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Anotace

KLEMENTOVÁ, Eva.  Umění jako prostor pro hru (výtvarně dramatický přístup ke  

zprostředkování  umění).  Praha,  2013. 129 s.  Diplomová práce.  Univerzita  Karlova. 

Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vedoucí práce Kateřina ŠPIČKOVÁ. 

Abstrakt 

Tato  práce  se  zabývá  výtvarně  dramatickým  pojetím  výtvarné  výchovy  a 

možností  jeho  využití  při  zprostředkování  umění.  V teoretické  části  popisuji  např. 

metody zprostředkování umění či publikace domácích autorů, které obsahují konkrétní 

aktivity na zprostředkování umění. Prostor je věnován také pěti významným pražským 

galeriím  (Národní  galerie,  Galerie  hlavního  města  Prahy,  Rudolfinum,  Centrum 

současného umění DOX, Museum Kampa), zvláště jejich edukační činnosti v oblasti 

zprostředkování umění. Součástí teoretické části práce je rovněž představení výtvarně 

dramatického přístupu – jak vznikl,  čím je  charakteristický,  proč je  významný pro 

rozvoj osobnosti žáka (člověka).

Praktická část nabízí výtvarně dramatický projekt na téma Emoce, který by se 

dal  využít  při  zprostředkování  umění.  Projekt  byl  částečně  realizován  ve  2.  třídě, 

reflexe a fotografie z odučených lekcí jsou přiloženy.  

Klíčová slova: dramatická hra, dramatická výchova, tělo, akce, obraz, zprostředkování 

umění 
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Annotation

KLEMENTOVÁ, Eva. Fine Art as a Space for playing (Art and Drama Approach in 

Mediation of Art). Prague, 2013. 129 p. Thesis. Charles University, Faculty of 

Education, Department of Art. Supervisor Kateřina ŠPIČKOVÁ. 

Abstract

This work deals with art-dramatic approach to art lessons and possibility of its 

use in mediation of art. Theoretical part describes for example methods for mediation 

of  art  and  publications  of  domestic  authors  which  contain  specific  activities  for 

mediation of art. Space is dedicated to five important Prague art galleries (National 

Gallery,  Gallery of capital  city Prague,   Rudolfinum, Centre for Contemporary Art 

DOX, Museum Kampa), especially to their education work in an area of mediation of 

art.  Theoretical part also introduce art-dramatic approach  – how it  was conceived, 

what  characterize  it  and why  is  it  important  for  development  of  student's  (man's) 

personality. 

Practical part offers art-dramatic project called Emotions which can be used in 

mediation of art. Project was partially realized in second grade, reflections and pictures 

from lessons are attached.

Key words: drama game, drama education, human body, action, image, mediation of 

art 
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I. ÚVOD

Tato práce nese název Umění jako prostor pro hru a jak její podtitul napovídá, 

je zaměřena na zprostředkování umění pomocí výtvarně dramatického přístupu. Práce 

je rozdělena na teoretickou a praktickou část.

Teoretická část obsahuje 5 hlavních kapitol. Vycházela jsem ze studia literatury 

a dalších (internetových) zdrojů. První kapitola je věnována zážitku, jeho jedinečnosti 

a významu (nejen) při zprostředkování umění. Druhá kapitola pojednává o fenoménu 

hry. Zmiňuji se zde o nejznámějších teoreticích hry a podrobněji popisuji názory Hany 

Babyrádové (která mj. srovnává rituál a hru) a Jana Slavíka. Ve třetí kapitole se 

zabývám pojmy „umění“ a „kultura“, pokouším se jim porozumět a vysvětlit je. 

Čtvrtá kapitola nazvaná Zprostředkování umění je nejrozsáhlejší. Uvádím zde 

např. metody používané při zprostředkování umění nebo knihy, které jsou zaměřené na 

zprostředkování umění. Kapitola dále obsahuje informace o několika velkých 

pražských galeriích a o edukačních programech, jež v nich probíhají; je zde také popis 

výtvarně dramatického programu Pohyblivé obrazy, který jsem navštívila. Pátá 

kapitola je věnována výtvarně dramatickému pojetí výtvarné výchovy a také 

artefiletice, z níž výtvarně dramatické pojetí vychází, a jejich srovnání.

V praktické části nabízím výtvarně dramatický projekt na téma Emoce. Skládá 

se ze 6 lekcí (každá má délku 2 vyučovací hodiny, tj. 90 minut) a je určen pro 2. - 5. 

ročník ZŠ. Projekt jsem částečně realizovala v ZŠ Kunratice, ve 2. B, u paní učitelky 

Evy Jenšíkové, reflexe uvádím u daných lekcí.
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Proč jsem se rozhodla právě pro toto téma? To má několik důvodů. Výtvarné 

umění je mi blízké už od malička, bylo tedy prakticky jisté, že má diplomová práce se 

bude týkat této oblasti. Navíc mi připadá důležité zprostředkovávat dětem umění – 

nejen proto, že výtvarné umění je součástí kulturního dědictví. Věřím, že „řeč obrazů“ 

může být velmi obohacující a pro děti snad i srozumitelnější než běžný jazyk nás 

„dospěláků“. Dítě má mnohem větší fantazii, snadněji se nadchne, dokáže si hrát... To 

všechno ho předurčuje, aby se stalo pozorným a vnímavým divákem výtvarného 

umění. Propojení s dramatickou výchovou pak umožňuje intenzivnější zážitek, 

zapojení a rozvoj celé žákovy osobnosti, uplatnění jeho individuálních zkušeností a 

také posílení vztahů ve skupině.

Teoretická část mé práce by měla poskytnou srozumitelné a přehledné shrnutí 

dané problematiky; praktická část by pak měla sloužit jako inspirace pro učitele v praxi 

– a to nejen pro ty, kteří již výtvarně dramatické pojetí Vv znají a pracují s ním, ale 

ideálně i pro ty, kteří se s tímto přístupem doposud nesetkali. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST

1. ZÁŽITEK (A JEHO JEDINEČNOST)

Při  zprostředkování  umění  nechceme  dětem  pouze  předávat  informace, 

nechceme z  nich  činit  pasivní  příjemce.  Naopak usilujeme o  to,  aby  se  děti  staly 

aktivními  činiteli  vzdělávacího  procesu,  tak,  jak  to  odpovídá  současné  vzdělávací 

koncepci. Aktivní přístup umožňuje intenzivnější zážitek a ten následně vede (mimo 

jiné) i k lepšímu zapamatování informací... Proto začínáme tuto práci právě kapitolou o 

zážitku, která vychází z knihy Jana Slavíka Umění zážitku, zážitek umění (1. díl). 

Zážitek  je  úzce  propojen  s  prožitkem  (viz  dále).  Na  jeho  důležitost  při 

zprostředkování umění upozorňuje např. Jan Slavík (Umění zážitku, zážitek umění, 2.  

díl):  „Umělecké dílo  ztrácí  svůj  smysl,  pokud  je  pouze  vykládáno,  ale  nikoliv  

rozehráváno  a  prožíváno“  (SLAVÍK  2004:33).  K  této  problematice  se  vrací  i  K. 

Linhartová,  která  ve  své  disertační  práci  cituje  L.  Kesnera:  „Problémem  je,  že  

podstatnou  část  významu  výtvarných  děl  může  divák  získat  pouze  svým  přímým  

prožitkem. V podstatném smyslu nelze ustavující intenci výtvarného díla uchopit bez  

osobního  prožitku,  na  němž  se  podílejí  motorické,  somatosenzorické,  afektivní  i  

intelektuální zdroje diváka. Interpretace výtvarného díla by pak neměla usilovat pouze  

(či prvořadě) o objektivní vědecký výklad, ale měla by spíše aktivovat či stimulovat  

vlastní  kapacity  diváka  pro  utváření  a  prožívání  významu.“  (KESNER  in 

LINHARTOVÁ, 2010:29) 

Zážitek je tím, co bylo  zažito. Člověk musí situace života zakoušet, tj. vidět, 
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slyšet, pociťovat či uvědomovat si. Musí je zažít, aby mu byly přístupné. Zážitek tedy 

označuje „osobní přístup k určité životní situaci, kterou jsme díky zážitku uchopili a  

můžeme se k ní ve vzpomínkách navracet“ (SLAVÍK 2001:64). 

Každý člověk uchopuje konkrétní situaci jedinečně a neopakovatelně a odnáší 

si z ní jedinečné vzpomínky. Zdrojem těchto vzpomínek je právě zážitek. „Zážitek je  

individuálně  vnímaný,  prožívaný  a  zapamatovatelný  životní  obsah pociťovaný  jako  

významový  celek  –  příběh,  v  němž  je  z  pohledu  zažívajícího  jedince  zachycena  

příslušná situace.“ (SLAVÍK 2001:65) Ačkoliv situaci zažíváme teď a tady, zážitkem 

je  pro nás  v podstatě  to,  co  si  ze situace  odnášíme jako vzpomínky.  Některé jsou 

snadno  přístupné,  jiné  naopak  hluboko  skryté;  oboje  ale  dokážeme  za  určitých 

okolností a v určité míře objevovat a oživovat – mj. i v uměleckých projevech. 

Zážitky, které si odnášíme ze životních situací, jsou pro nás nezbytně nutným 

„oknem  do  situace“,  bez  něhož  bychom  o  situaci  jako  takové  vůbec  nevěděli. 

Významy obou slov - „situace“ a „zážitek“ se v řeči často přibližují, nebo dokonce 

překrývají, upozorňuje Jan Slavík a ilustruje to na následujícím příkladu. Výrok „Byla 

to pro mě zlá situace“ sice mluví o situaci, ale je vzpomínkou na zážitek. Jaký je tedy 

mezi oběma pojmy rozdíl? Situace je pro všechny její účastníky skutečná a zároveň v 

daném okamžiku společná – všichni zúčastnění se nachází v této situaci. Oproti tomu 

zážitek ze společné situace je jedinečný – závisí např. na pozici účastníka či na jeho 

osobních předpokladech. Podobné je to i  ve vztahu k umění.  Snadno se stane,  že 

určitou situaci budou někteří  lidé považovat za uměleckou (a prožívat odpovídající 

zážitky),  zatímco  pro  jiné  bude  tato  situace  od  zážitku  umění  na  hony  vzdálená. 

Nesmíme ale zapomínat na jednu věc: když mluvíme o zážitku,  zdůrazňujeme sice 

jedinečnost  a  osobitost  dojmů  a  pocitů,  přesto  si  mohou  být  zážitky  podobné. 
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„Podobnost zážitků je nezbytnou podmínkou, abychom se mohli navzájem domlouvat a  

chápat“, připomíná Slavík (SLAVÍK 2001:66). Díky tomu, že jsem někdy zažil pocit 

smutku, radosti či bolesti a že mám pro tyto pocity jméno, jež je srozumitelné i dalším 

lidem, mohu pochopit smutek, radost a bolest druhého člověka a porozumět tomu, co 

mi o nich vypráví.

Za  nezbytnou  součást  zážitku  považuje  Slavík  prožitek,  tedy  city,  pocity  a 

nálady,  které  jsou  se  zážitkem  spojeny  a  které  rovněž  ukládáme  do  vzpomínek. 

Prožitková stránka zážitku (= jeho citový účin) je obvykle vnímána jako zvláštní stav, 

který  se  nějakým  způsobem  váže  k  tělesnosti  (pocit  uvolnění,  odlehčení,  sevření, 

napětí...). Prožitky jsou ukládány nejen do duševních vzpomínek, ale i do vzpomínek 

těla, jejichž záznamem jsou různé psychosomatické příznaky. Ty Jan Slavík nechápe 

pouze v negativním smyslu, jak bývá obvyklé (např. žaludeční vředy), ale i pozitivně – 

bystřejší smysly posílené záměrným nebo bezděčným cvičením, atd.  

Tématu zážitku, jak ostatně název knihy napovídá, věnuje Jan Slavík ve svém 

díle Umění zážitku, zážitek umění (1. díl) hodně prostoru. Vrací se k němu i ve 2. díle 

stejnojmenné  publikace,  na  níž  spolupracoval  s  Petrem  Wawroszem.  Zde  je 

připomínáno,  že  zážitek,  který  má  mít  pro  člověka  uchopitelný  smysl,  je  nutně 

doprovázen  regresí  (návratem  k  minulému  prožívání,  vnímání  nebo  chování)  -  v 

širším,  tedy  ne  pouze  patologickém  ohledu.  Protože  bez  vzpomínky  podobnosti  

bychom nedokázali nic rozpoznávat a v ničem se vyznat, neobejde se bez regresí ani 

intelekt ani citové prožívání,  říká Jan Slavík.  Nesmíme ale zapomínat,  že  „regrese 

není sama o sobě cílem ani v umění, ani v arteterapii a již vůbec ne ve výchově. Ve  
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všech těchto oblastech je regrese pouze prostředkem k novému poznání a k novému  

životnímu pohybu“ (SLAVÍK 2004:52). 
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2. HRA A JEJÍ VÝZNAM PRO DÍTĚ

O významu hry (nejen) pro dítě a jeho vývoj dnes již jistě nikdo nepochybuje. 

Tímto tématem se zabývala řada autorů, přičemž k nejznámějším teoretikům hry patří 

zřejmě Johan Huizinga, Roger Caillois a Eugen Fink. Své pojetí hry představili např. v 

knihách Homo ludens (Huizinga), Hry a lidé (Caillois) či Oáza štěstí (Fink). Srovnání 

pojetí hry těchto tří autorů vypracoval Jaroslav Koťa v článku nazvaném  Traktát o  

třech klasických ludologických analýzách a o jejich pojetí významu hry  (kompletní 

odkazy viz literatura). 

Hana Babyrádová se domnívá, že hra je tolik přitažlivá právě proto, že ve své 

podstatě inscenuje „existenční momenty života člověka“ (BABYRÁDOVÁ 2002:178). 

Náměty hry se stávají základní věci a situace života – láska, práce či smrt. Babyrádová 

odkazuje na filozofa hry Eugena Finka a jeho termín „vážnost nevážnosti hry“ - tedy 

skutečnost,  že  díky  hře  může  člověk  plně  prožít  důležité  životní  situace,  aniž  by 

rozuzlení  těchto  situací  mělo  skutečné  závažné  důsledky.  Proto  se  hra  jeví  jako 

naprosto nezastupitelná činnost v přípravě na život.  Obdobně vnímá hru významný 

filosof  hry  Roger  Caillois,  který  upozorňuje,  že  hra  má  zvláštní  moc,  protože  se 

„bezprostředně zmocňuje opakovaného, jednou profánního, jindy sakrálního aspektu  

chování dospělých (popřípadě určitého kódu jejich sociálního chování obsahujícího  

oba  aspekty)“  (CAILLOIS  in  BABYRÁDOVÁ  2002:315).  Hana  Babyrádová 

považuje  za  cíl  hry  sjednocování  a  prožití  uzavřenosti.  Podotýká,  že  už  samotná 

pravidla hry naznačují jistá omezení – a to nejen časová a prostorová; zároveň jsou 

stanoveny i určité způsoby chování zúčastněných. Ačkoliv by se mohlo zdát, že hra 

výtvarná či synesteticko-umělecká jakákoliv pravidla předem vylučuje, není to pravda, 
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upozorňuje Babyrádová. I výsledky výtvarných her podléhají určitému řádu. 

Ve své knize (jak také ostatně její název napovídá) se Babyrádová hodně věnuje 

rituálu a jeho místu v životě dnešního člověka,  potažmo umělce,  a porovnává také 

rituál a hru. Zatímco rituál považuje za zvláštní případ hry, pokládá si otázku, čím se 

vyznačují  hry,  které  nemají  rituální  povahu,  nebo zda  je  možné v  každé  hře  najít  

nějaký  zárodek  rituálu.  Ne  všechny  specificky  lidské  aktivity  s  charakterem  hry 

můžeme ztotožňovat s rituálem. Některé hry vznikají bezděčně za účelem osvojení si 

nějakého jednoduchého úkonu; mohou mít charakter průzkumu místa, času a různých 

možností (explorativní herní aktivity), nebo mohou být nápodobou toho, co dítě vnímá 

svými  smysly  (mimetické  herní  aktivity).  Rozdíl  mezi  hrou  lidských  a  zvířecích 

mláďat  je  ovšem  v  tom,  že  dítě  se  postupně  dostává  od  hry  bezděčné  ke  hře 

vyznačující se symbolizací, jež je základním znakem i toho druhu hry, která se stává 

rituálem.  Ale  všechny  hry  se  symbolizací  nemusí  být  ještě  nutně  rituálem.  Hana 

Babyrádová  rozlišuje  tři  typy  her:  exploraci,  imitaci a  imaginaci.  Explorace  je 

nejjednodušším  typem  hry,  slouží  k  prozkoumávání  místa,  času  nebo  ověřování 

vlastních  psychomotorických  možností.  Imitace  už  je  náročnější;  chce  něco 

zpřítomňovat,  „je  výrazem  touhy  podobat  se  něčemu,  co  má  pro  člověka  klíčový  

význam“  ( BABYRÁDOVÁ 2002:180). Imitace je předstupněm mimesis a oba hrají 

důležitou roli v učení. Imaginací se hra stává, pokud jsou v ní využity kombinatorické 

schopnosti  představování  a  myšlení.  Teprve  poté,  co  vstoupí  do  hry  imaginace,  je 

možné hru plně prožít. Imaginaci je možné do určité míry ovlivnit, či se jí vědomě 

oddat,  ovšem  většina  imaginativních  procesů  je  vůlí  neovlivnitelná.  Imaginace 

představuje dynamizující prvek hry, průběh hry je na ní někdy dokonce přímo závislý. 

Rituál využívá a spojuje všechny tři uvedené typy her, bez spojení těchto prvků 
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by  rituál  nebyl  rituálem.  Babyrádová  přidává  ještě  čtvrtou  nutnou  součást  – 

identifikaci. Připomíná, že „hra jako taková – a zejména hra rituální – se vyznačuje  

dvěma  identifikačními  tendencemi  –  emancipací  subjektivity  a  objektivity“  

(BABYRÁDOVÁ 2002:181). Tato emancipace zajišťuje prostor pro pravou lidskou 

svobodu – práce je  spjata  s  povinností,  ale  hra poskytuje  příležitost  pro zakoušení 

svobody.  „Ve hře se člověk identifikuje na jedné straně s obecným a na straně druhé  

se zvláštním. Obě polarity uvádí do souladu: prožitek hry, a hry – rituálu obzvlášť, je  

jedinečným  prožitkem  identity  vnitřního  a  vnějšího  světa“  (BABYRÁDOVÁ 

2002:181). 

Jan Slavík (kniha Umění zážitku, zážitek umění – teorie a praxe artefiletiky, 1.  

díl) podotýká, že hra disponuje řadou významových odstínů a uplatňuje se v mnoha 

rozmanitých souvislostech. Není to sice biologická, fyzická ani jiná životní nutnost, 

přesto se hra jeví jako nutnost sociální a kulturní. Chce-li být člověk součástí lidské 

společnosti a kultury, nemůže se hře jako takové vyhnout. Slavík dále srovnává jazyk a 

hru. Jazyk – jako „uspořádaná soustava abstraktních objektů, výrazů a pravidel pro  

jejich užívání“ (SLAVÍK 2001:137) – má s hrou hodně společného, vždyť hra je zase 

„uspořádanou  soustavou  abstraktních  objektů  –  rolí,  jejich  výrazů  a  příslušných  

pravidel. Obě soustavy slouží ke vzájemnému symbolickému styku mezi lidmi a lidé s  

nimi umějí  zacházet  jak na základě bezděčného citu pro jazyk nebo pro hru,  tak i  

vědomé znalosti jazykových nebo herních pravidel“ (SLAVÍK 2001:137). Rozdíl mezi 

oběma soustavami vidí  Slavík v jejich základních výrazových jednotkách.  Zatímco 

klíčovou  výrazovou  jednotkou  jazyka  jsou  jazykové  znaky,  díky  nimž  dokážeme 

rozpoznávat totožnost určitých jednotlivin (daný výraz znamená určitou věc, množinu, 
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proces, typ situace,  atd.),  klíčovou výrazovou jednotkou hry jsou figury,  respektive 

herní  figury  –  herci,  hrací  kameny,  herní  rekvizity,  figury  ve  výtvarné  či  hudební 

kompozici. Herní figury jsou sice specifickým typem výrazů, ale díky způsobu svého 

užití  se liší  od typických výrazů jazykových. Je také důležité  si  uvědomit,  že  není 

možné herní figuru – coby výrazovou jednotku – přeložit doslova do odpovídajícího 

výrazu jazyka. Jazyková funkce směřuje především k přemýšlení, ale hra se zaměřuje 

na vyvolání zážitku, který nás dokáže přenést do světa tvořeného hrou – do fiktivního 

světa. V něm komunikace probíhá prostřednictvím „jazyka hry“, jímž bytosti X, tedy 

postavy hry, promlouvají, říká Jan Slavík. 

Jak již bylo výše zmíněno, pro toho, kdo dokáže „být naplno ve hře“, se herní 

figura může stát symbolem existenciálních událostí jeho života, přičemž v průběhu hry 

se události života před člověkem objevují ne v podobě, v jaké se kdysi odehrály, nýbrž 

v podobě přeměněné do symbolických souvislostí světa fikce. Je to podobné jako s 

nočními sny, ovšem na rozdíl od nich je pro fiktivní hru charakteristický  „záměrný 

vstup  do  hry  a  záměrná  specifická  kulturní  aktivita  účastníka  hry“ (SLAVÍK 

2001:170). Existenciálními situacemi jsou myšleny základní lidské situace (= hlavní 

situační typy), kterým se nikdo v životě nemůže vyhnout. K takovým situacím patří 

např. smrt, utrpení, láska, vina, boj, zrození... 

„Hra  se  pro  člověka  stává  svátkem,  který  slouží  jako  bytostné  zpřítomnění  

celého smyslu  života.  Toho smyslu,  který  nelze  jenom „myslet“,  ale  který  je  třeba  

„vidět“, „nazřít“, dostat před oči, aby člověk do důsledku pochopil, jak se to  s ním  

má. Hra nevytváří určité okrsky, nýbrž nechává na omezeném jevišti vcházet celek –  

svět“, odkazuje Slavík na Eugena Finka (SLAVÍK 2001:148). 
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3. UMĚNÍ A KULTURA – CO SI POD TÍM 

VLASTNĚ PŘEDSTAVIT?  

3. 1 CO JE TO KULTURA?

Co to vlastně je kultura? Hana Babyrádová uvádí,  že původní etymologický 

význam tohoto  slova  svědčí  o  „akční  povaze  veškerého dění  s  kulturou spjatého“  

(BABYRÁDOVÁ  2002:24).  Slovo  „kultura“  totiž  dříve  znamenalo  „obdělávání 

půdy“,  podotýká  Babyrádová.  Až  později  se  kultura  stala  pojmem  spojovaným  s 

tradicemi,  jejichž  základ  je  propojen  s  dějinným  vývojem  společnosti  a  předáván 

výchovou, ale i uměním. Jednotlivé kultury disponují specifickými výrazovými jazyky, 

přičemž pojmem „jazyk“ je myšlena nejen řeč,  ale i  výrazové prostředky výtvarné, 

hudební  či  divadelní.  „Umění  je  oblast  lidské  činnosti  zaměřující  se  na  vytváření  

kulturního jazyka. Výchova a vzdělání jsou oblasti orientované na předávání hodnot v  

kulturním jazyce obsažených“, shrnuje dále Babyrádová (BABYRÁDOVÁ 2002:25). 

Kultura by se neměla omezovat pouze na umělecká díla v muzeích a galeriích; 

to  by  bylo  zúžené  chápání  významu  kultury.  Ve  svém  původním  významu 

představovala  kultura  široký  rozsah  lidských  činností  (a  to  především  spjatých  s 

přírodou), nikoliv pouze výtvory specifického lidského úsilí shromážděné privátními či 

institucionálními majiteli. „Pod pojmem kultura si naši předkové představovali i lidské  

způsoby chování v přírodě a ve společnosti. Kultura se vztahovala spíše ke sféře přímé  

prezentace než pouze k oblasti reprezentace“ (BABYRÁDOVÁ 2002:100).  

Kulturu si osvojujeme v procesu akulturace, která je založena „na rovnováze 

mezi  přijetím estetických norem určité  sociální  skupiny a uvědomováním si  vlastní  

individuality,  kterou  lze  ale  rozvíjet  pouze  na  základě  přijetí  zásad  existence  
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společenství, do něhož patříme“ (BABYRÁDOVÁ 2002:25). 

Kultura  nemusí  být  chápána  jako  něco  statického,  jako  stav  dosažených 

kulturních statků,  upozorňuje Hana Babyrádová. Připomíná v této souvislosti  Jeana 

Dubuffeta,  který  propojil  význam  slova  kultura  s  „tvůrčí  činností  mysli“  

(BABYRÁDOVÁ  2002:29).  Podle  Dubuffeta  je  slovo  kultura  používáno  ve  dvou 

různých významech: jednak jako označení pro znalost minulých děl (a tato znalost je 

dle Dubuffeta značně iluzorní, neboť to, co se nám dochovalo, představuje jen úzký 

výběr umění ovlivněný módou dané doby) , nebo obecněji jako myšlenková aktivita a 

umělecká tvorba.  Na definici  kultury jako „tvůrčí činnosti mysli“ navázaly úvahy i 

jiných, především akčních, umělců. 

 „Pojem kultura je komplikovaný a je neustále v pohybu“, říká Marie Fulková, 

která se v knize Diskurs umění a vzdělávání také zabývá touto problematikou. Dokládá 

to i množstvím slovních spojení,  v nichž je tento pojem obsažený: vysoká kultura, 

populární kultura, majoritní a minoritní kultura, latinsko – americká kultura, vizuální 

kultura, techno-kultura, školní kultura, sub-kultura... Co to tedy je kultura? Co si pod 

tímto pojmem představit? Jako první pojem definoval Edward B. Tylor. Podle něj je 

„kultura komplexní celek, zahrnující náboženské a etické hodnoty a systémy, právní  

předpisy, poznání, umění a všechny zvyky a schopnosti, kterými jedinec disponuje jako  

příslušník společnosti a které si osvojil učením“ (TYLOR in FULKOVÁ 2008:226). 

Podle  Murphyho (převzato z Fulkové) představuje kultura systém symbolů, které nám 

dávají  možnost  třídit  a  klasifikovat  svět.  Marie  Fulková  dodává,  že  právě  díky 

komplikovanosti  tohoto pojmu můžeme vytvářet  různé popisy a  modely sociálního 

života. Nelze říci, které z nich jsou správné, či nesprávné, protože „způsoby chápání  
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kultury jsou samy o sobě diskursivními taktikami a jako takové plní různé cíle, ať už  

máme na mysli cíle vzdělávací, pedagogické, politické nebo mocenské“  (FULKOVÁ 

2008:226). 

3. 2 CO JE TO UMĚNÍ?

Co je  to umění? Jaké jsou jeho možnosti? Proč bychom se ho vlastně měli 

snažit  poznávat  a  zprostředkovávat  žákům?  „Umění  poskytuje  člověku  možnost  

nejenom  zahlédnout  obraz  sebe  sama,  ale  také  sebe  sama  prožít“,  říká  Hana 

Babyrádová  (BABYRÁDOVÁ  2002:57),  a  na  jiném  místě  dodává,  že  umělecké 

činnosti jsou mostem k možnosti, jak sdílet s ostatními jejich individuální světy. Vedle 

jazyka je umění nejpřirozenějším prostředkem pro komunikaci mezi lidmi. Autorka se 

zamýšlí,  zda  by  bylo  možné  identifikovat  společné  obsahy,  které  jsou  sdělovány 

různými (kulturními) jazyky, a zda by se dal vytvořit jazyk univerzální, jež by dokázal 

zprostředkovat  o  různorodé,  subjektivně  vnímané  realitě  to  „podstatné“.  Mohl  by 

takový  jazyk  existovat?  A jakou  mírou  abstrakce  by  musel  disponovat?  Úlohou 

kulturního  jazyka  je  reflektovat  zažité  a  podle  Adornovy  hypotézy,  na  níž  se 

Babyrádová  odvolává,  je  umění  považováno  za  „nejpříznačnější  zrcadlo  přímé 

zkušenosti  a zároveň je  vnímáno jako prostor pro zhodnocování  věcí  v následovně  

vytvořené  rozumové  konstrukci“  (BABYRÁDOVÁ  2002:60).  Umění  a  výchova 

uměním jsou příležitostí pro spojování empirismu s racionalismem, tedy pro propojení 

smyslové zkušenosti a rozumu. I v tomto ohledu je umění výjimečné a nenahraditelné 

jakýmkoliv jiným druhem lidské aktivity, uzavírá Babyrádová. 

Ve své knize  Rituál, umění a výchova  se autorka dále dotýká otázky, která je 

vzhledem k tématu této práce zásadní – tedy „Jak zprostředkovávat umění?“. Varuje 
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před  pouhým  předáváním  shluku  informací,  neboť  rozum  nenaplňuje  člověka 

potřebným  pocitem  vítězství,  člověk  je  spíše  „in-formován“  než  „formován“,  tj. 

nedostává se mu „formace“ zkušenosti a myšlenky, ale spíše „informace“. Babyrádová 

cituje Michala Růžičku: „Jakýkoliv umělecký artefakt je příběhem – je světem vcelku,  

a chtít převést příběh na in-formace (čili zde: na jednotlivá fakta nebo data) znamená  

příběh  popřít,  znamená  ignorovat  svět  jako  celek,  k  němuž  text  či  jiný  artefakt  

poukazuje. A to vše vede nakonec k tomu, že vůči onomu celku ohluchnu, nemohu s  

ním vést  dialog“  (RŮŽIČKA in  BABYRÁDOVÁ 2002:61-62).  Z  výše  uvedeného 

vyplývá,  že  je  třeba  hledat  jiné  způsoby  a  možnosti,  jak  předávat  umění;  hledání 

takových  alternativ  je  ostatně  hlavním  úkolem  této  práce.  Pomocnou  ruku,  ono 

potřebné nasměrování,  by nám měla poskytnou následující část,  která opět vede ke 

knize Hany Babyrádové.

Výchova uměním se stejně jako umění samotné (zejména umění akce) stává 

stále  více  výchovou  „polyestetickou“,  upozorňuje  Babyrádová.  Původní,  tradiční 

dělení  esteticko-výchovných  disciplín  na  výtvarnou,  hudební,  pohybovou  či 

dramatickou výchovu dnes již nemá význam, protože jak umělecké vyjadřování, tak i 

všechny oblasti výchovy uměním mají multimediální charakter. Kdybychom setrvávali 

za  každou  cenu  u  oddělování  jednotlivých  esteticko-výchovných  disciplín,  pouze 

bychom si sami bránili při hledání nových metod vedení dítěte. 

Na  jiném  místě  autorka  odkazuje  na  Herberta  Reada,  „jednoho  z  

nejvýznamnějších teoretiků výchovy uměním 20. století“ (BABYRÁDOVÁ 2002:314). 

Ten uvádí,  že propojení rozumových, citových a performativních prvků je základní 

podmínkou příznivého výchovného působení a zároveň odrazem souladu lidského a 

přírodního.  Podle  Reada  je  estetický  prvek  nutnou  součástí  veškeré  výchovy  a 
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probouzí tvořivost i v oblastech, které s uměním zdánlivě nesouvisí. 

Otázku,  co  je  to  umění,  si  pokládá  i  Marie  Fulková  (Diskurs  umění  a  

vzdělávání). Ptá se, zda by bylo možné vytvořit jakýsi kánon, jež by dokázal přesně 

definovat podstatu umění, důležité vědomosti o umění a osobnosti, které lze považovat 

za skutečné umělce, které patří do „zlatého fondu“ naší výtvarné kultury. Nebyl by 

takový kánon příliš direktivní a omezující? A kdo by se pak měl stát tím „šéfem“, tím, 

kdo  bude  určovat  obsah  výše  zmíněného  kánonu?  Fulková  podotýká,  že  během 

devadesátých  let  se  stalo  vytvoření  obdobného  kánonu  předmětem  sporů  ohledně 

obsahů „národních“ výtvarných výchov v západní Evropě. Kánon byl kritizován jako 

rigidní prvek,  „který brání pluralitnímu přístupu k umění a k dialogickému způsobu  

při rozhodování žáků o hodnotách výtvarných děl“  (FULKOVÁ 2008:158). Naštěstí 

žádný  takový  kánon  u  nás  nebyl  –  tedy  alespoň  doposud  –  vytvořen.  Rámcový 

vzdělávací  program  (oblast  Umění  a  kultura)  „je  stavěn  na  principech  

strukturalistického a sémiotického pojetí umění a nikoliv jako jednosměrka obsahů a  

významů“ (FULKOVÁ 2008:158). Problém s otázkou, co je a není umění, dotvrzuje 

Marie Fulková i příkladem z praxe, kdy nějaká paní, jistě v dobré víře, odvezla svého 

syna vozíčkáře z vyučování v galerii se slovy:  „Já jsem myslela, že tady v galerii  

budou nějaký hezky barevný obrázky a tohle, co tady vidím, to Ondřeje nebude bavit.  

Nashledanou.“ (in FULKOVÁ 2008:158).

V  současné  době  je  velice  těžké  určit,  kde  jsou  hranice  umění,  co  je 

považováno za umělecké a co už nikoliv. Poslední „srozumitelné“ a jasné pravidlo, 

které  bylo  kdysi  dávno  stanoveno,  nám říkalo,  že  umění  je  to,  co  věrně  popisuje 

skutečnost. Tato domněnka byla značně zpochybněna příchodem moderního umění 20. 
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století. Vlivem fauvistů se skutečnost „ukázala v jiných barvách“; expresionismus pak 

přinesl deformace tvarů. Už nezáleží na tom, že by takoví lidé nemohli existovat, že je 

to zkrátka anatomicky nemožné. Jde o něco jiného, jde o výraz, emoce; umění k nám 

chce promlouvat, chce nás zasáhnout; snad nás i přímo vybízí k tomu, abychom na něj 

nějakým způsobem reagovali. Umění se stává poselstvím o niterných stavech autora či 

o  dění  ve  společnosti.  Původně velmi  úzké  hranice  „uměleckosti“  jsou  během 20. 

století značně posouvány. Rozhodujícím faktorem je individualita autora, jeho vnímání 

a způsob vyjadřování. A aby toho nebylo málo, přináší postmoderna nové, netradiční 

techniky  (jmenujme  např.  body-art,  eko-art,  junk-art,  street-art...).  Současné  umění 

chce zcela záměrně posouvat hranice, bořit tabu a snad i šokovat. Stačí si vzpomenout 

na nedávnou výstavu Decadence Now!, která vyvolala ve společnosti značnou odezvu. 

Ten, kdo měl možnost shlédnout některá z vystavených děl, si jistě nejednou položil 

otázku, zda je toto ještě umění... Marie Fulková v knize  Diskurs umění a vzdělávání 

podotýká,  že  pravidla,  která  donedávna  určovala  status  umění  a  uměleckého  díla, 

prošla radikální změnou a že i teoretici umění a umělecké instituce se dnes vzdávají 

výsadní  pozice  určování  hodnoty  a  „uměleckosti“  jednotlivých  děl;  opouští  pozici 

„vysvětlování“ umění publiku, namísto toho se snaží o dialog; „dávají prostor umění,  

které reaguje na sociální jevy a lidské zkušenosti z marginalizovaných a tabuizovaných  

prostředí,  a  vytvářejí  diskurs  plurality  a  rovnoprávnosti“  (FULKOVÁ  2008:24). 

Soudobé  umění  charakterizuje  Fulková  takto:  „Současné  umění  (v  jeho  nejlepší  

úrovni)  si  bere  za  cíl  ukazovat  nikoliv  „hezké  barevné  obrázky“,  ale  ironizovat  a  

zpochybňovat,  odhalovat  manipulační  strategie,  otvírat  závažná  témata,  a  to  v  

artefaktech často velmi,  velmi  krásných.  Otázky,  které  současné umění  klade,  mají  

zřetelný etický rozměr.  Umění  reaguje na podněty přicházející  z  vědy a techniky a  
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jejich  převratných  objevů,  z  nichž  se  stávají  kulturní  fenomény  v  nejširším  slova  

smyslu“ (FULKOVÁ 2008:170).

Zajímavou odpověď na otázku „Co je to umění“ poskytuje Marie Fulková o 

něco dále. Vzpomíná na Duchampa a jeho rozhodnutí přenést nalezený předmět do 

galerie a prohlásit ho za umělecké dílo. V tu chvíli došlo ke zpochybnění otázky „Co je 

umění?“ a  byla nastolena otázka nová,  totiž  „Kdy je  umění?“  Touto  otázkou jsme 

odkázáni  do problematické oblasti  funkcí  umění,  do oblasti  sémiotické (znakové a 

symbolické).  Autorka  dále  cituje  Nelsona  Goodmana,  který  za  relevantní  otázku 

nepokládá „Jaké objekty jsou (trvale) uměleckými díly?“, nýbrž „Kdy je určitý objekt  

uměleckým dílem?“ Svou teorii Goodman dokládá na příkladu kamene. Kamen, který 

leží na polní cestě, není uměleckým dílem, protože zde neplní žádnou symbolickou 

funkci.  V geologickém muzeu nabývá tento kamen symbolické funkce jako vzorek 

kamenů daného geologického období, původu či složení, ale nefunguje jako umělecké 

dílo. Ovšem je-li stejný kamen přenesen do muzea umění, může se stát uměleckým 

dílem, neboť zde dokládá určité své vlastnosti (tvarové, barevné, texturní). Stejně tak i 

Rembrantův obraz  může přestat  být  uměleckým dílem,  pokud je  použit  na  zakrytí 

rozbitého okna.  „Věci fungují jako umělecké díla, pouze když má jejich symbolické  

fungování jisté charakteristické rysy“ (GOODMAN in FULKOVÁ 2008:160). 

Významným  autorem  zabývajícím  se  uměním  a  jeho  zprostředkováním  je 

Radek Horáček. Ten hned v předmluvě své knihy Galerijní animace a zprostředkování  

umění připomíná, že umělecké dílo je sice dokladem o určité historické či společenské 

situaci, ale především promlouvá o „citovém a myšlenkovém světě svého tvůrce i jeho  

doby“  (HORÁČEK 1998:11)  –  proto  je  nezbytné  i  citové  zaujetí  nás,  diváků.  Při 
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pokusu definovat pojem  umění  se Horáček odvolává na uměleckého historika Jiřího 

Kroupu a jeho výrok „umění je to, co jako umění funguje“ (KROUPA in HORÁČEK 

1998:23).  Proto  je  důležité  zamyslet  se  nad  funkcemi  umění,  protože  umění  vždy 

vzniká v určitém vztahu ke společnosti a zaujímá v jejím životě určité místo. 

Zřejmě  nejznámější  je  estetická  funkce,  tj.  „zdobná  úloha  umění“  (viz 

HORÁČEK)  a  jeho  citový  účinek.  Další  významnou  je  komunikativní  funkce  – 

umění slouží k přenosu a zaznamenávání informací. Umění je také nositelem kulturně 

historické hodnoty (hmotný doklad o vyspělosti člověka a potažmo i dílčí dokument 

doby),  stejně  jako  předmět  odborného  zkoumání  a  součást  uměleckého  trhu. 

Současné umění definuje Radek Horáček jako „široký a rozmanitý proces komunikace  

se světem, v němž nejde o určování nějaké umělecké hodnoty a kvality, ale především o  

intenzitu  osobního  názoru,  přičemž  je  zcela  individuální,  k  jaké  šíři  publika  se  

umělcova  výpověď  obrací“  (HORÁČEK  1998:25).  Že  je  výtvarné  dílo  „osobitým 

typem komunikace“  či  dokonce  „zosobněním komunikace“  zdůrazňuje  Horáček na 

více místech své knihy. Umělecké dílo je přímým podnětem k dialogu a tedy i nazíraní 

na něj je aktem komunikace. 

„Umění je věčně záhadný pojem, bez ohledu na to, v jakých souvislostech jej  

hodláme uchopit a používat,“ uvádí Jan Slavík v 1. díle své publikace Umění zážitku,  

zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky) (SLAVÍK 2001:9). Nejsložitější mechanické, 

chemické či biologické technologie jsou, stejně jako umění, plodem lidského ducha, 

ale  přesto  je  nemůžeme chápat  stejným způsobem.  „Umění  vzniká  ze  vztahů mezi  

lidmi“ (SLAVÍK 2001:9) a dokáže na ně působit citlivěji a podnětněji než jiné lidské 

aktivity. Umělecká tvorba představuje výjimečný prostor ke svobodnému kulturnímu 
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projevu. A tento prostor je plný tajemství,  „vždyť pochází z těch stránek lidské duše,  

které  jsou  jen  zdráhavě  přístupné  rozumovému poznání“  (SLAVÍK 2001:9).  Proto 

umělecká díla lákají nejen k prožitkům, ale i k soustředěnému přemýšlení, k výkladům 

a diskusím. Úkolem výchovy je hledat cesty, jak rozumět umění, jak s ním smysluplně 

zacházet  a  učinit  jej  zdrojem  inspirace  pro  výchovné  situace.  „Výchova  je  tedy  

kulturním rámcem, v němž se umění – v nejširším smyslu toho slova – probouzí a ve  

svých  zárodečných  podobách  vytváří,  ale  z  nějž  se  mu také  může  a  má rozumět“  

(SLAVÍK 2001:10). 

Jan Slavík dále cituje zakladatele moderní výchovy uměním Herberta Reada: 

„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“ (READ in SLAVÍK 2001:10). 

Co je a co není umění/umělecké dílo/umělecká tvorba? Pojetí těchto pojmů se 

mění v závislosti na historické době, kultuře i osobních zvláštnostech každého člověka, 

uvádí Slavík. Veškeré projevy umění ovšem provází jedna příznačná vlastnost – nemají 

být lidem lhostejné, mají vzbuzovat zvláštní zájem – tj. přinejmenším povzbuzovat ke 

vzájemné komunikaci  mezi  lidmi a  podněcovat  je  ke specifické aktivitě.  Aby bylo 

umělecké  dílo  pochopeno,  musí  těžit  z  životní  zkušenosti  svého  příjemce.  Ovšem 

zároveň musí tuto zkušenost přesahovat, narušovat či provokovat. Tajemství, která jsou 

v díle obsažená, by měla být stálou výzvou k návratům, vzpomínkám a přemítání a 

měla by poskytnout i takové dojmy a pocity, jež by člověk mimo zážitek s uměleckým 

dílem nemohl  mít.  Umění  touží  překonávat  stereotypy průměrné  každodennosti,  je 
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plné tendencí k podivuhodnosti,  neotřelosti  a nezvyklosti –  tendencí k ozvláštnění 

(„Ozvláštnění  je  název  pro  specifickou  duševní  a  tvůrčí  aktivitu,  která  vyzdvihuje  

obyčejné věci a události z průměrné každodennosti a staví je před naše užaslé smysly,  

jako bychom je viděli poprvé.“ (SLAVÍK 2001:37)). Toto ozvláštnění je zvláště typické 

pro moderní umění. Dalším znakem umění, který Slavík uvádí, je, že umění musí být 

důsledkem výběru, a to nejen umělce – autora, ale i celé společnosti.  Kdybychom 

měli  přijmout  za  umělecké  dílo  cokoliv,  ani  bychom  nevěděli,  že  nějaké  umění 

existuje. Umělecké dílo je také pro lidi pobídkou k „rozevření obsahu skrytého v nás  

samých“ (SLAVÍK 2001:194) a  výrazem, tzn. vzniká na základě rozhodnutí tvořit a 

slouží k vyjádření a ke vzájemnému sdílení toho, co je jinak nevyslovitelné. Umělecké 

dílo by nás mělo vést k osobitému prožitku a k vytváření fiktivního světa. 

„Umělecké aktivity soustřeďují kolem sebe intelektový, mocenský i ekonomický  

potenciál společnosti, tvoří důležitou a všeobecně uznávanou součást komunikace mezi  

lidmi a slouží  jako  skvělý  podnět  k  lidskému setkávání  a  sdružování“,  uzavírá  Jan 

Slavík (SLAVÍK 2001:22). 

Ohledně  současného  umění  Slavík  podotýká,  že  nikdo  z  nás  nemá  právo 

rozhodovat,  kde  začíná  a  kde  končí  umělecká  situace,  a  že  možná  právě  neustálé 

hledání „uměleckých“ hranic a funkcí umění je pravým smyslem existence současného 

umění. Ve výchově bychom se pak měli zabývat „nejrozmanitějšími aktuálními projevy  

kultury, které ve společnosti reálně působí, nejenom pouze těmi, které spadají do sféry  

všeobecně uznávané jako umění.“ (SLAVÍK 2001:163)
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3. 2. 1 SOCIÁLNÍ INTERAKCE - INTERAKCE S 

UMĚLECKÝM DÍLEM

Sociální  interakce  je  nezbytnou  součástí  každodenního  života.  Lidé  se 

vzájemně potkávají, vyměňují si informace, reagují na ně. Hana Babyrádová uvádí, že 

také výtvarné dílo (především dílo ze sféry akčního umění) může být sociální interakcí. 

V ní totiž nejde pouze o navazování vztahů k druhému, ale také o poznání sebe sama. 

V umělecké výchově představuje interakce nejen setkávání dvou nebo více osob, ale 

také naše reakce na materiál, z něhož tvoříme, či reakce na umělecká díla. „Interakci v  

oblasti výchovy uměním je třeba vnímat jako fenomén – čili jev, který je v mnohém  

nepředvídatelný  a  který,  i  když  podléhá  určitému  řádu,  je  vystaven  neustálým  

proměnám“ (BABYRÁDOVÁ 2002:320). 
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4. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ

4. 1 PROČ A JAK?

„Co to je?“, ptají se často děti při pohledu na obraz, který není fotografickým 

realismem a tudíž není jednoznačně čitelný. „Mezi obrazem a slovem se otvírá prostor  

pro  pochybnosti  –  obraz  není  oknem,  skrze  něž  vidíme,  „jak  je  to  doopravdy““, 

upozorňuje Marie Fulková (FULKOVÁ 2008:157) a o něco dále uvádí, že by to měl 

být  především divák (vrostlý  do své kultury  a  doby),  který  bude vytvářet  význam 

obrazů s použitím zdrojů vlastních zkušeností, myšlení, emocí a vztahů. V umění už 

nejde primárně o znázorňování skutečnosti,  o popis reality. A snad je to tak dobře, 

protože právě „nejasné“ umění  nám dává prostor  pro nás,  naše zájmy,  úvahy,  naši 

jedinečnost.  Brejcha,  kterého  Fulková  cituje  v  knize  Diskurs  umění  a  vzdělávání, 

uvádí,  že  se  pohybujeme ve  věku obrazů –  ty  na  nás  působí  ze  všech stran.  Děti 

vnímají svět prostřednictvím obrazů. Díky odkrývání tajů výtvarného umění a procesů 

tvorby můžeme dětem zprostředkovávat pochopení obsahu obrazů, zákonitosti jejich 

vzniku i jejich působení.  „Jestliže naučíme děti umění tolerovat, přijímat či dokonce  

chápat, naučíme-li je o umění mluvit a přemýšlet, naučíme je zároveň zaujímat postoj  

ke  skutečnosti  –  a  snad  mít  i  názor  na  svět“,  uzavírá  Brejcha  (BREJCHA  in 

FULKOVÁ 2008:176). Před obrazem bychom měli s žáky vstupovat do dialogu, ve 

kterém budou respektovány všechny hlasy,  pokračuje dále Marie  Fulková. Jinak se 

nám může stát, že budeme mít třídu školáků otrávených nudou ve výtvarné výchově a 

v budoucnu zcela netečných k neobvyklým projevům umění.  „Osobně si myslím, že  

bych  byl  spokojen  již  tehdy,  kdyby  se  mi  ve  škole  podařilo,  aby  byly  děti  vůči  

výtvarnému umění otevřené a měly je jednoduše rády. Aby měly chuť poznávat svět  
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umění dál i po ukončení základní školy, aby se výtvarné umění stalo součástí jejich  

života“ (BREJCHA in FULKOVÁ 2008:188). 

Interpretací výtvarného díla (výtvarného výrazu) se zabývá i Jan Slavík (kniha 

Umění zážitku,  zážitek umění  – teorie  a praxe artefiletiky,  1.  díl).  Podle něj  každá 

interpretace vychází z předpokladu, že výtvarné dílo není pouze „sebou samým“, nýbrž 

že  něco  znamená,  ukrývá  nějaké  obsahy,  které  je  možné  objevit  a  vyložit.  Při 

interpretaci uměleckého díla můžeme dojít k jednoduchým, ale také k velmi složitým 

otázkám, např.  „Co to znamená?“,  „K čemu to patří?“,  „Komu to prospívá?“,  atd. 

Kromě interpretace do přirozeného jazyka můžeme také výtvarné dílo „překládat“ do 

jiných uměleckých forem, např. do hudebního nebo dramatického díla. Tento proces 

nazývá Slavík expresivní interpretace. 

Radek Horáček (Galerijní animace a zprostředkování umění) upozorňuje, že se 

při zprostředkování umění nikdy nelze řídit nějakým všeobecně platným předpisem či 

postupem a  také  nikdy  nemůžeme dosáhnout  dokonalého  porozumění;  jde  spíše  o 

nacházení způsobů, jak „pozorněji a citlivěji naslouchat umělecké řeči a prožívat její  

sdělení“  (HORÁČEK  1998:11).  Nutnost  zprostředkovávat  veřejnosti  umění  se 

výrazněji  objevuje  až  u  moderního  umění,  protože  právě  moderní  umělci  přestali 

vytvářet svá díla jako pouhá iluzivní zpodobení skutečnosti. Tehdy se také markantněji 

prosazuje otázka, jak určovat smysl a hodnotu výtvarného díla, jaká jsou kritéria umění 

a definice umění. Je celkem logické, že největší míra odporu doprovází nejaktuálnější 

tendence v umění,  neboť výrazným důvodem nesouhlasu je  neporozumění (nechuť 

porozumět), stejně jako určitá přirozená reakce člověka na nové a neznámé věci. S tím 
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souvisí  i  zvyšující  se  snaha  zprostředkovávat  umění  –  vždyť  člověk  potřebuje 

srozumitelné  informace a  vysvětlení,  potřebuje  vědět,  proč  věci  vznikají  a  k  čemu 

slouží, připomíná Horáček. 

Ve výše zmíněné knize cituje Radek Horáček Stefana Szumana, který se také 

zabývá navazováním kontaktu s výtvarným dílem:  „Zpřístupňování uměleckého díla  

spočívá v tom, že někomu, kdo to ještě neumí nebo umí jen málo, účinně pomáháme  

odhalovat,  poznávat  a  pociťovat  estetické  rysy  a  hodnoty  uměleckých  děl.  Cílem  

zpřístupnění uměleckého díla je vychovat u vnímatele schopnost poznávat, porozumět  

a prožít umělecké dílo a náležitě je zhodnotit“ (SZUMAN in HORÁČEK 1998:47). U 

nás byl významnou osobností v této problematice Otakar Hostinský, který již před 100 

lety  nabádal  k  tomu,  aby  byla  mládež  od  nejútlejšího  věku  vedena  ke  kontaktu  s 

výtvarnými díly. Jeho úvahy jsou soustředěny v knize Otakar Hostinský a jeho odkaz  

výtvarné pedagogice, kterou Horáček připomíná. Hostinský je také autorem termínu 

„socializace  umění“,  jež  představuje  zastřešující  označení  pro  všechny  podoby 

zprostředkování umění. 

Jakým způsobem zpřístupňovat umění? Radek Horáček opakovaně upozorňuje, 

že je nezbytné – zvláště při práci s dětmi – používat praktické činnosti. Je to logické;  

dětská schopnost soustředění se na teoretický výklad je přece podstatně nižší než u 

dospělých a praktická činnost jim umožňuje osvojit si poznatky pevněji. Díky tomu, že 

si  děti  mohou zkusit  vlastníma rukama část  práce umělce,  respektive  její  variantu, 

mohou si lépe uvědomit, co výtvarné dílo skrývá či přináší. Navíc – v převážné většině 

případů –  není  možné dotýkat  se  samotných obrazů a  soch  a  praktické  činnosti  s 

pomocnými výtvarnými materiály jsou zástupnými prostředky, které hmatový zážitek 
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umožňují.  „Výhradně teoretická interpretace ve formě výkladu či diskuze může velmi  

hluboce  směřovat  k  obsahu  díla,  osvětlovat  je  a  může  i  zkoumat  a  hodnotit  jeho  

technickou  a  technologickou  stránku.  Tím,  že  zůstává  jen   v  rovině  racionálně  

analytického postupu zkoumání, však může oslabovat hodnotu smyslového prožitku“  

(HORÁČEK 1998:92). 

4. 2 POČÁTKY ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ A 

GALERIJNÍ EDUKACE 

Tendence  zpřístupnit  umění  širokým  společenským  vrstvám  má  v  našich 

zemích  velmi  dlouhou  tradici,  upozorňují  H.  Hazuková  a  P.  Šamšula  (Didaktika 

výtvarné výchovy II.). Stačí si vzpomenout na Otokara Hostinského (1847 – 1910) a 

jeho slavnou přednášku  z roku 1902. Ta byla vyslovena při příležitosti zahájení První  

české výstavy pro uměleckou výchovu a nesla název „O socializaci umění“. Hostinský 

zde (mj.) říká, že konečným cílem umělecké výchovy je zabezpečit dítěti do budoucna 

„samostatnou  soudnost  ve  věcech  uměleckých“  (HOSTINSKÝ  in  HAZUKOVÁ, 

ŠAMŠULA 1982:79) a připravit dítě nejen na současné, ale i na budoucí umění a jeho 

vývoj. Jako velmi důležitý a aktuální se jeví i Hostinského požadavek, aby byla u lidí 

vypěstována odvaha k nepředpojatému přímému soudu.

Přestože  dnes  již  nejde  jen  o  uměleckou  výchovu  tak,  jak  ji  chápal  O. 

Hostinský,  je  zřejmé,  že výchova k umění  musí  být  už od raného dětství  součástí 

školní výtvarné výchovy, připomínají autoři výše zmíněné publikace. Samozřejmě by 

také neměla být opomíjena role rodiny, různých kulturně výchovných a uměleckých 

institucí i masově sdělovacích prostředků. 
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O  tom,  jak  u  nás  vznikala  galerijní  edukace,  se  zmiňuje  Marie  Fulková 

(Animace,  nebo  edukace?  Rozhovor  s  Marií  Fulkovou.).  Před  rokem 1990  byly  v 

osnovách výtvarné výchovy zařazeny tzv.  besedy o umění.  Ty se ale  zřejmě příliš 

kvalitně neprováděly, domnívá se Fulková. Existovaly sice dobré sady diapozitivů s 

různými klasickými tématy z dějin umění pro učitele, ovšem oficiální výstavy za moc 

nestály a na neoficiální výstavy si na konci 80. let nikdo děti brát netroufal. Počátkem 

90. let už byla Marie Fulková členkou katedry výtvarné výchovy a obcházela galerie, 

ale – jak sama uvádí – nikdo nerozuměl jejímu nadšení pro galerijní aktivity. Něco sice 

existovalo v Národní galerii,  ale spolupráce NG a katedry VV se nezdařila. V roce 

1997 se objevil  důležitý projekt Dr.  Brabcové ze Sorosovy nadace –  Brána muzea 

otevřená – a ten předznamenal radikální nástup podpory a rozšíření edukačních aktivit 

v mnoha kulturních zařízeních po celé republice. Fulková zmiňuje několik osobností, 

které se v této oblasti angažovali: Jan Slavík (výzkum „Receptivního profilu dětského 

návštěvníka muzea“),  Ivan Špirk (založení předmětu Orbis Pictus na katedře VV a 

spolupráce s UPM), Radek Horáček a p. Farencová (Brno), p. Lasotová (Ostrava), p. 

Vančát  (teorie  obrazu  a  nové  přístupy  k  systému  dějin  umění),  Jaroslav  Bláha 

(komparatistická  metodologie  pro  hudbu  a  výtvarné  umění),  Karla  Cikánová 

(publikace Pečeti do paměti). 
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4. 3 METODY POUŽÍVANÉ PŘI 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ 

Tyto metody popisují Helena Hazuková a Pavel Šamšula v publikaci Didaktika 

výtvarné výchovy II.

1. Řízený rozhovor (beseda)

Rozhovor  je  nejuniverzálnější,  ale  také  nejnáročnější  metoda  ve  výtvarné 

výchově.  Uplatní  se  ve  všech  etapách  poznávacího  procesu  i  jako  účinná 

metoda aktivizace žáků při společném řízeném pozorování. 

2. Vysvětlování, objasňování, vyprávění 

Používá  se  při  seznamování  žáků  s  novými  pojmy či  výtvarnými  principy; 

vyprávět může učitel (ale i žák) o vjemech a pocitech, které v nich umělecké 

dílo vyvolává. 

3. Demonstrace (předvádění) reprodukcí

Vychází z požadavku názorného vyučování. Zvláště u dětí mladšího školního 

věku je vhodné zajistit, aby bylo možné vnímat daný objekt co nejvíce smysly. 

4. Exkurze,  návštěvy výstav,  galerií  a  muzeí,  návštěvy uměleckých dílen  a 

ateliérů umělců 

Specifické metody práce s uměleckým dílem:

5. Metoda bezděčného vnímání

Tato  metoda nesouvisí  s  přímým výchovným působením učitele,  žák  je  při 

bezděčném  vnímání  „ponechán  sám  sobě“.  Je  třeba  nezapomínat  na  vliv 

prostředí – vzhled třídy, školy. 

6. Metoda emocionálního osvojování
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Vychází z působení uměleckého díla skrze smysly na emoce vnímajícího a pro 

svou přirozenost a nenásilnost představuje převažující metodu v předškolním a 

mladším školním věku. Aplikujeme ji vytvořením vhodné citové atmosféry i 

vhodného materiálního prostředí pro navázání kontaktu s uměleckým dílem. 

7. Metoda racionálního osvojování (racionální metoda)

Tato metoda spočívá v uplatnění analýzy a syntézy uměleckého díla. Analýzu 

může představovat např. úvodní výklad či řízený rozhovor (beseda). 

K možnostem analýzy  uměleckého  díla  patří  také  komparace (srovnávání) 

dvou nebo více děl a  parafráze. Tu je třeba chápat ne jako pokus o přesnou 

kopii díla, ale spíše jako parafrázi určité složky díla, jako  „činné ozřejmění  

vhodně  volené  složky  díla,  jako  vnímání  s  tužkou  nebo  štětcem  v  ruce“  

(HAZUKOVÁ,  ŠAMŠULA 1982:93).   Parafráze  může  probíhat  na  rovině 

kvantitativní (výsek,  detail)  a  kvalitativní (lineární,  světelná,  tvarová  a 

prostorová složka díla). Pro parafrázi vždy vybíráme takové dílo, v němž je 

sledovaná složka obzvlášť patrná. 

Vzhledem k tomu, že výše zmíněná Didaktika výtvarné výchovy II. pochází již 

z  roku  1982,  nejsou  informace  v  ní  zcela  aktuální.  Po  prokonzultování  této 

problematiky s vedoucí práce, Kateřinou Špičkovou (roz. Linhartovou), uvádím ještě 

další metody a postupy:  

8. Metoda postprodukce

Výtvarné dílo je využito jako materiál k další tvorbě. Ztrácí tím tedy určitou 

„nedotknutelnost“ a může se tak i více přiblížit divákovi. Postprodukce má více 

podob, např.:
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- koláž

- dotvoření části (určitého výseku), nebo naopak dotvoření celku k vybrané 

části

- dotvoření – doplnění nějakého prvku (viz Marcel Duchamp a jeho proslulý 

obraz Mony Lisy s knírkem)

- digitální transformace = VJ – ing (práce s výtvarnými díly v PC). Fotografie 

obrazů jsou různě upravovány (např. se stávají tunelem, vlní se, rozpadají se na 

různé  geometrické  útvary),  nebo  mixovány  dohromady.  Tímto  novodobým 

fenoménem  se  zabývá  i  program  Umění  (v)  pohybu,  který  probíhá  ve 

Veletržním paláci a je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. Program vytvořil Pavel 

Mrkus, scénář programu je dostupný online na:

http://www.artcrossing.cz/nabidka_programy_ZS.html [cit. 2012-11-10]

9. Expresivní interpretace 

Jedná se o „překlad“ výtvarného díla do jiných uměleckých forem, např. na 

hudební či dramatické dílo. Autorem pojmu je Jan Slavík. 

10. Imaginace 

Využívá se v edukativních programech v galeriích, např. v programu Barevné 

čarování (probíhá ve Veletržním paláci a je určen pro 1. st. ZŠ. Autorkou je 

Barbora Škaloudová.) Scénář programu je dostupný online na:

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/U/7995/BAREVNE-CAROVANI.html/ 

[cit. 2012-11-10]

11. Metody a techniky dramatické výchovy

Dramatická výchova nabízí metodu dramatického (živého) obrazu či vstup do 

role, ale i mnoho dalších cvičení a improvizací.
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4. 4 KNIHY ZAMĚŘENÉ NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 

UMĚNÍ 

V této  kapitole  uvádím popis  některých  knih  a  pracovních  sešitů,  které  se 

zabývají zprostředkováním umění. Kompletní bibliografické odkazy jsou zmíněné na 

konci této práce. 

Zřejmě  nejstarší  knihou  nabízející  aktivity  na  zprostředkování  umění  je 

Návštěva  mezi  obrazy  (Leonid  Ochrymčuk,  Josef  Tichý,  Jiří  Hadlač),  která  byla 

vydána již  roku 1973.  Kniha popisuje  život  a  dílo  8 významných českých umělců 

(Josef Čapek, Emil Filla, Jiří John, Bohdan Lacina, Antonín Procházka, Václav Špála, 

František Tichý, Jan Zrzavý). Text je koncipován jako poutavé a dobře čtivé vyprávění, 

které kromě života a díla výše zmíněných osobností uvádí i další historické souvislosti 

či  popis  některých  výtvarných  technik.  Navíc  kniha  obsahuje  celkem 13  „etud“  - 

praktických cvičení, která jsou zaměřena na dokonalejší poznání popisovaných autorů 

a děl. 

Karla Cikánová je autorkou řady knih, které fungují jako námětníky činností. 

Její  publikace  Objevujte  s  námi  tvar  je  plná  zajímavých  nápadů,  ale  neobsahuje 

aktivity  přímo  na  zprostředkování  umění,  pouze  jsou  tam  občas  doloženy  ukázky 

uměleckých děl se stejným/obdobným námětem, jaký zpracovávaly děti. Podobně je 

koncipována i její kniha Malujte si s námi. Ta ale navíc obsahuje kapitolu zaměřenou 

přímo na zprostředkování umění (jmenuje se „Barevné vzkazy malířů“). Zde autorka 

nabízí některé možnosti, jak konkrétně pracovat s uměleckými díly, např. jak je řadit a 

třídit či jak (a co) parafrázovat. 

Ke známým publikacím zabývajícím se uměním patří pětidílná série Průvodce 
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výtvarným uměním. Jejími autory jsou J. Adamec, J. Bláha, J. Hirschová, J. Slavík a 

P. Šamšula (na každém dílu spolupracovali dva autoři). Jednotlivé díly jsou zaměřeny 

vždy na umění určitého období – 1. díl popisuje pravěk a starověk, 2. díl středověk, 3. 

díl je věnován renesanci, baroku a romantismu, 4. díl umění 1. poloviny 20. století a 5. 

díl zachycuje umění 2. poloviny 20. století. Bohaté a přitom srozumitelné komentáře k 

zobrazeným dílům (ale i k situaci a době) napomáhají lepšímu porozumění a kromě 

samostatné práce s knihami z této série nabízí např. i základ pro řízený rozhovor či 

komparaci uměleckých děl. Další aktivity na zprostředkování umění však  Průvodci  

výtvarným uměním prakticky neobsahují. Stejně tak není u jednotlivých dílů uvedeno, 

pro  jakou  věkovou  skupinu  jsou  určeny,  pouze  poslední  –  5.  díl  –  nese  podtitul 

„kapitoly k učebnici dějepisu pro 9. r. ZŠ“.  

Výtvarná výchova v projektech I.  (pracovní sešit  pro 6.  a 7.  ročník) od 

Igora Zhoře obsahuje velké množství tvořivých námětů pro samostatnou práci i pro 

práci ve skupinkách. Sešit je koncipován tak, že by se dal využít jak ve škole pod 

vedením učitele, tak samostatně doma. Jednotlivé činnosti vždy spojuje určité téma; 

témat  je  pro každý z ročníků šest  (pro 6.  ročník např.  Příběh míče,  Pláč a  smích, 

Barevné  sny  a  náhody;  pro  7.  ročník  např.  Hlava  je  to  hlavní,  Rytmus  a  pohyb, 

Technická  fantazie).  Úkoly  v  pracovním  sešitě  jsou  velmi  pestré,  vycházejí  z 

výtvarného umění/sochařství, z literatury i světa kolem nás (přísloví, způsob života, 

chování lidí...). Kromě toho jsou jednotlivé náměty u jednoho tématu svébytné – pouze 

výjimečně na sebe navazují. Díky tomu může člověk využít pouze to, co se mu zrovna 

hodí,  a  nemusí  nutně  postupovat  systematicky.  Pracovní  sešit  je  plný  neotřelých 

nápadů a méně obvyklých výtvarných technik a pracuje s tématy takovým způsobem, 

který může být skutečně motivující i pro žáky ve starším školním věku. Sešit je sice 
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určený pro 6. a 7. ročník ZŠ, ale činnosti by se daly (po úpravě) určitě využít i pro 

vyšší  ročníky  1.  st.  Druhý  díl  stejnojmenné  publikace  (Výtvarná  výchova  v 

projektech II.) je koncipován stejným způsobem a je určen pro 8. a 9. ročník ZŠ. I v 

tomto  díle  by  se  daly  najít  nějaké  aktivity  využitelné  na  1.  st.,  ale  bylo  by  jich 

podstatně méně než v prvním pracovním sešitě. 

Kniha Petry Vondrové Výtvarné náměty pro čtvero ročních období je určena 

pro děti od 4 do 10 let. Je to námětník různých výtvarných činností pro jednotlivá roční 

období, kromě toho kniha obsahuje i několik aktivit na seznámení s moderním uměním 

a designem – např. s dílem V. Kandinského, F. Kupky, P. Mondriana či P. Picassa. 

Obrazárna v hlavě 3, jejímž autorem je Pavel Šamšula, pochází z desetidílné 

řady stejnojmenných výtvarných čítanek. Pro 1. stupeň je určena Obrazárna v hlavě 1, 

2; 3. díl je sice zamýšlen pro 6. ročník ZŠ, ovšem nápady a aktivity v něm zmíněné by 

se daly s úspěchem využít i na 1. st. Kniha je rozdělena do několika kapitol – témat 

(např. Člověk a zvíře; Prostředí pro život; Linie, čára, kresba; Dvojice...). Každé téma 

je  reprezentováno  několika  uměleckými  díly  se  stejným  námětem,  ale  z  různých 

období (od antiky až po moderní umění), a stejně tak i ukázkami přírodního estetična k 

daným tématům. Kniha tedy poskytuje velký prostor pro komparaci jednotlivých děl, 

navíc každá kapitola obsahuje mnoho úkolů a námětů, které mohou pomoci k ještě 

lepšímu porozumění zobrazeným dílům. 

Kniha  Námět  ve  výtvarné  výchově  (Věra  Roeselová)  obsahuje  obrovské 

množství  námětů  pro  výtvarné  činnosti.  Každý námět  je  označen  písmenem,  které 

určuje, pro jakou věkovou skupinu je daný úkol zamýšlen. Náměty jsou tříděny do 

témat  (např.  Hvězdy  a  planety,  Život,  Já  a  ti  druzí)  a  tématických  celků  (Vesmír, 

Příroda,  Člověk,  Náš  svět).  Jednou z  kapitol  je  i  „Výtvarné  umění“  a  „Historické 
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epochy výtvarného umění“, které obsahují několik aktivit pro zprostředkování umění. 

Věra Roeselová je také autorkou publikace  Řady a projekty ve výtvarné výchově. 

Zde shromáždila velké množství výtvarných projektů, které odučili různí učitelé na 

různých základních i základních uměleckých školách. U každého projektu je kromě 

jména autora/autorů uveden také výchovný a vzdělávací záměr, použité techniky, stáří 

žáků a časové rozložení. Projekty jsou řazeny do větších tématických celků (např. Báje 

a mýty, Živly, Věci kolem nás); jedním z tématických celků je i Umění. Zde se nachází 

náměty na zprostředkování dějin umění, konkrétních děl i dalších souvislostí (např. 

posmrtný život u kultury Egypta, magie loveckých obřadů v pravěku, atd.). K dalším 

dílům této autorky patří Proudy ve výtvarné výchově (není o zprostředkování umění) 

a  Techniky  ve  výtvarné  výchově.  Tato  kniha  také  neobsahuje  aktivity  přímo  na 

zprostředkování umění, pouze občas se tam objevují některá výtvarná díla jako možná 

motivace výtvarné činnosti žáků. Velkým přínosem této publikace je ovšem podrobný 

popis  výtvarných  technik,  jejich  možností  i  vhodných  technických  realizačních 

prostředků  (např.  druh  štětce  pro  akvarel/pro  malbu  temperou).  Kromě  klasických 

technik  (kresba,  malba,  grafika)  najdeme  v  knize  i  kapitoly  věnované  plastické  a 

prostorové tvorbě a soudobým výtvarným postupům. Kniha je velmi dobře využitelná 

v praxi pro všechny učitele výtvarné výchovy (čemuž napomáhá i bohatá obrázková 

dokumentace). 

Výtvarná výchova pro 6. a 7. ročník základní školy a odpovídající ročníky 

víceletých  gymnázií  od  Marie  Fulkové  a  Marie  Novotné  je  učebnice,  která  byla 

zpracovaná  podle  osnov  vzdělávacího  programu  Základní  škola.  Obsahuje  56 

tématických kapitol, které jsou seřazeny do 4 větších celků (Bytosti, Události, Věci, 

Prostory).  Každá kapitola  obsahuje různé texty a  úkoly k danému tématu – básně, 

40



útržky povídek či  pohádek, popisky k obrázkům (ty zachycují  umělecká díla,  užité 

umění,  design,  práce  dětí  i  věci  běžné  potřeby).  Úkoly  –  náměty  k  činnostem/k 

přemýšlení vycházejí ze všech výše zmíněných oblastí. Učebnice je určena pro 6. a 7. 

ročník ZŠ, ale určitě by se dala využít i na 1. st., v 5. třídě rozhodně. Velkou výhodou 

této  knihy je  příloha  „Nabídka výtvarných technik a  postupů“,  kde jsou popsané i 

méně obvyklé techniky (tupování,  asambláž) nebo např. výroba škrobového papíru. 

Obdobně koncipován je i další díl této publikace –  Výtvarná výchova pro 8. a 9. 

ročník základní školy a víceletá gymnázia. I tady by se daly najít náměty využitelné 

ve vyšších ročnících 1. stupně. 

4. 5 GALERIJNÍ ANIMACE, NEBO EDUKACE? 

Jak je to s termíny užívajícími se v souvislosti se zprostředkováním umění? Je 

výstižnější pojem galerijní animace, nebo galerijní edukace? A co konkrétně si lze pod 

těmito pojmy vlastně představit? 

Radek Horáček (publikace Galerijní animace a zprostředkování umění) pracuje 

pouze  s  termínem  galerijní  animace.  Tou  je,  v  jeho  pojetí,  jeden  z  mnoha  typů 

aktivizujících  programů,  které  se  uskutečňují  přímo  v  prostoru  výstav.  Galerijní 

animace se pohybují na pomezí mezi teoretickými (přednášky, prohlídky, besedy) a 

praktickými (praktické kurzy, ateliéry, tvůrčí dílny) programy; představují typického 

zástupce  programů  smíšených.  Více  než  na  předávání  teoretických  informací  se 

galerijní animace orientují na praktickou činnost návštěvníků a iniciaci jejich citových 

prožitků. Prostřednictvím vlastní činnosti tak mohou diváci lépe přemýšlet o záměrech, 

technikách a významech výtvarných děl. Horáček podrobně rozepisuje určité principy 

v  animacích  a  uvádí  i  příklady  některých  animačních  programů  v  českých  i 
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zahraničních galeriích a muzeích umění.  

Principy a postupy v animacích (podle Radka Horáčka):

1. Na začátku je slovo

První  slovo,  respektive  začátek  našeho  projevu  je  velmi  důležitý.  Ať  už 

začneme umělcovým citátem,  poutavým výrazem z  katalogu,  či  výmluvnou 

otázkou, mělo by to být něco, co dětem přinese živý zážitek nebo informaci, 

která upoutá. 

2. Začínáme dialogem

Dialog  je  zřejmě  nejčastější  začátek  animací  na  výstavách.  Doporučuje  se 

vycházet  ze  zkušeností  a  znalostí  dětí  a  najít  takové  téma,  které  by  bylo 

srozumitelné a zároveň dostatečně složité pro motivaci dětí. 

3. Prvotní je myšlenka (interpretace obsahu)

I k závažným obsahovým poselstvím vystavených děl je možné směřovat hned 

od začátku – v tom případě je ovšem nezbytné stanovit si dílčí kroky, které 

vždy odkryjí určitou část problému. 

4. Kouzlo linie

Proč pracovat s linií pouze na papíře? Právě zde může být skvěle využit pohyb 

těla;  věci,  které  mají  účastníci  animace  u  sebe,  zase  mohou  posloužit  (po 

napojení, svázání) ke společné lineární kresbě. 

5. Nejdříve barva

Barva  představuje  pro  děti  výrazný  fenomén,  který  prožívají  s  intenzivním 

zájmem a bezprostředně. Věnovat jí zvýšenou pozornost je vhodné samozřejmě 

především u děl, která jsou na barvách a jejich působení postavená.

6. Nezbytný je systém (kompozice)
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Při hledání různých kompozičních vztahů, poměrů světlých a tmavých ploch, 

barevných  kontrastů,  proporčních  vztahů  figur,  atd.  se  velmi  uplatní  kopie 

uměleckých děl. 

7. Pocit prostoru

Prostorová  tvorba  nabízí  pro  animace  mnoho  možností:  kromě  běžných 

výtvarných prostředků můžeme s dětmi vyzkoušet např.  tzv.  živé plastiky z 

jejich vlastních těl, případně jim nabídnout role sochařů a soch a zadáváním 

úkolů je postupně směřovat k poselství vystavených exponátů. 

8. Nejdůležitější je materiál

Využití hmatu při prozkoumávání předmětů rozvíjí naši smyslovou citlivost a 

přináší netradiční zážitky – zvláště v případě absence zrakového vnímání.

9. Tvary tónů

Využití mezioborových vztahů při animacích se jeví jako účinná metoda; snaha 

přiblížit se atmosféře a smyslu výtvarného sdělení skrz hudební zážitek přináší 

dobré  výsledky  už  z  důvodu,  že  hudba  je  pro  veřejnost  nejběžnějším  a 

nejznámějším uměleckým oborem. Je možné například hledat podobnost mezi 

tóny  a  nějakým  obrazem  či  rytmem  úderů  napodobit  rytmus  malířské 

kompozice. 

10. Ve dvou se to lépe táhne

Dvojice  snáze  ztratí  ostych  při  vyjadřování  před  ostatními,  může  vzájemně 

dotvářet své nápady; navíc je práce ve dvojici rychlejší a zábavnější. Nesmíme 

ale zapomínat na poskytnutí dostatečného prostoru pro děti, které pracují raději 

samostatně. 

11. Týmové řešení
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Při práci ve skupině je možné zvládnout i náročnější úkol, který by jedinec sám 

dokončit nedokázal. 

12. Význam otevřeného konce

Zde autor  zdůrazňuje  důležitost  důkladného  promyšlení  animace a  možnost 

navázání na ni ve škole (nebo konzultaci s pracovníkem galerie – animátorem), 

protože  čas  pro  praktickou činnost  v  galerii  bývá omezen a  děti  tam tudíž 

nemohou  pracovat  nějakou  složitější  technikou  nebo  vytvářet  práce 

definitivního charakteru. 

Protože výše zmíněná kniha Radka Horáčka byla vydána už roku 1998, není 

jeho pojetí nejaktuálnější. Marie Fulková (Animace, nebo edukace? Rozhovor s Marií  

Fulkovou.) se naopak snaží termínu „animace“ vyhýbat. Uvádí, že tohoto termínu se 

užívá  jak  v  pedagogice,  tak  v  zábavě,  ačkoliv  animační  programy  na  dovolených 

nemají s edukativními modely pro kulturu zrovna příliš mnoho společného. Historie 

slova „animace“ je skutečně spojena se zábavou. Fulková zmiňuje knihy Bohumila 

Hrabala či Jaroslava Haška, kde se „animace“ objevuje v historkách o tzv. „animované 

zábavě“, tedy poskytování exkluzivních služeb pro pány v lepších veřejných domech. 

Primárním cílem vzdělávacích programů v galeriích však není  pobavit  návštěvníky 

výstavy. 

Na stáži v britských muzeích v roce 1990 se Marie Fulková setkala s termínem 

„gallery/museum education“.  Tento  termín  se  vyskytuje  v  anglo-americké  odborné 

literatuře a obsahuje jak systém výstavby celého vzdělávacího modelu, tak také určitý 

prvek zábavy – změnu pozice a funkce učitele i galerijního vzdělavatele/lektora. Ti 

mají  spolupracovat,  používat  netradiční  metody,  snažit  se  o  autentické  učení  v 
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kontextech.  Fulková  proto  upřednostňuje  pojem  „edukace“,  který  nabízí  určitou 

hravost, ale zároveň rehabilituje  vzdělávání, jež se musí lišit od pouhého zabavení 

dítěte  v  galerii.  Termín  „edukace“  je  navíc  v  mezinárodním  kontextu  přesnější  a 

srozumitelnější  (použití  slova  „animace“  na  zahraniční  konferenci  o  kulturním 

vzdělávání směřuje spíše k animovanému filmu než ke vzdělávacím programům). 

Současná  galerijní/muzejní  edukace  nabízí  různou  kvalitu  provedení,  uvádí 

Marie  Fulková  dále.  K  dispozici  jsou  erudované  programy,  ale  také  výtvarné  či 

dramatické dílny, u kterých se někdy bohužel ztrácí obsahová složka a vazba na obsahy 

expozice.  Místo  toho  je  důraz  kladen  na  proces  tvorby,  nicméně  bez  patřičného 

kontextu. Přitom „rozpoutání“ kreativity, emocí a zážitků přece nestačí k vybudování 

poznatků a kulturních kompetencí, uzavírá Fulková. 

Upřednostňování termínu „edukace“ před „animací“ se zdá být na základě výše 

zmíněných informací logické a smysluplné. Ovšem podíváme-li se na webové stránky 

pražských galerií, zjistíme, že Galerie DOX i Museum Kampa stále používají termín 

„animační programy“. Rudolfinum sice nabízí „edukativní program pro školy“, ale pak 

už také pracuje s termínem galerijní animace (Galerijní animace k výstavě Tak pravil  

LaChapelle). (Tyto informace pocházejí z února 2012.) 

V  následujícím  textu  o  pražských  galeriích  a  jejich  programech  na 

zprostředkování umění ponechávám termíny edukace/animace tak, jak s nimi pracují 

samotné galerie. 
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4. 6 ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ V GALERIÍCH

V současné  době  probíhají  v  českých  galeriích  edukační  programy,  jejichž 

cílem  je  lépe  (srozumitelněji)  přiblížit  umění  veřejnosti.  Zaměřím  se  zde  více  na 

následující pražské galerie a jejich činnost:  Národní galerie,  Galerie hlavního města  

Prahy, Rudolfinum, Centrum současného umění DOX a Museum Kampa. 

Pramenem pro následující text byly především oficiální webové stránky výše 

zmíněných galerií (odkazy jsou uvedeny na konci práce). 

Národní  galerie (NG)  je  státní  organizace,  která  spravuje  nejrozsáhlejší 

umělecké sbírky v České republice. Její historie se začala utvářet již roku 1796, kdy se 

skupina  významných  představitelů  české  šlechty  spolu  s  několika  vzdělanci  z  řad 

osvícenského  měšťanstva  rozhodla  „pozvednout  umělecký  vkus“  české  veřejnosti. 

Vznikla tak organizace „Společnost vlasteneckých přátel umění“, jež pak založila dvě 

významné  instituce  –  Akademii  umění  a  (veřejně  přístupnou)  Obrazárnu.  Právě 

Obrazárna  se  stala  přímou  předchůdkyní  Národní  galerie.  Roku  1902  přibyla  k 

Obrazárně další instituce – Moderní galerie Království českého (soukromý majetek 

věnovaný císařem Františkem Josefem I.), která začala budovat soubor českého umění 

20. století. Roku 1918 se Obrazárna proměnila v ústřední uměleckou sbírku nového 

státu.  Později,  v  roce  1942,  přešly  pod  správu  Národní  (oficiálně  Českomoravské 

zemské) galerie také fondy zrušené Moderní galerie. Současná Národní galerie byla 

zřízena v roce 1949. ([online],[cit. 2012-02-05], dostupné na:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Národní_galerie_v_Praze)

Národní  galerie  má  9  stálých  (pražských  i  mimopražských)  expozic: 

Schwarzenberský palác (Baroko v Čechách), Šternberský palác (Evropské umění od 

46



antiky do závěru baroka), Klášter sv. Jiří (Umění 19. století v Čechách), Klášter sv. 

Anežky České (Středověké umění v Čechách a střední Evropě), Veletržní palác (Umění 

20. a 21. století), Palác Kinských (Umění Starého světa), Dům u Černé Matky Boží 

(Český kubismus 1910 – 1919), Zámek Žďár nad Sázavou (Barokní umění ze sbírek 

Národní galerie v Praze), Zámek Fryštát (České umění 19. století ze sbírek Národní 

galerie v Praze). Kromě toho samozřejmě NG pořádá také krátkodobé výstavy. 

Jednotlivé  objekty  Národní  galerie  poskytují  obrovské  množství  edukačních 

programů, a to nejen výtvarných, ale i výtvarně dramatických. Programy jsou určeny 

pro všechny typy škol od MŠ po SŠ, k dispozici jsou i programy pro dětské zájmové 

skupiny,  pro  skupiny se  zrakovým omezením či  pro  skupiny s  poruchami  učení  a 

fyzickým omezením. Např. Veletržní palác nabízí pro žáky 1. stupně 10 edukačních 

programů ke stálé expozici, z toho 3 („Stavby kolem nás“, „Pohyblivé obrazy“, „V těle 

krajiny“) jsou výtvarně dramatické. NG tyto programy nazývá jako „programy s prvky 

dramatické výchovy“ a označuje je ikonkou masky, jak se zmiňuje i Kateřina Špičková 

(roz.  Linhartová)  ve  své  disertační  práci  (viz  literatura).  Podrobný  rozpis  všech 

edukačních programů je k dispozici na webových stránkách Národní galerie – v sekci 

„Aktuální nabídka programů pro školy“ ([online], [cit. 2012-02-10], dostupné na: 

http://www.ngprague.cz/cz/173/sekce/aktualni-nabidka-programu-pro-skoly/). 

Kromě výše zmíněného nabízí Národní galerie také další aktivity a doprovodné 

programy. Např. pro rodiny s dětmi jsou určeny hry a pracovní listy; hra V KUFRU a 

hra POSAĎ SE pro malé děti, hra KRABIČKA POSLEDNÍ ZÁCHRANY pak pro děti 

v mladším školním věku. Dále jsou k dispozici Středeční výtvarné ateliéry pro děti ve 

Veletržním paláci, pro mládež (12 – 15 let) zase NG nabízí Výtvarné a multimediální 

ateliéry. 
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Na  portálu  rvp.cz je  možné  najít  podrobný  popis  některých  programů  na 

zprostředkování umění, které Národní galerie nabízí.  Stačí zadat do vyhledávače na 

této webové stránce „národní galerie“. V současné době (květen 2012) zde můžeme 

najít popis 4 programů určených pro 1. st.:  Dotkni se..., Příběh čáry, Světem tvarů,  

Barevné čarování. Všechny tyto programy probíhají ve Veletržním paláci a žádný z 

nich není výtvarně dramatický.  

Galerie  hlavního  města  Prahy  (GHMP),  mezi  jejíž  objekty  patří  např. 

Bílkova vila, Dům U Kamenného zvonu, Dům U Zlatého prstenu či Trojský zámek, je 

– hned po Národní galerii – druhou nejvýznamnější v České republice ([online], [cit. 

2012-02-04]. Dostupné na: http://www.citygalleryprague.cz). Galerie byla založena 1. 

května 1963 a zaměřuje se na české umění 19., 20. a 21. století. 

GHMP organizuje několik  typů výtvarných edukačních  aktivit,  a  to  jak  pro 

školní skupiny (od MŠ až po VŠ), tak pro další zájemce z různých věkových kategorií.  

Důraz  je  kladen  především  na  interaktivní  prohlídky  výstav,  které  jsou  spojené  s 

následnou praktickou částí – výtvarnou reakcí. 

Výstavy jsou zprostředkovány pomocí diskuzí i  her, je zdůrazňována vlastní 

interpretace, individuální úhel pohledu i rozvoj interaktivní komunikace s dílem. Jak se 

můžeme  dočíst  na  webových  stránkách,  „galerijní  pedagogika  v GHMP  usiluje  

o interdisciplinaritu,  o propojování  výtvarné  výchovy  s dalšími  obory,  o hledání  

vzájemných  souvislostí,  spojitostí  i konfrontací,  mísení  a prostupování  několika 

oblastí“ ([online], [cit. 2012-02-04], dostupné na: 

http://www.citygalleryprague.cz/cs/web/guest/interaktivne/-/detail/programy-pro-

skoly). Přímý kontakt s uměním a bezprostřední fyzické vnímání výtvarných artefaktů 
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jsou považovány za nenahraditelné podmínky k vzájemné interakci díla a diváka. 

Mnoho  edukačních  aktivit  organizovaných  pro  děti  je  zároveň  určeno  i 

ostatním věkovým skupinám. Děti  mohou do GHMP dorazit  se svou třídou nebo s 

rodinou v rámci cyklu „Tvořivé dialogy s uměním“, což jsou sobotní experimentální 

výtvarné akce probíhající v různých objektech Galerie. Kromě toho se mohou stát také 

pravidelnými členy výtvarného kroužku (ten je určen pro všechny věkové kategorie) 

ve  výtvarném ateliéru  či  se  zúčastnit  mimořádných  workshopů  organizovaných  ve 

spolupráci  s  jinými  institucemi.  Příležitostně  se  koná  tzv.  Duhový  týden,  což  je 

sedmidenní prázdninová akce složená ze série interaktivních prohlídek (spojených s 

následnou výtvarnou akcí) v různých objektech GHMP.  Duhový týden je zaměřen na 

děti a mládež všech věkových kategorií. 

Snahou Galerie Rudolfinum, na níž Marie Fulková odkazuje v knize Diskurs  

umění  a  vzdělávání,  je  záměrně  usilovat  o  dialog  s  návštěvníky  (veřejností).  Tato 

instituce se od počátku snaží, aby nebyla jen místem, kde umění poskytuje „příjemný 

únik doprovázený estetickou libostí“. Naopak  dává prostor výstavám, které jsou samy 

o  sobě  tématem  k  diskuzi  a  přemýšlení  a  vytvářejí  prostor,  „v  němž  dochází  k  

zpochybňování a problematizování konceptů umění, galerie, umělce a jeho postavení  

ve  společnosti“  (FULKOVÁ  2008:67).  S  veřejností  galerie  komunikuje  i  díky 

diskusnímu a edukačnímu fóru  Otevřený dialog; dialog je zde dokonce chápán jako 

základní  způsob  přístupu  k  umění.  Fulková  cituje  Petra  Nedomu,  ředitele  Galerie 

Rudolfinum:  „Má-li  galerie  plnit  svou  funkci,  pak  považuji  za  nezbytné,  aby  

probouzela  uvažování.  Umění  má  schopnost  skrze  emoční  zážitky  vyvolávat  tento  
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pohyb i v intelektuální oblasti. Naučit, nasměrovat a rozvíjet tento pohyb je smyslem  

edukativních  programů  pro  školy  všech  stupňů,  neboť  právě  u  mladých  lidí  lze  

očekávat  ještě  značnou  otevřenost  a  třeba  i  jistou  zvědavost“  (NEDOMA  in 

FULKOVÁ 2008:67). 

Galerie  Rudolfinum  sídlí  (spolu  s  Českou  filharmonií)  v  zrekonstruované 

historické budově pražského Rudolfina. Tato neorenesanční stavba byla postavena v 

roce  1884  architekty  J.  Zítkem  a  J.  Schulzem.  Činnost  v  obnovených  prostorách 

zahájila Galerie 1. 1. 1994. Zaměřuje se na současné české i světové výtvarné umění (s 

občasnými „exkurzemi“ do časově vzdálenějších období). Rudolfinum nemá vlastní 

sbírky a své prostory (asi 1500 m²) tak může věnovat umělcům „zvenčí“. Výstavy jsou 

podkladem pro mnoho doprovodných programů. 

Na svých webových stránkách se Galerie Rudolfinum zmiňuje i o edukativním 

programu pro školy, v jehož rámci nabízí komentované prohlídky, galerijní animaci k 

výstavě Tak pravil LaChapelle (která v současnosti – únor 2012 – probíhá) a výtvarné 

dílny k současné výstavě Jana Híska Noční jezdec. Z popisu k výše zmíněné galerijní 

animaci  není  zřejmé,  pro  jakou  věkovou  skupinu  je  určena,  ale  zařazení  úkolu 

„Divadelní  inscenace“  naznačuje,  že  je  tato  animace  orientována jak  výtvarně,  tak 

dramaticky. 

Další významnou pražskou galerií je Centrum současného umění DOX, které 

poskytuje vzdělávací programy jak k aktuálním výstavám ve svých prostorách, tak k 

dlouhodobějším  projektům.  Na  svých  webových  stránkách  galerie  přímo  nabízí 

možnost  seznámit  se  s  výstavou  interaktivní  formou  a  interpretovat  umělecká  díla 

nejen prostřednictvím intelektu, ale i dramatických nebo výtvarných aktivit. Všechny 
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programy centra DOX jsou koncipovány tak, aby fungovaly jako celek s jednoznačnou 

pointou,  k  níž  směřuje  jak  výklad  lektora,  tak  praktické  aktivity  a  vlastní  tvorba 

účastníků. Zajímavostí je, že všechny programy jsou nabízené v českém, anglickém, 

německém, italském, španělském a norském jazyce.

Pro  prvostupňové  děti  (ale  i  pro  děti  v  MŠ)  nabízí  centrum  DOX  stálý 

vzdělávací program „Pohádka o smutné továrně“, který je zaměřen na problematiku 

starých budov a na otázku „Opravit, nebo zbourat?“. Konkrétně se program zabývá 

příběhem  zchátralé  holešovické  továrny.  Je  zde  tedy  patrná  spojitost  se  vznikem 

samotného centra DOX, jež využívá původní komplex industriálních budov z konce 

19. století propojených novými stavbami (architekt Ivan Kroupa). 

Kromě  animačních  programů  (tj.  interaktivních  dvouhodinových  programů 

vedených  lektorem)  a  různých  otevřených  dílen  nabízí  centrum DOX také  projekt 

Galerie hrou. Jak je možné se dočíst na oficiálních webových stránkách výše zmíněné 

instituce,  je  tento projekt  novým způsobem, jak s  dětmi poznávat  centrum DOX a 

výstavy,  které  pořádá.  Cílem  projektu  je  interaktivní  přiblížení  umění  a  dalších 

vystavených artefaktů různým cílovým skupinám – nejen školním třídám a rodinám s 

dětmi, ale i dospělým, seniorům a handicapovaným. A o co přesně se jedná? Součástí 

Galerie hrou  je desková hra a brašna s různými tvůrčími materiály. Velkoformátový 

hrací plán je kombinován s několika zastaveními v expozicích a s pracovními listy 

zaměřenými  na  konkrétní  umělecká  díla  nebo  výstavy,  kromě  toho  nabízí  také 

pohybové,  dramatické  a  výtvarné  aktivity  a  diskusní  témata  a  poskytuje  tak 

návštěvníkům komplexní zážitek. Hru je možné si zdarma zapůjčit na pokladně. 

Bohatý doprovodný program k výstavám poskytuje svým návštěvníkům také 
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Museum  Kampa,  sídlící  v  zrekonstruované  budově  tzv.  Sovových  mlýnů  (název 

pochází už z 15. století a nese jméno svého tehdejšího majitele). Museum Kampa – 

nadace Jana a Medy Mládkových pečuje o rozsáhlé sbírky Františka Kupky a Otto 

Gutfreunda  a  o  Sbírku  středoevropského  moderního  umění.  Kromě  toho 

zprostředkovává  také  krátkodobé  výstavy  tuzemských  i  zahraničních  umělců. 

Návštěvníkům jsou nabízeny přednášky a besedy (přednáškový  cyklus „Besedy na 

mlejně“),  komentované  prohlídky  a  také  animační  programy a  workshopy.  Galerie 

nezapomíná ani na rodiny s dětmi, jimž jsou určeny rodinné programy a pravidelné 

rodinné dílny.

Animační  programy,  které  kombinují  interaktivní  komentované  prohlídky  s 

uměleckými workshopy, zprostředkovávají umění zábavnou formou a aktivně rozvíjejí 

tvořivost  účastníků,  píše  se  na  oficiálních  webových  stránkách  Musea  Kampa 

([online],  [cit.  2012-01-15].  Dostupné  na:  http://www.museumkampa.cz).  Je  zde 

vyslovována domněnka, kterou se v této práci vícekrát zabýváme, totiž že umění (a to 

především moderní a současné) vzbuzuje v člověku hodně otazníků. Mnoha lidem se 

odcizilo, stalo se doménou malé skupiny „zasvěcenců“. Ovšem posláním umění je, aby 

oslovovalo celou společnost. Proto nabízí Museum Kampa animační programy nejen 

pro školní skupiny a pro rodiny s dětmi, ale i pro firmy a zájmové skupiny. 

Pro 1. stupeň ZŠ jsou určeny následující  programy ke stálé expozici  Musea 

Kampa:  Pohyb v umění – Abstrakce Františka Kupky; Pohádka o rytmu a pohybu;  

Bylo jednou jedno království... U programů ke krátkodobým výstavám (v současnosti – 

leden 2012 -  probíhá  program  Obrazy Eduarda Ovčáčka plné písmen a čísel)  pak 

lektoři nabízí přizpůsobení konkrétní školní skupině a věku dětí. 
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Po  konzultaci  s  Kateřinou  Špičkovou,  roz.  Linhartovou  (vedoucí  této 

diplomové  práce),  jsem se  rozhodla  zařadit  ještě  následující  poznámku:  Charakter 

edukačních programů v Národní galerii je jiný než v Rudolfinu či DOXU. Národní 

galerie má k dispozici stálé sbírky, a proto si může dovolit zabývat se v edukačních 

programech určitými obecnými fenomény (např. linie, barva), zatímco Rudolfinum či 

DOX zaměřují své edukační programy na zprostředkování krátkodobých výstav. Dá se 

tedy očekávat, že programy v NG budou propracovanější. Za zmínku stojí i to, že např. 

lektorské oddělení ve Veletržním paláci má asi 5 stálých a 20 - 30 externích lektorů, 

zatímco v GHMP vše připravuje jedna paní. To se pochopitelně na kvalitě programů 

také musí projevit. 

4. 6. 1 VÝTVARNĚ DRAMATICKÉ EDUKAČNÍ PROGRAMY 

V PRAŽSKÝCH GALERIÍCH

Abych  se  lépe  seznámila  s  výtvarně  dramatickými  programy,  oslovila  jsem 

všechny  výše  zmíněné  pražské  galerie  (NG,  GHMP,  Rudolfinum,  DOX,  Museum 

Kampa) s prosbou o možnost náslechu na některém z jejich výtvarně dramatických 

edukačních programů určených pro 1. st. ZŠ. Hana Rosenkrancová z Národní galerie 

mi  ihned nabídla  možnost  navštívit  program  Pohyblivé  obrazy (jeho popis  uvádím 

dále). Velmi vstřícně zareagovalo i lektorské oddělení Galerie hlavního města Prahy, 

Musea  Kampa  a  Centra  současného  umění  DOX.  Z  Galerie  Rudolfinum  jsem 

nedostala vůbec žádnou odpověď.  Nicméně nakonec jsem navštívila pouze program 

ve Veletržním paláci, protože v GHMP nemají v současné době nahlášenou žádnou 

skupinu na program pro 1. st. ZŠ. DOX nyní nabízí – vzhledem k náročnosti výstav -  

pouze programy pro starší žáky (2. st. ZŠ + SŠ) a v Muzeu Kampa nejsou techniky a 
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postupy dramatické výchovy vůbec zavedeny do náplně programů, objevují se pouze 

ve speciálních případech (např. Dětský tábor v Muzeu Kampa). 

4. 6. 1. 1 PROGRAM POHYBLIVÉ OBRAZY – VELETRŽNÍ PALÁC

Tento program jsem navštívila 1. března 2012. Vedly ho 2 lektorky – Jana 

Machalíková + Olga Pětivoká (všechny výtvarně dramatické programy ve VP jsou 

vždy vedeny dvěma lektory a výtvarné programy jedním lektorem). Účastníky bylo 22 

žáků z 5. ročníku ZŠ. 

Program  probíhal  převážně  v  ateliéru.  Po  krátké  pohybové  hře  na  začátek 

(„prohodí se ti,  kteří...“) se všichni bavili o tom, jaké viděli animované filmy. Jana 

Machalíková  pak  stručně  představila  program  Pohyblivé  obrazy,  který  je  věnován 

právě animovanému filmu (co je to „anima“ - žáci tipují →duše).

Žáci si vyzkoušeli, jaké to je stát se loutkou. Na předem smluvený signál se 

pohybovali jako dřevěná loutka, loutka z plastelíny a loutka z tenkého papíru a snažili 

se vystihnout pohyby, které by byly pro daný materiál typické. Každý pak měl (sám 

nebo ve skupině) předvést pohyb nějaké loutky – s důrazem na její materiál – ostatní 

hádali, z čeho je loutka vyrobena. Jana používala pro rozpohybování dané loutky stále 

stejný signál – tlesknutí. 

Přes manipulaci s černými papíry (které měli žáci složit do pásu) se skupina 

dostává k frekvenci snímků v animovaném filmu (asi 25 snímku/sec). Žáci (rozdělení 

na poloviny) pak mají předvést kousek animovaného filmu (jednu situaci) – uvědomují 

si tak, že mezi jednotlivými snímky je jen velmi malá změna v pohybu loutek.  

Žáci si sedají do řady, lektorka Jana je seznamuje s pověstí O Horymírovi (ze 

Starých pověstí  českých),  kterou si  budou společně  přehrávat.  Během dosavadního 
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programu pracovaly lektorky Jana Machalíková i  Olga Pětivoká výrazně s tělem a 

hlasem, vstupovaly do rolí. Při přehrávání pověsti pak vstupují do rolí nejen lektorky, 

ale  i  všichni  žáci,  kterým  je  tak  umožněno  příběh  mnohem  intenzivněji  prožít. 

Samozřejmostí je předem daný signál, na nějž žáci opustí své momentální role a stanou 

se opět pouze posluchači (scény, kdy přehrávají (vyprávějí) pouze lektorky a kdy hrají 

i žáci, se střídají). 

Po  skončení  příběhu  přechází  všichni  do  galerie  –  do  menší  zatemněné 

místnosti s promítacím plátnem. Zde je krátké povídání o animaci – co/kdo všechno je 

k tomu potřeba. Následuje promítání animovaného filmu - pověsti O Horymírovi (tedy 

stejné pověsti, kterou lektorky a žáci přehrávali) – tak, jak ji zpracoval Jiří Trnka. 

Po  návratu  do  ateliéru  žáci  pracují  metodou  pixilace  se  závěrečnou  scénou 

pověsti (skok Horymíra). Představují skupinu – dav lidí na hradbách – a pohybují se 

tak,  jak  je  lektorka  Jana  naviguje.  Ta  vždy  řekne,  kde  se  zrovna  nachází  kůň  s 

Horymírem a na signál STOP „zmrazí“ skupinu, aby fotka nebyla rozmazaná. Fotky 

pak  lektorka  Olga  ihned  stahuje  do  počítače  a  zpracovává  v  krátký  film.  Jana 

Machalíková si mezitím povídá s žáky, jaké existují typy animovaných filmů: 

– kreslené

– loutkové

– zpracované metodou pixilace

– plošková animace (různé předměty a materiály jsou posunovány rukou – např. 

film „Potkali se u Kolína“)

– počítačová animace (je to 3D – např. „Hledá se Nemo“)

Všichni se pak společně dívají na vytvořený film, respektive scénu z pověsti. 

Při  opakovaném pouštění  videa  žáci  scénu doprovází  zvuky – hrou na tělo (podle 
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pokynů J. Machalíkové). 

Program uzavírá krátká reflexe. Celková délka programu: 2 hodiny. 

4. 7 MALÉ ZAMYŠLENÍ NA ZÁVĚR: PROSTŘEDÍ 

GALERIE VERSUS ŠKOLA

„Galerijní edukace, jejíž součástí je tzv. animace uměleckého díla, je v plném  

slova  smyslu  komplexním  procesem  specifického  druhu  učení,  v  jehož  průběhu  

vyučující i vyučovaný (obecně tedy účastníci takového procesu) nabývají vizuálních a  

kulturních kompetencí, spojených s kompetencemi sociálními“ (FULKOVÁ 2008:212). 

V čem je  prostředí  galerie  či  muzea  umění  jedinečné?  Procesy  emočního  učení  a 

imaginativní  procesy  je  těžké  navodit  v  běžném prostředí  školy,  upozorňuje  Marie 

Fulková. Potkat se s uměleckým dílem v kontextu „provozu umění“ vyvolává určitá 

očekávání  –  mocným  prostředkem  je  už  budova  sama,  jak  Fulková  dokládá  i 

prostřednictvím autentických výpovědí dětí  před a při návštěvě galerie:  „Bude tam 

všechno z mramoru, podlaha bude s takovým bílým kobercem, budou tam stánky a už  

mě nic nenapadá...“; „V tý galerii, když jsme šli po chodbě, tak jsem měla pocit, že  

jsem  princezna,  nebo  tak  něco.  Všechno  bylo  krásně  vyzdobený,  namalovaný,  

vyřezaný, no prostě jako princezna...“ (FULKOVÁ 2008:82). Galerie či muzea umění 

jsou vnímána jako něco krásného, vznešeného. Neměli bychom se bát tam děti vzít, 

vždyť samotný prostor pro ně může být slavností. Fulková si pokládá otázku, jak je 

oproti tomu vnímána škola (také v souvislosti se sérií fotografií Továrny na vědomosti  

od Ori Gershta, o nichž se Marie Fulková ve své knize  Diskurs umění a vzdělávání  

zmiňuje).  Jaké pocity  v nás  vyvolává  škola  a  její  architektura?  Ačkoliv  se  mnoho 
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prvňáčků do školy těší, během let se pro ně může stát povinná docházka nepříjemností, 

v  horším  případě  i  zdrojem  frustrací  či  deprivací.  Nezřídka  tomu  napomáhá  i 

„nálepkování“,  které  se  nevyhnulo  ani  oblasti  výtvarné  výchovy.  „Nálepka“ 

nešikovnosti,  neschopnosti,  špatného kreslíře  či  malíře  je  věcí,  která  může  snadno 

způsobit   negativní  vztah k výtvarné výchově, popř.  k jejímu učiteli.  Ale copak je 

výtvarná výchova pouze o tom, kdo dokáže lépe kreslit? 

Zamyslíme-li  se  nad  tím,  jakou  pozici  má  výtvarná  výchova  ve  škole, 

respektive mezi ostatními předměty, jistě se shodneme na tom, že výtvarná výchova na 

(běžných) školách nikdy nepatřila a nepatří mezi hlavní, „důležité“ předměty. Nálepka 

„odpočinkového předmětu“ ji předurčuje k tomu, aby jí nebylo věnováno příliš mnoho 

pozornosti.  Přitom právě výtvarná výchova by měla  „představovat nebo poskytovat  

prostor svobody v sevřeném a přísném řádu těchto předmětů, mezi nimiž dominují na  

prvních  místech  matematika  a  český  jazyk,  následovány  dalšími  předměty  podle  

užitečnosti“, podotýká Marie Fulková a dále si pokládá otázku:  „Jak to, že v době  

vizuální kultury a komunikace, v době neuvěřitelného dění v oblasti vizuality není ve  

škole  výtvarná  výchova  středem  všeho  dění  a  jedním  z  hlavních  předmětů?“  

(FULKOVÁ 2008:100)

Výtvarná výchova před námi otevírá spoustu možností a je jen na nás, budeme-

li chtít tyto možnosti využít. Podle některých autorů, které Fulková připomíná na str. 

152 (kniha  Diskurs umění a vzdělávání), má v současnosti výtvarná výchova velmi 

specifickou  roli  –  může  se  stát  aktivním  činitelem  v  oblasti  sociálních  změn.  Je 

specifickým prostorem vznikání a výměny znaků a vytváření jejich významů. Nutí nás 

vést dialog, formulovat, sdělovat a sdílet myšlenky i emoce.  „Obrazy se zde stávají  

konkrétními událostmi řeči“ (FULKOVÁ 2008:20). Ve výtvarné výchově představuje 
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kontakt  člověka  s  realitou  vzájemný  vztah.  Žák  může  prostřednictvím   výtvarné 

vizualizace přírody, hmotné kultury a umění komunikovat se světem a hledat v něm 

své místo, ptát se po smyslu své existence, porovnávat hodnoty. Je to prostředek k 

pochopení světa a k reakci na jeho současné problémy.  „Výtvarná výchova může být  

základní oblastí rezistence vůči kulturní homogenizaci“ (FULKOVÁ 2008:153).

Marie Fulková také připomíná, že dětským výtvarným výpovědím nesmíme – i 

přestože  jsou  specifické  svou  výtvarnou  řečí  –  upírat  pozici,  jež  je  rovnocenná  s 

výpovědí verbální. Výtvarná výpověď by neměla být chápána pouze jako ilustrace či 

jako doslovný protějšek  verbálního  sdělení.   A nesmíme zapomínat  také  na  to,  že 

obrazy nemají vždy představovat čitelné reprezentace reality.  
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5. VÝTVARNĚ DRAMATICKÉ POJETÍ VV

5. 1 O CO JDE?

Výtvarně  dramatické  pojetí  je  poměrně  nový  přístup  ve  výtvarné  výchově, 

který  navazuje  na  koncepci  artefiletiky  a  rozvíjí  ji.  Proto  zde  nejprve  zmíním 

artefiletiku jako východisko výtvarně dramatického přístupu. Pro přehlednost uvádím i 

schéma programových linií současné výtvarné výchovy. 

5. 2 PROGRAMOVÉ LINIE SOUČASNÉ VÝTVARNÉ 

VÝCHOVY

Převzato z disertační práce Kateřiny Špičkové (roz. Linhartové) 
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Art – centrická programová linie

I. Zhoř, R. Horáček
Video – centrická programová linie

J. Vančát

Programová linie dětské 

zkušenosti všedního dne

V. Roeselová, K. Cikánová,

 M. Fulková

Duchovně smyslová

 programová linie

J. David, M. Pohnerová

VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA

Artefiletická programová linie

J. Slavík

Výtvarně dramatické pojetí

K. Ebelová, K. Linhartová



5. 3 ARTEFILETIKA 

Autorem koncepce artefiletiky je Jan Slavík. Jedná se o výchovné pojetí, které 

klade důraz na uplatnění osobních zkušeností žáka a na heuristicky pojaté vzdělávání. 

Heuristiku  Slavík  charakterizuje  následovně:  „...  tvořivé  myšlení,  které  podporuje,  

vysvětluje nebo podněcuje tvůrčí výrazové procesy, může být podkladem pro kritickou  

argumentaci  a  vede  ke  specifickému  kulturnímu  i  sociálnímu  poznání.“  (SLAVÍK 

2001:12)  Artefiletika  je  založena  na  psychodidaktickém  využití  dvou  navzájem 

provázaných aktivit, a to exprese (výrazového tvůrčího projevu) a reflexe (náhledu na 

to, co bylo zažito a vytvořeno). 

Název artefiletika se skládá ze dvou částí. První část (z latinského ars, artis = 

umění) odkazuje k umění – především výtvarnému – ale také k arteterapii. Druhá část 

názvu vychází z myšlenky pedagoga H. Broudyho o  filetickém  přístupu ve výchově. 

Pro  něj  je  charakteristická  úzká  propojenost  intelektového  rozvoje  s  rozvojem 

emočním a sociálním. 

„Artefiletika  vznikala  se  snahou  o  těsnější  přiblížení  výchovy  k  osobnímu  

prožitku  a  vlastní  životní  zkušenosti  žáků.  Má  být  pro  ně  nejenom  základem  k  

vypracování  kulturní  citlivosti  a  kulturního  poznání,  ale  také  zdrojem  jejich  

sebepoznávání“,  uvádí  Jan  Slavík  (SLAVÍK  2001:13).  Artefiletika  usiluje  o 

povzbuzení duševní síly a snaží se předcházet psychickému nebo sociálnímu selhávání 

–  tj.  chce  sloužit  –  díky  uměleckým aktivitám –  jako  účinný  prostředek  pozitivní 

prevence psychických nebo sociálních poruch. 

Helena  Hazuková  (skripta  Didaktika  výtvarné  výchovy  VI.  -  Tvořivost  a  

výtvarná výchova) charakterizuje artefiletiku jako „moderní pojetí výtvarné výchovy,  

které  používá  některé  prostředky  arteterapie“  (mj.  výrazovou  hru,  sociokognitivní 
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konflikt,  reflektivní  dialog)  „a  koncepci  tvořivosti  obohacuje  a  novým  způsobem 

rozvíjí ve vztahu k osobnosti i výtvarné kultuře“ (HAZUKOVÁ 2010:83). Artefiletika 

patří k tzv. osobnostně orientované výchově, která si klade za cíl respektovat přirozené 

potřeby dítěte a vytvářet tak co nejlepší podmínky pro jeho individuální rozvoj.  

5. 3. 1 FIKTIVNÍ SVĚTY

O tomto pojmu se zmiňuje Jan Slavík v knize Umění zážitku, zážitek umění (1.  

díl).  Fiktivní světy pojímá jako jedinečný kulturní prostor, který vzniká mezi hrou a 

jazykem  a  plní  naši  podmínku  pro  vykročení  z  „průměrné  každodennosti“  -  tj. 

poskytuje hluboké prožitky, ale zároveň umožňuje návrat. 

„Svět fikce se rodí pod vlivem záměru hrát si a tvořit“, pokračuje Slavík ve 2. 

díle výše zmíněné publikace (SLAVÍK 2004:92). Tvůrčí hra představuje označení pro 

určitý  druh aktivit,  které  nejsnáze otevírají  přístup k fikci.  Vstup do světa  fikce je 

zvláštním druhem zážitku – zážitkem fikce. Právě díky zážitku se nám fiktivní svět jeví 

jako součást duševní  reality,  neboť o něm prostřednictvím zážitku víme a můžeme 

přemýšlet  o  tom,  co  jsme  v  něm  zažili.  Fiktivní  svět  tedy  vytváří  významově 

ohraničené dějiště,  „do něhož můžeme po určitý  čas nahlížet,  v němž se dokážeme  

pohybovat, vzpomínat na něj nebo o něm přemýšlet“ (SLAVÍK 2004:92). Do fiktivního 

světa  můžeme  vstoupit  třeba  soustředěným  pohledem  na  malířské  plátno,  ale  i 

pozorným sledováním divadelního či filmového představení, uzavírá Slavík. 

Možnost  dostat  se  do  fiktivního  světa  nám  nabízí  i  metody  a  principy 

dramatické výchovy. Jak uvádí  Kateřina Špičková, vstupování  do rolí  se může stát 

velmi účinným nástrojem práce ve Vv, a to zvláště na 2. st.  ZŠ, kde se žáci často  

61



potýkají s problémem sebepojetí a sebeprezentace. Vstupem do rolí jim je umožněno 

ocitnout se v „kůži“ své postavy a zároveň (i když skrytě) řešit problémy a situace 

reálného světa.  K. Špičková to uvádí na příkladu, kdy hodnocení žákovských prací 

může  probíhat  jako  aukce  obrazů.  Učitel  se  stává  potenciálním  kupcem  obrazů  a 

úkolem žáků je pojmenovat klady a zápory daných výtvorů.  

5. 4 VÝTVARNĚ DRAMATICKÝ PŘÍSTUP A 

ARTEFILETIKA - SROVNÁNÍ

Jak  již  bylo  řečeno  výše,  výtvarně  dramatický  přístup  rozvíjí  koncepci 

artefiletiky. Tato pojetí mají hodně podobných znaků, ale existují mezi nimi i rozdíly. 

Oboje se teď pokusím pojmenovat. Vycházím z  disertační práce Kateřiny Špičkové 

(roz. Linhartové) Tělo – tělesnost – obraz mezi výtvarnou a dramatickou výchovou. 

• Jak  v  artefiletice,  tak  ve  výtvarně  dramatickém  pojetí  je  nejdůležitější 

osobnostně  sociální  rozvoj  jedince.  Oba přístupy kladou důraz  na  uplatnění 

osobních zkušeností žáka. 

• V obou pojetích je tělesná akce pojímána jako prostředek navozující zážitek. 

• Metody práce se u obou přístupů překrývají, ale ne zcela. U artefiletiky se často 

setkáme s  využitím arteterapeutických postupů,  výtvarně  dramatický přístup 

zase více pracuje s metodami a technikami dramatické výchovy. 

• Zřejmě nejvýraznější rozdíl je v reflexi, kterou artefiletika hodně zdůrazňuje 

(reflexe ostatně tvoří spolu s expresí  pilíře artefiletiky, jak již bylo zmíněno 

výše). Podle K. Špičkové je reflexe v artefiletice racionální, mužská. Oproti 

tomu výtvarně dramatické pojetí je více tělesné, intuitivní, ženské a s reflexí 
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zachází volněji. 

K. Špičková (roz. Linhartová) navíc ve své práci uvádí názorný příklad, jak je možné 

stejný námět zpracovat v artefiletice a podle zásad výtvarně dramatického pojetí.

5. 5 PROČ PRÁVĚ VÝTVARNĚ DRAMATICKÝ 

PŘÍSTUP?

„Domníváme se, že by ve výchově měl být věnován větší prostor problematice  

propojování  vnímání,  vědomí  a  lidské  tělesnosti.  Proto  je  třeba  v  rámci  výtvarné  

výchovy  věnovat  pozornost  tělesné  akci  ve  smyslu  vnímání,  prožívání  a  rozvoje  

tělesných  schopností“,  uvádí  Kateřina  Špičková,  roz.  Linhartová  (LINHARTOVÁ 

2010:16).  Schopnost  pracovat  s  tělem  jakožto  výtvarným  médiem  by  měla  být 

rozvíjena  stejně  jako  schopnost  pracovat  s  barvou,  grafickými  nástroji  či 

videokamerou. 

Nezbytnou součástí výtvarné výchovy jsou vnímatelské činnosti. Zde hraje tělo 

nezastupitelnou úlohu, a to nejen jako prostředek (vnímání skrze smysly), ale i jako 

nástroj vyjádření významů/nositel významů (konkrétních i abstraktních). 

Klasickým reprezentantem propojování výtvarné a dramatické oblasti je akční 

umění (action art, living art). Jedná se o specifický umělecký druh, který se rozvíjel od 

60. let 20. stol. a který používá jako média lidského těla. „Tělesná akce je zde chápána 

jako  vědomá pohybová  aktivita  vykonávaná  za  účelem sdělení  nějakého  (v  našem  

případě výtvarně uměleckého) konceptu.“ (LINHARTOVÁ 2010:25)

Typickým  znakem  umění  akce  je  intermedialita  (takže  někdy  bývá  těžké 

vymezit, kdy se ještě jedná o výtvarnou akci a kdy již o divadelní performanci) a dění 
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v prostoru. V tomto prostoru se nachází taktéž vnímatel díla, takže „obraz“ je vnímán 

na základě účasti/vlastní tělesné přítomnosti v akci. 

Umělecká akce zahrnuje jak výtvarnou tvorbu, tak výtvarné vnímání  a díky 

tomu  rozvíjí  specifickým způsobem osobnost  žáků  (studentů)  včetně  všech  složek 

jejich výtvarného potenciálu.  

Propojování výtvarné a dramatické výchovy u nás není žádnou novinkou. Již v 

době, kdy se dramatická výchova začala rozvíjet jako zájmová činnost, objevovaly se 

osobnosti, které k prolínání obou oborů směřovaly. Jmenujme např. Hanu Budínskou, 

Jindru  Delongovou,  Jaroslava  Provazníka,  Danu  Svozilovou  či  Silvu  Mackovou,  z 

osobností výtvarné výchovy pak Igora Zhoře a Karlu Cikánovou. Prolínání Vv a Dv 

nadále prokračuje i v programech různých skupin a organizací. Např. již od roku 1992 

každoročně  probíhá  dílna  s  názvem  Tvorba-tvořivost-hra  (pořadatelé  ARTAMA a 

STD), u jejíhož zrodu stála i  zmiňovaná Hana Budínská.  V těchto dílnách je  vždy 

centrálním oborem dramatická výchova, která je doplněna jednou z dalších výchov 

(výtvarná, hudební, literární, pohybová).

Další  oblasti,  kde  dochází  k  propojování  výtvarné  a  dramatické  výchovy 

(převzato z disertační práce K. Špičkové, roz. Linhartové):

• Předmět Výtvarná dramatika vyučovaný na PedF UK

• Práce jednotlivců – pedagogů (výtvarných i dramatických)

• Artefiletický  přístup  jednotlivců  i  různých  organizací  (www.artefiletika.cz, 

www.letnidum.cz) 

• Edukační programy v muzeích a galeriích

• Programy  organizací  pro  zážitkovou  pedagogiku,  např.  Velký  vůz 
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(www.velkyvuz.cz),  ZaObzor  (www.zaobzor.cz),  Prázdninová škola  Lipnice  

(www.psl.cz)

5. 6 CHARAKTERISTIKA VÝTVARNĚ 

DRAMATICKÉHO POJETÍ

Některé  znaky tohoto  pojetí  výtvarné  výchovy byly zmíněny již  výše.  Tato 

kapitola by tedy měla sloužit jako připomenutí/shrnutí.  Vycházím z disertační práce 

Kateřiny  Špičkové,  roz.  Linhartové,  Tělo  –  tělesnost  –  obraz  mezi  výtvarnou  a  

dramatickou výchovou. 

Většina metod a technik, jež užívá výtvarně dramatické pojetí Vv, je převzata z 

dramatické výchovy. Jedná se o metody a techniky práce s tělem, hlasem či mluveným 

projevem,  které  slouží  jako  prostředek  osobnostního  a  sociálního  rozvoje  a  jsou 

užívány  k  plnění  cílů  výtvarné  výchovy.  Tělesnou  akci  je  možné  využít  v  rovině 

výrazu, interpretace i reflexe. 

Užívání metod a technik dramatické výchovy lze realizovat buď jako celistvý 

přístup k výuce Vv, nebo pouze jako doplňující aktivitu (viz následující přehled):

• Celistvý přístup k výuce výtvarné výchovy – výuka Vv je  realizována za 

užití hlavních prostředků dramatické výchovy (vstup do role, dramatická hra, 

strukturované drama)

• Dramatické hry a cvičení (tělesná akce) jako samostatně stojící prvek:

Explorace  a  hra –  tělo  je  chápáno jako výtvarné  médium.  Důraz  je  proto 

kladen na rozvoj schopností jako je vnitřní hmat, držení těla, rozvoj vnímání 

65



tělesného obrazu atd., které přispívají ke zkvalitnění práce s tímto médiem

Vlastní tvůrčí činnost (tvorba umělecké akce)

Způsob zprostředkování základních principů  (kompozice, rytmus...), které 

fungují ve všech uměleckých žánrech

• Od akce k tvorbě

Motivace – žáci jsou motivováni vlastním zážitkem při dramatické hře/jiným 

druhem tělesné akce k vlastní výtvarné tvorbě 

• Od obrazu k akci (dramatické hře)

Expresivní interpretace uměleckého díla (s ní často pracuje artefiletika)

Reflexe předchozí výtvarné aktivity – dramatická hra či vstup do role mohou 

fungovat jako varianta slovní racionální reflexe 
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III. PRAKTICKÁ ČÁST

6. MOŽNOSTI VYUŽITÍ VÝTVARNĚ 

DRAMATICKÉHO PŘÍSTUPU PŘI 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UMĚNÍ

Zprostředkování umění může probíhat jak v galerii, tak ve školním prostředí. 

Záleží  na  metodě/technice,  kterou  chceme  použít  -  viz  kapitola  4.  3  METODY 

POUŽÍVANÉ  PŘI  ZPROSTŘEDKOVÁNÍ  UMĚNÍ  -  a  pochopitelně  i  na  dalších 

faktorech,  o  nichž  se  zmíním  dále.  Některé  metody  a  techniky  jsou  technicky 

nenáročné (ve smyslu, že nepotřebují zvláštní materiální zázemí), a lze je tedy snadno 

realizovat i ve škole – např. řízený rozhovor, vyprávění, parafráze. Obvykle je ovšem 

lepší  navštívit  galerii,  která  disponuje  originály  uměleckých  děl.  Nejen  metoda 

bezděčného vnímání, ale také již zmiňovaný rozhovor zde mohou probíhat přece jen na 

jiné úrovni. Návštěva galerie může být nezbytností i v případě, že se chceme s žáky 

zabývat jednou z nejnovějších metod – digitální transformací. Lze totiž očekávat, že 

většina  škol  nemá  k  dispozici  ani  nezbytný  počítačový  program  ani  dostatečně 

kvalifikovaného učitele  (problém zvláště  v malotřídních školách),  aby mohla svým 

žákům obdobnou práci s uměleckým dílem sama nabídnout. 

Galerie používají ke zprostředkování umění také různé edukační programy, jak 

již bylo v této práci víckrát zmíněno. Tyto programy se mohou stát inspirací pro učitele 

na 1. stupni ZŠ, stejně tak si může učitel nějaký program vytvořit sám. Otázkou ale 

potom zůstává kvalita, respektive propracovanost programu; přece jen je rozdíl, pokud 
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na nějakém projektu pracuje jeden člověk, nebo celá skupina lidí, navíc profesionálů 

(jimiž by členové lektorského oddělení určitě měli být). Tím samozřejmě nevylučuji, 

že  i  učitel  –  jednotlivec  –  může  připravit  kvalitní  a  smysluplný  program.  Oproti 

lektorům z galerie má zase velkou výhodu v tom, že své žáky zná a může jim tak ušít 

aktivity „přímo na tělo“. 

Myslím, že nelze vytvořit všeobecně platný závěr, která metoda se hodí pro 

školu a která může být použita pouze a výhradně v galerii. Prakticky všechny metody 

se dají za určitých podmínek realizovat jak v galerijním, tak ve školním prostředí a obě 

místa také mají svá „pro“ a „proti“ . Velkou výhodou galerie je už samotný prostor, 

který je možné vnímat jako něco výjimečného, vznešeného, snad dokonce posvátného. 

Škola je oproti tomu „obyčejná“, okoukaná. Lze tedy očekávat, že zážitky z galerijní 

edukace  budou  intenzivnější,  než  když  stejné  aktivity  proběhnou  ve  třídě  (tímto 

tématem jsem se více zabývala v kapitole 4. 7 MALÉ ZAMYŠLENÍ NA ZÁVĚR: 

PROSTŘEDÍ GALERIE VERSUS ŠKOLA). Na druhou stranu – aktivity ve školním 

prostředí nabízí zase jiné výhody – není potřeba někam dojíždět (což může být velmi 

náročné a stresující zvláště při velkých vzdálenostech), s žáky pracuje učitel, který je 

zná, finanční náklady jsou nižší, atd. 

Charakteristika  výtvarně  dramatického přístupu byla  popsána  v  předchozích 

kapitolách. Připomeňme si znovu to, že většina metod a technik, s nimiž se ve výtvarně 

dramatickém pojetí pracuje, pochází z dramatické výchovy. Jde o metody a techniky 

práce s tělem, hlasem a mluveným projevem, jež slouží k osobnostnímu a sociálnímu 

rozvoji  jedince.  V  kapitole  5.  6  CHARAKTERISTIKA  VÝTVARNĚ 

DRAMATICKÉHO  POJETÍ  uvádím,  jak  je  možné  metody  a  techniky  dramatické 
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výchovy  uplatnit  ve  výuce.  Zjednodušeně  lze  říci,  že  mohou  sloužit  jako  úvodní 

motivace, jako náplň hlavní části hodiny a mohou být i formou reflexe. 

Ve výtvarně dramatickém programu Pohyblivé obrazy, který jsem navštívila (a 

popsala v teoretické části této práce), byly použity následující dramatické metody a 

techniky:

– „ledolamka“ - začátek („prohodí se ti, kteří...“)

– pohybové a uvolňovací cvičení (hra v roli) – žáci se stávají loutkami z různých 

materiálů a snaží se vystihnout charakteristický pohyb dané loutky (dřevěné, 

plastelínové, papírové...) 

– sochy - žáci (rozdělení na dvě skupiny) mají předvést krátkou situaci – tak, aby 

jejich těla představovala jednotlivé záběry (políčka) animovaného filmu (jeden 

žák  ustrne  v  určité  pozici,  další  na  něj  naváže,  ale  svoji  pozici  malinko 

změní...)

– vstup  do  role –  této  metody  je  bohatě  využíváno  při  přehrávání  pověsti  O 

Horymírovi, v roli vystupují nejen lektorky, ale i žáci

– živý obraz – žáci (celá skupina najednou) představují dav lidí na hradbách a 

vytvářejí různé pozice podle pokynů lektorky

– hra  na  tělo –  zvukový  doprovod  videa,  jež  vzniklo  metodou  pixilace  v 

předchozí aktivitě 

(Celé zpracování pověsti O Horymírovi je metoda strukturované drama.)

Existuje  celá  řada  publikací  obsahujících  příklady  dramatických  metod, 

technik,  her a cvičení.  Za všechny bych chtěla jmenovat  alespoň knihy  Jak se učí  

dramatická výchova  a Metodika dramatické výchovy  (obě od Evy Machkové), které 
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pro mě byly inspirací při vytváření praktické části (kompletní odkazy uvádím na konci 

této práce). 

Metody,  techniky  a  dramatické  hry  jsou  si  nezřídka  podobné  a  dají  se 

obměňovat a upravovat, záleží na tom, jak a k čemu je chce učitel/lektor použít. To 

dokládá Eva Machková (Metodika dramatické výchovy) na příkladu, kdy k jediné hře 

lze  přistupovat  pěti  různými  způsoby  a  rozvíjet  tak  buď  poznávací  činnost, 

představivost,  fantazii  a  fabulační  schopnosti,  citovou  oblast,  či  použít  hru  k 

diagnostice žáků. (V knize je to podrobně rozepsáno na str. 21 – 22.)  

Jde samozřejmě také o to, aby zvolená aktivita do hodiny tematicky zapadala, 

měla tam svůj smysl. V programu Pohyblivé obrazy bylo zařazeno cvičení, kdy se žáci 

měli  pohybovat  jako  loutky  z  určitých  materiálů.  Toto  cvičení  lze  považovat  za 

nejjednodušší formu hry v roli (viz E. Machková –  Jak se učí dramatická výchova). 

Podobně se žáci mohou stát sněhuláky (v noci mrzne - sněhulák stojí zpříma a pevně, 

přes  den  je  obleva  –  sněhulák  taje,  sesouvá  se,  mění  se  v  louži),  nafukovacími 

figurkami (figurka je splasklá, leží na zemi, postupně ji někdo nafukuje – figurka se 

pomalu zvedá, sílí..), kamenem (kámen zpočátku leží bez hnutí, potom získává sluch, 

hmat, zrak, pohybuje se po prostoru... postupně zase ztrácí nabyté schopnosti). 
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7. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Tématem projektu jsou  Emoce a je určen pro 2. - 5. ročník ZŠ. Já jsem ho 

částečně realizovala v ZŠ Kunratice, což je běžná městská škola s velkým počtem žáků 

i zaměstnanců. Pracovala jsem se třídou 2. B, v níž je zapsáno 25 žáků. 

Projekt sestává ze šesti dvouhodinových lekcí, z nichž každá obsahuje výtvarné 

i  dramatické  aktivity,  zabývá  se  emocemi  a  dala  by  se  využít  také  v  oblasti 

zprostředkování výtvarného umění. V ZŠ Kunratice jsem odučila 1. a 2. lekci (námět 

Krajiny  a  Barvy),  reflexe uvádím přímo u daných aktivit.  Další  lekce nesou název 

Svatební veselí, Domov, Říše světel a Falešný hráč s pikovým esem. Některé lekce jsou 

spíše  výtvarné  a  jiné  spíše  dramatické,  každopádně  všechny  obsahují  výtvarnou  i 

dramatickou složku. 

Cílem  projektu  je  především  osobnostní  a  sociální  rozvoj  žáků,  dále 

zdokonalení  se  ve  výtvarném vnímání  a  vyjadřování  a  v  zacházení  s  technickými 

realizačními prostředky. Cílem je pochopitelně také zmiňované zprostředkování umění 

– jako oblasti, která k nám promlouvá jinak než skrze slova a která může být velkým 

obohacením našeho života.  Konkrétní  cíle  (dle  RVP)  jsou  uvedeny  u  jednotlivých 

lekcí. 

Odučené lekce jsem nehodnotila známkou. Nechtěla jsem narušovat hodnotící 

systém paní  učitelky  Evy  Jenšíkové,  navíc  má  výuka  probíhala  v  rámci  výtvarné 

výchovy, ale aktivity byly výtvarně dramatické. Při realizaci ve své třídě bych lekce 

ráda hodnotila na základě výsledku i průběhu činnosti, dle aktivity, celkového zapojení 

do činnosti,  plnění stanovených úkolů,  dle úrovně spolupráce, originality přístupu... 

Kritérií,  která by měla být hodnocena,  je hodně, situace není tak jednoznačná jako 
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např. v češtině či matematice. Eva Machková v knize Jak se učí dramatická výchova 

(Didaktika dramatické výchovy) uvádí hned 8 oblastí, které mohou/mají být v rámci 

DV hodnoceny, např.: komunikace: schopnost a ochota naslouchat druhým, porozumět  

sdělení, přiměřeně reagovat, technika řeči, slovní zásoba, plynulost slovního projevu,  

mimoslovní  prostředky;  tvořivost:  schopnost  rozeznat  nevyřešené  otázky,  

obrazotvornost,  originalita,  plynulost,  flexibilita,  restrukturalizace,  vypracování... 

Pokud se navíc jedná o projekt výtvarně dramatický, měla by být hodnocena i výtvarná 

složka. Obecně lze říci, že by hodnocení mělo vycházet z cílů lekce, a tím bych se 

řídila  i  já,  pokud bych neměla vypracovaný nějaký speciální  hodnotící  systém pro 

výtvarnou dramatiku. 
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8. KONKRÉTNÍ AKTIVITY

8. 1 LEKCE 1 - KRAJINY

Cíle:

– žák porovnává jednotlivé části výtvarného díla

– žák rozliší popředí a pozadí obrazu a určí, čím jsou charakteristické

– žák rozvíjí citlivost pro vnímání vlastního těla a používá ho jako prostředku 

vyjadřování

– žák hovoří o subjektivním prožívání konkrétní situace

– žák rozvíjí svoji empatii a fantazii

Učivo:

Vv – umělecká výtvarná tvorba; pohyb těla a jeho umístění v prostoru

Dv – verbální a neverbální komunikace, vstup do role

Výtvarná díla:  Antonín Slavíček – Sluneční paprsky v lese, 1898; Joseph Mallord 

William Turner – Ledovec a pramen Arveronu, 1803; Claude Monet – Ráno na Seině 

poblíž Giverny, 1897 (vše dostupné na www.artmuseum.cz)

Čas: 90 minut

Třída: 2.

Počet žáků: 25

Pomůcky:  reprodukce výtvarných děl (viz výše) – stažené v PC, interaktivní tabule, 

skladby jako doprovod první aktivity – v PC, pracovní listy pro každého žáka (viz 

příloha), psací potřeby, poločtvrtka/čtvrtka A4 pro každého žáka, mastné/suché pastely

Záměr:  Žák rozvíjí  pomocí zvolených aktivit  svoji  citlivost  – a to jak citlivost ve 
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smyslovém vnímání, tak ve vnímání vlastního těla. Žákovi je umožněno hlubší poznání 

sebe sama i druhých. Rozvíjí se empatie a fantazie. 

1. Pohybové motivační cvičení (10 minut)

Žáci se rozmístí po prostoru (lavice jsou na okraji třídy). Všichni jsou schoulení 

do  klubíčka  a  následně  se  pohybují  (bez  zvuků)  podle  mých  pokynů.  Aktivitu  je 

vhodné doplnit hudbou, já jsem zvolila skladby  Labutí jezero  (P. I. Čajkovskij) a  9. 

symfonie „Z nového světa“ - 2. věta (A. Dvořák). 

Jsi malým semínkem, jadýrkem jabloně. Někdo tě právě položil do země. Je ti  

to příjemné, klíží  se ti oči...  Najednou ale cítíš,  jak tě něco hřeje.  To jsou paprsky  

sluníčka, které tě volá ven ze země. Trochu se vrtíš, jako když ráno ze sebe shazuješ  

peřinu,  pak pomalinku rosteš,  už máš hlavičku venku a udiveně se rozhlížíš  kolem.  

Zatím  jsi  jenom  malinkou  nepatrnou  rostlinkou,  ale  už  dýcháš  a  vyhříváš  se  na  

sluníčku. 

Máš dost slunce, vody i živin a tak stále rosteš a sílíš. Každý den je na tobě  

něco nového. Tvé tenké větvičky zesilují, přibývají lístečky. Už nejsi malou bezmocnou  

rostlinkou, ale mladým stromkem (všichni žáci už stojí). - Slunce pálí, je ti horko, máš  

žízeň. Pomalu ti sesychají lístečky, potom i větve, tvoje koruna se naklání k zemi... Jsi  

slabý a unavený stromek, máš pocit, že už nemůžeš dál. Naštěstí zase přichází déšť,  

cítíš, jak se ti ulevilo, tvoje větve se napřimují, lístečky se narovnávají. - Začíná foukat  

vítr.  Lehce  pohupuješ  větvemi,  je  ti  to  příjemné.  Jenže  vítr  je  čím  dál  silnější  a  

divočejší, ohýbá ti větve, dokonce i tvůj kmen se naklání ze strany na stranu... - Pak  

vítr zase polevuje. Ještěže máš tak silné kořeny, které tě udržely v zemi!

A dny plynou...  Už nejsi  malým stromkem, ale  velkou dospělou jabloní.  Už  
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dokážeš dobře snášet horko i zimu, jenom ze silného větru máš pořád trochu strach. -  

A vítr přichází – nejdříve je slabý, jenže zesiluje, až se postupně mění ve vichřici. Tvé  

větve se prudce houpou, vichřice ti rve lístečky... Ale tvůj kmen je silný, neohýbá se,  

cítíš, jak jsi pevně zakořeněný v zemi. Uvědomuješ si, že ani vichřice ti nemůže ublížit,  

zvítězil jsi nad ní, už nemáš strach... Je ti dobře. 

2. Reflexe (10 minut)

Společně v kruhu.

• Jak ses cítil  (při  předchozí  aktivitě)  – a proč?  Nejprve sdílení  ve dvojicích 

(využít zvoneček), pak společně – kdo chce.

• Co pro tebe bylo těžké?

• Dařilo se ti představovat si, že jsi jabloní?

3. Seznámení s reprodukcemi výtvarných děl (15 minut)

Žáci  se  posadí,  každý z  nich  dostane  pracovní  list.  Postupně jim promítám 

reprodukce výtvarných děl – viz výše – u každého díla uvedu autora a název, příp. i 

národnost  autora:  A.  Slavíček  –  Čech,  J.  W.  M.  Turner  –  Angličan,  C.  Monet  – 

Francouz. 

Žáci odpovídají na otázky v pracovních listech (každý sám, popř. ve dvojicích, 

pokud to pro někoho bude příliš těžký úkol). 

4. Myšlenkové hádanky (10 minut)

Představ si, že ses díky kouzlu ocitl v jedné z těchto krajin. Napiš, co tě napadá,  

když v této krajině stojíš.
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Kdo bude hotov, najde si kamaráda, který už také skončil (využít karty s Ferdou 

Mravencem)  a  navzájem si  dávají  „hádanky“  -  jeden  řekne svou myšlenku,  druhý 

hádá,  ve  které  krajině  se  ten  první  ocitl  (možno  zopakovat  s  více  spolužáky,  aby 

činnost vyšla až do konce 1. vyučovací hodiny). 

5. Evokace (10 minut)

Aktivita je zařazena na začátku 2. vyučovací hodiny.

Zeptám se  žáků,  co  si  představují  pod  pojmem krajina,  co  se  jim  vybaví? 

Nejprve sdílení ve dvojicích, potom nahlas – kdo chce. 

6. Moje krajina (25 minut)

V předchozí hodině jsme se seznámili s několika krajinami od známých malířů.  

Ještě se k nim na chvilku vrátíme, chci vám něco ukázat.  (Použít Turnerovo dílo, na 

tom bude probírané téma nejvíce patrné.) 

Vzpomínáte si, jak se tento obraz jmenuje a kdo ho namaloval? - Zkusíme si ho  

teď spolu více prohlédnout: Které stromy jsou větší – vepředu, nebo vzadu? - Je to tak  

i ve skutečnosti, že kdybychom stáli přímo pod těmi zadními stromy, byly by menší než  

stromy vepředu? -  Proč to  tedy takhle je?  (Chci  žáky dovést  k tomu,  že čím jsou 

věci/objekty dál, tím se zdají menší.)  Co je ostřejší – to, co je vzadu, nebo to, co je  

vepředu? - Říkáme, že obraz má popředí a pozadí (ukazovat na reprodukci). To, co je  

vepředu, je...  (velké,  ostré,  zřetelné,  plné detailů),  co je  vzadu, je...  (malé,  neostré, 

nezřetelné). 

Teď se každý z vás stane malířem a nakreslí si svoji krajinu (rozdání papírů a 

pastelů).
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Ještě než se pustíš do práce, zavři si oči a „nakresli“ si krajinu nejprve ve své  

hlavě.  Jak  vypadá?  Rostou  tam  nějaké  rostliny?  Jaké?  Žijí  tam  nějací  tvorové?  

Přemýšlej nad tím, jaké má tvoje krajina barvy. Je jenom tvoje, všechno v ní může být  

takové, jaké si přeješ, všechno je dovoleno. Důležité je, aby ses ty sám cítil ve své  

krajině dobře. 

7. Reflexe (10 minut)

– V kruhu, obrázky krajin s sebou.

– Prohlížíme si krajiny, které žáci vytvořili. Každý si může vybrat krajinu svého 

spolužáka, do které by se chtěl podívat (a proč). 

8. 1. 1 REFLEKTIVNÍ BILANCE

Z této lekce jsem měla docela strach. Věděla jsem, že budu stát před třídou po 

téměř  deseti  měsících,  a  bála  jsem  se,  že  jsem  ztratila  veškeré  nabyté  učitelské 

dovednosti.  Naštěstí  jsem mohla učit  ve  třídě,  kde  jsem strávila  souvislou měsíční 

praxi v minulém školním roce, a jak se ukázalo, zůstala mi v hlavě jména dětí i jejich 

povahy. Za velkou výhodu považuji i to, že kvůli velké nemocnosti bylo přítomno jen 

14 žáků (z 25), což bylo pro mě – jako pro učitele – samozřejmě mnohem příjemnější.

Z první aktivity,  kdy měli  žáci  pohybem znázornit  růst  jabloně ze semínka, 

jsem byla poměrně zklamaná. Někteří žáci to brali spíše jako možnost vyřádit se, dělat 

hlouposti,  a rušili tak ostatní. Podle mě je to dáno tím, že žáci nejsou příliš zvyklí  

pracovat s technikami a metodami dramatické výchovy, navíc samotná aktivita není 

jednoduchá. Vliv určitě měla i skutečnost, že mě žáci viděli po delší době, a (stejně 

jako na začátku souvislé praxe) zkoušeli, kam až můžou zajít. Určité testování hranic 
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jsem vnímala i při následující reflexi, ale když jsem dala jasně najevo, co (a proč) mi 

na chování žáků vadí, situace se zklidnila. Hodně pomohlo také připomenutí pravidel, 

která  v  kruhu  dodržujeme  (tato  třída  je  na  reflexe  v  kruhu  zvyklá).  Vzhledem  k 

průběhu úvodní aktivity jsem byla mile překvapena následující reflexí. Žáci skutečně 

přemýšleli nad svými pocity, sdíleli je ve dvojicích, dokázali je popsat a odůvodnit, 

např.: „Cítila jsem se dobře, protože i když byla ta vichřice, tak jsem věděla, že mám  

pevný kmen a že se mi nic nestane.“ 

Práce s pracovními listy žáky zaujala víc, než jsem čekala. Zpočátku to sice 

vypadalo,  že pro ně bude daný úkol příliš těžký (často mě k sobě volali a ptali  se 

„Může tam být tohle?“ „Stačí to takhle?“), ale nakonec se zcela ponořili do práce. Jak 

se ukázalo, nejtěžší pro ně bylo vymyslet odpověď na 1. otázku - „Kdo touto krajinou 

procházel“. Trochu mě mrzí, že jsem žákům dovolila, aby tou procházející osobou byl 

někdo ze třídy. Asi polovina dětí toho potom „zneužila“ a jako procházející dosadila 

své spolužáky. Zřejmě jsem také málo zdůraznila, že by ta procházející osoba měla s 

krajinou souviset, že to není náhoda, koho tam doplníme. Hodně jsem vnímala fakt, že 

žáci  nejsou  zvyklí  na  tento  typ  práce,  že  se  cítí  nejistí.  Částečně  kvůli  pravopisu 

(„Mám to správně napsané?“), ale hlavně asi proto, že ve škole převažují úkoly, které 

mají  1  správnou odpověď,  respektive  omezený  počet  správných  odpovědí.  Musela 

jsem žáky víckrát  podpořit,  aby se nebáli,  opakovat,  že  to  není  test;  že  neexistuje 

jediná správná odpověď, ale záleží na nich, co do pracovních listů doplní. Většinou 

žáci používali jednoduché odpovědi, výjimkou byla dívka K., která např. u Turnerova 

obrazu uvedla (citace jsou doslovné, včetně slovosledu a pravopisných chyb):

1. Kdo touto krajinou procházel? Pravěký lovec

2. Jak vypadal/a? Nosil na sobě zvířecí kožich byl chlupatý byl špinaví měl pár pih.
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3. Proč touto krajinou procházel/a? Protože tam žil byl to jeho domov a měl to moc rád  

a to je vše.

Na vyplňování pracovního listu by bylo potřeba ještě více času, téměř nikdo 

nestihl během hodiny dokončit 3. i 4. aktivitu. Žáci byli ale úkoly natolik pohlceni, že 

pokračovali,  i  když  zazvonilo  na  přestávku,  dokonce  jsem  jim  musela  opakovaně 

připomínat, aby si také odpočinuli. V odpovědích u 4. aktivity se žáci dost lišili, někdo 

napsal jen  „je krásná“, jiný  „bojím se, neznám to tam, vidím kouř“. Největší dávku 

fantazie projevila již výše zmíněná dívka K. (doslovná citace):  „Vidím plno různých 

krás vydím malé mládě srnky plno květin a na nich jsou kolibříci cítila jsem se v tu  

chvíli báječně cítila jsem se jako lesní víla cítila jsem se jako kdybi jsem jedním z  

nich.“ 

Ve druhé  hodině  mě  potěšilo,  že  se  žákům dařilo  odpovídat  na  mé  otázky 

ohledně stavby obrazu  a vztahů mezi zobrazenými objekty. Při pozorování jejich prací 

je patrné, že někteří žáci již dokáží s plány při kresbě krajiny pracovat. 

Celkově jsem s hodinou spokojená, i když jsem se chvílemi necítila „jistá v 

kramflecích“  (což ale není nic divného, vzhledem k tomu, jak dlouho jsem neučila). 

Jsem přesvědčena, že cíle lekce se nám podařilo bezezbytku naplnit a že jednotlivé 

činnosti byly pro žáky přínosné. 

8. 2 LEKCE 2 - BARVY

Cíle:

– žák uplatňuje při komunikaci i tvorbě subjektivní vnímání a prožívání barev

– žák rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření

– žák dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce
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Učivo:

Vv  – světlostní  a  barevné  kvality,  jejich  kombinace  a  proměny  v  ploše,  vizuálně 

obrazná  vyjádření  pohybových  podnětů,  umělecká  výtvarná  tvorba,  odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje – 

jejich porovnávání s vlastní interpretací

Dv –  držení těla, verbální a neverbální komunikace, sociálně komunikační dovednosti 

Výtvarná díla: Andre Derain – Portrét Matisse, 1905; Andre Derain – Estaque, 1905; 

Henri Matisse – Paní Matissová, Portrét se zeleným pruhem, 1905; Henri Matisse – 

Marocká krajina, rok neuveden (vše dostupné na www.wikipaintings.org/en/paintings-

by-style/fauvism)

Čas: 90 minut

Třída: 2.

Počet žáků: 25

Pomůcky: lístky pro rozdělení do družstev (viz příloha), vodové barvy, štětce, kelímky 

na vodu, 6x čtvrtka A2 (nebo alespoň A3), podložky pod čtvrtky, upravená reprodukce 

díla Andre Deraina (viz příloha) – pro každého žáka, voskovky/pastelky, interaktivní 

tabule, výtvarná díla (viz výše) – stažená v PC

Záměr: Přemýšlet o působení barev – co v nás evokují, jak nás ovlivňují. Vést žáky ke 

svobodnému a spontánnímu užívání barev při vlastní tvorbě. 

1. Uvedení do tématu (5 minut)

Napíšu  na  tabuli  šest  emocí:  vztek,  radost,  smutek,  strach,  těšení  se, 

zamilovanost. Ptám se, co jsem to napsala, jak spolu tato slova souvisí? Seznámení 

žáků s pojmem „emoce“.
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2. Vyjádření emoce pohybem (10 minut)

Přesuneme se do herny (je na stejném patře jako třída). Úkolem žáků zde bude 

znázornit  6  různých  situací  –  emocí  (podle  mých  pokynů).  Každá  akce  žáků  je 

započata i ukončena cinkáním zvonečku. První tři akce probíhají jako pantomima, u 

dalších dvou je pohyb doplněn „dětštinou“, poslední akce je doprovázena slovy. 

TĚŠENÍ SE: Děti leží. Představ si, že je poslední den školy. Venku krásně svítí  

sluníčko a ty víš, že si jen dojdeš pro vysvědčení a hned potom ti začnou prázdniny.  

Strašně moc se na ně těšíš. Ukaž, jak vstáváš a chystáš se do školy a přitom pořád  

myslíš na to, jak už se těšíš, že začnou prázdniny... 

RADOST:  Představ  si,  že  jsi  právě  dostal  vysvědčení  a  jsou na něm samé  

jedničky.  Vůbec jsi nečekal,  že budeš mít  tak krásné vysvědčení,  a tak máš velikou  

radost. Ukaž, jak se vracíš s vysvědčením domů. 

STRACH: Představ si, že tě rodiče vzali na pouť a nechali tě jít samotného do  

strašidelného hradu. Je to hrad, kde nejezdí vozíky, ale kde se chodí pěšky. Máš strach,  

nevíš, kde na tebe co vybafne, kde vyleze něco, co tě postraší. Ukaž, jak se v takovém  

strašidelném hradu pohybuješ. 

VZTEK:  Představ si, že ses právě pohádal se svým kamarádem. On, aby tě  

ještě víc naštval, si vzal tvoji oblíbenou hračku a rozbil ji.  Máš na něj velký vztek.  

Ukaž,  jakým  způsobem  bys  s  ním  mluvil.  (Žáci  nepoužívají  skutečnou  řeč,  ale 

„dětštinu“, tj. žvatlání, vydávání zvuků beze slov – vysvětlit předem. Potkávají se ve 

dvojicích, vždy jeden „mluví“, druhý poslouchá, pak se prohodí).

ZAMILOVANOST: Představ si, že jsi potkal člověka, do nějž jsi zamilovaný, a  

chceš ho pozvat na oslavu narozenin. Ukaž, jak s ním budeš mluvit.  (Opět dialogy ve 

dvojicích a použití „dětštiny“.) 
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SMUTEK: Představ si, že jsi měl nějaké domácí zvířátko. Hrál sis s ním, staral  

se o něj... a najednou se stalo, že tvé zvířátko umřelo. Jsi velmi smutný. Ukaž, jak o  

tom vyprávíš svému kamarádovi (dvojice, použití slov).  

Návrat do třídy.

3. Rozdělení do skupin (5 minut)

Každý žák dostane lístek, kde bude napsáno číslo (skupiny) a emoce – jedna z 

těch, s nimiž se žáci seznámili na začátku hodiny. Žáci si lístky přečtou a nechají si je u 

sebe, neměli by je nikomu ukazovat. 

4. Společná malba (15 minut)

Žáci se rozdělí do šesti skupin (podle čísla na lístku). Stále bychom měli dávat 

pozor na to, aby nevyšlo najevo, jaké emoce budou jednotlivé skupiny zpracovávat 

(žáci  budou  později  podle  maleb  tipovat,  s  jakými  emocemi  pracovaly  ostatní 

skupiny).

Úkolem každé skupiny je abstraktně zpracovat danou emoci na společný papír. 

(K  tomu by  měla  pomoci  aktivita  v  herně,  kdy žáci  prožívali  jednotlivé  emoce  v 

konkrétních situacích – připomenout.) 

5. Reflexe (10 minut)

Žáci si promluví ve skupinách o tom, jak probíhala společná práce. 

Jak se nám pracovalo na společném díle?

Nenastaly nějaké problémy?

Následně společné sdílení v kruhu, diskuze o případných problémech. 
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6. Diskuze o vzniklých malbách (15 minut)

(Aktivita je zařazena po přestávce.)

Pokud bude třeba, ještě se vrátíme k práci ve skupinách. 

Prohlížíme si malby jednotlivých skupin, všímáme si barevnosti, ale i způsobu malby. 

Projevila  se  zobrazovaná  emoce  v  použitých  liniích,  tvarech?  Preferovala  skupina 

výrazněji  ostré/oblé  linie,  určité  barvy?  Žáci  tipují,  s  jakými  emocemi  jednotlivé 

skupiny pracovaly. (Proč si to myslíš?)

7. Představení fauvismu (5 minut)

Mluvíme o tom, s jakými barvami se (obvykle) v přírodě setkáváme. Jakou 

barvu mívá denní nebe, tráva, kmeny stromů, voda...? Jakou barvu mají naše obličeje 

(myšleno nás – Evropanů)? Jaké míváme vlasy?

Po dlouhou dobu malíři malovali všechno takové, jak to skutečně vypadalo.  

Mnohdy míchali různé barvy a snažili se vystihnout ten nejpřesnější odstín, aby jejich  

obraz skutečně odpovídal realitě. Začátkem 20. století se ale několik malířů rozhodlo,  

že už nebudou používat takové barvy, které vidí kolem sebe. Takže třeba dál malovali  

krajinu, ale strom už nebyl hnědý, ale mohl být...  (otázka na žáky), prostě jakýkoliv,  

jaký si představíte. Tihle malíři rádi používali jasné, výrazné a čisté barvy. Barvy už  

nesouvisely s tím, jak zobrazované věci vypadají ve skutečnosti, ale sloužily spíše k  

vyjádření pocitů. Byly prostě takové, jaké je malíř chtěl mít. Těmto malířům říkáme  

fauvisté – napsat na tabuli a vysvětlit vznik slova („le fauve“ = francouzsky „šelma“). 

8. Vybarvování reprodukce Andre Deraina (15 minut)

Žákům jsou rozdány upravené reprodukce díla Andre Deraina. Každý si ji pak 
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vybarví ve „fauvistickém“ stylu – za použití  jasných, čistých,  „nelogických“ barev. 

Podpořím žáky, aby se nebáli výrazných barevných kombinací, zdůrazním, že je jen na 

nich, jaké barvy použijí. 

Žáci jsou seznámeni s originální barevností výše zmíněného díla a s příklady 

dalších fauvistických děl:  Andre Derain –  Estaque  (Estaque = název malé rybářské 

vesnice ve Francii),  Henri Matisse -  Paní Matissová, Portrét se zeleným pruhem a 

Marocká krajina. 

9. Reflexe (10 minut)

– Co tě dnes nejvíce zaujalo? (nejprve sdílení ve dvojicích, potom společně – kdo 

chce)

– Dozvěděl ses něco nového o barvách?/Změnil se nějak tvůj pohled na barvy?

8. 2. 1 REFLEKTIVNÍ BILANCE

Tato  lekce  měla  jeden  zásadní  problém,  který  ji  po  celou  dobu  provázel  a 

ovlivňoval  její  průběh –  nedostatek  času.  Už během první  vyučovací  hodiny jsem 

věděla, že jsme ve skluzu, ale nedokázala jsem na to vhodně pedagogicky reagovat. 

Uvědomuji si, jak mi chybí, že nejsem v praxi; nedostatek času, respektive zvládání 

tohoto  problému  ve  výuce  je  začátečnickou  chybou,  se  kterou  jsem  se  při  svých 

prvních hodinách velmi často potýkala. Během souvislé praxe jsem se naučila s tímto 

problémem  bojovat,  ale  teď  jsem  to  opět  nezvládla  –  a  v  důsledku  vědomí  své 

pedagogické nedostatečnosti jsem byla nervózní a trochu jsem zmatkovala. Myslím, že 

lekce měla velký potenciál, který ale kvůli „nedotažení“ některých částí nebyl zcela 

využitý. 
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Na průběh výuky měl bezesporu vliv i  fakt, že bylo přítomno 20 žáků a že 

výuka probíhala v pátek 4. a 5. vyučovací hodinu. Trochu jsem vnímala i testování 

hranic, o kterém jsem se zmiňovala už v minulé reflektivní bilanci.

Lekci ponechávám tak, jak jsem ji plánovala, a případná doporučení uvádím v 

tomto hodnocení. 

Ze druhé aktivity – vyjadřování emoce pohybem – jsem měla docela obavy. 

Žáci v této třídě (zatím) nejsou zvyklí na práci s metodami a technikami dramatické 

výchovy, navíc se nejedná o lehký úkol. Nakonec jsem ale byla příjemně překvapena, 

neboť žáci se (až na pár výjimek) dost snažili,  přistupovali k jednotlivým situacím 

zodpovědně. Dokonce se stalo, že jedna dívka se skutečně rozplakala, když hovořila o 

úmrtí  svého  zvířátka.  Napadá  mě,  že  i  zde  měla  být  zařazena  krátká  reflexe,  pro 

některé žáky byly prožívané situace opravdu velmi silné. Plánovaný čas – 10 minut – 

se ukázal jako nedostačující, příště bych počítala s 15 – 20 minutami. 

S rozdělováním do skupin jsem si dala práci a jsem za to ráda. Myslím, že se 

mi podařilo vytvořit vyrovnané skupiny a docílit tak toho, že všichni žáci pracovali. 

Před samotnou malbou jsem ale  zapomněla na  jednu důležitou  věc – připomenout 

žákům, aby si  vybavili  konkrétní  situaci,  v  níž  „svoji“  emoci  prožívali.  Také jsem 

nezdůraznila, že malba má být abstraktní, tj. zaměřit se na barvy a tvary, které daná 

emoce evokuje. Sice jsem pak jednotlivé skupiny obešla a řekla jim to, ale to už měli 

někteří  žáci rozpracované zcela  konkrétní  objekty.  Uvědomuji  si,  že tento úkol byl 

hodně obtížný a to hned z několika důvodů: malba emoce – a ještě vodovými barvami 

(s nimiž žáci nejsou tolik „sžití“ jako např. s pastelkami); práce ve skupinách (takže 

žáci  museli  navíc  účinně  spolupracovat,  dohodnout  se);  požadavek  abstraktního 

vyjádření,  přestože  se  myšlení  žáků  nachází  ve  stadiu  konkrétních  operací  (podle 
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Piageta). Přesto jsem ráda, že jsem zařadila právě takový výtvarný úkol. Bylo vidět, že 

to žáky zajímá; o podobě maleb ve skupině diskutovali a při pozdější reflexi se jim 

dařilo odhadnout zobrazovanou emoci i své domněnky obhajovat. 

Časový  skluz  ve  2.  vyučovací  hodině  byl  ještě  výraznější,  žáci  teprve 

dokončovali  společné malby.  Než se uklidily  všechny pomůcky,  zbývalo  do konce 

hodiny  asi  30  minut.  Zde  také  nastal  ten  moment,  kdy  jsem  situaci  pedagogicky 

nezvládla. Měla jsem úplně vypustit vybarvování reprodukce Andre Deraina, možná i 

představení  fauvismu,  a  věnovat  čas  reflexi.  Reflexím  obvykle  přikládám  veliký 

význam, dokonce bych řekla, že je to část hodiny, která dává smysl celé výuce. Cítím, 

že během této lekce bylo hodně věcí, o nichž se mělo mluvit – o prožívání jednotlivých 

situací/emocí v herně, o práci ve skupinách, o vzniklých malbách. Ale protože jsem se 

chtěla za každou cenu držet plánu (ani nevím pořádně, proč), stihla jsem s žáky jen 

krátkou reflexi o vzniklých malbách, ačkoliv původně jsem se tomu chtěla mnohem 

více věnovat. O prožívání situací v herně a práci ve skupinách jsme nemluvili vůbec. 

Upravit Derainovo dílo jako „omalovánku“ byl, podle mě, dobrý nápad. Žáky 

činnost naprosto pohltila a nedočkavě se mě ptali, jestli (a kdy) jim ukážu originální 

barevnost. O to víc mě mrzí, že jsem je musela popohánět a kazit jim tak radost z 

činnosti. Na vybarvování (včetně úvodních organizačních záležitostí) by bylo potřeba 

20 – 25 minut.

I když jsem vedení této lekce nezvládla tak, jak jsem si představovala, věřím, 

že jednotlivé činnosti byly pro žáky (alespoň do určité míry) přínosné.   
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8. 3 LEKCE 3 – SVATEBNÍ VESELÍ

Cíle:

– žák ve své tvorbě projevuje vlastní životní zkušenosti a prožitky

– žák interpretuje podle svých schopností výtvarné dílo

– žák diskutuje o prvcích vizuálně obrazného vyjádření na konkrétním výtvarném 

díle/dílech

– žák popíše, jak reaguje jeho tělo při prožitku konkrétní emoce

Učivo:

Vv – umělecká výtvarná tvorba, volná malba, odlišné interpretace vizuálně obrazných 

vyjádření v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje

Dv – verbální a neverbální komunikace, sociálně komunikační dovednosti 

Výtvarná  díla:  Pieter  Brueghel  starší  –  Poddanská  svatba,  kolem  1568;  William 

Hogarth – Sňatek Stephena Beckinghama a Mary Coxové, 1729; Henri Rousseau – 

Svatební společnost, 1905; (dostupné na www.artmuseum.cz a www.wikipaintings.org)

Čas: 90 minut

Třída: 2.

Počet žáků: 25

Pomůcky:  reprodukce výtvarných děl (viz výše) – stažené v PC, interaktivní tabule, 

vodové barvy, čtvrtka A4 pro každého žáka, kelímky na vodu, podložky

Záměr:  Přemýšlet nad tím, jaké emoce v nás vyvolává představa svatby, jak na to 

reaguje naše tělo. Uvědomit si významnou roli radosti v životě. 
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1. Úvodní cvičení (15 minut)

Přesuneme se s žáky do herny. Úkolem žáků je pohybovat se po místnosti s 

vědomím dané situace a zaměřit se na to, jak na tuto situaci reaguje jejich tělo. 

Situace: 

1) právě zemřel někdo, koho jsi měl velice rád

2) právě jsi byl pozván na svatbu dobrých kamarádů

Po každé akci následuje společné sdílení:

– Změnilo se nějak tvé dýchání?

– Změnil se nějak tlukot tvého srdce?

– Jaký jsi měl výraz v obličeji?

– Jaký byl tvůj postoj?

– Jakým způsobem ses pohyboval?

(Vést žáky k tomu, aby reakci svého těla nepopisovali, ale rovnou předvedli.) 

2. Malba (30 minut)

Žáci mají vytvořit abstraktní malbu na téma „svatba“. Uplatní přitom představu 

a prožitek z předchozí aktivity, příp. vlastní zkušenost z účasti na svatbě. 

3. Diskuze o vzniklých malbách (10 minut)

Prohlížíme si s žáky vytvořené malby, všímáme si barev,  tvarů.  Podobají se 

navzájem práce žáků, anebo se některá výrazně odlišuje?

Která malba ti připadá nejvýstižnější? Proč? 
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4. Představení vybraných výtvarných děl s námětem „svatba“ (20 minut)

Postupně  promítám  reprodukce  výtvarných  děl  (viz  výše).  Žáci  pokaždé 

diskutují ve dvojicích, co je na daném výtvarném díle nejvíce zaujalo, pak společné 

sdílení.  Všímáme si  odlišností  v  zobrazení  –  všichni  tři  autoři  sice zachytili  stejný 

námět, ale každý to pojal jinak; záleží na autorovi, na způsobu jeho vyjadřování, na 

tom, čemu přikládá význam, na období, kdy obraz vznikl...

Kdybych mohl být jednou z postav na obraze, tak na kterém obraze bych chtěl  

být? Proč? 

5. Reflexe (15 minut)

Svatba – ať už vlastní, nebo cizí – bývá jednou z nejradostnějších událostí v  

životě. Kolikrát se ale dostaneme na svatbu? …..... Představte si, že byste prožívali  

radost třeba jen 15 x v životě. Jaké by to bylo?.........................

Proč je důležité,  abychom prožívali  často radost?  (sdílení ve dvojicích,  pak 

společně)

Žáci si mohou zkusit vyjádřit tělem prožitek (velké) radosti.  

Další rozvíjení (pro starší žáky): Přemýšlet nad jedinečností zážitku – skutečně jsou 

na  svatbě  všichni  šťastní?  Jaké  další  emoce  mohou  účastníci  svatby/jejich 

příbuzní/přátelé prožívat?
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8. 4 LEKCE 4 - DOMOV

Cíle: 

– žák uplatňuje při práci s výtvarným dílem své zkušenosti a svou fantazii

– žák projevuje ve své tvorbě životní zkušenosti a pocity

– žák vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná

– žák rozlišuje herní a reálnou situaci a přijímá pravidla hry

Učivo: 

Vv –  umělecká  výtvarná  tvorba,  pohyb  těla  a  jeho  umístění  v  prostoru,  odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje

Dv –  verbální  a  neverbální  komunikace,  vstup  do  role,  sociálně  komunikační 

dovednosti, postava

Výtvarná  díla:  Vincent  van  Gogh  –  Van  Goghův  pokoj  v  Arles,  1889;  Vilhelm 

Hammershøi  –  Sluneční  světlo  v  kreslícím  pokoji,  1903  (oboje  dostupné  na 

www.artmuseum.cz)

Čas: 90 minut

Třída: 2.

Počet žáků: 25

Pomůcky:  karty  s  čísly  1  –  8,  8x  vytištěný  pracovní  list  (viz  příloha),  barevně 

vytištěné reprodukce výše zmíněných výtvarných děl (každá reprodukce 4x), čtvrtka 

A4 pro každého žáka, pastelky/voskovky, psací potřeby 

Záměr: Přemýšlet  nad  tím,  co  pro  nás  znamená  „domov“,  jaké  pocity  to  v  nás 

evokuje. Uvědomit si, že pojem domov tvoří více složek, které pro různé lidi mohou 

být různě důležité. 
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1. Evokace (10 minut)

Co se mi vybaví, když se řekne „domov“?

Sdílení ve dvojicích, poté nahlas. Já píšu nápady na tabuli. 

2. Rozdělení do skupin (5 minut)

Žáci jsou rozděleni do osmi skupin (záměrně, s přihlédnutím k individuálním 

vlastnostem a schopnostem žáků). Každá skupina dostane pro lepší orientaci kartičku s 

číslem (1 – 8). 

3. Vyplňování pracovního listu (15 minut)

Každá skupina dostane pracovní list a reprodukci výtvarného díla (skupina 1 – 

4 reprodukci Sluneční světlo v kreslícím pokoji, skupina 5 – 8 reprodukci Van Goghův 

pokoj v Arles). U reprodukcí může být uveden autor a datace vzniku, název ne, aby to 

neovlivnilo práci žáků. 

Skupina (písemně) zodpoví otázky:  Kdo ve vašem pokoji  bydlí?  (Má to být 

jedna osoba.) Jak vypadá? (viz pracovní list v příloze) Poté dojde ke sloučení skupin 

podle následujícího schématu: 1. + 2.→1., 3. + 4.→2., 5. + 6→3., 7. + 8.→4. Žáci si v 

nově  vzniklých  skupinách  vyberou  jednu  z  variant  odpovědí  (tj.  ze  dvou  osob 

popsaných v pracovních listech si vyberou jednu). 

Následuje další sloučení skupin: 1. + 2→1., 3. + 4.→2., žáci si opět vyberou 

jednu variantu odpovědí. 

4. Kdo v pokoji bydlí – 1. část (15 minut)

Po  předchozí  aktivitě  jsou  žáci  rozděleni  do  dvou  skupin,  z  nichž  každá 
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pracovala s jinou reprodukcí výtvarného díla. Všichni žáci ví, kdo v „jejich“ pokoji 

bydlí a jak vypadá. 

Na povel se celá první skupina dostane do role jejich postavy – pohybují se 

jako jejich postava, snaží se pantomimicky vyjádřit, jak jejich postava vypadá, vybraný 

žák/žáci  řekne větu,  která  by mohla být pro jejich postavu typická.  Akce probíhají 

postupně, žáci z druhé skupiny vše bedlivě sledují a tipují, jakou postavu první skupina 

představovala. Vidí přitom výtvarnou reprodukci – pokoj imaginární postavy. Pak si 

každý žák z druhé skupiny najde kamaráda z první skupiny a kontroluje si správnost 

svého tipování. 

5. Kdo v pokoji bydlí – 2. část (10 minut)

Tato  činnost  je  zařazena  po  přestávce  a  probíhá  stejným  způsobem  jako 

předchozí  aktivita,  pouze  se  skupiny  prohodí  –  druhá  skupina  předvádí  „svoji“ 

postavu, první skupina tipuje. 

6. Můj pokoj, moje místo (20 minut)

Představ si, že právě teď bereš za kliku domu, nebo bytu, kde bydlíš. Pomalu  

vstupuješ  dovnitř,  zouváš  si  boty...  Představ  si,  jak  procházíš  jednotlivé  místnosti  

vašeho domu, nebo bytu. Už jsi byl v kuchyni, v obýváku, v koupelně, nyní jdeš do  

svého pokoje. Zastav se na prahu pokoje a přemýšlej nad tím, co vidíš. Jsou tu tvoje  

věci, tvé hračky, tvoje oblečení. Vyber si tři věci, které jsou pro tebe hodně důležité, a  

pokus se si co nejpřesněji vybavit, jak vypadají. 

Úkolem každého žáka je nakreslit tři věci ze svého pokoje, které jsou pro něj (z 

nějakého důvodu) významné. Věci by měly být znázorněné tak, aby pokrývaly většinu 
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papíru. Obrázek je možné doplnit popisky (co je to za věc, od koho jsem ji dostal, proč 

je pro mě důležitá...). 

Obdoba: Využít katalogy/časopisy s nábytkem a bytovými doplňky a vytvořit 

„Pokoj snů“, příp. „Pokoj, kde jsem šťastný“, „Pokoj, kde je mi smutno“, atd. Možno i 

jako skupinová práce. 

7. Reflexe (15 minut)

• Je pro tebe důležité „tvoje místo“, tvůj pokoj? Proč? 

• Co tvoří domov? Místo, věci a … (lidé) (napsat na tabuli.)

• Je  pro  tebe  některá  z  těchto  částí  důležitější  než  jiná?  Proč?  (sdílení  ve 

dvojicích, pak společně)

Poznámka:  Bylo by vhodné,  aby na  tuto  lekci  navazovala  další  lekce  s  námětem 

Domov, tentokrát zaměřená více na rodinu/vztahy v rodině.

Další rozvíjení:  Vybrat si jednu věc, kterou mám doma a která je pro mě důležitá. 

Popsat ji slovy (pantomimicky), druhý hádá, o co jde. 

 Další rozvíjení (pro starší žáky): Richard Hamilton – Proč jen jsou dnešní domovy  

tak útulné?  Přemýšlet nad konzumností současné společnosti,  nad vzory, které nám 

jsou  předkládány,  nad  současnými  ideály  (být  krásný,  mít  vysportované  tělo,  být 

úspěšný  a  bohatý...)  -  skutečně  nám tyto  věci  přinesou  štěstí?  Uvědomit  si,  kolik 

věcí/domácích spotřebičů je nedílnou součástí našeho života – přitom i v dnešní době 

je obrovské množství lidí, kteří žijí v chudobě a nemají ani na jídlo... 
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8. 5 LEKCE 5 – ŘÍŠE SVĚTEL  

Cíle: 

– žák uplatňuje při pozorování výtvarného díla své zkušenosti a představy

– žák charakterizuje pohybem určité emoce

– žák vstupuje do rolí a přirozeně v nich jedná

– žák řeší navozené problémové situace, uplatňuje při tom své zkušenosti

– žák dokáže spolupracovat ve skupině a prezentovat vzniklou situaci

Učivo: 

Vv – umělecká výtvarná tvorba, pohyb těla a jeho umístění v prostoru

Dv –  verbální  a  neverbální  komunikace,  vstup  do  role,  sociálně  komunikační 

dovednosti, základní stavební prvky dramatu – situace, postava, konflikt

Výtvarné dílo: René Magritte – Říše světel, 1954 

(dostupné na: www.friendsofart.net/en/art/rene-magritte/the-empire-of-lights)

Čas: 90 minut

Třída: 2.

Počet žáků: 25

Pomůcky:  reprodukce  obrazu R.  Magritta  –  Říše  světel,  1954,  interaktivní  tabule, 

kousek papíru (pro každého žáka), psací potřeby, nálepky (se jménem člena rodiny a 

barvou), předměty pro hru v roli – postava osmiletého děvčátka + postavy matky/otce 

ze  strašidelného  domu,  papír  A5  pro  každého  žáka,  suché/mastné  pastely, 

polštář/podsedák pro každého žáka

Záměr: Umět si přiznat strach, mluvit o něm, učit se s ním pracovat + výchova k 

opatrnosti (nechodit nikam sám, dávat si pozor na cizí lidi).
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1. Úvodní cvičení (5 minut)

– žáci se pohybují po prostoru podle zadaných instrukcí

– vysvětlit, co je to pantomima

– vysvětlit a používat signály „akce“ a „štronzo“

Úkol: pohybovat se po prostoru jako člověk, který:

a) má radost

b) je smutný

c) je odvážný

d) má strach

e) je zvědavý

f) právě mu začaly prázdniny

2. Seznámení s výtvarným dílem (10 minut)

Žákům je představeno Magrittovo dílo (promítnuto přes meotar či jinak, jméno 

autora a název díla napsat na tabuli). Žáci mají čas na pozorování obrazu, potom napíší 

na kousek papíru, kdo podle nich v domě žije (samostatná práce).

Každý  žák  si  vybere  jednu  z  postav,  která  podle  něj  v  domě  žije,  a 

charakterizuje  ji  pohybem – nejprve  pantomimicky,  potom i  se  zvuky.  Já  mezitím 

nalepím každému žákovi na čelo jednu nálepku (obsahuje jméno člena rodiny – např. 

máma – a barvu). Nálepky slouží k rozdělení do skupin – rodin, vzniknou 4 rodiny 

(zelená, žlutá, červená, modrá). 

3. Rozdělení do skupin – rodin (5 minut)

Podle nálepek se žáci rozdělí do skupin a sednou si k sobě. Znovu pozorujeme 

Magrittův obraz.  Je  na něm něco zvláštního? Ráda bych žáky dovedla k tomu,  že 

popředí (dům, stromy) se topí ve tmě – tedy je tam noc – zatímco obloha je oblohou 

denní →taková situace by ve skutečnosti nikdy nemohla nastat. Každý přemýšlí sám, 
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příp. možnost poradit se ve své rodině. 

4. První část příběhu (10 minut)

Chtěla bych vám teď vyprávět příběh o domě na tomto obraze. (Žáci zůstávají v 

lavicích – ty jsou umístěné po obvodu třídy; mohou si zavřít oči.)

Když jsem byla malá, bylo mi tehdy asi 8 let, vzali mě rodiče poprvé k moři. To  

byla nádhera! Koupala jsem se, stavěla jsem hrady z písku, sbírala jsem mušličky a  

ulity, které moře vyplavilo. Hodně času jsme s rodiči trávili na pláži a opalovali jsme  

se. Sluníčko mě krásně hřálo po těle a moře šumělo a šumělo... Cítila jsem, jak pomalu  

usínám. 

Ale nespala jsem dlouho.  Najednou mě něco probudilo,  možná nějaký zvuk  

nebo záblesk světla... já nevím. Z nedaleké uličky jsem zaslechla svoje jméno. Podívala  

jsem se na rodiče, ale oni ještě spali. A i když jsem věděla, že bych od nich neměla  

odcházet, byla jsem až příliš zvědavá, kdo mě v té uličce volá a co mi asi chce říct. 

Technika  Prázdná židle: uprostřed místnosti je umístěna prázdná židle, která 

představuje  klíčovou  postavu,  tedy  osmiletou  holčičku,  jež  právě  odešla  od  svých 

rodičů. Je v cizí zemi a v cizím městě, nikoho tam nezná. Žáci přistupují jednotlivě k 

židli – postavě – a vyjadřují se k jejímu chování (kdo chce). 

Pravidla:  k židli  se přistupuje jednotlivě,  mluví jen ten,  kdo u ní zrovna je, 

mluví jen ten, kdo chce. 

5. Druhá část příběhu (15 minut) 

Šla jsem tou uličkou, byla vydlážděná malými kamennými kostkami a trochu se  

zužovala. Bylo zvláštní, že vlastně nikam nevedla – prostě najednou končila a dál už  
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byl jen les. Ale jaký les! Velký, čistý a voňavý. Bylo mi tam tak dobře, že jsem už úplně  

zapomněla  na  rodiče  a  jen  jsem  pořád  šla  dál  a  dál...  Náhle  jsem  uviděla  něco  

divného. Kousek ode mě stál docela hezký dům, ale byl celý ponořený ve tmě – jako  v  

noci – přitom na obloze zářilo slunce a bylo asi 11 hodin dopoledne. To místo se mi  

nelíbilo, ale zároveň jsem byla i zvědavá. Nemohla jsem se rozhodnout, jestli jít dál,  

nebo se vrátit zpátky. 

Budu teď potřebovat vaši pomoc. Zahrajeme si, že jsme spolu v lese a vy mi 

poradíte,  proč  bych se měla  vrátit  zpátky/jít  dál  (2  různé,  postupné situace).  Bude 

mluvit jen ten, kdo chce, ale vždy jen jeden, abych tomu rozuměla. (Pozn.: žáci jsou v 

roli (simulace) – tj. jednají sami za sebe, tak, jak by jednali v dané situaci.) 

Nakonec zvítězila moje zvědavost. Rozhodla jsem se jít dál a celé to zvláštní  

místo pořádně prozkoumat. Ale čím víc jsem se blížila k domu, tím větší jsem měla  

strach. Dům byl velký, tmavý, skoro všechny okenice měl zavřené, takže nebylo vidět,  

co je uvnitř. Chtěla jsem utéct, ale nohy mě vůbec neposlouchaly, šly pořád dopředu.

Najednou jsem stála před dveřmi toho domu  (předvádím, žáci mohou příběh 

předvádět se mnou jako pantomimu).  Zazvonila jsem na zvonek [bing – bang].  Za  

dveřmi se ozvaly těžké kroky domovníka. „Pojď dál, už na tebe čekáme.“ Překročila  

jsem práh domu, ale hned v příští chvíli jsem toho litovala. Dveře za mnou zapadly  

[buch] a domovník si spokojeně zamnul ruce. Potom mě vedl po schodech nahoru.  

Měla jsem čím  dál větší  strach.  „Proč je  tady taková tma?“ zeptala jsem se.  „V  

tomhle domě není nikdy den, holčičko.“ 

Došli jsme k jídelně, kde právě večeřela nějaká rodina. Tedy měla bych říci  

spíše „obědvala“, vždyť nebylo ani poledne, ale kvůli té všudypřítomné tmě jsem měla  
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pocit, že je dávno noc. Domovník mě nechal stát přede dveřmi. Byly pootevřené, takže  

jsem viděla a slyšela, co se děje uvnitř v jídelně. 

6. Scénky – co se dělo v jídelně (15 minut)

Žáci  se  sejdou v předem daných skupinách (rozdělení  – viz  začátek lekce). 

Jejich úkolem je promyslet  a následně předvést,  o čem spolu mohla mluvit  rodina, 

kterou Evička viděla za pootevřenými dveřmi (krátká scénka).

7. Závěr příběhu (5 minut)

Pak mě pozvali dál. „Jsme rádi, že jsi přišla. Takovou krásnou malou holčičku  

jsme  si  už  dávno  přáli.  Zůstaneš  tu  s  námi!“  (použít  předměty  pro  charakterizaci 

dospělé osoby – zlého obyvatele strašidelného domu; předměty charakterizující malou 

holčičku mohou mezitím ležet na židli →střídám se ve hře obou postav) - „Ale já mám 

mámu a tátu a ti na mě čekají,“ bránila jsem se. „Ať si čekají. Z našeho domu věčné  

tmy není úniku a kdo sem jednou přijde, už nikdy nevyjde.“ - „Já chci domů, mami,  

tati, pomoooc!“... (směřovat k žákům, jako by oni byli těmi rodiči)

Najednou jsem cítila, jak se mnou někdo třese. „Evinko, probuď se, něco se ti  

zdálo!“ Otevřela jsem oči. Byla jsem na pláži, máma i táta vedle mě. To všechno byl  

jenom zlý sen. 

8. Výtvarná aktivita – zachytit pocity z příběhu (pokud bude zbývat hodně času)

Žáci  mají  zachytit  abstraktně  (tedy  pouze  za  využití  čar  a  barev)  pocity  z 

prožitého příběhu (papíry A5, suché/mastné pastely). 
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9. Reflexe (min. 15 minut)

– promyslet, kdy jsem měl/a strach a co jsem s tím dělal/a (každý sám)→ sdílení 

ve dvojicích (dvojice rozmístit po celé třídě)

– společně v kruhu – sdílení na stejné téma (mluví ten, kdo chce)

Můj závěr: Jako malá jsem se hodně bála ošklivých snů. Ale sny jsou jenom sny, těch 

není  potřeba  se bát.  Je  ale  velmi  důležité  být  opatrný,  dávat  si  pozor  na cizí  lidi, 

nechodit nikam sám. Někteří lidé jsou skutečně zlí a mohli by nám ublížit... 

8. 6 LEKCE 6 – FALEŠNÝ HRÁČ S PIKOVÝM ESEM 

Cíle:

– žák pozoruje reprodukci výtvarného díla a přemýšlí nad zobrazenou situací

– žák interpretuje podle svých schopností  zobrazenou situaci a  své domněnky 

dokáže odůvodnit

– žák cíleně pracuje s postojem a výrazem svého těla

– žák spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace

– žák hovoří o subjektivním prožívání dané situace

Učivo:

Vv – umělecká výtvarná tvorba, pohyb těla a jeho umístění v prostoru

Dv – držení těla, verbální a neverbální komunikace, sociálně komunikační dovednosti 

Výtvarné dílo: Georges de La Tour – Falešný hráč s pikovým esem, 1635 (dostupné 

na www.artmuseum.cz/reprodukce2.php?dilo_id=537)

Čas: 90 minut

Třída: 2.
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Počet žáků: 25

Pomůcky:  kousek  papíru  pro  každého  žáka  (na  volné  psaní),  reprodukce  výše 

zmíněného díla – stažené v PC, interaktivní tabule, psací potřeby, 5 x pracovní list (viz 

příloha), 5 x vytištěná reprodukce La Tourova díla

Záměr: Přemýšlet spolu s žáky o lhaní a podvádění – jaké jsou jejich příčiny a možné 

následky, jak ovlivňují mezilidské vztahy. Vést žáky k čestnosti a pravdivosti. 

1. Volné psaní (10 minut)

Žákům jsou sdělena pravidla pro volné psaní (je to anonymní, nikdo nemusí 

nahlas číst ani odevzdávat, co napsal; nehledí se na pravopis; snažíme se psát po celou 

dobu, nijak nekorigujeme proud myšlenek). 

Téma: Proč lidé podvádí a lžou? 

2. Rozdělení do skupin + pozorování reprodukce „Falešný hráč s pikovým esem“ 

(5 minut)

Rozdělím žáky do skupin po pěti  (raději  záměrně – s  přihlédnutím k jejich 

schopnostem  a  povahám).  Všichni  žáci  pak  pozorují  výše  zmíněnou  reprodukci 

(promítnout přes interaktivní tabuli) a snaží se si co nejpřesněji zapamatovat zobrazený 

výjev. 

3. Vyplňování pracovního listu (1. strana) + kontrola (10 minut)

Žáci utvoří  skupiny – tak,  jak jsem je  rozdělila – a společně odpovídají  na 

otázky v pracovním listu. Následuje společná kontrola. 
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4. Bližší seznámení s výtvarným dílem (5 minut)

Seznámím žáky s názvem díla a jeho autorem: Falešný hráč s pikovým esem - 

Georges de La Tour (Francouz). Více si všímáme postav na obraze:

– Jedná  se  o  výjev  ze  současnosti,  nebo  ne?  Proč?  (ne  –  dobový  oděv, 

ozdoby/pokrývky hlavy) (Možno seznámit žáky s datací díla.) 

– O jakou společnost se asi jedná? Proč?  (šlechta – viz oděvy, ozdoby hlavy, 

šperky)

– Myslíš, že žena, která nalévá víno, je také šlechtična? Proč? (spíše služebná – 

nejen, že obsluhuje, ale také má jednodušší oděv a zakryté vlasy)

5. Živé obrazy (15 minut)

Žáci opět utvoří skupiny, v nichž už předtím pracovali. Každá skupina si zvolí 

jednoho „sochaře“, který rozdělí role ve skupině a pak pomáhá jednotlivým žákům 

korigovat postoj těla a mimický výraz.

Úkolem každé skupiny je co nejpřesněji napodobit výjev z La Tourova obrazu 

(žáci mají k dispozici vytištěné reprodukce). Žáci se mají zamyslet také nad tím, co si 

jejich postava asi myslí (každý sám).

Bude dobré, když zůstane čas na „oživení“ živých obrazů některých skupin, 

aby žáci měli možnost říct předpokládanou myšlenku své postavy (vnitřní monolog). 

6. Reflexe předchozí aktivity (15 minut)

Aktivita je zařazena na začátku 2. vyučovací hodiny, probíhá v kruhu.

– Jakou  jsem  byl  postavou?  Jak  jsem  se  cítil?  (nejprve  sdílení  ve  dvojicích, 

potom nahlas – kdo chce)
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– Bylo pro mě těžké pomáhat spolužákům se zachycením postoje a výrazu? Proč?  

(otázka na „sochaře“)

– Jak se cítím já, když mě někdo podvádí nebo mi lže? (sdílení ve dvojicích, pak 

společně)

7. Vyplňování pracovního listu – 2. strana (10 minut)

Žáci jsou opět ve svých skupinách a přemýšlí nad tím, jaké mohou být následky 

lhaní a podvádění.

Při  následném  sdílení  bych  chtěla  žáky  dovést  k  uvědomění,  že  lhaním  a 

podváděním ubližujeme druhým lidem a ztrácíme jejich důvěru.

8. Prázdná židle (10 minut)

V prostoru (přesunout se do herny) je umístěna prázdná židle, která představuje 

falešného hráče z La Tourova obrazu. Hráči mohou k židli (jednotlivě) přistupovat a 

vyjadřovat, co si o tomto falešném hráči myslí/co by mu chtěli říct. 

Případně možno zopakovat s dalšími postavami z obrazu. 

9. Reflexe (10 minut)

-  Co důležitého  si  odnáším z  dnešní  hodiny?  (nejprve  sdílení  ve  dvojicích,  potom 

nahlas – kdo chce)
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IV. ZÁVĚR

Když  jsem  se  rozhodla  zabývat  se  ve  své  diplomové  práci  výtvarně 

dramatickým pojetím výtvarné výchovy, byla jsem přesvědčena, že to bude snadné. 

Měla jsem už za sebou práci na nějakých výtvarných projektech a v sobě představu, že 

nebude problém naplánovat ani projekt výtvarně dramatický. 

Jak se ale  ukázalo,  situaci  jsem hodně podcenila.  Především teoretická část 

práce  pro  mě  představovala  pořádný  oříšek.  Začala  jsem  studovat  knihy,  psala  si 

výpisky... Ale stále jsem neměla představu, jak dané téma uchopit, na co se zaměřit. Co 

všechno by měla má diplomová práce obsahovat? Na co rozhodně nezapomenout? A 

cože to vlastně je ten výtvarně dramatický přístup? 

Po nějaké době naplněné studiem literatury začala má práce konečně dostávat 

konkrétnější obrysy. Už jsem dokázala rozlišovat, co je a co není důležité, a cíleně 

hledat  informace ke konkrétnímu tématu.  Nakonec jsem s podobou teoretické části 

práce spokojená, je tam všechno, co jsem chtěla a co bylo, podle mě, důležité zmínit. 

Věřím, že se mi podařilo vytvořit přehledné shrnutí dané problematiky, které pomohlo 

nejen mně, ale poslouží i dalším lidem (nejen) z řad učitelů. 

Protože s dramatickou výchovou nemám téměř žádné zkušenosti, bylo třeba, 

abych se s ní ještě před vytvářením projektu lépe seznámila. V tom mi hodně pomohly 

publikace Evy Machkové –  Jak se učí dramatická výchova  a  Metodika dramatické 

výchovy. Autorka zde uvádí zcela konkrétní příklady dramatických metod, technik, her 

a cvičení a také rady do praxe. Tyto publikace bych rozhodně doporučila každému, kdo 

chce do dramatické výchovy hlouběji proniknout. 
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„Emoce“ jakožto zastřešující téma celého projektu pro mě byla celkem jasná 

volba.  Podle  mého  názoru  jsou  emoce  velice  nosným  tématem  –  navíc  nesmírně 

důležitým vzhledem ke každodennímu mezilidskému styku. Možná by bylo vhodnější 

uplatnit toto téma až u starších žáků. To si uvědomuji a ještě se k této otázce později 

vrátím. 

Nebylo  pro  mě  snadné  naplánovat  lekce,  jež  by  obsahovaly  výtvarné  i 

dramatické  aktivity,  sloužily  by  ke  zprostředkování  umění  a  ještě  se  zabývaly 

emocemi. Zde patří velký dík vedoucí této práce, Kateřině Špičkové, roz. Linhartové, 

která mi poskytovala srozumitelnou a zcela konkrétní zpětnou vazbu. 

Projekt jsem částečně realizovala, jak již bylo dříve zmíněno, ve 2. třídě. Jsem 

si vědoma, že téma „emoce“ je pro takhle malé žáky dost abstraktní, vzdálené a složité. 

Přemýšlet o emocích a mluvit o nich – to je těžký úkol i pro mnohé z nás, „dospěláků“. 

Myšlení sedmi-osmiletých žáků se navíc (podle Piageta) nachází ve stadiu konkrétních 

operací,  pro  žáky  je  tedy  přirozené  zabývat  se  jednoduchými,  zcela  konkrétními 

pojmy. Ale vzhledem k již zmiňovanému významu emocí v každodenním sociálním 

styku  –  a  také  nezanedbatelnému  významu  pro  sebepoznání  –  mi  připadá  velice 

důležité věnovat se právě tomuto tématu. 

Lekce  jsem  se  snažila  sestavit  tak,  aby  obsahovaly  srozumitelné  a  snadno 

proveditelné aktivity, nenáročné na organizaci. Troufám si říci, že se mi to podařilo a 

že vznikl projekt, který se skutečně dá využít už pro žáky ve 2. třídě, ale může dobře 

posloužit i pro žáky starší. 

Projekt jsem si částečně odučila ve třídě, kde jsem byla na souvislé měsíční 

praxi. Bylo pro mě hodně důležité pracovat s žáky, které znám; některé situace se díky 
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tomu daly předvídat. V podstatě pro mě bylo snadnější i samotné vymýšlení projektu, 

když jsem měla v hlavě představu konkrétních žáků, jejich povah a schopností. 

Pro realizaci lekcí by určitě byla vhodnější menší skupina, hlavně vzhledem k 

prvkům  dramatické  výchovy,  které  se  snáze  aplikují  pro  menší  počet  žáků.  Svůj 

projekt bych proto vřele doporučila především učitelům v malotřídních školách a také 

vedoucím výtvarných či dramatických kroužků, nicméně je využitelný i v běžné třídě. 

Tato diplomová práce mi rozšířila obzory, umožnila mi podívat se na výtvarnou 

výchovu i obecně na výuku novým způsobem. Dramatická výchovy mi vždycky byla 

„sympatická“ a jsem přesvědčena, že ve výuce má velkou, zatím nedoceněnou, roli. 

Umožňuje poznání sebe i druhých, posílení sociálních vztahů i řešení problémových 

situací „nanečisto“. Propojení VV s DV je pro mě velice přirozené, řekla bych přímo 

logické. Jsem moc ráda, že jsem se mohla zabývat právě tímto tématem a hlouběji do 

něj proniknout. Jsem si jistá, že ve své praxi využiji již naplánovaný projekt, ale také 

onen „nový způsob myšlení“ - tedy vědomí výhod, jež spojení výtvarné a dramatické 

výchovy přináší.

Výtvarně dramatický přístup je poměrně novým přístupem ve Vv. Doufám, že 

má diplomová práce přispěje k tomu, aby se dostal do povědomí širšího okruhu učitelů 

a vychovatelů a poskytl jim tak cennou inspiraci pro jejich praxi.  
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Příloha 1

PRACOVNÍ LISTY – KRAJINY

Jméno:.…..............................................................

Antonín Slavíček – Sluneční paprsky v lese, 1898

1. Kdo touto krajinou procházel?.......................................................................................

2. Jak vypadal/a? ..............................................................................................................

….......................................................................................................................................

3. Proč touto krajinou procházel/a? …..............................................................................

….......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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Joseph Mallord William Turner – Ledovec a pramen Arveronu, 1803

1. Kdo touto krajinou procházel?.......................................................................................

2. Jak vypadal/a? ..............................................................................................................

….......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Proč touto krajinou procházel/a? …..............................................................................

….......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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Claude Monet – Ráno na Seině poblíž Giverny, 1897

1. Kdo touto krajinou procházel?.......................................................................................

2. Jak vypadal/a? ..............................................................................................................

….......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Proč touto krajinou procházel/a? …..............................................................................

….......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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Představ si, že ses díky kouzlu ocitl v jedné z těchto krajin. Napiš, co tě napadá, 

když v této krajině stojíš: …...........................................................................................

….......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Najdi si kamaráda, který už je také hotový, a přečti mu, co tě napadlo. On bude hádat, 

ve které krajině ses ocitl. Pak se vyměňte.
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Příloha 2

FOTOGRAFIE Z LEKCE KRAJINY

                                       

Obr. 1: „Jsi malým semínkem, 

jadýrkem jabloně“

Obr. 2: Znázornění, jak vítr 

pohybuje větvemi jabloně

Obr. 3: Sdílení - „Ve které 

krajině jsem se ocitl?“
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Příloha 3

„MOJE KRAJINA“

Obr. 1: Emma, 8;7 

Emmina krajina je pravděpodobně 

ovlivněna úvodní aktivitou – představou 

větru, který ohýbá stromy. 

  Obr. 2: Honzík, 8;6 

  Honzík při závěrečné reflexi uvedl, že by 

  se chtěl podívat do své krajiny, protože ta 

  skála vpravo nahoře je plná zlata. 

Obr. 3: Katy, 7;11

  Obr. 4.: Zuzanka, 8;5
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Příloha 4

LÍSTKY PRO ROZDĚLENÍ DO DRUŽSTEV

1. vztek 3. smutek 5. těšení se

1. vztek 3. smutek 5. těšení se

1. vztek 3. smutek 6. zamilovanost

1. vztek 4. strach 6. zamilovanost

2. radost 4. strach 6. zamilovanost

2. radost 4. strach 6. zamilovanost

2. radost 4. strach 6. zamilovanost

2. radost 5. těšení se

3. smutek 5. těšení se
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Příloha 5

UPRAVENÁ REPRODUKCE DÍLA PORTRÉT MATISSE
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Příloha 6

FOTOGRAFIE Z LEKCE FAUVISMUS

Obr. 1: Těšení se („Ukaž, jak vstáváš a 

chystáš se do školy a přitom pořád myslíš  

na to, jak už se těšíš, že začnou 

prázdniny..“)

Obr. 2: Radost (z krásného 

vysvědčení)

    Obr. 3: Zamilovanost 

Obr. 4: Práce jedné ze skupin       

(VZTEK). Definitivní podoba této 

malby je nakonec úplně jiná. 
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Příloha 7 

UKÁZKY VYBARVENÝCH REPRODUKCÍ DÍLA PORTRÉT MATISSE

   Obr. 1: Šárka, 8;5

Obr. 2: Ema, 7;8   

   Obr. 3: Matyáš, 7;7  

Obr. 4: Martin, 8;2   

 

   Obr. 5: Adélka, 8;4

Obr. 6: Marianka, 7;10   
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Příloha 8

MALBY EMOCÍ

Obr. 1: Zamilovanost. Na 

tomto obrázku žáci hojně 

uplatnili typický symbol 

lásky – srdce.

Obr. 2: Radost  

Obr. 3: Těšení se. Na 

obrázku jsou patrná 

sluníčka, kytičky a další 

objekty, které byly 

přemalovány barevnými 

čarami symbolizujícími 

duhu.  
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Obr. 4: Strach. Tato 

skupina se přímo 

inspirovala aktivitou z 

herny – znázornila pobyt ve 

strašidelném hradu. 

Obr. 5: Smutek    

  

Obr. 6: Vztek. Žáci 

původně používali jasné 

barvy, které později 

přemalovali tmavými. 

Prudké tahy štětcem dobře 

odpovídají znázorňované 

emoci.
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Příloha 9

PRACOVNÍ LIST 

1. Kdo ve vašem pokoji bydlí? …................................................................

…...................................................................................................................

.......................................................................................................................

2. Jak vypadá? …...........................................................................................

…...................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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Příloha 10

Číslo skupiny:…..........

PRACOVNÍ LIST 

1. Zvolte si jednoho pisatele.

2. Odpovězte na otázky. Pomáhejte si přitom ve skupině.

a) Kolik je na obraze postav? …....................................................................

b) Kolik je na obraze žen? …........................................................................

c) Co má žena, která sedí uprostřed, na krku? …..........................................

…...................................................................................................................

.......................................................................................................................

d) Leží na stole peníze? …............................................................................

e) Jaký nápoj je nejspíš ve skleničce? ….......................................................

…...................................................................................................................

f) O jakou situaci se, podle tebe, jedná? …...................................................

…...................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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Přemýšlejte ve skupině nad tím, jaké následky může mít lhaní a 

podvádění. Své nápady zapište: …................................................................

…...................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

128



Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

M. D. Rettigové 4, 116 39, Praha 1

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce

Evidenční list 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 

zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za 

studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné 

práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla 

uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení. 
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