáci seznamují s výtvarnými uměleckými díly
příležitostně při prohlížení a četbě ilustrovaných knih (30, s. 103).
Ve třetím ročníku se setkávají s vybranými ilustračními díly M. Alše, J. Lady, K.
Svolinského a L. Fully, popř. s díly některých dalších významných ilustrátorů dětských
knih (30, s. 108).
Ve čtvrtém ročníku žáci poznávají různé způsoby grafického vyjádření (perokresba,
kresba štětcem, křídou atd.). Dále se seznamují s ukázkami ilustrací M. Alše, J. Lady, M.
Benky, K. Svolinského a dalších ilustrátorů (J. Trnka, A. Zábranský, A. Strnadel, V.
Hložníkaj.) (30, s. 109).
V pátém ročníku jsou besedy o umění zaměřeny na okruh Člověk a práce - pracovní
motivy v díle J. Mánesa, S. Pinkase aj. Učitel ukazuje postup umělcovy práce od náčrtu
k realizaci díla. Součást tvoří i ilustrace A. Kašpara, J. Čapka, L. Fully a dalších (30, s.
110).
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1.2 Výtvarné umění ve výtvarné výchově
v sedmdesátých a osmdesátých letech
V nové výchovně vzdělávací soustavě, jejíž realizace na základních školách byla
započata v roce 1976, se výtvarná výchova podílí na utváření osobnosti socialistického
člověka jako jeden z všeobecně vzdělávacích předmětů (8, s. 7).
V proměnách koncepcí osnov můžeme vypozorovat znatelný posun, směřující ke
komplexnějšímu chápání dialektiky vztahu výchova k umění - výchova uměním, od úzce
chápané oblasti umění k oblasti široce chápané jako výtvarně estetická problematika
duchovní a hmotné kultury a životního prostředí.
Souvisí to jednak s proměnami ekonomickými, společenskými a politickými, jednak
s proměnami nazíráni na otázky umění a hmotné kultury (9, s. 78).
Cílem výtvarné výchovy v 1 . - 4 . ročníku je estetické osvojování přírody, světa věcí a
světa člověka prostřednictvím výtvarných prací žáků a výtvarného umění.
Výtvarnými činnostmi i prožíváním a chápáním konkrétních děl, která se stávají
organickou součástí vnitřního světa žáků, jejich zkušeností, zážitků a představ, se kultivují
schopnosti, senzibilita, fantazie a emocionálně volní a intelektuální sféra, harmonizuje a
integruje se dětská osobnost. Výtvarné činnosti, při nichž se uplatňují a rozvíjejí tvořivé
sklony a schopnosti, podněcují a uspokojují potřebu žáků vyjadřovat vlastní postoj k lidem
a věcem.
Plněním svých vlastních specifických cílů přispívá výtvarná výchova k harmonickému
rozvoji mladé osobnosti. Ideové a emocionální síly umění i vlastních výtvarných činností
žáků

se úspěšně

využívá

k ideově

politické

výchově,

k výchově

socialistického

vlastenectví a proletářského internacionalismu. Tím výtvarná výchova připravuje děti a
mládež nejen k vytváření budoucích hodnot materiálních a estetických, ale i kulturně
politických a společenských a stává se neoddělitelnou součástí obecných cílů socialistické
výchovy, přičemž má i mimořádný význam pro ochranu a tvorbu životního prostředí (29, s.
156).

Obsah předmětu tvoří tři hlavní oblasti ve vzájemných vztazích a proporcích:
a)

výtvarné osvojování skutečnosti,

b)

hra, experimentování a dekorativní činnosti,

c)

výtvarné umění a životní sloh.
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Všechny tři oblasti společně navozují celistvý proces estetického osvojování
skutečnosti prostřednictvím výtvarných činností a aktivním vnímáním a osvojováním
umění a mimouměleckého estetična.
Oblast výtvarného umění a životního slohu se zaměřuje především na estetické
poznávání a chápání ilustrací dětských knih, na seznamování s hračkami a loutkami,
slídovou a soudobou užitou tvorbou. Příležitostně se žáci seznamují s vhodnými
malířskými a sochařskými díly, s architekturou a přiměřenými otázkami životního prostředí
a slohu (29, s. 157).
V prvním ročníku si žáci aktivně osvojují ilustrace knih, které se učí číst v počáteční
literární výchově - ilustrátoři Josef Lada, Jiří Trnka, Josef Čapek apod. Další složkou
výtvarné výchovy je hračka, loutka a maňásek (29, s. 159).
Ve druhém ročníku děti pracují s ilustrací z 1. ročníku (Lada, Trnka, Čapek). Tato
práce se rozšiřuje zejména o poznávání díla Karla Svolinského, Zdenka Seydla, Adolfa
Zábranského apod. Od dějového popisu obrázku se přechází k poznávání charakteristiky
postav, jejich vztahů a vyjádření vzdáleností. Žáci se učí, co vyjadřují barvy, např. modrá
(obloha, voda), červená (oheň, krev), zelená (tráva), žlutá (slunce, obilí) apod. a seznamují
se s krajovými variantami lidových hraček (29, s. 160).
Ve třetím ročníku se žáci opět setkávají se základní řadou ilustrátorů z 1. a 2. ročníku
(Lada, Trnka, Čapek, Svolinský, Seydl, Zábranský). Dále ji rozšiřují o Mikoláše Alše,
Antonína Strnadela, Otu Janečka apod. Seznamují se s funkcí ilustrace a výrazovými
prostředky (především

s linií, barvou, prostorem). Výtvarnou

výchovu obohacují

příležitostné rozhovory o druzích výtvarného umění - malířství, grafice, sochařství,
architektuře, kde se využívá regionálního hlediska (např. zajímavé stavby v okolí), dále o
umění užitém a lidovém. Učitel využívá přiměřených podnětů z oblasti životního slohu
(např. vhodné dětské oblečení k různým příležitostem, drobné vkusné bytové doplňky
apod.) (29, s. 162).
Ve čtvrtém ročníku se žáci setkávají s výtvarnou úpravou knihy (písmo, předsádka,
přebal, vazba). Základní řada ilustrátorů z předcházejících ročníků se zde příležitostně
rozšiřuje např. o Cyrila Boudu, Jana Zrzavého, Josefa Leislera, popř. i o další, s nimiž se
mimo literaturu žáci setkávají na výstavách apod.
Mimo ilustrací se děti seznamují s lidovým uměním a jeho dekorem (např. na kroji,
hračce, keramice, kraslicích, architektuře). Všímají si vztahu tvaru, funkce a dekoru na
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keramice (keramika lidová a moderní). Další součástí výtvarné výchovy je příroda a
sochařství (29, s. 164).
Skutečná pohroma však českou výtvarnou výchovu teprve čekala. Postihla ji po
„sametové

revoluci"

v paradoxně

svobodném

období

hedonismu,

materialismu

a

konzumace, v době elektronické „estetiky " všeobecného vkusového úpadku, jaký doposud
v evropské kultuře neměl obdobu. Výtvarná výchova... v tomto ohledu selhala... (6, s. 8).
M l l - è

»£

1.3 Výtvarné umění ve výtvarné výchově po roce 1990
Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět
prostřednictvím výtvarných činností a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Toto
poznávání směřuje jednak k tomu, aby se žáci učili rozumět výtvarnému umění, rozumět
jeho jazyku a významům, aby se učili chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu
jako nedílnou součást svého duchovního života a bohatství společnosti, jednak je zaměřeno
na kultivaci schopností žáků svět kolem sebe citlivě vnímat, prožívat jej, objevovat v něm
estetické hodnoty, ty chránit, případně i zmnožovat. Tím, že žákům umožňuje, aby si v
činnostech prakticky osvojovali potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjí jejich
přirozenou

potřebu vlastního výtvarného vyjádření, jejich fantazii a prostorovou

představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz, čímž významně napomáhá utváření
kreativní stránky jejich osobnosti (27, s. 5).
V prvním až třetím

ročníku žáci aktivně

pracují s ilustrací.

Uplatňují se

mezipředmětové vztahy s literární výchovou. Doporučení ilustrátoři jsou Josef Lada, Jiří
Trnka, Josef Čapek, Ota Janeček, Květa Pacovská, Daisy Mrázková, Olga Čechová,
Zdeněk Smetana, Adolf Born, Eva Bednářová a další. Následující složkou je hračka, loutka
a maňásek v životě dítěte (výtvarná hodnota, materiály, tvar). Zahrnuty jsou hračky
současné i minulé a krajové varianty lidových hraček. Žáci se seznamují s různými druhy
výtvarného umění - malířstvím, grafikou, sochařstvím, architekturou (využívají vycházek k
objevování zajímavých staveb v okolí, výstav, galerií ap.). Mimo to poznávají některé
aspekty kultury odívání a kultury bydlení, průběžně rozvíjejí smysl pro krásu přírody a
vztah k životnímu prostředí. Zahrnuty jsou návštěvy galerií a výstav. Učitel využívá témat
této oblasti k besedám a k motivacím výtvarných činností (27, s. 5).
Ve čtvrtém až šestém ročníku žáci rozvíjejí elementární chápání odlišnosti
uměleckého vyjadřování skutečnosti od vnější optické podoby světa na základě poznávání
a srovnávání druhů, případně žánrů současného a historického výtvarného umění. Objevují
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vztahy umění a skutečnosti (proces a podmínky vzniku uměleckého díla). Setkávají se s
druhy volného výtvarného umění, volnou grafikou - základními druhy a technikami.
Kromě toho se seznamují s malířstvím - různými způsoby uměleckého vyjádření
skutečnosti (figura, portrét, krajina, zátiší), sochařstvím a přírodou - tvar přírodní a tvar
opracovaný člověkem. Rozpoznávají sochu, plastiku, sousoší, bustu, reliéf aj. Poznávají
také architekturu a užité umění, kulturu bydlení - umění v bytě (volné i užité), design a
estetickou úroveň předmětů denní potřeby a současnou oděvní kulturu. Další

součástí

je

lidové umění a jeho dekor (vztah tvaru, funkce a dekoru), výtvarná úprava knihy, ilustrátoři
dětských knih a učebnic - konfrontace výrazových prostředků jednotlivých umělců a druhy
ilustrace. Žáci se dostávají k poznatkům o písmu - jeho komunikativní a estetické funkci,
poznávají krásy přírody a budují si vztah k životnímu prostředí. V neposlední řadě
navštěvují galerie, výstavy, ateliéry, regionální památky a zajímavostí. Učitel využívá
témat této oblasti k besedám a k motivacím praktických činností (27, s. 9).
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2 Proměny koncepcí výtvarné výchovy od roku
1990
V návaznosti na předchozí kapitoly, i zde považuji za přínosné zhodnotit proměny v
pojetí výtvarné výchovy na přelomu tisíciletí a možnosti výtvarného umění v návrzích
koncepcí výtvarné výchovy pro jednotlivé programy.

V posledním období, zejména pak v posledních pěti letech, procházely koncepce i
praxe výtvarné výchovy u nás i ve světě dynamickými proměnami souvisejícími jak
s proměnami současného výtvarného umění, tak s těmi, jež přináší pluralitní společnost.
Jako potřebné se proto ukázalo přehodnotit dosavadní pojetí výtvarné výchovy na
základních školách tak, aby citlivěji a přesněji odráželo nejen kulturní, sociální, ekologické
a umělecké trendy přelomu tisíciletí, ale i současnou, z praxe vycházející potřebu
různorodých programů výuky výtvarné výchovy, odrážející všechny uvedené okolnosti a
umožňující výtvarným pedagogům samostatný výběr a tvůrčí aplikaci v praxi (41, s. 1).
V současné době existují pro základní školy tři vzdělávací programy (Obecná škola,
Národní škola, Základní škola) a tedy i tři pojetí výtvarné výchovy.
Počet hodin výtvarné výchovy v jednotlivých programech znázorňuji v příloze č. 2.
Nové osnovy výtvarné výchovy, které se staly součástí vzdělávacího programu
Základní škola tuto nabídku ještě rozšiřují. Vedle stávajících osnov Vv vzdělávacího
Programu Základní škola jsou jako alternativa nabídnuty osnovy A), B) a osnovy C).
Rada pro Vv jasně podtrhla důležitost a nutnost přijetí všech tří návrhů osnov
z následujících důvodů. Všechny tři návrhy osnov výtvarné výchovy
-

reagují na potřeby transformace českého školství,

-

vytyčují možnosti současného, ale i budoucího otevřeného pojetí předmětu výtvarná
výchova,

-

vystihují pluralitu názorů současných rovnocenných koncepcí výtvarné výchovy, jejich
teoretického i praktického zázemí,

-

složení autorských týmů garantuje maximální odbornost zpracování těchto návrhů,

16

-

ze závěrů expertních posouzení předložených návrhů osnov vyplývá, že osnovy
jednotlivých autorských týmů jsou si přes svá specifika svojí kvalitou rovnocenné (41,
s. 3).
Pro aplikaci návrhů osnov je důležité, aby bylo možné se opřít o další metodický

materiál. Tak, jak krystalizovala různorodá pojetí výtvarné výchovy vyjádřená ve všech
osnovách, tak se již od roku 1990 postupně promítaly do učebnic výtvarné výchovy. Je
tedy možné konstatovat, že všechny osnovy, ve všech vzdělávacích programech, a tedy i
troje nové osnovy, je možné ihned realizovat vzhledem k šíři současné nabídky učebnic
z výtvarné výchovy. Je však nutné, aby se do budoucna učebnice výtvarné výchovy a další
metodické materiály věnovaly těm otázkám, které osnovy nově otevírají, neboť jedině tak,
bude možné uskutečnit jejich faktické naplňování (41, s. 4).
Všechny programy se shodují vtom, že je důležité, aby žáci porozuměli výtvarným
dílům, výrazovým prostředkům výtvarného jazyka a aby se prohluboval jejich vztah
k výtvarné kultuře. Součástí všech programů je seznámení s etapami vývoje výtvarného
umění, ilustrační tvorba, propojení s přírodou, návštěvy výstav a besedy o umění. Výtvarná
díla slouží též k motivacím výtvarných činností. Významné je propojení využitých
poznatků v životě.
Základní škola vyzdvihuje poznávání aspektů kultury odívání a kultury bydlení.
V obecné škole je kladen důraz na námět, který tvoří jednotící rámec. Námět a jeho
proměny jsou obsaženy v tématických řezech umění i v národní škole. V programech
obecná a národní škola je více akcentována reflexe a vlastní názor na dílo. V obou
programech je také podtržena souvislost mezi výtvarnou tvorbou žáků a díly výtvarných
umělců.
Dle tab.3 (v příloze č. 2) je zřejmé, že počet hodin výtvarné výchovy je nejvyšší
v koncepcích obecné školy. Vzhledem k faktu, že teoretická část výuky není přesně časově
vymezena, mohu usuzovat, že i počet hodin teorie výtvarného umění je vyšší než v plánech
základní a národní školy.

2.1 Návrhy koncepcí pro program základní škola
Učební osnovy výtvarné výchovy vzdělávacího programu základní škola se změnily
v roce 1991 a poté v roce 1996.
Po roce 1991 byl obsah předmětu rozpracován do jednotlivých hodin týdně.
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Přehled tematických celků:
1.

Výtvarné vyjádření skutečnosti
a) Tematické práce
b) Poznávání přírody
c) Výtvarné vyjádření věcí

2.

Experimentování a práce s výtvarnými prostředky
a) Barva
b) Linie (od 3. ročníku)
c) Modelování, prostorové vytváření
d) Dekorativní práce

3.

Výtvarné umění a životní prostředí

Žák by měl mít vytvořeny základní kulturní návyky, poznávat rozdíly ve výtvarném
vyjadřování našich předních malířů (zejména ilustrátorů). Má si uvědomit, že výtvarné
umění je důležitou součástí lidského života a patří ke kulturnímu bohatství národa.
Poznatky, dovednosti, návyky a zejména postoje získané v 1.-4. ročníku mají být základem
k dalšímu rozvíjení estetického cítění a rozvoji osobnosti žáka na druhém stupni základní
školy. Výtvarné umění a životní prostředí propojuje všechny tematické celky.
Základním předpokladem úspěšné činnosti je zaujetí žáků vhodně volenou motivací např. ve spojení s uměleckým dílem, hudební či literární ukázkou, vyprávěním atd.

Jednotlivé schválené návrhy osnov pro základní školy (viz kap. 2) obsahují prvky
originality, každý z autorů představuje svoje pojetí výtvarné výchovy v poslání a úkolech.
Ze všech tří koncepcí je zjevné přesvědčení o nepostradatelné úloze výtvarné výchovy.
Učitelé mohou

postupovat

podle těch

osnov,

které svojí koncepcí,

teoretickým

východiskem, obsahem i přístupem k žákům jsou jim nejbližší a které se mohou stát
dobrým východiskem pro vytváření si vlastního modelu výuky.
V koncepcích osnov, jehož autory jsou T. Komrska, M. Pastorová a P. Šamšula
nacházíme mnoho nového. Je pozitivní, že osnovy jsou koncipovány se zřetelem na funkci
výtvarné výchovy, souvisejí s celkem života i s celkem přírody. Pedagog reálně chápe
vztah k architektuře, umělecké historii i k současnosti, má na zřeteli problémy životního
prostředí.
)
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2.2 Návrhy koncepcí pro program obecná škola
Organizačně je pětiletá obecná škola* členěna do tří fází - 1. a 2. ročník, 3. ročník, 4. a
5. ročník (38, s. 16).
Pojetí výtvarné výchovy se opírá o autentické zkušenosti dítěte a vychází z jeho
potřeby aktivní komunikace. Úlohou předmětu je výchova citlivého, tvořivého a moudrého
člověka prostřednictvím výtvarných aktivit. Výtvarné postupy jsou podřízeny hledání
sdělnosti výtvarné výpovědi, která se pro dítě stává prostředkem k objevování světa a sebe
vněm (38, s. 164).
V prvním ročníku celou výuku prolíná práce s uměleckým dílem, jehož ukázky
vybírá učitel v souladu s tematickými celky. Pro potřebu konfrontací a motivací vybírá
příklady z celého rozsahu výtvarného umění minulosti i přítomnosti, opírá se i o tvorbu
ilustrační. Základní podmínkou pro výběr ukázek je požadavek srozumitelnosti (38, s.
168).
V druhém ročníku zůstává práce s uměleckým dílem součástí celé výuky a
nevyděluje se do vlastního okruhu úloh. Podobně jako v 1. ročníku navazuje výběrem
ukázek na tematické celky a předkládá dětem jejich umělecké vyjádření v různých
souvislostech. Obrací rovněž pozornost na ilustrační tvorbu jako na okruh výtvarného
umění, s kterým se děti denně setkávají (38, s. 170).
Ve třetím ročníku se práce s uměleckým dílem rozšiřuje i na jiné než výtvarné
oblasti. Žáci se učí pozorně vnímat předložené ukázky a pokoušejí se výtvarně vyslovit své
pocity z reprodukovaného díla. Nad obrazy, grafikami či sochami se seznamují sjejich
obsahem a stavbou a hledají si k nim individuální cestu. Výtvarné reprodukce nebo sama
umělecká díla se mohou stát i motivem aktivní činnosti dítěte - svobodného výtvarného
přepisu.

Přehled tematických okruhů:
a) volné parafrázování uměleckého díla, tj. přepis reprodukce, výběr podstatného, vlastní
vyjádření zobrazeného námětu,
b) návaznost na ostatní okruhy uměleckého projevu, tj. rytmický přepis písničky nebo
barevný přepis skladby, ilustrace textu a jejich výtvarný doprovod, záznam pohybu (38,
s. 173).
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Ve čtvrtém ročníku navazují na ukázky reprodukcí uměleckých děl návštěvy
stavebních památek, výstav a galerií. Tam, kde nelze této možnosti využít, vzrůstá rozsah
vstupu

reprodukovaného

výtvarného

umění do výuky.

Dítě využívá k výtvarným

parafrázím podnět jiných uměleckých oborů než jen výtvarného. Práce s uměleckým dílem
tak začíná utvářet vztah žáka k umění, z kterého by měla vyrůst celoživotní potřeba krásy a
zdroj citového bohatství.
<1
Přehled tematických okruhů:
a) setkávání s výtvarným uměním, tj. návštěvy výstav, besedy o umění, seznámení
s nej běžnějším i historickými

stavebními

slohy

-

s gotikou

a

barokem

podle

regionálních podmínek, využití reprodukovaného uměleckého díla pro motivaci nebo
hodnocení úlohy,
b) aktivní výtvarný kontakt s uměleckým dílem, tj. parafráze reprodukcí, zvětšování jejich
detailů, dokreslování chybějících částí, výtvarný přepis reprodukce jinými výrazovými
prostředky,
c) výtvarné vyjádření poznatků a prožitků jiných uměleckých okruhů, zážitky z návštěvy
divadla a koncertů, přepis zvuku hudebních nástrojů nebo zpívajících hlasů atd (38, s.
175).
V pátém ročníku navazuje práce s uměleckým dílem na prvé kontakty s řečí umění
na výstavách, v galeriích a v denním životě. Žák objevuje skladebné rysy uměleckého díla,
s kterými se seznámil ve výtvarných etudách. Sleduje proměnlivou úlohu linií, barev a
tvarů, vytváří barevné diagramy a hledá spojitost volby barev s výrazem uměleckého díla.
Ve svém okolí se učí rozeznávat základní stavební slohy, všímá si podob užitého umění.
Vlastní výtvarná aktivita žáků se dotýká i dalších oblastí umění a směřuje k vytváření
obrazu výtvarné kultury člověka.

Přehled tematických okruhů:
a) žák jako pozorovatel světa umění, tj. návštěvy výstav, besedy o umění, sbírání
předmětů s pohledem na jejich funkci, tvar a dekor, motivace nebo hodnocení výsledků
pomocí reprodukcí uměleckého díla,
b) aktivní kontakt žáka s uměleckým dílem, tj. sbírání reprodukcí, jejich rozbor,
zvětšování a proměňování, přepis dojmu z obrazu na výstavě nebo z poslechu hudební
skladby,
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c) volný přepis dojmů z jiných uměleckých zážitků - z poslechu hudby, z četby poezie,
z dramatických her atd. (38, s. 178).

2.3 Návrhy koncepcí pro program národní škola
Projekt Národní škola předpokládá povinnou devítiletou školní docházku. Projekt si
klade za cíl být školou pro děti, školou zaměřenou na úspěch, školou která zahájí
vzdělávací dráhu dítěte a položí základy pro život svobodného člověka. Neurčuje pro
výuku závaznou metodu nebo učebnici. Umožňuje vyučování v blocích a diferenciaci
podle zájmu dětí a možností školy. Použité formy a metody práce by měly v dětech
vyvolávat touhu po poznávání, provokovat jejich zvědavost a stimulovat kladné rysy lidské
povahy. Vzhledem k těmto kritériím by měl učitel posuzovat vhodnost zvolené metody
(37, s. 7).
Těžiště a hlavní cíl výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém prožívání
a aktivní činnosti žáků.
Veškerá odpovědnost za smysl výuky výtvarné výchovy leží na učiteli. Učitel je žáku
průvodcem, partnerem v dialogu, on vytváří v hodinách uvolněnou tvůrčí atmosféru, která
je podmínkou pro svobodné vyjadřování.
Osnovy výtvarné výchovy obsahují čtyři základní námětové okruhy. Jejich obsah není
vyčerpávající, spíš naznačuje možnosti. V konkrétním plánu se mohou jednotlivé náměty
prostupovat či vytvářet tematické celky a řetězce. Také míra zastoupení jednotlivých
okruhů v ročnících je různá (37, s. 117).

Námětové okruhy:
a)

Já

b)

Svět přírody a věcí kolem nás

c)

Společnost

d)

Výtvarná řeč a výtvarné umění

e)

Výtvarné aktivity, techniky a postupy

ad d) Výtvarná výchova rozvíjí výtvarný projev každého žáka a pomáhá mu nalézt
individuální způsob výtvarného vyjadřování. Rozšiřuje jeho obzor o nové zážitky, posiluje
záměrné využívání výtvarných výrazových prostředků a spojuje vlastní tvorbu s vědomou
reflexí prožitku i díla. V oblasti dějin výtvarného umění vytváří vědomí přirozených
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souvislostí mezi vlastní výtvarnou tvorbou žáků a díly výtvarných umělců. Především v
umění 20. století hledá odpovědi na naše životní otázky. Zkoumá komunikativnost díla, učí
se odkrývat a číst ve výtvarném díle. Vede k potřebě aktivního vyhledávání kontaktů s
výtvarným uměním.
Výtvarné umění se dále rozděluje na tyto oblasti: Výtvarná abeceda, Člověk v umění
20. století, Výtvarné umění v historii a Sdělná hodnota výtvarného díla.
Pomocí těchto okruhů se žák seznamuje s úlohou umění, všímá si výtvarného
doprovodu v textu, snaží se formulovat vlastní názor, reflektuje práci výtvarnou i slovní
formou a rozpoznává konkrétní umělecké dílo v reálné podobě i v reprodukci. Umění
slouží jako zrcadlo a cesta k sebepoznání. Žák se dále setkává s časovou osou dějin
výtvarného umění, s proměnami přístupu k realitě a k jejímu zobrazení, se souvislostmi
mezi jednotlivými druhy umění. V umění si všímá barvy, výrazu, pohybu a prostoru.
Setkává se s termíny vkus, nevkus a kýč.
ad e) Výtvarné aktivity, techniky a postupy jsou vždy podřízeny sdělovanému obsahu
hodiny. Žák by měl postupně vyzkoušet a zvládnout tradiční techniky a postupy a
prostřednictvím nových výtvarných aktivit nalézt cestu k pochopení spojitosti vlastního
výtvarného vyjádření s podobami moderního výtvarného umění (37, s. 123).
v

2.4 Návrhy koncepcí pro RVP pro ZS
Přijetí a schválení všech tří návrhů nových osnov je důležité zejména vzhledem k
existenci

Rámcového vzdělávacího programu, jako základu pro vytváření

školních

vzdělávacích programů. Výtvarná výchova má tak zpracovány osnovy, které by se mohly
stát východiskem pro modelové osnovy školních vzdělávacích programů, neboť nosné
.'• L ( • f ( f ~
myšlenky všech tří nových osnov se již promítly do charakteristiky, cílů, obsahu a
kompetencí výtvarné výchovy v tomto dokumentu, přestože se na Rámcovém vzdělávacím
programu začalo pracovat v době, kdy nové osnovy teprve vznikaly. Program zahrnuje
celkem 8 možných přístupů k obsahu učiva.
^
'/r-r^^C
f t «/^»''V
Výuka v základních školách se týká všech dětí a proto je důležité, aby všem dětem
mohla být poskytnuta co možná nejkvalitnější výuka výtvarné výchovy. Tu může
poskytnout pouze učitel aprobovaný a pouze ten, který bude mít možnost dle svého
uvážení a přesvědčení se rozhodnout jaká z variant nejlépe jeho představě o výuce výtvarné
výchovy odpovídá a která je jemu nejbližší i osobnostně. Důležité také je, aby osnovy pro
učitele neznamenaly „zakonzervování" stávajícího stavu předmětu, ale aby rovněž
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pojmenovaly a strukturovaně nabídly ty změny, které je potřebné respektovat. Učiteli by
pak osnovy měly nabídnout i podněty k jeho dalšímu vzdělávání, které do budoucna budou
nabývat stále většího významu (41, s. 4).
Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do devíti
vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím
oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory:

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk)
Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)
Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie)
Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět)
Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)
Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)
Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) (11, s. 18).

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími
obory Hudební výchova a Výtvarná výchova.
Tato vzdělávací oblast umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa
a odráží nezastupitelnou součást lidské existence - umění a kulturu. Kulturu, jako procesy i
výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, v
níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako
neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce).
Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o
vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat
jinými než uměleckými prostředky.
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s
estetickým účinkem. V tomto procesu dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti,
vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu
světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě
společných témat, schopnosti vcítit se do kulturních potřeb ostatních lidí a jimi
vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím osobní účasti.
•
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Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s
výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění
dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro
sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly,
učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem
rozpoznávat a interpretovat (11, s. 64).
Výtvarná výchova nabízí vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i
nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích.
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí tím, že vede žáka k:
-

pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako
svébytného prostředku komunikace

-

chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti
lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně
jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu,
kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot

-

spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání
uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu
přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním
projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností

-

uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu,
k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního
života

-

zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu
nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném
světě (11, s. 65).

Toto pojetí ukazuje, jak přistupovat k žákům a práci s nimi, aby bylo co
nejefektivnější a zároveň, aby bylo dosaženo vymezených cílů. Oblast Umění a kultura je
pojata tak, aby umožnila všem žákům zapojit svůj každodenní osobní život do širší
souvislosti. Vychází z přístupu k člověku jako k individualitě, jejíž tvořivost a komunikace
se podílí na procesu poznávání jako součásti sociální integrace.
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3 Základní tendence proměn výtvarného umem
ve 20. a 21. století
Přestože se uměním 20. století zabývá mnoho autorů, jakými jsou např. Bernardová
(2000), Copplestone (1965), Huyghe (1974), Lynton (1981), Pijoan (2002), Zhoř (1992)
ad., jejich vymezení a členění tohoto období je různé. Pro svoji práci jsem se z důvodu
přehlednosti rozhodla pro členění ve shodě s Kasaném (2000) a Vávrou (2001).
Tento přehled mi v praktické části práce usnadní průzkum, který bude souviset
s těmito tendencemi.
it (Msinu* y
Dvacáté století je dobou obrovského vzepětí lidského intelektu, který vymyslel
převratné vynálezy a zaznamenal nesmírný pokrok ve všech oblastech vědy a techniky. Je
však i stoletím dvou světových válek, dobou diktátorských režimů, ale i velkých
humanistů. Je stoletím plným protikladů a sociální a kulturní diferenciace. Umění této
doby nutně reaguje na různé i protichůdné myšlenkové proudy, na společenské a politické
události. Jeden směr střídá druhý. Zdá se, že některé se stále více vzdalují běžnému
konzumentu umění a teprve s odstupem několika desetiletí bývají pochopeny, a to jeste ne
úplně. Malířství se také částečně vzdalo úkolu popisovat či kopírovat skutečnost, protože
tu už nastoupila fotografie se svými novými a dokonalými možnostmi.
Náš věk je stoletím

-ismů. Zahajuje ho francouzský fauvismus a

německý

expresionismus. Skutečný převrat v uměleckém světě však způsobí až jiné dva směry <*« - f í

-Z-AMřtr(V/f_ f

,

kubismus, zaměřený na spekulativní výtvarné pojetí a futurismus, který se snazi vyjádřit
dynamiku pohybu. Abstraktním malířstvím se dá od roku 1910 označit tvorba V.
Kandinského.

2

Po první světové válce se soudobé umění rozdrobilo do mnoha různých a často i
protichůdných tendencí a výbojů. Z celé plejády dalších -ismů vystupují dva - dadaismus a
h
surrealismus.
V meziválečném

období

nastupují

další

směry

takzvaného

nefigurativního

a

abstraktivního malířství. J e j i c h tolik, že lze vyjmenovat pouze ty hlavni: neoplasticismus,
orfismus, suprematismus, akční malba, informel, lyrická abstrakce, op-art, a dále směry
druhé

poloviny

našeho

století

-

pop-art,

kinetické

umění,

konceptuální

umění,

hyperrealismus, nová figurace a tak dál a dál až k nejžhavější současnosti, v níž možná
doutná další a další umělecké směřování (42).
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3.1 Moderna
Jak jsem uvedla výše, uměním 20. století se zabývá mnoho autorů, v mnohém se však
jejich názory různí.
Vzhledem k faktu, že jsem nenašla vhodnou definici moderny v české literatuře, která
by vyhovovala účelu mé práce, rozhodla jsem se pro vymezení pojmu „moderna"
v angličtině z encyklopedie Wikipedia (2001).
1 PilLýt-is
ctt*. ty te-»^
The beginning of this period is marked by the end of the European Renaissance. Its
exact definition depends on the specific usage.
The modern age may be defined to extend to the present day or else to conclude
postmodernism (which may be dated any time from the 1960s to the early 1980s), again
depending on the usage. In the case where modern is used in a sense which means "before
postmodernism",

it may refer specifically to modernism. Another view is that

postmodernism may, however, be considered as just the latest development of modernism
itself (43).
F

//^uv,

j

M—L Co i

Počátek tohoto období je vymezen koncem evropské renesance. Jeho přesná definice
závisí na specifickém použití.
Moderní dobu můžeme chápat jako stále probíhající, nebo ústící v postmodernu (která
může být datována od 60. let k počátku 80. let), opět záleží na použití. V případě, že
moderní je použito ve smyslu „před postmodernismem", může se vztahovat k modemismu.
Nicméně další pohled je, že postmodernismus může být považován za právě poslední etapu
rozvoje modernismu.

^ Some divide the 20th century into modern and post modern periods, whereas others
see them as two parts of the same larger period (43).
t u u j

^vlrfcJ

'to

Někteří rozdělují 20. století na moderní a postmoderní období, kdežto jiní na něj
nahlížejí jako na dvě části stejného delšího období.
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Modern art is a general term used for most of the artistic production from the late 19th
century until approximately the 1970s. (Recent art production is more often called
Contemporary art or Post modern art). Modern art refers to the new approach to art where
it was no longer important to represent a subject realistically - the invention of
photography had made this function of art obsolete. Instead, artists started experimenting
with new ways of seeing, with fresh ideas about the nature, materials and functions of art,
often moving further toward abstraction. The notion of modern art is closely related to
Modernism (43).

Moderní umění je obecný termín používaný pro většinu výtvarných uměleckých děl
z konce 19. století až přibližně do sedmdesátých let 20. století. (Umělecká díla vytvořená
v nedávné době jsou považována za díla současného umění nebo postmoderního umění).
Moderní umění poukazuje na nové pojetí umělecké tvorby, kde již není důležité
znázorňovat námět realisticky - vynálezem fotografie se tento přístup stává zastaralým.
Místo toho začali umělci experimentovat s novými způsoby vidění, s nezatíženými pohledy
na přírodu, materiály a funkcí umění, často směřující k abstrakci. Pojem moderní umění je
těsně spjatý s pojmem modernismus. (volně přeložila autorka práce)
T^Lr-t^

-je

Ur^ilX^"

^

c
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3.1.1 Fauvismus
Z francouzského les fauves,

„dravé šelmy", pojmenování, které užil kritik umění

Louis Vauxcelles v roce 1906, se ujalo pro sdružení francouzských malířů. Fauvismus není
doprovázen literárně formulovanými úvahami, neboť spoléhá především na cit a instinkt.
PODSTATA FAUVISMU
Fauvismus jako umělecký směr trvá vjblice krátce (1904-1908). Šlo spíše o hnutí, kde
si všichni malíři uchovali svou značnou samostatnost. Roku 1906 se zformovali a
uspořádali několik výstav. V roce 1907 se rozdělili a vývoj každého z fauvistů se ubíral
jinou cestou. Jedině Matisse rozvíjel své celoživotní dílo na základě fauvistických principů
a po letech se k nim vrací i Dufy. Fauvismus měl dosti významný vliv na abstraktní
malířství, neboť barvu chápal jako autonomní výrazový prostředek.
Charakteristická je pro fauvismus barva: je emocionální, užívají se čisté barvy ve
větších plochách než u impresionistů; barva působí samostatným čistým výtvarným
dojmem nezávisle na spojení barvy s předmětem, snaží se vyvolat atmosféru; jde o stálé
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hledání barevné představy. Uplatňuje se znovu linie a zvýrazněný obrys. Důležitější je
celek než detail. Dochází k potlačování prostorovosti. Náměty jsou v podstatě stejné jako u
impresionistů a postimpresionistů - krajina, portrét, zátiší. Malíř maluje námět, aniž by
úmyslně zkresloval normální perspektivu, námět je nostalgický a dá se snadno rozpoznat.
Hlavní představitelé
Henri Matisse, André Derain, Albert Marquet, Raoul Dufy, Maurice Vlaminck, Georges
Rouault (35, s. 26).

r/

3.1.2 Expresionismus
Z latinského exprimere - vyjádřit; expressio - výraz; v širším slova smyslu znamená
obecný názor, který stojí proti racionálnímu, projevuje se bezprostředností, zajímají jej
především citové stavy a projevy člověka, tak jak se objevují v každodenním životě. Cílem
není popis (realismus), ale podstata věcí a světa. Exprese je jednou z prvotních tendencí,
která vychází z vnitřní potřeby člověka nějak vyjádřit jeho vnitřní pohnutky a stavy. Je tedy
metodou, která se objevuje už v pravěku. V užším slova smyslu jde o směr z počátku 20.
století,

stojící v opozici

k popisnému

naturalismu

a smyslovému

impresionismu.

Expresionismus se snaží vyjádřit především pocity tísně a úzkosti člověka, který je ztracen
v odlišném světě. Exprese je chápána psychologicky a jako spojnice mezi umělcovým
nitrem a vnějším světem. Expresionismus se nejvíce projevil v Německu v letech 1905 1920. Je poznamenán předzvěstí první světové války, umělci reagují na možné důsledky
materialistického zaměření společnosti, na válku, na celkovou krizi (inflací apod.).
PODSTATA EXPRESIONISMU
Důraz je kladen na sytou, čistou až agresivní barevnost, která je dána subjektivním
názorem umělce. Barvou se již nepopisují předměty, postavy, ale barvou se vyjadřují
pocity, duševní stavy, dojmy a nálady. K dosažení silnějšího výrazu, účinku a k vyjádření
emocí používají expresionističtí umělci záměrnou deformaci tvarů, redukci věcí na
základní znaky, využívají nadsázky a zkratky, dynamických výrazných obrysových čar,
které jsou často přetaženy za konturu.
V roce 1905 se v Drážďanech vytváří skupina Die Brücke - Most, která ukončila svou
činnost v roce 1913. „...jako most měla spojovat všechny dozrávající revoluční elementy a
být ukazatelem směru k budoucnosti."
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Členové skupiny pořádají výstavy, vydávají grafické listy - alba. Nemají jasně
formulovaný program. Obrazy a grafická tvorba, které se intenzivně věnují, se vyznačují
plošností, hrubou linkou, hranatými a špičatými tvary, tvarovou deformací. Barva je
čistá, až, křiklavá. Ovlivněni postimpresionismem, uměním přírodních národů, van
Goghem, Gauguinem, Lautreacem.
V grafice používají: dřevořezu, rytiny, leptu, suchou jehlu a litografii.
Zajímají je sociální problémy člověka. Ke skupině patří E. L. Kirchner, K. SchmidtRottluff, E. Heckel, O. Miller, přechodně i E. Nolde a další.
„ Patří k nám každý, kdo dokáže bezprostředně a nefalšovaně vyjádřit to, co ho nutí
k tvorbě. " E. L. Kirchner
V letech 1911 - 1914 vyvíjí v Mnichově svou činnost skupina Der blaue Reiter Modrý jezdec. Pořádají výstavy, vydávají almanachy. Na rozdíl od Die Brücke jde o
volnější, vnitřně rozdílné sdružení, které spíše spojovaly osobní a umělecké vztahy. Barvy
a linie se u nich postupně osvobozují od reality až k přímému vyjádření pocitu barvou.
Zaj •mají se o obecnější vztahy člověka a světa. Do této skupiny patří např. F. Marc, V.
Kandinskij, A. Macke, P. Klee, malující hudebník Arnold Schönberg a další.
Na počátku 20. let expresionistické tendence v Německu vrcholí v tvorbě O.
Kokoschky, který pokračuje ve své předválečné malbě, ale hlavně v dílech G. Grosze, O.
Dixe a M. Beckmanna. Navazují na sociálně orientované umění, sochaře Ernsta Barlacha,
1870 - 1938, a Käthe Kollwitzové, 1867 - 1945, vycházející z odporu, ze zoufalé deziluze
ze společnosti, kterou zobrazují jako bezohlednou až cynickou.
Expresionismus se projevil i v okruhu velké École de Paris - Pařížská škola. Tento
název platí pro okruh výtvarníků z celé Evropy, kteří se v Paříži uvedli před I. světovou
válkou a tvoří v ní i mezi válkami. Patří sem např. Amédeo Modigliani, 1884 - 1920,
italský malíř a sochař, maluje smutné, smyslné portréty a nahá ženská těla. Záměrně
deformuje tvary, používá asymetrie a nepravidelné kompozice a Marc Chagall, 1887 1985, ruský malíř, námětově čerpá z rodného ruského Vitebska, z nostalgických
vzpomínek na dětství a na svou ženu, ze svých představ; ovlivněn kubismem, jeho obrazy
zachycují skutečnost z různých pohledů i v různých časových momentech, např. postavy
létají nad domy, ve volném prostoru, lidé mají zvířecí hlavy. Po 2. světové válce se
označení Druhá pařížská škola váže na všechny umělce, kteří žijí a tvoří v Paříži.
V českém umění se expresionistické tendence objevují v díle např. J. Konopky, J.
Váchala a v tvorbě skupiny Osma, kterou založili v roce 1907 E. Filla, B. Kubišta, A.
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Procházka, O. Kubín, V. Nowak a další. Hlásí se k expresionismu, k E. Munchovi,
k postimpresionismu, fauvismu, k El Grecovi, k tvorbě H. Daumiera, P. Cézanna, a
Derraina. Od roku 1910 k nám proniká francouzský kubismus, který má své stoupence
nejen v malířství, ale i v sochařství a v architektuře, kde se nejvíce expresionistické
tendence objevují mezi lety 1908 - 1928. Expresionismus je v českém umění spojován
s kubismem a označován jako kuboexpresionismus. Ve 20. letech 20. století není
expresionismus již tak subjektivní. Umělce nezajímá vlastní osoba a vlastní nitro, ale
zajímají se o okolní svět lidí a věcí, využívají náboženská témata, která jsou metaforou
prožité války. Používají větší stručnosti, jednoduché tvary a znaky. Expresionismus u nás
není jednotným hnutím, ale jde o tvorbu s individualistickým přístupem umělců.
Expresionismus ovlivnil: Bauhaus, École de Paris, abstraktní expresionismus, informel, art
brut, skupinu Cobra, gestickou malbu, neorealismus (35, s. 30).

3.1.3 Futurismus
Z latinského futurus - budoucí, je v podstatě směr italský, který ovlivnil evropské
umění, ale snad nejvíce ruské. Název, který si dali umělci sami, vystihuje dobře charakter
jejich umění, neboť stoupenci futurismu se zaměřovali na budoucnost, odmítali vše staré i
programy svých předchůdců i současníků. Futuristé věřili ve změny, které přinesl počátek
20. století, zejména rozvoj městské civilizace a rozvoj techniky; jsou proti měšťáctví a
vžitým konvencím v umění i v životě. Zaujal je především pohyb, rychlost, síla, rytmus
moderního života, krása strojů. Proto ve svých dílech ztvárňují tyto rysy života a
skutečnosti, které jsou nové a charakteristické pro moderní dobu. Své myšlenky a ideje
velice často propagovali v manifestech, které obsahovaly úmyslně šokující prohlášení
vědomě zaměřené na vyvolání skandálů.
PODSTATA FUTURISMU
Futuristé soustředili svůj zájem na pohyb. Rozlišovali dva druhy pohybu: pohyb
absolutní - např. koule leží vedle válce a vyzařuje silové pole do prostoru a my máme
vedle statického dojmu také dojem dynamický. K. tomu, aby vystihli atmosféru, použili
pevnou formu. V tomto momentě se shodují se Cézannem, s tím rozdílem, že ten sledoval
statickou formu, kdežto futuristé dynamickou. Podle futuristů tedy absolutní pohyb vzniká
napětím mezi statickými předměty (válec, koule), které uvádí do pohybu sám prostor.
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Pohyb relativní - tzn. praktický pohyb samého předmětu. Např. pohyb člověka je
znázorněn zmnožením nohou, paží - rozfázováním pohybu.
Futuristé nechtěli jen zachytit pohybující se objekt (člověka, auto...), ale i prostředí, a
proto využívají tzv. simultánnost, tj. současné zobrazení prostředí i objektu (simultánní
obrazová kompozice). Např. cyklista je zachycen spolu s ruchem ulice, s kolemjedoucí
tramvají tak, aby byla vyjádřena skutečnost celistvosti.
Časově lze futurismus zhruba ohraničit roky 1909 - 1918. Na začátku roku 1909
uveřejnil italský básník F. T. Marinetti v Paříži Manifest futurismu a tím vyjádřil pocity a
názory futuristů v novém století. Na počátku roku 1910 se k manifestu přihlásili: C. Carrá,
U. Boccioni, L. Russolo, G. Severini a G. Balla. Brzy vydávají další manifesty - malířství,
hudby, sochařství, literární, syntetického divadla, architektury, kinematografie a další.
V roce 1911 při své pařížské návštěvě poznávají kubistická díla Picassova a Braquova.
V roce 1912 se Evropě představil na výstavě v Paříži. Ve svých veřejných vystoupeních
záměrně vyvolávali skandály, aby provokovali společnost. V roce 1918 se členové
italského futurismu rozcházejí.
Ruský futurismus se formuje v letech 1910 - 1912, od roku 1913 se mluví o ruském
futurismu, 1915 první futuristická výstava v Petrohradě.
První světová válka přerušila tuto aktivitu a poválečné rozvíjení futurismu nepřineslo
nové výsledky a naopak se sbližuje s nežádoucími politickými tendencemi té doby (italský
fašismus, oslava války a militarismu) a ve 20. letech 20. století se v Rusku někteří zapojují
na krátkou dobu do socialisticky angažovaného umění. Důležité je, že futurismus nebyl
pouze výtvarným směrem, ale i hnutím, které zasáhlo všechny druhy umělecké tvorby,
v první řadě literaturu (35, s. 41).

3.1.4 Kubismus
Z francouzského cube - krychle, byl především pařížskou záležitostí. Jako směr trval
kubismus přibližně od roku 1907 až do roku 1914. Po první světové válce se ke kubismu
někteří vrátili, ale nevytvořili již skupinu. Metod kubismu využívala celá řada světových
umělců ve 20. a 30. letech 20. století. A ještě dnes najdeme jeho vlivy v dílech mnoha
autorů. Silně zapůsobil i na české prostředí. Název dostal z hanlivého pojmenování
k obrazu G. Braqua, který vypadal jakoby sestavený z krychlí. Termín není zcela přesný,
protože upozorňuje pouze na jednu stránku kubismu.
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Na počátku 20. století malíři pociťují nespokojenost s malířstvím 19. století, a proto
hledají něco, co by lépe dokázalo vyjádřit nový věk. Své představy o výtvarném ztvárnění
skutečnosti se snaží postihnout novým tvarovým řádem věcí v prostoru.
Kubismus nepřímo souvisí s filosofickým zkoumáním dynamiky lidského myšlení i
s novými fyzikálními objevy. Již na začátku 20. století věda formuluje své matematickofyzikální zákonitosti ve struktuře prostoru, času, hmoty a pohybu. Zajímavá je i
podobnost syntetického kubismu s fenomenologií německého filosofa Edmunda Husserla,
1895 - 1938, stzv. metodou eidetické redukce, která přechází od zkušenosti k podstatě. 1
když je kubismus především záležitostí výtvarného umění, lze říci, že řeší podobné
problémy jako ostatní druhy umění (35, s. 33).
PODSTATA KUBISMU
Je důležité si uvědomit, že u kubistů jde čistě o problém formy, že kubisté
zjednodušili formy (tvary). Skutečné tvary (věci, postavy) na obrazech malovali z různých
pohledů, zepředu, zezadu, shora apod., a ty potom sestavovali v nové celky - princip
mnohapohledovosti, pohledová simultaneita. Nepoužívají tedy tradiční perspektivy,
zrušili iluzivní obrazový prostor spočívající na popředí a pozadí, vlevo a vpravo, dole a
nahoře, nepoužívají ani realistických barev. Využívají především barev tlumených,
šedozelenou nebo hnědou.
P. Picasso a G. Braque pod vlivem Cézannovým usilují o postižení pevných forem
předmětů, ale odmítají atmosférické jevy v obrazech, rozkládají na řadu menších tvarů
(hranaté tvary) a tím odstraňují souvislé stínování. Postupně omezují barevnost. Námětem
je jim krajina, figura, portrét, zátiší. Toto období se označuje jako protokubismus.
„Není cílem opakovat skutečnost, ale vytvořit vlastní malířskou skutečnost. Chceme
raději dosáhnout souzvuku s přírodou než přírodu napodobovat. " G. Braque
Protokubismus (prekubismus, kuboexpresionismus), 1907 - 1909. První kubistické
znaky se objevují v Picassově obraze Slečny z Avignonu (1907), který byl zpočátku
nepochopen; kubismus se začíná teprve formovat.
Druhá fáze kubismu se označuje jako analytický kubismus. Jde o skutečnou analýzu
předmětů: zrušením souvislé obrysové kresby se předměty rozložily v různé tvarově
samostatné prvky, předměty se malují z více pohledů. Barva se nanáší drobnými
štětcovými tahy nebo lazurami a využívají se především okry a šedé. Nevýhodou metody
je nesnadná rozpoznatelnost předmětů, proto se do obrazu malují typické prvky pro daný

32

předmět, např. houslové kolíky, používají se také písmena a číslice, které odkazují
k novinám, vinětám apod. Kubisté začali napodobovat různý materiál jako dřevo, mramor.
Toto napodobování je přivedlo k vlepování skutečných papírů (novin, časopisů, tapet) do
obrazu, vzniká tak nová technika - papírová koláž, která odkazuje k realitě. Tímto se
v kubistických obrazech objevují kontrasty, které nepodléhaly perspektivě a vyvolávaly
nové prostorové vztahy (využili je surrealisté a abstraktní umělci). Nejčastějším námětem
bylo zátiší.
Analytický kubismus, 1909 - 1912. V roce 1909 začíná P. Picasso spolupracovat s G.
Braquem a rozpracovávají kubistickou metodu. V roce 1911 se v obrazech uplatňuje písmo
a probíhá první souborná výstava Paříži. G. Braque a P. Picasso v roce 1912 vytváří první
papírové koláže (papier colles). A. Gleizes a J. Metzinger vydávají první publikaci „O
kubismu". Důležitý pro kubisty je německý obchodník s obrazy Daniel-Henry Kahnweiler,
1884 - 1919, který je propaguje a vydává jejich díla. Pro nás jsou důležité kontakty
Kahnweilera s Vincencem Kramářem, 1877 - 1960, historik, teoretik kritik umění, který
jako jeden z první si vytvořil sbírku kubistického umění.
Syntetický kubismus, 1913 - 1914. Přítel a jeden z prvních vykladačů kubismu G.
Apollinaire vydává v roce 1913 „Kubističtí malíři" s podtitulem Estetické meditace, kde
charakterizuje kubistické hnutí. Roku 1914 P. Picasso vytváří koláže - reliéfy.
Pro třetí období syntetického kubismu je výpověď J. Grise: „Cézanne udělal z láhve
válec, zatímco já vycházím z válce, abych vytvořil láhev." Malíři již nevycházejí
z pozorování předmětů, ale vytvářejí předměty přímo na plátně pomocí barvy nebo jiných
předmětů (materiálů), např. krabičky od zápalek, rýhované lepenky, písku apod. Znovu
objevují obrys předmětů a začínají také používat více barev (35, s. 34).
Český kubismus
Časově se ohraničuje roky 1909 - 1925, mluvíme o tzv. „první fázi". Umělci se od r.
1909 seznamují s podněty francouzského kubismu (B. Kubišta, O. Gutfreund).
Český kubismus se v mnohém od francouzského lišil. Malují se mnohem složitější
témata např. z oblasti biblické v rané fázi (např. Kubištův Sv. Šebestián) a později náměty
z každodenního života, silný vliv u nás má tvorba Edvarda Mucha a expresionismu a odtud
asi pramení psychologičtější zaměření českého kubismu (B. Kubišta, O. Gutfreund, J.
Čapek).

Věnuje

se

větší

pozornost

barvě,

kuboexpresionismus (35, s. 36).

33

proto

se

také

používá

termínu

Lyrický kubismus
Vliv Picassova křivkového kubismu z roku 1923, zájem o lyrismus jako životní pocit a
o samu malbu a ne o téma. Nejde o realistické znázornění předmětů, ale o využití předmětů
k metaforickému vyjádření skutečnosti, barva a linie má působit emotivně. Důležitá je
spontánnost, improvizace, hravost, hra s linií, barvou i tvarem (plochou). Obraz má působit
esteticky, používá se zaoblených, biomorfních tvarů, nekonečná linie - křivka, která vše
v obraze spojuje a odkazuje ke skutečnosti, barva je na skutečnosti nezávislá, jemná a
bohatě odstupňovaná. Používá se malba hladká i strukturální. Témata jako zátiší, krajina,
akt, portrét slouží jen nové lyrické metodě - hře tvarů (forem) a barev. Malíři Emil Filla,
František Muzika, Pravoslav Kotík, Alois Wachsman, Jaroslav Král a další.
Imaginativní kubismus
Od roku 1930, tvary a barvy mají význam („vnitřní energie"), vlivem nevědomých
psychických sil, živelné imaginace linie (křivky), vytváří anatomické novotvary, až
groteskní postavy - monstra. Umělci nechají působit instinkty, vášně, využívají expresivity
a plasticity, nehlubokého až schematicky naznačeného prostoru. Tématem jsou ženská těla,
která jsou zdeformována, vyjadřují často erotické představy, figurální kompozice a krajiny.
Opět téma vyjadřuje představy a zážitky, sdělení umělců. Vliv P. Picassa z druhé poloviny
20. let, sugestivní obrazy až brutální (blízko surrealismu), např. Tři tanečnice (1925).
Malíři E. Filla, F. Janoušek, F. Muzika, V. Tittelbach, A. Wachsman atd., ze sochařů B.
Stefan, V. Makovský, H. Wichterlová, L. Zívr.
Kubismus ovlivnil: futurismus, konstruktivismus, abstraktní malbu, expresionismus,
českou skupinu Devětsil (35, s. 38).

3.1.5

Dadaismus

Jde o velmi různorodé mezinárodní hnutí, které vzniklo z odporu proti válce, proti
dosud uznávaným zvykům a hodnotám v roce 1916 ve Švýcarsku, v Curychu, jako skupina
umělců z různých národů, kteří se zde uchýlili před válkou. Název tohoto hnutí vznikl
náhodou, když otevřeli namátkou naučný slovník u slova „dada", které znamená přitakání,
hračku, koníčka, ale také dětské žvatlání beze smyslu. Smyslem dadaistů není nesmysl, ale
záměrná cílená provokace člověka a společnosti. Dada zahrnuje nejen malířství a
sochařství, ale i literaturu.
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PODSTATA DADAISMU
Šlo o radikální odmítnutí kultury a všech dosud platných estetických i morálních
pravidel pomocí negace a destrukce hodnot, které společnost uznává. Absurditu doby
vyjadřovali nesmyslem za vydatné pomocí náhody, která spolu se spontánností, hravostí,
humorem a snahou provokovat a šokovat, tvoří základní princip dadaismu.
Dadaisté ruší také ustálené hranice mezi výtvarnými druhy (např. malířstvím a
sochařstvím), mezi uměními (např. divadlem a výtvarným uměním), ale často i mezi
uměním a životem (viz různé mystifikace). Dadaisté čerpali a reagovali především na
kubismus, metafyzickou malbu, na expresionismus, futurismus a abstrakci.
Vytvořili a objevili nové metody, ale přitom využívali i starších metod:
-

koláž

-

asambláž

-

ready made

-

fotomontáž
Rok

1922 je

posledním

datem

společných

akcí.

Většina

dadaistů

přechází

k surrealismu.
Dadaismus později ovlivnil: surrealismus, neodada, pop-art, happening (35, s. 45).

3.1.6 Surrealismus
Pod pojem surrealismus, česky nadrealismus, bychom mohli obecně zařadit rozmanitá
díla od čiré fantazie až po složitou alegorii nebo snovou vidinu.
Snahou surrealismu je spontánně a bez rozumové kontroly vypovídat o tom, co se děje
v lidském podvědomí (viz S. Freud a jeho psychoanalýza, která vysvětluje úlohu
nevědomé motivace v lidském chování a orientuje se na rozbor nevědomých duševních
hnutí, motivů a souvislostí, ukázala surrealistům i význam pudů - sexuality jako motivu
lidského chování). Důležitým znakem surrealismu je nedůvěra v rozumový přístup a v
„rozumové" hodnoty života. Tímto surrealisté reagují na ztrátu iluzí (jsou zklamáni
moderní civilizací) a popírají dosavadní hodnoty a hledají nové inspirace.
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PODSTATA SURREALISMU
Společným znakem všech surrealistických děl je spontánnost,

bezprostřednost

vyjadřování, které je odvozeno z psychického automatismu a důsledný protináboženský a
protiburžoazní postoj.
Zakladatelem byl francouzský básník a teoretik André Breton, který surrealismus
definuje jako „čistý psychický automatismus, kterým se dá vyjádřit, ať slovně, písemně
nebo jakýmikoli jinými způsoby, skutečný příběh myšlení". Tzn., že

psychický

automatismus se zakládá na úplném osvobození lidského myšlení od estetického nebo
jiného záměru. Psychický automatismus tedy vytváří sled asociací, kde jedna představa
vyrůstá z druhé.
V surrealismu existují v podstatě dvě základní tendence:
Veristický (naturalistický) surrealismus se opírá o věcný přepis vnitřních vizí a
fantastických představ denního nebo nočního snění nebo halucinací (S. Dali, Y. Tanguy, P.
Delvaux, R. Margitte).
Absolutní surrealismus využívá metody psychického automatismu, tzn., že autor
zaznamenává svůj psychický stav volným, vědomě prakticky neovládaným kresleným,
malířským nebo písemným projevem. Využívá většinou znaků, které tvoří nové
významové symboly (J. Miró, P. Klee, A. Masson).
Surrealismus není omezen ani v metodě, ani v technice a má velmi rozsáhlou škálu
v používání různých technik:
-

různé druhy koláže

-

frotáž

-

asambláž

-

pečlivá naturalistická technika olejomalby

-

dekalk

-

fotogram
V surrealismu často dochází k prolínání technik a surrealisté se často zaměřují na

jeden druh projevu (35, s. 68).
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Mimo těchto směrů se objevují ještě další jako např.: metafyzická malba, poetismus,
artificialismus, neoklasicismus, orfismus, skupina Sektion d'Or, abstraktní umění do
roku 1945, vorticismus, rayonismus, lučismus, precisionismus,

neoplasticismus,

orfismus, suprematismus, konstruktivismus, De Stijl, Bauhaus, Cercle et Carré,
abstraction-création, individuální moderna, purismus, funkcionalismus, socialistický
realismus, neorealismus ad.

3.2 Směry po 2. světové válce
Abstraktní malířství po roce 1945
Toto období lze rozdělit na několik základních směrů, které se ale vzájemně
prostupují a ovlivňují. Nevznikly organizované skupiny mající nějaký program, neboť
jednotliví malíři mají svůj individuální styl.
Na přelomu 30. a 40. let 20. století se zformoval ve Spojených státech a v průběhu 50.
let dosáhl svého vrcholu

umělecký směr, který bývá označován jako

abstraktní

expresionismus, jako akční nebo gestická malba, ale i jako newyorská škola. V 50. letech
tyto tendence získávají ohromný ohlas v Evropě.

Terminologie tohoto období není ustálená, protože neexistují přesné hranice mezi
jednotlivými tendencemi. Jednotlivé umělce lze zařadit do více směrů, proto následující
přehled je nutno takto chápat (35, s. 77).
Tendence označované jako abstraktní expresionismus
/

Akční@eŽcká malba, Lyrická abstrakce, Tašismus, Informel, Art brut, Skupina Cobra
Tendence označované jako geometrická abstrakce

:

Hard-edge painting

3.2.1 Abstraktní expresionismus
r
Anglicky abstract

expressionism

,

á

l

'
se užívá od roku 1951. Označuje expresionistický

směr v abstraktním umění, který se objevuje od konce 40. let 20. století především ve
Spojených státech, ale i v Evropě. Nejde o přesně formulovaný směr. Vychází ze spontánní
malby, která vyjadřuje pocity a dojmy. Potlačuje racionální
svobodného rukopisu a uvolněné barevnosti (35, s. 78).
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uvažování,

využívá

PODSTATA AKČNÍ GESTICKÉ MALBY
Z anglického action painting. Směr v americkém malířství od druhé poloviny
čtyřicátých let 20. století. Jde o americkou obdobu evropského tašismu. Malíři používají
automatickou, na vůli a rozumu nekontrolovanou malbu. Barevná skvrna vzniká pomocí
gesta (pohybu). Barevná skvrna je tedy nejen základním výrazovým prostředkem, ale i
nositelem děje a pohybu. Malíř vrhá a nanáší barvy přímo z tuby, lije barvu z plechovky,
stříká barvou na plátno a používá i dalších hmot, např. písek, drcené sklo. Barva na plátně,
které velice často leží na zemi, vytváří neohraničené a neuzavřené struktury, kterými se
snaží malíř vyjádřit své pocity a stavy.
Síť čar a cákanců získává rytmus a vyjadřuje sílu gesta užívaného při tvorbě. Samotný
proces malby se stává nejdůležitější částí tvorby;
„Potřebuji cítit, že jsem součástí malby a skutečně se do ní pohroužit. " J. Pollock
PODSTATA LYRICKÉ ABSTRAKCE
Pojmu lyrická abstrakce, z francouzského abstraction lyrigue, poprvé použito v roce
1947. V tomto směru dominuje víc individuální rukopis, zájem o vnitřní barevný prostor
malby, než o energické tahy štětce. Lyrické abstrakci je bližší tvarová konkrétnost
barevných ploch.
PODSTATA TAŠISMU
Tašismus, z francouzského la tache - skvrna, označuje jednu z možností abstraktního
expresionismu v malířství a grafice 50. let 20. století ve Francii. Snaží se spojit postupy
surrealistického automatismu

s akční malbou. Překrývá se s lyrickou abstrakcí a

informelem. Malíři pracují s kompozicí barevných skvrn různě velkých a svolně
ohraničeným tvarem. Barvy kladou bez promýšlení a bez průběžné kontroly na plátno.
PODSTATA INFORMELU
Pojem informel, z francouzského informe - netvárný, se používá pro označení jedné
z tendencí abstraktního expresionismu hlavně ve Francii, kde tento termín prosazoval od
počátku 50. let 20. století kritik A. Tapié. Jde o krajně romantickou formu expresivní
abstrakce. Časově i formálně se shoduje s akční malbou, lyrickou abstrakcí i tašismem.
Jde o malbu, která vzniká zcela spontánně bez kompozičních pravidel. Prostor
v obrážeje tvořen pastózní hmotou, používá se neobvyklý materiál (písek, sádra, provazy,
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štěrk, umělá hmota). To znamená, že se výtvarníci omezují pouze na vlastnosti materiálu.
Z obrazů cítíme pocity samoty, odcizení, hrůzy, díla evokují představy podivných světů.
PODSTATA ART BRUTU
Z francouzského art brut - umění v surovém stavu, původní umění. Tento termín
označuje proud informální malby. Poprvé pojem použil francouzský malíř J. Dubuffet pro
tvorbu duševně nemocných, dětí a autorů bez výtvarného vzdělání. Jejich malby považoval
pro svou autentičnost za zdroj své vlastní tvorby. Na obraz se nanáší silné vrstvy barvy,
někdy s příměsí písku, omítky, plátno se perforuje.
SKUPINA COBRA
Jméno skupiny je sestaveno z počátečních písmen měst, odkud umělci pocházeli Kodaň, Brusel, Amsterdam. Jde tedy o mezinárodní umělecké sdružení v Paříži v letech
1948 - 1951.
Malíři se snaží o bezprostřední a emotivní způsob vyjadřování, podobně jako art brut
se inspirují dětskou kresbou a uměním neškolených výtvarníků, využívají kolektivní
pracovní metody, které jsou obdobné metodám akční malby, i když se tito malíři nevzdali
figurace. V jejich obrazech se tedy prolínají abstraktně expresivní prvky s konkrétními
znaky (35, s. 81).

3.2.2 Geometrická abstrakce
Směry, které lze zařadit do tzv. geometrické abstrakce po 2. světové válce, v podstatě
navazovaly a reagovaly na meziválečnou abstraktní malbu. Jedná se především o reakce na
tvorbu Abstraction-Création a De Stijl.
Malba je založena na používání geometrických tvarů, tyto kompozice jsou vytvářeny
pomocí barevných kontrastů (žlutá, červená, modrá, bílá, černá). Další základní možností
je malba pomocí barevných ploch, které jsou blízké geometrickým tvarům, nejsou přesně
vymezeny, ale naopak „změkčeny" v obryse. Tito malíři pracují s překrýváním ploch,
plochy barevně odstiňují, čímž navozují i citové nálady umělce.
PODSTATA HARD-EDGE PAINTING
Hard-edge painting, z anglického tvrdý, pevný, okraj, hrana, směr, který vzniká
v Americe v 50. letech 20. století jako protipól abstraktnímu expresionismu. Typické jsou
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rozměrné kompozice s precizními, většinou geometrickými tvary pevně ohraničenými
jasnými liniemi (35, s. 83).

3.2.3 Op art
jj

Z anglického optical art - optické, vizuální umění, je směr geometrické abstrakce,

vznikl v 50. letech 20. století. Je opakem lyrické abstrakce, neboť maximálně využívá
rozumu, přesnosti a logiky. Používá některých poznatků optiky a fyziologie, především
optického klamu vzniklého rytmickým řazením geometrických útvarů. Takto sestavené
geometrické prvky a obrazce vyvolávají dojem pohybu, vibrace, vzdouvání obrazové
plochy.
PODSTATA OP ARTU
Základem jsou permutace a přeměňování geometrických prvků (bodu, čtverce, kruhu,
apod.), které vyvolávají dojem pohybu (plynutí, rotace). Zpočátku jde o pohyb iluzivní,
protože se jedná o dvojrozměrný obraz, grafiku. Později autoři využívají mechanické
prostředky (elektřinu, světlo). Dále opartisté pracují s optickými a barevnými efekty, které
vznikají překrýváním lineárních a plošných seskupení přes rastry, sítě, mřížkování a
působí dojmem kmitání. Obraz, grafika je tvořen přesnou kresbou a přesně ohraničenou
barvou.
Dílo musí být schopné mechanického rozmnožení, rozšíření, neboť jak zastánci op artu
tvrdí, jedinečný originál patří minulosti. Proto používají grafické techniky serigrafie
(sítotisk). Nájemném kovovém, hedvábném sítě, které je napnuté na pevný pravoúhlý rám,
se místa, která se nemají tisknout, vykryjí studeným klihem, arabskou gumou nebo jinými
lepidly a laky. Způsob tisku spočívá v protlačování barvy tlakem přes síto.
Op art ovlivnil architekturu, navrhují se prostorová řešení interiérů i exteriérů. Ovlivnil
také módní návrhářství, především textilní design (35, s. 84).

3.2.4 Kinetismus
/

Z řeckého kinézis - pohyb, kineó - uvádím do pohybu, v nejširším slova smyslu
znamená využití skutečného pohybu a světla, nejde tedy o napodobení, vytvoření jejich
•luze. Jde o umění časoprostorové, uskutečňující syntézu výtvarného umění, architektury,
divadla, filmu, hudby, spolupracující s vědou a technikou. Nejde čistě o výtvarné umění.
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V užším slova smyslu jde o kolektivní hnutí od počátku padesátých let 20. století, o
umělecký směr.
Ke kinetismu jsou mnohdy řazeny tendence označované jako: světelné umění (light
art), kybernetické umění (cybernetic art).
PODSTATA KINETISMU
Využívá pohybu - pomocí mechanických strojků, pohybem vzduchu, pohybem diváka
nebo uvedením do pohybu divákem.
Jde většinou o komplikované pohybující se nebo statické objekty, obrazy, prostředí,
které využívají světla, mohou být samy zdrojem světla nebo světlo jen odrážet, jsou často
doprovázeny zvukovými efekty. Z materiálů je to nejčastěji kov, plexisklo, sklo. Objekty
jsou založeny na matematických výpočtech, technologických principech a na zapojení
techniky do umělecké tvorby.
K hlavním metodám kinetismu patří například:
-

kinetické objekty (plastiky, mobily)

-

kinetické světelné objekty (plastiky)

-

kinetické prostředí (environment)
Kinetismus se využívá i v reklamě, scénografů, filmu, televizi, výstavnictví, baletu

(35, s. 85).

3.2.5 Minimal art
Pojem minimal art, z angl. se objevuje v roce 1965 jako označení pro směr, který
vzniká koncem 50. let v USA. Reaguje na stereotyp velkoměsta, na složitosti výrazových
prostředků. Minimal art se uplatnil i v jiných druzích uměni.
PODSTATA MINIMAL ARTU
Spočívá v opakování elementárních strohých tvarů (převážně pravoúhlé a krychlové
tvary) se základní barevností, ve využití seriální techniky (fázový posun prvků), v práci
sco nejprostšími geometrickými tvary, strukturami a s nánosy barev bez individuálního
rukopisu (35, s. 87).
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Abstraktní tendence v českém umění po roce 1945
Začíná se prosazovat na přelomu 50. a 60. let. Objevuje se expresivně strukturální
abstrakce (česká varianta informelu) a různé formy lyrické abstrakce a tašismu. Další
možností byly konstruktivistické tendence.
Jde o umělce, „kteří pocítili skutečnost zcela nově, kvalitativně odlišně a podařilo se
každému z nich vyslovit svůj nový životní pocit na základě individuálních dispozic a
jiného zorného úhlu. Podobu tohoto nového životního pocitu určil katastrofický charakter
tehdejšího stadia společenského vývoje, spojený s naprostou devalvací hodnot, ztrátou
všech starých jistot a nedostatkem jistot nových, které u člověka vyvolávají složitý
komplex psychických stavů, v nichž hrají dominantní roli pocity samoty, strachu, nejistoty,
vykořeněnosti a metafyzické úzkosti", píše F. Šmejkal (35, s. 88).

3.2.6 Nová figurace
Je souhrnné pojmenování pro všechny výtvarné projevy padesátých a šedesátých let
20. století, které využívají předmětné zobrazení a přímé používání prvků reálného světa
v asamblážích, kolážích, v kombinacích serigrafických a fotografických postupů.
Pojem Nová figurace, francouzsky

Neuve

figuration, se objevuje v roce 1955. Slovo

„nový" má znamenat nové umění, které svým způsobem reaguje na podněty surrealismu a
exprese. Umělce spojuje snaha o navázání kontaktů mezi uměním a společností, vztah
k objektivnímu světu. Nová figurace předpokládá účast člověka, ale člověk nemusí být
vždy přítomen, stačí jen nějaká jeho stopa. Nová figurace měla volnost ve volbě
Prostředků, neomezovala témata ani formu. V Evropě tento pojem charakterizuje
figurativní tendence s přesahem do pop artu, často je používán termín narativní figurace či
nový realismus. Pojem nová figurace má konkrétnější platnost pro šedesátá léta 20. století,
není blíže specifikován, a proto je dnes spíše míněna tradice nové figurace šedesátých let
(35, s. 93).

3.2.7 Pop art
Z anglického popular art - populární, lidové umění, je směr, který vznikl kolem
poloviny padesátých let 20. století v USA a v Anglii. Lze jej zařadit do Nové figurace,
neboť šlo o umění figurativní i v případě používání asambláží, které jsou vytvářeny
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z konkrétních předmětů. Pojem odkazuje k městskému folklóru (banalitě reklam a plakátů,
konzumnímu způsobu života ovlivněného masmédii - televizí, filmem). Pop artu šlo o to,
ukázat náš přirozený svět. Byla to reakce na povrchní městský život, městskou kulturu, a
tímto životem byl pop art inspirován.
Pop art pronikl do hudby, módy i filmu (35, s. 97).

3.2.8 Akční umění
Z německého Aktiomkunst.

Již název nás upozorňuje, že se odehrává v prostoru na

určitém místě, v čase a že má děj. Je na rozhraní výtvarného umění, divadla a někdy i
hudby. Snaží se zrušit rozdíl mezi uměním a životem, začlenit umění do společnosti a
naopak. Reaguje na spotřební, materiálně zaměřenou společnost. Cílem není hmotné dílo
(obraz, socha). Klade důraz na stav ducha, který spojuje přírodní s umělým. Upozorňuje
na lidské vědomí, podvědomí, na citlivost lidí tak, aby akci spoluprožívali a spoluvytvářeli.
Divák tedy není jen pozorovatel, ale mnohdy se akcí účastní jako její spolutvůrce.
Mezi nejzákladnější formy patří: happening, event, environment, performance a body
art. Akční umění má svůj vrchol v letech 1960 - 1970 (35, s. 102).

3.2.9 Happening
PODSTATA HAPPENINGU
f
i'j
Happening

2

;

/ angličtiny, znamená - událost, příhoda. Tohoto pojmu poprvé užil A.

Kaprow v roce 1958. Vzniká v Americe na konci padesátých let 20. století. Happening je
sled několika událostí, které vyjadřují jednu myšlenku, je předváděn či vnímán ve více
časech a místech. Na rozdíl od divadla se může konat kdekoliv (na ulici, v obchodním
domě, za jízdy na silnici, v kuchyni), a to buď najednou, nebo postupně, může trvat i déle
než rok. Provádí se podle předem daného scénáře, beze zkoušek a repríz. Pracuje
s náhodou, s improvizací, s bezprostředností. Nejsou nutní diváci, jen např. několik, kteří
se do akce zapojí pasivně i aktivně. Užívá prostředků z různých uměleckých oborů (např.
zvuku jako čistého výrazového prostředku, ne jako nástroj zpěváka, hudebníků), často
využívá obyčejné odložené věci.
Na rozdíl od amerického happeningu je evropský více politický, je pro něj důležité
téma a ne metoda (35, s. 102).

43

3.2.10 Environment
PODSTATA ENVIRONMENTU
Z anglického Environment,

znamená prostředí. Původně tento pojem označoval

hmotné věci, předměty, které zůstaly po happeningu v prostoru. Později se umělci snaží o
vytváření prostorové kompozice z různých i nesourodých materiálů. Takto vytvořená
kompozice diváka obklopuje, snaží se jej oslovit a podnítit vněm různé asociace a
vzpomínky. Má blízko k dnešním instalacím (35, s. 106).

3.2.11 Body art
PODSTATA BODY ARTU
Termín body art, z angličtiny, znamená - tělové umění, byl poprvé použit v roce 1970.
Využívá vlastního těla (tělesné akce) k poznávání sama sebe za účasti publika i bez něj.
Tělo se používá jako nástroj k obtiskům, jako sochařský materiál, tělo je vystaveno
určitým podmínkám, předmětům, obvyklým, ale i extrémním okolnostem. Akce probíhá
v určitém čase a prostoru, zkoumá vztahy člověka k prostředí (a hranice lidských možností.
Body art zprostředkovává požitek času, prostoru a různé situace, které člověk může
zažít (bolest, strach, stres). K zachycení celé akce se používá fotodokumentace nebo
videozáznamu (35, s. 107).

3.2.12 Land art
PODSTATA LAND ARTU
Z anglického Land art - zemní umění, objevuje se na počátku 70. let 20. století.
Pomocí zásahů do krajiny, do přírodního prostředí tuto krajinu umělci proměňují.
Jejich vyjadřovacím prostředkem je země, písek, kamení, sláma, větve, sníh, led apod, a
Působení přírodních živlů (počasí). „Tradiční sochařství dávalo přednost převážně
vertikálním, stabilním

formám, zatímco zemní umění umožňuje umělcům

tvořit

v neomezeném prostoru a vytvářet na velkých plochách plastické formy i pod úrovní
terénu, „ říká D. Oppenheim.
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v 90. letech 20. století řeší land art i zásadní otázku vztahu jedince v rámci sociálního a
Přírodního celku (35, s. 108).

3.2.13 Konceptuální umění
2 latinského conceptus - myšlenka, pojetí, představa, z anglického concept, pojem, je
typicky myšlenkovou záležitostí. Conceptual art, konceptové umění, konceptualismus
v

užším slova smyslu znamená metodu, která rezignuje na hmotnou podobu díla, které má

být nahrazeno jen skicovitým projektem, slovním výrokem nebo jen myšlenkou. V širším
slova smyslu jde o uměleckou činnost, která vzniká na základě předem připraveného
Postupu nebo pravidla. Termín conceptual art vzniká v USA kolem roku 1965 a označuje
umělecké hnutí, které se šíří dál do celého světa.
Konceptualisté nerealizují konkrétní práce pomocí materiálů, ale v mysli - jde tedy o
umění, jehož materiálem jsou koncepty, podobně jako je např. materiálem hudby zvuk.
Protože koncepty jsou většinou jazykovou informací, je konceptuální umění druhem
umění, jehož materiálem je jazyk (35, s. 109).

Dalšími směry po roce 1945 jsou: český konstruktivismus, neokonstruktivismus,
"eodada, Hnutí Nový realismus, Arte Pověra, lettrismus, event, performance,
Počítačové umění, video art, hyperrealismus.

3.3 Postmoderní tendence
Nejdříve bych chtěla upozornit na fakt, že se tímto termínem označují často i
Protichůdné proudy a tudíž je tím ztížen jejich popis. Zaměřila jsem se tedy na pojmy
Postmodernismus, postmoderna, postmoderní umění.
HnrA
Jako přehledná a srozumitelná mi přišla kniha Jiřího Vávry odkud čerpám definici.

Koncem šedesátých let 20. století se termín postmoderní začíná užívat v teorii
architektury a odtud se šíří do dalších druhů výtvarného umění.
V postmoderní společnosti

převládá

lhostejnost, pocit neustálého opakování a

Přešlapování, nové je bráno jako předešlé, inovace je banal izována. Člověk hledá identitu,
zábavu, okamžité osobní naplnění, chce žít okamžitě, zde a nyní, chce být neustále mladý.
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Konec 20. století je doprovázen nadměrným hromaděním zbraní, ničením životního
prostředí, osamělostí člověka, který nezná žádné tabu. Došlo ke zhroucení systémů, které
od konce 18. století určovaly sociální a politickou praxi, instituce, myšlení i kulturu.
Pravda nepatří už jenom jedinému, nýbrž více modelům, je konfliktně a dramaticky
strukturována, neexistuje jednotné a definitivní řešení.
Postmodernismus není anti-modernou (období první poloviny 20. století), ani
návratem či opakováním. Není také epochou, slohem, ale modus, způsob, jak reagovat na
skutečnosti, tzn., že různé způsoby a zaměření existují synchronně vedle sebe a využívají
tak možnosti stylové existence různých názorů doby - stylový pluralismus.
»V druhé polovině dvacátého století vedle sebe existují nejrůznější, často úplně
Protichůdné směry, které jsou výrazem složitosti lidské existence na konci druhého
tisíciletí. " (5, s. 168).
Význam postmoderny je dělat poznámky, vymezovat, rozptylovat a necentrovat díla
kulturního dědictví, konfrontovat je, tzn. nově promýšlet totéž.
Postmoderní umělec přitakává přítomnosti, což znamená respektování skutečnosti,
v

ede dialog s minulostí. Moderna pracuje systémem znak - realita (dílo - skutečnost),

Postmoderna znak - znak (dílo - dílo). Pravidla nejsou dána předem, ale vznikají během
tvorby díla. Zajímavé je, že vkus se vzdaluje klasickému a modernímu chápání
vzdělanosti, ba i gramotnosti. Diskuse má větší význam než konsensus. Postmodernismus
je skeptický vůči principům.
Postmoderna reaguje na skutečnosti, v níž se objevují i výrazné anti-estetické prvky
(informatika, spotřební společnost, lhostejnost k uměleckým dílům) a reaguje na dobovou
mnohotvárnost, v níž se však prosazují prvky uniformity, zejména díky masové kultuře
(35, s. 113).
Pospiszyl (2002) poukazuje na typický znak postmoderního umění, které „vedle
stylové plurality

a eklekticismu

velice často zkoumá a zpochybňuje

originalitu a

Jedinečnost samého uměleckého díla" (20, s. 161 ).
„•..přesunuje svůj zájem na ideologii, v rámci které bylo toto dílo vyprodukováno a
v

jakém

kontextu je nebo bylo interpretováno. Tento komplexní přístup je

nazýván

Rekonstrukce, což zhruba znamená rozkrývání způsobů, jakými jsou utvářeny významy
uměleckého díla" (20, s. 167).
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3.3.1 Instalace
Instalace využívá a pracuje většinou

s j iž hotovým

materiálem (stůl, židle,

televizor...), tzn., že přejímá celý informační i citový obsah předmětu. Instalace má být
přehledná, má jen naznačit a divák sám domýšlí, prožívá. Věci použité v instalaci nejsou
jen samy sebou jako u M. Duchampa, ale vznikají nové vztahy, významy. Instalace pracuje
s prostorem, časem, s dějem, se zvuky, s čichem, fotografií, videem, tancem, ale i
s klasickou kresbou, malbou a sochou (35, s. 114).

3.3.2 Transavantgarda
Transavantgarda, pojem prosazoval na konci 70. let 20. století italský teoretik A. B.
Oliva původně pro tendence, které se objevují v té době. Později se pojmu používá
k označení skupiny italských neoexpresionistů. Autoři chtějí vytvářet umění srozumitelné
co

nejširší

vrstvě

publika,

umění

neideologické

(nedogmatické),

proměnlivé

a

mnohoznačné. Důležitý je výraz, který převažuje nad výchozím záměrem díla (35, s. 116).

3.3.3 Graffiti art
Graffiti art, z italského graffito, znamená vryp, škrábanec, pojem graffiti potom
anonymní kresby nebo obrazy ryté, kreslené do povrchu zdí na ulicích. Graffiti art je
newyorské hnutí od poloviny 70. let do poloviny 80. let 20. století. Malíři pracují na zdech
Pomocí barevných sprejů. Původně šlo o zápas gangů, kteří svá dobytá území označovaly
Podpisy nebo slogany, později je doprovázely různými obrazovými výjevy. Odtud se
zájem o toto hnutí přesunul do řad profesionálních umělců, kteří malují svá díla
v newyorských ulicích. Postupně se vytrácí původní sociální funkce a převládá estetické
hledisko. V 80. letech se grafitti art šíří dál do Evropy (35, s. 118).

Do postmoderny patří dále: tašismus, neoexpresionismus, hyperrealismus, digitální
a elektronické umění, současná fotografie, umění ve veřejném prostoru, kýč,
feminismus a umění, současný film, videoart, videoperformance, internet, webart;
Nový brutalismus, technokratická architektura, nekonstruktivní architektura, High
tech a postmoderní architektura.
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3.4 Osobnosti těžce zařaditelné
Mezi dvěma válkami nacházíme zejména v pařížském bohémském ovzduší řadu
výrazných a známých malířských osobností, kteří nepodléhají jednoznačnému stylovému
zařazení. Je to např. Marc Chagall, původně ruský umělec, který vyloučil ze svých obrazů
fyzikální zákony a zobrazoval náznaky svých postav a zvířat volně v prostoru. Zdánlivou
prostotou svých prací, poetikou svých metafor a fantazií si získal mnoho obdivovatelů a
stal se jakýmsi klasikem malby 20. století. Je zde dále průkopník abstrakce Vasilij
Kandinskij, francouzský milovník Montmartru Maurice Utrillo, švýcarský malíř zdánlivě
Primitivních a v prostředcích úsporných kreseb Paul Klee, bohémský Ital Amédeo
Modigliani, proslulý zejména svými obrazy štíhlých žen s nápadně protáhlým krkem a
další (42).
Výše zmíněné osobnosti nelze jednoznačně zařadit do proudů světového moderního
umění. Např. Kleeovo dílo stejně jako Picassovo prostupuje všemi desetiletími našeho
věku (40, s. 225).
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Při psaní teoretické části jsem měla možnost nahlédnout na výtvarné umění jak
z pohledu jeho vlastního vývoje, tak z pohledu vývoje jeho místa a funkcí ve výtvarné
výchově.

Kromě toho jsem

se věnovala proměnám

koncepcí výtvarné

výchovy

v jednotlivých programech. Některé informace pro mě byly zcela nové, některé mi
pomohly v utřídění názorů k dané problematice.
V praktické části bych chtěla využít nabytých poznatků a zároveň prozkoumat oblasti,
které pro mě ještě nejsou zcela vyjasněné. Pro účely výzkumné části diplomové práce jsem
z

empirických metod volila metodu dotazníku.

j>^,

Z komparace předcházejících částí jsem navrhla dílčí projekt, kde využívám znalostí o
významných tendencích výtvarného umění 20. a počátku 21.

«

49

v

4 Tendence využitelné na 1. stupni ZS
Vzhledem k t o m u , ž e v y k u j i „a základní «

parnou

v

y

c

h

o

™

na

pr

, n i m , na

druhém stupni, mohu u s u z o v a l tendence p o v i j i za vhodné pH prac, s detrn, A h ^
však svoje dojmy moh.a potvrdit, muse,a jsem udé.a, s o n « a oeitnou, se ta* v dětském

svëtë a porozumět chápání výtvarných děl očima deti.
v průzkumu (který popisuji níie) jsem se věnovala vyhraným výtvarným d , t a n ,

m

Postihovala ponze éást vybranýeh uměleckých stylů 20. a podátku 21. stole,,.
nemohu usuzovat pouze z tohoto zkoumání.
Za podnětné směry z m é h o osobního hlediska ^ j i

pMev.m

K tomuto poznatku mi dopomohl průzkum, zk,ereho mohu
«
.
- í e toto zjištění muze byt odlišné
OP
k jakému stylu žáci inklinují. Domnívám se, ze 10
j
«
„rňm
žáků
Expresionismus
se nejvíce blizi
v
Jednotlivých třídách vzhledem k různým názorům zaku. bxp
dětskému nahlížení a jeho psychickému vývoji, proto si myslím, ze by tyto t c n ^
neměly
sv

na prvním stupni

chybě, žáci by měli dostat prostor k sebevyjádření - ztvárněni

ých pocitů a stavů.

.

,

x

.

A M

Veristický surrealismus se objevil mezi dalšími preferovaným, styly
-

-

Kv

>

dala aplikovat metoda abso,utn,ho surrealismu, především d,ky rozsáhle skale

v

Používání technik.

.

.

.

« axnl

Za další mo ž né v y b i t é , n ě směry p o v i j i
« - C k o n malbu (drippin g >. Tato technika by mohla oHvit

^

G e d e r n k „etradiěnLu naučeni barvy. Z dalších technik bych vol a t r o ^ z
—
J ,
.oV a Hekoláž Dále bych zmínila op art
«
využívá již zmíněný s
^
^
J ^
ve
spoJltosti
°UVÍS,OStÍ
s

barev; «

a

r a v ^

—

^

^

&

využitím prvků v prostoru. Žáky na druhém stupni by Jistě zauj

S^fittUrt.
^T

rc

ní
• -

v,™ individuálními zájmy a preferencemi.

Tento výběr směruje subjektivní, souvisí s mými individua

'

y uci oiiici u j
j
Jse
* Přesvědčena, že každý učitel by měl mít představu o tom, kam
kl
ást důraz. Z mého pohledu to je prožitek dítěte.

směrovat a na co

vu,
- x
tpin školství bohužel nemohu využít všech
Ohledem k finanční situaci v českem školství
Pr°středků, které bych pro svou práci potřebovala,
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4.1

Předvýzkum

Pro předvýzkum jsem se rozhodla především proto, že můj pohled jako autora
výzkumu by mohl být zkreslující vzhledem k formulaci otázek a obsahu zkoumané
Problematiky.
Pilotní výzkum jsem uskutečnila na Základní škole Mazurská v Praze 8. Tato škola
Pracuje podle programu Základní škola.
Šetření probíhalo ve čtyřech třídách (dvou šestých, sedmé, osmé). Z každé třídy byli
vybráni 3 žáci. Jejich výběr byl náhodný. Zkoumání u učitelů jsem neprováděla.
Předvýzkum byl zaměřený na zjišťování vztahu žáků/učitelů k zobrazovanému dílu
(zvířeti) umělcem 20. a 21. století. Otázky do dotazníku byly voleny ve formě jak otázek
"zavřených, tak otázek otevřených. Viz příloha č. 8
Tuto oblast jsem nevolila náhodně, ale s ohledem na téma projektu - Vztah člověka a
zvířete.
První položka byla pro mé úiely klíčová. Záměrem bylo získat informace, která díla
* žákům/učitelům líbí nejvíce. Ti měli ohodnotit obrázky body 1 - 1 4 . Vzhledem k faktu,
* " « h e n žáci hodnotili různé obrázky stejným počtem bodů, ovědomila jsem si, že pokod
bud

" Chtít dosáhnont svého záměru, budu muset tuto otázku formulovat přesněji.
U otázky ě. 2

Co tě nejvíce upoutalo? si žáci nebyli jistí, zda mohou z nabídky

« « * t více odpovědí. Toto mě přimělo k dodatku - můžeš oznaéit jednu i více odpovědí a
,ato

Položka byla doplněna i otevřenou možností volné odpovédi kategoní j m e " .
Odpověď na otázku č. 3 - Napiš 3 slova, která tě napadnou, když se řekne ZVIRfc

« v«áině žákům špatně formulovala, nicméně jsem se rozhodla otázku ponechat vzhledem
k získání informací (různých asociací).
Otázky č. 4 a č. 5 byly žákům srozumitelné, proto nebyla nutná korekce.

•71
- ; «řpHvv/kumu isem ocenila zejména při
Zkušenosti, které jsem získala v rámci predvyzkumu j
°Ptimalízaci dotazníku.
<1
Předvýzkum mi pomohl k vytvoření předpokladů.
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Hypotéza:
îotéza:
1- žáci dají přednost těm dílům, která jsou zachycena realisticky až naturalisticky
(předpoklad byl formulován na základě předvýzkumu)
2

- žáci dají přednost kresbě a malbě před plastikou
•J 2v3 ,0 1 .
upřednostní díla, která jsou humorná
především žáci 1. stupně dají přednost dílům, která jsou více barevná

4

-2 Průzkum

,
( c t / A N n r z - n \/N<

/
rto

U t t f a m u

,
?

ako metodu výzkumného šetření jsem zvolila metodu dotazníku. Cílem bylo zjistit,
Ja

ký mají žáci vztah k zobrazované skutečnosti (zvířatům v různém stylovém zařazení)
ěji než zjišťovat vztah žáků ke zvířatům.

rad

Průzkum jsem prováděla ve dvou pátých a dvou devátých třídách. Záměrem bylo
P° r ovnat vztah žáků 1. a 2. stupně k uměleckým dílům. Do vyplňování dotazníku byli
hrazeni všichni žáci v rámci každé třídy. Stejný dotazník dostali i vyučující 1. a 2. stupně.
b o l e n o u metodu jsem se rozhodla realizovat na základní škole Mazurská, ve které jsem
2am

ěstnána na plný úvazek.
^zhledem k tomu, že první otázka souvisela s prezentací reprodukcí výtvarných děl,
a,d
Počítala'
.
/ • zařadit
•"'••'«O-C—
jsem s delším časovým úsekem na vypracování. Jako«uadekvátní
mi přišlo
0

J

^otazníku pouze pět otázek, z toho dvě otázky byly formulované jako otevřené, dvě
uzavřené. Jedna z uzavřených otázek byla škálovaná.
p

0r

ro prezentaci jsem volila tištěnou formu obrázků, a to každou jednotlivou ukázku na

mát A4 (z technických důvodů jsem v příloze volila menší formát). Čtrnáct výtvarných

dě] jv,'
1

Re
na

pro Účely práce připadalo jako dostačující.
Produkce výtvarných děl do dotazníku jsem volila podle těchto kritérií:
obrázku j e zobrazeno zvíře nebo jeho část (popř. symbol),

Snažila

jsem se vybrat díla postihující různé výtvarné směry 20. a 21.st.,

M ě ř i l a jsem se na kreslířská a malířská díla, ale neopominula jsem plastiku,
obrázky sochařských děl jsem vybírala s ohledem na úhel pohledu.
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X

různých třeba i méně známých autorů, a
Ve výběru reprodukcí jsem mohla volit z r u z n
,
^ ..
volit poUze
nebyla jsem nucena, jak popisuji v teoretické
z autorů poplatných dané době nebo s p o l e c e n s k e m u zn
úvahy nad , * * » * * * ^

X

děl od jednoho autora, a to i takových, které

^

^

n

uměleckých děl, která zobrazují zvířata nebo jejich

více výtvarných

L
^ ^ ^

P

^

zařazen,
nebyla příliš

e

^

usnadnilo jejich výběr. Postupovala jsem tak, «

^

široká, což mi
reprodukce

t e n d e n c í 0d

které jsou známější, dále jsem vybíraly pbrázky po e je ^

^

děl,
/

počátku 20.

je§tě zúžila.

Nakonec

století. Z reprodukcí jsem si zvolila cca 20 děl a pote jse
jsem se rozhodla pro tyto ukázky:

Balla, Giacomo - Pes na šňůře

A

Brancusi, Constantin - plastika Pták v p r o g r u
Dali, Salvador - Labutě odrážející slony
Giacometti, Alberto - plastika kočky
Klee, Paul - Zlatá rybka; Kočka a pták
gy
I
Marc, Franz - Modrý kůň; Tygr
Miró, Joan - Frustrovaná kočka
Picasso, Pablo - Kohout; plastika kozy
Wakefield, Chris - Pes
Warhol, Andy - Kráva; Kocour Sam
r
e

;<'-

nim z důvodů pro zvolení dvou reprodukcí děl od jednoho autora (Paul Klee, Franz

Marc p a K ,
'
d

aoio Picasso, Andy Warhol) byla moje zvědavost, zda žáci ohodnotí tyto výtvory

°hne. Dvojice obrázků byla jak dvojicí děl stejného stylového zařazení, tak děl

Hšných

°

p y l o v ě nebo technikou).

Oř
v

gan,ZaCÍ

ých

-

.

r

pfûzkumu

Jsem

prováděla v kreslírně, kde probíhá výuka výtvarné

y těm
°aV k
- P r ů zžáci
k u mpři
probíhal tak, že jsem nejprve umístila vytištěné reprodukce na tabuli, a

to

dV

^
L

'

'

UV

°yX

proh

-

°U

řadáGh

ab

"

P o d

jednotlivými obrázky byla napsána písmena. Ta jsem volila
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y nedošlo k záměně. V případě, že bych volila čísla, mohlo by dojít
'

' '• / f - '—

° Z e ní č í s i a obrázku
ipisovalia čísla
body jako
1-14,ohodnocení.
podle preferencí.
Obrázky
14 bodů
tedy byly
získaloznačeny
obrázek, písmeny
který se

foil nejvíce, 1 bod potom ten, který se jim líbil nejméně. I přes napsané instrukce jsem
m

usela připomenout, že se čísla nesmějí opakovat.
J ,
Hnto, '1 JX • J
,
XtJU«^
^oiazniky deti dostaly při výuce (postupně) a každá z tříd byla rozdělena na čtyři

skupiny. Důvodem byla především skutečnost, že kdyby vyplňovali dotazník všichni žáci
na

Jednou,

bylo by pro ně obtížné ohodnotit jednotlivé reprodukce děl

vhledem

omezenému prostoru u tabule. Zatímco jedna část třídy (cca 5 žáků) vyplňovala dotazník,
st

atní měli zadanou práci a poté se vystřídali. Výška tabule byla přizpůsobena výšce žáků,

aby měli

obrázky ve výšce očí.

Rozmístění reprodukcí jsem volila tak, aby vedle sebe nebyla
výtvarná díla stejného stylu. Z výtvarných tendencí to byly:
expresionismus,

futurismus,

suprematismus,

kubismus,

surrealismus, abstraktní expresionismus, pop art ad. 7 obrázků
v první řadě bylo umístěno na šířku, dalších 7 obrázků, které
byly pod nimi, bylo umístěno na výšku.
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4.3 Průzkum a jeho hodnocení
Průzkumu se zúčastnily dvě páté a dvě deváté třídy. Z jedné páté třídy se zúčastnilo 21
žáků. Z druhé páté třídy 18 žáků. Z deváté třídy se zúčastnilo 19 žáků a z druhé deváté
třídy 18 žáků. Použito bylo celkem 67 dotazníků (ze 76). 9 dotazníků nebylo zcela
pochopeno nebo byly značně nečitelné, proto byly vyřazeny, aby nedošlo ke zkreslení
výsledků.
Pomocí této metody jsem porovnávala vztah žáků k zobrazované skutečnosti jak mezi
žáky pátých tříd, tak mezi žáky devátých tříd. Mým záměrem však bylo prozkoumat rozdíl
v oblibě výtvarných děl 20. a 21. století mezi třídami pátými a devátými. Provázanost 1. a
2. stupně není čistě náhodná, ale byla volena s ohledem k propojení teoretické a praktické
části. Jelikož v teoretické části popisuji výtvarné umění ve výtvarné výchově na prvním
stupni a v části praktické jsem prováděla projekt na stupni druhém, výzkum považuji za
m t é sjednocení.

e

.v

^

]>JB OH o
fchf

& s n - c m
55

Č(''h
h

P / U ^ C r -

Dělení na dívky a chlapce jsem prováděla pouze u položky č. 1, kde jsem považovala
za přínosné se na tento faktor zaměřit - viz níže. Učitelé byli rozděleni podle toho, jestli učí
na prvním nebo na druhém stupni. Rozdělení na muže a ženy by nemělo význam, jelikož
většina dotazovaných byly ženy.
VjCt f /L*. /
Další otázky dotazníku souvisely s položkou č. 1. U otázky č. 2 jsem vyhodnocovala,
co žáky nevíce upoutalo (barevnost, technika, kompozice apod.). Poslední položku
interpretuji níže, kde žáci tuto skutečnost odůvodňovali.
Všechny odpovědi na otázky jsem vyjádřila graficky, grafy, kde jsem porovnávala
jednotlivé třídy jsem doplnila procenty.
f

Při interpretaci výsledků se budu věnovat pouze jevům, které jsou v souvislosti se
záměry a cíli výzkumného šetření nutné zmínit.
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4.4 Interpretace výsledků průzkumu
v

1/1 Vt -EO&h

jJC,

*tu

Z grafického vyhodnocení 1. otázky dotazníku je patrné, že preference daných
výtvarných děl se mezi pátými třídami výrazně nelišily. Největší oblibě, a to v obou třídách
se těšil obrázek b - Pes od autora Wakefíelda. Nejméně pak obrázek k - plastika Pták
iUïïQstoru (C. Brancusi) v 5.A a obrázek a - plastika kočky (A. Giacometti) ve třídě 5.B.
V 5.A nejlepší dílo dosáhlo 78%, v 5.B 80%. Na druhém místě podle preferencí se v 5.A i
5

-B umístil obrázek i - Modry kůň (F. Marc) se 74% (5.A) a 76% (5.B). Na třetím místě se

v

5.A zařadil obrázek d - Labutě odrážející slony (S. Dali) s 61%, v 5.B obrázek m - Tygr

(F. Marc) s 68%.
Procenta jsou vždy uváděna k maximu.
Preference výtvarných děl - 5.A
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

Preference výtvarných děl - 5.B
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Při vyhodnocení 1. otázky dotazníku v obou devátých třídách, se stejně jako v třídách
pátých, umístil obrázek b - Pes (Ch. Wakefield). Preference daných reprodukcí se opět
mezi samotnými devátými třídami výrazně nelišila. Nejméně preferovaným výtvarným
dílem se stalo v 9.A dílo a - plastika kočky (A. Giacometti) a v 9.B dílo g - plastika kozy
(P. Picasso). Wakefíeldův pes dosáhl 94% (9.A) a 86% (9.B). Na druhém místě dle
preferencí se v 9.A umístil obrázek d - Labutě odrážející slony (S. Dali) se 78%, který se
objevil na třetím místě v 9.B se 67%. Obrázek i - Modry kůň (F. Marc) se zařadil na druhé
místo ve třídě 9.B se 77%, pro 9.A zaujal třetí místo se 70%.

Preference výtvarných děl - 9.A

^A-n&t/MF

firuP&t'cfr

7? s si
i/^jH^tTÀ

^CtC/t

£ ~
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Zde uvádím důvody žáků 5. a 9. tříd, proč byl nejvíce preferovaný obrázek ..b" - Pes.
„Nejvíce mě zaujal kokršpaněl, protože má smutný obličej a j e barevný." (žák 5.A)
„Je hodně barevný a suprový." (žák 5.B)
„Obrázek b - zvláštní technika a mám slabost pro psy." (žák 5.B)
„Nejvíce obrázek psa, je pěkně namalovaný a vidím v něm pocity." (žák 9.A)
„Líbil se mi pes, protože je mám strašně ráda a protože má takový velice smutný
výraz." (žákyně 9.A)
„Líbí se mi, jak je namalovaný, má krásné barvy a ten pes vypadá, jako kdyby byl
„živý". Má krásné upřímné oči a myslím si, že autor do toho obrázku přenesl něco z toho
Psa. Mohla bych se na něj dívat pořád, a pořád by mi přišel něčím zvláštní. Je to jako
kdyby na vás koukal opravdový (barevný) pes." (žákyně 9.A)
Hodnocení díla b všemi třídami.
obrázek b - Wakefield_Pes - 9.A

obrázek b - Wakefield Pes - 5.A

——e—6—e—8—e—e—e—-—e—-—erL , _ , , r . J3U XK

Û

obrázek b - Wakefield_Pes - 9.B

6—i
o

"z

» <3

<o

%

Vnímání jednotlivých obrázků i vyjadřování se k nim je individuální a závisí na
r02v

o j i psychiky, na dosavadních zkušenostech i výtvarné typologii. Jedním z důvodů,

Proč

žáci preferovali právě toto dílo může být oblíbenost modré barvy, která v malbě

S v a ž u j e a j e považována za nejoblíbenější. Barevnost a technika byly nejčastěji
Uvá

děné důvody, proč žáci hodnotili toto dílo tak kladně (viz níže).
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Srovnání oblíbenosti reprodukcí

B5.A
• 5.B
• 9. A
B9.B

c

d

e

f

9

h

i

j

k

I

m

n

46% 61% 50% 44% 54% 56% 74% 55% 37% 44% 59% 47%
44% 45% 38% 41% 44% 49% 76% 60% 61% 67% 68% 47%
46% 78% 40% 53% 35% 33% 77% 53% 51% 43% 69% 40%
33% 67% 39% 52% 31% 46% 70% 52% 60% 40% 50% 61%

V této tabulce uvádím dosažená procenta jednotlivých reprodukcí uměleckých děl.
Rozdělení se týká všech zúčastněných tříd.
Nejvíce se žáci shodli u obrázku "i", kde byl rozdíl pouze 7% a u obrázku j (8%).
Největší rozpor mezi pátými a devátými třídami vyvolal obrázek "d" s 33% a obrázek

T

s 27%.
Z komparace pátých a devátých tříd vyplývá, že žáci 9. tříd mají vyhraněnější názor
na

jednotlivá díla. V pátých třídách nebyl rozdíl v preferencích mezi díly tak nápadný. Pro

Přesnost uvádím procenta, / p á t é tfídě dosáhl maximální rozdíl mezi nejvíce a nejméně
Preferovaným dílem 52%, v deváté třídě 73%.
Výraznější diference mezi samotnými devátými třídami byla u díla "a", a to 31%.
24% odlišnost se objevila u reprodukce díla "k", a to mezi pátými třídami. Další větší
ro

* k o f vyvolalo dílo "g" s 23%. Tyto informace považuji za důležité, jelikož díla

V

, V , V jsou plastiky. Z grafu j e patrné, že nejméně preferuje plastiky třída 9.A, oproti

t0

* u nejvíce třída 9.B. Mezi pátými třídami byl jen nepatrný rozdíl. Nevelkou oblíbenost

tëc
te

hto děl si vysvětluji tak, že žáci mají ve školním prostředí více příležitostí se Gak

°reticky, tak prakticky) setkat s kresbou a malbou než s plastikou. Z toho plyne, že
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modelování jim může být více vzdálenq a tudíž mu méně rozumí. Dalším kritériem
/

—-—v

může být skutečnost, že žáci viděli trojrozměrné dílo pouze dvojrozměrně, nemohli si
ho obejít ani osahat, chyběl tam podstatný faktor - hmat.
Zde uvádím příklady proč byly plastiky u některých žáků hodnoceny nejnižším
počtem bodů.
„Nejméně mě zaujalo těžítko, je to jako ztroskotaný člověk na pustém ostrově bez
života." (o díle "k"- žákyně 5. A)
„Obrázek g (koza) je takový málo barevný a tento styl nemám ráda." (žákyně 5.B)
„Nelíbí se mi motiv, připadá mi morbidní." (o díle "g"- žákyně 9.A)
„...prostě nějaká koza, nějak mě to nevzalo, v tomhle obrázku mi nepřišlo nic
zajímavého." (žákyně 9.B)

Zde naopak uvádím příklady, proč někteří žáci umístili plastiku na nejvyšší příčku.
„Je dobře provedený." (o díle "a"- žák 9.B)
„Protože j e nádherný a ještě hezčí." (o díle "k"- žák 5.B)
„Nejvíce mě zaujal obrázek k, protože j e odlišný jak barvou, tak tvarem a moc se
mě líbí. Moc se mi líbí na obrázcích tohoto stylu, že si každý může myslet něco jiného,
Co

to vlastně je." (žákyně 5.B)
„Nejvíce se mě líbil obrázek k, protože j e v tom jednoduchost." (žákyně 9.B)

1 přesto, že se plastiky všech autorů umístily z hlediska preferencí na nižších
Pozicích, překvapil mě fakt, že z plastik si „nejlépe vedl" Brancusiho Pták v prostoru
( V ) , a to v součtu procent všech tříd (209 - tzn. celkově 52%). Právě u tohoto díla
jse

m zvažovala, zda ho vůbec zařadit, jelikož jsem měla pocit, že bude pro žáky,

Především 1. stupně, těžko srozumitelný. Toto dílo je ve své formě zjednodušené, což
důvod, proč ho někteří hodnotili pozitivně. Naopak pro některé právě pro svou
Je

dnoduchost atraktivní nebylo.

•Muví-n

se v souvislosti s plastikou o prostoru, mluví se vždy o svobodě. "
Norbert Kricke o Brancusim
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Jak jsem uvedla výše, zajímalo mě, jaký bude rozdíl v hodnocení tvorby jednoho
autora v jednotlivých třídách. Výsledky ukázaly, že u děl i, m (Franz Marc) byl kromě
9.B maximální rozdíl v preferencích 8%. Diference děl c, e (Paul Klee) se pohybovala
mezi 4-6%. Odlišnost v preferencích děl g, h (Pablo Picasso) dosáhla 2-15%, podobně
u děl j, I (Andy Warhol) 2-16%. Z výsledků mohu usuzovat, že žáci víceméně hodnotili
práce od stejného tvůrce podobně.

Jelikož mě zajímalo, jak vnímají ukázky děl žáci dle pohlaví, zaměřila jsem se na
případy, ve kterých byl mezi dívkami a chlapci rozdíl větší než 3 body.
V 5.A a 5.B nebyla v preferencích výtvarných děl výraznější odlišnost.
Ve třídě 9.A se vyskytl rozdíl u díla e, které dosáhlo rozdílu 3.5 bodu - dívky
obrázek hodnotily v průměru 3,8 body, chlapci 7,3 body. Dílo i s rozdílem 4 body bylo
Průměrně ohodnoceno 4,8 body u dívek a 8,8 body u chlapců.
V 9.B byly diference větší, a to především u díla a, které dosáhlo rozdílu 8.6 bodu.
Dívky ho ohodnotily v průměru 3,5 body, chlapci 12,1 body. Obrázek d dívky
zhodnotily 12,3 body, chlapci 7,4 body (rozdíl 4,9). Výtvor h dívky ocenily 4,8 body,
c

hlapci 8,1 body (rozdíl 3.4). Odlišnosti 3.2 bodů dosáhlo dílo i - dívky 11,3 b., chlapci

8

'1 b. Dílo j bylo zhodnoceno dívkami 5,6 b„ chlapci 9,2 b. (rozdíl 3,6 bodů). Plastiku

k

srozdílem 4.9 bodů dívky hodnotily 10,6 b., chlapci 5,7 b.
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Vždy je uveden počet žáků, kteří přidělili určitý počet bodů.
Grafy vyjadřují, jak žáci pátých a devátých tříd hodnotili plastiku kočky, která vyvolala
největší rozpor, jak mezi žáky jednotlivých tříd, tak mezi pohlavími.

Díla f, d a k hodnotily dívky mnohem kladněji než chlapci (a to i v pátých
třídách), naopak díla a, g, h, n hodnotili pozitivněji chlapci. Preference dalších děl se
dle pohlaví v jednotlivých třídách různily nebo rozdíly nebyly tak výrazné.

Žákyně i žáci pátých tříd se v evaluaci děl většinou názorově shodli. U žáků
devátých tříd byly diference mezi pohlavími větší, a to především v 9.B. Souvisí to s
tím, že v tomto věku se objevují názorové odlišnosti ve většině oblastech. Ze svého
pozorování jsem usoudila, že z hlediska kresby a malby dívky preferují díla
realističtější a technicky "dokonalá", kdežto chlapce více zaujala díla stylizovanější, s
plošným

způsobem

malby.

U

plastiky

dávaly

dívky

přednost

čistému

a

zjednodušenému tvaru, chlapcům nevadilo výrazné smrštění proporcí.
>

Toto zjištění pro mě bylo přínosné a myslím si, že ho mohu prakticky využít
v hodinách výtvarné výchovy.
Tato problematika však není předmětem mého zkoumání, proto se jí nebudu více
věnovat.
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Z grafů vyplývá, že hodnocení učitelů prvního a druhého stupně se liší.
Nejpreferovanějším dílem u učitelů 1. stupně byl obrázek d - Labutě odrážející slony
(S. Dali) s 84%. Na 2. místo se zařadil obrázek f - Pes na šňůře (G. Balla) s 81%. 3.
místo zaujaly obrázky e - Zlatá rybka (P. Klee) a m - Tygr (F. Marc) s 64%. Dílo i Modry kůň dosáhlo 63%. Nejméně preferovaným se stalo dílo a - plastika kočky (A.
Giacometti) se 16%.
U učitelů 2. stupně nebyla výraznější diference mezi jednotlivými díly. Nejvíce
(80%) získal obrázek n - Frustrovaná kočka (J. Miró), dalším preferovaným výtvorem
bylo dílo 1 - kocour Sam (A. Warhol) s 59% a dílo k - Pták v prostoru (C. Brancusi)
s 58%. Nejméně preferované bylo dílo c - Kočka a pták (P. Klee) (28%).

Hodnocení učitelů 1. stupně

Hodnocení učitelů 2. stupně
100%
90%
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Domnívám se, že rozdílnost v hodnocení učitelů by mohla být dána většími
„i
praktickými a teoretickými zkušenostmi učitelů 1. stupně, kteří jsou pro předmět
výtvarná výchova aprobovaní. Z grafů je patrné, že hodnocení učitelů 1. stupně se více
shoduje s hodnocením žáků. Myslím si, že učitelé 1. stupně mohou do určité míry
ovlivnit žáky výběrem námětů, technik, materiálů a v neposlední řadě svým osobním
vztahem k umění,
Z takto malého vzorku však nemohu usuzovat, které tendence učitelé preferují.
Evaluace děl byla subjektivní a závisela na zájmech jednotlivce. Vzhledem k faktu, že
dotazník vyplňovali učitelé 2. stupně s jinou než výtvarnou aprobací, i jejich přístup
k vyplňování byl odlišný. Většinou ohodnotili díla podle prvního dojmu narozdíl od
učitelů 1. stupně, kteří se ve své praxi s uměním setkávají v hodinách výtvarné výchovy
(besedy, výstavy apod.).

Vzhledem k tomu, že vyučuji výtvarnou výchovu ve všech uvedených třídách,
mohu ze své praxe potvrdit skutečnost, že žáci 9.A mají kladný vztah k teoretické i
Praktické části výtvarné výchovy. Průzkum mě v tom jenom utvrdil. Jsem přesvědčena,
že v této třídě měla velký vliv na vztah žáků k výtvarné tvorbě jejich paní učitelka z 1.
stupně. Je erudovaná, má velké estetické cítění a dokáže své zkušenosti předávat. Třída
9-B byla na prvním stupni vedena více učiteli, někteří neměli patřičnou aprobaci. Je
tedy velice důležité, aby výtvarnou výchovu učil člověk kvalifikovaný, protože už na
Prvním stupni se rozvíjí u dětí zájem o výtvarné dílo, estetické vnímání a s tím spojený

Prožitek.
Cv
n

I^jL

í

7

.

«

Vyhodnocení 2. otázky dotazníku - Co tě nejvíce upoutalo? opět znázorňuji
graficky.
Vzhledem k faktu, že žáci všech tříd preferovali obrázky b (Pes - Ch. Wakefield)
a i (Modrý kůň - F. Marc), můžu objektivně posoudit, na co se zaměřili. Překvapující
pro mě bylo, že v pátých třídách si děti na obrázku/obrázcích nejvíce všímaly techniky
provedení. V 5.B uvedl stejný počet žáků i barevnost. V této třídě hrál roli i tvar a to
z důvodu

upřednostnění

plastik.

Minimální

preference

se

objevily

u

položek

kompozice, vtip a nadsázka.
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Vyhodnocení 2. otázky dotazníku se značně lišilo, jak mezi samotnými devátými
^dami, tak ve srovnání s třídami pátými.

Ve třídě 9.A hrála největší roli barevnost. V 9.B žáky nejvíce upoutalo dané zvíře,
tomto případě pes nebo kůň. Na rozdíl od žáků pátých tříd si více všímali kompozice,
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a to především u děl d (Labutě odrážející slony - S. Dali), i (Modrý kůň - F. Marc), m
(Tygr - F. Marc) a n (Frustrovaná kočka - J. Miró). Minimální preference se objevily u
položek tvar, vtip a nadsázka.
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Zajímavé bylo zjištění, jak žáci pátých a devátých tříd vnímají výtvarná díla a
v

Čem je jejich percepce liší.
9.tř.
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Z grafického vyhodnocení 3. otázky dotazníku - Napiš 3 slova, která tě napadnou,
když se řekne zvíře, je zjevné, že žáci jednotlivých tříd si pod tímto pojmem vybavili
pokaždé něco jiného.

asociace žáků 5.A

11%

— \
13%

• konkrétní zvíře

X^H

• část zvířecího těla

V40%

• přítel

5%

M

• vlastnost
• chlupy
•jiné

11%

Tyto grafy ukazují, že třída 5.A si pod pojmem zvíře nejčastěji vybaví zvíře
konkrétní, a to především psa, kočku nebo koně. Často si žáci také vzpomněli na části
zvířecího těla - ocas, tlapky, fousy apod. Je zajímavé, že zvíře jako přítele si v této třídě
^ b a v i l o pouze 5% z nich. Položku "chlupy" jsem zařadila samostatně, která obzvlášť
v

této třídě převyšuje některé z dalších položek. V 5.B si stejně jako v ostatních třídách

nejčastěji připomněli zvíře jeho charakteristickou vlastností (hbitost, věrnost atd ).
V

kategorii "jiné" byly zařazeny údaje, které nešly vměstnat do žádné z uvedených

skupin.

asociace žáků 5.B

• konkrétní zvíře
• část zvířecího těla
• přítel
• vlastnost
• chlupy
•jiné
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asociace žáků 9.A

• konkrétní zvíře
• část zvířecího těla
• přítel
• vlastnost
40%

• chlupy
•jiné

Z grafu je patrné, že žáci devátých tříd si pod pojmem ZVÍŘE většinou vybaví
nějakou jeho vlastnost - roztomilost, přítulnost, hravost, rozpustilost apod. Mimo
vlastností si také vzpomněli na podřazenost nebo starosti. V 9.A si žáci připomněli
zvíře zejména kladnými vlastnostmi, ve třídě 9.B to byla polovina kladných a polovina
záporných vlastností. Žáci 9.B si často asociovali zvíře se špínou, zápachem nebo
násilím.

asociace žáků 9.B

14%

r-^20%
• konkrétní zvíře

8%/^H

• část zvířecího těla
• přítel

(

• vlastnost
• chlupy

| W 1 4 %

•jiné

_
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4.4.1 Verifikace hypotézy
V kapitole 4.1 byly formulovány následující předpoklady:

1. žáci dají přednost těm dílům, která jsou zachycena realisticky až naturalisticky
2. žáci dají přednost kresbě a malbě před plastikou
3. žáci upřednostní díla, která jsou humorná
4. především žáci 1. stupně dají přednost dílům, která jsou více barevná

ad 1. Tento předpoklad se potvrdil pouze u žáků 2. stupně, kteří hodnotili dílo
Salvadora Dalího na jedné z předních příček. Warholova kráva, která j e značně popisná
se umístila v průměru na 5. místě. Žáci 1. stupně preferovali díla expresionistická,
s barevnou nadsázkou (Wakefieldův Pes, Marcův Modrý kůň ad.). Tato domněnka se
tedy u mladších žáků nepotvrdila. V případě Marcových děl dětem nevadily ani
kubizující a futuristické prvky.
ad 2. Toto zjištění se potvrdilo, ale jen částečně. Žáci všech tříd sice umístili plastiku
v hodnocení na poslední místo, nicméně některé plastiky byly hodnoceny lépe než díla
kreslířská a malířská. Např. Brancusiho Pták v prostoru získal, kromě jedné třídy, více
než 50% preference. To mě utvrdilo v tom, že můžu žákům zprostředkovat díla, která
Se

na první pohled zdají „nesrozumitelná" a „nečitelná".
3. Jako díla humorná jsem považovala díla Salvadora Dalího a Giacoma Bally.

Mrázek Labutě odrážející slony se umístil na 3. místě (v průměru 60% preference) ve
v

*ech třídách. U tohoto díla se můj předpoklad vyplnil. Přesto si žáci u této reprodukce

ví

<* všímali techniky a kompozice,než vtipu a nadsázky. Poměrně velký rozdíl byl i

v

^ p á n í tohoto díla mezi oběma pátými třídami. Pes na šňůře nebyl tak preferovaný,

P^sto si myslím, že j e dobré zařadit do výuky reprodukce děl, které mají v sobě vüp a
ne

jsou tak „vážná".

ad

4. ž á c i nejvíce preferovali Wakefieldova Psa a Marcova Modrého koně. U obou děl

je

výrazná, expresivní barevnost, což můj předpoklad potvrzuje. Z dotazníku vsak

h y n u l o , že si žáci 1. stupně u těchto děl všímali více techniky.

# 0~ i u

/

^

W^xSu.

7VtsTt*
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5 Didaktický projekt
Pro praktickou část práce jsem si vybrala téma vztahu mezi člověkem a zvířetem.
Jelikož je to velmi rozsáhlá oblast, zaměřila jsem se pouze na její část. Prvním krokem
k započetí projektu bylo shromažďování a studium literatury. Po prostudování a
utřídění materiálů jsem si sepsala nejdůležitější body, které budu při práci potřebovat.
Hlavním impulsem se však pro mě stal průzkum, který mi pomohl na některé věci
•í / c f
o
nahlížet i z jiného úhlu. Po dohodě spaném docentem Samšulou jsem se rozhodla

j

provést projekt v deváté třídě, s tím, že sestavím modifikaci pro první stupeň. Jedním 'rno

A;

»

z důvodů byl fakt, že v pátých třídách j e poměrně dost integrovaných žáků a musela
bych v projektu zaměřit pozornost i na ně. S žáky 9.A se mi pracuje nejlépe, máme
mezi sebou pěkný vztah a ve třídě j e vždy příjemná atmosféra. Žáci si vybudovali vztah
k umění i k výtvarné tvorbě, dokážou se pro spoustu věcí nadchnout.
Po dobu dvou týdnů si žáci shromažďovali materiály, které by mohly při práci
využít (obrázky, plakáty, výstřižky z novin, výpisky z knih atd.). Potom jsem zahájila
diskusi na téma Člověk a zvíře, z které vyplynulo, že člověk může mít ke zvířeti vztah
nadřazený (zvíře jako oběť, zvíře jako potrava), podřazený (zvíře uctívané), ale také
rovnocenný (zvíře jako kamarád).
Jako přehledná mi přišla kniha Řady a projekty od Věry Roeselové, podle které
Jsem se rozhodla projekt členit.

Výchovný a vzdělávací záměr: Zamyšlení nad vztahem lidí a zvířat. Rozvíjení
v

azby k živočichům a životnímu prostředí. Všímání si jevů a vztahů mezi člověkem a

Zv

'retem.
Použité techniky: kreslířské a malířské techniky, koláž, objekty z odpadového

Materiálu (plast, lepenka, novinový papír atd.)
Stáří žáků: 1 4 - 1 6 let
Časové rozložení: čtvrt roku

71

^

Jty

5.1 Hádej, co to je za zvíře
Výtvarný problém: studie zvětšeného detailu zvířete - zvětšení výřezu fotografie malba pastelem, pozorování a zachycení struktury těla jednotlivých živočichů - křídlo
motýla, srst tygra, kůže ještěra apod., využití odborné literatury.

sj-qu

'J U .

L

'

Výtvarný úkol: hledání tvarů, uplatnění citu pro kompozici
Materiály a pomůcky: kartón formátu A2, suchý pastel, fixativ, knihy s obrázky zvířat
a

jejich detailů

Časové rozvržení: 2 vyučovací hodiny
Práce jednotlivců
Pracovní postup:
Žáci si přinesli knihy s fotografiemi zvířat, další knihy si mohli půjčit ze školní
^ i h o v n y . Každý z žáků si vybral obrázek zvířete nebo jeho části, která ho na zaujala.
2

menší kreslicí čtvrtky si vystřihli rámeček, který využili při hledání detailu. Detail

Potom zvětšili na kartón formátu A2. Z výtvarných technik jsem volila pastel, který,
dl

e mého názoru, nejlépe umožňuje zachycení různých struktur zvířat,

^hodnocení:
p o č á t k u byli žáci tímto námětem trochu udiveni, ale když vyhledávali části zvířat,
b

ylo vidět, že je to baví a snažili se na obrázku najít něco zajímavého. Důraz byl kladen

na

kompozici a následné zachycení stavby zvířecího těla. Někteří žáci měli problém

^ e z zvětšit, většina obrázků byla formátu A6. Na konci hodiny si všichni práce
k o v a l i , umístili na podlahu a porovnali s ostatními. Často se objevovaly otázky
ty

P u : „Co to j e ? "

Pro

žáky 1. stupně bych volila menší formát (A3) a zaměřila bych se na vhodnou

^tivaci.

J A ÍC(U

?
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5.2 Zvíře jako přítel i nepřítel
uj i

/eu***-ř

Výtvarný problém; vztah mezi člověkem a zvířetem, zvíře jako přítel, ale i jako
nepřítel, koláž doplněná vlastní reflexí.

n
h r '

/C (rCi

Výtvarný úkol: zamyšlení se nad vztahem člověka a zvířete, kombinace barevných
Papírů, správné umístění do formátu, reflexe
Materiály a pomůcky: kartón formátu A3, barevné papíry, nůžky, lepidlo
Časové rozvržení: 2 vyučovací hodiny
Práce ve dvojicích

Pracovní postup:
N

ejprve jsem otevřela diskusi na téma vztahu člověka a zvířete, žáci měli dospět

k

hlubšímu zamyšlení. Práce byla rozdělena do dvojic, děti si mohly sdělit své pocity a

S l e d n ě téma zpracovat. Žáci stříhali nebo trhali barevné papíry, z nichž následně
Ustavovali daný námět. Na zadní stranu koláže potom napsali, co má jejich obrázek
^jadřovat. Na závěr svůj názor před ostatními žáky obhajovali, což vedlo k zajímavé

debatě,

hodnocení:
Në
Vl

které práce byly promyšlené, byl v nich vyjádřený vztah ke zvířatům, doplněný

**ní reflexí. Jiné byly povrchní, bez úvahy. Výtvory, které v sobě měly určité

P0sl

*ní, byly naopak nedokonale provedené. Myslím si, že se žáci k problému věcně
XÍádřili a brali tento výtvarný úkol vážně.

v

Ö,

°mnív am se, že tuto problematiku bych mohla nastínit i žákům prvního stupni.
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5.3 Zvíře z odpadu
Výtvarný problém: zvíře - velký objekt z odpadového materiálu.
fa'

<

r

/

Výtvarný úkol: využití odpadového materiálu k prostorovému ztvárnění zvířete
Materiály a pomůcky: odpadový materiál (plastové lahve, víčka, lepenka, novinový
Papír), alobal, igelit, izolepa, fixy, dřevěné laťky, silnější drát
Časové rozvržení: 4 vyučovací hodiny
Práce ve skupinách (po 4-5 žácích)

Pracovní postup:
Nejprve si žáci shromažďovali odpad vhodný k vytvoření objektu, což nebyl problém,
neboť odpadového materiálu vzniká dostatek v každé domácnosti. V hodině děti
d v o ř i l y skupinky, ve kterých budou pracovat. Výběr s kým budou v týmu jsem
nechala na nich. Poté si dělali návrhy s popisem potřebných materiálů. Do výtvarného
Projevu byli zapojeni všichni žáci, do jejich práce jsem nezasahovala.

^hodnocení:
Technika asambláže některé žáky nadchla, někteří k ní byli skeptičtí. Jelikož se s touto
technikou dříve nesetkali, byla to pro ně nová zkušenost, kterou považuji za přínosnou.
Da

»ším přínosem bylo, ač jsem to přímo neočekávala, zjištění dětí, že odpadový

Materiál se dá využít k dalšímu zpracování.
Jak

o modifikaci pro 1. stupeň bych volila zvíře fantastické.
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5.4 Transformace předmětu do zvířete
Výtvarný problém: všímání si podobnosti předmětů (věcí) a zvířat.
/ y t - t * «v

f «••<»

^ ^

Výtvarný úkol: rozvoj představivosti, hledání tvarových souvislostí
Materiály a pomůcky: kartón formátu A3, tužky, pastelky, fixy
Časové rozvržení: 2 vyučovací hodiny
Práce jednotlivců

Pracovní postup:
Před započetím práce jsem žáky seznámila se zadáním. Jejich úkolem bylo nakreslit
předmět a poté zvíře, které je předmětu tvarově podobné. Někteří žáci předmět se
zvířetem spojili a vytvořili tak originální tvarové asociace. Práce žáky bavila, jelikož
pastelky a fixy jako výtvarné prostředky jsou mezi dětmi nejoblíbenější.

Zhodnocení:
Některé žáky práce těšila, nemohli se rozhodnout, který z návrhů použijí. Jiní
potřebovali na promýšlení výtvarného úkolu více času. Přínos pro žáky vidím v tom, že
byli nuceni hledat tvarové souvislosti mezi předměty a zvířaty.

Místo tohoto výtvarného úkolu bych pro žáky 1. stupně volila ilustraci. Formát i
technika by zůstaly stejné.
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U f ^ / a f
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Jelikož jsem projekt dělala poprvé v životě, jsem si vědoma některých nedostatků,
kterých jsem se dopustila. Nicméně j e to pro mě impuls, jak k výtvarnému problému
přistupovat, co udělat příště jinak, lépe. Na druhou stranu jsem se snažila udělat vše pro
to, aby práce žáky bavila, aby byl pro ně projekt přínosný a nutil je k zamyšlení nad
vztahem lidí a zvířat.
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5.5 Výstava jako součást projektu
Vzhledem ktomu, že téma diplomové práce souvisí se
současnou

tvorbou

a k výtvarné

výchově

patří

i

umění

zprostředkované různými výstavami a galeriemi, rozhodla jsem
se žákům 9. A zpestřit tento předmět návštěvou
fotografií

V.

Jiráska

v Rudolfinu.

Soubor

tvořilo

výstavy
70-80

barevných velkoformátových fotografií, námětem byly interiéry
zanikajících továren.
Součástí výstavy byl i edukativní program. K tématům výstavy Industria byly
-Připravené pracovní listy s úkoly, kde se žáci mohli k výstavě vyjádřit. Viz příloha č.
Pro žáky jsem ze tří nabízených programů vybrala výtvarnou dílnu, kde si mohli
vyzkoušet práci s papírem a dalšími materiály. Tato dílna vycházela z užívání
charakteristických znaků minulých stylů v industriální architektuře 19. století..
Celou výstavou i výtvarnou dílnou nás provázely studentky PedF, žáci v průběhu
Prohlídky vyplňovaly pracovní listy a poté tvořili papírové čepice. Inspirovat se měli
v

Pivcích tradičních slohů. Většina žáků pracovala zaujatě, bylo vidět, že je činnost

baví.

êb

7j\

Jsem přesvědčena, že výstava i samotné pracovní listy byly pro žáky přínosné.
O h l e d e m k tomu, že někteří jedinci se více zajímají o fotografii a o umění vůbec, bylo
b

y vhodné, aby měli na vyplnění listů více času, a to i přesto, že jsme v galerii strávili

^statečně dlouhou dobu.
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Reflexe žáků
„Výstava byla zajímavá a pro mě znamenala něco nového. Autor mi otevřel nový
pohled na prostředí starých továren."

„Tato výstava se mi příliš nelíbila, protože se mi nelíbí staré rozbořené budovy, ale
byla poučná, protože vidět staré továrny zevnitř se nám nepodaří každý den. Rozhodně
bych ráda chodila na další výstavy, abych mohla vidět některé věci i z jiné stránky než
je známe."

„Náhodou se mi ta výstava celkem líbila. Jenom by bylo lepší, kdybychom měli
v

íc času

na prohlížení těch fotek. Jinak to tam bylo moc hezký

i hezky

naprogramovaný. Líbilo se mi to © ."

„Ty fotky byly moc krásné - bylo to něco originálního - ne jako vždycky krásný
krajinky... Bylo to moc hezky nafocené. Co mi na výstavě vadilo, že jsme museli
Pořád něco vyplňovat a pracovat a tudíž jsme neměli vůbec čas si fotky prohlédnout."
„Výstava by se mi líbila,
ale kvůli těmto úkolům jsem
si neměla čas

prohlédnout

všechny fotografie. Mám ráda
fotky, ale motiv továren mě
příliš nenadchnul. Mám radši
fotografie přírody a lidí."

„Výstava byla zvláštní,
fotky celkem ušly. Úkoly a
tvoření

čepic

mi

moc

nevyhovovalo. Možná proto,
že

mi

úkoly

přišly

dětinské. Celkem

na

bylo i to vybavení
roušky)."

moc
obtíž
(brýle,

Závěr
Diplomová práce byla pro mne přínosem v mnoha oblastech. Kromě poznatků
z oblasti vývoje výtvarné výchovy a místu výtvarného umění v tomto předmětu, jsem
získala nové zkušenosti

při práci

s odbornou literaturou, plánováním,

realizací

průzkumu a didaktického projektu.
Ve své práci jsem se snažila postihnout změny, které se projevily v teorii a praxi
výtvarné výchovy od jejího vzniku a objasnit proměny jejího pojetí v jednotlivých
programech

základního vzdělávání. Zaměřila jsem se především na změny ve

výtvarné výchově, ke kterým došlo v posledních deseti letech.
Ve výzkumné částí své práce jsem zjišťovala preference výtvarných směrů 20. a
počátku 21. století žáky 1. a 2. stupně. Jako námět jsem si zvolila zvíře, jeho detail
nebo symbol v podobě kresby, malby nebo umělecké plastiky různých autorů.
Z průzkumu vyplynulo, že preferovaným směrem mezi žáky prvního i druhého stupně
se stal expresionismus pro svou barevnost a techniku. Mezi nejoblíbenější se zařadily
tyto obrázky: Pes od Chrise Wakefielda, Modrý kůň a Tygr od Franze Marca, Labutě
odrážející slony od Salvadora Dalího. Šetření ukázalo, že téměř všichni dotazovaní,
Především žáci 1. stupně, mají ke zvířatům velice kladný vztah. Většinou si j e
asociovali s konkrétním zvířetem (především psem, kočkou, koněm), jeho vlastnostmi
nebo si ho vybavili jako přítele člověka.

% Lj U

U / u

^

Na základě výzkumného šetření a studia literatury jsem navrhla didaktický projekt,
kte
s

r ý byl tematicky zaměřen na zvíře. Průzkum mi ukázal, jaké tendence mám při práci

dětmi využít. Zvolila jsem techniky, které se začaly uplatňovat ve dvacátém století

frapř. asambláž). Na rozdíl od dřívějších let, kdy učitel musel striktně dodržovat
osnovy, jsem byla ve výhodě, neboť jsem si mohla vybrat námět, techniku zpracování,
Použití materiálu a časové rozvržení projektu.
Domnívám
se, že m o j e diplomová'práce by mohla ozvláštnit hodiny výtvarné
v

ychovy na prvním stupni.
Vzhledem k tomu, že má studia na střední i vyšší odborné škole byla zaměřena na

t v a r n o u výchovu, chtěla bych se i v budoucnu tomuto oboru věnovat, pokračovat ve
v

yzkumu a své poznatky uplatňovat v praxi.
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Nadávám Vám diplomovou práci na téma

Výtvarné umění 20. a počátku 21. století
a jeho využití v současných koncepcích výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ

p

okyny pro zpracování:

V úvodní části stručně zhodnoťte proměny místa a funkcí výtvarného umění ve
výtvarné výchově na 1. st. ZŠ od zavedení předmětu výtvarná výchova v r. 1960.
Hlavní pozornost věnujte proměnám koncepcí Vv od roku 1990 a místu a
^ožnostem výtvarného umění v návrzích koncepcí výtvarné výchovy pro programy
Skladní škola, Obecná škola a Národní škola a Rámcovému vzdělávacímu
Programu pro základní školství.
Ve druhé části práce proveďte stručnou rekapitulaci základních tendencí proměn
výtvarného umění ve 20. a na počátku 21. století. Sledujte přitom zejména měnící se
v
*tah výtvarného umění k problematice zobrazení a vyjádření a proměny moderny až
Po
vyústění současných postmoderních tendencí. Zdůrazněte ty tendence, které
p
°kládáte za podnětné pro současné možnosti výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ.
2 komparace obou předcházejících částí navrhněte dílčí, ale ucelený didaktický
Projekt využití některých významných tendenci a přínosů výtvarného umění 20. a
Počátku 21. století ve výtvarné výchově na prvním stupni ZŠ, projekt alespoň zčásti
° v šřte v praxi, zdokumentujte a vyhodnoťte.
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Příloha č. 1
Tab.l
Besedy o umění v 60.- 80. letech

• 60. léta
• 70.a 80. léta

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník
la

Tab.2
Počet hodin Vv týdně - z historického pohledu

• Výtvarná
1960
• Výtvarná
1976
• Výtvarná
1991
• Výtvarná
1996
1.
ročník

2.
ročník

3.
4.
ročník ročník

výchova v r.
výchova v r.
výchova v r.
výchova v r.

5.
ročník
lb

Příloha č. 2
Tab.3
Počet hodin Vv týdně - podle vzděl. programů

• Vzdělávací program
základní škola
• Vzdělávací program
obecná škola
• Vzdělávací program
národní škola

1.
ročník

2.
ročník

3.
4.
ročník ročník

ročník

Příloha č. 3
Učební plán ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÉ ŠKOLY, č. 27 723/60 - 1/1,
ze dne 8. července 1960
Ročník
Učební předměty

1.

2.

3.

4.

5.

Mateřský jazyk a literatura

11

13

10

8

8

2

2

5

5

5

3

3

4

Ruský jazyk

—

—

4

Počty
Vlastivěda

5

—

Tělesná výchova

3

3

3

2

2

1

1

1

2

2

1

1

Výtvarná výchova
Psaní

—

—

—

—

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Pracovní vyučování

1

1

1

2

2

Celkem hodin týdně

21

24

24

26

27

Zájmové kroužky

—

2

2

2

Učební plán ZÁKLADNÍ DEVÍTILETÉ ŠKOLY, č. 16 074/72 - 200,
ze dne 20. června 1972
Ročník
.Učební předměty

1.

2.

3.

4.

5.

Mateřský jazyk a literatura

11

12

10

8

8

2

2

5

5

5

2

3

4

Ruský jazyk

—

^tematika

4

Vlastivěda

—

i^lesná výchova

2

2

2

2

2

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

ÜH^tebm výchova

1

1

1

1

1

Ílá££vní vyučování

1

1

1

1

1

20

22

22

24

25

2

2

2

^b^mjiodin týdně
i í ^ n o v é kroužky

i .

5

—

Příloha č. 4
Učební plán ZÁKLADNÍ ŠKOLY, č. 32 803/75 200,
ze dne 19. prosince 1975
Ročník
Učební předměty

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

9

9

9

9

Prvouka

2

2

Vlastivěda

—

Přírodověda

1

2

5

5

2

2

—

4

Matematika

—

5

—

—

Hudební výchova a zpěv

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

20

22

24

24

1

1

1

1

2

2

Psaní

—

Pracovní vyučování
Tělesná,sportovní výchova

Celkem hodin týdně
Nepovinné předměty
Zájmové kroužky

Učební plán ZÁKLADNÍ ŠKOLY, čj. 18 730/91-20,
ze dne 21. 6. 1991
Ročník
Učební předměty

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

9

10

10

10

Prvouka

2

2

3

—

Vlastivěda

—

—

—

2

Přírodověda

—

—

—

2

Matematika
• ělesná výchova

4

5

5

5

3-2

3-2

3-2

3-2

3

3

4-3

4-3

21-20

23-22

25-23

26-24

1

1

1

1

Hudební výchova a zpěv

Výtvarná výchova
|J

racovní vyučování

^ýdenní počet hodin
Ne

p o v i n n é předměty

Příloha č. 5
Učební plán vzdělávacího programu základní škola, čj. 16847/96-2,
s platností od 1. 9. 1996
Ročník
Učební předměty

1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk

9

10

10

7

7

3

3

5

5

Cizí jazyk

—

Matematika

4

5

5

Prvouka

2

2

3

—

Přírodověda
Vlastivěda

3

4

4

4

Hudební výchova

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

Praktické činnosti

1

1

1

Tělesná výchova
Týdenní dotace povinných
předmětů

2

2

2

2

2

20

22

23

24

25

Učební plán vzdělávacího programu OBECNÁ ŠKOLA, čj. 12035/97-20,
s platností od 1.9.1997, 1 . - 5 . ročník
Ročník
1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk

5,8 - 7,2

5,4-7

7,36 - 8,97

6,5 - 8,5

6,25 - 8,25

Matematika

4-5

3,6 - 4,6

4.37 - 5,52

4,5-6

4,5 - 5,75

1,8-2,6

1.8-2,6

3,68 - 4,6

Povinné předměty

frvouka

—

přírodověda

—

—

—

3,75 - 4,75

3,5-4,5

Vlastivěda

—

—

—

3,75 - 4,75

3,5 - 4,5

Hudební výchova

1,8-2,6

1,6-2,4

1,61 -2.53 1,75-2,75

1,5-2,25

Výtvarná výchova

1,8-2,6

1,8-2,6

1,84-2,76 1,75-2,75

1,75-2,5

Jějesná výchova

2-2,6

1,8-2,2

1,84-2.53

£ížLLazyk
' Jr amatická výchova, volná
^pozice
v e
'kem vyučovacích hodin

i .

—

—

—

—

2 - 2,75

2 - 2,75

2,5 -3,5

2,5-3,5

1 - 1,6

2,4 - 3,4

0,92- 1,38

1 - 1,5

0,75-1,25

20

20

23

25

25

Příloha č. 6
Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20,
s platností od 1.9.1997, 1. stupeň
Ročník
Předmět

1.

2.

3.

4.

5.

Č e s k ý jazyk

7

7

8

8

7

Matematika

4

4

4

4

4

Prvouka

2

2

3

Vlastivěda

—

—

—

Přírodověda

—

—

—

—

—

1

2

2

2

Hudební výchova

I

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

Pracovní výchova

1

1

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

3

3

Cizí jazyk zařazen d o nadst.
—

—

—

části
Základní část
Minimum nadstavbové části

Týdenní minimum

18

20

23

23

1

3

2

1

1

19

21

22

24

24

18

Příloha č. 7
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, čj. 27002/2005-22,
s platností od 29. srpna 2005, 1. stupeň
1. stupeň
Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

1 . - 5 . ročník
Minimální časová
dotace

Jazyk a jazyková komunikace

Český
a literatura

jazyk

38

Cizí jazyk

9

Matematika a její aplikace

22

Informační a komunikační technologie

1

Člověk a jeho svět

12
Dějepis

Člověk a společnost
Výchova k občanství

C lovčk a příroda

Fyzika

—

Chemie

—

Přírodopis

—

Zeměpis

—

Hudební výchova
Umění a kultura

12

Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví

-

Tělesná výchova

—

10

Člověk a svět práce

5

Průřezová témata

P

Disponibilní čas. dotace

9

Celková povinná časová dotace

118

Příloha č. 8
Jméno:

Třída:

1. Obrázky, které vidíš na tabuli označ počtem bodů 1-14.
14 bodů - líbí se mi nejvíce; 1 bod - líbí se mi nejméně. Čísla se nesmějí opakovat.
Body přiřaď do tabulky k písmenům a-n.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

i

k

1

m

n

2. Co tě nejvíce upoutalo? Můžeš označit jednu i více odpovědí.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

barevnost
dané zvíře
technika, styl
vtip, nadsázka
tvar
kompozice (uspořádání v ploše)
jiné

3. Napiš 3 slova, která tě napadnou, když se řekne ZVÍŘE

4. Jaký vztah máš ke zvířatům?
a)
b)
c)
d)
e)
5

velice kladný
spíše kladný
neutrální
spíše záporný
zcela záporný

- Napiš, jaký obrázek tě zaujal nejvíce a jaký nejméně a zdůvodni proč.

Příloha č. 9
Dotazník - učitelé
Jsem studentka 5. ročníku Pedagogické fakulty University Karlovy. Zpracovávám
diplomovou práci na téma „Výtvarné umění 20. a počátku 21. století a jeho využití
v současných koncepcích výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ. Součástí této práce je zjišťování
názorů na tvorbu umělců 20. a 21. století. Obracím se proto na Vás s prosbou o spolupráci.
Tento dotazník je anonymní, zjištěné údaje budou použity pouze pro účely diplomové
práce.
Za vyplnění dotazníku předem děkuji.

Ucítěna:

1. stupni

2. stupni

1. Obrázky, které vidíte na tabuli označte počtem bodů 1-14.
14 bodů - líbí se mi nejvíce; 1 bod - líbí se mi nejméně. Čísla se nesmějí opakovat.
Body přiřaďte do tabulky k písmenům a-n.

6

a

b

c

d

e

f

h

i

i

k

1

m

- Co vás nejvíce upoutalo? Můžete označit jednu i více odpovědí.
h)
i)
j)
k)
1)
m)
n)

7

barevnost
dané zvíře
technika, styl
vtip, nadsázka
tvar
kompozice (uspořádání v ploše)
jiné

- Napište 3 slova, která vás napadnou, když se řekne ZVIŘF.

-

n

8. Jaký vztah máte ke zvířatům?
f)
g)
h)
i)
j)

velice kladný
spíše kladný
neutrální
spíše záporný
zcela záporný

9. Napište, jaký obrázek vás zaujal nejvíce a jaký nejméně a zdůvodněte proč.

Děkuji za vyplnění dotazníku.
Lenka Korandová

Jméno:

W ™

Třída:

, yßl

J

t-A

\

\(fj

l. Obrázky, které vidíš na tabuli označ počtem bodů l -14.
14 bodů - líbí se mi nejvíce; 1 bod - líbí se mi nejméně. Čísla se nesmějí opakovat.
Body přiřaď do tabulky k písmenům a-n.

i
b

h /

î

i

J j

AO

-

d

!À

.
J ' ; '

Co tě nejvíc upoutalo? Můžeš

2.

a)
b)
(§)
d)
e)
f)
g)

3

«

označit

A

" i

(

f

(Ü

a

c0

b

m /

/

k

9

i

Y
n

jednu i více odpovědí.

barevnost
dané zvíře
technika, styl
vtip, nadsázka
tvar
kompozice (uspořádání v ploše)
jiné

3

- Napiš 3 slova, která tě

napadnou, k d y ž se řekne Z V Í Ř E

(

^ Jaký vztah máš ke zvířatům?
Ü) velice kladný
b)
c)
d)
e
)

spíše kladný
neutrální
spíše záporný
zcela záporný

' Napiš, jaký obrázek té zaujal nejvíce ajaký nejméně a zdůvodni proč.
moLJS
b

1

ÀM7

a

y

M

á

J

m

i

^

^

d

ß

á

^

/

f W à ^ l
Jméno:

Třída:

ïuùcdy

t i l

y

g

l. Obrázky, které vidíš na tabuli označ počtem bodů 1-14.
14 bodů - líbí se mi nejvíce; 1 bod - líbí se mi nejméně. Čísla se nesmějí opakovat.
Body přiřaď do tabulky k písmenům a-n.

c

d

s

n

e

4 0

f

'
i

h

<2

i

^

,

k

6

m
m

4
'

2. Co tě nejvíc upoutalo? Můžeš označit jednu i více odpovědí.
(f.)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
3

S

„*

barevnost
dané zvíře
technika, styl
vtip, nadsázka
tvar
kompozice (uspořádání v ploše)
jiné

- Napiš 3 slova, která tě napadnou, když se řekne ZVÍŘE
Z o p

j

nyrvdlJJLcr

MÙàpÂb—

;

4- Jaký vztah máš ke zvířatům?
(a)
b)
c)
d)
e)
5

velice kladný
spíše kladný
neutrální
spíše záporný
zcela záporný

- Napiš, jaký obrázek tě zaujal nejvíce a jaký nejméně a zdůvodni proč.

IhwvíceÛÊ.

mvriL
H A A B J S
1
Jk/hcJjjAy Mwil/sn»

lhfm£m
MW
n/uaa£J
ÁoMc
JÁ

Xr
j i

aj/i/ýyr
^jérnA^

MÚ-nt

ifítV^W

p^
^
a. JS)' /ma'^j
/JačíM
tiádčL
fi&iMi,
pi* f- a.
'PuïhÎ'JS h/IYÙ. V a âvcLuh,
<M7)U\ můyi/h.
v

In à hp)

/
Jméno:

Třída:

fäjtffl,ÇJDffl

^

l • Obrázky, které vidíš na tabuli označ počtem bodů 1-14.
14 bodů - líbí se mi nejvíce; 1 bod - líbí se mi nejméně. Čísla se nesmějí opakovat.
Body přiřaď do tabulky k písmenům a-n.

a

b

h
2

*

«

c

44

J.

i

10

/)

d

CD

A

f

?

k

?

m

9

/

n

- Co tě nejvíc upoutalo? Můžeš označit jednu i více odpovědí.
(a)
(b)
(c)
d)
e)
f)
g)

barevnost
dané zvíře
technika, styl
vtip, nadsázka
tvar
kompozice (uspořádání v ploše)
jiné

3

- Napiš 3 slova, která tě napadnou, když se řekne ZVÍŘE
, ž)vo

i,

iúba

^

4. Jaký vztah máš ke zvířatům?
a

)
(§')
c
)
d)
e
)
5

'

N

velice kladný
spíše kladný
neutrální
spíše záporný
zcela záporný

apiš, jaký obrázek tě zaujal nejvíce a jaký nejméně a zdůvodni proč.

^ l í
^ET

~
m

D
^

^ Z ù P H o

v

Jl

-

;e

profi*

Ů U /
'•>

?

ž ^ r t f i / m í

SJ/ouíM

d
'

^

pořád
oûi

^

i-A

w r f rf t

^

" t/íďfh,
pe>M&*<

,

v
Jméno:

S ^ ^ - ^ ^ r ^ J ^

fřMa

Í5

Třída:

^

1. Obrázky, které vidíš na tabuli označ počtem bodů 1-14.
14 bodů - líbí se mi nejvíce; 1 bod - líbí se mi nejméně. Čísla se nesmějí opakovat.
Body přiřaď do tabulky k písmenům a-n.

4

h
2.

c

O-

a

1

\ 0

í

^
A

Co tě nejvíc upoutalo? Můžeš
a)
b)
c)
(3);
e)
f)
g)

d

^

e

^

t

^
\

označit

m

1

k

AA

n

1 -

jednu i více odpovědí.

barevnost
dané zvíře
technika, styl
vtip, nadsázka
tvar
kompozice (uspořádání v ploše)
jiné

3

- Napiš 3 slova, která tě napadnou, když se řekne ZVÍŘE

Jaký vztah máš ke zvířatům?
a)
®
c)
d)
e
)
N

velice kladný
spíše kladný
neutrální
spíše záporný
zcela záporný

apiš, jaký obrázek tě zaujal nejvíce a jaký nejméně a zdůvodni proč.

-

1 - r^CLÀçSZiSjjÇr1
0 „ .v [ J v C - û A u .
rV^vN/w

9X^1

vv^üW-v fyyoťfcc-^HL-Vv^,
.»rv^ ,

7Yítclra 11f
Dotazník - učitelé
Jsem studentka 5. ročníku Pedagogické fakulty University Karlovy. Zpracovávám
diplomovou práci na téma „Výtvarné umění 20. a počátku 21. století a jeho využití
v současných koncepcích výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ." Součástí této práce je
zjišťování názorů na tvorbu umělců 20. a 21. století. Obracím se proto na Vás
s prosbou o spolupráci.
Tento dotazník je anonymní, zjištěné údaje budou použity pouze pro účely
diplomové práce.
Za vyplnění dotazníku předem děkuji.

Ucítěna:

1. stupni
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• Co vás nejvíce upoutalo? Můžete označit jednu i více odpovědí.
a)
b)
£)
d)
e
)
f)
g)

3

barevnost
dané zvíře
technika, styl
vtip, nadsázka
tvar
kompozice (uspořádání v ploše)
jiné

" Napište 3 slova, která vás napadnou, když se řekne ZVÍŘE
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• Obrázky, které vidíte na tabuli označte počtem bodů 1-14.
14 bodů - líbí se mi nejvíce; 1 bod - líbí se mi nejméně. Čísla se nesmějí opakovat.
Body přiřaďte do tabulky k písmenům a-n.
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2. stupni

1

4. Jaký vztah máte ke zvířatům?
a).
b)
c)
d)
e)

velice kladný
spíše kladný
neutrální
spíše záporný
zcela záporný

5. Napište, jaký obrázek vás zaujal nejvíce a jaký nejméně a zdůvodněte proč.
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Děkuji za vyplnění dotazníku.
Lenka Korandová
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Dotazník - učitelé
Jsem studentka 5. ročníku Pedagogické fakulty University Karlovy. Zpracovávám
diplomovou práci na téma „Výtvarné umění 20. a počátku 21. století a jeho využití
v současných koncepcích výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ." Součástí této práce je
zjišťování názorů na tvorbu umělců 20. a 21. století. Obracím se proto na Vás
s prosbou o spolupráci.
Tento dotazník je anonymní, zjištěné údaje budou použity pouze pro účely
diplomové práce.
Za vyplnění dotazníku předem děkuji.

Ucítěna:

1. stupni
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1. Obrázky, které vidíte na tabuli označte počtem bodů 1-14.
14 bodů - líbí se mi nejvíce; 1 bod - líbí se mi nejméně. Čísla se nesmějí opakovat.
Body přiřaďte do tabulky k písmenům a-n.
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d)
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velice kladný
spíše kladný
neutrální
spíše záporný
zcela záporný

5. Napište, jaký obrázek vás zaujal nejvíce a jaký nejméně a zdůvodněte proč.
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Děkuji za vyplnění dotazníku.
Lenka Korandová
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Vítáme Tě na výstavě fotografií Václava Jiráska. Připrav se
na hru v galerii Rudolfinum, kterou společně s těmito listy
můžeš zažít. Budeš procházet tajemnými místy, a proto měj
oči otevřené, ať Ti nic neunikne.

Připraven?

Připravena?

Značky a jejich vysvětlení:

Zn. Piš

\ABC

Zn. Kresli

\jSL

Zn. Přemýšlej

Zn. Pro větší

X

Tajemná a nebezpečná místa na fotografiích
to místa, které jsou už opuštěná - osamělá, ale take takova, «ae
jsou i lidé, kteří tam pracují.

^ ^ ^ ^
je

Pokud máš sluneční b f e můžeš si je nasadit. Budou sloužit jako brýle pro jiné vidéní na vystaví
a

mohou se stát i ochrannou pomůckou, ale nebudeme předbíhat.

Pojď, neboj se!

Zkus najít člověka, který je na tomto obrázku.
Aby to nebylo úplně jednoduché, ukazujeme Ti jen část obrazu.

Už ho máš?

Zkus se zamyslet a dokreslit do ostatních částí fotografie, jak se obléká a co dělá člověk
2

obrázku, když není v práci.

Každá činnost se dá poznat podle určitých znaků, říká se jim také atributy. Tyto znaky
"riůžeš do obrázku namalovat. (Třeba když jsou prázdniny a jsi u vody a sluníš se, ležíš
n

a osušce, máš plavky a nafukovací míč)

A

by bylo jasně, které činnosti myslíš, můžeš je do obrázku pro jistotu dopsat.

Kolik židlí je na vystavených fotografiích? Z čeho jsou udělané?
\ABC

Dokážeš najít tuto židli?
Ve kterém byla sále?
Co je to židle a k čemu vlastně je?

Zkus na ni nakreslit člověka nebo nějakou
vymyšlenou bytost, která by mohla na této
židli sedět...
Kresli do obrázku.
VjrfL

X
Na co je kladen důraz při konstruování židle?
Pohodlnost? Napadá tě ještě nějaká funkce?

Zastav se ve třetím sále - to je ten, ve kterém jsou na fotografiích vyobrazena jen místa
uvnitř budov. Prohlídni si pečlivě všechny fotografie a pak si přečti další úkol.
Viděl/viděla jsi někdy takovéto zajímavé světlo? Kde? Připomíná ti to nějaké místo?

VABC

Třeba kostel? Může působit magicky?
Zkus nakreslit co nejvíce tvarů oken, které jsi v životě viděl/viděla.

9
Dokážeš si představit, jaké by to bylo na světě bez slunce? Nebo naopak, co kdyby
neexistovala tma?

Podívej se, jak je v galerii použito světlo. Sleduj, jak jsou osvíceny fotografie.
Víš proč?

VABC

Vejdi do sálu, kde jsou portréty. Už vidíš, proč máš ochranné brýle? Jsou podobné těm,
které vidíš na lidech na fotografiích? Víš, proč je mají? A proč mají takové obleky, ve
kterých vypadají, jako kdyby právě přistáli z kosmu?
Najdi v tomto sále portrét, který se Ti nejvíce líbí
0

Pokud nějakému slovu nerozumíš, vždy se můžeš zeptat, co znamená, dospělých. Můžeš se

podívat i do slovníku. Že nemáš teď slovník pří ruce? Pomůžeme Ti. Portrét je podobizna člověka,
která je namalována nebo vyfotografována, a zachycuje, jak člověk vypadá, někdy ukazuje

a Zamysli Se, jaký je rozdíl mezi TvOU
fotografií na legitimaci, např. na MHD a vystaveným portrétem. Zkus napsat, jaký
je rozdíl.
1 věci, které nechceme např. velký nos, umazaný obličej apod.)

VABC

Doplňující otázky: Jak se necháš fotografovat Ty? Upravuješ se vždy před fotografováním? Snažíš se smát? Když ano,
tak proč? Máš nějakou fotografii, která Tě zachycuje při nebo po práci neupraveného?

Popros své dva
kamarády, aby do
vyznačených rámečků
nakreslili Tvůj
portrét-podobiznu,
jak Tě vidí oni
(můžeš požádat
i rodiče)

Tak jaká byla výstava? Líbila se Ti? Pokud ano, můžeš využít rubovou stranu pracovních
listů a ještě něco si z výstavy nakreslit.
Díky za spolupráci při psaní a malování, a zase někdy na viděnou na výstavě.
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Vítáme Tě na výstavě fotografií Václava Jiráska. Připrav se
na hru v galerii Rudolfinum, kterou společně s těmito listy
můžeš zažít. Budeš procházet tajemnými místy, a proto měj
oči otevřené, ať Ti nic neunikne.
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Zkus najít člověka, který je na tomto obrázku.
Aby to nebylo úplně jednoduché, ukazujeme Ti jen část obrazu.

Už ho máš?
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Aby bylo jasné, které činnosti myslíš, můžeš je do obrázku pro jistotu dopsat.
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Zastav se ve třetím sále - to je ten, ve kterém jsou na fotografiích vyobrazena jen místa
uvnitř budov. Prohlídni si pečlivě všechny fotografie a pak si přečti další úkol.
Viděl/viděla jsi někdy takovéto zajímavé světlo? Kde? Připomíná ti to nějaké místo?
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Třeba kostel? Může působit magicky?
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Vejdi do sálu, kde jsou portréty. Už vidíš, proč máš ochranné brýle? Jsou podobné těm,
které vidíš na lidech na fotografiích? Víš, proč je mají? A proč mají takové obleky, ve
kterých vypadají, jako kdyby právě přistáli z kosmu?
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[El Pokud nějakému slovu nerozumíš, vždy se můžeš zeptat, co znamená, dospělých. Můžeš se
podívat i do slovníku. Že nemáš teď slovník pří ruce? Pomůžeme Ti. Portrét je podobizna člověka,
která je namalována nebo vyfotografována, a zachycuje, jak člověk vypadá, někdy ukazuje
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Doplňující otázky: Jak se necháš fotografovat Ty? Upravuješ se vždy před 'fotografováním? Snažíš se smát? Když ano,
tak proč? Máš nějakou fotografii, která Tě zachycuje při nebo po práci neupraveného?
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Popros své dva
kamarády, aby do
vyznačených rámečků
nakreslili Tvůj
portrét-podobiznu,
jak Tě vidí oni
(můžeš požádat
i rodiče)

Tak jaká byla výstava? Líbila se Ti? Pokud ano, můžeš využít rubovou stranu pracovních
listů a ještě něco si z výstavy nakreslit. ^
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Díky za spolupráci při psaní a malování, a zase někdy na viděnou na výstavě.
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