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Příloha č.1 - Slovník pojmů 

Komunikace 

Komunikace v rámci daného tématu je složitá jednak rozmanitostí hledisek, jednak též 

unikavostí jazyka, kterým má být téma uchopeno. Podobně znějící termíny jsou 

nezřídka používány pro označování navzájem různých významů. 

Umění a výchova 

„Nejde vlastně o nic menšího, než že umění pojaté co nejšíře by mělo být úhelným 

kamenem výchovy. Žádný jiný předmět totiž není s to dát dítěti nejen vědomí, v němž 

obraz a pojem, čití a myšlení byly uvedeny ve vzájemné vztahy a sjednoceny, nýbrž 

zároveň také instinktivní poznání vesmírných zákonů a návyk nebo chování souladné 

s přírodou.“1 

Pojem umění provází lidstvo od jejího prvopočátku V různém čase a v různých 

kulturách má nepřehlednou rozmanitost podob. „ V průběhu kulturních dějin se umění 

postupně vymezovalo jako relativně samostatná oblast, jejíž autorita a podíl na 

společenském pohybu se různě měnily, nikdy však nebylo možné je odmyslet od 

všeobecných problémů spjatých s lidstvím a bytím člověka ve světě.“2  

Umění jako služba 

„Umění, které slouží výchově, prevenci nebo expresivní terapii není chápáno jako 

výlučná kulturní oblast špičkových autorských projevů, ale jako široký soubor aktivit, 

které jsou v projevech velmi rozmanité, přesto lze nacházet jejich společné jmenovatele 

a všeobecné dispoziční základy.“3  

                                                
1 Read, Herbert. Výchova uměním. Praha: Odeon, 1967, s. 88. 
2 Tamtéž, s. 13. 
3 Tamtéž, s. 7. 



 

 

Umění jako tvroba 

„Umění“ je dáno jeho reálnými díly. Proto se nedá obejít proces tvorby. Tvorba stojí na 

začátku existence umění tím, že produkuje třídu uměleckých artefaktů. Reprezentantem 

je pak autor a jeho představy jsou vyjádřeny dílem. Na vrcholu stojí společensky 

uznávaní umělci. Avšak v současné době se stírají hranice mezi uznávanými a 

prosazujícími se umělci a ostatními tvůrci, počínaje dětmi a mládeží. „Do rozsahu 

pojmu „umění“ a do hodnocení uměleckého díla vstupují mimoumělecké ( či 

mimoestetické) hodnoty a umělecká tvorba se tak ocitá na pomyslných hranicích umění, 

kde je obtížné rozhodovat o jejím odlišení od sociální nebo vzdělávací práce. Nicméně 

přesto, nebo právě proto má smysl pojmově zakotvit důraz na tvorbu díla jako díla 

umění od jiných typů aktivit, které se k uměleckému dílu mohou vztahovat.“ 4 

Umění jako předmět 

Bez tvorby by umění nevzniklo, avšak není bezpodmínečně nutné považovat existenci 

díla zcela závislou na této tvorbě. Dílo k životu potřebuje pozornost lidí, dokáže 

vyprovokovat různé aktivity. „V tomto ohledu umělecká díla i samotný fenomén umění 

vystupují jako podnět a předmět lidského zájmu a intersubjektivní činnosti nebo 

komunikace. Jedná se o druhou charakteristickou oblast uplatňování umění mezi lidmi. 

Lze ji pojmenovat jednoduše: „umění jako předmět.“5 

Umění jako prostředek 

 Velmi typickou oblastí při práci se studenty je uplatnění umění, spíše uměleckých 

aktivit, jako prostředek k cílům, které se jeví být prospěšnými a hodnotnými. „Dá se 

mluvit o umění jako o prostředku poznávání nebo sebepoznávání, o nástroji pro 

dorozumění nebo odlišení mezi lidmi, způsobu sdílení anebo porovnávání hodnot, 

příležitosti sebevyjádření či rekreování apod. V neposlední řadě se v této oblasti 

                                                
4 Read, Herbert. Výchova uměním. Praha: Odeon, 1967, s. 14 
5 Tamtéž, s. 16. 



 

 

nabízejí umělecké aktivity jako cesta k nalézání rovnováhy mezi sebou a sociálním nebo 

přírodním prostředím…“6 

Krása 

S ohledem na dané téma se velmi často setkáváme s pojmem krása. „Co je to krása? 

Krása je buď objektivní vlastností předmětu, nebo předmět působí tak, že odkazuje 

k čemusi za tímto předmětem,… má tedy vlastnost odkazovat ke kráse …, krása je 

v očích vnímatele, který uděluje statut krásy …a krása je tak subjektivním výkonem 

vědomí či psychiky… případně je krása naplněním určité funkce, tedy funkce být 

krásným a toto naplnění poznáme podle svých specifických reakcí (navození synestézie, 

prožitek libosti, vyvolání silných emocí, vyvolání vcítění atd,)“7 

Jednoduše podle Kanta je krása tím co v nás vzbuzuje libost. 

Moderní 

Užívání slova moderní si žádá v souvislosti s obsahem práce pár definic. Stručný 

etymologický slovník jazyka českého8 uvádí dvě varianty významu moderní: novodobý 

(z francouzského moderne, ze středolatinského modernus – nedávný: od latinského 

modo - jen tak, právě nedávno). 

„Moderní znamená tedy především to, co je nové, moderní proti nemodernímu stylem, 

konstitucí, vztahem k životu nebo úrovní reflexe. Netematizuje směr vývoje (moderní 

nemusí být pokrokové), …před sto lety i dnes pojem „moderní“ je výrazem pro nové, 

novodobé, nedávné a není přesně obsahově vymezen. Pojem moderní má ještě význam 

odvozený od latinského modus, což znamená způsob, míru, v užším významu módu jako 

to, co je právě nové, ale ve svém způsobu „ novosti“ relevantní dané době i situaci.“9 

                                                
6 Read, Herbert. Výchova uměním. Praha: Odeon, 1967, s 15. 
7 Read, Herbert. Výchova uměním. Praha: Odeon, 1967, s. 115. 
8 Holub, Josef – Lyer, Stanislav. Stručný etymologický slovník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1967.  
9 Pešková, Jaroslava. Role vědomí v dějinách. Praha: Academia, 1997, s. 9. 



 

 

Oděv 

Oděv patří k nejindividuálnějším projevům vnějších forem hmotné kultury lidstva a 

přece nalézáme v jeho nerozlučném stínu – módě – silné uplatňování pudu 

napodobování.10 

Oděv patří k nejvýraznějším a nejcharakterističtějším znakovým systémům: jeho 

struktura i výrazové prostředky se vyvíjeli jako proces podvědomého a okamžitého 

zaznamenávání vztahů mezi hospodářstvím, kulturou a systémem společnosti. 

V přeneseném smyslu se oděv a móda stávají synonymy. 11 

Móda 

„Móda je dočasný, obecně přijatý a obecně závazný názor na vnější kulturní formy, 

jehož dočasnost implikuje potřebu změny a jehož kořeny netkví vždy v racionálním 

přístupu.“12  

Móda je výjimečná a vysoce problematická instituce, společensko historická entita, 

charakteristická pro samotnou modernost. Je jedním ze zrcadel, v němž lze spatřit 

horečnaté hledání novot, oslavu společenské přítomnosti.13 

Veřejný prostor 

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 

parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a 

to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“14 

Veřejný prostor podle Zygmunta Baumana: ,,Veřejný prostor – agory a fóra ve svých 

rozmanitých podobách, místa, kde se něco projednává, kde se zveřejňují soukromé 
                                                
10 Kybalová, Ludmila – Lamarová, Milena – Herbenová, Olga. Obrazová encyklopedie módy. Praha: 
Artia, 1973. 
11 Kybalová, Ludmila – Lamarová, Milena – Herbenová, Olga. Obrazová encyklopedie módy. Praha: 
Artia, 1973. 
 
12 Kybalová, Ludmila – Lamarová, Milena – Herbenová, Olga. Obrazová encyklopedie módy. Praha: 
Artia, 1973. 
 
13 Srov. Lipovetsky, Gilles. Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha: Prostor, 
2002. 
14 §34 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 



 

 

události, utvářejí ověřují a potvrzují názory, kde se dospívá k soudům a vynášejí se 

odsudky….,,15 

Podoba prostoru, kde žijeme, se za poslední století změnila. V podstatě jde říci, že 

jakmile vyjdeme z domu ve kterém žijeme, ocitáme se ve veřejném prostoru. Definice 

nejsou jednotné. Liší se podle vymezení znaků fyzických, či abstraktních. Ve veřejném 

prostoru se ocitáme, vyjdeme-li z domu. Může jít o místo, kde se potkávají myšlenky, 

informace a názory, tedy můžeme hovořit i o tisku, internetu, televizi. Jedno je 

společné. Jedná se o demokratickou arénu určenou všem bez rozdílu sociálního statusu, 

věkových skupin, pohlaví a ras. V současném světě, potažmo ve městě takovýchto míst 

ubývá. Jsou nahrazovány soukromými prostory a kvazi prostory. Jako příjemné místo, 

budící dojem veřejného prostoru, vznikají obchodní centra. Zde však platí jiná pravidla. 

Mohla by se nazývat možná konzumním prostorem. I když lidé jen tak sedí a procházejí 

se, cílem bývá nákup – konzum. Veřejný prostor plní funkci nezaujatou. Lidé mají trávit 

čas v přítomnosti ostatních bez předem daného cíle. Veřejné, všeobecně přístupné 

prostory ale stále existují. Nejsou však již místem setkávání. Odrážejí proces 

individualizace. V běhu staletí byl vždy městský prostor místem dohledu či kontroly, 

místem komunikace a demonstrace vlivů a moci, místem střetu různých zájmů. I 

v dnešní době, kdy ulice funguje jako nejžádanější komodita pro reklamu, je zároveň 

v obležení, data retention (směrnice nařizující shromažďování našich 

telekomunikačních dat o internetovém provozu, kamerových systémů a policejních 

zásahů proti různým aktivitám, které takzvaně kriminalizují téměř vše, co se v životě 

města odehrává na ulici). V této bakalářské práci bude veřejný prostor vystupovat skrze 

své fyzické podoby se svou funkcí symbolickou, mocenskou a interakční. 

 

 

 

                                                
15 Bauman, Zygmunt. Tekutá modernita. Praha: 2002, s. 19. 



 

 

Příloha č.2 – 14. klenotů v srdci Evropy 

 

 

Sušení rybích šupin 

 

Studentský vzorník 



 

 

 

 

 

Tvorba výšivky z rybích šupin 

 

Detail výšivky 



 

 

 

 

 

Detail výšivky 

 

Konzultace s módní návrhářkou Janou Berg 



 

 

 

 

 

Finalistka Miss 2010 v hotových šatech 

 

Aplikace naučené výšivky při klauzurních pracích 



 

 

 

 

 

Využití naučené techniky při klauzurních pracích 

 

Aplikace výšivky na současném oděvu 



 

 

 

 

 

Ocenění projektu 

 

Certifikát o vytvoření českého rekordu 



 

 

Příloha č. 3 – Barva je klávesou 

 

 

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 4-Klauzurní práce 

Inspirace-Robert Delaunay 

 

Inspirační zdroj 

 

Výtvarné návrhy inspirované zvoleným autorem 



 

 

 

 

 

Ruční práce při realizaci vybraného modelu 

 

Hotový model inspirovaný Robertem Delaunay 



 

 

Inspirace-Andy Warhol 

 

Inspirační zdroj 

 

Výtvarné modely inspirované zvoleným autorem 



 

 

 

 

 

Ruční práce při realizaci vybraného modelu 

 

Hotový model inspirovaný Andy Warholem 



 

 

Inspirace-Hayao Miazaki 

 

Inspirační zdroj 

 

Výtvarné návrhy oděvů 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hotový model inspirovaný Hayao Miazaki 

Inspirace-František Kupka 

 
Inspirační zdroj 



 

 

 

 

 

Rozkres již vybraného modelu 

 

Hotový model inspirovaný Františkem Kupkou 



 

 

 

Inspirace-Claude Monet 

 

Inspirační zdroj 

 

Výtvarné návrhy oděvů 



 

 

 

 

 

Příprava šití oděvu v odborné učebně 

 

Hotový oděv inspirovaný Claudem Monetem 



 

 

Inspirace-Paul Signac 

 

 

Inspirační zdroj 

 

Výtvarné návrhy modelů 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hotový model inspirovaný Paulem Signacem 

 

Prezentace žákovských prací – klauzurní práce 

 



 

 

 

 

Prezentace žákovských prací – klauzurní práce 

 

Příloha č. 5 – Módní přehlídky 

 

Kolekce oděvů inspirovaná lidovým krojem 



 

 

 

 

 

Kolekce oděvů inspirovaná historickým kostýmem  

 

Oděvy vytvořené pro česko-islandský projekt „Řeč beze slov“ 



 

 

 

 

 

Módní přehlídka při akci "Město zdraví“ 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (MORAVCOVÁ, M. Národní oděv roku 1848. Praha: 

Academia, ČAV, 1986) 

Obr. č. 8 (MACURA,V. Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ. Praha: 

Československý spisovatel, 1985. ISBN 80-85787-74-1) 

Veškerá ostatní fotodokumentace je prací autorky a všechny osoby zde zobrazené  

souhlasí se zveřejněním v této práci. 

 



 

 

 


