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Tématem bakalářské práce je zamyšlení se nad přístupy a vnímáním lids-

kého těla v rámci společnosti a jeho relace v umění. Tělem vyjadřujeme sami 

sebe, své pocity, myšlenky, ale také své postoje a přesvědčení, která ovli-

vňují naše postavení ve společnosti a její kultuře.   

Výsledkem výtvarné části je katalog nazvaný Obrazárna všednosti, který 

reaguje na přístup masové kultury a její vliv na jedince. Katalog nabízí po-

hled na tělo jako kopii - lákadlo k nápodobě. Kultura je zde vnímána jako ma-

nufaktura těl.    

KLÍČOVÁ SLOVA tělo – tělesnost – identita – kultura – maska – zkušenost  

ANNOTATION 

Vološínová, Z.: Body as the icon of culture/Final work of Bachelor´s degree 

study/Prague 2011, Charles University, Faculty of education, Department of 

Art education, p. 101, annexes: CD, catalogue 

The theme of this bachelor thesis is thinking about the attitudes and the 

perception of the human body as a part of the society and its connection with 

art. We use our body to express ourselves, our very own feelings, ideas as 

well as our attitudes and beliefs that affects our position within the society and 

its culture. 

The result of the artwork is the calatogue named as Obrazárna všednosti 

(The art gallery of fitness) that reflects the mass culture and its influence on 

the individuals. The catalogue offers the picture of the body as a copy – 

temptation to imitate. The culture is seen here as a manufacture of the 

bodies. 
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ÚVOD 

Lidské tělo je biologický organismus, který se skládá z mnoha částí a jed-

nou z nich je i mozek. Řídící centrum, díky kterému máme moţnost myslet a 

zabývat se tak i sami sebou.  

Stavba a povrch těla nás vymezují vizuálně. Nemusíme vţdy komunikovat 

prostřednictvím slov, jelikoţ mluvíme i tělem. Tělo je němý vypravěč pravdy 

o člověku. Prozrazuje naši náladu, náš postoj, ale také náš zdravotní stav. Je 

prostředkem k vzájemné interakci mezi lidmi v prostředí, ve kterém se na-

chází. Vnitřní stavba těla se pro nás můţe zdát velkou neznámou, ale díky 

rozvoji medicíny máme moţnost poznávat sami sebe téměř do detailu. Tělo 

je i skrýší pro neuchopitelné sloţky našeho já jako je především naše duše. 

Tělo je tak naším prostorem, se kterým se od narození učíme ţít, staráme se 

o něj a učíme se vyuţívat jeho moţnosti. Tělo máme a zároveň jsme v něm. 

Jsme tělem.1 

Ve své bakalářské práci se zabývám pohledem do historie vnímání těla a 

tělesnosti ve společnosti, která je jiţ od dávných dob ovlivněna nábo-

ţenstvím. Proměny v nazírání na člověka a jeho postavení ve světě je spjato 

s chápáním světa samotných lidí a ne reálnou podstatou skutečnosti. Pros-

tředkem poznávání se zde pro mne stalo zejména umění, které prozrazuje 

mnoho o vnímání lidského těla napříč dějinami prostřednictvím přístupu k 

zobrazování figury. Umění ale také náboţenství jsou určitými způsoby, jak 

vyjádřit sebe, své postoje a myšlenky. S nástupem moderní společnosti se 

připojuje i věda, která zásadním způsobem mění přístup k člověku a jeho vi-

zuálnímu zobrazování a prezentaci.  

Ve své práci jsem dále vybrala několik umělců, kteří tvořili od druhé po-

loviny dvacátého století, a někteří tvoří dodnes. Jejich spojujícím vodítkem je 

práce s tělem. Jsou to umělci, reagující na nejrůznější společenskou prob-

lematiku dotýkající se kultury 20. a 21. století. Tělo se zde stává intenzivním 

komunikačním prvkem, který je spojujícím článkem mezi všemi lidmi.  

Umělec je pro mne osobnost, která se vyvíjí v rámci svého ţivota. Vy-

jadřuje svoje pocity, myšlenky a to, jak vnímá nejen sebe, ale i jak na něj 

                                                 
1
 volná citace: PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem. 
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působí okolí – společnost. Je to člověk, který volí svoji cestu. Má moţnost 

volby. Vyjadřuje se osobitým a jedinečným způsobem. 

Kultury, které jsou úzce spjaty s jasně vymezenými pravidly, nedávají člo-

věku tak svobodnou volbu jako ty, které jsou otevřeny novým myšlenkám. A 

proto i v umění jsou umělci, kteří nemají moţnost volby, ale jdou vyšlapanou 

cestou v závislosti na společnosti, ve které se nacházejí. Tato relace je vidi-

telná například v islámské kultuře. Islám funguje v moderní pokrokové době 

jako hluboko zakořeněné přesvědčení o vnímání světa a člověka v něm. 

Dodnes se dodrţují pravidla a tradice, které se staly součástí jiţ před mnoha 

tisíci let. Z pohledu umění jsem zvolila zamyšlení se nad kresbou vznikající 

malováním heny na ruce, která je typická pro islámské ţeny. Je rituálem, 

který zůstává a vyjadřuje předurčenost ţivota ţeny. Vymezuje její postavení 

ve společnosti v podřízenosti vedle muţe. Kresba henou na ruce nezaz-

namená další posun nebo rozvoj. Ţivot se tak stává pevnou linií jako kre-

sebná linie na lidské kůţi. Není to ţivot postavený na volbě, ale na víře v 

předurčenost. V protipólu jsem postavila zločineckou organizaci jakuza, která 

vyuţívá umění zdobení lidského těla k vyjádření své sounáleţitosti 

k organizaci. Zde dochází k volbě na počátku. Člověk se můţe a nemusí stát 

součástí. Pokud se stane součástí, tak jeho ţivot dostane jasný směr a místo 

v něm. Skrze tělo zpečetí svůj osud. Získá tetování na doţivotí a nemoţnost 

vrátit se nazpět. Organizace nepřipouští změny bez postihu na celý ţivot. 

Není to náboţenství ve své podstatě, ale víra v lepší ţivotní podmínky, avšak 

bez morálních hodnot.  

Do islámské kultury se člověk rodí, ale členem jakuzy se můţe stát. Pokud 

islámské ţeny působí jako uzavřené ve světě náboţenství, tak jakuza je zde 

tou, která uzavírá lidi do své moci. Tělo je zde prostředkem k manipulaci se 

ţivotem a smrtí.  

Společenství a jejich kultury jsou ovlivněny kolektivním vědomím, které lze 

také vnímat jako masové působení na jedince. Aniţ si to uvědomujeme, tak 

se pohybujeme v proudu masové kultury, která je všude kolem nás. Pro-

jevuje se i tím, jak a co děláme se svým tělem. Jak se oblékáme, chováme a 

mluvíme. Je mnoho faktorů, které nás ovlivňují, ale jedno z hlavních míst 
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zaujímá prezentace zejména v podobě reklam, která nás nabádá k tomu, co 

bychom měli se sebou dělat, abychom byli takzvaně „in“. 

Ve výtvarné části se dotýkám tématu jednoty a určité uniformity, která 

postihuje naši kulturu. Manufakturní výroba produkuje mnoho stejných 

výrobků. Kaţdý člověk je naproti tomu originál a přece mnoho z nás chce být 

jako někdo jiný. Chce být kopií svého vzoru. Chce být opakující se platfor-

mou vizuálních obrazů.  

Splynutím s masovou společností můţe být synonymně nazváno 

mimikrami jedince. V přírodě zvířatům mimikry slouţí k tomu, aby jim po-

mohly splynout s prostředím, ve kterém ţijí. Pomáhají jim přeţít v obraně 

před hrozícím nebezpečím nebo jsou nápomocné k dosaţení určeného cíle. 

V tomto směru si také lidé vytvářejí mimikry, díky kterým se zařazují do 

společnosti. Pomáhají jim k adaptaci na dané prostředí. Lidé tak dosahují 

určité jednoty nejen ve vizuálním charakteru, ale také ve vnitřním přístupu 

kaţdého jedince.      
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1. TEORETICKÉ ZAMYŠLENÍ NAD TĚLEM JAKO ZNAKEM 

 KULTURY 

„Máš nádhernou paměť těla. Co se nedá zapomenout. Jako se rozlévá 

řeka v povodni a zaplaví kraj a pak se zas vynoří, svěţí a barevný, připrave-

ný ţít. Z neurčitého se stane určité. Z nejasného jasné. Z tajemství se vy-

loupne pravda. Z přibliţného skutečné. Čím opovrhuješ, to zmizí. Zavrhneš, 

co nechceš…“2 

1. 1. VNÍMÁNÍ TĚLA A TĚLESNOSTI NAPŘÍČ DĚJINAMI LIDSTVA 

Dějiny jsou výsadou lidského druhu. Jsou tím, co nás vymezuje oproti 

ostatním ţivočišným druhům a přírodě vůbec. Člověk do ţivota přichází 

s potřebou tvořit a díky tomu vytváří mimo jiné to, čemu říkáme kultura, která 

je důleţitou součástí dějin lidstva. Člověk má potřebu ohlíţet se do minulosti, 

členit jednotlivé věci, jevy nebo události a přikládat jim různé hodnoty a výz-

namy, které formují jeho přítomnost a ukazují cestu budoucnosti. 

Podle Václava Černého je kultura společným způsobem ţivota, tedy 

cítěním, myšlením, chtěním a konáním, jehoţ důsledkem je společný ţivotní 

styl, který funguje díky společnému uznání ţivotních zásad a hodnot.3 Vzniká 

tzv. nad přírodou. Je uměle vytvářena a zahrnuje nejrůznější sloţky lidské 

činnosti, jejichţ základ stojí na vytváření materiálních a duchovních prvků. 

Civilizace je také součástí dějin lidstva a sama kultura se s ní většinou 

prolíná. A jaký tedy je rozdíl mezi civilizací a kulturou? Alfred Weber říká, ţe 

do civilizace patří vše, co je nutné pro přeţití a kultury se týká to, co 

s přeţitím bezprostředně nesouvisí.4 Civilizace zároveň úzce souvisí se 

vznikem písma, které umoţňuje předávání a uchovávání informací. Dále 

souvisí s vymezením prostoru v podobě měst a stanovením centralizované 

moci. Kultura tyto aspekty ve své základní podobě nemá a díky tomu není 

tak dobře historicky vymezitelná jako civilizace, která nám mnoho napovídá 

jiţ skrze písmo. Avšak i písmo zejména z uměleckého hlediska vnímáme ja-

                                                 
2
 citace: LUSTIG, Arnošt: Zloděj kufrů, s. 147  

3
 citace: ODEHNALOVÁ, Alena: Vybrané kapitoly z dějin kultury, s. 11 

4
 citace: KELLER, Jan; NOVOTNÝ, Petr: Úvod do filozofie, sociologie a psychologie, s. 31 
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ko její součást v závislosti na kontextu a přístupu k němu. Zde tak máme 

jeden z příkladu prolnutí kultury s civilizací. 

Kultura svým způsobem představuje pro lidstvo nesmrtelnost. Předává se 

z generace na generaci prostřednictvím výchovy, kdy ji jedinci následně 

přijímají za vlastní a mají zájem se na ní podílet. Proměňuje se s přístupem 

lidí, kteří ji mohou posouvat dále a vnášet do ní nové hodnoty. Na světě je 

spousta různých přístupů a není jedna hlavní kultura - civilizace, i kdyţ je 

svět ovlivňován globalizací. Úcta k tradicím a víra v náboţenství v některých 

společenstvích zaujímá tak významné místo, ţe k proměnám a posunům 

dochází jen velmi pomalu. 

S kulturou sledujeme vývoj a proměnu lidí samotných. Sledujeme přístup 

k chápání postavení člověka ve světě. Tyto procesy jsou viditelné také ve 

způsobu zobrazování lidského těla v umění. 

Zaměříme se na Evropu a její přístup k člověku v rámci dějin. Samozřejmě 

bychom mohli diskutovat o dalších kontinentech a jejich dějinách, ale byla to 

právě Evropa, která expandovala a snaţila se poznat, ale také podmanit si 

svět prostřednictvím kolonizace.  

 Všechno má svůj začátek a lidské pokolení není výjimkou. Lidstvo pro-

chází jiţ od svého počátku fyzickou a psychosociální proměnou. Vědci datují 

vznik lidského druhu do doby před sedmi miliony let a byl to právě Darwin, 

který vyřkl slova, ţe člověk se vyvinul z opice. 

 Na začátku stál člověk a zvíře na stejné straně. V pravěku lidé uznávali a 

ctili zvířecí sílu. Člověk byl lovec. Bral na sebe zvířecí kůţe, aby mimo jiné 

dosáhl zvířecí síly. Ztotoţňoval se se zvířecími vlastnostmi. Boha viděl v pří-

rodě a uznával kult matky jako stvořitelky rodu. Prvním lidským záznamem 

byla stopa. Otisk lidské ruky na stěně jeskyně. Kresba zvířete. Přání dobrého 

lovu.  

S příchodem starověku se začaly formovat civilizace nejprve v Egyptě, 

Mezopotámii, na Krétě aţ postupně vznikaly i na evropské pevnině. Spolu 

s civilizací přišly piktogramy a z nich se vyvinulo písmo, které začalo zazna-

menávat lidské počínání. Zvíře se stalo přímou součástí bohů, kteří získávali 

lidskou podobu i vlastnosti. Vznikaly tetramorfní skulptury, které byly výs-



18 
 

ledkem propojení lidské a zvířecí podoby. Lidé věřili v polyteizmus a vyz-

návali kult mrtvých. Člověk věřil, ţe po smrti jeho ţivot nekončí, ale vydává 

se na další cestu. Král byl bohem na Zemi. 

Evropa a starověk je spojován s antickou kulturou. Do středu zájmu se 

stavěl člověk a spolu s ním kult krásného těla zvaný kalokagathia. Pečovalo 

se o tělo i duši. Důleţitý byl ţivot na zemi v reálném čase. Hledala se vodítka 

k pochopení chování a jednání člověka, ale také k pochopení světa a jeho 

podstaty. Hledala se ideální vyváţenost člověka, kterou spatřujeme nap-

říklad v sochařství, jenţ se snaţilo o vyváţenou proporcionalitu. Vizuálně se 

ideálem stalo šlachovité pevné tělo se symetrickou linií obrysů.  Byli uzná-

váni bohové s lidskou postavou i lidskými ctnostmi a neřestmi, ale silou větší 

neţ měl pozemský člověk. Vznikal první stát, který nakonec zanikl pod křes-

ťanskou kápí středověku.  

Křesťanství přineslo nové myšlenky a do zorného pole člověka se dos-

tává jediný bůh. Bůh Otec je jmenovatelem celého světa a kaţdý člověk si je 

před ním roven. Bůh je spatřován v konkrétním těle. Pravý ţivot začíná aţ po 

smrti. Tělo je schránkou pro duši, která ji po smrti opouští a odebírá se do 

nebe nebo do pekla. Po smrti se tělo stává hmotou, která se navrací zpět do 

přírody. Bůh měl na zemi Syna, který zvěstoval nový a lepší svět, ale jeho 

tělo na oplátku okusilo tělesného utrpení. Stalo se vykoupením za hříchy 

lidstva a oslavou utrpení. Z mrtvých vstání. Tělesná bolest v mnoha formách 

byla součástí křesťanství.  

V románském umění došlo k odtělesnění postav a tělo samotné bylo 

geometrizováno na základní tvary, ke kterým se připojila strnulost pohybu. 

Těla byla zahalena do oděvů a pokorně následovala svou víru v oddanosti a 

bez známek citových pohnutek. Typická byla hierarchie v zobrazování pro-

porcionality a řádu v kontextu daného tématu.  

Aţ pozdní gotika dává prostor tělesnému pohybu, který spatřujeme 

například v sochařském umění esovitě vlnících se madon.  

Ve společnosti i v umění vládl dualismus, který byl zaloţen na existenci 

viděného – tělesného světa a nebeského – duchovního světa.5 Formovala se 

                                                 
5
 zdroj: FELLER, Ludvík: Tělo. Projekt v rámci semináře uţité sémiotiky, s. 17 
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tradiční společnost v područí jediného panovníka, který se stavěl do pozice 

všemohoucího vládce. Lidé ţili pospolitě na jednom místě, kde se narodili a 

jejich ţivot byl předurčen a podřízen panovníkovi. 

„…chce-li člověk najít Boha, musí se osvobodit od veškerého jazyka 

pozemských stvoření, ode všech slov a obrazů, které jej váţí ke konečnému. 

Boha člověk nemůţe hledat za tímto světem, ale ve svém nitru. Člověk se 

nesetkává s Bohem prostřednictvím toho, co kolem sebe vidí, ale poznává 

jej mnohem bezprostředněji jako základ své existence.“6 

Novověk přichází s touhou po poznání. S renesancí se nechává 

inspirovat antikou. Člověk dochází k sebeuvědomění sebe sama a v hu-

manistické podobě se stává měřítkem tohoto světa. Realita těla se opět 

stává zájmem. Rozum vládne společnosti a v umění je to řád, který člení 

viděné do harmonického celku. Objevují se nahá těla jak v sochařství, tak 

v malířství. Lidé chtějí poznávat a objevovat city, proţitky a rozkoš. Postavy 

jiţ nejsou strnulé a neskrývají své pocity v sobě v zahalení svých oděvů, ale 

promlouvají skrze gestiku svých těl. Ukazují se v plné kráse. Baroko tělům 

přidává na objemu a jejich smyslnosti. Kypré linie ţen střídají svaly muţných 

těl.7 Křesťanství rozkvétá pod rukou umělců, kteří dávají na obdiv procítěnost 

věřících a poznání bolestivého proţitku mučedníků. Víru spatřují jako lidskou 

touhu po věčnosti. 

Rozvíjí se lékařství, které vnáší do ţivota vyhlídky na zlepšení ţivotních 

podmínek lidí. Pomoc tělu a nejen duši. Lékaři nahlíţeli pod kůţi a poznávali 

vnitřní principy. Tajemství, které začíná být rozkrýváno. 

Klasicismus přináší druhou vlnu zájmu o antické myšlenky a zavrhuje 

barok. Kopíruje antickou linii těla. Idealizuje ho, zušlechťuje a zjednodušuje 

jeho podstatu nastolením pravidel. Prostor a tělo mají svůj stanovený řád. 

S příchodem moderní společnosti se zvyšuje zájem o realitu. Nejistota, 

ztráta identity nebo anonymita, která se nese mimo jiné duchem rozrůs-

tajících se měst, se staví do zájmu mnoha umělců, filozofů nebo sociologů. 

Realita a všednost kaţdodennosti je ţivotem a ne idealizace a zjednoduš-

                                                 
6
 citace: HARRIES, Karsten: Smysl moderního umění, s. 21 

7
 zdroj: FELLER, Ludvík: Tělo. Projekt v rámci semináře uţité sémiotiky, s. 17 
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šování. S příchodem realismu se do středu zájmu staví skutečný svět, stav 

společnosti na konci 19. století. Člověk a stroj.  

Rozvoj vědy a techniky sebou přináší moţnost volby mezi vírou a 

racionalitou reality. Člověk jiţ nespoléhá jen na boţí slova, ale stává se 

samostatným a odpovědným za sebe a své činy. 

Moderna deformuje realistickou podobu těla, rozkládá ji v geometrické 

obrazce a ptá se po lidské psychice. Odkrývá masky a nahlíţí do hlubin 

lidského nitra. Intimita není překáţkou. Postmoderna v podobě abstrakce si 

pohrává s tvary těl a staví je do nerealistických podob a barev. Těla jsou 

účastníci performance, akcí, zemního umění a v neposlední řadě i umění 

tělesného. Uţ to není tělo v soše nebo na obraze, ale je to samo tělo a jeho 

skutečnost proţívané reality. Mluví se o zhroucení umění na pozadí figury.8  

Umění jde za hranice tělesnosti i vkusu mnoha lidí. Zraňování lidského těla. 

Pach potu a krve. Co je to umění? Kde jsou hranice tělesnosti? 

Uţité umění vyuţívá těla v reklamě, fotografii, filmu nebo v módě. Krása 

lidského těla se oţivuje zejména díky oděvnímu průmyslu. 

V dějinách spatřujeme určité střídání jednotného rysu umění a myšlení 

lidí. Tato jednota dávala lidem směr a ukazovala jim cestu ţivotem. Pro 

umělce byla jednota určitým řádem, který je vedl a který dodrţovali. S nás-

tupem moderní společnosti a změny ţivotního stylu dochází ke zrychlování 

běhu společnosti. Dochází k nevymezenosti směrů. Lidé mají svobodu volby 

a mnoho moţností. Na druhou stranu tato nevymezenost je prostorem k ne-

jistotě a ztrátě pevné půdy pod nohama. Pro některé lidi to můţe znamenat 

ztrátu jistot a ţivotního směru nebo samotné podstaty ţivota. Umělci v rychle 

se měnící společnosti s mnoha směry mohou docházet k závěru, ţe si 

nejsou jisti smyslem umění a proto se obracejí zpět k historii. Hledají odpo-

vědi na své otázky v psychologii nebo ve filozofii.9  

                                                 
8
 citace: FOSTER, H.; Krauss, R.; BOIS, Y.; BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900, s. 565 

9
 volná citace: HARRIES, Karsten: Smysl moderního umění, s. 9 - 10 
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1. 2. TĚLO JAKO PROSTŘEDEK UMĚNÍ 

Lidé vyjadřují sebe sama skrze své tělo. Kůţi zdobí barevnými ornamenty. 

Narušují povrch těla ostrými předměty, aby vytvořily plastické reliéfy. Zahalují 

ho a zdobí nejrůznějšími materiály. Kaţdý člověk má svůj tělový rituál. 

Způsob vyjadřování těla předznamenává vnitřní já, myšlení, proţívání a cítě-

ní jedince. Tělo se tak stává řečníkem beze slov. Tělesnost je prvek, kterým 

se lidé ovlivňují, dorozumívají, dotýkají a jsou schopni soucítění skrze zkuše-

nost tělesnosti a skrze ţivotní zkušenost.    

1. 2. 1. Tělo a člověk v umění 

J. Beuys  tělo/rituál/sociální komunikace 

V. Acconi  tělo jako produkt kultury/značka/testování  

A. Mendieta tělo a jeho přeměna/hledání sebe sama 

M. Abramovič tělo a psychika/emoce/intimita/prostor  

Čtyři umělci a čtyři přístupy k umění. Spojujícím prvkem jejich tvorby je 

tělo, které se prolíná v umění zvaném performance, land art a body art. Tělo 

je zkušeností nás všech a umělci skrz něj pracují s pocity, proţitky, ale také 

se strachem nebo s moţností proměn a nalézáním vlastní identity. Reagují 

na lidské potřeby. Pracují s intimitou, osobním prostorem člověka, veřejným 

prostorem i se sebou samým. Propojují psychologické a sociologické aspek-

ty člověka. 

Tělo je zde prostředkem k působení na diváka. Podněcují ho k zamyšlení 

se nad určitou problematikou reality. Věří v člověka a jeho schopnosti přek-

račovat hranice. Vnímat do hloubky a odkrývat obsahy. Divák k umění přis-

tupuje s mírou vlastní zkušenosti a při jeho vnímání do něj vnáší i své myš-

lenky a pocity.  

Sama jsem divákem ve světě umění, které ke mně promlouvá. Seznamuji 

se s osobnostmi, které se mnou komunikují skrze své umění. Kaţdá ze zvo-

lených osobností pracuje s osobitým pohledem na skutečnost a práci 

s tělem. Vybírám si zlomek z jejich tvorby a přemýšlím nad ním. Co tito uměl-

ci dávají člověku dneška? Promítám své vlastní myšlenky a zachycuji jejich 
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první okamţiky - asociace. Ve své podstatě je to výběr subjektivní. Vybrat 

zlomek z tvorby neodkryje umělce v jeho celistvosti.  

Na druhou stranu tu nejde o to postihnout umělce a jeho tvorbu, ale o 

moţnosti zacházení s tělem v moderním přístupu umění a o mé postřehy, 

které vznikají při konfrontaci s díly. Někdy nemáme příliš informací, a přesto 

jsme schopni utvořit si vlastní názor a pohled na danou problematiku. Vţdy si 

ale informace můţeme dohledat a blíţe se tak seznámit s vyjádřením autora 

a odborníků. Avšak i tak se po galeriích a v muzeích pohybuje spousta těch, 

kteří tápou a nechápou. Pokud informace chybí, tak zmatených lidí přibývá. 

Při pohledu na jakékoliv dílo lidem proběhnou hlavou myšlenky. Něco si tedy 

o tom myslí. Vnáší tak do díla vlastní zkušenost. Funguje to tak i při znalosti 

podstaty. Člověk asociuje.    

Umělec je ten, kdo se vyvíjí a proměňuje. Ten, kdo v průběhu ţivota utváří 

směr své působnosti. Můţe se měnit a můţe být stále stejný. Věrný nebo 

vzpurný. Je sám sebou nebo je ovlivněn. Podněcuje diváky k zamyšlení a 

otevírá nebo aspoň poodhaluje svůj svět veřejnosti.   
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1. 2. 1. 1. Joseph Beuys 

 1921 – 1986 

Joseph Beuys, pán v plstěném klobouku, s leteckou vestou se spoustou 

kapes a s náramkovými hodinkami.10 Byl uznávaným umělcem. Odpůrci 

označován za šarlatána a manipulanta lidí. 

Během druhé světové války pracoval jako pilot, který byl sestřelen nad 

Krymem. Zachránili ho Tataři, kteří ho léčili a poskytli mu azyl. Tato zku-

šenost, obestřená mírou tajemnosti, se prolínala Beuysovou tvorbou v po-

době uţívání zvířecích motivů a přírodních materiálů zejména plsti a tuku, 

které často vyuţíval při své umělecké činnosti. Můţeme věřit a nemusíme. 

Beuys si pohrával s pamětí, kterou vytvořil ve svém fiktivním ţivotopisu. 

Prolíná skutečnost se svou fantazií. 

„Svoboda a kreativita…jsou základní podmínkou vzniku humánní spo-

lečenské struktury, k účasti na jejímţ formování je povolán kaţdý jednotlivec 

– kaţdý člověk je umělec.“11 

Beuys pracoval s rituálem, který vnímal jako ozdravující prvek společnosti 

po válce. V roce 1964 v jedné berlínské galerii usedá na zem zavinut do 

plstěné deky.12 Na kaţdém ze dvou konců umísťuje jednoho mrtvého zajíce 

jako hlídače. V této poloze strávil devět hodin. Divák zde byl konfrontován 

s realitou umělce.  

Snaha překonat sám sebe se prolíná s úzkou hranicí mezi ţivotem a 

smrtí. Kdyţ si člověk myslí, ţe uţ nemůţe dál, dokáţe ještě dvakrát tolik. 

Pud sebezáchovy je v kaţdém z nás a mnohdy si neuvědomujeme, jak do-

káţe být silný. Pocit osamění. Realita samoty je prostorem k hlubšímu uvě-

domování si vlastních myšlenek. Je to okamţik, kdy své myšlenky slyšíme 

tak jasně, jako kdyby je vyslovoval někdo druhý. Slyšíme tlukot srdce. V 

úkrytu před světem je umělec v bezpečí, nevidí, co se odehrává v prostoru a 

s lidmi v něm. Diváci zase nevědí, co se děje s umělcem. Mezilidská komu-

nikace je tak klíčovou součástí vztahů, stejně tak jako komunikace mezi 

                                                 
10

  zdroj: ZHOŘ, Igor: Proměny soudobého výtvarného umění, s. 66 
11

  citace: REBMANNOVÁ, Hellevi: Neviditelná skulptura, s. 14  
12

  zdroj: ZHOŘ, Igor: Proměny soudobého výtvarného umění. s. 67 
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umělcem a divákem. Neočekávané chování podněcuje zamyšlení. Vydrţet 

na jednom místě a v dané poloze několik hodin je hrou s časem. Někdy pro 

nás můţe být několik minut celá věčnost a jindy uběhnou neskutečnou 

rychlostí. Uvědomit si sebe sama v prostoru a čase znamená vnímat realitu. 

Umění ţivota je nekonečným rituálem mnoha generací.  

Další podobnou akci uvedl Beuys o rok později v Dusseldorfské galerii, 

kde si potřel obličej i hlavu hustým medem, kterou si pak pokryl plátkovým 

zlatem. Následně zaujal pozici mezi obrazy s mrtvým zajícem v náručí. Akci 

nazval: „Jak vysvětlíme obrazy mrtvému zajíci?“ Konfrontoval diváky se 

současným uměním. Provokoval svým výrokem, ţe si mrtvé zvíře zachovává 

více intuitivních schopností neţ člověk.13 Poukazoval na to, ţe lidský svéh-

lavý rozum můţe být překáţkou k porozumění.  

Hlava pokryta medem je jakoby uzavřena ve svých postojích a myš-

lenkách, uzavřena ve svém světě, ale zároveň tvárná a poddajná jako med 

samotný. Zlaté plátky jsou asociací dychtivosti a touhy získat moc. Umocňují 

nepřístupnost k lidskému rozumu, který je neuchopitelný stejně jako duše. 

Rozum lpí na racionálním vysvětlení světa kolem sebe a je proměnlivý v zá-

vislosti na získaných informacích. Porozumět lze v kontextech minulosti s 

přítomností. Schopnost řečnit a říci skutečnou podstatu je uměním. Je trou-

falé řečnit k mrtvému zvířeti? A jak je to s lidmi a jejich vnímáním obsahů vyř-

čeného? Uměním je i pochopit a zapojit se do plynoucí řeči. Přispět svou 

přítomností a schopností porozumět.  

Tvorba Josepha Beuyse je velmi rozmanitá. Překračuje hranice umění i 

mezilidské komunikace. Předkládá myšlenky kaţdodennosti. Dává divákovi 

prostor k nalezení významu skrze indicie díla. Jedno téma rozvíjí ve víceru 

podob. Člověk sám sebe rozvíjí v mnoha podobách a rolích, skrze které 

promlouvá k lidem kolem sebe. Ţivot je hra na pravdu a leţ.  

                                                 
13

 citace: ZHOŘ, Igor: Proměny soudobého výtvarného umění, s. 68 
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Obr. č. 1, Jak vysvětlíme obrazy mrtvému zajíci? 

1. 2. 1. 2. Vitto Acconi 

 1940 - 

Vitto Acconi je jedním z významných představitelů tělového umění. Pro-

pojoval performance s působením na lidské tělo. Zkoumal hranice zejména 

vlastního těla. Doslova testoval fyzické moţnosti sebe sama. Plnil absurdní 

úkoly do vyčerpání vlastních sil a moţností.  

Jednou z jeho akcí se stala například Adaptation Studies (Adaptační 

studie) z roku 1970, kde se při jedné ze svých aktivit snaţil se zavázanýma 

očima chytat do rukou gumový míček. Prověřoval tím reflexy těla a pou-

kazoval na jeho nedostatky. Další takovou aktivitou bylo, ţe si opakovaně 

strkal ruku do úst, aţ se začal dávit.14 Reflexy tentokrát nezklamaly, ale moţ-

nosti těla byly omezené. Jeho agresivita vůči tělu se stupňovala. Poukázal 

na to, ţe jsme omezeni svým tělem, které nám vymezuje prostor k ţití. 

Umoţňuje nám pohyb v prostoru s přímou závislostí na smyslech a prahu 

bolesti.  

Vymezujeme se, členíme se, řadíme se a Acconi si tuto skutečnost uvě-

domoval. Opatřil tak své tělo obchodní značkou, kterou byl obtisk vzniklý 

od kousnutí do stehna. Jak sám prohlásil, nárokoval si to, co bylo jeho. 15 Na 

druhou stranu byl to také akt odcizení. Kaţdý “označený“ se stává jedním 

z mnoha. Jít s dobou znamená splývat s davem. 

                                                 
14

 zdroj: FOSTER, H.; KRAUSS, R.; BOIS, Y.; BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900, s. 567 
15

 citace: FOSTER, H.; KRAUSSEOVÁ, R.; BOIS, Y.; BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900, 
s. 567  
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Obr. č. 2, Obchodní značky 

Acconi byl ve svém činu sám, ale přesto se tak stal jedním z mnoha. Lidé 

se svým způsobem značkují a říkají tomu prestiţ. Třídní zařazení. Stejně tak 

označují vše, co si nárokují od zvířat, materiálních statků aţ po sebe sa-

motné. Máme potřebu členění a rozřazování všeho ţivého i neţivého. Je to 

znak pro srozumitelné a jasné pochopení.  

Svět obchodu podpořený reklamou dává značkám rozměr prestiţe, kterou 

viditelně ukazujeme, kam patříme. Postavení lidí se neodráţí jen v míře so-

ciální prestiţe, obchodních značkách, ale také v pohlaví, barvě pleti a osob-

nosti člověka. To jsou další ukazatele, které ale nezměníme a nezmizí jako 

Acconiho kousnutí do stehna.  Ty máme na doţivotí. 
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1. 2. 1. 3. Marina Abramovič 

 1946 - 

„Mít akorát na ţivobytí = zůstat na ţivu,“16 je mottem, původem chorvatské 

umělkyně, Mariny Abramovičové. Tělo se stává jejím nástrojem k ţivobytí a 

tudíţ i k přeţití. Překračuje a zkoumá hranice tělesnosti a vede tělo do úpl-

né krajnosti jeho moţností. Spolupracuje také se svým partnerem Ulayem, 

se kterým se doplňuje ve svých myšlenkách a realizacích.  

Abramovičová pracuje zejména s lidskou psychikou. Vyuţívá dramatizaci, 

která cíleně působí na diváka. Publikum se tak často ocitá v roli aktérů, kteří 

mají moţnost reagovat na situačně nastavenou skutečnost. Mají moţnost 

proţít společně s umělkyní její realitu a vloţit do toho sebe, své pocity a 

poznat své hranice tělesného proţitku. 

V letech 1990 – 93 vystupovala Abramovičová na jevišti, kde se v jedné 

ze svých dramatizací nechávala omotávat hady (krajtami). Diváci byli od 

umělkyně odděleni stěnou sestavenou z ledových ker.17 Působení na lidskou 

psychiku a proţívání tak bylo ještě více podmiňováno. Schopnost empatie je 

lidskou vlastností, která se za určitých okolností projevuje v kaţdém z nás. 

Přímý kontakt s touto formou zkušenosti můţe v divácích vyvolat pocity 

úzkosti, strachu nebo představy plazících se hadů po tělech samotných 

diváků. Nemoţnost přístupu a pomoci umělkyni jen umocňuje směsici pocitů 

vyvolaných situací. Dalším prvkem bylo i působení na skutečnost fyzického 

pocitu chladu. Vizualizace je silným prostředkem k práci s člověkem a jeho 

     

Obr. č. 3, Dračí hlavy 

                                                 
16

 citace: GROSENIC, Uta: Ţeny v umění 20. a 21. století, s. 8 
17

 zdroj: GROSENIC, Uta: Ţeny v umění 20. a 21. století, s. 11 
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podvědomím a při propojení s dalšími prvky jen dále zvyšuje efekt 

přímého důsledku působení. 

Abramovičová v další ze svých akcí, která proběhla v roce 2010, vyuţila 

diváky jako své médium. Nejenţe vystavila sama sebe, ale součástí se stal i 

divák. Uprostřed místnosti se posadila na ţidli ke stolu a kaţdý z diváků měl 

moţnost posadit se proti ní na volnou ţidli. Podívat se jí do očí a prohlédnout 

si umělkyni takovou, jakou v tu chvíli byla. Mohli se naţivo, na vlastní kůţi 

seznámit s Marinou a vyměnit si vzájemné pohledy. 

S jakou intenzitou se díváme druhým do očí? Jak si prohlíţíme druhé? 

Kolik známe uměleckých děl a víme, jací jsou a jak vypadají jejich autoři? Ve 

velkých městech, kde na určité ploše ţije spousta lidí, dochází k anonymitě. 

Lidé tak raději kolikrát sklopí zrak před druhým ve veřejném prostoru, aby se 

vyhnuli případnému dalšímu kontaktu. Ano, pohled z očí do očí je kontakt. 

Jeden ze způsobů komunikace. Intimní záleţitost. Můţeme se při něm cítit 

dobře, nebo naopak nejistě aţ nepříjemně. Umělkyně skrze svůj přístup dává 

výzvu lidem. Divák se můţe posadit a dívat se. Je to beztrestné, spontánní 

uţívání si něčeho ne zcela běţného mezi lidmi, kteří se osobně neznají. 

Přítomnost stolu však oznamuje určitou distanci obou aktérů. Kaţdý má 

vymezený prostor, který se dále nepřekračuje, a tudíţ se stává i soukromým 

bezpečným prostorem pro kaţdého ze zúčastněných. Lidská interakce v 

podobě gest a síla projevu vyjádřena dynamikou pohybu nepotřebuje slova, 

aby dokázala vyjádřit, co chce jeden sdělit druhému.  

      

Obr. č. 4, The Artist is present (Umělec je dar) 
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1. 2. 1. 4. Ana Mendieta 

1948 – 1985 

Ve Spojených státech v 70. letech 20. století lze sledovat vznik femi-

nistického umění, jehoţ cílem byla změna náhledu na umění a řemesla 

spojená se ţenami a objevení významných ţenských postav v rámci dějin 

lidstva.18 V další fázi se pak umělkyně zaměřily zejména na propojení sym-

bolu ţeny a těla s vnímáním kulturního dění. Ana Mendieta se prostřed-

nictvím své tvorby stala součástí. Zajímala se nejen o feministické, ale také o 

ekologické otázky. Silným motivem její tvorby bylo propojování ţenského těla 

a mateřské přírody. 

Mendieta pocházela z Kuby, ale velkou část ţivota proţila ve Spojených 

státech. Její odloučení od rodiny a rodné země se prolínalo celou její tvorbou 

v asociacích v podobě tělového a zemního umění, která také navzájem 

propojovala. Hledala vztah mezi přírodou, uměním a jí samotnou. Hledala 

místo ţeny ve světě. Umění se jí stalo prostředkem, jak se spojit se zemí – 

přírodou. Při hledání srůstala se Zemí, ve které viděla počátek, stejně jako 

v ţeně počátek lidského ţivota. Toto propojení můţeme vidět v cyklu 

fotografií s názvem Arbol de la Vida (Strom ţivota) z roku 1977. Mendieta si 

při realizaci potřela celé své tělo hlínou, trávou a postavila se před kmen 

stromu.19 Splynula s pevnými kořeny, kořeny stromu vyrůstajícího ze země. 

Medieta se stala součástí stromu a ten se stal součástí ţeny. Identitu svého 

já nalezla v Zemi, do níţ se vţila a s níţ se spojila. Navrátila se tak ke svým 

kořenům.  

Při své tvorbě vyuţívala zejména přírodních materiálů a sama příroda jí 

byla velkou inspirací. Do obrazů ţenských forem vkládala symboliku. 

Dominantní roli spatřovala v působení kultu matky Země, mytologii bohyň a 

primitivním uměním, které pociťovala jako nejvíce propojené se Zemí. Síla a 

význam ţeny je v její tvorbě citlivě zpracován. Dokazuje to například série 

nazvaná Siluetas z roku 1973 – 77.20 Silueta ţenského těla se jí stala  

                                                 
18

 citace: FOSTER, H.; KRAUSSEOVÁ, R.; BOIS, Y.; BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900, 
 s. 570 - 572 

19
 zdroj: VISO, Olga: Ana Mendieta. Earth body.  

20
 zdroj: VISO, Olga: Ana Mendieta. Earth body. 



30 
 

21
    

 

Obr. č. 5, Strom života 

prostředkem k vyjádření ţeny navracející se ke své přirozenosti promítané 

v přírodních scenériích. 

Vznikal tak otisk těla do země, který není stálý, ale je v pohybu aţ do 

svého úplného rozkladu stejně jako průběh lidského ţivota od svého 

narození aţ po smrt. Dospěla k identifikaci ţeny se Zemí a její nespou-

taností. Propojila dva světy, lidský s přírodním. Hledala svoji identitu v pa-

triarchálním světě. 

Z kritického hlediska bylo propojování ţeny s přírodou ve feministickém 

umění povaţováno za redukci ţeny na přírodu. Za její neschopnost pokroku 

ve společnosti. Umělkyně byly konfrontovány se sexistickými stereotypy 

v masové kultuře.22Jejich působení bylo často odsuzováno, ale do umění a 

společnosti přinesly nové výzvy a způsoby myšlení. Muţské nebo ţenské 

umění? Proč je oddělovat? Oba póly byly kdysi součástí jednoho celku, který 

byl rozdělen bohy. Lidé přišli o svou sílu. Kaţdý tak hledá svoji ztracenou 

část.23 Sdílíme jeden svět a kaţdý vnáší do reality vlastní pohled bytí. 

Vnímání druhého je empatií pokroku. Je to schopnost vidět a objevovat.  

Mendieta nacházela sama sebe v prostoru, kde nevládne člověk, ale 

sama příroda. Ta se stala doslova součástí její tělesnosti. Identifikovala se 

s nelidským prvkem, který má svou svobodu. Není omezen hranicemi a jeho 

působení jde napříč všemi směry. Je nenucený, přirozený, nelehký, ale 

upřímný. Je součástí nás všech, i kdyţ se uzavíráme do betonových světů.  

                                                 
21

 citace: VISO, Olga: Ana Mendieta. Earth body.  
22

 volná citace: FOSTER, H., KRAUSS, R., BOIS, Y., BUCHLOH, B.: Umění po roce 1900,  
 s. 572 

23
 zdroj: PLATON: Symposion. 

„Jsem ohromena pocitem, být odlitkem 

přírody. Skrze moje “zemní“ tělo se 

stávám pokračováním přírody a 

příroda se stává pokračováním mého 

těla.“ 21 
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Obr. č. 7, Siluety  
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1. 3. HLEDÁNÍ VLASTNÍ IDENTITY 

„Ani ta nejvyspělejší věda však nedokáţe dát lidskému ţivotu smysl, pokud 

si ho člověk nedokáţe najít sám. A nepomůţe mu ani v tom, kde ho má 

hledat.“24 

1. 3. 1. IDENTITA A IDENTIFIKACE 

Pod slovy identita a identifikace kaţdého napadne nejedna asociace. 

Pokud si na pomoc vezmeme slovník cizích slov, tak se dozvíme, ţe identita 

je totoţností, stejností nebo rovností dvou a více osob, předmětů či jevů. 

Identifikací se rozumí zjišťování totoţnosti a z pohledu psychologie je 

významem pro: ztotoţnění se s jinou osobou, zaujmutím jejích postojů, 

názorů atp.25 

Pro člověka jsou identita a identifikace důleţitou součástí ţivota. Člověk je 

předurčen k ţití ve společnosti a tudíţ s dalšími lidmi, se kterými sdílí anebo 

nesdílí své zájmy, postoje atd. Pro lidstvo je klíčová socializace, ve které se 

realizujeme a stáváme se osobností. Hledáme svoji vlastní identitu a iden-

tifikujeme se skupinou nebo společností a přijímáme za vlastní jejich hodnoty 

a postoje – ztotoţňujeme se s nimi. Socializace probíhá jiţ od narození 

v rodině, která jedinci zprostředkovává první kontakt se světem a první 

vzorce chování. Zde dochází k primární identifikaci dítěte s rodičem 

prostřednictvím nápodoby. Sekundární socializace se odehrává zejména ve 

škole a mezi vrstevníky. Do zorného pole se dostávají další idoly zprvu 

v podobě autority učitele nebo učitelky. Postupně se sem začnou řadit spo-

lečensky uznávané “hvězdy“ z okruhu kolem hudební scény, sportu, filmu a 

jiných. Dochází zde k vlivu masové kultury a působení médií. Postupem 

ţivota se tak mladý člověk setkává s mnoha podobami chování a přístupů 

k ţivotu. Hledá své vzory a zejména hledá sám sebe. Vzory jsou mu 

inspirací. Díky tomu je hlavně období dospívání velmi často bouřlivé a 

proměnlivé v přijímání hodnot a postojů. Dochází ke snaze plně se ztotoţnit 

se společenskými trendy nebo naopak se častěji projevuje vymezení se proti 

                                                 
24

 citace: KELLER, Jan; NOVOTNÝ, Petr: Úvod do filozofie, sociologie a psychologie, s. 59 
25

 zdroj: KLIMEŠ, Lumír: Slovník cizích slov. 
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masovému proudu. Terciální socializace je pak otázkou zejména našeho 

vstupu do zaměstnání. Spolu s tím se od člověka ţádá vyšší míra vyspělosti 

a zodpovědnosti.26  

Období růstu a dospívání je tak časem velkých změn jak po fyzické, tak 

po psychické stránce člověka. Dospělost je prohlubováním znalostí, na-

bíráním dalších zkušeností a celkovým zráním osobnosti člověka. Ve stáří 

rekapitulujeme a těţíme z celoţivotního úsilí. Celý ţivot je pohybem našeho 

těla a mysli. Proměňujeme se s časem a prostorem, ve kterém ţijeme. Je to 

koloběh rolí a postavení. Přijímáme role, do kterých se dostáváme a iden-

tifikujeme se s nimi nebo je vytěsňujeme a snaţíme se je vyloučit. Nalézáme 

sami sebe a nikdy nedospíváme ke konečnému stavu. Vţdy nás ovlivňují 

okolnosti ţivota a naše identita není nehybnou jednotou. Jsou sice věci, 

které nezměníme, jako je naše pohlaví, věk, původ, určité osobnostní rysy, 

ale naše myšlení a chování měnit lze. Máme moţnost volby a ţivot se skládá 

z mnoha rozhodnutí, která dále ovlivňují naše ţivotní směřování. 

Svět vidíme v obrazech, které sestavujeme ze získaných informací. Stejně 

tak vnímáme i lidi kolem nás - v obrazech. Vytváříme si představy, díky 

kterým jsme v očekávání, jak se druhý projeví a zda potvrdí, co jsme si 

mysleli, nebo naše očekávání vyvrátí. Interakce nám tak slouţí k práci 

s našimi obrazy. Obrazy malujeme, přemalováváme, formujeme nebo 

devastujeme podle typu a vývoje vzájemných vztahů.27   

1. 3. 2. Člověk a maska 

Kaţdý člověk má svá tajemství. Mnohá z nich nalézáme skryta pod 

maskou. Odhalujeme je a zase ukrýváme. Říká se, ţe ţivot je jedno velké 

divadlo, kde kaţdý zaujímá určité role, ke kterým má své řádné masky. Jen 

málokomu se odhalujeme ve své skutečné přirozenosti a citlivosti. Iden-

tifikujeme se s maskami. Maska není naší skutečnou identitou. Zakrývá, kdo 

a jací jsme. 

 

                                                 
26

 zdroj: NAKONEČNÝ, Milan: Sociální psychologie.  
27

 přednáška: MUSIL, Roman: Sociální a pedagogická komunikace.  
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Obr. č. 8, James Ensor, Edvard Munch 

Je prostředkem pro překračování tabu. Je útočištěm vnitřního já, 

pokušením, mimikrou nevšední – všednosti. Maska nebo také škraboška je 

spojována s obličejem. Obličej je náš hlavní komunikační prostředek, který 

nás individualizuje a socializuje.28  Potřebujeme oči, abychom viděli svět a 

druhé - obličeje. Potřebujeme ústa k vyslovení našich myšlenek a mimiku 

obličejových svalů k nonverbálním projevům. Působíme na druhé skrze tvar, 

barvu a vnitřní rysy obličeje. Tak to vidí aspoň většina z nás, ale mezi námi 

jsou lidé, kteří nevidí nebo nejsou schopni mluvit. Tito lidé nám tak vţdy 

připomenou, jakým klenotem jsou některé lidské všednosti těla. Na druhou 

stranu realitou je i to, ţe se dá vidět jinak neţ očima.  

Sami sebe zahalujeme do různých podob. Nasazujeme si masky, aby-

chom zakryli naše přesvědčení, nálady, úmysly a chceme působit v dobrém 

světle před druhými. Slouţí nám k tomu zejména horní polovina těla, ale 

většinou zapomínáme na nohy, které nás v mnoha věcech mohou proz-

radit.29 Můţeme si tak nasazovat nejrůznější masky a stylizovat se do mnoha 

po-dob. Spoluhráčem nám bude řeč, obličej i ruce, ale v nohách se můţe 

odha-lovat naše skutečná upřímnost, která se projevuje stylem a rozhodností 

v chůzi nebo rozloţením nohou při sezení nebo stání. Nelze mít univerzální 

návod jak na druhé, protoţe záleţí na tom, jací lidé dovedou být herci a na 

kolik jsou upřímní k sobě a k druhým lidem. Je dobré si tyto aspekty uvě-

                                                 
28

 zdroj: KRUŢÍK, Josef; NOVOTNÝ, Jaroslav: Nietzsche a člověk. s. 28 - 35 
29

 přednáška: MUSIL, Roman: Sociální a pedagogická komunikace. 
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domovat při interakci s druhým člověkem, jelikoţ nám mohou nápomoci k 

jeho poznání a lepšímu porozumění jeho chování.  

Na počátku 20. století si umělci na pozadí společenských událostí uvě-

domovali poměry mezilidských vztahů a také jejich negativní stránky. 

Průmyslová revoluce přinesla člověku stroje, usnadnění těţké práce, ţivot ve 

městech a mnoho dalšího. Přinesla ale také anonymitu, ztrátu lidských 

hodnot, nový způsob vykořisťování nebo individualizaci. Na všechny tyto 

podněty a mnohé další reagovali zejména umělci, které řadíme do směru 

nazývaný expresionismus. Expresionisté nahlíţeli pod masky a snaţili se tak 

zobrazovat skutečnou tvář člověka a jeho rozpor s okolním světem. 

Zobrazovali tenkou hranici mezi skutečností a klamem. Odkrývali duševní 

stavy člověka. Jejich ústředním prostředkem k vyjádření dramatičnosti byla 

barva. Vyuţívali vnitřní modulace a s nadsázkou zjednodušovali tvary a 

vytvářeli deformace.30 Divákovi nepředkládali kopii reality, ale realitu samu 

s její hloubkou skutečného výrazu. Podněcovali diváka k zamyšlení, pro-

vokovali konformní společnost. Nahlíţeli pod povrch. Rozkrývali lidské tváře 

a osudy. 

V rámci dějin umění 20. století bylo mnoho umělců, kteří se zabývali 

psychologickou stránkou člověka a jeho vizuální podobou. Pokud se na tuto 

problematiku podíváme z dnešní doby, zajímavou osobností je umělkyně 

Orlan, která fyzicky manipuluje s tělem a proměňuje jeho vizuální identitu. 

Pracuje s myšlením lidí a dovádí do úplných detailů představu o ideálu krásy.  

Orlan je ţena mnoha tváří. Umělkyně, která šla do důsledků v nahlíţení 

pod kůţi těla. V tomto směru se pro ni stala plastická operace vyjadřovacím 

prostředkem v umění. Od roku 1990 do roku 1993 podstoupila devět operací, 

při kterých měnila svou vizuální podobu.31 Operace se stala rituálem za 

dosaţení nového těla. Ztratila tím ale moţnost, vrátit se do původní podoby.  

Co je ideálem krásy? Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. 

Vzhled ale není zárukou kvalitního ţivota. Proměna a uvědomování si sebe 

sama musí vycházet zevnitř člověka. Orlan se svou akcí dotýkala emo-

cionální sféry lidí a prezentací akce otevírala vlastní intimitu veřejnému 
                                                 

30
 zdroj: DEMPSEY, Amy: Umělecké styly, školy a hnutí. 

31
 zdroj: www.orlan.net/archives 
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Obr. č. 9, Chirurgická operace jako performance 

publiku. Ve společnosti lze sledovat tendence rušení hranic intimního pros-

toru jedince, který se rozkrývá v mediálním světě. Docházela k proměně 

člověka na pozadí rychle se vyvíjející společnosti a proměně rolí v gen-

derové problematice. Stala se tvůrkyní vlastního těla. 

Člověk má svobodnou volbu, jakou cestu si zvolí, ale musí akceptovat 

důsledky svého jednání. Náš ţivot je jako obraz, který postupně skládáme a 

ukládáme do paměti a vtiskujeme ho do podoby našeho těla.  

Orlan jednou řekla: „Tělo je náš podpis.“32

                                                 
32

 citace: www.orlan.net/archives 
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1. 3. 3. Dvě tváře – moţnosti reality 

Umění je prostředkem komunikace mezi lidmi. Zprostředkovává nám 

představy druhých lidí, smýšlení celých skupin a národů. Můţeme v něm 

nalézat své myšlenky, odpovědi na otázky, ale také můţeme chtít pochopit 

skutečný záměr umělců. Z historického hlediska se skutečné záměry něk-

terých uměleckých děl nedají s určitou přesností určit, a tudíţ vzniká prostor 

pro polemiku vědců i laické veřejnosti nad tím, jak to mohlo být. Vţdy je ale 

důleţité znát souvislosti, díky kterým máme moţnost pochopit myšlení lidí, 

které se nám můţe zdát vzdálené od toho našeho. Lidé do umění promítají 

také své zkušenosti a umělecká díla tak mohou být chápána v kaţdé době 

s jistou odlišností. Lidé jim tak někdy přikládají specifické významy spojené 

s dobovou situací a proměňují původní významy.  

Umění se nevztahuje jen na tvorbu neţivých objektů, ale objektem umění 

se můţe stát samotný člověk ve svém vyjádření. Zdobení těla v mnoha ze 

svých podob je ţivým důkazem moţností vnímání těla a tělesnosti v umění. 

Můţe stát za uměleckým záměrem, nahodilostí aktuálních trendů, ale také za 

ztotoţněním se s ţivotním postojem anebo uznáním hodnot dané společnosti 

- kultury. Ztotoţnění se s danou kulturou můţeme například spatřovat v rituálu 

islámských ţen, které si malují ruce henou. Tetování je svým způsobem 

přísahou věrnosti víře, které nebolí, ale ţivot těchto ţen mnohdy bolestivý být 

můţe. Na druhé straně skutečnou a bolestivou přísahou věrnosti skupině 

podstupují členové jakuzy, kteří si nechávají tetovat celé oblasti těla bohatými 

ornamenty. Oba přístupy k tetování těla symbolizují věrnost, vnitřní přání jejich 

nositelů a jejich místo ve společnosti. Představují neměnnou tradici, která 

v sobě skrývá sílu. Rozcházejí se však ve svém přístupu k sobě a ke druhým. 

Stojí ve vzájemné opozici. Ţivot islámských ţen je majetkem vlastníků, jakuza 

je vlastníkem ţivotů. 
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1. 3. 3. 1. Ruce ženy jako symbol modlitby 

Lidé odjakţiva hledali smysl bytí. Dodnes si vytváříme představy o světě. 

Tyto představy podkládáme nejrůznějšími metodami a způsoby ať vědeckými 

nebo duchovními. Řešíme otázky: Odkud jsme? Kdo jsme? Kam směřu-

jeme?…V rámci celého světa je v lidech zakořeněna představa boha, který 

stvořil svět. Víra v něj a jeho hodnoty je prezentována náboţenstvím. Aţ 

s nástupem moderní společnosti začíná být bůh racionalizován a některými 

lidmi doslova vyměněn za vědu.  Do boha lidé vkládají svoji zkušenost, která 

se předává z generace na generaci a jeho podoba závisí na kontextu dané 

kultury v prostoru a čase. Ať uţ je člověk věřící nebo ne, bohové tu jsou 

s námi i dnes.  

Mírou tělesnosti, kterou lidé většinou do nich vkládají, je pro mnohé svým 

způsobem to, s čím se mohou ztotoţnit, uchopit a dát tak svému ţivotu 

smysl. Bohů a bůţků bychom nalezli mnoho. Lidé chtějí věřit, i kdyţ své víře 

neříkají náboţenství. Věří a to jim dodává určitý řád v jejich ţivotech. 

Evropskou dominanci si dodnes udrţuje symbol Jeţíše Krista a s ním 

spojované křesťanství. Je to dohoda lidí, jak mezi sebou a společně 

fungovat. Je to nástroj moci, jak ovládat. Je to pokora a smysl ţivota. 

V opozici ale i v určité jednotě k Jeţíšovi stojí Mohamed, ale také Mojţíš. 

Křesťanství, islám a judaismus jsou tři různé přístupy, jak přijímat sebe 

sama, druhé a jak nahlíţet na svět.  

Islám je náboţenství, které jiţ v dávné historii mělo snahy o podmanění 

evropské kultury. Zejména díky válečným bojům, které na starém kontinentě 

probíhali od 8. století při vpádech arabských vojsk. Z křesťanství a islámu se 

tak stali odvěcí nepřátelé. Jeden z rozdílů mezi nimi je, ţe pro islám na rozdíl 

od křesťanství je zásadní pozemský ţivot nad nadpozemským.  

Z pohledu výtvarného umění odráţející sílu náboţenství se objektem 

zájmu mohou stát ruce magrebských ţen. Ruce předkládající věrnost 

tradicím a víře v Alláha. Ruce ţeny, jejíţ postavení je naprosto odlišné od 

ţen ţijících v takzvané moderní společnosti. Islám symbolizuje pevnost a  
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Obr. č. 10, Malované ruce henou 

stálost. Je to víra lidí, kteří ţijí teď a tady na tomto světě. Pojďme se tedy 

podívat blíţe na tradiční ţenu islámských poměrů. 

Magreb se rozkládá v severní části Afriky a jeho ráz z dob minulých 

můţeme spatřovat jiţ ve španělské Granadě prostřednictvím architektury. 

Tato africká oblast věrná islámské víře v sobě skrývá umění, které máme 

moţnost obdivovat. Jeho nositelkami jsou jiţ zmíněné magrebské ţeny, 

které si ruce malují henou. Magreb nás tímto odkazuje na velmi silně 

zakořeněnou tradici tetování henou.  

Malba rukou je pro tyto ţeny symbolem modlitby, talismanem ochrany. Je 

to dávná tradice spočívající v rituálu, který nevěsta provádí před svatbou a 

účastní se ho i její nastávající partner, rodina a jejich přátelé. Linie vznikající 

při malování henou mají zahánět uhranutí a naopak přinést domácí štěstí a 

zejména plodnost ţeny. Ruce ţeně maluje její nastávající tchýně, která je 

rozhodující osobou při schvalování sňatku.33 Tchýně se po svatbě stává 

vůdčí postavou pro novomanţelku a stará se o její další výchovu, která 

směřuje k tomu, aby se mladá ţena plně přizpůsobila manţelovi, rodině a 

chodu celé domácnosti. Ţeny si takto předávají tuto tradici z generace na 

generaci a tím si předávají i tajemství rituálu tetování henou. 

Ţena v islámské kultuře má své přesně dané místo, které je podloţeno i 

právními předpisy, jeţ stvrzují, ţe je povinna poslušností a úctou ke svému 

muţi. Manţelství tak pro ţenu znamená úplnou závislost na manţelovi. 

                                                 
33

 zdroj: Největší záhady světa, s. 88 - 89  
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Kdeţto manţelství pro muţe je panstvím, do kterého vstupuje nejedna ţena. 

Islámské rodiny jsou tak protkány muţovou polygamií. 

Korán říká, ţe jsou muţi ţenám nadřazeni s odkazem na Alláha, který 

upřednostnil jednoho před druhým. Díky tomu vzniklo přesvědčení, ţe je 

ţena méněcenná a není hodna dosáhnout muţových kvalit v intelektu, 

psychice, morálce a ve fyzické zdatnosti.34 Tímto přesvědčením se muţ 

ospravedlňuje za hrubé zacházení se ţenou. Avšak hrubé jednání jednou 

můţe převzít ţena sama v momentě, kdy se stává tchýní, jelikoţ aţ v tento 

moment dosahuje uznání a úcty. Tetování henou je tudíţ i symbolem 

uzavření se, odchodu z rodného domu a poslušnosti manţelovi a tchýni. 

Ţena musí ctít a dodrţovat pravidla manţelovy rodiny, jinak by jí mohl hrozit 

krutý trest – ukamenování. Ţivot tak proţijí ve skrytu svých oděvů, 

v ornamentu z heny, s ukrytou harmonií ţenských těl patřících jen jejich 

manţelům. Krása tetování tak skrývá mnohdy krutou realitu. Označuje ţeny 

a zpečeťuje jejich osud. 

Korán ţenu vyobrazuje jako manţelku a matku, coţ má být jejím ţivotním 

údělem. Jako tu, která má být oporou svého muţe a udrţovatelkou rodinné 

pospolitosti. Písmo povoluje polygamii ve vztazích, ale důleţitým prvkem se 

stává i udrţitelnost rodu. Korán řeší otázky pozemského ţivota, který by měl 

věřící plnohodnotně naplnit. Kaţdý odkaz je ve své postatě závislý na 

výkladu a chápání lidí. 

Tetování henou pochází z Egypta a samotný prášek pro malování vzniká 

umletím listů heny (trnitý keř). Prášek se míchá s oleji a pak se vtírá do kůţe. 

Henou se maluje i celé tělo, coţ je nazýváno jako kresba Medhi.35 

 V náboţenství a v umění lze nalézat jednotu. Spojenectví obou sfér lze 

sledovat jiţ od jejich vzniku. Zpodobněné zvíře, které mělo předat svoji sílu 

lovci nebo chrámy vystupující do nebes a přibliţující se boţímu království. 

Umění je svědkem lidského myšlení a víry. V umění nalézáme míru trans-

cendentna, symboliky a lidského proţívání. Stejné prvky objevujeme také i 

v náboţenství. 

                                                 
34

 zdroj: IZEDBEGOVIČ, Ali: Islám mezi východem a západem.  
35

 volná citace: Největší záhady světa, s. 89 
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Malování na tělo se stává prostředkem k vyjádření naléhavosti islámským 

poměrů, které vyuţívají umělci ţijící mimo islámský svět. Jednou z nich je 

také umělkyně Shirin Neshat, která upoutává diváky silou proţitků. Ne-

pochází z oblasti Magrebu, ale z Malé Asie, která je domovem islámu.  

1. 3. 3. 2. Shirin Neshat 

1957 - 

Shirin Neshat je umělkyní pocházející z Íránu a dnes ţijící a pracující 

v New Yorku. Ve své zemi je zavrhovaná pro svou uměleckou tvorbu a 

smýšlení. Polemizuje nad feminismem, diskriminací a kritikou islámské 

kultury. Neshat pouţívá ve své tvorbě sílu symbolů. Ve fotografické sérii 

z roku 1993 nazvané Allahovy ţeny propojila malování na odkryté části těla 

(obličej, ruce, nohy) s poezií íránských ţen, doplněné puškami a květinami. 

Běţný divák euro-amerického charakteru vnímá perské písmo hlavně jako 

ornament, ale i tak si uvědomuje váţnost a naléhavost skrytou v poezii.36  

Texty, jimiţ popisovala odhalené části těla, se vztahují k tématům tělesnosti 

spojené se studem, sexualitou, smyslností ale také se vztahem muţe a ţeny. 

Vyjadřuje se zejména skrze film, kde staví do protikladů západní a islámskou 

kulturu, muţe a ţenu, svobodu a poslušnost nebo tradici a modernismus. 

V roce 1998 natočila film Turbulent, ve kterém proti sobě stojí muţ a ţena 

íránských poměrů, kteří poměřují své síly ve zpěvu. Ţena zpívá beze slov, 

     

Obr. č. 11, Alláhovy ženy 

                                                 
36

 zdroj: GROSENIC, Uta: Ţeny v umění 20. a 21. století, s. 136 
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sama v prostoru s muţem. Kdyţ začne zpívat jeden, druhý mlčí a nao-

pak.37 Akt plný emocí. Ţena se stává vítězkou, která umlčí muţe. Uskuteční 

se to, co by za realistických okolností nebylo moţné. Ţenám v Íránu je i 

vstup na hudební představení zakázán.  

V dalším ze svých filmů poukazuje na islámský přístup v oddělené 

výchově muţů a ţen a na jejich budoucí předurčenost. Polarita mezi muţem 

a ţenou je motivem k reakci na upozorňování na zacházení se ţenami, které 

zasahuje jejich intimitu – znásilňování, prostituce. Neshatová pracuje se 

sílou obrazů, gest a zvuků. Filmy jsou redukovány na čistou podstatu. 

Dualismus je významným prvkem, který se prolíná Neshatinou tvorbou a 

vyjadřuje tak její postavení mezi dvěma kulturami, ve kterých ţije. Vyjadřuje 

její roz-polcenost v nazírání na islám a postavení ţeny v něm. 

Emancipace islámských ţen pomalu stoupá. Avšak tradice jsou v této 

kultuře velmi silně zakotveny a podloţeny Koránem. Kaţdý je silně ovlivněn 

tím, do jaké rodiny se narodil a v jaké společnosti ţije. Díky tomu přijímá za 

své hodnoty a normy dané společnosti a její kultury. Lidé neberou svět 

takový, jaký ve skutečnosti je, ale takový jaký ho chápou. Není to tedy tichá 

vzpoura islámských ţen vůči muţům a náboţenství, ale touha po uznání a 

úctě. 

 

Obr. č. 12, Turbulent 

                                                 
37

 zdroj: GROSENIC, Uta: Ţeny v umění 20. a 21. století, s. 139 
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1. 3. 3. 3. Krajnost těla a duše – realita jménem Jakuza 

„Kdyţ jsem zestárnul, pochopil jsem, jak špinavý a prázdný byl můj ţivot, a nyní 

se denně modlím k Budhově soše, kterou jsem umístil ve svém domě. Avšak velmi 

dobře vím, ţe jakmile opustím tento svět, zastavím se přímo v pekle.“ 

Šozo Ijiči: Zpověď příslušníka jakuzy38 

Japonská jakuza je v současné době jedna z nejpočetnějších zloči-

neckých organizací světa. Těla zasvěcených mafii zdobí tetování, kterým se 

s ní takto identifikují. Původní význam tetování byl spojen s japonskými císaři 

a jejich zdobením těla motivy různých ornamentů, kterým se přikládaly 

významy. Tato technika zdobení těla se postupně stávala ornamentálním 

uměním, které se časem stalo součástí světa zločinu, a jeho původní 

význam se vytrácel.  

Nový přístupu veřejnosti k tetování jeho nositele začala vylučovat ze 

společnosti a dokonce se ho zříkala i vlastní rodina. Tetované motivy udá-

valy informace o jedinci – odkud přišel, typ vězení, ale také, kolik spáchal 

zločinů atd. aţ se postupně tetování stalo identifikačním znakem příslušníka 

jakuzy. Tato zločinecká organizace se stala útočištěm lidem z okraje spo-

lečnosti, kterými druzí opovrhovali. Byla a dodnes je moţností přístupu 

k lepšímu ţivotu, který symbolizuje přísun peněz za cenu neznající hranic. 

Jakuza se formovala jiţ od 16. – 17. století, kdy se začalo vytrácet 

vznešené postavení samurajů, protoţe v období klidu a míru lidé 

nepotřebovali jejich ochranu. Někteří samurajové ale nedokázali ţít jako 

běţní občané společnosti a vytvářeli zločinecké skupiny, se kterými napadali 

obyvatele měst. Tato situace dala vzniknout občanské domobraně nazývané 

mači jokko, která bránila obyvatelstvo v daných městech. Svým působením 

ovlivnili zánik samurajů. Mači jokko jednali při svých aktivitách mimo dosah 

zákona, a tak postupně zaujali místo předcházejících nemorálně jednajících 

skupin samurajů a stali se obávanou jakuzou.39 Dnes jsou činní na poli 

hazardních her a ilegálních aktivit.  

                                                 
38

 citace: Největší záhady světa, s. 90 - 92 
39

 volná citace: REYNOLDS, J.: Historie tajných spolků, organizací a sekt, s. 144 – 145 
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Obr. č. 13, Rituál tetování 

Řídí se přísným řádem a moţná je to s podivem, ale dodnes je jejich 

heslem - ochrana obyčejných lidí. Samotný název jakuza by se dal přeloţit 

dvěma způsoby. Jednak jako dlouhá ruka nebo označení čísel 8JA – 9KU – 

3ZA, který je pouţíván při hře v kostky nebo při karetní hře a její součet činí 

20, coţ je povaţováno za nejhorší moţnou prohru při hře.40 Organizace se 

dělí na klany. Skládají se z členů, kteří si volí svého vůdce. Její členové by 

měli být stateční a odhodlaní pro vše – i pro tetování. Bolest proţívající při 

zdobení těla sebou nese doţivotní věrnost skupině. Příslušníci jakuzy se 

mezi sebou odlišují na věrné a zrádce. Ten, kdo zradí svoji skupinu, je 

sankciován ve formě uříznutí článku prstu na ruce. Tento akt je nazýván 

yubitsume. Zrádce musí trest podstoupit před svým vůdcem. Musí si prst 

sám uříznout a přitom nesmí projevit známku bolesti. Doţivotně tak nese 

svůj přečin a sniţuje tak své postavení. 

Japonské tetování se původně vytvářelo ručně pomocí dřevěného kolíku, 

k němuţ se připojovalo asi tucet jehel podle intenzity barvy a druhu kresby. 

Jednou rukou se natahovala kůţe a druhou rukou se rytmicky poklepávalo na 

tetované místo41. Zdobení těla nejdříve začínalo u malých kreseb a aţ od 

konce 18. století postupně přecházelo ke zdobení velkých oblastí těla 

zejména zad, hrudi a pak i dalších částí. Jako důvod této změny bývá 

uváděno stigma, které si tetovaný sebou nesl se zařazením na neţádoucí  

 

                                                 
40

 zdroj: REYNOLDS, John: Historie tajných spolků, organizací a sekt, s. 146 
41

 citace: Největší záhady světa. s. 91 

Doktrína jakuzy 
„Řekne-li tvůj pán, ţe tahle 

vrána je bílá, musíš 
souhlasit, ţe je bílá.“ 40 
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Obr. č., 14, Členství jakuza 

vrstvy společnosti a tak v novém pojetí byla původní kresba překryta roz-

měrnější, která zakryla původní významy tetování. Motivy tetování členů ja-

kuzy jsou spjaty s tradičními motivy japonské kultury v podobě draků, květin, 

přírodních scenérií. Kaţdý klan má dále svůj identifikační znak v podobě 

specifického tetovaného ornamentu.  

Od poloviny 19. století se začínalo tetování popularizovat a vzbuzovalo 

nadšení i ve světě. V tomto směru měla velký vliv beletrie  Suikoden, která 

líčila postavy z okraje společnosti jako hrdiny. V knize se také objevují 

milenecké páry, které stvrzují svou lásku skrze tetování.42 Lidé opomíjeli 

skutečný reálný svět postav, kdy je jejich tetování spojovalo se zločinem a 

kde není nikdo hrdinou. 

Dnes jsou členové jakuzy propleteni společností tak, ţe se říká, ţe by bez 

nich padla japonská ekonomika. Na první pohled bychom je jen stěţí poznali 

a to jen díky useknutému malíčku, jelikoţ svá tetování ukrývají pod oděvem 

a jejich tělový ornament mohou vidět pouze jejich nejbliţší a zejména rodina. 

Jejich zasvěcení je tajný akt, jako je tajemná celá organizace. Bolest tetování 

je jako bolest, kterou jakuza prolívá společností ve formě vraţd, prostituce a 

“špinavého“ obchodu. Tetování se dostává člověku pod kůţi jako se jakuza 

dostává pod kůţi japonské společnosti a jen stěţí lze na této situaci něco 

změnit. 

                                                 
42

 volná citace: Největší záhady světa, s. 90 - 92 
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2. MIMIKRY - OBRAZÁRNA VŠEDNOSTI 

Co je všem lidem společné? Společná je zkušenost tělesnosti. Bolest nám 

vţdy připomíná, kým jsme. Tělo je naším prostorem pro ţivot. Omezuje nás. 

Zprostředkovává nám dimenzi světa. Ve své podstatě je naším prostředkem, 

kterým se vyjadřujeme, tvoříme, jsme. Je naší přirozeností a intimitou zá-

roveň. Skrýváme ho v materiálech, abychom ho uchránili před vnějšími vlivy 

a zároveň tím podněcovali fantazii druhých. Odkrýváme jeho tajnosti 

v očekávání blízké osoby. Tělo je pomyslnou ulitou pro naši duši. Je to 

spojenectví, které bez vzájemné spolupráce nemá vyhlídky na ţivot. 

Ve společnosti pojem tělesnosti a těla nabývá hodnot spojených se 

seberealizací a obţivou. Mohou nás obklopovat těla nejrůznějších kvalit a 

nepotřebujeme k tomu mnoho. Stačí kliknout myší a vyuţít moţnosti inter-

netu. Zapnout televizi. Stačí se na ulici rozhlédnout kolem sebe, dívat se, číst 

v obrazech nebo se vidět v zrcadle.  Tělo je prodejným artiklem a jeho zpros-

tředkovatelem z pohledu dneška se stal zejména mediální svět. Média na 

nás kaţdodenně působí prostřednictvím reklam, televizních pořadů, ale také 

filmů nebo tisku. Formují se masy těl na pozadí masové kultury. Nelze se 

ubránit a je to součást ţivota dnešní doby. Nelze ale přijímat vše, co se nám 

předkládá a proto si vybíráme. Hledáme hodnoty a kvality, které nás naplňují. 

2. 1. MIMIKRY 

Slovo mimikry uţíváme zejména ve spojitosti s biologií. Význam slova bý-

vá specifikován jako vnější podobnost mezi dvěma blíţe nepřizpůsobivými 

druhy ţivočichů nebo rostlin. Jeden druh organismu napodobuje druhý proto, 

aby dosáhl svých cílů. Cíle mají duální charakter, kdy jedni klamou nepřítele 

a druzí klamou oběť. Mimetici, jak se také říká těmto druhům, se tak mohou 

po celý ţivot maskovat a napodobovat vzhled nebo některé způsoby chování 

jiných druhů. Je to způsob jak přeţít.43 

 Jakou mají mimikry spojitost se světem lidí? Nápodoba je pro člověka 

přirozeným procesem v rámci socializace. Funguje jak vizuálně v napo-

dobování vzhledu, tak vnitře v nápodobě chování. Je to způsob, jak se zač-

                                                 
43

 zdroj: Tajemství přírody, s. 266 
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lenit do společnosti a splynout s lidmi kolem nás. Tato nápodoba je však 

dějem probíhajícím v rámci jednoho druhu. V určité parafrázi lze mimetické 

chování vnímat jako vztah jedince a medií. Tohoto stavu vyuţívá zejména 

reklama, která působí na jedince ve snaze zformovat ho tak, aby dosáhla 

svých cílů. V tomto směru můţeme tělo vidět jako médium, které lze přetvořit 

do nejrůznějších forem. Vizuálně se člověk vymezuje zejména skrze oděv, 

kůţi, vlasy a objem těla. Reklama zde působí jako pomyslná továrna na 

dokonalost. Nabízí symetrické krásné tělo s hladkou pletí, hedvábnými vlasy 

a vţdy dobře naladěné. Kaţdý chce dobře vypadat a reklama se tak můţe 

stát zprostředkovatelem k dosaţení našich zájmů. Média dávají tvar ţenám i 

muţům. Předkládají nám tělesné vzory a radí, jak bychom měli vypadat, jak 

bychom se měli chovat a co pro to udělat, abychom dosáhli na stanovené 

cíle. Zde nám mohou být nápomocné oděvní obchody, salóny nebo vyšší 

instance estetické medicíny. Jsou to místa, kde se mohou plnit sny o 

dokonalosti. Můţeme si koupit nový úsměv, ladné křivky nebo změnit šatník. 

Můţeme se proměnit ve svůj idol. Nasadit si masku a ţít v novém těle. Jak jiţ 

bylo jednou napsáno, tak proměna zevnějšku není návodem na lepší a 

kvalitnější ţivot. 

Myslíme si, jakou máme moţnost svobodné volby, ale neuvědomujeme si, 

kolik věcí děláme podvědomě a jak nás formují média s těmi, kdo za nimi 

stojí. Jako fiktivní ţivotopis mladé ţeny z plakátu. 

„Kdysi platilo, ţe to nejhorší, co jste o někom mohli říci, bylo, ţe se prodal. 

Dnes je tím nejhorším, co o někom můţete říct, to, ţe je neprodejný.“ 

Robert Reich44 

                                                 
44

 citace: Keller, Jan, Novotný, Petr: Úvod do filozofie, sociologie a psychologie, s. 80  
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Obr. č. 14, Mimikry 

 
Obr. č. 15, Tělo 
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Člověk dneška je determinován nastavením společnosti, která funguje ve 

světě techniky, rovnosti, kultu mládí, konzumu, informací a tak bychom mohli 

jmenovat další z mnoha determinantů. Lipovetsky běţného člověka vymezuje 

jako toho, co o sebe musí neustále pečovat, zkoumat se, udrţovat se mladý, 

ale také tím, co je tzv. v obraze a má informace, je iniciativní, kritizuje a 

uvaţuje o nejjednodušších úkonech typu, jaké auto si koupím nebo kam 

pojedu na dovolenou. Dále pouţívá ve vztahu k člověku pojmy recyklovat a 

testovat.45 Kaţdý, kdo se nechce smířit s projevy stárnutí, vstupuje do 

procesu recyklace a své tělo testuje, co vydrţí. Dnes máme moţnost 

sledovat některé starší lidi, kteří vypadají, ale zároveň se i mnohý z nich 

chovají jako ti “mladí“. Na druhou stranu je i mnoho teenageru, kteří se snaţí 

přiblíţit dospělosti svým zevnějškem. Starší lidé tak recyklují svá těla pod 

působením speciální kosmetiky, léků, pod rukou specialistů v salónech krásy 

nebo pod skalpelem estetické medicíny. Teenageři si nasazují pomyslné 

masky dospělosti a všichni se snaţí ţít naplno. Kult mládí je silným 

podnětem pro reklamu, která všem nabízí krásu na počkání. 

Rovnost mezi lidmi. Cíl, který se naplňuje v naší společnosti zejména 

v rámci rovnosti muţe a ţeny. Projevuje se mimo jiné i při péči o tělo a jeho 

vizuální prezentaci. Kalhoty pro ţeny a make-up pro muţe jsou jedny 

z mnoha příkladů, které můţeme vidět ve společnosti. Rovnost, jednota a 

svoboda volby jsou podporovány novotou a moţností změn. Popularizace 

časopisů dále podporuje formování ţivotních stylů obou pohlaví. Časopisy 

pro muţe i pro ţeny dnes obsahují prvky původně připisované druhému 

pohlaví. Péče o tělo jiţ není výsadou jen ţen.  

Být “in“, je na místě. Vţdy převládá zájem zejména o věci, které jsou 

momentálně moderní, jsou v módě. Mnoho z nás je touţí mít. Společnost je 

tak pod vlivem mezinárodních módních vzorů, které jsou nabízeny v mnoha 

druzích kvality, která se odvíjí od finančních moţností jednotlivce. Značkové 

zboţí tak můţe mít v závěru kde kdo a stírají se tak pomyslné rozdíly ve 

společenských vrstvách po vizuální stránce jednotlivce. 

 
                                                 

45
volná citace: LIPOVETSKY, Gilles: Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu, 
s. 130 - 132 
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2. 2. KATALOG 

Výstupem bakalářské práce je katalog, který reaguje na popularitu 

módních časopisů a na fenomén úpravy těla, který se stává jednotný mnoha 

lidem. Být upravený podle společenské normy je standard, který se většinou 

stává přirozenou součástí ţivotního stylu. Úprava těla je realizována pod 

vlivem módních vln a nejrůznějších trendů v podobě úpravy vlasů nebo 

například pleti. Majoritní kultura díky tomu dostává jednotný ráz, který se 

nabízí jako moţnost pro jednotlivce. Je to značka s názvem “in“ a bezpro-

blémovým začleněním se do většinové společnosti. 

Katalog je sloţen z fotek jedné modelky, která pózovala v různých oděvech. 

Vznikla tak série leţérní, nepřítomné, zamyšlené ţeny, která se proměňuje 

díky nonverbálnímu výrazu a různosti oděvu. Podtitul katalogu je: ME – 

MYSELF – MY BODY. Středem se tak stává naše já. Osobnost, kterou 

hýčkáme před zrcadlem. Je to čas, který trávíme sami se sebou. Stejně tak, 

jak nás nabádá spousta časopisů, abychom hýčkali svá těla a mysleli jsme 

na sebe. Výraz modelky prozrazuje nezájem o okolí. Fotky jsou dále graficky 

upravované stejně tak, jako dochází k úpravě obrázků v časopisech. 

Zvolila jsem ţenu, jelikoţ podle mého názoru v reklamě převaţuje právě 

postava ţeny stejně tak, jako se na trhu nabízí více časopisů pro ţeny neţ 

pro muţe. Pokud zhodnotíme módní obchody, tak je jich také poměrně více 

neţ těch pro muţe. Díky tomu jsou muţi, kteří navštěvují často kadeřnické a 

kosmetické salóny většinou povaţováni za homosexuály a nebo 

metrosexuály. Avšak kdyţ ţeny chtějí rovnost, tak s jejich emancipací 

v muţské sféře musejí počítat s tím, ţe i muţi mohou svým způsobem 

pronikat do světa ţen. Některé formy péče o tělo, například depilace určitých 

partií těla, je dnes u muţů brána za samozřejmost, ale přitom v nedávných 

80. - 90. letech nic takového u muţů nebylo očekáváno.  

Stále dominuje ţena jako nositelka krásy stejně tak, jako ţe se častěji set-

káme se soutěţemi krásy pro ţeny neţ pro muţe.  

Tělo je prostředek k vyjádření své sounáleţitosti k tomu, jaký vyznáváme 

ţivotní styl a zda uznáváme kulturní poměry, ve kterých se nacházíme. 

Kaţdá společnost se vymezuje určitým způsobem myšlení, ke kterému patří i 
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vizuální charakter těla, jenţ se stává pomyslnou signalizační značkou, která 

druhým napovídá, kam by nás mohli zařadit. 

2. 3. OBRAZÁRNA VŠEDNOSTI 

    

wo
men

 

Obr. č. 16, ME – MYSELF – MY BODY  
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Obrazárna všednosti 

Jsem tělem společnosti 

Jsem vaší součástí a Vy se nebráníte 

Jsem všednost kaţdodennosti 

Jsem stereotypním lákadlem 

Jsem 

 
Obr. č. 17, mb – my body 

 
Obr. č. 18, Oděvní uniformita 
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Obr. č. 19, Nepřítomnost 

 

Obr. č. 20, Nepřítomnost mb 
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Obr. č. 21, Karta I 

 

Obr. č. 21, Karta II 
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Obr. č. 23, Oděvní uniformita I 

 

 
Obr. č. 23, Myself 
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Obr. č. 24, Obrazárna všednosti 
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 PEDAGOGICKÁ ČÁST 
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3. PROMĚNY JEDNOHO TÉMATU VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ 

3. 1. GALERIJNÍ ANIMACE/PŘÍBĚHY MÍS A VÁZ 

Autoři  Jana Kábrtová 

Martina Štochlová 

Zdeňka Vološínová 

Spolupráce PhDr. Hana Havlůjová 

Mgr. Vladimíra Sehnalíková 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

Místo realizace Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

Sbírka   Sklo, keramika, porcelán 

Cílová skupina 6. třída ZŠ (11-13let)/odpovídající ročníky gymnázií 

Doba realizace 90 minut 

Klíčová slova antika - mytologie - křesťanství - atributy 

- Ikonografie - renesance - orient 

Východiska 

Projekt byl vytvořen pro Uměleckoprůmyslové museum s cílem vyuţít jeho 

vzdělávací potenciál tak, aby reagoval na vzdělávací potřeby dětí v 6. třídě 

ZŠ v rámci dokumentu RVP. 

Anotace 

Skrze program se děti seznámí s expozicí keramiky a skla, kde mohou 

porovnávat nejen způsoby výtvarného vyjadřování evropských kultur v 

průběhu času. Také si vyzkouší práci restaurátora, který dotváří historická 

díla pomocí určitých vodítek a vlastní fantazie. 

Cíle 

Cílem projektu je, aby ţáci vytvořili vlastní interpretaci mytologického nebo 

ikonografického námětu. K tvorbě budou vyuţívat uměleckých předmětů tak, 

aby si osvojili základní pojmy z výtvarné a umělecké teorie a zásady iko-

nografické metody. 
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Realizace 

Varianta - Projekt pro jednoho lektora  

 Výklad na téma restaurování – práce restaurátora 

 Práce s pracovními listy 

 Ţáci pracují v jedné skupině – v rámci dílčích aktivit dochází k rozdělení 

do skupin 

Obsah 

1. Motivace 

2. Poznání 

3. Reflexe 

4. Závěr 

1. Motivace 

Brainstorming 

 Co vše ţáci vědí? 

Jaké jsou způsoby poznávání minulosti?  

Víte, jaký je rozdíl mezi kulturou a výtvarným obdobím? 

Co víte o Věstonické Venuši? Kdy člověk začal vyrábět keramické 

předměty? 

Co si představíte pod pojmem antika? 

Jak si vykládá křesťanství zrození člověka a kde se o tom můţeme 

dočíst? 

Co tě napadne, kdyţ se řekne orient? 

 Zamyšlení nad určitými pojmy 

mytologie – alegorie – atributy - ikonografie 

2. Poznání 

Restaurování a jeho moţnosti 

Lektor uvede ţáky do problematiky restaurování historicky významných 

předmětů/ památek.  

 Kdo je to restaurátor a v čem spočívá jeho práce? (techniky a moţnosti) 

 Přínos pro společnost – poznávání historie lidstva  
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 Ţáci se v expozici muzea seznámí s vybranými exponáty uţitého umění. 

Vyslechnou si výklad námětů, které jsou na daných exponátech 

zobrazeny, v pojetí odborníků.  

 4 exponáty – viz Pouţité exponáty, s. 64 

 Diskuse o námětech 

3. Reflexe 

Dramatické ztvárnění výjevu 

Ţáci se rozdělí do čtyř skupin a kaţdá skupina si připraví dramatické 

ztvárnění výjevu vybraného exponátu, které následně předvede v prostoru 

expozice ostatním spoluţákům. 

 4 skupiny a 4 jiţ předem dané exponáty  

 Příprava vystoupení 

 Přehrání výjevu 

 Shrnutí – společné zhodnocení předvedených výkonů 

Hra na restaurátora 

Ţáci si vyzkouší domyslet a dokreslit chybějící část biblického výjevu a 

doplnit tak mozaiku příběhu. 

Doplňující otázky 

Z čeho vycházejí a co jsou mytologické příběhy? 

Objasněte význam slova kalokagathia a řekněte, ke které kultuře náleţí? 

Na jaké řecké bohy si vzpomeneš? 

Co to jsou atributy a kde se s nimi můţeme setkat? 

Kolik bylo apoštolů a jaká měli jména? 

Kolik králů se klanělo Jeţíškovi?  

Co je to uţité umění? 

Jaká je hlavní činnost restaurátora?  

Jaké materiály je moţné restaurovat? 

Co je to reliéf? Kde se s ním můţete setkat? 

Jaký je rozdíl mezi antickým a křesťanským náboţenstvím? 

Kde vznikl porcelán? Víte, jaké další objevy Evropě přinesla tato země? 

Znáš některého historicky významného mořeplavce?  

V čem se liší kultura Asie od Evropy? 
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4. Závěr 

 Shrnutí celého programu 

 Prostor pro vyjádření ţáků nad otázkou: „Jak se vám pracovalo a jak jste 

se přitom cítili?“ 

 Poděkování a rozloučení 

Výstupy  Pracovní listy, divadelní představení 

Pomůcky  Psací a kreslící potřeby (propisky, tuţky, pastelky) 

Dokumentace  Fotografie, videozáznam, poznámky lektora 

Časové rozvrţení 

Expozice 

 10 minut  Brainstorming 

 20 minut   Poznání – Restaurování 

 Příběhy uţitého umění 

 15 minut  Hra na restaurátora 

Práce s pracovními listy 

 30 minut Dramatické ztvárnění výjevu 

 10 minut  Doplňující otázky 

 5 minut  Závěr 
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3. 1. 1. Pracovní listy 

 Co víš o těchto pojmech? Jedná se o kulturu nebo výtvarné období? 

Antika – Křesťanství – Renesance – Orient 

 Zamysli se a objasni tyto pojmy: 

Mytologie 

Alegorie 

Atributy 

Ikonografie 

 Exponáty a odborná terminologie – doplň významy během výkladu 

v expozici: 

Kylix     Chinoiserie 

Amfora     Terina 

Reliéf     Keramika 

Majolika     Porcelán 

 Hra na restaurátora 

Kdo je to restaurátor a čím se zabývá? 

Klíčová slova – historie, řemeslo, umělecké techniky 

 Vţij se do role restaurátora a dokresli chybějící část obrázku: 

 
 Obr., č. 25, Dokresli příběh 
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PETIŠKA, Eduard: Staré řecké báje a pověsti, Praha: Albatros, 1986. 

VERNE, Jules: Cesta kolem světa za 80 dní. Brno: Návrat, 2005.  

VAVŘÍK, Zdeněk: Dobrodruţství Marca Pola, Praha: Albatros, 1918. 

 Pouţité exponáty 

 
Obr., č. 26, Použité exponáty  
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3. 2. VÝTVARNÝ PROJEKT/ČLOVĚK – LIDÉ – KOMUNIKACE 

Místo realizace Základní škola – hodiny výtvarné výchovy 

Cílová skupina 8. třída ZŠ/odpovídající ročníky gymnázií 

Doba realizace 90 minut týdně - rámec školního roku  

Východiska 

Projekt reaguje na vzdělávací potřeby ţáků 8. tříd ZŠ a dokument RVP. 

Propojuje Výtvarnou výchovu s tématy přírodopisu, občanské výchovy a 

dějepisu tak, aby vyjádřil souvislosti mezi uměním a společností. 

Anotace 

Projekt se zaměřuje na člověka směřujícího od poznávání sebe sama 

k poznávání druhých a celé společnosti, ve které se nachází. Rozvíjí témata 

zejména zasahující sociální sféru lidského působení, která se projevuje 

prostřednictvím kulturního vědomí. Zaměřuje se na různé způsoby komu-

nikace, která je pro člověka klíčová k rozvoji sociální soudrţnosti a kultury 

samotné. 

Cíle 

Cílem projektu je, aby ţáci sami rozvíjeli schopnost vidět a vyjádřit 

souvislosti. Ţáci by měli objevovat zájem k poznávání světa kolem sebe, ale 

také vnímat své moţnosti vlastní seberealizace. Získají důvěru ve vlastní 

schopnosti a tvůrčí potenciál při řešení výtvarných úkolů. Ţáci naváţí 

pozitivní vztah k uměleckým dílům. 

Výtvarné náměty  

1. Lidské tělo 

2. Vztah k člověku 

3. Lidské tělo jako prostředek pro komunikaci 

4. Moc vs. Tělo 

5. Prostor pro komunikaci 
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3. 2. 1. Lidské tělo 

Myšlenková mapa 

Anatomie lidského těla  

 kosti, svaly, kůţe, oběhový systém, orgány, řídící centrum - mozek 

 proporce 

 typologie tělesné stavby člověka - astenik, pyknik, atlet (E. Kretschmer) 

Portrét 

 mimika, gesta, pocity 

 proměny obličeje v průběhu let 

 proporcionalita – vztahy mezi jednotlivými částmi obličeje a vztah vůči 

celému tělu 

Vývoj lidského druhu 

 Darwinova teorie – fylogeneze, antropologie 

 Ontogeneze – ţivotní mezníky   

Jsme tělo nebo máme tělo?! 

 Jak nahlíţíme na druhé? Co je hodnotou člověka? 

 Kdo je nám sympatický/nesympatický a proč? Můţe být nesympatický 

člověk nositelem našeho stínu? 

 První dojem vs. hlubší poznání 

Motivace 

Kaţdý z nás určitě někdy přemýšlel nad tím, kdo jsme, odkud přicházíme 

a kam směřujeme. Lidé si odedávna kladli tyto otázky a dodnes na ně hledají 

odpovědi.  Můţeme nalézt různá pojetí, jak vznikl svět a vše ţivé. Z obec-

ného hlediska tu proti sobě stojí věda a náboţenství. Jak náboţenství, tak 

věda mají své zastánce i odpůrce. Důleţitým aspektem je skutečnost, kde 

jsme vyrůstali a čemu jsme byli učeni. Je to naše rodina, skrze kterou 

poznáváme svět a je to i kultura, ve které se nacházíme.  Kaţdý člověk má 

osobitý úhel pohledu a jak se říká, kolik lidí, tolik světů. S tím vším souvisí 

schopnost umět naslouchat, přijímat rozdílné názory a tolerovat druhé. Kaţdý 

z nás má tělo a duši. Dalo by se říci, ţe se člověk skládá ze dvou hlavních 

částí z těla a duše. Jedna bez druhé nemůţe fungovat. Lidské tělo je hmota, 
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kterou můţeme pozorovat, zkoumat a uchopit. Duše je na rozdíl od těla 

nehmotná a nedá se určit, kde v našem těle sídlí. Můţeme ji ale vnímat 

prostřednictvím těla. Je to naše psychika, která se navenek projevuje určitým 

způsobem chování a jednání. 

„Kde končí svět a začíná naše tělo?“46   

 Mluvíme o těle, jako kdyţ ho vlastníme 

 Tělo vlastní nás - jsme v těle 

3. 2. 1. 1. Anatomie lidského těla 

Výtvarný problém 

Při kresbě postavy je velmi důleţité uvědomit si, ţe lidské tělo je ţivá 

hmota v prostoru. Základem je kostra, která předurčuje dispozici tvaru 

postavy. Dále to jsou svaly, které kosti obalují a vytváří specifický objem a 

vnější strukturu dotváří kůţe. Uvnitř těla jsou uloţeny orgány nutné pro 

fungování celého organismu. Dále je důleţité uvědomovat si, jak jsou jed-

notlivé části lidského těla na sebe napojovány (klouby, krk) a ţe vytváří 

celek, který má svoji proporcionalitu. Pomocí stínu nebo intenzity taţené linky 

lze dosáhnout patřičného objemu, a proto je dobré pozorovat světlo, jak 

dopadá na postavu a jaké vytváří stíny. 

Při kresbě, malbě a dalších technikách je důleţitá správná volba papíru 

nebo jiného materiálu, jenţ nám vymezuje prostor pro naši tvorbu (kom-

pozice, velikost – proporce). Výsledná práce také závisí na usazení 

kresleného tématu do formátu vymezené plochy. Kaţdý by se také měl 

seznámit se základními pravidly kompozice. 

                                                 
46

 přednáška: PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem. 
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Obr. č. 27, Anatomie lidského těla 

Výtvarný úkol 

Nakresli svého spoluţáka uhlem nebo rudkou. Při kresbě vyuţij plochu nebo 

hranu uhle, rudky a tím vyzkoušej moţnosti vytváření světla a stínů. 

 Výtvarná technika kresba 

 Pomůcky balicí papír, uhle, rudky, plastická guma, hadřík, 

lepící paska 

Hodnocení 

Udělovat známku jen hotovým a odevzdaným pracím. 

Bodové hodnocení 

 Všichni ţáci začínají se stejným počtem bodů 

 Hodnotí se míra splněného zadání – body se navyšují nebo sniţují 

Slovní hodnocení učitele 

Ţáci hodnotí práce spoluţáků - následná sebereflexe 

Hodnocení úkolu 

1. Odevzdání hotové práce 

2. Umístění ve formátu 

3. Proporcionalita 

4. Vystiţení objemu postavy 

5. Ústní obhajoba 
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Vazba na výtvarné umění 

      

Obr. č. 28, Anatomie lidského těla, Vazba na výtvarné umění 

3. 2. 1. 2. Portrét 

Výtvarný problém 

Při malbě portrétu je důleţité uvědomit si vztah a poměr obličeje k celé 

hlavě. Pozorovat, jak je hlava napojena na krk a jak jí na objemu dodává 

zejména mozková část, která je kryta vlasy, vyrůstající z pokoţky hlavy. 

Důleţité je vnímat charakteristické rysy obličeje. Při pouţívání barevného 

spektra hraje roli působení barev – teplé a studené, komplementární, doplň-

kové.  

Výtvarný úkol 

Vytvoř portrét svůj vlastní nebo svého kamaráda. Pro ztvárnění pouţij tako-

vou barevnost, jaká podle tebe vystihuje malovaný obličej - osobnost. 

 Výtvarná technika malba 

 Pomůcky čtvrtka A3, tempery, akrylové barvy, štětce, kelímek 

na vodu, hadřík 

Hodnocení 

1. Odevzdání hotové práce 

2. Proporcionalita 

3. Vystiţení charakteru 

4. Ústní obhajoba 
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Vazba na výtvarné umění 

     

Obr. č. 29, Portrét, Vazba na výtvarné umění 

3. 2. 2. Vztah k člověku 

Myšlenková mapa 

Typologie osobnosti 

 Flegmatik, cholerik, sangvinik, melancholik 

 Členění podle Hippokrata nebo K. G. Junga 

 Člověk aktivní - pasivní, racionální - emocionální, dominantní - submisivní 

Člověk a zvíře 

 Metafory: je vychytralý jako liška, moudrý jako sova… 

 Bajky 

 Antropomorfismus v literatuře, sochařství, malířství 

 Mytologie - boţstva  

 Podobnost lidí se zvířaty – člověk vs. šimpanz (př. pouţívání palce) 

Genetika 

 Dědičnost, rasa, etnika 

 Multikulturní myšlení – tolerance, vztah, pochopení 

Vliv náboţenství na vnímání lidského těla 

 Antika (kult krásného těla) vs. Křesťanství (posmrtný ţivot) 

 Islám – společenské vrstvy, postavení muţe a ţeny 

 Judaismus – historie, zvyky, tradice 

 Buddhismus  
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Člověk v umění 

 Zobrazování člověka v průběhu dějin 

 Prolínání stejných témat ve výtvarném umění - specifický úhel pohledu  

Př. Gustav Klimt – Egon Schiele -  Oskar Kokoschka a jiní 

Motivace 

Kaţdý člověk je jiný. Jsme rozdílní nejen po fyzické ale také po psychické 

stránce. Na světě nalezneme různé kultury, vyznání nebo rozdílné barvy 

pleti. Kaţdý je osobností, která tu má své místo. Osobností se však 

nerodíme, ale postupem ţivota se jí stáváme. Je to celoţivotní proces, který 

nás utváří a který si do značné míry vytváříme sami. Dědičnost zde hraje 

podstatnou roli a rodiče nám předávají kus sebe, kterým se identifikujeme 

s naší rodinou. Dále dochází k socializaci, při které se identifikujeme se 

společností, ve které ţijeme nebo se proti ní vyčleňujeme. Mnoho věcí, jeţ se 

odehrává v našich ţivotech, máme moţnost měnit a určovat jejich směr 

podle našeho uváţení. Náš původ a stavbu těla ale nezměníme a do jisté 

míry jsou předurčeny i naše povahové rysy. 

  

Obr. č. 30, Vztah k člověku, Genetika 

 
Obr. č. 31, Typologie osobnosti, Hippokrates 
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3. 2. 2. 1. Typologie osobnosti 

Výtvarný problém 

Při kresbě realistického obličeje je důleţité dobré pozorování a následně 

co nejpřesnější přenesení na papír. Pokud se snaţíme někoho vystihnout 

prostřednictvím karikatury, tak si všímáme drobných odchylek (například 

větší nos), které kreslíme v nadsázce. Lidé byli vţdy přitahováni symetrií, ale 

pokud si kaţdého člověka prohlédneme, tak nikdo není souměrný, i kdyţ se 

nám můţe zdát, ţe takový skutečně je. (zajímavost: člověk má asy-

metrické i nosní dírky) 

Výtvarný úkol 

Nakreslete, jak podle vás vypadá cholerik, flegmatik, sangvinik a melan-

cholik. Zamyslete se nad tím, jací jsou vaši kamarádi a zda jde vypozorovat 

podle rysů v obličeji, k jakému typu mají blízko. Vyzkoušejte si namalovat 

karikaturu vlastního obličeje nebo kamarádova a přemýšlejte nad tím, zda to 

má spojitost s typologií lidí. 

 Výtvarná technika  kresba 

 Pomůcky   papír A3, tuţky, pastelky, fixy 

Hodnocení 

1. Odevzdání hotové práce 

2. Ústní obhajoba a diskuze na dané téma 

Vazba na výtvarné umění 

Obr. č. 32, Typologie osobnosti, Vazba na výtvarné umění 
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3. 2. 2. 2. Člověk v umění 

Výtvarný problém 

Člověk je bytost, která má potřebu vlastního vyjádření - seberealizace. 

Své myšlenky a pocity vkládáme do literatury i umění, avšak kaţdý z nás 

předkládané chápe po svém. Jsme ovlivněni našimi zkušenostmi a lidmi 

kolem nás. I jedno umělecké dílo můţe být v průběhu dějin pokaţdé chápáno 

trochu jinak. Stejně také dávným civilizacím, které nám tu zanechaly svoji 

materiální část kultury, mají lidé problém porozumět. Zkoumají je a snaţí se 

je pochopit. V úkolu jde zejména o zamyšlení se nad tím, jak člověk sám 

rozumí a pojímá jemu předkládané umění, a jak dokáţe prezentovat vlastní 

pojetí. 

Výtvarný úkol 

Kaţdý si vyberte zmenšenou kopii díla slavného malíře (pouze lineární čer-

nobílá verze kopírovaných děl). Na základě podkladu přeneste pomocí 

mříţky, kterou si narýsujete na čtvrtku, obraz od vybraného malíře. Na-

malujte obraz barevně tak, jak si myslíte, ţe by měl vypadat. Vyuţijte vlastní 

fantazii. Po dokončení obrazu konfrontujte svoji verzi s originálním obrazem. 

Reflektujte přesnost při zvětšování daného motivu a řešení uţití barev 

v ploše. 

 Výtvarná technika malba 

 Pomůcky čtvrtka A2, tempery, akrylové barvy, štětce, hadřík, 

kelímek na vodu 

Hodnocení 

1. Odevzdání hotové práce 

2. Přenesení malé velikosti na větší formát 

3. Konfrontace s originální malbou a ústní obhajoba 
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Vazba na výtvarné umění 

 
Obr. č. 33, Člověk v umění, Vazba na výtvarné umění 

 

    

    

Obr. č. 34, Člověk v umění, Vazba na výtvarné umění II 
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3. 2. 3. Lidské tělo jako prostředek pro komunikaci 

Myšlenková mapa 

Oděv a historie  

 Historie vývoje oděvu  

odívání do kůţí – vznik šitého oděvu – sloh a oděv – moderní oděv 

Kultura odívání - myšlení společnosti 

 Společenské vrstvy 

 pracovní oděvy x odívání pro volný čas 

 uniformita – armáda, škola… 

Naši hrdinové 

 Kdo je náš hrdina a jaké má rysy? 

 Ikony – Elvis Presley, Marylin Monroe, Twiggy, Madona… 

Jsem to stále já? 

 Autostylizace, identifikace, imitace 

 Potřeba někam patřit, pojem subkultury 

Moţnosti body artu 

 Jiří Štembera 

 Body-painting - umění nejen afrických kmenů 

Fotografie a její vyuţití 

 Komunikace zákazník x prodejce - reklama, billboardy, časopisy, noviny 

 Obraz – záznam reality, zpráva ze světa 

Motivace 

Své okolí ovlivňujeme nejen tím, jakou jsme osobností, jakou máme barvu 

pleti a z jakých socio-kulturních poměrů pocházíme, mluví za nás také i to, 

jak vyjadřujeme sami sebe skrze oděv. Dáváme tím na vědomí, jaký ţivotní 

styl vyznáváme, k jaké skupině se hlásíme nebo zda ctíme zvyky kultury, ve 

které ţijeme (islámské ţeny, africké ţeny v šátcích…). V průběhu staletí se 

mění architektura, technika postupuje vpřed a stejně tak je to i s odíváním. 

Mění se přístup a potřeby lidí a podle toho se přizpůsobuje i oděv. Dnes 

máme spoustu moţností výběru stylů a značek od elegance ke sportu nebo 

od estetičnosti k funkčnosti. S dobou se mění i postavení muţe a ţeny. 



76 
 

Můţeme vidět i to, jak se ţeny tzv. pochlapily (nošení kalhot) a muţi zţenštili 

(metrosexuálové). Je otázkou, kam se budou hranice odívání posouvat dále. 

3. 2. 3. 1. Oděv a historie 

Výtvarný problém 

Historii vnímáme nejen díky architektonickému slohu, sochařství či 

malířství, ale odraz doby a myšlení lidí nám předkládá i oděv. Můţeme si 

díky němu uvědomit, jak se lidé v určité době v oblečení cítili a jakou mělo 

spojitost s normami a zvyky té doby. Lze zhodnotit, jaké výhody a moţnosti 

nám přináší dnešní doba se vznikem nových materiálů. Na druhou stranu 

můţeme vidět, jak se mění konvence a vytrácejí se tradice z našich ţivotů. 

Při vytváření oděvů lze vyzkoušet zručnost při práci s materiálem a 

vyzkoušet jeho moţnosti pouţití. Uvědomit si, z čeho se v dávných dobách 

oděv skládal a jaký byl rozdíl mezi ţenským a muţským oděvem dříve a 

dnes. Lze vnímat i to, jak spolu fungují různé materiály, kdyţ vytvářejí jeden 

celek (estetičnost). 

Výtvarný úkol 

Vytvořte skupinky po třech. Vyberte si jedno historické období. Inspirujte se 

dobovým oděvem a následně vytvořte moderní alternativu vybraného 

modelu. Pokud si například zvolíte období baroka, tak pomocí drátu můţete 

tvarovat široké sukně a následně je obalovat papírem či látkou a stejným 

způsobem můţete pokračovat při tvarování vysokých načesaných účesů a 

pak je vyplňovat vatou. Vyuţijte veškerý dostupný materiál a pokuste se 

vystihnout tvar (střih) historického oděvu. 

                    

Obr. č. 35, Oděv a historie 
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 Výtvarná technika aranţování 

 Pomůcky dráty různého průměru, provázky, štípací kleště, 

nůţky, střihový papír, vata, noviny, lepenka, různé 

druhy látek 

Hodnocení 

1. Prezentace vyrobeného oděvu 

2. Dodrţení a vytvoření všech částí oděvu 

3. Ústní obhajoba 

Vazba na výtvarné umění 

   

 

Obr. č. 36, Oděv a historie, Vazba na výtvarné umění 
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3. 2. 3. 2. Kultura odívání  

Výtvarný problém 

Kolektivní práce znamená schopnost domluvit se, rozdělit si úkoly, 

zorganizovat čas a přidat ruku k dílu. Umět se o své nápady podělit a 

vysvětlit své záměry spolu-pracovníkům/kolegům a zároveň umět dát prostor 

druhým a akceptovat jejich názory a postoje. 

Výtvarný úkol 

Utvořte skupinky a pokuste se vţít do role módních návrhářů. Navrhněte 

nový originální model, módní značku a logo. Kaţdá skupina si zvolí svého 

zástupce, který bude reprezentovat firemní strategii a bude nabízet své 

modely. Výsledným prvkem bude tablo, které bude obsahovat níţe popsaná 

kritéria. 

Kritéria pro splnění zakázky:  

1. Prezentace módní značky – historie, působiště, cíle, osobnosti 

2. Oděv – účel nošení, materiál 

3.  Věková kategorie, pro kterou bude oděv určen 

4. Reklamní slogan a logo oděvní firmy 

Kaţdý své nápady nakreslí, napíše na papír a poté se společně domluvíte na 

realizaci. Zvolte jeden z návrhů nebo své nápady kombinujte. Vyuţijte veš-

kerých dostupných inspirací, věcí a materiálů, které máte k dispozici. 

 Výtvarná technika kombinované techniky – aranţování, koláţ, kresba 

 Pomůcky tuţky, pastelky, nůţky, špendlíky, zavírací špendlíky, 

různé druhy materiálů – látky, krepové papíry, 

barevné papíry, noviny, stuhy, provázky, lepenky… 

Hodnocení 

1. Odevzdání hotového výrobku 

2. Splnění všech bodů realizace úkolu  

3. Ústní prezentace 
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Vazba na výtvarné umění 

         

         

Obr. č. 37, Kultura odívání – myšlení společnosti, Vazba na výtvarné umění 
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3. 2. 4. Moc vs. Tělo 

Myšlenková mapa 

Moc v rukou 

 Utváření královských a posléze státních celků 

 rody - rodokmeny 

 hranice přírodní a umělé 

Gilotina nebo vězení? 

 Moc ovládat druhé skrze lidské tělo 

 Působení přímé a nepřímé/manifestní a latentní 

Válka a její podoby 

 středověk x novověk x dnešní doba 

 závislosti – z pohledu dnešní doby - problém alkohol, drogy, kouření 

Moc v alegorii 

 Sedm smrtelných hříchů 

Náboţenství – moc vládnout a ovládat 

 křesťanství – islám – buddhismus – hinduismus… 

Motivace 

Nazírání na lidské tělo a člověka jako celek se od dávných časů mění a 

kaţdá doba si nese své postoje, normy a konvence. Stejnou situací prochází 

i prosazování moci a vykonávání způsobů trestů. Dříve byl běţný trest 

pověšením či gilotinou ale také vězení. Dnes se za nejvyšší trest povaţuje 

vězení, avšak i dnes ne kaţdá zem toto stanovisko sdílí. USA je známo 

popravami trestanců. O islámských zemích se mluví v této sféře o trestu uka-

menováním, i kdyţ veřejně neexistuje. Jako odstrašující příklad si 

připomínáme zvěrstva páchaná za II. světové války. 

Dnešní doba přináší tiché nepřátele a ve své podstatě si nemůţeme být 

jisti mírou svého soukromí (kamerový systém, legitimace, ztráta identity). Na 

druhé straně tu jde i o naši ochranu a bezpečí. Otevírají se hranice a dochází 

k větší migraci obyvatel a s tím i k širším moţnostem pro jedince (cestování, 

stěhování). Vyvstává tu ale otázka, do jaké míry je to pozitivem. Dochází 

k asimilaci a integraci menších skupin do větších. Naproti tomu bylo dříve 
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vše jasně dané. Za dávných dob byl jeden panovník, který vlastnil území a 

vládl poddaným. Moc byla dědictvím a vznikaly mocné rody. Kaţdý měl před-

určenou budoucnost tím, do jaké rodiny se narodil a většinou celý ţivot proţil 

na jednom místě, pokud nepatřil do šlechtického rodu. S příchodem moderní 

společnosti se tato jasná pravidla začala stírat a dnes má člověk moţnost 

dosáhnout na vysoké cíle. Máme moc ve svých rukou. 

 Co si myslíte o trestech smrti a o eutanazii? 

 Jaká pozitiva/negativa přináší otevření hranic? 

 Kdo jsou a co si myslíte o neonacistech? Jak proti tomu bojovat? 

3. 2. 4. 1. Moc v rukou 

Výtvarný problém 

 Víte kdo to je a čím se zabývá kartograf? 

Zamyslete se nad prací kartografů a nad tím, co vše k práci potřebují. 

Vyzkoušejte si kresbu z ptačí perspektivy, plánování a přesné vymezení linií 

v ploše (promýšlení strategie). Zmapovaný a zakreslený terén popište a 

pojmenujte. Při psaní je důleţité zvolit správný font písma, a proto se 

seznámíme s růzností fontů a se způsobem techniky psaní (iniciála, minusky, 

verzálky…). 

Výtvarný úkol 

Vytvořte stolní hru, která se bude odehrávat na mapě (státy, království). 

Na stanovený formát nakreslete hranice, cesty, lesy, hory…a pole, po 

kterých se budou hráči pohybovat. Navrhněte strategii, napište pravidla a cíl 

hry. 

Klíčová slova: panovníci – souboje – rody – síla – vláda – města – občané 

 Výtvarná technika kresba 

 Pomůcky čtvrtka A2, tuţky, fixy, pastely, pastelky 
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Vazba na výtvarné umění 

         

    

Obr. č. 38, Moc v rukou, Vazba na výtvarné umění 
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3. 2. 5. Prostor pro komunikaci 

Myšlenková mapa 

Řeč 

 Jazyk a komunikace – vývoj jazyka 

 Dialog a monolog 

 Schopnost empatie 

 Řeč těla 

Literatura jako paměť lidstva 

 Od hliněných destiček, ručně psaných knih po knihtisk a moderní formy 

tisku 

 Co je to iluminace? Kdo ji vytvářel a jaká byla tématika? 

 Chamurapiho zákoník, Bible, Korán 

Telefon – televize - počítač 

 Jak lidé ţili, kdyţ neměli moţnosti dnešní doby – poštovní holuby, poslové 

na koních 

 Videoart:  „Tak jako koláţ nahradila olejomalbu, tak obrazovka nahradí 

plátno.“ Nam June Paik47 

 Fenomén internet – zrychlování komunikace – větší mnoţství informací 

teď a tady! 

Kódy mezi námi 

 Šifrování zpráv – Enigma 

 Symboly – dopravní značky, gesta, pečetě… 

Vnímej nás! 

 reklama – billboardy - televize 

 komix – moţnost, jak začít více číst? 

 divadlo x kino – Kam chodíte, kdyţ se řekne, ţe jdu za kulturou? 

                                                 
47

 citace: DEMPSEY, Amy: Umělecké styly, školy a hnutí. 
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Motivace 

Komunikace je klíč k dorozumívání se s druhými lidmi a komunikovat 

můţeme jak verbálně tak neverbálně. Verbálním projevem se rozumí řeč. 

Oproti tomu neverbální projev zahrnuje řeč těla ale i písmo. Říká se, ţe 

písmo samo o sobě nenese ţádnou informaci, ale aktuální doba a lidé v ní 

ţijící mají své kódy, kterými jsou schopni písmu porozumět. Dalším 

zajímavým a platným rčením je: „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“ 

Pokud ovládáme více jazyků, tak se nám otevírá svět mnoha moţností a 

pomáhá nám usnadnit domluvu v zahraničí nebo s cizinci ţijícími u nás. 

Pokud se na dnešní dobu podíváme i z jiného úhlu pohledu v rámci 

komunikace, tak velkým fenoménem jsou reklamy a ţivot s televizí a 

počítačem. Přináší nám sice velký zdroj informací, ale zároveň tím vzniká 

problém přesycenosti, negativního konkurenčního boje a zdravotních potíţí. 

S televizí a zejména internetem vynikají komunikační problémy v přímé 

interakci mezi lidmi. Někteří lidé dokonce ţijí více ve virtuálním světě neţ 

v tom skutečném. 

3. 2. 5. 1. Literatura jako paměť lidstva 

Výtvarný problém 

Komiks je propojení literárního ţánru s kresbou, která s člověkem 

komunikuje prostřednictví obrazu a textu. Čtenář si při čtení nevytváří své 

hrdiny a prostředí, ve kterých se postavy pohybují, ale v komiksu je jiţ 

předloţena určitá podoba prostředí a postav, ve kterém se daný příběh 

odehrává. Setkáváme se tak s fantazií druhých lidí a vnímáme jejich vidinu 

daného příběhu. Komiks má svá pravidla a historii. 

Výtvarný úkol 

Propojte text (povídka, vtip…) s kresbou a vytvořte tak smysluplný příběh, 

který bude realizován do vymezených a po sobě jdoucích polí. Jak jiţ pře-

dešlá informace napovídá, vytvořte komiks na téma komunikace, ve kterém 

můţe mezi sebou komunikovat cokoliv a kdokoliv. Napište si scénář a 
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nakreslete si pole, do kterých budete příběh zakreslovat tak, abyste se vešli 

na formát čtvrtky A3.  

 Výtvarná technika  kresba 

 Pomůcky   čtvrtka A3 

tuţky, fixy, pastelky 

Hodnocení 

1. Odevzdání hotové práce 

2. Obsah komiksu 

3. Ústní obhajoba 

Vazba na výtvarné umění 

      

Obr. č. 39, Literatura jako paměť lidstva, Vazba na výtvarné umění 
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ZÁVĚR 

Lidé jsou obrazem společnosti dané doby. Vlivů, které formují jedince, je 

mnoho. Proto není na světě celostní globální přístup k ţivotu, který by lidé 

vyznávali společně. Z geografického hlediska nás ovlivňuje historická 

podmíněnost místa. Naše myšlení je tak nastaveno v závislosti na kultuře, 

která nás obklopuje. Mezi celými společenstvími existují rozdíly v přístupu 

k ţivotu. Tyto rozdíly se někdy stávají důvody ke vzniku konfliktů a ne-

dorozumění. Určitá vize můţe naprosto zastínit podstaty, které jinde fungují a 

lidé je v dané lokalitě přijímají za své. Veškeré konflikty pramení z nes-

chopnosti naslouchat, pochopit nebo neochoty ustoupit.  

Smysl ţivota a přístup k sobě sama a k druhým lidem jsou věčnými 

tématy. Tělo je náš prostor k bytí, který si nevybíráme. Můţe být naším 

spoluhráčem, ale někdy hraje proti nám. Jsme jeho vlastníky, ale zároveň 

tělo vlastní nás. Hospodaříme s jeho moţnostmi a pokoušíme jeho hranice. 

Učíme se ţít s lidmi kolem nás, ale zároveň se učíme ţít v našem těle. 

Vnímáme dech, tep, biologické potřeby, bolest, vnitřní hlas a mnohé další 

danosti našeho já. Skrze kulturu vnímáme potřebu tělo formovat do 

všeobecně uznávaných tvarů.  Tělo a oděv se proměňují v závislosti na 

hodnotách, které vyznávají vrchní společenské vrstvy, jeţ se prezentují 

prostřednictvím médií. Média lidi zahlcují mnoha obrazy a manipulují 

s lidskou představivostí. Ovlivňují způsoby chování lidí a jejich přístup 

k vizuální prezentaci sebe sama. Ţivotní styl současné společnosti je tak 

z velké části utvářen díky působení reklamy, televize nebo internetu. 

Na jedné straně společností vládne uniformita a na druhé to je indi-

vidualizace. Určitá uniformita ve vizuální prezentaci lidí je podle mého názoru 

přirozenou součástí stejně jako socializační proces pří začleňování jedinců 

do společnosti. Jedinečnost člověka tak spočívá v míře nadhledu, který má 

nad vlivy, které na něj působí. Díky tomu dochází k selekci předkládaných 

obrazů a výběru těch, jenţ mají pro jedince hodnotu. Tímto přístupem 

dochází na pozadí masové kultury ke vzniku nejrůznějších subkultur. 

Individualizace je v naší společnosti podmíněna mírou specializace, která se 

v masovém měřítku rozšířila s nástupem moderní společnosti. Člověk se 
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specializuje zejména v přípravě a v průběhu povolání, které se často stává 

celoţivotní cestou. K dosahování vyšších cílů potřebuje míru sebevědomí, 

odhodlanosti, vůle a zodpovědnosti, coţ má ale duální charakter. Vše tak 

záleţí na osobnosti jedince. Člověk můţe svých cílů dosahovat díky tomu 

jaký je uvnitř nebo jaký je tzv. na povrchu. 

Tělo je pomíjivé, i kdyţ nám dnešní medicína dovoluje mnoho moţností, 

jak ho udrţovat v dobrém stavu nebo jak ho v některých situacích dokonce 

oţivovat. I přes pomíjivost zanecháváme po sobě stopy. 

Clemét Olivier píše, ţe oděv je naše pečeť, která vyjevuje náš vkus.48 

Podle mne je pečetí i samotné tělo ve vztahu k druhým lidem a ke světu. 

Pečeť zanechává otisk. Kaţdý z nás prostřednictvím svého těla zanechává 

otisk sebe v druhých lidech, který nejdéle přetrvává v jejich paměti. Na konci 

ţivota se postupně kaţdé tělo rozloţí a navrátí se do země, ale závisí na 

kaţdém jedinci, jaký otisk tu zanechá.   

 

  

 

 

  

                                                 
48

 volná citace: Clemét, Olivier: Tělo pro smrt a pro slávu. 
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