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ÚVOD 

V celé práci se zabývám tématem Závěsný obraz. Toto téma jsem si vybrala 

především proto, ţe jsem studovala na střední uměleckoprůmyslové škole, obor 

uţité malířství. K malířské tvorbě mám velmi blízko. Zajímá mě zkoumat různé 

pojetí, ztvárnění a vnímání obrazu. A tak se snaţím na tuto problematiku nahlíţet 

z různých pohledů. 

Zabývám se vztahem mezi pojmy „obraz“ a „závěsný“, tyto dva pojmy jsem si 

zvolila za ústřední pojmy mé bakalářské práce. Obraz pro svou neurčitost a 

obecnost, rozvíjím o pojmy technické, jako jsou materiál a barvy, kde je důleţité 

.vnímání hlavně zrakem a naše porozumění výpovědi obrazu.  Pojmem závěsný 

se zabývám v kontextu s interiérem nejen domácností, ale i galerií, bez kterých 

bychom nemohli vídat tradiční volný obraz. Záleţí na kaţdém z nás, na našich 

zkušenostech, pocitech a vnímání, jak si závěsný nebo volný obraz 

interpretujeme. Závěsný obraz můţe mít více významů, protoţe se jedná o široké 

pojetí a sousloví. Rozhodla jsem se proto zaměřit se na portrét v závěsném 

obraze. 

Téma portrétu jsem si vybrala proto, ţe k němu mám velmi blízký vztah a je pro 

mě velmi důleţitý. Konkrétně je pro mé výtvarné vyjadřování nejčastějším 

ztvárněním právě člověk a jeho portét. Rozhodla jsem se tedy v této práci propojit 

vše, co mě kdy zajímalo a co mi ve výtvarné tvorbě bylo blízké. Kdyţ jsem se 

rozhodovala, co budu tvořit, věděla jsem hned, ţe se chci drţet tradičního obrazu 

ztvárněného malbou na plátně a propojit ho s lidským portrétem. Pro svou tvorbu 

jsem zvolila portréty dětí, inspirovala jsem se fotografickou dokumentací, která 

slouţila jako předloha závěsným obrazům v praktické části. Fotografie vznikaly při 

hodinách výtvarné výchovy, které jsem vyučovala ve svém volném čase. Chtěla 

jsem pouze, aby se téma „děti při výuce“ projevilo v mých pracích a tak spojovalo 

výuku a práce samotné.Kdyţ opomeneme základní funkci portrétu, tím myslím 

vypodobnění člověka, můţe se portrét stát více popisným prostředkem, který 

symboly zdůrazňuje  mnohem více neţ jen samotnou podobu člověka. Snaţím se 

v souborech svých prací zkoumat vhodné techniky pomocí různých výtvarných 

materiálů a prostředků.  
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Práce je rozdělena do tří částí: teoretické, didaktické a praktické. V teoretické části 

se zabývám pojmy jako je „obraz“ a „závěsný“, které dopodrobna zkoumám. Není 

důleţité pouze prvotní vnější vizuální vnímání, zkoumám i vnímání psychické, 

které je ovlivněno našimi zkušenostmi, coţ dále určuje jak na nás obraz působí a 

jaké v nás vyvolává pocity.  

V didaktické části navrhuji různé uchopení tohoto tématu v pedagogickém 

prostředí. Snaţím se zaměřit na ţáky, kteří ve svém věku zaţívají krizi ve výtvarné 

tvorbě. Činnosti ţáky naučí principy portrétu ve vztahu k uvědomování si vlastní 

kreativity a fantazie. Oprošťuji  děti od povrchního vnímání reality, kladu důraz na 

různorodé techniky a jejich pojetí při výtvarné tvorbě. 

V poslední praktické části, prezentuji několik moţných znázornění portrétu pomocí 

různých technik a materiálů a vše propojuji se svým vlastním vnímáním výtvarné 

výchovy. Vytvořila jsem soubor portrétů v obrazech. Pouţívám různorodé výtvarné 

prostředky a materiály, které demonstrují moţnosti výtvarné výchovy. Hravost 

technik s kombinací barev znázorňují samostatnou hravost dětí při výtvarné 

tvorbě. Popisuji svou tvorbu a zamýšlím se nad tím, jak mohou být mé obrazy 

vnímané okolím.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

 

1.1 VYMEZENÍ POJMŮ  

Závěsný obraz (dále ZO) je široký pojem. . Bohuţel nejde o pojem, který by bylo  

snadné vysvětlit.Co tedy bude odpovědí na otázku „Co je to závěsný obraz?“  Čím 

více si na toto téma přečteme knih, tím více se významy tohoto pojmu rozšiřují. 

Podle J. Aumonta se omezíme na „obrazy vizuální“, to jsou předměty, které „jsou 

dvojrozměrné, ale umoţňují vidět trojrozměrný svět“.1  

Abychom tento široký pojem snadněji pochopili, je důleţité jej vyloţit postupně. 

Pro přehlednost a srozumitelnost pojmu  vymezím hlavní pojmy odděleně. Nejprve 

jsem se zaměřila na samotný pojem „obraz“ a následně na pojem „závěsný“.  

Slovo obraz se pak váţe s technologickým postupem tvorby a to by se neobešlo 

bez materiálů a barev. Proto jsem se zaměřila na vnímání, které umoţňují naše 

smysly, jako je zrak, a na naše porozumění výpovědi obrazu. U dalšího významu  

slova závěsný se zaměřím na zavěšení do interiéru, a to na obrazy nejen 

v domácnostech, ale  hlavně v prostorách galerií. Budu se snaţit přiblíţit 

rozdílné  významy pojmu volný obraz, jak v rámci dnešní doby, tak také od dob 

počátku závěsného obrazu.  

Protoţe ztvárnění námětů v obraze má široké rozpětí, rozhodla jsem se 

vybrat jen to téma, co je mi nejbliţší, proto se budu věnovat hlavně portrétu ve 

volném obraze. Téma portrétu ztvárním i ve svém výtvarném pojetí, které 

představím v praktické části.   

 

1.2 OBRAZ 

Pojem obraz je velmi široký, pod tímto názvem si můţete představit 

rozsáhlou a různorodou výtvarnou oblast lidské činnosti. Představíme-li si ZO jako 

trojrozměrný volný předmět, jde o přenosný předmět, který můţeme zavěsit na 

libovolnou zeď. Volný obraz by nemohl vzniknout, kdyby nebylo materiálu a barev. 

                                                      
 
 
 
 
1
 AUMONT, J., Obraz: Podíl oka, Praha: Akademie múzických umění, 2010, s.59 ISBN 9788073311650 
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Tak na sobě obraz nese viditelný a někdy i méně čitelný autorův pohled na svět. 

Jedná se v podstatě o zprávu, kterou čteme díky svému zraku a zkušenostem a 

tovše ovlivňuje naše vnímání.Podle Aumonta, výraz „civilizace obrazu“ je banální, 

ale dobře odhaluje všem společný pocit, ţe ţijeme ve světě, nemţ jsou obrazy 

nejen stále častější, ale také stále různorodější a současně stále více vzájemně 

zaměnitelné.2 „Umění zasahuje škálu lidského snaţení, ţe jde spíše neţ o činnost 

o postoj.“ 3 Ačkoliv je to definice banální, myslím si, ţe tato definice dobře odhaluje 

společný pocit, ţe ţijeme ve světě, v němţ jsou obrazy nejen stále častější, ale 

také stále různorodější. A tak se současně stále více vzájemně zaměňují. 4 Bez 

toho abychom vyšli z domu můţeme vidět různorodé verze obrazu, například 

můţeme vidět filmy v televizi, podobně jako si člověk prohlíţí malířská díla na 

fotografických reprodukcích na internetu. Vzhledem k tomu, ţe se obrazy stále 

častěji prolínají, je tedy velmi důleţité nezapomenout zmínit alespoň okrajově 

škálu moţností pro různé ztvárnění obrazů. Zaměříme se především na tradiční 

malířské plátno, tedy dvojrozměrný předmět, který pomocí malířských technik 

umoţňuje vidět trojrozměrně. Proto se nyní zaměřím na techniky malby klasického 

obrazu a na pouţití technologických postupů, materiálů a barev.  

 

1.2.1 TECHNOLOGIE OBRAZU 

V této části, se zaměřím na technologii obrazu. Protoţe doposud byla 

rozebírána jen definice obrazu, je důleţité zmínit, jak vzniká obraz jako 

předmětpředtím, neţ vznikne malířská zpráva na plátně. Zde je velmi důleţité, 

poloţit si otázku: „Co je to obraz i z hlediska výtvarně technologického pohledu?“ 

Proto jsem se rozhodla zabádat i v odborné knize Bohuslava Slánského, Technika 

v malířské tvorbě a v dalších odborných prací, které zmíním později.  

Obraz není pouze plochou, kterou vnímáme jako estetický doplněk. Jde o 

trojrozměrné těleso, které obsahuje nejrůznější vrstvy materiálů. (parafráze)? 

                                                      
 
 
 
 
2
 AUMONT, Jacques  

3
  KULKA, Jiří, Psychologie umění, Praha: Grada Publishing, 2008 

4
 AUMONT, Jacques, Obraz: Podíl oka, Praha: Akademie múzických umění, 2010 s.60, ISBN 9788073311650 
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Podle Slánského „neposuzujeme obraz pouze jako plochu, při vnímání 

z estetického. Ale spíše jako trojrozměrné těleso, které obsahuje nejrůznější vrstvy 

materiálu.“ 5 Během dob se vrstvy na obraze mění, ale některé zásady zůstávají 

stejné. Například pokud bychom udělali průřez obrazem v době renesance, 

pravděpodobně by materiální vrstvy na obraze byly preciznější. V dnešní době 

máme samozřejmě vše mnohem rychlejší a často předpřipravené, zakoupíme uţ 

připravené plátno i namíchané odstíny barev.6 

 

1.2.1.1 MATERIÁL 

Aby malíř mohl zachytit zvolené téma na plátně, potřebuje k tomu vhodné 

výtvarné prostředky. Proto zmiňuji základní přípravu pro malbu, bez které by 

nemohla vzniknout finální verze obrazu. Na stlučené lišty, tedy blind rám, 

napneme plátno vhodné pro akrylovou malbu. Takové plátno je potřeba pro malbu 

vhodně upravit. Zaměřuji se pouze na malbu akrylovými barvami, protoţe právě 

tou se zabývám v praktické části.  Pod malbu je důleţité zvolit vhodný šeps, 

v tomto případě je vhodný šeps akrylový, kterým plátno natřeme. Plátno natřeme 

opakovaně, jakmile je suché, přichází na řadu práce s barvou. Tento postup jsem 

uţ několikrát praktikovala, nicméně ho dokládám literaturou jiţ zmiňovanou 

Slánského. O technologické postupy přípravy obrazu se ve své bakalářské práci 

zajímal také Petr Dub. 

 

1.2.1.1.1. FOTOGRAFIE 

Fotografii zmiňuji hned z několika důvodů. Zařazuji ji k materiálu, protoţe 

v praktické části ji pouţívám v kombinaci s malbou. Protoţe si pod pojmem obraz 

můţeme představit rozsáhlou a různorodou výtvarnou činnost, chci fotografii 

představit i z hlediska modernějšího pojetí obrazu. Fotografie je poměrně mladým 

vizuálním prostředkem pro znázorněním obrazu, figuruje jako nejčastější 

                                                      
 
 
 
 
5
  SLÁNSKÝ, Bohuslav, Technika v malířské tvorbě: Přenosný obraz. Praha: SNTL, 1976 s.8 

6
 Tamtéž. 
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znázornění dnešní doby, tedy nejčastějším vizuálním médiem. Tento relativně 

mladý automatický obraz a jeho pojetí se v dnešní době velmi rozšířil. 

Nejvýznamnější rozdíl mezi fotografií a klasickým volným obrazem je, ţe 

fotografie téměř uniká zásahu lidské ruky.  Fotografie byla poprvé v procesu 

znázornění obrazu zbavena nutnosti pro přítomnost ruky. Nutností oka je hledět, 

do objektivu a  snaţit se v pravý čas upozornit ruku, pro správný moment 

zmáčknutí spouště. Oko zachycuje obraz rychleji, neţ ruka maluje, proto byl 

proces přenášení obrazové reprodukce urychlen fotografií  takovým způsobem, ţe 

mohl drţet tempo s řečí. 

Kulka řekl: ,,fotografie se od malovaného obrazu liší pouze tím, ţe je zpravidla 

přesnější a byla povaţována za technologické ohroţení umělecké tvořivosti“.7 S 

příchodem fotografie přichází myšlenka, ţe se fotografie stává nejsilnějším 

prostředkem a zbraní výtvarného umění. Někteří lidé si mysleli, ţe díky fotografii 

dochází k přesvědčení, ţe  nejdokonalejším znázorněním reality je fotografie, 

která by měla zvládnout to, o co se snaţili umělci, kteří se věnovali figurativnímu 

umění. 8 Signál, který vysílal fotoaparát, byl: „cokoli uděláš, udělám lépe.” 9 

Marcelin Pleynet, byl toho názoru, ţe „fotografie se začíná rozvíjet v době, 

kdy Hegel uzavírá dějiny malířství“. 10Snaţí se poukazovat i na konec malířství, 

protoţe si člověk v této době začínal uvědomovat i vztah perspektivy ke struktuře 

obrazu. Myslel tím, ţe fotografie nedokáţe zachytit strukturu malby a ţe fotografie 

vytváří perspektivní ideál.  

Moţná i z toho důvodu se fotografie snaţila minimálně vyrovnat tradičním 

výtvarným technikám. Lidé se rozhodli vybudovat fotografii v umění svou 

nezávislost a začali si zakládat na tom, ţe dokáţe zachytit „opravdovou 

skutečnost“, neboli přesně zaznamenat realitu světa. Následně přicházelo období, 

kdy fotografie začala ovlivňovat i umění klasické, protoţe se sama začíná 

propojovat s výtvarným uměním, v době meziválečného období. Kombinací 

                                                      
 
 
 
 
7
  KULKA, Tomáš, Umění a kýč, Praha: Torst, 2000 ISBN: 8072151282 

8
 BLÁHA, Jaroslav, SLAVÍK, Jan, Průvodce výtvarným uměním V, Praha: 1997 

9
 KULKA, Tomáš, Umění a kýč, Praha: Torst, 2000 s.109, ISBN 8072151282 

10
 AUMONT, Jacques, Obraz:Automatický obraz s.176 
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klasických technik a fotografie tak vznikají nové výtvarné techniky jako byla koláţ, 

nebo fotomontáţ. K těmto výtvarným technikám ve výtvarném projevu se budu 

ještě vracet v praktické a didaktické části této práce. Pouţila jsem ve svých 

obrazech, kombinaci několika technických ztvárnění a materiál fotografie, malbu 

akrylem tak kombinuji s technikou koláţe a šablonování.  

 

1.2.1.2 BARVA 

Dalším důleţitým prostředkem pro ztvárnění malířského námětu je barva.  

Barvu vnímáme díky konkrétním vlastnostem světla nebo-li elektromagnetických 

vibrací, které nám do oka pošlou informaci a náš mozek si pak tuto informaci 

interpretuje do představy o barvě neboli do formy barvy.  

Barvu vnímám jako materiální prostředek pro malíře, který s malbou ztvární finální 

trojrozměrný obraz. Slánský psal o tom, ţe barvy, které nanášíme na podklad a 

vrstvíme je, nazýváme. Podle něho je  „Malba u, uţ záleţitostí v pravém slova 

smyslu uměleckou, avšak i ona je do značné míry vázána řemeslnou disciplínou.“ 

11 Technický charakter samotné malby neurčují pouze pigmenty a barviva, ale také 

pojidla barev, podle kterých rozeznáváme malířské techniky jako je tempera, 

olejomalba, kvaš, akvarel 12 nebo akryl, který pro svou tvorbu vyuţiji na předem 

připravený podklad v kombinaci s dalším materiálem.  

Kaţdý malíř je rozdílný v tom, jak s barvou odlišně pracuje a tvoří různorodé 

malířské styly. Někteří umělci barvy pokládají v abstraktním ztvárnění, někteří 

v konkrétním ohraničení tvaru. Proto malíř můţe barvou zpevňovat tvary a vymezit 

je barevným obrysem.13 Kdyţ si představíme mapu, na které jsou hranice států, 

které by nebyly zdůrazněné a barevně odlišené, mapa by nebyla přehledná. 

Podobně vzniká figurální umění, malíř zesiluje autonomii tvarů tím, ţe je rozlišuje 

barevně a tak barvu i tvary upevňuje. V praktické části stejným způsobem 

přistupuji k nanášení barev i já. Huyghe tvrdí: „Barva můţe zpevňovat tvary, tím ţe 

                                                      
 
 
 
 
11

 SLÁNSKÝ, Bohuslav, Technika v malířské tvorbě: Podkladový materiál, Praha: SNTL, 1976, s.10, 
12

Tamtéž. 
13

 BLÁHA, Jaroslav, SLAVÍK, Jan, Průvodce výtvarným uměním V, Praha: 1997 
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rozrůzní jejich plochy, vymezené jiţ obrysem.“ 14 Daleko více neţ linie a kladení 

barevných ploch překračuje meze barevnosti abstrakce nebo nefigurativní umění. 

15  Tam díky barevnosti začíná působit malířova sdělnost. Barevné vyjádření 

poukazuje dokonce, na různé malířské „styly“ a odlišné ztvárnění. Kaţdý malíř 

tvoří podle svých měřítek, podle svého vkusu a obraz tvoří podle svých představ.  

Malba můţe být odrazem reálného světa, ale jen proto, aby nám umoţnila 

nahlédnout a poznat jiný svět, ten malířův. „Malba, která z obrazuje nepřesné 

skutečnosti můţe vyjádřit mnohem víc, neţ přesně zformulovaná myšlenka.“ 16 

Z pohledu pouţití barev u současných malířů jsem zkoumala výtvarnou 

originalitu a různé pouţití barev v malířské tvorbě. Na pozorovatele či diváka, který 

se postaví před obraz, nepůsobí pouze barevnost, ale také různorodé pouţití a 

kladení barev. Pro demonstraci jsem si vybrala například J. Bolfa, který 

v dětskémportrétu pouţívá pro své vyjádření rozteklé barvy a to především barvy 

temné. Tak na nás jeho ztvárnění dětí můţe působit více depresivním a 

pesimistickým dojmem. Rozdílné pouţití barev upřednostňuje L. Typlt, který ve 

své tvorbě pouţívá kontrastní barvy, které mi připomínají fosforovou barevnost 

svítících tyčinek. Jeho nánosy barev na obrazech působily velmi lehce a svěţe.17 

 Malířům, kteří mě v současné době oslovili, chci věnovat více prostoru a 

vrátím se k nim v kapitole o dětském portrétu.  

 

1.2.2. FUNKCE OBRAZU 

Zaměřovala jsem se na otázku „Co je to obraz?“. Obraz je dvojrozměrný 

předmět, který díky tomu, ţe můţe být přenášen nese základní funkci přenosného 

neboli volného předmětu. Nejrůznější vrstvy materiálů mají určitou funkci zprávy, 

kterou můţeme vidět trojrozměrně. Volný obraz nevzniká pouze z důvodu 

zavěšení na zeď, a proto jsem zkoumala i další jeho funkce, které jsou také 

důleţité. 

                                                      
 
 
 
 
14

 HUYGHE, René, Řeč obrazu: ve světle psychologie umění, Praha: Odeon, 1973 
15

 BLÁHA, J., aj. Průvodce výtvarným uměním V, Praha: 1997 
16

 HUYGHE, R., Řeč obrazu: ve světle psychologie umění, Praha: Odeon, 1973 s. 116 
17  VAŇOUS, Petr WWW Lubomír Typlt *online] advojka.cz [cit. 2007-07-7] 
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1.2.2.1 ZPRÁVA 

Materiály a barvy slouţí pro vytváření zvolených námětů malířem, na předem 

připravené plátno. Autor realizuje své výtvarné dílo s malířovou sdělností , jeho 

ovlivnění talentem, vkus, vědomosti, pracovitost, představy, zaţité zkušenosti 

nebo jeho nové pojetí fantazie. Ztvárnění obrazu můţe být z pohledu autora 

vnímáno i jako znak svobody. Protoţe malíř můţe vyjádřít své myšlenky, tím dává 

divákům určitou bohatost a rozmanitost vlastního názoru.  Sdělnost obrazů, často 

přesahuje očekávání běţného člověka.Výtvarné dílo je tedy zjevením nové 

skutečnosti, která je závislá jak na fyzické skutečnosti našeho světa, tak i na 

psychické skutečnosti umělce. S ohledem na to malíř pouţívá styl nanášení barev.  

Podle Huyghe „obraz je nástrojem informací, vnímání obrazu dnes působí 

na oblast psychiky“. 18  K výtvarnému umění, nebylo ale vţdy, takto přistupováno. 

Třeba právě v rané fázi středověku bylo umění spjato s magií. Obraz, který malíř 

ztvárnil, nebo-li reprodukovaná skutečnost, byl povaţován za dvojníka reálného 

světa. 19 Podle Mc Luhana je obraz „médium- message/ zpráva, která nám podává 

informaci a nemá za úkol cokoliv řešit.“ 20 To znamená, ţe obraz je přirozeným 

mediem dnešní doby. Jedná se dnes o velmi rozšířený artefakt, kdy obraz přichází 

z jednoho znázornění obrazu do druhého. Obraz můţeme převést do reklamy, 

filmu, hudebního klipu nebo do textu a naopak. Kaţdý autor si vybírá vlastní 

vyjadřující prostředek, jak podávat informaci v obraze pomocí jazyku umění. Třeba 

právě fotografie byla „prvním médiem, které dokázalo extrakčně zafixovat obraz. 

Základními oceňovanými rysy, fotografie měla především okamţikovost a 

zrcadlovost. (….) Především ona zrcadlovost vedla ke kritice, proč nepovaţovat 

fotografii za umění.“ 21  

                                                      
 
 
 
 
18 HUYGHE, R., Řeč obrazu: ve světle psychologie umění, Praha: Odeon, 1973 s.10-12 

19
 Tamtéž. 

20
 PETŘÍČEK, Miroslav, Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením, Praha: Herrmann 

&synové, 2009 ISBN 978-80-87054-18-5 
21

 PROSPĚCH, Tomáš, Myslet fotografií, Praha: PostiF, 2014 s. 123 ISBN 978-80-87407-05-9  
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Důleţitost zprávy spočívá v tom, ţe vzniká za záměrným účelem autorovy 

sdělnosti. To, co umělce zaujme a inspiruje ho k tvorbě, ztvární a sděluje divákům 

prostřednictvím výtvarného umění.  

Umělecké dílo se stalo prostředkem komunikace a dorozumívání. Lidé 

spolu komunikují pomocí svého mateřského jazyka, ale člověk má k dorozumívání 

mnohem více prostředků, mezi ně patří i umění.  

1.2.2.1 JAZYK  

Malíř předává vlastní postoj a názor na svět a přenáší na plátno vlastní 

zprávu. Zprávu by ale do výtvarné tvorby nepřenesl, kdyby nebylo výtvarného 

jazyka. Autorova fantazie, myšlenky a názory jsou  prostředky, díky kterým sdělí 

divákovi vlastní zprávu. 

Divák, neboli pozorovatel, dokáţe pomocí vlastní jazykové sdělnosti, 

poznatků či zkušeností číst autorův pohled na svět.  

Nejen kvůli barevnosti působí z obrazu malířova sdělnost. Barevné vyjádření 

malíře na obraze poukazuje na různé malířské styly a odlišné ztvárnění. Kaţdý 

malíř vytváří obraz podle svých měříteka vkusu, a tak obraz ztvární k obrazu 

svému. 22  

Kulka je toho názoru, ţe „dílo je zdroj, ve kterém vznikají umělecké znaky 

jako prostředek pro vyjadřování myšlenek, názorů, postojů, pocitů, v samostatných 

soudech a proţitků. (….) Umělecký projekt, artefakt, text nebo umělecké dílo 

vzniká spolu s autorským vyjádřením. Zobrazování myšlenky, která zachycuje 

názorně obraznou podobu záţitků, je v esteticky uspořádaném tvaru neboli 

konceptu. Tak je kaţdé umění alespoň do určité míry obrazem, tj. ideálním 

modelem skutečnosti reálné, vysněné i fantazijní.“ 23  Umění chápeme jako 

prostředek pro zobrazování vlastní zprávy pomocí výtvarného jazyka a záţitků 

v esteticky uspořádaných tvarech.  

                                                      
 
 
 
 
22

 HUGHE, R., Řeč obrazu: ve světle psychologie umění, Praha: Odeon, 1973 s. 95 
23

 KULKA, J., Psychologie umění, Praha: Grada Publishing, 2008 s.20 
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“Malba je odrazem světa, ale umoţňuje nám nahlédnout jiný pojetí světa, ten z 

pohledu malíře. Malba abstraktní nebo ta, která zobrazuje nepřesné skutečnosti, 

můţe vyjádřit mnohem víc, neţ přesně formulovaná myšlenka.” 24 

 „V pasti se můţeme ocitnout například tehdy, kdyţ se za kaţdou cenu snaţíme 

podřídit obrazu a tomu co říká, jakoby ukazování bylo totéţ co vypovídání.“ 25 

 Z toho důvodu se výtvarné umění jeví jako jazyk, z kterého vyplývá ztvárnění 

vzniklé zprávy.Podle Pabla Picassa „ Dílo, které člověk vytváří, není nic jiného neţ 

forma deníku.“ 26  Jazyk se váţe následně na další důleţitou sdělovací funkci 

z pohledu vnímání, protoţe souvisí s pocity a zkušenostmi diváka i malíře. 

 

1.2.3 VNÍMÁNÍ OBRAZU  

Historicky bylo několik přístupů a změn, co se týká vnímání obrazu. 

V antice bylo umění spíše řemeslnou prací. Ve středověku se umění objevuje 

spolu s věděním. Honoré de Balzac říká: „Malíři mají hloubat jen se štětcem 

v ruce.“ 27 

Dnešní výtvarná nebo umělecká díla se od tradičních směrů, které známe 

především z historie, liší jiným chápáním i postavením. 28 Mohli bychom říci, ţe 

tradiční výtvarné umění  se lépe čte, ale nemusí to být pravidlem, protoţe nikdy 

nemůţeme vědět, co chtěl autor přesně říct. V dnešní době se často setkáváme 

s nezobrazujícím výtvarným ztvárněním, tedy nekonkrétním zobrazením, se směry 

jako je land-art, počítačové umění, video- art nebo konceptuální umění.29 Tyto 

směry jsou viditelně ovlivněné moderní dobou techniky a počítačů. 

                                                      
 
 
 
 
24

 HUYGHE, R., Řeč obrazu: ve světle psychologie umění, Praha: Odeon,1973 s.116 
25

 PETŘÍČEK, M., Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením, Praha: Herrmann & synové 
2009 
26

 DE MICHELI, Mario: Picasso, Pablo, Praha: Odeon, 1967 s.232 
27

 KULKA, J., Psychologie umění, Praha: Grada Publishing, 2008 
28

 PETŘÍČEK, M., Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením, Praha: Herrmann & synové, 
2009 ISBN: 978-80-87054-18-5 
29

 Tamtéž. 
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 My se ale zaměříme pouze na klasický obraz, ten bývá v naší společnosti 

častým artefaktem a stále hraje významnou roli. Současně je obraz vizuálním 

objektem. 

           Na vnímání obrazu závisí i náše zkušenost, která vypovídá o našem vztahu 

ke světu, který nás obklopuje. Gombrich je názoru, ţe „malířské vyjádření má 

pouze dvě zobrazení. První je zobrazení zrcadlové, jde o znázornění figurativní, 

můţe být napodobeninou zrcadlového odrazu, odraz na vodní hladině nebo 

v okně. Druhým typem je zobrazení mapové, které vychází z jakého si mapového 

zobrazení světa, neţ z napodobení reality.“30 Tato myšlenka je velmi důleţitou 

součástí mé práce, protoţe tak mohu vysvětlit fakt, ţe svět se nikdy zcela 

nepodobá ţádnému obrazu, zatímco obraz na sebe můţe vzít jakoukoliv podobu 

našeho světa. Taková podoba je vytvářena podle určitých pravidel, jejichţ cílem je 

pochopení obrazu z pohledu diváka. Umění můţeme tedy chápat jako zobrazení, 

které nás učí vidět svět jinak, z pohledu autora. Umělec, který přenese svůj úhel 

pohledu na svět, ať uţ z pohledu fotografa nebo malíře, napomáhá lidem vidět 

totoţnou věc svýma očima. Tak se divák můţe snadno poučit o odlišném 

ztvárnění a názoru. 

Podle knihy Myšlení obrazem od M. Petříčka autor porovnává myšlení 

v textu k přemýšlení o obraze. Myšlení před obrazem naopak nazývá „čtení 

obrazů“ a to přirovnává ke čtení v textu. Ať uţ se jedná o realistické nebo 

abstraktní dílo, divák se ho snaţí přečíst. Ale kdyţ se jedná o abstraktní dílo, 

hledáme konkrétní pojmy, které prokládáme naší ţivotní bezprostřední zkušeností.  

„Porozumění obrazu, pojednává o tom, ţe s námi autor chce prostřednictvím 

uměleckého artefaktu komunikovat právě přes umění”. 31  Přistoupíteli k obrazu, 

díky znakům můţete číst malířovu sdělosnost. Pokud rozeznáváme, co nám obraz 

říká, nebo jaký máme z něho pocit, jedná se o čtení z obrazu, k tomu nám 

pomáhají umělecké znaky.  

                                                      
 
 
 
 
30

 AUMONT, J., Obraz: Podíl oka, Praha: Akademie múzických umění, 2010  s.237 ISBN 9788073311650 
31

 PETŘÍČEK, M., Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením, Praha: Herrmann & synové, 
2009 ISBN: 978-80-87054-18-5 
 



19 
 
 

Naše vnímání závisí na předpokladech a předsudcích, protoţe kdyţ 

přemýšlíme o obraze, pouţíváme své předsudky a vlivem je i obecně kulturní 

kontext, tím vznikají předsudky. Přečíst obraz znamená přeloţit si ho do našeho 

jazyka, abychom obraz dokázali pochopit. 32 

Podle J. Kulky můţeme umělecké dílo pochopit i jako odraz. Z velké části 

se jedná o „zachycení objektivní skutečnosti v díle“. Tento aspekt má ovšem 

hluboký filosofický dosah. V uměleckém díle se promítá realita, v níţ umělec nebo 

vnímatel ţije.“ 33 Tím dílo můţe zrcadlit určitou historickou skutečnost, která je ale 

na subjektu nezávislá.  

Schopnost vidět a vnímat vizuální obraz bychom neměli oddělovat od jiných 

psychických funkcí, protoţe závisí na porozumění, rozpoznávání z paměti či 

touhy. Fjodor Michajlovič Dostojevskij řekl: „Ve spánku a snu prozrazuje a ukazuje 

moje duše, co bylo v mém srdci, projevuje to ve významných obrazech, podle 

pravdy a v prorocké formě.“ 34 

Obraz vidíme, a pokud se na něj díváme v galerii nebo jinde, stává se z nás 

subjekt. Tomuto subjektu budeme říkat pozorovatel nebo divák, teď uţ jen záleţí, 

zda se jedná o diváka, který je jiţ zasvěceným nebo empirickým divákem.  35 

Pokud divák hledí na obraz, který nese nereálné zobrazení světa, které divák 

vnímá jako nereálný nebo imaginární, protoţe nikdy nemá k pozorování obrazů 

abstraktní vztah. Kaţdý divák si spojuje ztvárnění obrazu se skutečností, a proto 

není moţné, aby divák viděl pravé zobrazení malíře. J.Aumont takový vztah 

diváka k obrazu označuje jako „dispoziv".36  

Divák by se měl vyvarovat předsudkům z vlastních zkušeností, aby se 

neocitl v pasti, budeli se snaţit podřídit obrazům a tomu, co říkají. Pozorovatel 

obrazu, je často ovlivněn svými zkušenostmi a svým pohledem na ţivot. Měl by si 

                                                      
 
 
 
 
32

 Tamtéž. 
33

 KULKA, J., Psychologie umění, Praha: Grada Publishing, 2008 s.28 
34

 KULKA, J., , Psychologie umění, Praha: Grada Publishing, 2008 s.39 
35

 FULKOVÁ , aj. Výtvarná výchova: pro 8. a 9. ročník základní školy a víceletá 2003 s. 129, Empirický divák= 

Tento termín zavedl Norman Bryson/ FULKOVÁ 

36
 AUMONT, Jacques, Obraz: Podíl oka, Praha: Akademie múzických umění, 2010 s.59, ISBN 9788073311650 
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je tedy připustit a myslet na to, ţe obraz byl vytvořen umělcem, který můţe mít jiný 

pohled na ţivot a jeho obraz tak nese odlišnou informaci o pohledu na svět. Můţe 

se stát, ţe divákův pohled můţe zastínit autorovu myšlenku. Kaţdý přece máme 

vlastní názory, které se nemusí ztotoţňovat s tím, co vidíme nebo čteme z obrazů, 

ale to neznamená, ţe ten náš nebo naopak autorův názor, musí být ten správný. 

Je moţné, ţe obraz je jiţ běţnou součástí prostorů v našem okolí. Z knihy 

Řeč obrazů ve světle psychologie umění autor zmiňuje, ţe obraz se dnes objevuje  

nejčastěji při rychlém opakování reklam, televize, filmů, kde má v dnes největší 

uplatnění.37  

 

1.2.3.1 ZRAK  

Zrak je důleţitým nástrojem pro vnímání obrazu i pro samotné ztvárnění. 

„Sítnice je ohromnou chemickou laboratoří, důleţité je si uvědomit, ţe to, čemu 

říkáme obraz na sítnici, je optickou projekcí, získanou na očním pozadí díky 

rohovce.“ 38 

Ačkoliv uţ od dob středověku lidé věděli, ţe základ optiky je důleţitý pro 

lidské vidění, v novověku s tímto zkoumáním pokračovali i známí umělci a 

filosofové, kteří jsou pro tuto práci také velmi důleţití, a to Descartes, Barkeley a 

nebo Newton. Z umělců Dürer, Alberti a Leonardo Da Vinci. I díky nim víme, ţe oči 

jsou pro nás jedním z nejdůleţitějších a nejsloţitějších nástrojů vidění. To, co 

vnímáme pomocí vizuálního umění, je tak zpracováváno v několika na sebe 

navazujících etapách. Zrak není, ojedinělým nástrojem vnímání, dalšími důleţitými 

nástroji pro vidění a vnímání obrazu jsou zkušnosti, vzpomínky a pocity. 

Rembrand měl rád, kdyţ mohl zavřít oči, aby mohl lépe zaměřovat zrak do 

nitra člověka a do jeho skrytého světa. Protoţe tušil, ţe smyslem obrazu je, učinit 

viditelným to, co většina lidí nevidí. Boţí tajemství se zjevují v temnotách, 

jasnějších neţ světlo nádhernou září duše, jeţ nemají oči.” 39 
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Malíř Claude Moneta, po 1. světové válce oslepl, ale nadále maloval lekníny 

ze své zahrady. Tvořil pomocí svých zkušeností a vzpomínek. Nicméně posléze 

podstoupil operaci, a tak se mohl vrátit ke své tvorbě. Dokázal, ţe není důleţitý 

pouze samotný zrak, ale ţe závisí i na dalších vlivech a to na pocitech, zkušenosti, 

poznatkách, aby pomocí barev a materiálu ztvárnil svým výtvarným jazykem svou 

zprávu. 40   Ačkoliv je zrak důleţitou součástí vnímání ZO, tvorba by nemohla 

vznikat bez zkušeností umělce.  Divák by nedokázal obraz vnímat, pouze tak, ţe v 

něm bude číst a snaţit se pochopit autorův jazyk. Bez pozorovatele či diváka by 

obraz nemohl být viděn. Obraz naproti tomu, vţdy vzniká vědomě. Většina autorů, 

chce kulturní společnost a jeji pozornost upoutat.  Aumont řekl, ţe „dokonce i ty 

nejvíce automatické obrazy, např. záběry kontrolních kamer, jsou produkovány 

vědomě a promyšleně se sociálními cíli. Kaţdé znázornění obrazu je vědní neboli 

konvenční i analogické“. 41  Pro mě důleţitou myšlenku zdůrazňuje Aumont, ţe 

„existence obrazu je proto, aby byl obraz viděn“.  42 

 

1.3 ZÁVĚSNÝ 

Pojem závěsný, jako adjektivum blízce souvisí s pojmem obraz. Přidáním 

funkce pověšení či zavěšení obrazu na vertikální plochu se stává obraz 

závěsným.  Souvislosti vzniku z počátků  klasického obrazu, jeho významy, jak 

působil na kulturu a proč byl zavěšen do galerií se zaměřím nyní. Právě ono 

zavěšení, dělá obraz klasickým uměleckým artefaktem.  

Vznik závěsného obrazu se datuje do počátku 15. století v Itálii, od té doby 

se rozšiřoval do ostatních evropských zemí. ZO upozadil oblíbenou nástěnnou 

techniku fresky, která byla nejčastěji pouţívaná jako výzdoba v interiéru. Plátno se 

kvůli své malé hmotnosti, výhodě přenášení i udrţování a snadnému postupu, 

stalo velmi rychle oblíbeným.43 Obrazy se začaly objevovat v domácnostech, ale i 
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v prvních sbírkách, díky kterým mohly vznikat dnešní galerie. Proto jsem se krátce 

zaměřila na obrazy v interiéru domácností a hlavně v galeriích. 

 

1.3.1 ZÁVĚSNÝ OBRAZ V DOMÁCNOSTECH  

Obecně jsou obrazy doplňkem téměř v kaţdé domácnosti.  Závěsný obraz 

v domácnostech, vyţaduje správné zacházení. Dbát by se mělo na pravidla, která 

podporují funkce obrazu a jeho důleţité znaky. 

Ivan Zubal, v Encyklopedii obrazu napomáhá lidem pochopit zásady obrazu 

od samotného pořízení, umístění, nasvětlení a jak pochopit obraz vůbec.  

Dodrţování pravidel pro umístění obrazu v interiéru domácností vede podleZubala 

k „podpoře a zdůraznění umělecké hodnoty obrazu“.44 Interiér by měl být vhodným 

prostředím pro obraz, a obraz správně zvoleným doplňkem pro interiér. Majitelé 

obrazu, by měli choulostivý předmět chránit proti vnějším vlivům.  

Při dodrţování  zásad při zavěšení obrazu do interiéru, můţeme dosáhnout 

optimálního estetického působení díla. Mám na mysli, volbu vhodného pozadí pro 

obraz na zdi (nejvhodnějším pozadím je barva neutrální, př. bílá). Zavěšení obrazu 

na zeď, by mělo být vyváţené s okraji v jedné rovině  u nábytku nebo u dalších 

obrazů. Obraz by měl být ze správného úhlu osvětlený. Záleţí ovšem na technice, 

při olejové malbě dochází k “zrcadlovému efektu“, proto je vhodnější osvětlení 

seshora, nebo zboku. 45 Podle Zubala, „do vhodného interiéru, zapadne kaţdé 

umělecké dílo.“ 46  Tyto zásady v domácnostech lidé nedodrţují. Myslím, ţe 

vzhledem k finančním prostředkům často ani nemohou. Proto se zdá být nejlepším 

řešením, ţe lidé mívají v domácnostech reprodukce originálních obrazů, které jsou 

lépe dostupné a méně choulostivé. Galerie tyto moţnosti umoţňují a mají 

nezbytně nutné prostředky pro uchovávání obrazů, proto se budu nadále zabývat 

galeriemi. 
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1.3.2 ZÁVĚSNÝ OBRAZ V GALERII 

Pojem pro galerii není jednoznačný, protoţe můţe být označením i pro více 

objektů. Galerijní prostor je především stavbou, tento interiér se pouţívá pro 

vystavování uměleckých děl neboli pro jejich zprostředkování. Nás zajímá pouze 

galerie zaměřující se na umění, z hlediska zavěšení obrazů v interiéru, na které se 

zaměřujeme. 

 Interiér pro galerijní umění, je prostor, který se záměrně specializuje na 

expozice pro vystavování uměleckých děl. Z hlediska historie, za jednoho 

z prvních historiků umění byl povaţován Giorgie Vasari. Ten nechal v roce 1572 

postavit ve Florencii dům se sálem, který obsahoval mnoho výtvarných děl, 

takovouto instituci lze povaţovat za předchůdkyni dnešních galerií.  Panovníci 

shromaţďovali sbírky, známým panovníkem, milovníkem umění a vášnivým 

sběratelem obrazů byl u nás Rudolf II. 

 První galerií jak ji známe, byla zveřejněná sbírka Medicejských 

v 18. století. V Čechách vznikla Obrazárna vlasteneckých přátel umění v r. 1903, 

ve své době byla jedinou institucí, kde byla díla veřejně přístupná. Díla, která se 

zde vystavovala, byla vypůjčena od členů instituce.  47  

Podle výkladového slovníku vznikaly první galerie na zámcích a v palácích, 

konkrétně na chodbách nebo sálových prostorách. Záměrně se začaly stavět 

stavby pro galerijní účely jiţ v 17. a 18. stol., např. Zrcadlová galerie ve Versailles. 

Označení galerie, se tedy přeneslo na sbírky výtvarného umění a jejich instituce. 

Na rozdíl od Česka, se v Německu, USA nebo Rakousku pouţívá termín museum 

(např. Museum of Modern Art in New York). Galerie se rozděluje podle typů 

sběrné oblasti, podle období, území, vědeckých i výchovných cílů. 

 Funkce galerií jsou velmi rozsáhlé, stávají se: výchovnými, vzdělávacími, 

badatelskými středisky a jsou vybavené tak, aby díla měla nejlepší péči. Jsou 

vybaveny jako konzervační i restaurátorské dílny, laboratoře, fotodílny, 

depozitářem, archivem, katalogem sbírek, knihovnou a ateliéry pro dětskou tvorbu, 
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které mi přijdou velmi vhodné i pro výuku výtvarné výchovy. Galerie o své 

artefakty dbá, pečuje, uchovává je, rozšiřuje a vyuţívá pro výchovné expozice. 

Zúčastňují se soutěţí a výstav, aby ovlivňovaly i současnou tvorbu, jako jsou 

mezinárodní výstavy. Takové jako je Bienále, které se kaţdé dva roky koná 

v italských Benátkách.48   

Dnes je moţné navštívit přes stovky galerií po celém světě, většinu z nich 

především díky státní podpoře kultury. Důleţitou myšlenkou pro vznik galerií bylo, 

přenést díla pod jednu střechu a tak se z nich dnes můţe veřejnost v galeriích 

poučit, nebo se ze sbírek těšit ve svém volném čase. 

 Jak vidíme, přístup k ZO se velmi změnil od dob středověku, kde byla 

závislost na víře a člověk si tak k obrazu mohl vytvořit intimní vztah. V renesanci 

se mění přístup k autonomii člověka, a tak se obraz stal individuálním z pohledu 

umělců. S postupem doby umění začalo pronikat z vyšších vrstev mezi obyčejné 

lidi a uspokojovat i jejich praktické poţadavky. Obzvláště portrét projevoval funkci 

ZO v lidském obydlí, kde nejen znázorňoval podobu, ale vypovídal o ţivotě 

majitele, reprezentativním i intimním způsobem.  

V dnešní době je galerií stovky, rozdělují se na galerie státní či soukromé, 

galerie současného nebo klasického umění, dále se vyčleňují galerie nezávislé. 

Stálé expozice u nás jsou: Národní galerie, Galerie praţského hradu, Galerie 

hlavního města Prahy, Galerie výtvarného umění v Chebu nebo Galerie Josefa 

Saudka. 49 V České republice jsou státní galerie: Národní galerie v Praze, Galerie 

hlavního města Prahy, Galerie Praţského hradu, Galerie výtvarného umění 

v Chebu nebo Galerie Josefa Saudka, které jsou státně spravovány. Národní 

galerie (dále pouze NG) vznikla z malé obrazárny vlasteneckých přátel umění, jak 

jsem se zmiňovala výše. Především díky ministerstvu kultury jsou sbírky 

uchovávané a zpřístupňované veřejnosti. Ve stálých expozicích můţeme navštívit 

díla z nejrůznějších konců světa a tak porovnávat i s jiným uměním. Dokonce se 
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zaměřují na školní edukace, pro studenty i ţáky. 50 Naproti galeriím státním, jsou 

samozřejmě galerie soukromé, kam patří: Galerie Dox, Museum Kampa (F. 

Kupka). Já osobně mám velmi ráda galerie neziskové a alternativní, které jsou 

sice méně známé, ale jsou velmi magickými a působivými místy. Patří mezi ně 

Galerie SPZ, Galerie 9 nebo Galerie Vyšehrad.51  

Protoţe se v dalších kapitolách budu zaměřovat na portrét, je důleţité zmínit, ţe 

od dob renesance se ve smyslu znovuzrození antiky rozvíjelo i portrétní ztvárnění, 

protoţe se pozornost začala přenášet na člověka a jeho ţivot. Umělci začali ke 

svým dílům přistupovat tak, aby jim dali vlastní postoj, a proto malířství začalo 

nabývat na trţní povaze. 52 Umělci přestali být anonymní a začali se od sebe lišit i 

vlastním malířským rukopisem. Zakládali vlastní dílny a tak se závěsný obraz 

stává reprezentativním prostředkem pro obchod a je zajímavým artiklem pro 

bohaté, oproti klasické veřejnosti. Závěsný obraz se tak stává předmětem 

vzrůstajícího obchodu. A tak vznikají první rozsáhlé církevní, rodinné a vladařské 

sbírky, které by se daly brát jako základ pro vznik galerií. Takové sbírky nebyly 

oproti dnešním galeriím přístupné veřejnosti. Výstavy dnes v galeriích překonávají 

multimediální vystavení obrazu. Kvůli ozvučení, efektům, moţnostem interiéru 

prezentovat obraz tak, aby ve výstavní ploše vynikal53. Já jsem se rozhodla pro 

galerie současného umění v Praze, na které se zaměřím. Protoţe jsem se 

rozhodla směřovat přenosný obraz k dětskému portrétu a  vybrala jsem  pouze ty 

galerie, které mě inspirovaly v mé BP, právě při výstavách dětských portrétů a 

následně se zaměřím i na jejich autory. 

1.3.2.1 GALERIE, KTERÉ MĚ INSPIROVALY V BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 

Tuto část zaměřuji na galerie, ve kterých vystavovali výtvarní umělci, kteří 

se zaměřují na portrét a především na portrét dětský. Většina expozic, mě 

inspirovala v mé bakalářské práci, především v praktické části a didaktických 
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činnostech. Záměrně jsem se soustředila i na to, zda se vybrané galerie zaměřují 

na programy pro školy a kreativní tvorbu ve volnočasových aktivitách. 

 

1.3.2.1.1 GALERIE RUDOLFINUM 

Galerie Rudolfinum je státní instituce, která je řízená a financovaná 

Ministrem kultury České republiky, sídlí v historické budově praţského Rudolfina. 

Neorenesanční budova byla postavena v roce 1884 a to architekty, kteří se 

podíleli i na významné stavbě Národního divadla, jedná se o Josefa Zítka a Josefa 

Schulze. Tato budova stojí přímo v kulturním centru Prahy, na hranici Starého 

Města a Malé Strany. Galerie se věnuje především současnému výtvarnému 

umění, ale často se ohlíţí i do minulosti. Rudolfinum nemá vlastní sbírky, proto je 

spíše otevřeným komunikačním prostorem. 54 V této galerii vystavoval i někteří z 

mých vybraných malířů J. Bolf, L. Typlt, T. Císařovský, P. Nikl nebo také Andy 

Warhol.  

 

1.3.2.1.2 GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Pod Galerii hlavního města Prahy spadá v současné době celkem 8 

objektů, které jsou přístupné veřejnosti v Bílkově Vile v Chýnově, barokním Zámku 

Troji, v gotickém Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, v 

Městské knihovně, Dům U Zlatého prstenu, Colloredo- Mansfeldorský palác nebo 

galerie v druhém patře Staroměstské radnice.55 

 

1.3.2.1.3 GALERIE VE STAROMĚSTSKÉ RADNICI 

V prostorách Staroměstské radnice, jsou tři prostory pro výstavní expozice. 

Tyto prostory jsou: sál architektů ve čtvrtém patře, v druhém patře sál patřící 

Galerii hlavního města Prahy, která se zde zaměřuje na aktuální tendence 

současného umění, nakonec v přízemí jsou prostory pro uspořádání 

nepravidelných výstav.  Proto radnice v dnešní době ţije poměrně kulturním 
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ţivotem.  Staroměstská radnice patří k nejvýznamnějším památkám historického 

centra Prahy, radnice dnes tvoří soubor několika městských domů, které byly 

postupně přikupovány. Zde mě zaujala výstava Josefa Bolfa, ale také zde 

vystavoval Lubomír Typlt, Tomáš Císařovský nebo Petr Nikl. 56 

 

1.3.2.1.4 GALERIE VYŠEHRAD 

Historie galerie spadá do středověku, protoţe budova bývala ve středověku 

stráţní věţí. Stojí na skále s tzv. Libušinou lázní, podle bájných pověstí je to ta 

skála, odkud kněţna Libuše věštila slávu městu Praze. Galerie Vyšehrad patří do 

památkového areálu vyšehradské pevnosti. Galerie se zaměřuje na mladé autory 

a prioritně se soustředí na malbu, tvorbu obrazů a jeho příbuzných médií. V této 

galerii, mě nejvíce zaujala malá výstava Lubomíra Typlta, „Kníraté odpoledne“57.  

 

1.3.2.1.5 GALERIE 9 

Galerie se  řídí mottem, které mě velmi nadchlo i tematicky pro mou práci. 

„Pověsit na zeď obraz znamená dát mu místo k ţivotu a naslouchat mu. 

Naslouchat obrazu i jeho autorovi, ponořit se do cizích světů. Jsou lidé, kteří 

hledají správný obraz pro zeď a správnou zeď pro obraz, aby mohli naslouchat 

očima.“58 

Galerie 9, je nekomerčním výstavním prostorem zřizovaným Úřadem 

městské části Prahy 9, vstup je zde volný. Od prosince roku 1993 byla slavnostně 

otevřena tato galerie v prostorách Obecního domu ve Vysočanech. V těchto 

malých prostorách se pořádají komorní výstavy. Galerie je otevřena všem 

svobodným tématům, formám, ţánrům i technikám. Od roku 2004 došlo 

k rekonstrukci Vysočanské radnice a prostory se tak sem přestěhovaly, aby mohly 

poskytnout širší moţnosti autorům výstav. Mimo jiné se galerie zaměřuje i na 
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tvůrčí dílny pro děti i dospělé a na programy pro školy. Tato galerie není sice 

vhodná pro velké výstavy, ale za to je velmi příjemným prostředím. “Já osobně 

zde pociťuju naprosté uvolnění, rodinného ducha, který galerii dělá velmi milým 

místem“.59 V této galerii vystavují z velké části lidé, kteří se výtvarnému umění 

nevěnují přímo kariérně, ale spíše ho mívají na vedlejší pozici, to však není 

pravidlem. Umělec, který mě v této galerii oslovili, prostřednictvím portrétu, 

dětského portrétu, nebo zajímavých technik, byl třeba Rudolf Mach. 

ZO má svůj vývoj i historii, kterou si s sebou nese dodnes. Přenosné obrazy 

se objevují na multimediálních výstavách nebo komerčních výstavách. Tím se 

podílí na nejrůznějších uchopeních tématu. Formy vyjádření jsou pro malíře, 

stejné jako vlastní média. Obrazy se na výstavách zabývají tématy, fenomény 

doby i odpověďmi na otázky současného světa z pohledu autora nebo z pohledu 

společnosti. Umělci se prostřednictvím ZO snaţí diváky šokovat, oslovit je, 

nadchnout, zaujmout a donutit je přemýšlet nad problémy nejen dnešní doby. 

Také je nutí přemýšlet nad vlastními názory, které se nemusí ztotoţňovat s názory 

autora. Zejména v galerii Rudolfinum se organizují výstavy s hlavním tématem a 

tak se zde vystavují díla, která by tématu odpovídala, na rozdíl od soukromých 

výstav, kde jsou témata většinou volná, jako v Galerii 9. Podstata současného 

umění můţe spočívat v tom, ţe taková díla mohou vystavovat na dalších místech i 

s jinou tématikou. 

 

1.4 VYMEZENÍ VÝTVARNÉHO NÁMĚTU 

1.4.1VYMEZENÍ POJMŮ 

V malířství pojem portrét ve mne vyvolává představu o plošné podobizně člověka, 

která vzniká prostřednictvím lidské ruky, záměrem je přiblíţení se co nejvěrnější 

vizuální podoby člověka. Portrét podle výkladového slovníku pochází z 

francouzského slova portrait, tedy podobizna.   
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V činnostech didaktické části se budu naopak drţet toho, ţe „za portrét bývá 

označováno zpodobnění, které nezobrazuje individuální lidské rysy, ale zobrazuje 

je pouze typově nebo za pomocí znaků, také sem mohou patřit rekonstrukce 

podob historických osobností (např. Portrét Karla Hynka Máchy). Tento portrét je 

odvozen z různých sloţek romantismu.“ 60  

 

1.4.2  PORTRÉT VE VOLNÉM OBRAZE 

Portrét se v jednotlivých historických stylech i v různorodých názorech 

měnil. V etnickém umění se nemohl portrét rozvíjet, protoţe lidé věřili, ţe by 

podobizna vzala zobrazovanému individuální existenci a podobu. V antickém 

Řecku byl zákaz zobrazení mrtvých aţ do klasického slohu, zvěčnění bylo 

vyhrazeno jen bohům (Feidias souzen za vlastní zobrazení). V Egyptě bylo 

k portrétu přistupováno  jako ke dvojníku zemřelého, a tak portrét zajišťoval 

zemřelého  nesmrtelnost. Tak první zobrazení člověka spadá aţ do doby 

středověku. Dříve se zobrazovali bohové, pak panovníci a šlechtici. 61 Do této 

doby, kdy bylo vědomí lidské individuality jen málo rozvinuto, se portrét téměř 

neobjevuje. Nejstarší doloţené podobizny, malované enkaustikou na plátně nebo 

destičkách, jedná se o Fajjúmské portréty vzniklé kolem 1. - 4. století našeho 

letopočtu. Zachycení individuálních rysů přichází aţ od konce 13. století a to 

pouze v nejvyspělejších evropských zemích. Renesance se stává dobou pro 

nejdůleţitější rozvoj portrétu a začíná se uskutečňovat renesanční názor (A. 

Dürer, Donatello, Leonardo da Vinci, Tizian). Následně nizozemské malířství 

pozvedlo portrét na vysokou úroveň (H. Holbein, Rembrandt, Rubens). K 

rozmachu portrétu přispěl např. i Velásquez a z českých představitelů Bendl. Na 

počátku minulého století přinesl nový výtvarný podnět impresionismus (E. Manet, 

E. Degas, A. Renoir), stejně jako později postimpresionisté. 62 
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Obr 1. Ukázka selfie ţeny r. 1900 

 

Tomáš Kulka napsal, ţe portrét byl před 400 lety vymezený definujícími 

podmínkami stanovujícími, pouze o zobrazování konkrétní osoby. Není však takto 

vymezený pojem právě tak dobře aplikovatelný na portréty př. Rembrandtovy, 

Modiglianovy, Mattisovy, Picassovy a Warholovy. Historie portrétů, byla plna 

dramatických a revolučních zvratů. V portrétu podle Kulky jde o „společenskou 

činnost dvou subjektů (lidí), kteří se vzájemně ovlivňují. Dochází tak k sociální 

percepci neboli k procesu vnímání, kdy člověk působí na druhého” 63 i při 

prohlíţení závěrečného ztvárnění portrétu. Mimo jiné dochází k sociálnímuprocesu 

vnímání mezi malířem a pozorovatelem. 

Kdyţ jsem se zamýšlela nad posunem 

portrétu z historického vývoje, aţ po současnost. 

Došla jsem k názoru, ţe hlavním rozdílem je, ţe 

v historii byl malovaný portrét ceněným 

dokumentem, který znázorňoval významné osoby, 

rodinné příslušníky, světce a tak podobně. Dnes 

malíři opustili tradiční malbu a spíše pouţívají 

portrét při znázornění svých pocitů neboli 

zpráv o znázornění dnešního světa. 

S nástupem fotografie v 19. století, portrét nabral nových změn. 

Dnes ţijeme v době moderních technologií a internetu, a tak se i portrét 

pozměnil. Ve 20. století, se portrét začíná setkávat s filmovým portrétem. Vývoj 

technologií neustále vzrůstá, proto se fotografie stala velmi oblíbenou z důvodů 

zachycení dokonalé podoby lidí.  Dnešním nejrozšířenějším portrétem, bývá 

fotografie. 64 Protoţe je nejsnadnějším a nejrychlejším ztvárněním. Zhotovenou 

fotografii dnes můţeme přenést na internetový nebo webový systém a tak 

„fotografii zavěsit”. Proto i z fotografického obrazu, se můţe stát, zavěšený obraz v 

systémech sociálních sítí. Dnes je rozšířenými a nejsnadnějšími: Facebook, 
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Obr. 2 Ukázka předmětu selfie tyče  

Instagram nebo nejnovější, a i pro mě dosud neznámý, Snapchat a další. V 

posledních dvou letech se na internetových stránkách, které jsem zmínila, velmi 

rozšířil nový trend selfie. Ačkoliv se nejedná o ţádné novodobé znázornění, kdyţ 

budete chtít, najdete převáţně na internetových stránkách těchto fotografií více a z 

různé doby. Na první fotografii  ţeny, pravděpodobně z roku 1900, mě zaujala 

ukázka staršího zobrazení selfie jde o typ fotografického autoportrétu. 

Prostředek znázornění je velmi jednoduchý, protoţe lidé pomocí své ruky a 

digitálního fotoaparátu, sami sebe vyfotografují. Tuto fotografii pak „zavěsí” na 

zmíněné sociální sítě. Takto lidé mohou 

sdílet vlastní fotografie, snad ze všech koutů 

světa. 65  

Ze sociologického hlediska podle studií 

Facebooku z roku 2013 převáţně publikují 

snímky selfie uţivatelé, kteří mají na své síti 

malou interakci s lidmi. Přední autor tohoto 

výzkumu poznamenává, ţe ti, kteří příliš 

často publikují fotografie na Facebooku, 

riskují poškození vztahů v reálném ţivotě. 

Tedy ţe uţivatelé se aţ nezdravě snaţí pomocí 

těchto snímků přitáhnout pozornost na svou osobu. Uţivatelé aplikace Snapchat, 

posílají přátelům záměrně neslušné, neatraktivní fotografie, které nejsou vhodné a 

většinou se jedná o prostředky nekorektního humoru nebo tak činí i z důvodů 

narcistního pojetí jednání. Selfie se ale stalo velmi oblíbeným, kvůli jednoduchosti 

jeho pořizování, sdílení a způsobu prezentace vlastní osoby na internetu. Mnoho 

těchto fotografií mívá kladné ohlasy, coţ můţe některým jedincům pozvednout 

sebevědomí. 66  
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Lidé se fotografují na večeřích, večírcích, na výletech, na dovolených, v autech, 

dokonce i při nákupech, snad naprosto všude. Pokud bych měla říci, ve které 

věkové kategorii lidí se tento trend nejvíce rozšířil, tak rozhodně u mladistvých a 

dospívajících. Ale tímto postřehem netvrdím, ţe se selfie nevyskytuje i u starších 

jedinců.  

Kvůli svému zájmu, jsem se podívala na internetové stránky a dokonce do 

obchodů, kde jsem nalezla různé vymoţenosti, které jsou přímo vyrobené pro účel 

fotografování selfie. Jak můţete vidět na druhém obrázku, kde je ukázka 

předmětu, který se nazývá „selfie tyč“.  

Předmět slouţí pro snadnější vyfotografování selfie. Jedná se o nápodobu lidské 

ruky. Tento předmět by se dal přirovnat k drţáku na mobilní telefon. Takový 

předmět lidem umoţí lepší vzdálenost od obličeje a tedy i širší záběr na fotografii. 

Mobilní telefon se nastaví a na konci tyče se pomocí tlačítka lidé mohou 

vyfotografovat.  „Mohli bychom, ale polemizovat o tom, kam selfie zařadit. Já si 

myslím, ţe se rozhodně nejedná o druh umění, ale spíše o pasivní sport lidí. Kteří 

se mohou předhánět, kdo bude mít více nových fotografií z různých míst i pozic.“ 

Je také důleţité upozornit na toto moţné ztvárnění portrétu, v tomto případě 

autoportrétu, ačkoliv se jedná o specifický typ portrétu. Ačkoliv se nacházíme v 

době moderní techniky, ne kaţdý podlehl těmto trendům nebo moderním 

technologiím. Selfie je spíše znázorněním určitého proudu v dnešní společnosti. 

 

1.3.2.1 DĚTSKÝ PORTRÉT 

Nyní se zaměřím hlavně na výtvarné znázornění dětského portrétu a na významné 

umělce současnosti i z předešlého století, kteří neopustili výtvarné techniky a 

nadále se malířstvím zabývají. Většinu děl těchto umělců znám z galerií, kde mě 

autoři a jejich díla oslovili. Vybrala jsem si je především kvůli různorodému pojetí 

výtvarného znázornění v dětském portrétu. 

Pojem dětského portrétu se začal nejvíce rozvíjet od dob renesance. Ve 

středověku, portrét vznikal velmi zřídka, protoţe od dob gotiky se znázorňovaly 

pouze náboţenské náměty. Dítě se v gotickém slohu sice začíná znázorňovat, ale 

pouze v podobě malého Jeţíše, který byl znázorňován jako dospělý jedinec 

zmenšené postavy. Proto dítě jako takové, skutečně spatříme, aţ od dob 
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renesance. Jednalo se především o portrétní podoby dětí z rodů vyšších vrstev či 

panovníků. 67 

 V dnešní době, se znázornění ve výtvarné tvorbě liší, a to nejen v portrétu. 

Autoři nepovaţují za tak důleţité přesné znázornění reality. Malíři dnes znázorňují 

vlastní originální pojetí skutečnosti, z vlastního pohledu na svět. Vybrala jsem si 

proto, několik rozdílných autorů dnešní doby, kteří znázorňují dětský portrét velmi 

různorodě, ale odkazuji i na malíře, kteří ztvárnili zajímavě lidské portréty, ne jen 

dětské. V portrétech se odlišují barevností, formami nebo tématy. Ve 20. století se 

umění radikálně proměňuje.  

Významná proměna nastala jiţ v první polovině století, kdy se umělci chtěli 

odvrátit od konkrétního umění. Konkrétní umění souvisí s nadvládou 

nekonkrétních uměleckých principů. Ačkoliv se oba přístupy od sebe podstatně 

liší, tak by bez sebe nemohly být. Oba na sebe totiţ reagují a z tohoto principu se 

dále rozvíjejí. Autoři měli moţnost, drţet se tradičního přístupu podle vlastní volby, 

který převládal převáţně do období dvacátého století. Cílem bylo, odvrátit se od 

konkrétního umění.68 Pokud mluvíme o portrétním znázornění, tak nás zajímá 

figurativní pojetí, které si v prvé řadě kaţdý představí, ale portrét nenese pouze 

figurální náměty. Figurativní pojetí můţeme pak rozdělit na proud racionální a 

expresivní.69 Portrét můţe být i nekonkrétním dílem, pokud autor vnímá podobu 

osoby jinak. Tradiční podobiznu člověka, bych poté zařadila do racionálního 

proudu, který není ale podmínkou. Pouze takto o portrétu uvaţuji.  

 

1.3.2.1.1 AUTOŘI ČESKÉ VÝTVARNÉ TVORBY 

Jak jsem jiţ zmiňovala, vybrala jsem si galerie, kde mě oslovily výstavy 

malířů z dnešní doby. Nyní se proto zaměřím na samotné umělce, kteří mě 

inspirovali, jak v části didaktické, tak i v části výtvarné. Zaměřuji se úmyslně na 

autory, který ve své tvorbě pouţívají pro výtvarné ztvárnění tématiku dětských 
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Obr. 4, Autoportrét, Ukázka 
z výstavy v GHPM s názvem 

Ty nejsi ty, Ty jsi já.  

Obr. 3. Z výstav: Ty 

nejsi ty, Ty jsi já.  
Obr. 5. Z výstavy Ty nejsi ty, Ty jsi já.   

 

portrétů, dětských figurálních námětů nebo pouze portrétu. Tuto část rozděluji do 

tří sekcí, v první představuji autory české tvorby, který mě oslovili tématikou 

znázornění dětí. V další fázi se zaměřuji na české malíře, kteří mě zaujali svou 

technologií a zajímavým ztvárnění figurálních námětů. V poslední části představuji 

zahraniční umělce, kteří mě inspirovali především v didaktické části, ale i v části 

výtvarné. 

 

JOSEF BOLF 

Jeden z našich současných umělců, který pojmul dětskou figuru i portrét ve 

své tvorbě a který mě velmi zaujal, je malíř Josef Bolf. Jeho díla jsem spatřila před 

několika lety v galerii Staroměstské radnice a později i v Galerii Rudolfinum. Jeho 

obrazy jsou temné, aţ depresivní, někdo by mohl spíše říci ponuré, smutné nebo 

melancholické. Často ve svých obrazech znázorňuje dětskou figuru, ke které 

poutá hlavu zvířete. Zajímavostí je, ţe v obrazech vyuţívá i dětské techniky, které 

všichni známe ze základních i mateřských škol. Jedná se o techniku voskových 

pastelek, které jsou překrývané tuší a nakonec proškrabávané. Také vyuţíval 

techniky akrylové barvy, do kterých jsou tyto dětské techniky zakomponované. 

Inspirací pro něho byly komiksy nebo vlastní vzpomínky a zkušenosti z dětství. 

Jak můţete vidět na ukázkách obrazů, které jsem vybrala.  

Depresivní náměty mají ale svůj důvod. Autor zobrazuje v obrazech temné 

vize, nebo také témata, která společnost většinou odsouvá do pozadí (smrt, 

sebedestrukce). Snaţí se dotýkat svého dětství a vracet se myšlenkami zpět do 

svých myšlenek z období, kdyţ byl ještě dítětem. Bolfa inspiruje jeho vlastní 
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Obr. 6 Ukázka z výstavy 

“Kníraté odpoledne“  

 

paměť a aţ si vyhrává se sebou samotným, tedy pouţívá prvky autoterapie. Sám 

Bolf prohlásil: „Malba je medium s dlouhou pamětí, baví mě s ní pracovat, se 

všemi omezeními a stereotypy, které má. Je pro mě důleţité, ţe při práci mohu být 

sám a skládat věci postupně.“70  

Zaujaly mě jeho názory i ponurá malba, která ve mně vyvolávala neklid a 

donutila mě přemýšlet o obraze opravdu do hloubky. Pamatuji si, ţe kdyţ jsem 

vţdy odcházela z galerií, přesněji od jeho obrazů, cítila jsem se aţ velmi smutně. 

Jeho obrazy rozhodně podávají mnoho informací, znaků a jeho vlastních 

poznatků, které na člověka zapůsobí. Jeho díla jsou velmi oceňované, protoţe si 

zde kaţdý můţe nalézt vlastní pohled a třeba i vzpomínku, nebo pocit z dětství. 

 

LUBOMÍR TYPLT 

V roce 2015 jsem začátkem měsíce března 

navštívila výstavu Lubomíra Typlta, „Kníraté 

odpoledne” v galerii na Vyšehradě. Jedná se, o 

současného umělce. Rozhodla jsem se Typlta v mé 

BP zmínit, protoţe ve svých malbách znázorňuje 

především dětské postavy a portréty dětí.   

Typlt (1975), ţije střídavě v Berlíně a v Praze. Jeho 

obrazy jsou dominantní především obsahovou 

surovostí. V jeho technice mě zaujala 

technikakvaše, která byla propojena s akvarelovými 

barvy.71 

Coţ ve mně vyvolává vzpomínku na dětství, kdy jsem s vodovými barvy míchala 

bílou temperovou barvu. Pravděpodobně tak chtěl propojit lineární kresbu v malbě, 

se širokými plochami. Typlt se inspiroval genderovým přístupem k figuře a 

                                                      
 
 
 
 
70

 Dostupné z: http://kultura.zpravy.idnes.cz/vytvarnou-osobnosti-roku-2010-je-podle-odborniku-malir-
josef-bolf-p8i-/vytvarne-umeni.aspx?c=A110125_144401_vytvarneum_ob 
71
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zobrazení ve vizuální kultuře, v obrazech se objevují znaky travesty, nahoty, 

imitaci pohlaví, devalvaci pohlavní orientace nebo hermafroditismu.  

Dalším pohledem je proces přecházení hranic a to mezi figurací a 

abstraktním vyjádřením. Autor pravděpodobně zkoumá moment přirozenosti a 

nepřirozenosti, obecně v lidském vnímání. Za vším se skrývají znaky, předměty i 

slova v názvech obrazů, které mohou napovídat, co nám autor chce skrz obrazy 

říci. Zobrazuje motivy prázdných obličejů. Na výstavě jsem viděla současný projev 

Lubomíra Typlta, a jak vnímá současný obraz. Figurální námět, se tak stává 

pokusem v experimentech. Musím říci, ţe mě na obrazech Typlta velmi zaujala 

barevnost, která byla často velmi kontrastní. Ačkoliv vyuţíval barvy, které nebyly 

vyjadřovacím prostředkem pro realistické znázornění, tak se velmi dotýkal 

konkrétního námětu a všechny figury vystihl velmi realisticky. V galerii bylo pouze 

pár obrazů, monumentálních rozměrů, které na mě opravdu zapůsobily.                               

 

PETR NIKL 

Všestranný český umělec Petr 

Nikl byl členem umělecké skupiny 

Tvrdohlaví.  Pro jeho obrazy je typická 

decentní barevnost. Vytvářel masky, 

které znázorňovali neexistující zvířata. V 

těchto maskách, poté vystupoval. 

Tyto masky uvádím, protoţe některé portréty na závěsných obrazech má právě 

malované jako jakési masky, jsou bez krku a ramen, pouze jsou zde namalované 

tvary obličeje. Nikl získal Cenu Jindřicha Chalupeckého (1995). 72 
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Obr.7 Ukázka portrétu jeho 
dětíz fotografie.  
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Obr. 8 Ukázka z výstavy 
„“Bez koní“, Schwarzenberg 
 

AUTOŘI S TÉMATIKOU PORTRÉTU 

TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ 

  Dalším významným umělcem dnešní doby u nás je 

Tomáš Císařovský, ten je v dnešní době nejznámější právě 

s díly figurálního námětu a portrétu. Ačkoliv se nezaměřuje 

pouze na dětský portrét, přijde mi důleţité ho zde zmínit, 

protoţe jeho tvorba je velmi hravá. S obrazem vţdy pracuje 

jako s tematickým cyklem. Patří k akademickým 

koloristickým malířům střední silné generace, výrazné 

především ve 20. století. Jeho díla jsou pravděpodobně 

inspirovaná postavami blízkých lidí a historickými 

událostmi. 

Typické pro jeho malbu je technika olejomalby, kterou kombinuje s textem na 

plátně. Pouţívá velmi výrazné barvy, někdy aţ neonové.  73 

Občas si chce od ţánru figury odpočinout a maluje krajiny, ale ve všech dílech 

jsou pro něho typické náměty figurální malby na závěsných obrazech. Od začátku 

své tvorby se vyznačuje médiem malby. Své díla představoval dříve se svými 

vrstevníky na výstavách moderního umění Konfrontace (1984). Takovéto výstavy 

byly pořádány tajně a obrazy Císařovského připomínaly italskou transavantgardu. 

Malbu začal chápat jako hru a experimentoval s řečí v obrazech, aby mohl 

komunikovat přes obraz s lidmi.74 V NG v Praze měl Císařovský dokonce výstavu 

svých portrétů tělesně a mentálně postiţených lidí. T. Císařovský říkal o své 

tvorbě, ţe „je nejcennější, kdyţ si kaţdý najde svůj úhel pohledu.“75 

 

 

 

                                                      
 
 
 
 
73

  *online+ Dostupný z:>http://www.artlist.cz/tomas-cisarovsky-1183/ 
74

  Wikipedia: Tomáš Císařovský, *2016,03.19.+, *online+, Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_C%C3%ADsa%C5%99ovsk%C3%BD 
75

 Dostupné z: http://artalk.cz/2014/05/20/tz-tomas-cisarovsky-5/ 
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RUDOLF NĚMEC 

Velmi osobitou malbu měl Rudolf Němec, který zemřel 12. března 2015, tak 

bych mu velmi ráda věnovala odstavec v mé BP. Zmiňuji ho také proto, ţe jeho 

stylizace figurálních motivů z Nové figurace je velmi osobitá. Od počátku tvorby se 

zajímal o lidskou postavu. Ve své malbě pouţíval siluety figury, vystřiţené z 

fotografií, které mi jsou blízké pro mou výtvarnou část v BP.  Kombinoval ostře 

barevné tony s jemnou malbou. Ve druhé polovině 20. století se v jeho tvorbě 

začala objevovat spíše abstraktní figurace. V této době, takţe vznikaly v jeho 

malbách kresebné linie.  Figury pak vytvářel hravou technikou a skládal je z 

různých předmětů, které našel.76                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUDOLF MACH 

S prací tohoto výtvarníka 

jsem se poprvé setkala v květnu 

2015 na Praţských Vysočanech 

během výstavy GUATTROM + 1 

 v prostorách Galerie 9.  

 

 

                                                      
 
 
 
 
76

  Dostupné z: http://sophisticagallery.cz/nemec-rudolf-1936/ 

Obr. 9 Modlící se muza,figury, ze Sophistica Galerie 
 

Obr. 10 Ukázka z výstavy, QUATTROM+1, Galerie 9¨ 
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Jeho tvorba velmi ovlivnila můj názor, protoţe ačkoliv není akademickým malířem 

a tvorbě se věnuje pouze ve svém volném čase, jsou jeho obrazy velmi působivé. 

Výtvarník, architekt, absolvent ČVUT Fakulty architektury kromě volné tvorby tvoří 

i na konkrétní zakázku. Zastoupen je v soukromých sbírkách i veřejných 

prostorech, účastnil se kolektivních výstav.  

Jeho inspiračními tématy jsou exprese, muzika, figurace, dynamika, 

monochromatičnost. Řekl: „Namalovat hudbu je zřejmě tak trochu nesmysl, přesto 

se o to pokouším. Snaţím se tím alespoň vizuálně zprostředkovat tu nepřeno-

sitelnou náladu a pocit, který ve mně především ţivě hraná muzika vyvolává. Pro 

výtvarné zpracování jsem zvolil některé své letité hudební ikony a miláčky. To vše 

jako poctu jim a s velkým obdivem k jejich hře, která, kdyţ se to umí, vypadá tak 

jednoduše a samozřejmě.“77 

  

                                                      
 
 
 
 
77

 Dostupné z: http://artmach1.webnode.cz/, galerie9.cz/2015/guattrom-1/ 
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Obr. 11 Ukázka portrétů celebrit 
 

ZAHRANIČNÍ AUTOŘI 

ANDREW WARHOLA 

Umělec známější jako Andy 

Warhol, mě velmi svou tvorbou inspiroval 

jak v části didaktické tak výtvarné. Byl 

americkým malířem, grafikem, filmovým 

tvůrcem a hlavně vůdčí osobností 

amerického hnutí pop-art. Během 60. let 

se vypracoval a stal se jedním z 

nejproslulejších amerických umělců své 

doby. Maloval americké produkty, 

nejznámější jsou Campbellovy polévky, a hlavně se věnoval tvorbě portrétů 

známých osobností. 

 Zaloţil umělecké studio The Factory a začal s masovou produkcí své tvorby 

pomocí techniky sítotisku. Jeho díla se dodnes spojují s americkou pop-kulturou.78 

 

GABI TRINKAUS 

Narodila se v Grazu v Rakousku. 

Tuto umělkyni jsem si vybrala, protoţe 

mě inspirovala jak v didaktické části, tak 

ve výtvarné části, a to svou technikou 

koláţe v portrétu. Říká o sobě, ţe je 

„mediální zloděj”. 

 Ve své tvorbě zuţitkovává jako materiál lesklé časopisy, ty posléze vyuţívá 

pro tvorbu koláţí a tak si pohrává s myšlenkou svádění ve svých koláţích a láká 

diváka do vizuální pasti. Tím, ţe pouţívá média, reklamy, časopisy vnímá svou 

tvorbu jako návnadu pro diváky. Trinkaus své portréty přirovnává k vrstvám make-

upu, koláţ znázorňuje slupování vrstev, které si ţeny kaţdý den smývají z 

                                                      
 
 
 
 
78 Dostupné z: tate.org.uk/art/artists/andy-warhol 

Obr. 12 Ukázka koláţe v portétu 
 



41 
 
 

obličeje. Tím se odhaluje to, co skrýváme, jako bychom slupovali z portrétů 

masky. Svou tvorbou odkazuje na naše kaţdodenní ţivotní vystupování. Její 

tvorbu můţete spatřit ve Vídni, kde ţije a pracuje.79 

KAY HASSAN 

S tvorbou jihoafrického malíře, který se narodil v Johannesburgu, jsem se 

seznámila při návštěvě expozice Bienále v Benátkách v roce 2015, jeho tvorba 

nesla název All the World´s Futures (Všechny budoucnosti světa). Jeho 

monumentální tvorba a malba opravdu upoutaly mou pozornost. Ve své tvorbě 

pouţívá jako podklad staré billboardové plakáty, ty roztrhá a následně slepí, aby 

získal podklad pod svou malbu. Hassan pouţívá pro své ztvárnění několik 

výtvarných technik: koláţ, montáţ, video, fotografii a samozřejmě malbu a další.  

Svou tvorbu spojuje s tématem migrace, obchodu, produkcí odpadu a 

městského ţivota. V říjnu 2000 řekl něco v tomto smyslu: „Naše ţivoty byly vţdy 

roztrhané a natrţené, proto je dávám dohromady.“ Podobně jako při ztvárnění své 

tvorby, kde se zabýval problematikou dnešního světa a poukazoval na to, co se 

děje v Jiţní Africe, pro něj je tato myšlenka i odkazem na celý současný svět.80 

 

                                                      
 
 
 
 
79

 Dostupné z: http://www.georgkargl.com/en/artist/gabi-trinkaus 
80

 Dostupné z: http://www.jackshainman.com/index.php 

Obr. 13 Ukázky tvorby, prezentace autorské 
tvorby z Bienale 
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2 DIDAKTICKÁ ČÁST 

2.1 KLÍČOVÁ SLOVA 

 Uvědomování si a chápání portrétních znaků, vnímání osoby, pochopení 

různorodého pojetí, světlo, stín, barva, materiál, poznávání různých technických a 

výtvarných znázornění, zaznamenávání svých myšlenek, pocitů i názorů, 

kolektivní spolupráce spolu se schopností samostatnosti. 

V didaktické části BP jsem se rozhodla ověřit si téma portrétu v závěsném 

obraze a aplikovat ho do výuky výtvarných činností. Zaměřuji se na věkovou 

skupinu od 12. do 15. let. Jedná se tedy o ţáky druhého stupně základních škol, 

nebo studující šestileté anebo osmileté gymnázium. Zásadní pro mě bylo téma 

portrétu, které je mi velmi blízké. Didaktický návrh s jeho cíli je moţné pojmout i 

jako hlavní téma dětského táboru se zaměřením na věkovou skupinu pubescentů, 

školního výletu nebo školy v přírodě, ale já upřednostňuji tento návrh projektu jako 

téma školního projektu s výtvarným zaměřením. 

Didaktickou část rozděluji do čtyř částí/oddílů: 

 Návrh portrétu 

 Záznam portrétu 

 Ztvárnění portrétu 

 Zavěšení 

To značí klasický proces vývoje obrazu, od volby námětu k finálnímu, fyzickému 

ztvárnění. Spojením těchto pojmů se snaţím o to, aby děti vnímaly člověka z 

abstraktnějšího pohledu a pochopily funkce volného obrazu. Tyto oddíly obsahují 

několik úkolů, které jsou řazeny od méně náročných, a jejich obtíţnost se 

stupňuje. Snaţila jsem se proměňovat úkoly, aby se ţáci mohli těšit na 

různorodost zadání, proměnlivost výtvarných technik, a tak lépe vyjádřili vlastní 

fantazii, myšlení, poznatky, zkušenosti i názory. Protoţe se tato BP týká obrazu, 

vycházíme vţdy z toho, co je důleţité pro malířské ztvárnění. Děti se budou učit co 

je důleţité pro malířské ztvárnění. Závěsný obraz je velmi obsáhlý pojem, proto 

jsem rozhodla jeho ztvárnění zaměřit pouze na jedno téma, a to portrét v obraze. 

Portrét je sice náročné téma, které se hodí spíše pro pokročilé výtvarníky, pro mě 

bylo ale velkou výzvou, abych dokázala zjednodušit úkoly natolik, aby je zvládly i 

děti, které nejsou natolik talentované a schopné „tak náročné téma“ ztvárnit.  
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Cílem a důleţitým rozhodnutím pro mě bylo to, ţe se jedná o obtíţné ztvárnění ve 

výtvarné tvorbě i o problematickou věkovou skupinu, protoţe v tomto věku dochází 

k dětské krizi ve výtvarné tvorbě. 

 

2.2 DOSPÍVÁNÍ A KRIZE VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ 

Klíčová slova: Myšlení, vnímání a vyjadřování dospívajících ve výtvarné tvorbě. 

V této krátké kapitole se zaměřuji na „krizi dětského výtvarného projevu“. 81 

Pro ztvárnění člověka je důleţité si uvědomit vnímání věkové skupiny 

dospívajících, na které se zaměříme. Oproti školnímu věku, kde si děti umí 

představit citový stav druhého na základě svých vlastních zkušeností, i kdyţ často 

jde o povrchní náhled, díky kterému se vyhýbají strachu ze ztvárnění. Naopak 

v dospívání si dokáţou uvědomovat věci, situace a jejich důsledky, nebo si 

představit samy sebe v situaci jiného člověka.  

Krize dětského výtvarného projevu je často diskutované téma, která se 

zaměřuje na změnu přístupu ţáka k výtvarné tvorbě. Jedním z projevů je, ţe děti 

přestává výtvarná výchova bavit a ztrácí zájem i motivaci k výtvarnému vyjádření 

ve své tvorbě. To vede k úplné stagnaci ve výtvarném rozvoji. Stagnace není ve 

výtvarném projevu ohraničena přesným věkovým obdobím, objevuje se ale jiţ od 

období mezi devátým a desátým věkem ţáka, kdy dochází k oslabení 

spontánnosti pro schematičnost tvorby. Spontaneita se potlačila a tak postupně i 

schémata, která ţáci vytváří. Rozvíjí se kritické myšlení, které vytváří rozpor mezi 

tím, co ţák vidí, a tím, co je schopen kresebně nebo malebně pojednat. To se poté 

projevuje v ţákových obavách a v neúspěchu. Také v jeho neschopnosti ztvárnit 

vše přesně podle skutečnosti a strachu, ţe zklame svého učitele. Tak se můţe 

dostavit pocit méněcennosti a frustrace. Tento problém vede aţ ke ztrátě zájmu o 

                                                      
 
 
 
 
81

 ROESELOVÁ, V. Didaktika výtvarné výchovy V, nejen pro ZUŠ, přepracované vyd. Praha: Univerzita 

Karlova, 2003,s.29 ISBN 80-7290-129-x. 
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výtvarnou tvorbu. 82 Konečná fáze výtvarných prací v tomto období se můţe jevit 

značně ochuzenou, a tak se výtvory mohou jevit jako typické kresby či malby 

mladších dětí. Dalo by se říci, ţe ţáci cítí, ţe by měli lépe ztvárnit skutečnost, 

protoţe si ji více uvědomují. Tak se jejich formální sloţka můţe jevit jako značně 

nejasná, jak ve výrazu, tak ve vyuţití barevnosti. Proto se ţák vrací ke skutečnosti, 

kterou vnímá jako předlohu, jejíţ kresebný přepis vnímá jako jednodušší, neţ 

vlastní invenční řešení úlohy. Takto vznikají zlozvyky a stereotypy v tvorbě, které 

můţeme nazývat grafickým typem 83, to si mohou přenášet aţ do dospělosti. 

Proto záleţí na správném a zodpovědném přístupu jednotlivých pedagogů ve 

snaze o uchopení tohoto kreativního oboru. Pedagog by měl dbát na to, aby na 

ţáka nekladl příliš velké nároky, které by ho přivedly do obav a pochyb o svých 

schopnostech. „Perfektní, ale chladný vícebarevný linoryt oslovuje míň, neţ citlivá 

kresba tuţkou plná významů.“ 84 Není tedy zásadní čistota kresby, nebo přesný 

technologický postup linorytu, protoţe potřebné dovednosti se dítě časem naučí, 

pokud v této krizi učitel ţáka dokáţe vést tak, aby předešel nezájmu ve výtvarné 

výchově. Kladení důrazu a hluboký vztah k výtvarné tvorbě, k rozvoji zájmů, k 

motivaci, přemýšlení o svém ztvárnění v souvislosti s vlastním ţivotem. Jedině tak 

děti dokáţou dosáhnout estetických výsledků ve své citlivé výtvarné výpovědi. 

Roeselová píše, ţe pokud „učitel nabízí podněty a probouzí fantazii, kaţdého se 

tak snaţí dovést na jeho cestě co nejdál.“ 85Setkání s výtvarným proţitkem závidí 

na soustředění, vnímání, pocitech myšlení o něm, jedině tak se dítě ocitá v nitru 

své fantazie a získává estetické uspokojení. Skutečnost je důleţitá, aby děti 

navazovaly na přímou zkušenost a ve výtvarném projevu došlo tak k volnému 

                                                      
 
 
 
 
82

 ROESELOVÁ, V., Didaktika výtvarné výchovy V, nejen pro ZUŠ, přepracované vyd. Praha: Univerzita 
Karlova, 2003, kap. Zpodobnění člověka, 36-37s. ISBN 80-7290-129-x 
83

 ROESELOVÁ, V., Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově, SARAH: 1995. s. 11 ISBN:80-902267-5-2 

84
 ROESELOVÁ, V. 2003, 37s Didaktika výtvarné výchovy V, nejen pro ZUŠ, přepracované vyd. Praha: 

Univerzita Karlova, 2003, kap. Zpodobnění člověka, 36-37s. ISBN 80-7290-129-x.) 
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 Tamtéž. 
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přepisu jejich záţitků, myšlenek, které prohloubí jejich fantazii do věcné 

dokumentace.86  

V teoretické části jsem se krátce zaměřila na důleţitost materiálů, které při 

výuce nesou důleţitost u, podstatnou úlohu. 

 Materiály a nástroje vyvolávají dojmy, například teprve tajemné barvy 

právě v obrazech Bolfa, dělá jeho obrazy tolik působivými. V didaktickém projektu 

jsem zvolila koláţ, která přispívá k vtipnému dělení geometrického tvaru, nebo 

také k zjednodušení pro vyjádření určitých symbolů.  

Vrátíme-li se do části teoretické, kde jsem se zabývala technologií ZO, je 

nutné si připomenout jak moc důleţitým prostředkem pro výtvarné vyjádření je 

barevnost. Barvy jsou důleţitou součástí malby a volný obraz. Proto se záměrně 

budu v několika didaktických úkolech zaměřovat na hravé uţívání a vnímání 

barev. Hravé uţívání jsem zvolila proto, ţe ţáci budou pouţívát kombinaci 

výtvarných technik, které jejich pozornost odvedou od sledování skutečnosti.  

Tak aby se ţáci či studenti více zaměřovali na symbolické významy barev a 

lépe vnímali jejich jazyk. Hyughe napsal: „výtvarné dílo je zjevením nové 

skutečnosti, která je závislá na fyzické skutečnosti našeho světa, tak i na 

psychické skutečnosti umělce.“87  symbol barev k. Malbu, vnímáme zrakem  a tak 

z obrazu čteme určitou zprávu, která je ovlivněna našimi zkušenosti. z obrazu 

čteme určitou zprávu, která je ovlivněna našimi zkušenosti.  

 

2.2.1 VLASTNÍ PŘÍSTUP KE KRIZI VE VÝTVARNÉM PROJEVU 

Rozhodla jsem se ţákům nebo studentům portrét ukázat i z jiného úhlu 

pohledu a zjednodušit jim toto náročné výtvarné zadání tak, aby bylo pro ně snáze 

uchopitelné. Uvědomuji si, ţe by nebylo snadné ţáky naučit proporce portrétu, 

proto jsem se rozhodla soustředit na jiné, velmi opomíjené, ale přesto důleţité 

záměry pro ztvárnění portrétu, neţ je jen skutečná podobizna jedince. Myslím, ţe 

vnitřní pocit ţáků, barevnost a určité symboly by mohly být vhodným vyjádřením 
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 Tamtéž. s. 38-40 
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 HUYGHE, R., Řeč obrazu: ve světle psychologie umění, Praha: Odeon, 1973 
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pro ţáky, pří ztvárnění portrétu a jak odpoutat jejich pozornost od skutečnosti. 

Tomuto tématu krize ve výtvarné tvorbě jsem ale věnovala i krátkou část textu, 

protoţe je důleţité uvědomit si problematiku této věkové skupiny.  

Úkoly záměrně zaměřuji na typové nebo znakové zpodobnění pomocí 

symbolů: barev nebo znaků. „Za portrét bývá označováno zpodobnění, které 

nezobrazuje individuální lidské rysy, ale zobrazuje pouze typově nebo pomocí 

znaků.“ 88 

Protoţe portrét není pro ţáky snadno uchopitelný, záměrně také spojuji klasickou 

malířskou tvorbu s dalšími technikami a materiály, které se v úkolech kombinují. 

Celou didaktickou částí se bude prolínat portrét s malířskými principy, které budou 

děti hravě převádět do výtvarné tvorby, pomocí různých technik kombinovaných s 

malbou. Kromě pouţití různého materiálu se zaměřuji na vnímání a pochopení 

osoby, coţ můţeme různě ztvárnit. 

Jednotlivé výtvarné činnosti pro děti jsem seřadila podle technické 

náročnosti a postupuji od jednoduchého ke sloţitému, vzdaluji se od konkrétního a 

s úkoly docházím od abstraktního ztvárnění, aţ ke konkrétnějšímu ztvárnění. Šlo 

mi o to, aby se děti snaţily odpoutat od strachu a předcházet krizi v dětské tvorbě. 

Coţ bývá nejčastějším problémem pro vyjádření skutečnosti, kdy se děti obávají, 

ţe nevyjádří skutečnou podobu osoby, nebo věci na kterou se zaměřují a obávají 

se, ţe tak zklamou svého pedagoga. Proto se v úkolech zaměřuji na to, abych děti 

dokázala povzbudit k uvaţování nad důleţitostí materiálu, barev, světla, 

charakteristiky nitra nebo lidského charismatu, temperamentu, neţ nad 

vystihnutím opravdové skutečné podoby člověka. Motivace vede pak děti 

k uvolnění a při činnosti by mělo docházet k nadšení z tvorby. Je důleţité, aby 

úkoly děti v tomto věku bavily, tak aby pro ně ztvárnění bylo radostné, snadné, 

zábavné a hravé.  

Na konci tohoto projektu, po splnění úkolů, by měly děti ideálně vnímat lidi 

kolem sebe jako rozdílné bytosti. Kaţdý jednotlivec si sám nese své popisné, 
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charakteristické symboly, které jej vystihují. Pedagog by měl vést diskuse s dětmi 

ve skupinách, aby si děti uvědomovaly i jiná moţná řešení, neţ jsou pouze ty 

jejich. Tím by mělo docházet k podpoře jejich představivosti, ale i k toleranci 

ostatních názorů a ke kritickému myšlení. Pedagog by měl dbát na to, aby se děti 

nezastavily nad jediným závěrem, ale aby si byly vědomy, ţe by mohly existovat i 

další moţné názory a postoje. Zároveň se tak naučí nahlíţet na osoby kolem sebe 

z různých úhlů pohledů, coţ by mělo ovlivnit to, ţe začnou poznávat rozdílné 

perspektivy, názory a řešení.  

Hlavním cílem je seznámit děti s jiným vyjádřením portrétu ve výtvarné 

tvorbě. Úkoly jsou zaměřené na tvorbu v interiéru, tedy vhodné do prostor škol 

nebo jiných prostor zřízených pro výtvarnou tvorbu. Nevylučuji ale ani jiné 

moţnosti, protoţe by bylo ideální, kdyby děti na úvodní hodinu šly do galerií, kde 

by se mohly seznámit s tématem portrétu v závěsném obraze. Tím bychom 

znásobili, osobní proţitek dětí kontaktem s výtvarným artefaktem a tak si lépe děti 

představily různorodé ztvárnění portrétu. Tak bychom podpořili kulturní znalosti a 

záţitky dětí. Jak jsem vyvodila ze zmiňovaného dotazníku, je důleţité děti 

směřovat k návštěvám galerií. K tomu mě napadá i známé přísloví „Co se v mládí 

naučíš, ve stáří jako kdyţ najdeš.“ 89 

Záleţí ovšem na kaţdém pedagogovi, zda bude ochoten počítat s časem 

navíc, který děti stráví v galerii a zda nevyuţije snazší cestu, třeba právě 

reprodukce obrazů na webových stránkách galerie. Myslím, ţe nejlepší by byla pro 

děti kombinace obojího, aby spatřily tradiční závěsný obraz i obraz zavěšený na 

webových stránkách. Tak by pedagog mohl docílit nejintenzivnějšího záţitku 

dítěte. 

 

2.2.2 NÁVAZNOST VÝTVARNÉ VÝCHOVY NA RVP 

Podle rámcově vzdělávacího programu dále pouze RVP, by měli ţáci splnit 

určitá očekávání, která jsou sepsána v části týkající se očekávaných výstupů. Ţáci 
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tyto cíle mohou naplnit postupným osvojováním učiva. Pro naplnění vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot v učivu jsou velmi důleţité klíčové 

kompetence pro dosaţení daných cílů z RVP ZV. To je důleţité pro osobní rozvoj 

a uplatnění kaţdého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí hodnot, které jsou 

obecně přijímané ve společnosti a obecně sdílených představ o tom, které 

kompetence mohou jedinci přispívat v jeho vzdělávání, k přípravě spokojeného a 

úspěšného ţivota i k posilnění občanské společnosti. 

Podle RVP ZV se kompetence rozdělují na šest základních: 

1. Kompetence k učení 

2. Kompetence k řešení problémů 

3. Kompetence komunikativní 

4. Kompetence sociální a personální 

5. Kompetence občanská 

6. Kompetence pracovní 

 

Důleţité je si uvědomit a správně definovat klíčové kompetence z hlediska 

výtvarného oboru. Co konkrétně by měl ţák v rámci výtvarné činnosti dělat.90 

Luboš Leisner, se jimi zabýval v kapitole „Klíčové kompetence ve výuce hudební a 

výtvarné výchovy“ v knize ICT a současné umění ve výuce, kde tým účastníků 

v rámci projektu ArtCrossing došel k tomuto závěru:91 

Kompetence k učení: se v oblasti umění projevují tak, ţe ţák přiměřeně ovládá 

techniky pro umělecké vyjádření, orientuje se v související terminologii, umí 

rozpoznat kvalitu, nebojí se zkoušet nové a umí kriticky zhodnotit výsledky své 

práce. 

                                                      
 
 
 
 
90

 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. *online+. Praha: MŠMT, 2013. s. 10. *cit. 2015-04- 
05+. Dostupné z: < http://www.nuv.cz/file/433_1_1 
91

 CHOCHOLOVÁ, Lucie (ed.), Barbora ŠKALOUDOVÁ (ed.) a Lucie ŠTŦLOVÁ VOBOŘILOVÁ (ed.). ICT a 
současné umění ve výuce - inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy. V Praze: Národní 
galerie, 2008, s. 26. ISBN 978-80-7035-378-3. 27s 



49 
 
 

Kompetence k řešení problémů: se v oblasti umění projevují tak, ţe je ţák 

schopen tvořit samostatně, dokáţe přenést své zkušenosti do podobných situací, 

nebojí se něco změnit, vnímá a přetváří prostředí své školy. 

Kompetence komunikativní: se v oblasti umění projevují tak, ţe ţák dokáţe 

dekódovat sdělení v uměleckém jazyce, umí zdůvodnit svůj názor, umí vyuţít k 

uměleckému vyjádření prostředků ICT 

Kompetence sociální a personální: se v oblasti umění projevují tak, ţe ţák 

dokáţe pracovat v týmu, vyuţívá svých dovedností k sebeuspokojení, dokáţe 

přijmout svou roli, oceňuje práci druhého. 

Kompetence občanská: se v oblasti umění projevuje tak, ţe ţák má pozitivní 

vztah a respekt k umění, akceptuje jiný umělecký názor a dodrţuje pravidla. 

Kompetence pracovní: se v oblasti umění projevují tak, ţe ţák zvládá trému, 

bezpečně uţívá materiály a prostředky, medializuje svou činnost.92 

V těchto šesti bodech je shrnuto, co by si měl student/pedagogický pracovník 

představit pod klíčovými kompetencemi v oboru výtvarné výchovy. Myslím, ţe 

jedině tak můţeme začít propojovat tuto teorii s praxí ve výuce. A zaměřit se na to, 

jak k ţákům při hodinách přistupovat, jaké metody pouţít, co po ţácích vyţadovat 

a co jim naopak umoţnit. V didaktické části se programem pro děti cíleně zaměřím 

na ţákovské osvojování některých kompetencí. Nejen při ovládání technik pro 

umělecké vyjádření a vyuţití materiálů i různých prostředků, ale také aby ţáci 

uměli pracovat s častými problémy dětské výtvarné krize a byli tak schopni při 

samostatné tvorbě přenášet své zkušenosti do výtvarných úkolů a nebát se 

pozměnit skutečnost ve své výtvarné podání. Zaměřuji se i na to, aby ţák 

docházel ve své tvorbě k uspokojení svých potřeb seberealizace. 

Podle amerického psychologa Abrahama Harolda Maslowa a jeho pyramidy 

potřeb je seberealizace na nejvyšší příčce potřeb. Proto je důleţité, aby pedagog 

dbal na to, aby ţák své potřeby mohl naplnit. 93 Maslow tvrdil, ţe „bychom měli 

zkoumat a rozvíjet vrcholné záţitky (krátké a zřídkavé momenty inspirace, extáze, 
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uvolnění tvořivé energie), jakoţ i cestu k dosahování osobního růstu a naplnění. 

Jednotlivci s největšími předpoklady k dosahování vrcholných záţitků jsou 

sebeaktualizovaní, zralí, zdraví a sebenaplnění. Kaţdý člověk je schopný mít 

vrcholné záţitky. Ti, kteří je nemají, je nějakým způsobem potlačili, nebo zabránili 

jejich vzniku.“94  

 

2.3 VÝTVARNÁ ŘADA  

2.3.1 PORTRÉT 

Poznávání portrétu v obraze 
V první části je záměrně zařazeno seznámění se s portrétem jako námětem 

obrazu. Povaţuji za velmi důleţité, aby se děti/ţáci seznámili s portrétem a s jeho 

různými autory. Pro začátek by bylo ideální, zahájit projekt přímo v prostorách 

galerie. Pokládám za důleţité, aby děti přišly do styku s originály portrétů. Tak 

bychom mohli vyvolat hluboký záţitek a posílit tak intenzitu jejich nové zkušenosti 

s portrétem v závěsném obraze. S příchodem do galerie seznamujeme ţáky s tím, 

jak se správně chovat v galerii, ţe se na artefakty nesahá a v galerii se 

nepokřikuje.  

Čas: 45- 60 min. návštěva galerie 

Pomůcky: Skicové bloky, zápisníky, fotoaparát, (pro dětskou potřebu 

zaznamenávat vzpomínky). 

Zadání: Prohlédněte si pozorně obrazy. Všímejte si, jaké barvy, znaky, 

charakteristické prvky obličeje pouţívali. Poznamenejte si do skicových bloků, co 

vás nejvíce oslovilo. Musíme však zdůraznit, ţe by kaţdý měl mít své záznamy 

z galerie. . 

Průběh: Na začátku v galerii seznámíme ţáky s tématem portrétu v obraze. Poté 

s ţáky galerii projdeme, seznamujeme je s autory (př.Typlt, Bolf, Andy Warhol, 

podle aktuální vhodné výstavy) a na obrazech je upozorňujeme na důleţitost 

barev, znaků, charakteristických prvků obličeje. Po dokončení pedagogického 
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výkladu ţáky necháme samostatně se pohybovat po galerii a zaznamenávat, co je 

osobně zaujalo. Pedagog by měl dát ţákům volnost a nechat je také pracovat ve 

skupinách, nebo samostatně podle toho, jak sami budou chtít.  

Závěr: Koncem návštěvy bychom měli rozvést diskuzi, aby měly děti prostor se 

zaměřit na vyjádření svých poznatků. Tak by měly začít prohlubovat své záţitky a 

měly by mít prostor poslechnout si názory svých vrstevníků.  

Cíl: Ţáci si uvědomí, ţe kolik je lidí, tolik je moţných ztvárnění portrétu a 

rozdílných názorů. Přijdou do styku s originálním autorským dílem, coţ by jim mělo 

prohloubit intenzitu záţitku.  

Učivo: Dokázat dekódovat sdělení v uměleckém jazyce, zdůvodnit své názory, 

uplatňování subjektivity: kaţdé dítě můţe zaujmout jiný obraz neţ druhé a něco 

jiného jim můţe připomínat.  

 

2.3.2 ZÁZNAM PORTRÉTU 

Jako další část úkolu, je tvorba ve třídě na základě návštěvy galerie. Jiţ při 

návštěvě galerie, je velmi důleţité upozornit děti na odlišné, i odlišně barevné 

vyjádření autorů. To by měly děti převáţně vidět na konkrétních ukázkách. Já si 

vybrala L. Typlta a J. Bolfa z přechozí návštěvy galerie. Oba mají společné 

ztvárnění dětského portrétu, nebo i pouze dětské figury v malbě. Ovšem jejich 

techniky, barevnost, ztvárnění i znaky v malbě jsou zcela odlišné. Na jejich dílech 

ilustrujeme, kolik moţných barev se dá na kaţdém portrétu najít.  

 

Záznam portrétu pomocí barev 

Formou hry si s dětmi ve třídě ukáţeme kolik moţných barev lze pouţít při 

tvorbě portrétu. Pedagog na úvod říká, co je na jednotlivých lidech výrazné, někdo 

má velké oči - ostře krojené rty, má rád sport nebo počítačové hry, je 

veselý/smutný, upovídaný/tichý a někdo je výbušný, jiný klidný. Pedagog se 

následovně ptá dětí, jak by popsaly: „Kdyţ se zadíváte na mě, jaké barvy vidíte?“ 

Při této diskuzi ukazuje na své ruce a mluví o různých barvách, který na nich vidí. 

„Co je na mně výrazného?“  

Čas: 15 minut: povídání, 45 minut: tvorba 

Pomůcky: Vodové barvy, štětce, čtvrtky A3, kelímky na vodu, podloţky 
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Zadání: Nejprve poţádáme ţáky, aby utvořili dvojice. Postavte se naproti sobě a 

zaznamenejte pomocí vodových barev veškeré barvy, odstíny pleti, které vidíte na 

svém spoluţákovi. Přemýšlejte přitom, co je na vašem spoluţákovi nejvíce 

výrazné a charakteristické.  

Vezměte si kaţdý ţidli, ţidle otočte zády k sobě. Posaďte se na ně, abyste seděli 

zády ke svému kamarádovi, s kterým tvoříte dvojici. Pomocí barev 

zaznamenávejte znaky svého kamaráda, ale pouze tak, abyste zdůraznili jeho 

charakteristická znamení. Pedagog zkontroluje, aby na sebe děti neviděly.  

Průběh: Rozdáme papíry, popřípadě podloţky. Děti si připraví vodové barvy, 

kelímky s vodou a štětce. Nejdříve se ve dvojicích děti naproti sobě postaví a 

budou zaznamenávat na papír různé odstíny barev (vzorník), které na svém 

kamarádovi spatřily. Aţ budou mít hotovo, budou přemýšlet, co je na jejich 

kamarádovi nejvíce charakteristické a nejvýraznější (barvy, znaky, charakteristické 

rysy). Po přemýšlení nad kamarádem pedagog děti poţádá, aby si k sobě sedly s 

ţidlemi zády k sobě. Děti pouţívají pouze barvy, které zaznamenaly u svého 

kamaráda, se kterými malují zpaměti veškeré znaky, které si představují u svého 

kamaráda jako nejvýraznější charakteristické znaky. 

Závěr: Po ukončení výtvarného úkolu, se všechny dvojice seskupí a seznamují 

další spoluţáky s tím, jak ztvárnily svého kamaráda. Pedagog rozpoutá debatu o 

tom, zda všichni s výtvarným ztvárněním spoluţáků souhlasí, a jestli by něco 

udělali jinak. 

Cíl: Záměr je naučit děti přemýšlet o výtvarném ztvárnění tak, aby při vyjádření ve 

výtvarné tvorbě neobkreslovaly skutečnost. Děti by si měly uvědomit, ţe zpodobnit 

člověka neznamená namalovat pouze jeho skutečný portrét, ale ţe ho lze 

namalovat i pomocí znaků. Při závěrečné diskuzi by měly umět zhodnotit výsledky 

své práce, přijímat kritiku, přijímat názory druhých a poučit se z odlišností druhých. 

Učivo: Schopnost tvořit samostatně, dokázat přenášet své zkušenosti, zdůvodnit 

své názory, oceňování práce druhého, akceptování jiných uměleckých názorů, 

uplatňování subjektivity: kaţdé dítě mohou zaujmout jiné charakteristické znaky. 
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Záznam tvarů pomocí světla 

Při hře světel pomocí baterky na geometrických tvarech (krychle – krabička, 

koule – míček) pedagog před začátkem plnění úkolů ukazuje ţákům, jak se mění 

barva předmětu pomocí intenzity světla a stínu na předmětech.  

Čas: 45 minut 

Pomůcky: Baterka, geometrické předměty, čtvrtky A4, vodové barvy 

Zadání: Nakreslete si na papír tři obrysy kruţnic a tři krychle. U kaţdého předmětu 

přemístíme světlo třikrát. Soustřeďte se na barevnost předmětů, kterou posléze 

zaznamenejte na papír do předem připravených tvarů. 

Průběh: Ţáci si vyslechnou úvodní slova pedagoga, přidávají se a konverzují o 

barvách, které se mění pomocí světla a stínů, také jaký vliv má na světlo a stín 

zrak. Pedagog zahájí výtvarnou hru a poţádá, aby ţáci začali zaznamenávat 

proměnlivost barev při kaţdém svícení. Zdůrazní, ţe je důleţité míchat barvy a 

soustředit se na to, kde je na předmětu stín a kde světlo. Ţáci zaznamenávají 

pomocí barevných ploch odlišné barvy do dvou trojic předmětů. 

Závěr: Na závěr všechny práce ţáci poloţí na zem. Porovnávají práce mezi sebou 

a komunikují o tom, jak se od sebe liší. Pedagog se ptá, jestli si děti myslí, ţe se 

jejich vnímání barev a vidění odlišuje. 

Cíl: Naučit děti vnímat barevnost předmětů a uvědomění si důleţitosti vlastního 

zraku.  

Učivo: Dokáţe přenášet své zkušenosti a nově naučené znalosti, vnímat a míchat 

barvy podle skutečnosti, ocenit práci druhých, schopnost tvořit samostatně. 

 

2.3.3 ZTVÁRNĚNÍ PORTRÉTU 

Jako další část projektu je samotné ztvárnění portrétu. Tyto úkoly pokládám 

za nejdůleţitější část projektu. Do teď se děti seznamovaly s obrazem 

v prostorách galerie a s různými druhy pojetí v malířské tvorbě, které se objevují 

ve všech ztvárněních portrétu. Pak jsme se zaměřili na důleţité vlivy světla, barvy 

a tvarů. Nyní se dostáváme k úkolům, kde si děti mohou vyzkoušet vše, co se do 

teď naučily. Mimo jiné se zde zaměříme na různorodé techniky v portrétním 

umění, které budeme kombinovat s malířskou tvorbou. 

  Pedagog by měl děti pouze seznámit se zadáním úkolu a nechat je 

záměrně přemýšlet, jak svůj materiál pouţijí, jaké zvolí barvy. Nechává jim více 
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prostoru na přemýšlení, aby se v dětech probouzela jejich fantazie a zkušenosti. 

Spoléháme na to, ţe jsou děti z předešlých úkolů uţ poučeny svými zkušenostmi 

a záţitky. 

 
Barevné skvrny: 

V tomto malířském úkolu se snaţíme probouzet představivost, nebo fantazii 

u kaţdého jednotlivce.  

Čas: 15 minut povídání, 45 minut tvorba 

Pomůcky: Temperové barvy, kelímky na barvy, nebo hluboká paleta, měkké 

štětce, pastelky, čtvrtka A3. 

Zadání: Vyberte si libovolné barvy, které vystihují blízkou osobu, na kterou právě 

myslíte. Do kelímku si vymačkejte trochu barvy a tu mírně rozřeďte. Trochu 

rozředěné barvy nalijte na svůj papír, ústy kaňku na papíře rozfoukejte, aby se po 

papíru více rozmístila. Nyní se zadívejte do skvrny a pokuste se nalézt části 

portrétu. Do skvrny portrét zakomponujte a pastelkami ho dokreslete. 

Průběh: Děti se s pedagogem postaví před okno a zahledí se do oblohy. Pedagog 

se dětí ptá, co na obloze vidí. Ptá se: Vidíte nějaké podoby člověka? Co vám 

mraky připomínají? Poté si vybírají barvy a v kelímku si smíchají libovolný odstín, 

barvu trochu rozředí a nakapou jí na papír. Ústy kaňky rozfoukají do barevné 

skvrny. Zamýšlí se nad svou barevnou skvrnou a pouští se do kresby portrétu. 

 Závěr: Hodinu končíme opět dialogem o vzniklých pracích. 

Cíl: Děti diskutují a zapojují svou představivost. Uvědomování si vlastních pocitů, 

zaznamenávání pocitů ve své tvorbě, probouzení fantazie, představ a 

představivosti. 

Učivo: Učí se ovládat techniky pro umělecké vyjádření, učí se schopnosti tvořit 

samostatně, nebojí se něco změnit, vyuţívají svých dovedností v sebeuspokojení. 

 
Hledání: 

Úvodem tohoto úkolu pedagog ţáky seznamuje s díly J. Bolfa, poukazuje 

na jeho techniky v malířské tvorbě, zmiňuje, ţe pouţíval voskovou techniku, kterou 

kombinoval s kvašem a malbou akrylovými barvami.  

Čas: 45 minut 

Pomůcky: Bílé voskové pastelky, papír A2, tuţka, pravítko, vodové barvy. 
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Zadání: Utvořte dvojice, kaţdá dvojice si vezme jeden papír a dvě bílé voskové 

pastelky. Pomocí tuţky a pravítka rozdělte papír přesně na polovinu. Najděte si ve 

třídě místo, můţete se posadit na zem, zůstat u stolu. Nyní máte za úkol ve dvojici 

vytvořit portrét jedné osoby z této třídy. Domluvte se ve dvojici, koho si vyberete a 

ztvárníte. Povšimněte si, ţe kaţdý máte svou polovinu papíru, do kresby si 

nesmíte zasahovat. Nakreslete zpaměti svého spoluţáka. Domluvte se ve dvojici, 

kdo si vezme jakou polovinu obličeje. Při kresbě si do své tvorby nezasahujte, 

komunikujte pouze pomocí kresby. Aţ ukončíte kresbu, vybarvěte vodovými barvy 

celý papír, tentokrát malujte, jak se vám zachce a kde chcete. 

Průběh: Ţáci se připraví a domluví se na tom, koho chtějí společně ztvárnit. Mezi 

ţáky můţe probíhat výtvarné porozumění, nebo naopak absolutní odlišnost. Kaţdý 

ţák kreslí svou polovinu stejné osoby. Na závěr pomocí vodových barev portrét 

vybarví a tím tak svou kresbu odkryjí. 

Závěr: Závěrem se portréty porovnají mezi s sebou. Děti hádají, koho dvojice 

znázornila. Dvojice sděluje své pocity, jak se jim mezi sebou spolupracovalo. 

Jednotlivci mluví o moţné barevnosti, znakách a svých pocitech.  

Cíl:  Naučit ţáky soustředění a spolupráci, vnímání druhého v uměleckém 

vyjádření. 

Učivo: Schopnost spolupráce (práce v týmu) vs. samostatnost, nebojí se něco 

změnit, dokáţe dekódovat sdělení v uměleckém jazyce, umí zdůvodnit svůj názor, 

akceptuje jiný umělecký názor a dodrţuje pravidla. 

Poznámka: V průběhu kresby pedagog pozná, zda spolu dokáţe dvojice 

spolupracovat, nebo zda kreslí kaţdý podle sebe. Záleţí, zda na sebe naváţou a 

jestli tak bude konečná fáze působit harmonicky. 

 

Portrét v symbolech koláţe: 

Jako další část projektu je tvorba ve třídě. Na úvod této hodiny seznámíme 

děti s koláţí, která pravděpodobně vychází z francouzského slova „collage“, 

v českém překladu by to znamenalo lepení. Tato technika zahrnuje řadu 

výtvarných technik, které se dají kombinovat s lepením tisku, reprodukcí obrazů na 

fotografiích, z textilií nebo nalezených předmětů.  
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Pedagog seznamuje také děti s malířem a spisovatelem 

Jiřím Kolářem. Byl to český umělec, který se narodil 

v Protivíně a působil i zemřel v Praze. Ve své tvorbě 

pouţíval několik originálních technik, na které sám přišel. 

Ve svých básních pouţil postupy podobné koláţi, roláţe 

nebo muchláţe. Dětem můţeme na jeho koláţi ilustrovat 

jeho hravost ve výtvarném pojetí. Pedagog můţe i 

předčítat jeho básně pro zvýšení pocitů před výtvarnou 

tvorbou.95  

Čas: 60 minut 

Pomůcky: Staré noviny, časopisy, lepidla, temperové barvy, štětce, textilie, čtvrtky 

A3 

Zadání: Vyberte si kaţdý jednoho člena vaší rodiny: maminku, tatínka, 

sourozence, babičku. Přemýšlejte nad tím, co vašeho rodinného příslušníka  

nejvíce vystihuje. Poté pomocí časopisů, textilii a fotografií vytvořte podobiznu této 

osoby. Můţete si osobu představovat, myslet na jeho/její charakteristické 

vlastnosti, co rád dělá, jestli se často mračí, nebo usmívá. Zkuste všechny tyto 

znaky vnést do portrétu. 

Průběh: Poţádáme ţáky, aby si rozmysleli a připravili veškerý materiál, který by 

vystihoval rodinného příslušníka. Poté dětem rozdáme čtvrtky a povzbudíme je, 

aby začaly pracovat na svém výtvarném ztvárnění. Můţeme děti upozornit, ţe 

mají k dispozici kromě materiálu na koláţ také barvy. Pokud by chtěly nějaký znak 

domalovat, mají moţnost pouţít i barvy a štětce. Důleţité je do jejich tvorby 

nezasahovat. 

Závěr: Vzniklá díla pokládají děti na zem, vedle sebe. Společně nad díly 

diskutujeme. Ptám se dětí na to, koho si vybrali. Ostatní děti říkají, jak jim osoba 

přijde sympatická a snaţí se uhodnout charakteristické znaky této osoby. Je 

nutné, aby pedagog dětem umoţnil, aby kaţdý ţák, je-li to moţné, měl prostor 

                                                      
 
 
 
 
95

 Dostupné z: online, cz.wikipedia/JiříKolář 

Obr. 14 Ukázka výtvarnékoláţe 
autora 
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Obr. 15 Vlastní tvorba, ukázka 
parafráze na tvorbu Warhola pro 
ţáky. 

vyjádřit své myšlenky i pocity. Rozhodně není vhodné, aby pedagog děti do 

něčeho nutil.  

Cíl: Ţáci si uvědomí důleţitost charakteristických znaků u osoby, také moţný 

počet znaků, které jedinec má. Zároveň zjišťují, ţe kaţdý člověk je velmi odlišný. 

Seznamují se s další technikou pro výtvarné vyjádření, která je moţná při tvorbě 

portrétu. A dochází k uvědomování si vlastních pocitů, které dokáţou 

zaznamenávat ve své tvorbě. To vede k probuzení dětské fantazie, představ i 

představivosti. 

Učivo: Ţák přiměřeně ovládá další techniky pro umělecké vyjádření, nebojí se 

zkoušet nové. Podpora samostatné tvořivosti, ţák zvládá trému, bezpečně uţívá 

materiály a prostředky.  

 

Tvorba autoportrétu: 

Posledním, a myslím, ţe nejnáročnějším, úkolem pro tuto věkovou skupinu 

je jejich vlastní podobizna. Děti dopředu o tomto úkolu informujeme, protoţe je 

potřeba, aby přinesly na A4 vytisknutou fotografii s vlastním portrétem. Autoportrét 

je pro tuto skupinu velmi náročný. Spousta dětí 

se můţe ztvárnit spíše tak, jak si myslí, ţe 

vypadají, nebo jak by vypadat chtěly. 96 

 Ale protoţe děti ztvárnily uţ spoustu portrétů lidí 

kolem sebe, je důleţité, aby si uvědomily i samy 

sebe.  

Děti se do této doby učily, jak jsou důleţité 

znaky, barvy, světlo, stín, myšlenky a obecně 

jejich fantazie a vlastní názor. Učily se obcházet 

reálně ztvárnění, pomocí různých hravých 

                                                      
 
 
 
 
96

ROESELOVÁ, V. Didaktika výtvarné výchovy V, nejen pro ZUŠ, přepracované vyd. Praha:  Univerzita 

Karlova, 2003, ISBN 80-7290-129-x. 
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výtvarných technik. Na úvod této práce ukáţeme ţákům umělce A. Warhola, jedná 

se o amerického umělce a vůdčí osobnost amerického hnutí pop-art. Věnoval se 

ve své tvorbě portrétům a proslavil se portréty známých osobností, jako byla 

americká zpěvačka, herečka, modelka Marilyn Monroe. Dětem na tomto 

ilustrujeme, kolik různých kombinací barev autor pouţil v několika pojetích 

jediného portrétu.97 

Podle knihy Umění a kýč od T. Kulky, je pop-art absolutní negací kýče, 

v 60. letech tak změnil výtvarné umění. Ironie je největším nepřítelem kýče.98 

Silmon Wilson řekl: „Pop-art je umění, které osvobodilo od důstojnosti vysokého 

umění.“99 Naopak Warhol řekl: „Kaţdý je umělcem.“100 Myslím, ţe pedagog by 

Warholovu větu mohl pouţít při motivaci dětí. Aby se děti ztotoţnily s názorem 

Warhola, ţe i ony mohou být umělci. 

Čas: 3-4 hodiny 

Pomůcky: Akrylové nebo temperové barvy, houbička z polyuretanu (na mytí 

nádobí), barevné papíry A4, pauzovací papíry/průhledné papíry, tuţky obyčejné (k 

obkreslování), fotografii (vlastní fotografii vytisknutou minimálně ve formátu A4), 

nůţky (nejlépe malé nůžky, vhodné i nůžky na nehty), papírové lepenky                                                                          

Zadání: Vytvořte si z pauzovacího papíru šablonu, vlastní fotografii upevněte 

lepicí páskou. Posléze připevněte na fotografii jeden z pauzovacích papírů. Máte 3 

pauzovací papíry, na kaţdý p. papír obkreslete samostatně tyto tvary: 

1) Tvar hlavy 

2) Tvar vlasů 

3) Linie, očí, vlasů, úst 

Tyto tvary, vystřihnete z pauzovacího papíru, tak abyste vytvořily tři šablony 

vašeho portrétu.  

                                                      
 
 
 
 
97  technika sítotisku, A. W. Vlastní zjednodušení techniky pro výtvarnou tvorbu, pomocí šablony, 

autoportrét 
98

 KULKA, Tomáš, Umění a kýč, Praha: Torst, 2000, ISBN: 8072151282 
99

 Tamtéž. 
100

 Tamtéž. 
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Upevněte si důkladně barevné papíry, na který upevněte kousky lepicí pásky svou 

první šablonu (tvar hlavy). Šablonu vytupujete pomocí houbiček a barev. Dbejte na 

to, abyste nanášeli spíše malé vrstvy barev a suchou barvu, aby se vám šablona 

nepodlévala. Tento postup opakujte u všech tří šablon, které přenesete na jeden 

papír. Pokud chcete, můţete zkoušet více kombinací. Podmínkou ale je mít 

alespoň 2-4 různorodé podobizny. Na závěr můţete zkusit přidat i třetí barvu, 

abyste ţákům umoţnili si vyzkoušet co nejvíce moţností. 

 

 

Průběh: Vyberte si vţdy maximálně dvě barvy, které zkombinujete v jedné vlastní 

podobizně. Rozhodněte se, které barevné pozadí papíru zvolíte.  

Poznámka: Jako podklad jsem zvolila barevný papír, barevné pozadí dětem 

pomůţe lépe posunout pozadí a vyhnout se tak prostoru v pozadí, který dětem 

často dělá problém. Co se týká formátu, myslím, ţe formát A4, je častým 

problémem a stereotypem ve výtvarné výchově. Proto upřednostňuji, aby si podle 

své fotografie děti formát ořízly. Důleţité je jen, aby se formát fotografie shodoval 

s papírem, na který děti budou přenášet své šablony. 

Závěr: Vzniklé podobizny poloţí děti na zem. Pedagog můţe dát dětem prostor 

k vyjádření vlastních pocitů z tvorby. Ptá se dětí, které barvy zvolily a zda je zvolily 

za nějakým účelem. Na závěr povídání společně vyberou vţdy sudý počet 

vzniklých podobizen, které ze zadní strany spojí lepicí páskou, tak aby vzniklo 

jedno dílo z vícera podobizen.  

Obr 16. -17. Autorské fotografie, 

ukázka výtvarného postupu. 
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Cíl: Uvědomění si důleţitosti barevných kombinací pro vyjádření svého 

portrétu/podobizny. Seznámení s další malířskou technikou pro znázornění 

podobizny. 

Učivo: Ţák přiměřeně ovládá techniky pro umělecké vyjádření, orientuje se 

v související terminologii, umí rozpoznat kvalitu a kriticky zhodnotit výsledky své 

práce, zvládá svou trému, bezpečně uţívá materiály a prostředky, medializuje 

svou činnost. 

 

2.3.4 ZAVĚŠENÍ 

Naprosto poslední částí projektu je prezentace vlastních výtvorů. Protoţe 

se od začátku děti snaţily pochopit pojem portrétu v závěsném obraze, je 

nezbytné jejich práce zavěsit. Pro uvědomění vlastní tvorby a prezentaci před 

rodiči, pedagogy nebo spoluţáky, mohou děti své práce obhájit. Tento finální úkol 

pokládám za velmi zásadní a vnímám ho jako symbol, klasického přenosného 

obrazu. Navazujeme také na návštěvu galerie, kdy si děti mohou připomenout své 

pocity a svou zkušenost mohou propojit se svým posledním úkolem.  

Čas: 2 hodiny instalace, 1 hodina prezentace 

Pomůcky: Nástěnky, závěsné lišty, nastřelovací pistole, svorky, špendlíky, 

oboustranné lepenky, nůţky (…) 

Zadání: Nainstalujte na chodbách školy svůj závěrečných cyklus portrétních prací. 

Prezentujte svou tvorbu před diváky (rodinou, učiteli, ţáky atd.).  

Průběh: Vzpomeňte si na návštěvu galerijních prostorů, jak byly portréty 

v obrazech v prostorách galerie nainstalované. 

Závěr: Na závěr projektu, by bylo vhodné uspořádat ukázku prací pro rodiče a 

přátele školy. V tuto dobu mají děti moţnost pro prezentaci vlastních prací. 

Cíl:  Jde o to, naučit děti obhájit vlastní výtvarnou tvorbu, aby se nebály vyjadřovat 

vlastní pocity a pohled na ţivot. Tím by si mohly děti lépe uvědomit vlastní pocity, 

které promítají i do své prostorové tvorby. Děti by se měly naučit přetvářet interiér 

školy a nebát se změnit ho zavěšením svých prací.  

Učivo: Umí kriticky zhodnotit výsledky své práce, ţák je schopen tvořit 

samostatně a nebojí se něco změnit, vnímá a přetváří prostředí své školy, ţák 

dokáţe dekódovat umělecký jazyk a umí zdůvodnit svůj názor. 

  



61 
 
 

3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části bakalářské práce se snaţím zabývat vším, o čem jsem se 

do této doby zmiňovala: barva, význam symbolu, kombinace barev, vlastní 

vnímání námětu a pohled na lidi kolem nás. Ve volných obrazech se snaţím 

popsat to, jak na mě dětská tvorba i samotné děti působí. Záměrně se snaţím o 

hravost kombinací technik, které mou malbu oţivují. Různorodými techniky malby, 

se snaţím poukázat na dětskou fanazii ve výtvarné tvorbě, která je nezbytná pro 

mou tvorbu i pro tvorbu dětí. 

Tuto kombinaci technik, vnímám jako symbol jejich představivosti a 

osobnosti. Tím poukazuji na to, ţe je velmi důleţité si s výtvarnou tvorbou více 

„hrát“.  

Slovy A. de Saint-Exupéry: „Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to 

pamatuje.“ 101 

Malířskou technikou se zabývám dlouhou dobu. Vývoj mé malířské tvorby a 

zájem o malování je velmi důleţitý pro praktickou část této bakalářské práce. Jak 

je zřejmé, bez předešlých zkušeností, na kterých svou tvorbu stavím, by tyto práce 

nemohly vzniknout.  

Zájem o výtvarnou tvorbu ve mně vzbudil můj dědeček, který ve svém 

volném čase maloval. Pamatuji si, ţe zdobil hrnečky, které pod jeho rukama vţdy 

vykvetly. Často jsme spolu sedávali u stolu a on mě učil malovat. Časem jsem se 

rozhodla tvořit také. V druhé třídě základní školy jsem začala docházet do ZUŠ 

v Čakovicích, kde jsem se seznámila s dalšími výtvarnými techniky. To ve mne 

vzbudilo touhu po malířské tvorbě a já jsem se tak rozhodla studovat na Střední 

umělecké škole, obor uţitá malba.  

 Proto jsem se rozhodla pro téma závěsný obraz. V první moment si 

vzpomenu na chvíli, kdy kráčím po chodbách střední uměleckoprůmyslové školy a 

                                                      
 
 
 
 
101 EXUPERY, S., Antoine de, Malý princ (ebook), *online+.Athenem,citáty, Vývoj portrétu a malby v mé 

tvorbě 
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nastupuji do prvního ročníku na obor uţitého malířství. Na chodbách je spousta 

zavěšených obrazů a já se na všechny obrazy nevěřícně dívám.  Na zdech byly 

práce studentů, kteří splnili jiţ všechny poţadavky pro ukončení maturitního 

studia. Jednalo se o jejich závěrečné práce.  Říkám si sama pro sebe: „To přeci 

nemohu dokázat.“ Ale kdyţ tu znovu kráčím po čtyřech letech mého studia a na 

stěnách vidím mezi zavěšenými obrazy i své, tak se pousměji a uvědomuji si své 

pokroky.  Vím, ţe malba je to, čím se chci zabývat i nadále.  

Na střední škole, jsem se mohla zaměřovat a rozvíjet svou malbu. Můj 

zájem o volný obraz a ztvárnění lidí se mnohem více prohluboval. Postupně mne 

začalo zajímat, jak obraz vzniká, jakým způsobem je moţné v obraze zachytit 

člověka. A tak jsem sama začala zkoušet další techniky, jako je šablonování, 

koláţe a další.  Techniky vám přiblíţím lépe ve své dokončené tvorbě. 

 

3.1 VZTAH K VÝTVARNÉMU TÉMATU 

Portrét pro mě vţdy v malířské tvorbě značil mnohem více neţ pouhou 

podobiznu člověka. Uţ jako mladé děvče jsem pocity, schopnosti, ale i rozdílná 

zadání znázorňovala pomocí portrétů. Lidská tvář pro mně vţdy byla vhodným 

popisným ztvárněním, pro výtvarnou tvorbu. I kdyţ tvář nebyla proporčně správně 

vyváţená, znázornila jsem pomocí ní spoustu námětů (cirkus-klaun, smutek-slzy, 

Vánoce-rodina). Opravdu ve většině zadání, si vţdy představím pocit ve tvářích 

lidí nebo jedné osoby. Dalo by se říci, ţe se vţdy jednalo o symbol v mé malířské 

tvorbě, ke kterému jsem se neustále vracela. Lidé mě vţdy velmi zajímali, 

několikrát jsem se přistihla, ţe si u lidí všímám opravdových detailů a často 

zkoumám jejich tváře. Pokud se ocitám v dopravním prostředku, jako například 

mám, namysli městkou hromadnou dopravu. V dopravním prostředku, se kolem 

sebe velmi často dívám na lidi, kteří se ocitají v mé blízkosti, a všímám si jejich 

tváří. Myslím, ţe mé citlivé vnímání, patří mezi nejhlavnější vyjádření i důleţitým 

zváţněním pro výtvarný jazyk, v mé tvorbě.  
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  Saint-Exupéry také napsal: „Vše co je v člověku krásné, je očima 

neviditelné.“102  

Velmi často vybírám pocitově vhodné barvy, které by danou osobu správně 

reprezentovaly. Je spousta krásných věcí kolem nás, míst, i rozdílných způsobů 

pro vyjádření, ale mě ze všeho nejvíc vţdy zajímali lidé. Právě proto jsem zvolila 

obor s pedagogickým zaměřením, protoţe tvorba je krásná, ale mnohem krásnější 

je spolupráce s lidmi. Proto jsem se rozhodla, ve volném obraze ztvárnit to, co mi 

je nejbliţší a můj vřelí vztah ke studovanému oboru. Ve svém souboru obrazů, 

znázorňuji pedagogickou praxi při výtvarné výchově, pomocí portrétu dětí, 

materiálů, technik, kombinaci barev a snaţím se přitom drţet i klasické malby. To 

vše přenáším do hlavního zadání bakalářské práce a to do volného obrazu. 

 

3.2 KONCEPCE VÝTVARNÉ ČÁSTI 

Obraz je prostředkem pro rozsáhlou a různorodou výtvarnou oblast, na 

který má nejvyšší vliv lidská činnost. Můţeme mu říkat také volný obraz, coţ je 

trojrozměrný předmět, který má hlavní funkci zavěšení na libovolné zdi. Ať visí na 

jakékoliv zdi, nese si s sebou vţdy autorův pohled na ţivot, pocity i vliv jeho 

vnímání. Na to se zaměřuje také J. Aumont ve své knize Obraz. 103  

Ve své podstatě je zprávou, kterou autor ztvární pomocí vhodných prostředků pro 

ztvárnění jako je: barva, materiál a různé technologické postupy vhodné pro 

malbu. 104 To vše můţe ovlivňovat naše vnímání pomocí zkušeností a zraku, tedy 

čtení obrazu díky divákovi, pozorovateli, nebo pokud chcete, konzumentovi umění. 

105 
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 EXUPERY, S., Antoine de, Malý princ (ebook), *online+.Athenem,citáty, Vývoj portrétu a malby v mé 
tvorbě 
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 AUMONT, J., Obraz, Praha: Akademie múzických umění, 2010, ISBN 9788073311650 
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 SLÁNSKÝ, B., Technika v malířské tvorbě: malířský a restaurátorský materiál, Praha: SNTL, 1976 
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 ROESELOVÁ, V. Didaktika výtvarné výchovy V, nejen pro ZUŠ, přepracované vyd. Praha: 

Univerzita Karlova, 2003, ISBN 80-7290-129-x 
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3.3 REALIZACE 

Protoţe se zaměřuji nyní na portrét v obraze, je pro mě důleţitý vlastní 

pohled na portrét dětí. Vybrala jsem si portréty dětí, které jsem kdysi učila na 

výtvarných kurzech. Po dobu kurzů neboli krouţků výtvarné výchovy, vzniklo 

nespočet fotografií a tak jsem měla z čeho vybírat. Podle fotografií, jsem tak mohla 

snadno vybrat vhodné tváře dětí, které jsem pak mohla lépe kompozičně i barevně 

sladit. To vše přenáším na plátna ZO, neboli obrazu volného, který je nejdůleţitější 

součástí této BP. Materiální prostředky v mých pracích mi napomáhají zachytit 

portréty dětí, které jsem sama vyučovala při výtvarné výchově. Nejedná se sice 

přímo o děti, které by pracovaly na tvorbě činností z této didaktické části. Důleţité 

pro mě bylo znázornit především ty, se kterými jsem přišla do osobního kontaktu a 

tak lépe mohu vyjádřit vlastní pocity v malbě.  

Prostřednictvím podkladu pod malbu, se pro mě stává obraz vhodným 

prostředkem pro finální ztvárnění této práce. Zaznamenávala jsem, vlastní pohled 

na děti různorodou kombinací technik, na klasický volný obraz. Přesto jsem se při 

výtvarné tvorbě snaţila zaměřit na vše, co patří ke klasickému malířskému 

ztvárnění u závěsného obrazu. Drţela jsem se tak od začátku příprav potřebných 

při malbě a vhodných postupů. Od napínání plátna na blind rám, úpravy podkladu 

pod malbu, aţ po samotnou tvorbu. Je důleţité zvolit vhodnou kombinaci technik, 

aby se nenarušila malířská tvorba a techniky se snášely, rozhodla jsem se pro 

akrylovou malbu s kombinací koláţe a šablonování. Na jednom obraze jsem 

zkusila ztvárnit část i pomocí techniky impasto, kdy jsem barvu nanášela přímo 

z tuby. Vše jsem vytvořila na připravený podklad plátna, jehoţ míry jsou 80x60 cm, 

plátno jsem si sama napnula. 

  Nejprve jsem si na přichystané plátno předpřipravila pomocí pravítka síť 

čtverců 20x20 cm. Kaţdý čtverec nese vhodnou podkladovou barevnost, kterou 

jsem zvolila k jednotlivým portrétům dětí. Do vzniklých dvanácti čtverců, jsem 

znázornila dvanáct portrétů dětí, pomocí technik zmíněných výše. Protoţe se ale 

jedná o soubor prací, tento obraz doprovází následně tři další portréty dětí, 
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tentokrát ve formátu 35x45 cm, tyto obrazy jsou opět malovány akrylovými 

barvami. 106 

         

                        

  Přemýšlím o kompozici, kombinaci barev, kombinaci vhodných technik, 

materiálů, které by se vhodně snášely i kompozičně vyvaţovaly. Práce s dětmi ve 

mně naopak vţdy probouzela „to hravé dítě“, které můţe nechat volný průchod 

své vlastní fantazii. Snaţím se o to i při tvorbě finálních obrazů, které tvoří jeden 

cyklus prací. 

  Inspirací pro mne byla tvorba současných malířů, kteří ve své tvorbě 

vyuţívají dětský portrét. Můţete najít více v teoretické části. Jsou jimi Lubomír 

Typlt, Josef Bolf i Andy Warhol a další, kteří se zaměřují i na zajímavé kombinace 

technik ve své tvorbě.  
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 SLÁNSKÝ, B., Technika v malířské tvorbě: malířský a restaurátorský materiál, Praha: SNTL, 1976 

 

Obr. 18. -19. Úprava podkladu 
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3.4 JE TO KÝČ? 

Myslím, ţe kaţdý se při své tvorbě zamýšlí, zda se budou finální verze líbit 

divákům. Nejen já  i jiní výtvarníci jsou ke své tvorbě velmi kritičtí. Zeptala jsem se 

na otázku: „Nejsou mé práce pro diváky kýčem? Jak je mohou esteticky soudit?“ 

Odpověď jsem se snaţila hledat v knize Umění a Kýč od Tomáše Kulky. 

Pro tuto část se mi velmi zalíbil citát od Aristotela ze Stageiry: „Kdo chce 

správně poznávat, musí nejprve správným způsobem pochybovat.“107
 

                                                      
 
 
 
 
107

 BATÁK, Matěj., Velká kniha citátů,Praha: PLOT,s.184 2011 ISBN 9788074280399 

Obr. 20 (80x60 cm) Autorská tvorba dětí při výtvarné výchově, série dvanácti portrétů. 

 

Obr. 21-22-23 35x45cm) Tvorba dětí při výtvarné výchově, I.-III 
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Kulka psal o tom, ţe seriózní umělci se vyhýbají citově nabitým tématům. Pokud 

se pro ně, ale nakonec rozhodne, volí takový efekt, aby na díle nebyl závislý. 

„Pravý umělec nemá zájem o předem zaručený efekt.“ 108 Tím nechci tvrdit, ţe 

bych se sama povaţovala za umělce, ale spíše chci upozornit na barevnost a 

hravost technik, které od práce tyto obtíţné vlivy mohou snadno odvracet. Myslím, 

ţe kombinace technik v mých obrazech velmi podpořila malbu.  

Úmyslně pouţívám techniky, které jsem pouţila v dětské didaktické části. 

V portrétech kombinuji malbu akrylem, šablonování, techniku kvaše, ale i koláţ.  

Subjektivní pojem kýč vyvolává zdání více významů. Proto jeho definice 

bývají často velmi sporné a značně individuální. Ve mně pojem kýč vyvolává velmi 

kritickou představu nevkusného díla, který působí na vnímání lidí a manipuluje 

s nimi, s jejich citovými oblasti. V dnešní době je rozšířený a lze ho najít poměrně 

všude kolem nás.   

Umberto Eco se přiklání k názoru Walthera Killyho, který vnímá kýč jako 

typický prostředek, jak se snadno prosadit a publikovat zobrazení skutečného 

světa, zatímco se publikum těší druhotnou imitací prvotní síly obrazu. 109 

 To znamená, ţe masová kultura je dostupnější na rozdíl od prvotní kultury. 

Kýč je tedy komunikativním prostředkem, který chce v publiku vyvolat určitý efekt. 

Zaměřuje se proto na to, jak by měl efekt kýče konzument nebo divák přijímat. 

Podle Eca se kýč zaměřuje na citovou stránku cílové skupiny.  

Následující úryvek vypovídá o tom, ţe kýč divákovi vnucuje citovými efekty svou 

myšlenku „těmito efekty, zdokonaluje jistou výsadní estetickou zkušenost.“ 110 

Já se ale přikláním ke knize Umění a Kýč od Tomáše Kulky, který k definici 

kýče přistupuje následovně. Ztotoţňuje se s částí názoru Eca, ţe kýč zobrazuje 

témata, které jsou všeobecně povaţována za krásná, a tak mají silný emocionální 

náboj. Kulky říká: „Téma, které je zobrazované, musí být zpravidla hned 

                                                      
 
 
 
 
108

 KULKA, T., Umění a kýč, Praha: Torst, 2000, ISBN: 8072151282 

 
109

 ECO, U., Skeptikové a těšitelé. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda,s.79-80 1995. ISBN 80-205-0472-9 

110
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identifikovatelné.“ Přesto ale kýč neobohacuje lidské asociace spojené se 

vzniklým tématem. Tak se kýč vyznačuje tím, ţe se podřizuje ideálům dané doby a 

zobrazuje to, co je všeobecně povaţováno v dnešní době za krásné a nic v díle 

neponechává fantazii. Z pohledu diváka, se kýč vyznačuje tím, ţe nerozšiřuje 

obzory, neobohacuje naši zkušenost o nové aspekty reality. 111 

Podle románu Nesnesitelná lehkost bytí od Milana Kundery, se objekt kýčem 

stává tehdy, pokud v nás vyvolává tento pocit: „To je krásné!“, ale s úvahou „To je 

tak krásné, ţe nás to dojímá.“112 

Protoţe se Kulka této problematice široce věnuje ve své knize, rozhodla jsem se 

zmínit části, které mě nejvíce zaujaly. Podle tohoto textu tak kriticky soudím a 

smýšlím o svém souboru prací. Uţ ale teď mohu napsat, ţe Kulka nepovaţuje 

díla, které se vyznačují autorovým názorem a fantazií za kýč. 

Je důleţité si uvědomit, ţe to co nazýváme kýčem, by nemuselo být za kýč 

povaţováno před sto lety. Také různé společnosti, které se liší od naší kultury, 

mohou mít rozdílné názory. Stejně jako se měnil pohled na obraz, tak se měnily 

pohledy na dnešní a včerejší kýč.  

Italský kritik umění, filosof i malíř Gillo Dorfles říká: „Kýč má vnější 

charakteristiky umění, ve skutečnosti je však falzifikací umění.“ Naopak Matei 

Calinesen upozorňuje, ţe „samotný pojem kýč je bytostně spojen s pojmy imitace, 

podělku, povrchu a s tím, čemu říkáme estetika klamu a sebeklamu.“ 113 Dalo by 

se tedy vyloţit, ţe kýč je pouze reálným ztvárněním, nese funkci estetickou, tak 

aby se opravdu líbil společnosti. Stává se proto můj cyklus obrazů kýčem, kdybych 

chtěla, aby mé obrazy někoho upoutaly? Nejde zkrátka pouze o jednu funkci kýče 

a tak snadné zařazení. S těmito úvahami zkoumám spíše kriticky své vzniklé 

obrazy. Pokud se budeme bavit o obraze a jeho malbě, měl by se kýč 
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pravděpodobně vyznačovat nedostatkem dovedností. To ale není bohuţel tak 

snadno zřetelné.  

Z hlediska barevnosti malby by se dalo říci, ţe jemná subtilní sladěnost 

barev je vlastností negativní. Výrazy jako jemné a subtilně sladěné, povaţujeme 

zpravidla za kladné hodnocení uměleckého díla, ale poznámku o křiklavých 

barvách si můţeme naopak vykládat kriticky. 114 

Aby se obraz nepovaţoval za kýč, měl by se řídit tím, ţe je důleţité, aby 

umělecké dílo bylo vţdy ţádoucí díky jednotě, komplexnosti a intenzitě. Tedy 

z mého pohledu je nejdůleţitější celek uměleckého díla a jeho účinnost.  

Všeobecně uznávané dílo, nemusí být esteticky dobré, zatímco bezvýznamné 

dílo, můţe být z estetického hlediska výborné, coţ zní poměrně paradoxně.  

Takové estetické soudy by měly vést k tomu, ţe nedostatek umělecké hodnoty 

není sám o sobě postačujícím důvodem k diskvalifikaci kýče. Abychom ukázali na 

to, ţe kýč má hlavní funkci takovou, ţe si na umění pouze hraje. Nejde o to, ţe má 

kýč estetické nedostatky, ale také není ničím zvláštní a nepřináší divákům nový 

pohled na svět. Tudíţ je ani nijak neobohacuje. 

Další důleţitý rys se vyznačuje tím, ţe všechny komponenty díla jsou 

navzájem v takovém vztahu, ţe nemůţete přidat další tah štětcem, protoţe je 

ztvárnění téměř perfektní. Sjednocené, perfektní dílo se vyznačuje tím, ţe bychom 

ho dalším tahem štětce pokazili. V obraze bývá vše na svém místě, přesně tam 

kde to má být. 115 

Leon Batista Aleberti říká: „Krásu budu definovat jako harmonii všech částí, které 

jsou k sobě sladěny v takových vztazích a proporcích, ţe nelze bez újmy nic 

přidat, ubrat či upravit.“ 116 

Na začátku této kapitoly jsme si řekli, ţe vnímání uměleckého díla závisí 

především na divákovi. Jak se zdá, kýč balancuje v hraniční míře intenzity a 

rozezná se tak, ţe je jeho estetická intenzita extrémně nízká. Z pohledu diváka, 
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nemusí být kýč formou špatného umění, záleţí pouze na způsobu dívání a 

vnímání pozorovatele, diváka nebo konzumenta.  

Posledním a nejzákladnějším rozdílem, který je potřeba zmínit, je fakt, ţe kýč 

přitahuje, vyvolává líbivou reakci konzumentovi. Jeho obsah je okamţitě 

identifikovatelný. Umění na rozdíl od kýče obohacuje naše proţitky.117 

Často mne napadá myšlenka: „Co kdyţ se “mé ztvárnění“ nebude někomu 

líbit?“ nebo „Co, kdyţ mě někdo nepochopí?“ Podle toho soudím, ţe kdyţ jsem 

záměrně neprahla po dokonalém ztvárnění, které by se lidem mělo záměrně líbit, 

tak se v mém výtvarném podání nejedná o výtvarný kýč. Nesnaţila jsem se o 

manipulaci citů diváka a proto se tak vzdaluji hlavním myšlenkám a zásadám 

kýče.   
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4 ZÁVĚR 

Na závěr bych chtěla říct, ţe vypracování této bakalářské práce mi dalo 

opravdu mnoho zkušeností. Získáním nových vědomostí, jsem si utřídila své 

názory souvisejících s tématem volného obrazu, i s mou vlastní tvorbou. Dokonce 

mě práce donutila rozšířit si vlastní vnímání a tak jsem se začala na spoustu věcí 

dívat, z jiného úhlu pohledu. Závěsný obraz pro mě ze začátku byl snadné téma. 

Postupem objevování, zkoumání a prohlubování znalostí, jsem zjišťovala, ţe se 

jedná o opravdu rozsáhlé téma, které nesnadno vysvětlím jedním pojmem, ale 

naopak musím pouţít více sloţitých pojmů. Tyto pojmy mají nesmírně významnou 

roli, která se váţe na dvě slova, závěsný a obraz. Bez nich a bez vlivu člověka, ať 

uţ z pohledu diváka, pozorovatele nebo malíře, by nemohl závěsný obraz 

existovat. Kromě toho mě velmi ovlivnila i didaktická část a plánování celého 

projektu. Zaměřováním se na problematiku dětského výtvarného projevu, tedy na 

kritickou skupinu dětí, které jsou tímto ve své tvorbě ovlivňovány. To pro mě bylo 

velmi přínosné i pro mou budoucí kariéru pedagoga. 

Hlavním důvodem proč jsem si zvolila toto téma, byla moţnost jeho 

širokého uchopení. Cesta k současnému konceptu práce, byla velmi dlouhá a 

několikrát změněná. Při hledání vhodných podkladů a studia volného obrazu, jsem 

si uvědomila vlastní vztah k tomuto tématu, které pro mě bylo inspirativní, jak v 

autorské tvorbě, tak i pro činnosti v dětské tvorbě. Z počátku jsem chtěla tvorbu 

dětí zakládat více na realitě a seznamovat je s historií malířského umění. Po 

nastudování více podkladů k tomuto tématu, jsem si uvědomila, ţe kvůli krizi 

výtvarného projevu, by to nebylo vhodné. A raději jsem se s činnostmi záměrně 

oddálila od popisného zobrazování. Zjistila jsem, ţe je vhodné vyuţívat 

součastných prostředků i v dětské tvorbě. 

Se svou výslednou prací jsem proto spokojená a mohu říci, ţe mě velmi 

obohatila o vědomosti a nové poznatky, také i o nové zkušenosti spojené 

s malířskou tvorbou a metodami portrétního ztvárnění.  Propojení volného obrazu 

s portrétem, vnímám jako velmi náročné ztvárnění, které ale lze s dětmi velmi 

snadno uchopit. Bohuţel mám z praxe zkušenosti i takové, ţe pedagogové se 

většinou náročným námětům vyhýbají, nebo je často nedokáţou ţákům pomoci 
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lépe uchopit. Myslím, ţe je to ale něco, co dokáţe ţáky dobře motivovat k novému 

objevování a novým způsobům ztvárnění.  
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7 ZADÁNÍ K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI: 

Téma: Závěsný obraz 

Anglické téma práce: Painting on Display 

Klíčová slova: Obraz, malba, portrét, kontext, technologie 

Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Zdenek Hůla 

Řešitel: Denisa Jurčová - zadáno vedoucím/školitelem 

Zásady pro vypracování 

Zkoumejte vznik a vývoj volného závěsného obrazu. Jaký význam má v 

současném 

výtvarném provozu zobrazení lidského portrétu. 

Vytvořte soubor portrétů dětí s pouţitím jejich výtvarných prací. 

Ověřte moţnosti v zobrazování osob, portrétů v dětském výtvarném projevu. 

Navrhněte 

technické a technologické, didaktické postupy, které umoţní dětem uchopit tento 

výtvarný 

problém. 

Předběţná náplň práce 

Bakalářská práce zkoumá vznik závěsného obrazu a zásadní mezníky v 

proměnách v 

průřezu historie. Zabývá se chápáním a vnímáním závěsného obrazu z pohledu 

autora i 

konzumenta umění. Výsledkem jsou závěsné obrazy s portréty dětí namalované 

autorem a navrţené didaktické postupy, které umoţní dětem uchopit výtvarný 

problém 

 


