
 

Přílohy 

I. Tvorba žáků kvinty šestiletého gymnázia – MIMIKA 

     

     

  

Reakce na reklamní spot Nemyslíš, zaplatíš! 

   

Reakce na reklamní spot Bobika 



 

   

Reakce na reklamní spot Otrivin 

II.  Tvorba žáků tercie osmiletého gymnázia – GESTIKA 

 

  



 

III. Tvorba žáků kvinty šestiletého gymnázia – KINEZIKA 

 



 

 

 



 

IV. Tvorba žáků kvinty šestiletého gymnázia – POSTURIKA 

   

Důvěra (vlevo gotické sousoší, vpravo barokní sousoší) 

  

Uznání (vlevo gotické sousoší, vpravo barokní sousoší) 



 

  

Milenecký vztah (vlevo gotické sousoší, vpravo barokní sousoší) 

  

Neopětovaná láska (vlevo gotické sousoší, vpravo barokní sousoší)  



 

V. Tvorba žáků kvinty šestiletého gymnázia – PROXEMIKA A HAPTIKA 

 

 

  



 

VI. Autorský projekt: PARTNERSKÉ ETUDY 

 
Pár A: „Průměrný výraz tváře“ 

 
Pár B: „Průměrný výraz tváře“ 

 
Pár C: „Průměrný výraz tváře“ 



 

  

Pár A: Co on se domnívá, že ona k němu cítí (vlevo), co ona k němu cítí (vpravo) 

  



 
 

Pár A: Co ona se domnívá, že on k ní cítí (vlevo), co on k ní cítí (vpravo) 

  



 
 

Pár B: Co on k ní cítí (vlevo), co ona se domnívá, že on k ní cítí (vpravo) 

Pár B: Co ona k němu cítí (vlevo), co on se domnívá, že ona k němu cítí (vpravo)   



 
 

Pár C: Co on k ní cítí (vlevo), co ona se domnívá, že on k ní cítí (vpravo) 

Pár C: Co ona k němu cítí (vlevo), co on se domnívá, že ona k němu cítí (vpravo)  



 
 

Zleva: žena A: typický postoj muže A, žena C: typický postoj muže C, muž C: typický postoj ženy C 

Zleva: muž B: typický postoj ženy B, žena B: typický postoj muže B 



 
 

Vzájemné pozice ve spánku:  

Pár A: muž hnědá, žena černá 
Pár B: muž modrá, žena zelená 
Pár C: muž žlutá, žena červená  



 
 

VII. Pracovní list k tématu proxemika, haptika 

Seřaď chronologicky umělecké slohy od nejstaršího po nejmladší: 

o Renesance 

o Barokní sloh 

o Gotický sloh 

o Románský sloh 

Jednou z nejvýznamnějších gotických staveb v Praze je: 

o Letohrádek královny Anny 

o Chrám sv. Víta 

o Klementinum 

o Klášter augustiniánů kanovníků 

Co je typické pro gotické stavby? (tento trend se promítal rovněž do sochařství a malířství té doby) 

o Vertikalismus (protažení do výšky a postupné zužování a odhmotnění jako symbolické přiblížení k 

Bohu) 

o Horizontalismus (tendence zobrazit prvky nižší, ubíhající do stran jako symbol nízkého postavení 

člověka vůči Bohu) 

o Ani jedna možnost není správná 

Která z charakteristik nejlépe vystihuje barokní sochu? 

o Dílo je plastické, prostorové, jako by vystupovalo směrem k divákovi. V rozvinutých gestech zachycuje 

neopakovatelný okamžik. Rozevlátost pohybů, hra světla a stínů naznačuje ustavičný pohyb 

o Dílo je ve většině pohybově strnulé a nedynamické. Tenduje směrem vzhůru. Postavy jsou útlé, jejich 

výrazy prosté radosti nebo utrpení. 


