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Úvod 

Bakalářskou práci na téma: Komunikační média (televize, rádio, tisk) 

jako současné prostředky „portrétování“ člověka, jsem rozdělila do tří 

samostatných částí. Na část teoretickou, pedagogickou a praktickou. 

Z části teoretické a praktické se pokusím vyvodit závěr o nových 

možnostech portrétování člověka zachyceného médii.  

V teoretické části se nejprve zaměřím na lidský obličej. Na jeho stavbu, 

percepci a význam. Zda-li tvář vypovídá o povaze či psychickém 

rozpoložení jeho nositele a je-li skrze ni možné dorozumívat se 

s ostatními lidmi. Kromě neverbální řeči existují další způsoby 

mezilidského dorozumívání, masová komunikace. Tento typ komunikace 

neslouží jen k vzájemné výměně informací, ale též vytváří prostor 

k lidské prezentaci. Proto se u této problematiky pozastavím a pokusím 

se zamyslet, jaké možnosti nabízejí média v otázce lidského 

portrétování. Jakým způsobem jednotlivá média vytvářejí obraz o 

konkrétním člověku a jak zacházejí s jeho identitou (tištěná  

a elektronická média, výtvarné umění). Následně vyhledám autory 

z oblasti výtvarného umění, v jejichž portrétní tvorbě se odráží vliv 

mediálního světa. 

Druhá část mé bakalářské práce bude směřovat k vytvoření projektu 

s tématy, která se objevují v teoretické části. Nastíním zde možný 

způsob propojení psychologických a sociálních témat s výtvarnou 

výchovou. Celý projekt bude určen dětem ve věkové kategorii 12 – 14 let.  

V poslední části, praktické, popíši své zkušenosti s portrétováním 

lidské tváře z fotografií pořízených z médií. A pokusím se tak 

konfrontovat malbu založenou na anatomických znalostech s expresivní 

malbou zachycující lidské nitro v kontextu 21. století.  
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1 Lidský obličej  

Člověk je vystavován neustálým, přímým či nepřímým, kontaktům s druhými 

lidmi. Ke každodenním činnostem každého z nás patří vnímání tváře. Při 

setkání s rodinou, přáteli, náhodnými chodci na ulici či při sledování 

herců ve filmech, politiků a hlasatelů zpráv v televizi, vždy se přitom 

soustředíme na obličej, na jeho charakteristiky a vnější projevy. 

Obličej prezentuje lidskou osobnost. Podle obličeje odhadujeme 

vlastnosti, pohlaví, věk, sociální postavení a zdraví osob.  

1.1 Percepce obličeje 

Málokterý živočišný druh je schopen rozlišovat od sebe jednotlivé členy 

svého druhu a zapamatovávat si jejich podobu jako člověk. Hlavními 

zdroji pro individuální rozpoznávání osob je obličej, tvar těla, hlas či 

charakter chůze. Správná identifikace konkrétní osoby závisí na tom, 

jestli osobu dobře známe. U známé osoby si pamatujeme více rysů 

a detailů, proto ji identifikujeme rychleji a přesněji než osobu 

„neznámou“. Lidské obličeje rozpoznáváme i za velmi špatné ostrosti a ve 

velké vzdálenosti. Při experimentování s fotografií lze vyzkoušet, do 

jaké míry jsme schopni tvář přiřadit ke konkrétnímu člověku. Např. při 

mírném stlačení fotografie, rozpoznání obličeje bude ovlivněno jen 

nepatrně, mírná deformace evokuje dojem otáčení hlavy. Naproti tomu 

vertikální otočení fotografie nám přináší mnohem větší potíže 

s identifikací.1  

1.1.1 Ontogeneze percepce obličeje 

Schopností zařazovat tváře jednotlivým lidem disponuje člověk téměř od 

narození. U novorozence můžeme sledovat jeho preferenci lidských 

obličejů od jiných objektů. Zpočátku novorozenec vnímá obličej druhého 

člověka tzv. tříbodovým schématem, vnímá oči a ústa. Zajímavé zjištění 

je, že novorozencova pozornost klesá, pokud ve vnímání obličeje chybí 

                         

1 Zdroj: BLAŽEK, V.; HAVLÍČEK, J.; LINDOVÁ, J.; PIVOŇKOVÁ, V.; RUBEŠOVÁ, A.; TRNKA, R.; Lidský obličej. Praha: Karolinum, 

2009. ISBN 978-80-246-1556-1, str. 107- 118 
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oční kontakt. Z toho vyplývá, že oči jsou v rámci lidské komunikace 

zcela klíčové. Nejprve dítě reaguje pozitivně na tvář matky, ale i na 

její vůni a hlas. Kolem šestého měsíce začíná dítě odlišně reagovat na 

různé typy tváří. Známé tváře vyvolávají u dítěte pocit bezpečí a neznámé 

vyvolávají obavy. Také bylo zjištěno, že děti pozitivněji reagují na 

symetrické tváře oproti tvářím asymetrickým či zohaveným.
2
 Důvodem, proč 

symetrické tváře bývají hodnoceny kladněji, je i skutečnost, že člověk 

podvědomě ví, že symetrie tváře odráží kvalitu organizmu. Proto jsou 

symetričtí lidé považováni za geneticky kvalitnějšího partnera než lidé 

s tvářemi nesymetrickými.3 

1.1.2 Morfologie obličeje 

Celková identifikace lidské tváře vychází z kontextů jednotlivých částí 

obličeje. Výraz člověka je utvářen vnitřními a vnějšími částmi s širokou 

variabilitou. Mezi vnitřní obličejové části patří nos, oči a ústa, které 

dále tvoří krajinu kolem očí, krajinu kolem úst a partii nosu. Do 

vnějších částí patří oblast čela, brady a tvar obličeje.  

Za nejdůležitější obličejovou část bývají považovány oči a ústa. Ovšem 

nabízí se i možnost, zdali tím nejdůležitějším vodítkem není obočí. 

Obočí je rysem velmi výrazným a viditelným i na velkou vzdálenost. Kromě 

toho je jedním z hlavních rysů mimiky.  

1.1.3 Mimické výrazy 

Význam obličeje má původ v dávné minulosti. Podle Charlese Darwina před 

rozvojem řeči, tvořily mimické výrazy primární komunikaci. Důkazem je, 

že mimické výrazy u člověka jsou řízeny stejně jako u různých druhů 

primátů.  

Již v antickém Řecku, Sokrates učil své žáky, že slova mohou klamat, ale 

lidské tváře nikoli. Změny a pohyby jednotlivých částí obličeje nám 

pomáhají odhadnout, jakou náladu má náš komunikační partner.  

                         

2 Zdroj: BLAŽEK, V.; HAVLÍČEK, J.; LINDOVÁ, J.; PIVOŇKOVÁ, V.; RUBEŠOVÁ, A.; TRNKA, R.; Lidský obličej. Praha: Karolinum, 

2009. ISBN 978-80-246-1556-1,  str. 107- 138 

3 Zdroj: Zdroj: BLAŽEK, V.; HAVLÍČEK, J.; LINDOVÁ, J.; PIVOŇKOVÁ, V.; RUBEŠOVÁ, A.;  TRNKA, R.; Lidský obličej. Praha: 

Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1556-1,  str. 223-254 
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Díky mimickým výrazům lze na druhého člověka emočně působit a přenést na 

něj pocity i náladu, kterou máme my. Jednoduše řečeno, úsměv nebo oční 

kontakt funguje mezi lidmi jako neverbální komunikace. Mimické výrazy 

vysílají účastníkům komunikace informace o stavu jedince a případně 

naznačují i jeho následné chování. Užití mimických výrazů závisí na 

sociálním kontextu. Jejich podoba se liší jak vnějším projevem, tak 

intenzitou, sílou a upřímností.4 

Dekódování neverbálních signálů je ovšem kulturně specifické. Podle 

amerického psychologa Paula Ekmana existuje šest výrazů společných 

velkému množství kultur: vztek, strach, znechucení, smutek, překvapení 

a radost. Mimickým výrazem, jehož význam je vykládán ve všech kulturách 

stejně, je úsměv. Úsměv je vrozeným specifickým projevem člověka a má 

především sociální funkci. Není tedy projevem dobré nálady, ale pomáhá 

upevňovat lidské vztahy.  

K autorům, kteří zkoumali tvář, patřil 

např. Jan Evangelista Purkyně. V roce 

1861 nafotografoval studii mimických 

výrazů. Přínosem těchto fotografií byla 

především jejich tematizace lidské 

tváře jako komunikačního prostředku. 

Cyklus Šest studií emocí zobrazuje: 

dobrou pohodu, rozhořčení, odmítavost, 

opovržení, přemýšlení a šibalství. 

 

1.1.4 Hodnocení lidské tváře 

To, jak druhého člověka hodnotíme, vyplývá z naší osobní zkušenosti. 

Člověk si totiž vytváří souvislosti mezi vzhledem a osobnostními rysy. 

Vlastní zkušenost nás nutí přenášet vlastnosti lidí, se kterými jsme se 

setkali, na ty, kteří jim jsou podobní. 

                         

4 Zdroj: BLAŽEK, V.; HAVLÍČEK, J.; LINDOVÁ, J.; PIVOŇKOVÁ, V.; RUBEŠOVÁ, A.; TRNKA, R.; Lidský obličej. Praha: Karolinum, 

2009. ISBN 978-80-246-1556-1, str. 139- 187 

Obrázek 1: J. E. Purkyně „Studie emocí“ 
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1.1.4.1 Pohlavní diferenciace 

Jako první si na člověku všimneme jeho tváře. Podle obličeje člověk 

automaticky určuje pohlaví neboli znaky tzv. sexuálního dimorfismu. 

Mužská tvář se od ženské tváře odlišuje větším rozvojem dolní čelisti  

a vystupujícími lícními kostmi. Protože muži mají robustnější tělo a tím  

i větší velikost plic a dýchacích cest, jejich nos bývá také větší.  

Oproti ženám, muži mají výraznější nadočnicové oblouky a více zapadlé 

oči. K jednotlivému pohlaví bývají kulturně nebo generově přisuzovány 

ozdoby, účesy a úpravy oděvů. Např. aby byly ženy atraktivnějšími, 

zvýrazňují si znaky pohlavního dimorfismu kosmetickými prostředky. 

Očními stíny zvětšují oči a červení na rtech zintenzivňují emoční stav.5 

1.1.4.2 Kulturní diferenciace 

Podle barvy pleti, tvarů jednotlivých částí těla, odhadujeme, odkud 

člověk pochází. Např. rozlišujeme dva extrémní typy obličeje. Obličej 

krátký a široký je typický pro Asiaty, Mongoly, Indy a Afričany. Obličej 

dlouhý a úzký je přiřazován Evropanům. Také tvary očních štěrbin 

vypovídají o lidském původu. Vřetenovité a polovřetenovité typy očí jsou 

typické pro evropskou populaci. Naopak mandlovité a polomandlovité oči 

jsou typické pro populaci asijskou. Také velikost nosu je významnou 

morfologickou charakteristikou obličeje. Na velký nos můžeme pohlížet 

jako na adaptační změnu v oblasti dnešní Evropy v období doby ledové. 

Větší nos umožňuje jeho lepší zahřátí během vdechování a je typický pro 

Evropany. Oproti tomu Afričane, i Asiaté disponují relativně plochými 

a minimálně vystupujícími nosy. Dalším mezipopulačním rozdílem jsou rty. 

Vnější červená část rtů je u evropských i asijských obyvatel vyvinuta 

málo ve srovnání se rty obyvatel centrální Afriky. Význam červeně rtů je 

přisuzován sexuální komunikaci. Intenzita zabarvení rtů se výrazně mění 

během sexuálního vzrušení. U evropské populace se světlou pokožkou je 

užíváno kontrastu červeně s barvou kůže. U africké populace s tmavou 

pokožkou je efekt barevného kontrastu nahrazen zvětšením vnějších rtů.6 

                         

5 Zdroj: BLAŽEK, V.; HAVLÍČEK, J.; LINDOVÁ, J.; PIVOŇKOVÁ, V.; RUBEŠOVÁ, A.; TRNKA, R.; Lidský obličej. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-

246-1556-1, str. 63 

6 Zdroj: BLAŽEK, V.; HAVLÍČEK, J.; LINDOVÁ, J.; PIVOŇKOVÁ, V.; RUBEŠOVÁ, A.; TRNKA, R.; Lidský obličej.Praha: Karolinum. 2009.  str. 59-66 
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1.2 Nauka o lidském obličeji 

Tématikou lidského obličeje se zabývala fyziognomie, která vznikla 

zhruba 400 let př.n.l. v antickém Řecku. Samotný výraz fyziognomie 

bychom mohli volně překládat jako poznání přirozenosti neboť fysis 

znamená přirozenost a gnomé poznání.  

Fyziognomie dávala lidský obličej nebo jeho části do souvislosti 

s určitým typem chování nebo psychologickými charakteristikami jejich 

nositelů. Své poznatky získávala z pohybů, tvarů, barev, návyků, z hlasu 

a celkového charakteru člověka. Řecká fyziognomie využívala etnický 

rastr, podle kterého srovnávala tělesné rozdíly. Odlišné rysy byly 

vnímány negativně, neboť fyziognomickým ideálem dokonalosti byl řecký 

tělesný typ. Dalším rastrem byla tzv. sexuální fyziognomie vycházející 

z rozdílů mezi mužem a ženou. Hledaly se tělesné znaky, které byly 

typické pro jednotlivé pohlaví. Ženské znaky byly považovány za méně 

příznivé. Oproti tomu mužské pohlaví bylo hodnoceno jako nadřazené 

ženskému. Duševní stav jedince byl posuzován i z výrazu emocí.  

Např. bledá tvář znamenala bojácnost a červená kůže šílenost. Lidé, 

kteří se častěji červenali, byli považováni za stydlivý. A ti, kteří 

měli vystouplé žíly na krku, byli vnímáni jako snadno vznětlivý. Oproti 

tomu zoomorfní fyziognomie se domnívala, že člověk, který má tělesné 

znaky podobné nějakému zvířeti, bude s ním mít i podobné duševní 

vlastnosti.7 

Obecně lze říci, že fyziognomie byla naukou omezenou. Ovšem přinesla  

i několik zajímavých aspektů, jak např. uvádí spis Fysiognomika: 

„Morfologické znaky nejsou stálé a mohou i v dospělém věku prodělávat 

určité změny. Když se změní charakter duše, nastanou změny ve formování 

těla a obráceně, když se změní forma těla, změní se i charakter duše.„ 

(Pivoňková, 2009, str. 25) 

 

 

                         

7 Zdroj: BLAŽEK, V.; HAVLÍČEK, J.; LINDOVÁ, J.; PIVOŇKOVÁ, V.; RUBEŠOVÁ, A.; TRNKA, R.; Lidský obličej. Praha: Karolinum, 

2009. ISBN 978-80-246-1556-1, str. 15-56 
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1.2.1 Typologie lidských osobností 

Fyziognomie přispěla ke vzniku různých typologií lidských osobností. 

Jednou z prvních typologií navazující na nauku o přírodních živlech byla 

Hippokratova naukou o čtyřech tělesných šťávách, které určují povahu 

člověka. Tyto teorie dále rozvinul ve středověku Galén, který určil 

čtyři základní temperamenty. Sangvinika, člověka s převahou krve, rychle 

vzrušivého a vyrovnaného. Flegmatika, člověka s převahou hlenu, klidného  

a chladnokrevného. Cholerika, člověka s převahou žluči, prudkého  

a vznětlivého. A nakonec melancholika, člověka s převahou černé žluči, 

uzavřeného a vážného.  

 

Pokračovatelem typologických učení, byl ve 20. století psycholog Ernst 

Kretchmera, který roku 1921 zveřejnil práci Stavba těla a charakter. 

Studie navozovala již na dřívější poznatky psychologických typologií. 

Kretchmera sestavil tři typy tělesné stavby, které vyvodil 

z antropologických měření osob duševně nemocných. Podle něho tyto osoby 

vykazovaly zřetelné rozdíly ve stavbě těla. Rozlišoval postavu 

pyknickou, leptosomní a atletickou.    

 

Obrázek 2: Lavater „Čtyři typy temperamentů" 
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1.2.1.1 Identikit 

V 18. století se fyziognomie těšila vážnosti vědců i lékařů. Významným 

autorem té doby byl Johann Kaspar Lavater vyslovil myšlenku využití 

fyziognomie v kriminalistice. Ta byla později rozpracována Cesarem 

Lombrosou. Ve své kriminalistické antropologii dělí Lombroso zločince na 

rozené a příležitostné. U takových osob se prý vyskytuje asymetrie 

v obou polovinách obličeje, odchylky v tvarech uší, chrupu. Podle něj 

mají tito lidé často dlouhé ruce v poměru k tělu.8 

Novodobým příkladem využití poznatků v oblasti vnímání a rozpoznávání 

lidských tváří v praxi je kriminalistická identifikace při pátrání po 

osobách. Původně byly podoby pachatelů vytvářeny ruční kresbou nebo 

projekcí, kdy byly jednotlivé obličejové části naneseny na fólie a 

jejich skládáním přes sebe vznikaly přibližné portréty osob. 

V současnosti je jedním ze způsobů kriminalistické identifikace 

portrétování prostřednictvím počítačového programu PORIDOS. Produktem 

tohoto programu je tzv. identikit, jinými slovy pravděpodobná podoba 

pachatele, která je vždy černobílá a vždy je na ni člověk zobrazen 

z ánfasu.9 

  

                         

8 Zdroj: BLAŽEK, V.; HAVLÍČEK, J.; LINDOVÁ, J.; PIVOŇKOVÁ, V.; RUBEŠOVÁ, A.; TRNKA, R.; Lidský obličej. Praha: Karolinum, 

2009. ISBN 978-80-246-1556-1, str. 15-40 

9 Zdroj: http://www.bezpecnykraj.cz/kriminalisticka-identifikace-osob-identikit.aspx 
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2 Masová média 

2.1 Lidská komunikace 

Člověk je bytostí společenskou předurčenou k tomu, aby se jako součást 

celku podílel na fungování společnosti, ve které žije. Aby byl člověk 

svými druhy přijat, musí respektovat jejich pravidla. To, jak se má 

člověk ke svému okolí chovat, učí se skrze socializaci neboli komplexní 

proces proměn, který zahrnuje osvojení kulturních návyků a mluvené řeči, 

vpravení se do role svého pohlaví a orientaci ve světě hodnot. Na 

úspěšné socializaci závisí vývoj člověka. Nejprve socializační učení 

začíná v rodině již od novorozeneckého věku a pokračuje ve škole, 

v zaměstnání a v dalších prostředích. Socializační proces probíhá ve 

více rovinách. Nejzákladnější formou socializace je nápodoba konkrétního 

člověka, snaha přiblížení se jeho chování, vystupování apod. Ovšem 

s rozšířením komunikačních médií, zvětšily se i možnosti, jak k takové 

nápodobě může člověk dospět. Riziko v přejímání vzorů představuje část 

masmédií, která záměrně manipuluje s lidskou psychikou. Zvláště 

přejímání vzorů z televizních obrazovek, billboardů a life stylových 

časopisů může mít např. na děti a dospívající osoby fatální důsledky.10 

Adaptace na prostředí představuje jen jednu stránku lidského života. 

Druhou stránku naplňuje komunikace, neboť všichni sociálně žijící 

zvířata spolu komunikují a sdělují si určité informace. Různé druhy 

zvířat vyvinuly různé způsoby komunikace. Některá zvířata mezi sebou 

komunikují prostřednictvím dotyků, pachů či skřeků. Lidé mají mnohem 

pestřejší škálu sdělovacích prostředků. Specifickou formou lidské 

komunikace je jazyk, mluvená a psaná řeč. K jednostrannému nebo 

vzájemnému sdělování informací užívá člověk nejen slov, ale i gest 

a určitého záměrného chování.  

 

 

                         

10 Zdroj: NAKONEČNÝ, M.; Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-06090-7, str. 101-141 
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Z toho vyplývá i rozvětvení komunikace podle toho, jakým způsobem člověk 

získává informace: intrapersonální komunikace (informace získané 

z knihoven, předávané textem), interpersonální komunikace (přímá 

komunikace mezi lidmi) a masová komunikace (komunikace zprostředkovaná 

masmédii).11 

2.1.1 Masová komunikace 

Termín masová komunikace vznikl koncem třicátých let tohoto století. 

Pojem masový odkazuje k velkému počtu, rozsahu či množství a komunikace 

označuje předávání významů nebo vysílání a přijímání sdělení. Masová 

komunikace je jeden z několika celospolečenských komunikačních procesů, 

který spadá do oblasti lidské komunikace. 

Na počátku lidského předávání informací stála tzv. interpersonální 

komunikace. Pro naše předky bylo zcela nemyslitelné, aby se člověk mohl 

se svým druhem dorozumívat jinak než z očí do očí. Postupně začali lidé 

převádět svá sdělení do jiných forem. Pro uchovávání informací jim 

začalo sloužit vypravování, výtvarné umění a písmo. Tyto nové elementy 

přinesly do lidského dorozumívání nové významy. Životnost těchto 

prvotních médií umožnila uchovávat sdělení pro další generace. Lidé 

mohli komunikovat s budoucností. Dalšími revolučními vynálezy, jež 

vnesly do lidské komunikace nové rozměry, byly knihtisk, telegraf, 

telefon, rádio, ale i dopravní prostředky jako automobil, který 

umožňoval zdolání větší vzdálenosti… Vynálezů, které přispěly k dnešnímu 

stavu, kdy osobní komunikace ustupuje stále více do pozadí, bylo opravdu 

mnoho. Současnost, někdy nazývána doba digitalizace, je specifická 

přenášením informací přes masmédia, nejčastěji tisk, televizní vysílání 

a internet, tzv. masová komunikace. Podle svého názoru řadím mezi 

prostředky masové komunikace i fotografii. Zejména manipulované obrazy 

lidských tváří prezentovaných v reklamách. 

I přesto, že od svého počátku média přenášela jen vybrané informace, 

většinou považované za objektivní, dnes je tato skutečnost podstatně 

závažnější, neboť média jsou často jen nositeli subjektivních  

a preferenčních názorů svých strůjců.  

                         

11 Zdroj: NAKONEČNÝ, M.; Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-06090-7, str. 289-318 
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Velkou část komunikace zprostředkované masmédii můžeme popisovat pomocí 

běžných životních situací. Sledování televize je podobné, jako bychom 

jednosměrným oknem sledovali člověka, který ví, že je pozorován. Poslech 

rozhlasu je téměř totožný s nasloucháním rozhovorů dvou či více lidí 

přes zeď nebo dveře.12  

Přesto, že se v některých aspektech mediální komunikace od té přímé 

neliší, její působení je odlišné. Média se staly specifickým sociálním 

prostředím, které lidi vylučuje nebo začleňuje, rozděluje nebo 

sjednocuje. Skrze média se všichni učíme, jak se chovat v určitých 

situacích nebo jak naplnit určitou sociální roli podle společenských 

očekávání. Média tedy neustále nabízejí obrazy života a modely chování, 

jež předcházejí skutečným zkušenostem. Na druhé straně jsou média často 

považována za hrozbu nejen pro hodnoty vštěpované dětem. Příkladem je 

nově diskutované téma kiberšikany nebo užívání internetových portálů 

nabízejících seznámení s novými lidmi. Starším, ale neméně aktuálním 

tématem je pak nežádoucí výskyt násilí a pornografie na televizních 

obrazovkách. 

Dříve komunikace lidi spojovala a vytvářela bližší mezilidské vztahy, 

s příchodem elektronických médií se komunikace mezi lidmi proměnila. 

Účelem elektronickým médií je mezilidská komunikace „na dálku“. Nyní pro 

komunikaci není nutné přímé setkání dvou a více lidí. Prostředím, ve 

kterém se lidé setkávají, je virtuální realita. 

 

„ V milionech exemplářů sedí nyní odříznutí jeden od druhého, ale přitom 

jeden jako druhý, ve své poustevně.“  

Günter Anders (Fürst, 1997, str. 254) 

  

                         

12 Zdroj: MEYROWITZ, J.; Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-

0905-3, str. 41-53 



 

- 12 - 
 

2.2 Masmédia 

2.2.1 Způsob vnímání médií 

„Obraz, jednoduše řečeno, je způsob, jímž si představujeme svět, to čemu 

říkáme skutečnost, a tedy to, co vidíme, když otevřeme oči. Zdá se 

dokonce, že jen stěží by bylo možné chápat obraz jinak. Ovšem tak 

jednoduché to není, uvědomíme-li si, že stejným právem by mohl platit i 

opak: jakmile otevřeme oči, vidíme obrazy, a nikoli skutečnost. A vzniká 

obtížná otázka, jak rozlišit obrazy a skutečnost, kde leží hranice, 

která je odděluje. Neboť to, co spatříme, jakmile otevřeme oči, nejsou 

nějaké jednoduché obrazy, obrazy - představy nějak přirozeně vznikají na 

sítnici našeho oka; je to totiž cosi, do čeho je vepsaná celá naše 

zkušenost - zkušenost s uměním i vědou, matematikou a fyzikou, zeměpisem 

i dějepisem, ale rovněž i zkušenost s romány a poezií, vlastně celá 

historie našeho života.“ (Petříček, 2009, str. 36) 

Úryvek z knihy od Miroslava Petříčka jsem zvolila záměrně, jelikož jeho 

úvahy nabízejí široké pojetí pojmu obraz. Obraz není jen objektem, který 

je reprezentativní částí výtvarného umění uloženého v muzeích 

a galeriích. Obraz je vše, co duplikuje či napodobuje svět kolem nás 

a pomáhá nám ho pochopit. V tomto případě naší skutečnost vytváří nejen 

empirické zkušenosti, ale i obrazy literárních popisů, divadelních scén, 

fotografií… téměř cokoli, co naše smysly přijmou. Lidské poznání 

a vnímání světa souvisí i s Platónovou naukou o idejích bravurně podanou 

na příkladu Podobenství o jeskyni. Toto podobenství nutí člověka 

k pokládání si řady otázek: Existuje hranice mezi skutečným a zdánlivým 

světem? Kde ta hranice je? A jak tuto hranici překonat? V takových 

chvílích vstupují člověku na mysl i úvahy, zda-li náš svět není plný 

klamů, které jsou dále umocňovány lidskými vynálezy, jejichž hlavním 

úkolem je zapůsobit na divákův zrak i sluch. 

 

„Primární vlastností jakéhokoli média je zřejmě schopnost oslovovat naše 

smysly a napojovat se na procesy myšlení a prožívání.“ 

 (Meyrowitz, 2006, str. 69) 
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2.2.2 Druhy masmédií 

Primárním posláním média má být informace, neboť jak říká McLuhan: 

„Medium is message“. V tomto smyslu je médium jen prostředník, jež může 

mít několik podob. V minulosti zprostředkovávaly informace příběhy 

vyprávěné nebo hrané v divadlech, hudba, výtvarné umění či náboženské 

obřady. S vývojem lidské důmyslnosti, vzrostla i škála médií, nejčastěji 

kategorizovaných na tištěná a elektronická. Jejich hlavní rozdíl spočívá 

v míře participace. Tištěná média (kniha, noviny a časopis) vyžadují 

osobní aktivní přístup oproti elektrickým médiím (televize, rozhlas, 

telegraf, telefon, magnetofon a počítač), která na sebe nejčastěji 

necháváme jen působit. 

2.2.2.1 Tisk 

Tištěná kniha stála na počátku dějin moderních médií. Původně sloužila 

jako prostředek k reprodukci textů, které byly do té doby rozmnožovány 

ručně. Vznik knihtisku, vynalezený kolem roku 1450 J. Gutenbergem, byl 

též zdrojem vzdělanosti.  

Dalším vývojovým mezníkem tiskovin byly noviny, původně nesoucí podobu 

letáků. Noviny se především soustředily na přenášení zpráv o událostech 

důležitých pro mezinárodní obchod a směnu. Charakteristické pro první 

noviny byla periodicita, otevřenost vůči veřejnosti a komerční podstata. 

Příznačné pro noviny bývá i jejich užití jako nástroje k politické 

propagaci.13 

2.2.2.2 Fotografie 

Vynález, jenž umožňoval vizuální přepis skutečnosti, vznikl již  

v 16. století. Tzv. camera obscura ulehčovala malířům počáteční fáze 

tvorby. Přístroj promítnul obraz na plochu a malíř uhlem obraz 

obkreslil. Ovšem první skutečná fotografie vznikla roku 1826, jejím 

autorem byl Joseph Nicéphore Niepce.  

Do té doby privilegovanou zobrazovací funkci plnilo malířství, ale nové 

médium ji svou přesností nahradilo. Fotografie totiž přinesla nové 

možnosti v uchovávání životních momentů. I přesto, že je fotografie jen 

                         

13 Zdroj: MCQUAIL, D.; Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9,  str. 21-46  
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ohraničeným výsekem reality, lidé jí často vnímají jako odraz 

skutečnosti. Proto někdy bývá fotografie užívána jako propagandistické 

médium.  

2.2.2.3 Film 

Z technického hlediska, byl film dalším krokem od fotografie. Jednoduše 

řečeno, film rozpohyboval jednotlivé obrazy, fotky. Revolučním přínosem 

tohoto média nebyl jen pohyb, ale též zábava, která byla poskytována 

v konkrétním čase konkrétnímu publiku. Veřejnosti nabídla širokou škálu 

příběhů, hudby, dramatu i komiky. Tento vynález byl částečně reakcí na 

dobu, v které člověk netrávil veškerý čas prací, ale měl prostor sám pro 

sebe. Film se stal možností, jak trávit volný čas jednotlivců i celých 

rodin.  

Jenomže film se nestal jen novou podobou zábavního průmyslu, ale stal se 

nástrojem společenské kontroly. I přesto, že zábavní funkce ve filmu 

převládá, didakticko - propagandistické tendence nelze ve filmu 

opomenout.14 

 

„Každý film, i ten nejfantastičtější, je v určitém smyslu dokumentem, 

a to dokumentem společenským. Film je tedy nejen technikou, institucí, 

odrazem lidského světa, ale i faktem totální civilizace. Je druhem 

mikrokosmu, v němž můžeme nalézt - nesporně deformovaný, stylizovaný, 

uspořádaný - obraz civilizace, která jej vytvořila.“  

Edgar Morin (Kopaněvová, 1988, str. 15) 

 

2.2.2.4 Rádio 

Prvotním přínosem rozhlasu (rádia) byla schopnost přenášení 

a zaznamenávání událostí ve chvíli, kdy se děly. Rozhlasové vysílání 

bylo nejrychlejším způsobem sdělení důležitých informací o politické či 

válečné situaci. Oproti televiznímu vysílání je to rozhlasové 

znevýhodněno tím, že posluchače musí upoutat výhradně zvukovými 

                         

14 Zdroj: MCQUAIL, D.; Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9, str. 21-46  
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prostředky, bez opory mimických výrazů a dalších neverbálních 

komunikačních projevů.  

Rozhlasové vysílání je v dnešní době především zdrojem hudebních 

nahrávek. Mluvené slovo, oproti minulosti, má ve vysílání stále menší 

zastoupení. V historii bylo ovšem rozhlasové vysílání založeno především 

na dramatických pořadech. Literárně dramatické vysílání připravovalo 

rozhlasové hry, dramatizace povídek, novel a románů, ale též adaptace 

jevištních předloh.15 

2.2.2.5 Televize  

Podobně jako rozhlas, televizor umožňuje divákovi sledování reality 

v přímém přenosu. Televize je považována za šiřitele všech druhů 

sociálních informací, tj. politických, ideologických, ekonomických, 

vědeckých a estetických. Je též podavatelem kulturních a uměleckých 

hodnot i výchovným nástrojem. Skrze televizi mohou a často jsou 

formovány naše životní názory, postoje, etické a estetické normy.  

Velkým úskalím televizního vysílání je fakt, že televize nepřenáší 

pravdivý obraz světa. Svět je na obrazovce podáván zkresleně. Vysílané 

pořady potlačují přirozenost a hýří zářivými barvami, které se běžně 

v přírodě nevyskytují. Barevnost má přinášet oku nevídanou podívanou, 

která má diváka přímo očarovat. Tento jev se vyskytuje i v dalších 

masmédiích. Co je ale podstatnější, např. televizní zprávy vyžadují po 

divákovi příjem desítek katastrofálních snímků z celého světa. Díky 

těmto neustálým nepřímým kontaktům se smrtí, násilím či válkou, může 

člověk citově otupět. Mimo jiné před obrazovkou člověk ztrácí sám sebe 

v tisících příběhů, které se mu zdají zajímavější, šťastnější a nakonec 

i skutečnější než ten jeho vlastní život. S televizními hrdiny prožívají 

lidé fiktivní život, místo toho, aby žili ten vlastní.  

Do jaké míry je naše chování ovlivňováno médii, můžeme jednoduše zjistit 

pozorováním každodenních činností: oblékáme se podle předpovědi počasí, 

nakupujeme podle reklamy, jdeme na film, o kterém se píše v novinách, 

nejrůznějšími způsoby reagujeme na mediální zpravodajství či hudbu 

v rozhlase atd.  

                         

15 Zdroj: PERKNER, S.; HYVNAR, J.; Řeč dramatu. I. Divadlo a rozhlas. Umění vnímat umění. Praha: Horizont, 1987. , str. 213-214 
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2.2.2.6 Internet 

Vznik internetu byl podmíněn jednoduchou myšlenkou, spojit všechny 

počítače světa a tím i všechny jejich uživatele. Prvopočátky internetu 

sahají již do roku 1969, kdy americké ministerstvo obrany financovalo 

velkolepý výzkum, který měl propojit počítače výzkumných center. Do 

České republiky přišel internet v roce 1995. Dnešní internetová podoba 

by se dala definovat, jako multimediální aplikace. Na rozdíl od televize 

a rozhlasu, internet dává člověku možnost být zároveň konzumentem, ale i 

zdrojem informací, a možnost ovlivňovat dění na internetu.16    

O limitech elektronické komunikaci pojednává B. Bäumlová:  

„Základním problémem internetové komunikace je vyjádření jakéhokoliv 

emočního zabarvení, a zatímco každodenní lidská komunikace je tvořena 

složkou verbální - textovou a složkou nonverbální - mimoslovní, na níž 

se podílejí naše smysly a která dokresluje zbytek „obrazu duše“, tak při 

internetové komunikaci zaznamenáváme absenci těchto „podpůrných“ 

smyslových sdělení, takže k dispozici nám zůstávají strohá fakta. Na 

interpretační rámec sdělení má totiž zásadní význam např. lidský hlas 

a řeč, jejíž sdělení vnímáme sluchem a která má určité tempo, tón, 

intonaci, hlasitost, zabarvení atd. a může tak řečené zdůraznit či 

dokonce změnit význam, což na internetu, vyjma nových trendů video-

telefonie a telefonování, kde je však hlas elektronicky zkreslen, není 

možné a v zásadě ani vyhledávané, protože to narušuje důležitý aspekt 

internetového sdělení, kterým je anonymita. Proto se musíme mnohokrát 

pouze domýšlet, jakou formu internetové sdělení má a v jakém stavu 

a rozpoložení se nachází daný komunikující. Obdobná situace jako se 

sluchem je i se zrakem, čili vizuálním kontaktem, který je pro 

porozumění informačnímu sdělení klíčový, protože vidět znamená věřit. 

Důležitým prvkem jsou zde hlavně gesta, výraz tváře, pohledy očí, 

oblečení či celý fyzický aspekt těla.“ (Bäumlová, 2006, str. 51) 

  

                         

16 Zdroj: HUITEMA, CH.; A Bůh stvořil internet. Praha: Mladá Fronta, 1996. ISBN 80-204-0576-3 
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Aktuální otázkou stále zůstává, proč jsme médii tolik fascinováni? 

Zajímavé vysvětlení podává Marshall McLuhan. Podle něho naše nutkání mít 

neustále zapnutý rozhlasový nebo televizní přijímač vychází z potřeby 

užívání smyslů, které máme k dispozici. Tuto touhu po užití smyslů 

přirovnává k potřebě dýchání.  

2.2.3 Shrnutí masmédií 

Význam masových médií je ve společnosti nesporně zásadní. Média mohou 

být nejen zdrojem moci, zdrojem představ o sociální realitě, ale také 

prostředkem ke slávě. Média jsou též zdrojem zábavy a průmyslovým 

odvětvím, které nabízí pracovní příležitosti a ekonomické zisky.  
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3 Lidská identita  

Do lidské identity se promítá nejen sebehodnocení a sebevnímání sebe 

sama, ale také to, jak nás vidí ostatní. V takovém to případě se často 

hovoří o sociálním zrcadle. Neboli, jak se budu na venek prezentovat, 

budou se ke mně ostatní lidé chovat. Každému z nás záleží na tom, 

abychom byli kladně přijati mezi skupinu lidí, kteří jsou nám nějakým 

způsobem sympatičtí nebo mezi kolegy v zaměstnání, se kterými trávíme 

společný čas. 

M. Nakonečný tento proces vysvětluje takto:  

„Do značné míry a také v obecné rovině vyjadřuje produkt socializace 

pojem sociální role. Socializace vede k osvojování si určitých 

sociálních rolí, tedy způsobu chování, které sociální okolí od jedince 

očekává z hlediska jeho věku, pohlaví a společenského statusu, a také 

situace, v níž se jedinec nachází. V převzetí a realizaci rolí je též 

vyjádřen vztah jedince k rolím, který může být velmi diferenciovaný a je 

proto v sociální psychologii předmětem teorie rolí. Sociální vztahy 

jedince, ať už to jsou postoje k jiným lidem či společenským institucím, 

událostem a podobně, v podstatě vyjadřují poměr jeho osobnosti 

k převzatým rolím.“ (Nakonečný, 2009, str. 104)  

V lidském společenství člověk zastává několik sociálních rolí zároveň. 

Člověk např. zastává roli potomka a současně rodiče a zaměstnance. Každá 

tato role představuje jiný postoj vůči povinnostem vyplývajících ze 

společenského postavení. Kdybych měla tuto skutečnost přiblížit ukázkou 

z běžného života, zvolila bych příklad volby oblečení. Jdu-li s rodinou 

sportovat, vezmu si pohodlné oblečení. Jdu-li do práce, ve které 

vystupuji na vysoké manažerské pozici, ošacení musí mou osobu 

reprezentovat, a tudíž si zvolím společenský oděv. Podobně jako 

s oblečením je tomu s chováním. Díky výchově se každý z nás orientuje, 

co se ve společnosti sluší a co nikoli. Lidské chování je tedy podmíněno 

místem, kde se člověk nachází.  
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem z oblasti sociální psychologie, 

vyplývá přirozeně lidská potřeba adekvátní sebeprezentace, jež určuje 

budoucí společenské začlenění. Proto je každý člověk částečně i hercem, 

který pro různé publikum hraje různou roli.  

3.1 Prezentace lidské identity 

Člověk si je vědom, že jeho vzhled ovlivňuje jeho život, přímo či 

nepřímo. Jak již bylo zmiňováno, pohled na lidskou tvář vytváří prvotní 

dojem o člověku. Tudíž lidé dbají na zaznamenání vlastního vzhledu na 

fotografiích a jiných médiích.  

3.1.1 Portrét člověka v tištěných a elektronických médiích 

Elektronická média nám převážně poskytují obrazy lidských tváří, které 

svým působením ovlivňují širokou masu lidí. Tyto tváře přinášejí lidem 

nejen informace o skutečnostech, událostech, ale též jsou nositeli 

kulturních norem jako je např. móda. Lidská touha po nápodobě je velice 

silná, tudíž právě herci ve filmech, moderátoři televizních show apod. 

se často stávají vzory, jež dále ovlivňují stovky dalších životů.   

3.1.1.1 Portrét člověka v literatuře 

Tištěná média jsou zcela specifickými útvary v přístupu k portrétování 

člověka. Jak mluvené slovo, tak i psané slovo dává posluchači či čtenáři 

možnost využívat vlastní představivosti. Oproti vizuálním médiím, která 

člověk na sebe nechává působit, slovní popis dává člověku prostor 

k zamyšlení. Jelikož kniha spoléhá na čtenářovu obrazotvornost, text 

bývá jen střídmě doplňován ilustracemi či fotografiemi. Je tedy na 

čtenáři, aby se „prokousal“ řádky, jež mu nabídnou celé tajemství 

příběhu. 

Kniha nám může prostřednictvím slov a písmen přiblížit nejen lidské 

osudy, ale i lidské tváře. Pokud je spisovatel ve svém oboru zdatný, 

jeho popis konkrétní osoby může být daleko přesnější než jakákoli 

fotografie. Oproti fotografii, která spoléhá na sílu a hloubku přímého 

pohledu portrétovaného, literatura využívá bohatého jazyka. Metafora, 

antonomázie, ironie, kaligram, kontrast, oxymóron, paradox, perifráze, 

přirovnání, symbol, to je jen stručný výčet prostředků, jimiž lze 
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v poezii i próze vylíčit a popsat člověka. Je krásné, že literatura 

počítá i s naší zkušeností a tudíž její obsah může každému z nás 

vyprávět o jiné, ale přesto tytéž skutečnosti.   

Mezi literární žánry, jejichž hlavním obsahem je lidská bytost, patří 

knihy autobiografické a biografické. Takovéto knihy často přibližují 

život slavné nebo významné historické, ale i současné osobnosti.    

3.1.1.1.1 Max Švabinský 

Literatura nám nejen může přiblížit osudy a příběhy smyšlených či 

skutečných lidí. Skrze literární dílo můžeme blíže poznat i samotného 

autora. Např. bravurní kreslíř a malíř Max Švabinský, jehož portrétní 

dílo dokládá cyklus český Slavín, je jedinečnou ukázkou, kdy malíř 

vytváří portrét spisovatele podle dochovaných uměleckých a vědeckých 

děl, dobového oblečení a atmosféry minulosti.  

 

Tímto téměř badatelským postupem vznikl 

portrét Karla Hynka Máchy, v jehož 

zachycení tělesnosti patří nesporně i 

odraz lidské psychiky. Imaginární 

portrét muže se zachmuřenou tváří 

a hlavou pokrytou širokým zbojnickým 

kloboukem vznikl roku 1907.  

 

 

 

„Švabinskému při jeho portrétech vždy v podstatě šlo v prvé řadě o záměr 

kompoziční. Portrétovaná osoba se mu stávala dominantou kompozičního 

členění plochy. Portrétista přitom vychází z pohybových zvyklostí 

člověka, který je ve středu jeho výtvarného zájmu. Proto na každém 

portrétu je jiné otočení hlavy nebo těla, poloha rukou nebo nohou. 

Umělec je však nikdy násilně nearanžuje. Nikdy nenutil portrétovaného do 

Obrázek 3 
Max Švabinský „Karel Hynek Mácha“ 
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nepřirozených a pro něho násilných póz. Hmota těla je někdy naznačena 

pouze několika čarami a umělcův pohled se hlavně soustřeďuje na lidskou 

tvář. Portréty začínal Švabinský vždy od očí, podle něho jednoho ze 

základních znaků lidské podoby, zrcadla, v němž se odráží citový  

i myšlenkový život člověka. Portrétní tvorba mu byla neopakovatelnými 

výpravami do oblasti lidské psýchy. Proto Švabinský nikdy nedělal takové 

portréty, na nichž by, s bezprostředním naturalismem, na papíře 

zaznamenával jen znaky lidské tělesnosti. Když se Švabinský někdy 

rozhovořil o této práci, tvrdíval, že v kresbě portrétovaného člověka 

musí být poznat nejen on sám, ale také jeho otec nebo matka, ba i 

někteří členové rodu, z něhož vyšel. Kresba obličeje má být syntézou 

všech znaků lidské osobnosti, jak ji pozorující výtvarník bystře ve 

tváři našel při několika sezení.„ (Páleníček, 1973, str. 14) 

3.1.1.2 Portrét člověka v rozhlase 

Rozhlas je založen na verbálním sdělení a řadí se tak mezi další médium, 

které se distancuje od vizuální komunikace. Vzhledem k tomu, se rozhlas 

může jevit jako médium značně limitované. Rozhlasový komentátor, 

v dnešní době spíše rádiový moderátor, má především úlohu zaujmout 

posluchače pomocí vlastního hlasu. Míru atraktivnosti rádiového 

moderátora u posluchačů ovlivňuje řada faktorů.  

V tomto ohledu jsou pro hlasovou komunikaci důležité tzv. 

paralingvistické faktory: hlasová intonace, tón hlasu, emocionální 

zabarvení hlasu, tempo řeči, artikulace, pomlky a pauze v řeči, správné 

dýchání atd. Rozeznáváme hlas hluboký, vysoký, autoritativní, stydlivý. 

Hlas a jeho intenzita budí v člověku určité emoce. Podle vlastních 

zkušeností s lidmi, dokážeme odhadnout, komu jaký hlas patří. Do jisté 

míry jsme schopni určit, jaký typ hlasu je přisuzován mužům a jaký 

ženám.  

Pokud se pozastavíme nad otázkou hlasu a lidské identity, zjistíme, že 

hlas je významnou lidskou charakteristikou. Ke každému člověku co známe, 

máme automaticky uchovaný i jakýsi zvukový záznam. Tento fakt můžeme 

zřetelněji vnímat prostřednictvím televizního dabingu. Myslím, že pro 

české prostředí je příznačným příkladem francouzský herec Luis de Funés, 

kterému propůjčil hlas František Filipovský. Ačkoli si člověk uvědomuje, 
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že skutečný hlas Luise de Funése je odlišný, přesto jsme si tvář 

a propůjčený hlas spojili v jednu jedinou osobu.  

3.1.1.3 Portrét člověka v televizi 

Televizní vysílání, filmová tvorba a videoart přinesly nový rozměr ve 

vnímání lidské tváře. Lidská tvář byla vždy zachycována dvourozměrně  

a staticky. Ovšem obrazovka umožnila tvář znázorňovat v pohybu, v čase.  

Umožnila propojit několik smyslů současně. Podobně jako v rozhlase, 

který je závislí na hlase prezentovaných osob, televizní obrazovka je 

závislá na vizuální, ale také hlasové dispozici vystupujících osob.   

Média čerpají z faktu, že lidské oko zaznamenávající dvourozměrný obraz 

je závislé na tom, co je na obraze znázorněno. Spoléhají na to, že 

člověk není schopen do obrazovky vstoupit a např. hmatem se přesvědčit o 

pravé skutečnosti. A jelikož člověku tento moment prověření není 

umožněn, spoléhající se na svůj zrak, je každodenně šálen nespočtem 

reklam, v kterých vystupují lidé, jejichž tváře bývají pomocí grafickým 

programů upravovány, zkrášlovány a vyhlazovány. V takovém případě se 

média stávají průmyslovým odvětvím, které podprahově vybízí k tomu, jak 

bychom měli vypadat a jaký je ideál krásy.  

3.1.1.4 Portrét člověka na internetu 

„Internet je charakteristický tím, že je „prostředím bez zábran“. 

Fenomén prostředí bez zábran má jak pozitivní, tak negativní důsledky 

pro prostředí reálného života, výuku, výzkum a komerci na internetu a je 

pravděpodobně nejznámějším a nejčastěji popisovaným jevem ve vertikálním 

světě. Jisté je, že ve virtuálním světě mají lidé méně zábran než 

v reálném životě. Můžeme identifikovat absenci úzkosti ze sociálních 

situací a ztrátu obav z odhalení sebe sama. Na internetu také obecně 

lidem méně záleží na mínění druhých, potřeba sebeprezentace je zde často 

omezená. Klasická omezení, pravidla a normy reálné komunikace tady 

nemusí v řadě případů platit. Výzkumy ukazují, že „flaming“, což je 

zkráceně agresivní chování ve formě slovního napadnutí, je v prostředí 

virtuální reality až čtyřikrát častější než v reálném životě.“ (Šmahel, 

2003, str. 13)   
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Internet je prostředí nabízející i běžnému člověku přívětivý prostor  

k propagaci vlastní osoby. V současnosti jsou velice oblíbené 

internetové servery, které člověku umožňují vytvoření vlastní zkreslené 

identity. Např. na internetovém portálu Facebook může člověk prožívat 

další život. Zde si může každý vymyslet nové jméno, identitu. I přesto, 

že na tomto portálu lidé většinou vystupují pod svým pravým jménem, 

informace, které o sobě vysílají druhým lidem, pravdivé nejsou. Takováto 

prezentace vyžaduje, abychom se ostatním ukázaly v nejlepším světle. 

Proto se fotíme před zrcadlem v nepřirozených pózách s naučeným úsměvem. 

Přesto, že se můžeme cítit osamocení a smutní. Vyfocená tvář, která 

zastupuje naší osobu, bude vnímána jako atraktivní a veselá. 

3.1.2 Portrét člověka ve výtvarném umění 

3.1.2.1 Zobrazení lidské tváře 

Lidská potřeba sebevyjádření je již od počátku doprovázena potřebou o 

zachycení lidské podoby. Ještě dříve než lidé začali tvořit umělecké 

artefakty, jejich představivost byla vkládána do tzv. antropomorfů 

neboli kamenných samorostů, v kterých pravěcí lidé viděli kromě jiného  

i lidské tváře. 

Co vedlo pravěkého člověka k zachycení lidské postavy? Na podobnou 

otázku se snaží odpovědět i historik výtvarného umění E. H. Gombrich. 

Podle něho je významným východiskem počátku umění fakt, že v minulosti 

lidé nepovažovali obrazy za něco, na co se člověk rád dívá, nýbrž za 

cosi mocného, co používá. Obrazy a sochy byly vnímány jako předměty 

s určitou funkcí (lovecký kult, kult mrtvých, kult matky), měly působit 

jako kouzlo. Pro přiblížení pravěkého umění dnešnímu člověku, nabízí  

E. H. Gombrich jednoduchý příklad: 

 „Dejme tomu, že bychom vzali fotografii oblíbeného sportovce 

uveřejněnou v dnešních novinách - udělalo by nám radost, kdybychom vzali 

do ruky jehlu a vypíchli mu oči? Měli bychom stejný pocit lhostejnosti, 

jako kdybychom propíchávali papír kdekoli jinde? Myslím, že nikoli.  
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I když velmi dobře víme, že ať už s tím obrázkem uděláme cokoli, nemá to 

na našeho přítele nebo hrdinu žádný vliv, pociťujeme nedefinovatelný 

odpor k tomu, že bychom měli fotografii poškodit. Někde v nás zůstává 

nesmyslný pocit, že cokoli se fotografii stane, stane se i člověku, 

jehož zobrazuje. „ (Gombrich, 2010, str. 40)  

3.1.2.1.1 Vývoj malířského portrétu 

Prvotní zájem o lidskou postavu dokládají archeologické nálezy artefaktů 

z doby před 30 000 lety. Z této doby se dochovaly figurální kresby na 

stěnách jeskyní a drobné plastiky většinou vyřezané z mamutích kostí 

nebo zhotovené z pálené hlíny. První plastické ztvárnění tváře 

s individuálními rysy pochází z archeologického naleziště Dolních 

Věstonic. Plastika zachycuje psychologické vlastnosti či schopnosti, 

které jsou spojovány s výraznými morfologickými znaky dané osoby. 

Takovéto vlastnosti pravěcí lidé zobrazovali jen tehdy, pokud se jednalo 

o osobu významnou.  

Další důkazy o výtvarném ztvárnění lidské tváře pochází z dob, kdy se 

společenství lidí začalo formovat v první státní útvary. V Egyptě bylo 

zobrazování lidských tváří spojováno s náboženstvím a panovnickým 

kultem. Egypťané věřili, že pouhé zachování těla nestačí, aby mohl 

zesnulý žít věčně, bylo nutné zachytit jeho podobu. Portréty byly 

charakteristické vážností a jednoduchostí, neboť se sochaři zabývali 

pouze tím, co považovali za podstatné a podružné detaily vynechávali. 

Portréty se tak staly kombinací geometrické pravidelnosti a náruživého 

pozorování živé skutečnosti.17  

Odlišným způsobem zobrazovali lidskou tvář v antickém Řecku. Oproti 

Egypťanům, pro které byly jejich zobrazovací postupy neměnné, Řekové 

začali experimentovat. Řekům nešlo o to, naučit se hotovému návodu, jak 

znázornit lidské tělo. Vlastní zkušeností, pozorováním, hledali nové 

možnosti zobrazování lidského těla. I přesto, že řecké sochařství 

dosáhlo nevídaného realistického ztvárnění, sochám stále chyběl 

charakter a síla příznačná lidské bytosti. Sochy ještě stále 

                         

17 Zdroj: GOMBRICH, E. H.; Příběh umění. Praha: Argo, 2010. ISBN 80-7203-143-0, str.59  
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nezobrazovaly skutečně žijící jedince, ale představovaly jen určité 

lidské typy. Proto na nás sochy nahlíží chladným pohledem.18 

Teprve až ve 4. století se neživé slupky začali plnit životem. První 

náznaky realistické malířské portrétní tvorby pocházejí z cca  

1. století. Jsou jimi egyptské pohřební obrazy z oblasti Fajjúmské oázy.  

I přes nevyváženost obličejových proporcí, působí podobizny přirozeně 

a lidsky.  

Ovšem s příchodem křesťanství, pozorování skutečnosti ustoupilo. Umělci 

již netvořili podle živých modelů, ale snažili se parafrázovat již 

hotové sochy, ze kterých čerpali tělesné proporce a samotnou stavbu 

těla. Křesťanské středověké umění se stalo symbolickým ztvárněním 

božského světa. Užitím promyšlených, ale často primitivnějších metod, 

chtěli umělci sdělovat obsah a poselství svatého příběhu. Uplatnění 

středověkého portrétu bylo omezené na zobrazení biblických postav či 

tváří reprezentující vládnoucí moc.  

Portrétování skutečných lidí se znovu objevilo přibližně až ve  

14. století. Prvotním náznakem portrétování skutečných osob je tzv. 

Wiltonský diptych, na kterém je vyportrétován Richard II. V sochařství 

je to např. dvojice soch Ekkehart a Uta z výzdoby katedrály v Nauburku 

či autoportrét Petra Parléře ze svatovítské katedrály v Praze. 

Velkolepého rozmachu se portrétování dostalo teprve ve století 

patnáctém, v období renesance. Toto období je příznačné znovuobnovením 

tradice řecké a římské. Do popředí výtvarné tvorby se dostává lidská 

tvář bez náboženských kontextů. Na podkladě znalostí anatomie, 

perspektivních linií a perspektivní zkratky, vytvořili renesanční umělci 

přesvědčivý obraz lidského těla. Největšího úspěchu v portrétování 

dosáhl Jan van Eyck.  

                         

18 Zdroj: GOMBRICH, E. H.; Příběh umění. Praha: Argo, 2010. ISBN 80-7203-143-0, str. 75-97 
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Jeden z jeho nejslavnějších obrazů, 

jež se jeví jako zrcadlo 

skutečnosti, byl dvojportrét 

obchodníka Giovanniho Arnolfiniho 

s jeho nevěstou Jeanne de Chenany. 

Zajímavý způsob malby zachycuje 

obyčejný koutek reálného světa, 

ve kterém se odehrává významný 

okamžik. Tento způsob je dnes 

příznačný pro fotografii.19 

 

 

 

 

Dalším mezníkem ve vývoji portrétů, bylo 16. století, ve kterém působila 

řada vynikajících portrétních umělců. Jedním z nich byl Leonardo da 

Vinci, v jehož rukách vznikl snad nejslavnější portrét, Mona Lisa. Síla 

obrazu spočívá především v na první pohled úžasně živém dojmu. Oné 

živosti, dosáhl umělec využitím tzv. sfumata, neboli zastřeného obrysu 

a jemně sladěných barev. Neboť pokud se malíř snaží zachytit tvář, 

lidskou figuru svědomitým napodobováním, detail po detailu, nikdy 

nedocílí dojmu skutečné bytosti. Leonardovo užití sfumata v malbě 

obličeje, v koutcích úst a očí, ponechává divákovi prostor pro vlastní 

obrazotvornost. Takto užité sfumato (právě v místech, které jsou 

rozhodující v určování lidského výrazu), budí v divákovi napětí 

a nejistotu, v jakém rozpoložení se na nás dáma dívá.20  

 

                         

19 Zdroj: GOMBRICH, E. H.; Příběh umění. Praha: Argo, 2010. ISBN 80-7203-143-0, str.  223-286 

20 Zdroj: GOMBRICH, E. H.; Příběh umění. Praha: Argo, 2010. ISBN 80-7203-143-0,  str. 300-303 

Obrázek 4 
Jan Van Eyck „Podobizna manželů Arnolfiniových“ 
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Portrétní umění bylo příznačné i pro tvorbu Tizianovu. Jeho portréty 

byly tak fascinující a přesvědčivé, že lidé věřili, že člověk, jehož 

tvář Tizian zobrazí, bude žít navěky. Oproti předešlým pečlivým 

praktikám, Tizianova malba působila jednoduše jakoby bez námahy. Kromě 

italských center, vynikalo v portrétním malířství i Německo, především 

Albrecht Dürer.  

 

V pozdějším období 16. století působil 

ve Španělsku malíř El Greco. Jeho 

tvorba je oproti italským tradicím 

značně uvolněná a expresivní, ale 

v portrétní tvorbě dosahuje stejných 

kvalit jako Tizian. Zdůrazněním světla 

a barvy či složitější kompozicí, 

naznačuje již El Greco přechod k umění 

baroknímu.21 

 

 

 

 

17. století, doba baroka, se též pyšní umělci s vynikající schopností 

portrétního malířství. Jedním z těchto malířů byl Peter Paul Rubens. 

Jelikož tento umělec působil na území katolické Evropy, jeho tvorba 

zahrnovala především zakázky s alegorickou, křesťanskou a královskou 

tématikou. Především v jeho kresbách a malbách tvořených jen pro radost 

je patrná bravurní práce se štětcem, jež propůjčovala tvářím život 

a vitalitu. O něco mladším malířem tvořícím též pro královské potěšení, 

byl Diego Velázquez působící na španělském dvoře Filipa IV. Jeho 

portrétní tvorba je proslulá portréty Infantky Margarity a skupinovým 

portrétem Las Meninas, který je specifický svým netradičním námětem. 

                         

21 Zdroj: GOMBRICH, E. H.; Příběh umění. Praha: Argo, 2010. ISBN 80-7203-143-0,  str. 287-386 

Obrázek 5 
El Greco „Kavalír s rukou na hrudi“ 
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Obraz znázorňuje ateliér, v němž shluk lidí pozoruje krále a královnu, 

které právě maluje samotný malíř.   

Oproti katolickým zemím, protestantské prostředí umožňovalo daleko větší 

rozvoj „svobodné“ portrétní tvorby. Na jedné straně se rozrůstalo 

portrétování úspěšných obchodníků, kteří chtěli zanechat potomkům své 

podobizny, a na druhou stranu rostl zájem o portrétování významných 

měšťanů. K prvním malířům svobodného Holandska patřil Frans Hals.  

 

Jeho tvorba se pyšnila nejen 

vynikajícími portréty jednotlivců, 

ale též skupinovými portréty, které 

v rukou Halse nepůsobili strnule 

a strojeně. Halsova originalita 

spočívala v přirozeném postoji 

portrétovaného, obrazy působí, jako 

by malíř zachytil svůj model 

v typické situaci, 

s charakteristickým gestem  

i náladou.  

 

 

Nesporně nejvýznamnějším holandským malířem této doby byl Rembrandt van 

Rijn. Se samotnou tváří umělce se může divák seznámit skrze jedinečnou 

malovanou autobiografii, v níž se nám Rembrandt představuje od mládí po 

osamělé stáří. Díky schopnosti vcítit se do různých typů lidí, dokázal 

Rembrandt v portrétech zachytit duševní rozpoložení svých modelů.  

Následující generace holandských umělců dokázala, že význam námětu může 

být na obraze až druhořadý. Příkladem je malíř Jan Vermeer van Delft. 

Obrázek 6 
Frans Hals „Veselý piják“ 
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Vermeerova portrétní tvorba připomíná 

spíše zátiší s lidskou postavou. 

V jeho rukách působí obyčejné výjevy 

vznešeně.22  

 

 

 

 

 

 

Barokní sloh vyústil v 18. století v rokoko, které vneslo do umění  

i novou techniku pastelu. Tuto techniku originálním způsobem rozvinula 

Rosalba Carriera. Ikonou jejího křehkého a jemného portrétování je 

podobizna děvčátka s preclíkem. Dalším malířem, jenž se částečně zabýval 

portrétním malířstvím, byl Francisco Goya. Portréty zajistily Goyovi 

postavení u španělského dvora. Oproti minulosti, zobrazoval malíř mocné 

osobnosti nelichotivě. Jeho portréty odhalují samolibost, ohavnost, 

hrabivost a prázdnotu portrétovaných.  

Devatenácté století vneslo do výtvarného umění uvolněnost, která trvá do 

dnešních dnů. Zásadním převratem umělecké tradice byla nabídka širokého 

pole působnosti, které ovšem přinášelo i nejistotu. Umění se rozdělilo 

na konvenční, veřejností uznávané a na nekonvenční, veřejností 

neuznávané. V důsledku průmyslové revoluce, úpadku řemesel a produkce 

levných kýčovitých výrobků, začal klesat vkus veřejnosti. Vynálezem 

fotografie začala postupně upadat tradice portrétního malířství.  

I přesto, že portrét zcela nevymizel, jeho forma se zcela změnila. 

Uvolňováním malířského výrazu, dosáhlo portrétování hranice, kdy se 

umělec více než o zachycení přesné podoby, pokouší o zachycení 

psychického rozpoložení portrétovaného.  

                         

22 Zdroj: GOMBRICH, E. H.; Příběh umění. Praha: Argo, 2010. ISBN 80-7203-143-0, str.387-434 

Obrázek 7 
Jan Vermeer van Delft „Krajkářka“ 
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Mezi významné portrétisty nového přístupu patří např.: Honoré Daumier, 

Vincent van Gogh, Oskar Kokoschka, Amadeo Modigliani a Egon Schiele. 

3.1.2.1.2 Portrétní fotografie 

Původní fotografování člověka bylo vnímáno jako společenský akt, který 

byl hoden slavnostního ošacení a kultivovaného chování. Dobové 

fotografie působily sterilním dojmem, tváře portrétovaných osob byly 

strnulé a vážné. Přesto všechno fotografie působila elegantně 

a vznešeně. Ovšem se stále dokonalejší technikou a postupným 

digitalizováním se fotografování stalo finančně dostupným. Především 

tato finanční nenáročnost zapříčinila, že dnešní fotografie se stala 

součástí každodenního života. 

Jednotlivé portrétní fotografie by se daly rozdělit do několika skupin, 

podle toho, s jakým záměrem byly tvořeny: sociální, identifikační, 

prezentační, dokumentační a reportážní portrétní fotografie. Záměrem 

dokumentační portrétní fotografie je zachycení podoby fotografované 

osoby, její tváře a jejího výrazu. Oproti tomu reklamní a 

reprezentativní portrétní fotografie pracují s větší manipulací, 

aranžovaností a strojovostí. Při takovém focení jde především o to, 

zachytit daného člověka v co „nejdokonalejší“ pozici. Příkladem takového 

způsobu fotografování by mohla být práce Annie Leibovitz, která pro 

portrétované osoby chystá nápadité kulisy doprovázené velkolepými až 

pohádkovými příběhy.  

3.1.2.1.3 Identifikační portrétní fotografie 

Identifikační portréty tvoří systém pro rozeznávání lidských tváří. 

Tento druh fotografií vznikl již kolem poloviny 19. století, tehdy 

začala fotografie sloužit k policejním účelům jako rychlý záznam 

totožnosti podezřených. Posléze vznikl postup „deskriptivní fotografie“, 

který zachycoval tváře pachatelů podle přísně standardizovaných norem, 

např. fotografování en face a z obou profilů. Později se způsob 

fotografování rozšířil mezi veškeré obyvatelstvo a stal se výchozím pro 

tvorbu tzv. pasových či tzv. občanských fotografií. Vytvořené fotografie 

mají být nepřikrášlenou podobou člověka, pouhým potvrzením lidské 

totožnosti.  
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3.1.2.1.3.1 Václav Stratil 

Osobitým způsobem na monotónnost tzv. pasových fotografií reaguje Václav 

Stratil. Domnívá se, že jednotvárný fotografický pohled na lidskou osobu 

neuvažuje o našich dalších „já“. Zachycuje a k naší osobě přiděluje jen 

jedno jediné, administrativní „já“.  

V devadesátých letech 20. století uskutečnil fotografickou performance 

nazvanou Řeholní pacient. Umělec navštěvoval jednotlivé fotografické 

ateliéry a nechával se v nich fotografovat v různých pózách a aranžmá. 

Experimenty s vlastní fotografickou identitou zpracoval Stratil i 

v dalších cyklech Nedělám nic a Docent. Nedělám nic, je série fotografií 

pořízených ve fotografických kabinkách. V tomto cyklu se Stratil během 

několika dní změnil ze zanedbaného důchodce na muže, který stylingovými 

změnami dohání ztracené mládí. Hra s identitou vyústila fotografiemi, 

kde se Stratil představil jako starý konzervativní muž s brýlemi, „pan 

docent“.23 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.1.2.1.4 Umělecká portrétní fotografie 

Uměleckou fotografii lze rozdělit na dva proudy: fotografii, jež se 

snaží o zachycení lidské psychiky a fotografii aranžovanou. Někdy lze 

mezi aranžovanou fotografii zařadit i fotografii reklamní, neboť  

např. oděvní průmysl díky vysokým kvalitativním požadavkům stírá rozdíly 

mezi fotografií uměleckou a komerční.  

                         

23 Zdroj: STRATIL, V.; THEIN, K.; PTÁČEK, J.; SKÁLA, J.; Václav Stratil. I´m History. Praha: Tranzit, 2005. ISBN 80-903452-3-9,  str. 

181-204 

Obrázek 11 
Václav Stratil „Řeholní pacient“ 

 

Obrázek 10 Obrázek 8 

Obrázek 9 
Václav Stratil „Nedělám nic 

“ 
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3.1.2.1.4.1 Miroslav Tichý  

Celoživotním tématem tvorby českého umělce Miroslava Tichého se stala 

žena. Jeho fotografie zobrazují ženy na koupališti, ženy na zastávce 

autobusů, ženy v oknech, ženy na ulicích a to mladé i starší. Tichý 

dokázal zachytit ženskou přirozenost, eleganci a smyslnost v každodenním 

životě bez užití umělého osvětlení či aranžovaných póz. I přesto, že 

fotil ženské „momentky“, které leckdy nejsou lichotivé, pravdomluvnost 

fotografií vyvolává v divákovi pocit svůdnosti, který má v sobě každá 

žena.  

 

„Snad každý muž je potenciální fotograf žen. 

A Tichý z tohoto přirozeného a mírumilovného 

voyeurismu vytěžil maximum. Nechal se jím 

unášet natolik, že se podle vlastních slov 

stal médiem, poslušně zaznamenávajícím 

nabízené náměty. Nutno dodat, že vedle 

proklamovaného automatismu je ve všech jeho 

záběrech vždy znát oko malíře, které neomylně 

zachycuje motivy, aby z nich v temné komoře 

stejně dobře vybralo to nejpoutavější. 

Pohledy, kde z ženy zůstala jen atmosféra, 

gesto, pohyb. Pokus o nalezení ideálu tam, 

kde by ho nikdo nehledal. Radost a krása 

vyrůstající z neurčitosti a zmatku.“ 

(Bauxman, 2006) 

  

Obrázek 12 
Miroslav Tichý “Bez názvu“  
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4 Portrét inspirován masmédiem 

I přesto, že v novodobém světě poptávka po tradičním portrétu téměř 

vyprchala, portrétní malířství nikoli. Jak jsem uváděla v předešlé 

kapitole, lidská potřeba zachycování lidské tváře je přirozená. Ovšem 

umělec ve 20. a 21. století nachází další pohnutky k portrétní tvorbě 

než pouhé zachycení lidské podoby. Přesycenost obrazů a tváří 

z masmédií, stává se čím dál častějším tématem dnešních umělců. Dochází 

k novému uchopení portrétu, kdy umělec záměrně pracuje s tváří, jež mu 

byla zprostředkována médiem.    

4.1 Hyperrealismus 

Přibližně kolem roku 1920 se začalo umění skutečnému světu vzdalovat  

a měnilo se v umění abstraktní. Po nasycení nekonkrétními motivy, začali 

lidé znovu toužit po zobrazení reálných výjevů v umění. Do obrazů a soch 

se začal vracet předmětný svět, vznikla tzv. nová figurace. Základní 

metodou nové figurace bylo přímé vidění. Věci a jevy nebyly aranžovány  

a upravovány, ale byly zobrazeny tak, jak tomu bylo ve skutečnosti. Tyto 

tendence zobrazit skutečnost bez vlastních přídavků vyústily na přelomu 

60. a 70. let 20. století ve specifický fotografický styl zvaný 

hyperrealismus neboli fotorealismus.24  

„Tito umělci převáděli obyčejné předlohy jako amatérské fotografie nebo 

novinové výstřižky zobrazující každodenní život americké střední třídy 

do velkoformátových obrazů. Úmyslně tak postavili individuální umělecké 

gesto na druhé místo za snahu vytvořit čistou nápodobu předmětu. Jejich 

tématem se stalo prostředí městského života, opuštěné ulice, výlohy 

obchodů, fastfoodové restaurace, motely, parkoviště nebo čerpací 

stanice“ (Drdová, 2011) 

Přestože vynález fotografie v mnohém malířství konkuroval, přinesl 

umělcům i nové poznatky. Fotorealisté využívali fotografii jako pomocný 

výtvarný prostředek. Fotografie učila malíře vidět svět v „čisté“ podobě 

a nabízela zachycení neobvyklých výseků reality. Fotografie změnila 

                         

24 Zdroj: ZHOŘ, I.; Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-25555-8,  

str. 39-49 
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vnímání kompozice. Zatímco klasická kompozice potlačovala nepodstatné 

detaily, fotografie je zvýraznila. Také se v obraze objevily nové 

způsoby používání osvětlení: přímé sluneční světlo, lesky, odrazy, kov. 

Ovšem práce s fotografickými snímky vyžadovala i změnu malířské 

techniky. Malby využívaly několik technik naráz. Kombinovala se malba 

štětcem, barevnými tužkami, stříkacími pistolemi a dále rytím 

a seškrabováním barev. Z této techniky vyplynula i nutnost změny 

pozorování obrazů. Od diváků se nyní vyžadovalo, aby umělecká díla 

s dokonalými detaily obdivovali zblízka. Kolem roku 1960 byla technika 

fotografie ještě nedokonalá, fotografické snímky bylo možno vyvolávat na 

omezenou velikost, tudíž kombinací fotografie a malířské zručnosti, 

vznikaly v té době nevídané velkoformátové hyperrealistické obrazy.25 

4.1.1 Chuck Close 

Fotorealismus představoval návrat k tradiční malbě zaměřené na 

jednotlivé úlohy tohoto média: krajina, portrét, zátiší. Portrétní 

malířství na velkém formátu se stalo celoživotní prací amerického malíře 

Chucka Close. Svou tvorbou zobrazuje lidské tváře v několikanásobném 

měřítku, jako bychom lidský obličej zkoumali pod mikroskopem. V jeho 

malovaných tvářích můžeme vidět lidskou nedokonalost v zachycených 

pigmentových skvrnkách na kůži či vráskách. Právě u drobnomalby Chucka 

Close je patrné, že jeho tvorba vzniká přesným přenášením fotografie na 

plátno. Ovšem obraz zdánlivě připomínajíci fotografii, se při pohledu 

zblízka mění v abstraktní změť skvrnek a čar. Je tomu tak díky technice, 

kterou Close používá. Portréty nejsou malovány se stejnou přesností po 

celém obličeji, některé části jsou jakoby rozmazány. Tento efekt je 

zapříčiněn užitím airbrushe neboli malbou pomocí stříkací pistole.  

 

„I am interested in what the person to be presented looks like in 

a hundredth of a second. This person may never look this way again. 

Similarity is an automatic by-product of what we do.“  

Chuck Close 

                         

25 Zdroj: ZHOŘ, I.; Proměny soudobého výtvarného umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-25555-8,  

str. 39-49 
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Uvedený citát doprovázel umělcovu sekci na výstavě Hyper real konané 

v Muzeum moderního umění nadace Ludwiga ve Vídni.  

Tato slova vystihují hlavní myšlenku Closova portrétování. Jak sám říká, 

zajímá ho podoba člověka zachycená ve zlomku sekundy, která je jedinečná 

a nezopakovatelná. Přesto se podobnost konkrétních momentů objevuje, ale 

jen jako vedlejší produkt toho, co děláme.  

 

Closův rukopis lze demonstrovat na 

portrétu Richarda z roku 1969, který byl 

součástí výstavy ve Vídeňském Mumoku. 

Obraz malovaný akrylovými barvami obsahuje 

veškeré prvky, jimiž autor zachází ve 

snaze dosáhnout realističtějšího 

zpodobnění. Na obrazu je zřejmé, že tvář 

Richarda není na všech částech zachycena 

se stejným zaostřením. Některé části jako 

by byly rozmazány. 

 

 

 

4.1.2 Gottfriend Helnwein 

Jiný přístup k hyperrealistickému malířství zastupuje rakouský umělec 

Gottfriend Helnwein. Tento malíř prvořadě zobrazuje osamělého 

zranitelného člověka. Nejčastěji však dítě, které se stává obětí 

nepřátelského prostředí. Kromě tohoto tématu, vyskytuje se v Helnweionvě 

tvorbě i téma popkultury, které převádí do ironických fotografických 

portrétů konkrétních populárních hvězd. Příkladem jsou portréty 

zesměšňující punkového zpěváka Marilyna Mansona, kterému umělec 

domaloval masku Mickey mouse. 

  

Obrázek 13 
Chuck Close „Richard“ 
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4.2 Pop-art 

„Pop-art změnil vztah malířství a fotografie, záměrně používal materiál 

z masmédií, aby tak ukázal vulgární, obyčejné a každodenní události. 

Pomocí techniky sítotisku převáděl Andy Warhol banální fotografie 

konzumních předmětů, například konzervy s polévkou Cambell, nebo 

významných osobností do sériového řazení.“ (Drdová, 2011) 

4.2.1 Andy Warhol 

Portrétům věnovali část své tvorby i pop-artisté, především jejich 

hlavní představitel Andy Warhol. Americký umělec sám sebe považoval za 

stroj, který produkuje obrazy, kdykoli je o to požádán. Zatímco převážná 

většina umělců vnímala svá díla za výjimečná a nechala k nim proniknout 

jen zlomek lidí, uvažoval Warhol opačně. Vyráběl pro každého, kdo byl 

schopen zaplatit. Sériová tvorba, motiv opakování, témata neštěstí 

a smrti evokují veřejné noční můry televizního věku. Warholova tvorba se 

soustřeďuje na zachycení traumatické skutečnosti, která je 

popularizována masmédii. Warhol si vybírá momenty, které svým emociálním 

vypětím dopadají na celý svět, jsou jimi portréty truchlící Jackie 

Kennedyové, Marilyn Monroeové, která spáchala sebevraždu.26 

 

Z Warholovy tvorby mě 

nejvíce zaujala řada 

kolorovaných fotografií 

Micka Jaggera z roku 1975. 

Jaggerovy portréty jsou 

zajímavým příkladem využití 

fotografie a umělcova 

vlastního kreslířského 

rukopisu, který fotografii 

dodává jakousi hravost 

a dekorativnost. Fotografie známého hudebníka jsou přetvořeny 

                         

26 Zdroj: FOSTER, H.; KRAUSS, R.; BOIS, Y. A.; Uměni po roce 1900. Praha: Slovart, s. r. o., 2007. ISBN 978-80-7209-952-8, str. 

486- 491 

Obrázek 14, 

 

Obrázek 15: Andy Warhol „Mick Jaggera“ 
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v dokreslované a lepené koláže. Skrze stylizaci jednotlivých tvarů 

dochází až jakési anonymitě původního fotografického portrétu. Najednou 

se na obraze zjevuje nová tvář, která si i přes některé změny uchovává 

jemnou tušenou podobu.  

4.2.2 Richard Hamilton 

Dalším autorem, v jehož tvorbě se objevuje manipulace s fotografií  

a masmédii, je britský pop-artista Richard Hamilton. Hamiltonovo umění 

respektovalo dvě obecné zásady: ironii a eleganci. Všechna jeho díla 

jsou groteskní interpretací soudobé kultury. Umělec pozorně sledoval 

populární kulturu a její nové ikony. Následně začal v roce 1969 pracovat 

na sérii The Cosmetic Studies a Fashion plate. Fragmenty z fotografií 

pořízených z módních časopisů znovu skládal na plátno, aby stvořit obraz 

obličeje, který dále domalovával kosmetickými přípravky. Užitím make-upu 

reagoval na tváře filmových ikon prezentovaných v médiích, které 

vykazují náznak fikce. Kromě koláží, maluje Hamilton hyperrealistické 

obrazy. 

4.3 Fotografická manipulace masmedií 

Tendence parafrázování obrázků z masmédií prostředky, jež samy o sobě 

slouží k předávání masových informací, se objevovaly již u pop-artistů. 

Byly jimi například techniky sítotisku a koláže, které byly později dále 

modifikované a rozšiřované o techniky nové.   

4.3.1 Cindy Sherman 

Konkrétním příkladem, kdy se fotograf zabývá přepisem filmových scén či 

reklamních spotů je americká umělkyně Cindy Sherman. Sherman se objevila 

na umělecké scéně v New Yorku během roku 1980 s nafocenými zrnitými 

záběry fiktivních filmů. Její „podvodné“ portréty hledají pravdu o 

identitě a zranitelnosti v kultuře, jež je obklopena lživými obrazy o 

světě.  
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Cyklus fotografií Untitled Film Stills započal hrou na imaginární 

herečky, kterým 

propůjčovala svou tvář sama 

Sherman. Autorka bez 

nadsázky používala svou 

tvář na místo malířského 

plátna. Skrze fotografie 

vyobrazovala Sherman 

smyšlenou ženskost 

prezentovanou v poválečném 

americkém prostředí. 27   

 

 

Těmito parafrázemi autorka naznačuje, že lidská identita vychází 

z obrazů, které poskytují média a jimiž dochází ke společenské 

typologii.  

4.3.2 Richard Prince 

Také tvorba Richarda Prince vychází z všudypřítomné popové kultury. 

Obrazy reklamních a módních tváří vzbudily v umělci otázky o identitě  

a o prezentovaných stereotypech. Jednou z prací, které se Prince 

věnoval, byla sérii fotografií vzniklých v letech 1977-1980 pořízených 

z televizní obrazovky. Jedna čtveřice fotografií zaznamenává ženské 

tváře dívající se stejným směrem. Druhá čtveřice fotografií naopak 

odebírá divákovi možnost pohlednout do tváří, ženy jsou na snímcích 

otočeny zády ke kameře. Tímto gestem, jako by Prince protestoval proti 

odhalování a vystavování žen v masových médiích. Čtyři ženy symbolizují 

známé osobnosti, které nechtějí být fotografovány, neboť nejsou objekty 

sériově vyráběnými na poličky, chtějí si uchovat vlastní autonomii.28  

                         

27 Zdroj: FOSTER, H.; KRAUSS, R.; BOIS, Y. A.; Uměni po roce 1900. Praha: Slovart, s. r. o., 2007. ISBN 978-80-7209-952-8,  

str. 581-582 

28 Zdroj: FOSTER, H.; KRAUSS, R.; BOIS, Y. A.; Uměni po roce 1900. Praha: Slovart, s. r. o., 2007. ISBN 978-80-7209-952-8, 

 str. 587-588 

Obrázek 16 

Obrázek 17: Cindy Sherman „Untitled Film Stills“ 
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4.3.3 Jiří Kolář 

Jiří Kolář je nejen básníkem, ale též malířem, který nemaluje, ale 

manipuluje s tištěnými obrazy. Moderní civilizaci je na písmu a tisku 

závislá, proto má Kolářova tvorba hlavně symbolickou hodnotu. Techniky 

koláže, muchláže, chiasmáže, roláže a proláže jsou kritickými nástroji, 

jimiž umělec usiluje o změnu stávajících a vžitých představ o vztazích 

mezi slovy, věcmi a jejich obrazy. Materiál použitý ke vzniku technik je 

vybírán z prostředků masové kultury, nejčastěji to jsou zevšednělé 

obrazové produkce evropského renesančního umění. V některých kolážích 

a muchláží manipuluje Kolář s reprodukcí tak, že obraz působí 

nestabilně. Např. lidská tvář působí jako by se hroutila, byla zbavena 

hmotnosti a roztahovala se jako guma.29 

Pomocí techniky roláže je nám umožněno vidět skutečnost vždy nejméně ve 

dvou dimenzích. Nejen že deformace fotografie mechanickým zásahem 

vyvolává u diváka optickou hru, ale jde i o hlubší význam. Manipulativní 

techniky poukazují na náhodný a křehký obraz věcí a lidí, jak snadno se 

rozbije a rozloží na části. Stačí jen malé posunutí, zpřeházení detailů 

fotografie a vznikne u každého slova, věci i lidské tváře tolik významů 

a podob, kolik chceme. 

 

                         

29 Zdroj: CHALUPECKÝ, J.; PADRTA, J.; LAMAČ, M.; MOULIN; R. J.; Jiří Kolář. Praha: Odeon, 1993. ISBN 80-207-0427-2,  str. 39 

Obrázek 18: Richard Prince „Bez názvu“  
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Ukázkou výsledku různých manipulací s lidskou podobou je série portrétů 

z let 1980-1982, na kterých je reprodukce obrazu Mademoiselle Rivière od 

Jeana Augusta Dominiqua Ingrese.30  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

4.4 Expresivní portrétní malířství 

4.4.1 Marlene Dumas 

Otázky lidské identity provází celou tvorbu umělkyně Marlene Dumas. Tato 

umělkyně, dnes žijící v Amsterdamu, pochází původně z Jižní Afriky. 

Důvodem, proč se malířka zabývá lidskou identitou, je beze sporu i její 

zkušenost se životem v různých částech světa. Zkušenosti s rozdíly mezi 

jednotlivými národnostmi, rasovou diskriminací, mezilidskými konflikty 

či pornografií, které se dnes a denně objevují na titulních stranách 

tisku, ale i v televizních zprávách po celém světě, vyvolávají 

v umělkyni intenzivní zájem o šíření problematické tématiky do povědomí 

široké veřejnosti.  

Marlene Dumas, oproti masmédiím, vnáší do těchto společensky velmi 

aktuálních a závažných témat lidskost a bolest, jež je popularizací 

médii stále více stírána.  

                         

30 Zdroj: CHALUPECKÝ, J.; PADRTA, J.; LAMAČ, M.; MOULIN; R. J.; Jiří Kolář. Praha: Odeon, 1993. ISBN 80-207-0427-2,  str. 83 

Obrázek 19: Jiří Kolář „Mlle Riviérová“ 
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Jelikož si Marlene Dumas vybírá pro své malby události, jež se týkají  

i vzdálenějších destinací, netají se faktem, že inspiraci sbírá 

z novinových článků a přidružených fotografií.  

 

Malířka posedlostí po 

informacích, zakládá si 

zajímavé zprávy do 

šanonů, které tvoří 

základnu, shromaždiště 

nápadu, postřehů a námětů 

k budoucí tvorbě. Sama 

autorka tuto sbírku nazývá „image bank“. 

Banka nejen uchovává mediální obrázky, 

ale též polaroidové snímky momentek, 

roztrhané listy s poznámkami a skicy.  

 

 

Oproti hyperrealistům, kteří většinou považují fotografii za hlavní 

prostředek určující podobu obrazu, Dumas fotografii používá uvolněněji. 

Fotografie ji spíše slouží jako vodítko, nikoli jako striktně daný 

motiv. Proto její portréty, napříč tomu, že mohou být malovány podle 

fotografií, nesou autorčin výrazný rukopis. Vzhledem k tomu, že její 

přepis fotografie je značně osobitý, podoba ztvárněných bývá do jisté 

míry anonymní. Ovšem někdy podoba portrétovaných bývá až provokativně 

podobná s reálnými osobami, např. The pilgrim z cyklu teroristů, jehož 

tvář nápadně připomíná Osama bin Ladina. 

Nejzákladnější myšlenkou v umělčině tvorbě je skutečnost, kdy zaplavený 

svět obrázky, bere lidem schopnost rozlišovat realitu od fikce. Proto 

chce Marlene Dumas uchovat vážnost témat a portrétované osoby umisťuje 

do neutrálního izolovaného pozadí. Tento prvek spoluvytváří 

charakteristiku její tvorby. Dalším specifickým aspektem je užívaná 

technika.  

Obrázek 20: Marlen Dumas „Kim“ 
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Kromě olejomalby, používá umělkyně tušovou barvu. 

Tato technika vyžaduje manuální zručnost a značnou 

rychlost při samotném tvůrčím procesu, kterou 

samozřejmě umělkyně bravurně ovládá a tak 

s jistotou zaznamenává pomíjivost lidského života. 

Mezi portrétovanými se objevila např. její dcera, 

matka, teroristé, oběti násilí, oběšenci či 

modelka Naomi Campbell.  

 

 

4.4.2 Martin Šárovec 

Český umělec Martin Šárovec, dokázal propojit příběhy z vlastního života  

a mediálních událostí. Jeho tvorba skýtá široké spektrum zájmů, ale 

pravidelně se v jeho tématech objevují fragmenty masových a virtuálních 

komunikačních kanálů. Neboť i on je člověkem, v jehož životě figurují 

všudypřítomné obrazy, obrazovky, symboly a značky. Umělec s oblibou 

portrétuje osoby, jejichž tváře mu byly skrze média vryty do paměti.  

 

Převážně se jedná o tváře známých 

televizních osobností, které Martin 

Šárovec vídával jako dítě na televizních 

obrazovkách, např. Vladimír Menšík.  

Ale též se mezi portrétovanými objevují 

kontroverzní postavy české nebo světové 

kulturní scény jako je Milan Knížák či 

Marilyn Manson.  

 

 

Obrázek 21 
Marlen Dumas „Supermodel“ 

 

Obrázek 22 
Martin Šárovec „Wild Wild East 3“ 

 



 

- 43 - 
 

Zájem o lidskou tvář je u malíře patrný téměř v každém obraze. Fascinace 

lidským obličejem a jeho deformovaná barevnost či tvar špatným signálem 

televizoru či nekvalitním fotoaparátem bývají často lákadlem, jež vede 

malíře k dalšímu zpracování.  

 

Šárovcům zájem o mediální portrét dokládá 

i uspořádaná výstava v roce 2008 nazvaná 

TV show und video. Tato výstava obsahovala 

portréty, jež měly silný psychologický 

náboj. Výrazy tváří působily až děsivě 

díky přesvědčivému malířskému rukopisu. 

Řada vystavených tváří byla inspirována 

fotografiemi pořízených z televizoru 

mobilním telefonem při sledování filmů 

různých žánrů.  

 

 

Nejčastěji však umělec fotografuje tváře z hororových snímků. Tato 

činnost má zřejmě souvislost se znalostí díla Petera Doiga. Inspirací 

tohoto britsko-kanadského umělce jsou často záběry z filmů. Ikonickým 

motivem Doigovy tvorby je osamělá kánoe na jezeře pocházející z hororu 

z 80. let, Pátku třináctého.   

„Šárovcova vitální malba je prosta všech laciných efektů. Syrové barvy 

stékají po povrchu plátna, rozpíjejí se jedna v druhé jako nositelky 

dynamického rukopisu. Prací s barvou dokáže jednoduchými výtvarnými 

prostředky dosáhnout působivého vizuálního účinku. Jeho hlavy jsou 

monumentální, s intenzivním výrazem. I tam, kde místo očí mají prázdné 

důlky, upírají na diváka někdy těžko snesitelný pohled.“ Helena Staub 

(Šárovec, 2007) 

  

Obrázek 23 
Martin Šárovec „Horror Girl“ 

 



 

- 44 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGICKÁ ČÁST 

  



 

- 45 - 
 

1 Pedagogický projekt „Lidská tvář“ 

Projekt vytvořený v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání je určen žákům sedmých tříd ZŠ ve věku 12 - 14 let. 

Jednotlivé dílčí úkoly korespondují s požadavky vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět, Umění a kultura, ale i průřezového tématu Osobnostní 

a sociální výchovy.  

Projekt se zabývá tématem lidského obličeje, lidského soužití, 

mezilidské komunikace, chování lidí, kulturou, masovou kulturou 

a globálním problémem konzumní společnosti. Kromě uvedených témat, která 

jsou též součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, je projekt 

zaměřen na zkušenosti s rozmanitými druhy výtvarných technik. Nejčastěji 

technik užívajících masmédia, např. noviny a časopisy, jako zdroj 

materiálu, jež slouží k tvorbě artefaktů.  

Chronologie jednotlivých částí projektu postupuje od uvědomění si 

proporcí lidské hlavy, jejího významu a vypovídající schopnosti naší 

tváře a tváří ostatních lidí prezentovaných v masmédiích.   

1.1 Jednotlivé dílčí úkoly projektu 

A. Stavebnice z lidské tváře 

Motivace 

Lidský obličej je specifickým znakem každého z nás. Podle obličejů se 

lidé navzájem rozeznávají. Dokazují to například kriminalistické 

postupy, tzv. identikit, který umožňuje sestavení podoby hledané osoby. 

Důležitost lidské tváře pro identifikaci konkrétní osoby si lze 

vyzkoušet krátkým experimentem. Žáci se rozdělí na dvě skupinky, jedna 

skupinka si zakryje hlavu šátkem a druhá bude hádat, kdo je pod šátkem 

ukryt. Skrze experiment by si měli žáci uvědomit, že i přesto, že jsou 

podle dalších znaků schopni člověka rozpoznat, ve větším počtu lidí tyto 

znaky splynou a identifikace osob se stane závislá na podobě jejich 

tváře.    
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Výtvarný problém 

Podoba lidského obličeje je určována jednotlivými obličejovými částmi 

(oči, ústa, nos…). Při stavbě lidského portrétu je důležité, abychom si 

uvědomili přesné umístění těchto částí. Proto můžeme při kresbě portrétu 

vycházet z jednoduchého konstrukčního schématu, který nám s umístěním 

konkrétních partii pomůže.  

Úkol 

Sestavte z obličejových částí (vystřižených z vašich fotografií 

a fotografií dvou kamarádů) váš autoportrét. Při sestavování se 

nedívejte do zrcadla, pouze hmatem a zpaměti vytvořte vlastní identikit. 

Jednotlivé části přilepte na podkladový papír a případně se pokuste o 

dokreslení stínů či dalších charakteristických rysů vaší osobnosti 

(vlasy, část oděvu). Na zavěšený provázek pověste hotové identikity 

a k nim do pravého dolního rohu připněte vaši pasovou fotografii. 

Výtvarná technika 

Koláž dokreslená tužkou, tuší 

Pomůcky 

1x barevná pasová fotografie, 3x černobílá pasová fotografie vytisknuta  

na A4, nůžky, lepidlo, tužky, tuš, pera, podkladový papír A3  

Hodnocení 

Žáci se pokusí porovnat fotografii s hotovým portrétem. Zda-li zachytili 

podobu, odhadli tvar hlavy, vzdálenost mezi očima… Pedagog tuto reflexi 

doplní svými postřehy. Nakonec by proběhlo hlasování, které by určilo, 

jaký portrét se nejvíce přiblížil reálné podobě jeho tvůrce.  

Vazby 

Rafani 

 

 

 

 

 

Obrázek 24: Rafani „Identikit“ 
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B. Chameleon v mé kůži 

Motivace 

Lidská tvář má několik podob, ovšem každý z nás primárně používá jen 

několik z nich. Většinou nosíme stejný účes, stejným způsobem se líčíme, 

nosíme jeden model brýlí… Jednoduše řečeno, pečujeme o svou „image“. 

Tvář se nám mění podle nálady, ale také podle toho, kde se nacházíme 

a s kým mluvíme. 

Výtvarný problém 

Přesto, že se výraz naší tváře neustále proměňuje, většina obrazů 

(malované portréty, pasové fotografie) zachycuje jen jednu statickou 

polohu naší tváře. Na tuto skutečnost reagovalo několik umělců, kteří 

svou podobu stylizovali do různých filmových postav či lidí s různým 

společenským postavením.  

Úkol 

Představte si, že vaše tělo ovládla duše jiného člověka/zvířete, který 

nyní rozhoduje o tom, jak budete vypadat. Tvář proměňte pomocí grimas, 

rukou, změnou účesů a případně drobnými rekvizitami, které si vytvoříte. 

Následně tvář vyfotografujte a napište krátký příběh o tom, kdo ve vašem 

těle přebývá a jak se tam dostal.  

Výtvarná technika 

Digitální fotografie 

Pomůcky 

Digitální fotoaparát, stativ 

Hodnocení 

Pomocí projektoru pedagog žákům promítne hotové fotografie. Jednotliví 

žáci představí své nové tváře převyprávěním krátkého vymyšleného 

příběhu. Hodnotí se tak celková synchronizace výtvarné a řečnické části. 

Zda-li jsou žáci schopni racionálního odůvodňování své činnosti. 

Vazby 

Václav Stratil, Cindy Sherman 
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C. Tvář, projektor mých nálad 

Motivace  

Výraz naší tváře je druh neverbální komunikace. To znamená, že pouhým 

výrazem našeho obličeje ostatním lidem sdělujeme, jak se cítíme. Tento 

jev je zapříčiněn mimickými výrazy, které reagují na vnitřní prožívání.   

Výtvarný problém 

Ve filmovém a divadelním herectví bývají lidské grimasy daleko více 

intenzivní než ve skutečnosti. Záměr je očividný. Divadlo počítá 

s určitou vzdáleností mezi divákem a hercem, tudíž výrazy nadsazuje 

a podtrhává líčidly. Naopak v minulosti, kdy filmový průmysl užíval jen 

pohyblivých obrazů s hudebním doprovodem, bez lidské řeči, výrazy byly 

nositeli hlavní výpovědi. Například i v expresionistickém umění 

(výtvarném i filmovém) bylo lidské mimiky užíváno pro větší výmluvnost 

a psychologičnost.  

Úkol 

Nakreslete komiksový příběhem na téma: „a pak jsem se začal usmívat“ 

nebo „a pak jsem začal křičet“. Na formát A3 vytvořte pás o čtyřech až 

pěti políčkách a do nich nakreslete černobílý příběh o tom, co vás 

rozesmálo nebo polekalo.  

Výtvarná technika 

Kreslený komiks 

Pomůcky 

Čtvrtka A3, tužky, fixy, tuše, uhly 

Hodnocení 

Smysl pro kompozici, stylizaci,  

příběhovou kontinuitu.  

Vazby 

Roy Lichtenstein, Guillaume Duchenne, 

kinematografie (Upír Nosferatu, Kabinet 

doktora Caligariho) 

 

Obrázek 25 
Guillaume Duchenne „Mimický výraz“ 

Obrázek 26 
Roy Lichtenstein „Odrazy křiku“ 
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D. Pop-tvář 

Motivace  

Současný svět vytváří prostor k popularizaci některých tváří. Nejčastěji 

to jsou tváře filmových herců, zpěváků, politiků, ale třeba i sportovců 

či modelek. Mediální svět je přeplněn obrazy lidí, k nimž i přesto, že 

je nemá možnost potkat ve skutečném světě, vzhlížíme a obdivujeme je. 

Každý z nás má ikonu, které by se chtěl podobat. 

Zkuste se zamyslet, kde všude můžeme populární tváře vídat? Pokud si 

odpovědí nejsme jistí, stačí se vydat na krátkou procházku a lidské 

tváře se nám začnou objevovat na billboardech, plakátech lepených na 

autobusových zastávkách, sloupech či lavičkových opěradlech…  

Výtvarný problém 

Dnes vídáme portréty známých osobností na každém kroku a téměř na každé 

zdi. Vděčíme tomu tzv. stencils grafittům neboli obrazcům vytvořených 

přes šablonu, které jsou součástí streetartového umění. Tyto „značky“ 

mohou vycházet z tvorby umělce Andyho Warhola. Americký pop-artista se 

proslavil sériovými sítotiskovými portréty populárních osobností. Jeho 

portréty byly skutečným lidem podobné jen zdánlivě, podoba osob byla 

záměrně stylizovaná, aby tak vytvořila jakousi nálepku konkrétní osoby, 

která by se pojila s jejím jménem.  

Úkol 

Vytvoř jednoduchou stylizaci své popové ikony, kterou budeš moct 

několikrát vytisknout. Nejprve vytvoř matrici (lepením a vrstvením 

různých druhů papírů) portrétu idolu. Posléze ji natři tiskařskými 

barvami a pomocí tiskařského lisu vytiskni. Vytisknuté portréty hromadně 

nainstalujte na školní chodbě. Zamyslete se a zvolte takový typ 

umístění, který je charakteristický streetartové či plakátové instalaci 

v běžném životě.        

Výtvarná technika 

Tisk z výšky 

Pomůcky 

Plakát, fotografie, tiskařské barvy, váleček, nůžky, různě silné papíry 

s různou strukturou, jednobarevné papíry 
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Hodnocení 

Ke každé práci by byl zvolen jeden žák (autor nehodnotí svou práci) 

a pokusil by se rozebrat spolužákovo dílo. Jaká je kompozice díla, 

barevnost, jedná-li se o barvy studené, teplé… 

Vazby 

Andy Warhol, street art 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

E. Deformace lidské tváře 

Motivace  

Diskuze nad tématem reklama: Co je to reklama? Jaká je její hlavní 

funkce? Pamatujete si nějakou reklamu? Její slogan nebo podobu?  

Výtvarný problém 

Reklamní fotografie i televizní spoty nám čím dál častěji 

zprostředkovávají tváře, které vypadají perfektně. Do reklam jsou 

obsazování krásní lidé, a pokud mají malou vadu, okamžitě je jim 

„počítačovou magií“ odčarována.   

Úkol 

Pokuste se krásné tváře, vídané v našich životech poupravit tak, aby se 

jejich krása na první pohled vytratila.  

Výtvarná technika 

Koláž, dekoláž, muchláž, proláž, roláž 

Obrázek 27 
Andy Warhol „Joseph Beuys“ 

 

Obrázek 28 
Street art „Marilyn“ 
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Pomůcky 

Noviny, časopisy, fotografie, nůžky, lepidlo 

Hodnocení 

Každý pod své dílo napíše techniku, kterou využil a připíše i krátký 

technologický postup. Do příští hodiny každý žák zjistí informace 

alespoň o jednom umělci, který ve své tvorbě používal stejnou techniku.  

Vazby 

Mimmo Rotella, Jiří Kolář, Richard Hamilton, plakáty 

 

  

Obrázek 29: Plakát č. 1 

 

Obrázek 30: Plakát č. 2 

 

Obrázek 31 
Jiří Kolář „Cosi máš na tváři“ 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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Praktická část 

V praktické části mé bakalářské práce jsem výtvarně zpracovala několik 

lidských portrétů.  

Hlavní myšlenkou, která mně přivedla k tomuto úkolu je, jak na nás 

působí tváře nejen v reálném životě, ale i skrze fotografie, televizory 

a jiná média. Zamýšlela jsem se nad tím, jak lidské oko a mysl vnímají 

rozdíly zobrazení lidí, se kterými jsme se již osobně setkali a s těmi, 

které známe zprostředkovaně z masmédií. Jsme-li schopni pozorovat 

mediální obraz jako tvář lidské bytosti nebo jestli na nás působí jako 

zástupný symbol dané události.   

Praktickou část jsem rozdělila na dva celky. V prvním se zabývám 

otázkou, jak reagujeme na pozorování lidské tváře na fotografii. Při 

hledání odpovědi jsem vycházela ze srovnání malby dvou portrétů. Jeden 

byl inspirovaný fotografií mé matky a druhý fotografií „ztracené 

Aničky“, dívky, s jejímž osudem jsme byli seznámeni skrze mediální 

zprávy. Fotografie jsem vybrala záměrně, jelikož k oběma tvářím, které 

zobrazují, mám vytvořený určitý vztah.  

 

Maminka je mou blízkou osobou, kterou 

poznávám nejenom podle tváře, ale mám 

s ní spojeno spoustu zážitků, vzpomínek 

a jiných vjemů jako je např. vůně, hlas 

a konkrétní oblečení.  

Oproti tomu Aničku znám pouze z jedné 

fotografie, ke které se mi váže příběh, 

jehož scénář napsali redaktoři  

a moderátoři zpráv. I přestože se 

k Aničce váže smutný příběh 

s nešťastným koncem, který oslovil 

širokou veřejnost, se mě přímo 

nedotýká.   

Obrázek 32  
„Maminka“ 

Obrázek 33  
„Anička“ 
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Malbou jednotlivých portrétů jsem se chtěla přesvědčit, zda opravdu 

platí, že podobu osob, které známe blíže, dokážeme zachytit mnohem 

přesněji a snáze. Do jejich malby promítáme vlastní vzpomínky, jež na 

konkrétní osobu máme uchované a které přispívají k jejímu portrétování. 

U portrétování osob známých pouze z fotografií a vyprávění, vkládáme do 

malby naše pocity, vyvolané pouze danou fotografií či příběhem.  

Po dokončení mých obrazů mohu potvrdit tuto domněnku, že u portrétu 

Aničky nevystihuji její dětskou tvář a povahu, ale její osud, který ji 

postihl. Dívka je na obraze znázorněna jako „bolestná“ tvář, která 

nemůže proti fatální události bojovat. Aniččin osud mě přivedl k tomu, 

abych její tvář zahalila tajemstvím, stejně tak, jako je její příběh. 

Proto jsem její ústa namalovala nečitelně.   

Druhá část práce se zabývá portrétem tváří moderátorů v televizních 

zprávách. Toto téma jsem si vybrala, jelikož je zpravodajství 

nejsledovanějším televizním pořadem. V televizních zprávách nám obličeje 

moderátorů sdělují špatné i dobré zprávy, které jsou oznamovány stále 

stejným ztuhlým výrazem. Pokud se zamyslíme, moderátorské tváře na nás 

působí přátelským a atraktivním dojmem, ale je v nich ukryto něco 

falešného. Při zkoumání těchto tváří zblízka, jsem pořídila několik 

digitálních fotografií přímo z televizní obrazovky, které zobrazují tvář 

moderátora v jiném kontextu. Fotografie nabízí pohled na člověka 

v momentě, který je součástí dynamického procesu – jako je řeč. Tím je 

myšleno to, že během mluvení jsou mimické svaly v pohybu a člověk je 

nemůže vědomě ovládat a na povel nastavit. 

Podle těchto někdy až bizardních obličejů jsem moderátory malovala. 

Vytvořila jsem tak trojici dvojic muže a ženy, které představují 

nejčastější uspořádání moderátorů. První dvě dvojice byly skicami, v 

nichž jsem zkoušela zachytit nejen tvář moderátorů, ale i určitou 

deformaci, která doprovází televizní vysílání. Například barevné čáry 

přes obrazovku či rozmazané momenty, kdy se mění obraz moderátora na 

jiné konkrétní prostředí (krajina či město).  
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Poslední dvojici moderátorů jsem namalovala na plátna větších rozměrů. 

Soustředila jsem se zde na zřetelnější zachycení výrazu tváře, očí a 

rtů. Oba moderátoři svůj zrak upínají ne na diváka, ale jak tomu v praxi 

bývá, na čtecí zařízení. Tímto prvkem jsem chtěla podtrhnout divákovu 

sugesci, kdy má pocit, že se na něj moderátor upřeně dívá a tímto s ním 

komunikuje.  

  

Obrázek 34-37: Televizní moderátoři 
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Výtvarná realizae 

Obrázek 38: „Maminka“ akryl na plátně, 110 cm x 110 cm 
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Obrázek 39: „Anička“ akryl na plátně, 110 cm x 110 cm 
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Obrázek 40: skica „Moderátorka č.1“ akryl na plátně, 50 cm x 70 cm 

Obrázek 41: skica „Moderátor č.1“ akryl na plátně, 50 cm x 70 cm 
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Obrázek 42: skica „Moderátorka č.2“ akryl na plátně, 50 cm x 70 cm 

Obrázek 43: skica „Moderátor č.2“ akryl na plátně, 50 cm x 70 cm 
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Obrázek 44: „Moderátorka“ akryl na plátně, 110 cm x 110 cm 
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Obrázek 45: „Moderátor“ akryl na plátně, 110 cm x 110 cm 
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Závěr 

Ze zkušeností nabytých před vytvořením bakalářské práce jsem si byla 

vědoma, že k vytvoření přesvědčivého portrétu je zapotřebí znalostí 

anatomie, mimických výrazů a technické zručnosti.  

Díky této práci jsem si zkusila portrétovat lidskou tvář 

zprostředkovanou médii. V médiích vystupuje lidská tvář pouze 

dvourozměrně, ale možnostmi nastavení např. televizní obrazovky může 

tato tvář získat několik podob zároveň. Tudíž máme-li vedle sebe čtyři 

obrazovky, na kterých budou nastaveny odlišné parametry – rozlišení, 

barevnost, kontrast, jas, formát obrazu, mohou tak vzniknout čtyři 

odlišné portréty. Tímto nám televize nabízí více možností k zachycení 

tváře než živý model, který nás nutí k zachování proporcionality  

a racionality.   

Mediální portrét se tak stává nosným inspiračním zdrojem portrétování 

člověka, jehož primární funkcí není zachycení realistické podoby, nýbrž 

zachycení virtuálního světa konkrétního jedince (umělce). Tento 

virtuální svět je pro každého jiný, protože obraz zprostředkovaný  

a zdeformovaný médii o reálném světě vnímá každý jinak. 
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