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Anotace 

Diplomová práce Obrazy z bible (ikonografie některých námětů no-
vozákonních evangelií jako východisko k tematizaci vyučovacího celku ve 
výtvarné výchově) se zabývá možnostmi didaktizace novozákonního pří-
běhu a jeho vizuálně-znakového systému. V širší rovině se práce dotýká 
problematiky interpretace, významu ve výtvarném umění v kontextu teorie 
umění a úloze ikonografie v této oblasti. Z pohledu oborové didaktiky se 
věnuje empirickému divákovi a jeho způsobu vytváření významu v in-
terakci s uměleckým dílem. Ve výzkumné části zjišťuje znalosti systému 
novozákonní ikonografie u  empirického diváka a jeho schopnost číst vizu-
álně obrazná sdělení. Praktická část navrhuje a dokumentuje průběh něko-
lika vyučovacích celků, které se snaží o různorodou tematizaci námětu bib-
lické ikonografie. Součástí diplomové práce je interaktivní CD-ROM Nový 
zákon ve vizuální kultuře, který je návrhem didaktického materiálu se-
znamujícího s ikonografií narativních scén nového zákona.   

Klíčová slova 

Ikonografie, nový zákon, význam ve výtvarném umění, interpreta-
ce, empirický divák, výtvarná výchova, znalost, interakce s uměleckým 
dílem,  narativní scéna, apokryfy, aktuální význam, kontext, intervizualita, 
vytváření nových významů 

Abstract 

Diploma Thesis Images of Bible (some New Testament’s Gospels 
themes as a thematical resource to art education lessons) deals with possi-
bility to didactic use of New Testament narratives and visual-signs system 
in art education. In larger extent it covers broad issue of interpretation and 
meaning in visual art in art theory contexts. It introduces function of ico-
nography in that realm.  From didactics branch side it dwells on empirical 
spectator and his new meanings generating in interaction with artwork. In 
research part it investigates New Testament’s iconography knowledge of 
empirical spectator. Also it attends to his ability to read pictorial represen-
tations. Practical part of diploma thesis designs and documents a few les-
sons, that aspires to motley conception of biblical iconography themes in 
education. As a supplement of diploma thesis there is an interactive CD-
ROM “New testament in visual culture” enclosed, which is a project of 
educational document introducing New Testament’s iconography. 

Key Words 

Iconography, New Testament, Meaning in the visual art, interpreta-
tion, empirical spectator, art education, knowledge, interaction with picto-
rial representation, narrative scene, apocrypha, actual meaning, context, 
intervisuality, new meanings generating 
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1 ÚVOD 
Název mé diplomové práce je Obrazy z bible (ikonografie některých 

námětů novozákonních evangelií jako východisko k tematizaci vyučovací-
ho celku ve výtvarné výchově). V širším slova smyslu navazuji jednak na 
téma vizuálního vnímání a významu ve výtvarném umění, jednak, 
z didaktického hlediska, na vzdělávací rozměr výtvarné výchovy.  

Má práce se zabývá problematikou studenta VV, empirického divá-
ka, v kontextu označování a tvorby významu vizuálně obrazných vyjádře-
ní. Tato obecná problematika je konkretizována tématem práce – na všech-
ny jevy nahlížím skrze náměty a výtvarná díla související s novozákonní 
ikonografií.  

Důvodem k volbě ikonografie novozákonních témat byl jednak její 
velký vliv na vizuální kulturu naší civilizace a to nejen v minulosti, kdy, 
např. ve středověku ovlivňovala podstatnou část celé výtvarné produkce, 
ale i dnes, kdy přežívá jak v modifikované podobě hlavních typů např. 
v reklamě, ale stále také ovlivňuje, skrze příběhy a jejich význam, tvorbu 
mnoha umělců. Dalším důvodem je velmi dobré zpracování tohoto tématu 
v odborné literatuře, dostupnost primárních textových zdrojů a nepřeberné 
množství obrazných materiálů toto téma reflektujících. V neposlední řadě 
pak také mé přesvědčení, že toto téma, vzhledem ke svému vlivu na naši 
kulturu, patří do výuky VV. Velkou výhodou, ale i komplikací, novozá-
konního tématu je jeho živost a neukončenost. Na rozdíl např. od starších 
památek, u nichž dokážeme kulturu, která je ovlivnila uzávorkovat a do 
určité míry popsat, kultura křesťanská je i se svými artefakty stále otevřená 
a vyvíjející se. K této živé kultuře je přirozeně v naší společnosti nelhostejný 
vztah. Díky tomu, že téma není vnímáno jako neutrální může nastat určitá 
obava s jeho tematizací ve škole ve své práci se snažím řešit i problematiku 
jeho didaktizace.  

1.1 OBSAH A STRUKTURA PRÁCE 

V pěti hlavních kapitolách popisuji nejprve teoretický pohled na 
ikonografii, problematiku významu ve výtvarném umění a charakteristiku 
empirického diváka. Druhá část je zaměřena na výzkum, který hledá od-
pověď na to, jak je význam a ikonografie novozákonních příběhů známá a 
přístupná studentům střední školy a gymnázia. Výsledky výzkumu osvět-
lují pozici studenta ve třetí části, kde jsou navrženy a zdokumentovány 
vyučovací celky, které se snaží komplexně seznámit s novozákonní ikono-
grafií z nejrůznějších možných pohledů. Čtvrtá část obsahuje chronologic-
ký výčet nejčasněji zpracovávaných narativních námětů z nového zákona a 
jejich ikonografii. Tato část je zároveň hlavní složkou interaktivního CD-
ROMu, který má podobu návrhu didaktického materiálu, který by mohl 
sloužit jako pomůcka ve výuce a při vyhledávání informací. V páté kapitole 
je na příkladu vývoje tématu Poslední večeře dokumentována ona již zmí-
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něná živost a proměnlivost novozákonního příběhu a jeho zobrazování. 
Kratičkým výzkumem je doplněna informace o čitelnosti nejnovějších in-
terpretací v očích studentů. 

Součástí příloh diplomové práce je již zmíněný interaktivní CD-
ROM Nový Zákon ve vizuální kultuře a druhé CD, které obsahuje text di-
plomové práce, podklady a tabulky pro výzkumnou část, obrazovou do-
kumentaci prací studentů a podkladů pro výuku k didaktické části, a další 
související materiály. Součástí tištěných příloh práce je slovníček novozá-
konních postav a jejich ikonografie (ten je zároveň v interaktivní formě ob-
sažen na CD-ROMu), přílohy k výzkumné části, a některé materiály použi-
té v rámci výuky. 

Diplomová práce v tištěné podobě obsahuje částečný obrazový do-
provod, ale jeho větší díl je na obou CD. 

1.2 OSOBNÍ PŘÍSTUP A VZTAH K TÉMATU 

V úvodu diplomové práce bych ráda shrnula i svůj osobní postoj 
k tématu Obrazů z bible. Psala jsem, že toto téma není v naší společnosti 
chápáno jako neutrální. Já se o takový přístup snažím. Nejsem věřící, a 
křesťanskou kulturu, literaturu a artefakty vnímám jen jako hodnotnou a 
nedílnou součást naší civilizace. Doufám, že můj pohled vykazuje dosta-
tečnou míru objektivity a že není zatížen ani příslušností ke křesťanskému 
názorovému okruhu, ani antipatií a vymezováním se vůči němu. 

Věřím, že si zachovávám dostatečnou míru úcty k náboženskému 
vyznání ,a že má práce v tomto směru není urážlivá, znevažující ani baga-
telizující. Ve skutečnosti se ve svém přístupu otázkám víry vyhýbám. Ře-
ším artefakty, složitý a nesmírně zajímavý znakový systém křesťanské kul-
tury a jeho projevy ve vizuální kultuře. V částech, kde vykládám ikonogra-
fii biblických příběhů mě nezajímá teologický Kristus Spasitel, ani religio-
nistický Ježíš historický. Popisuji mýtus, historicky vzniklou kompilaci nej-
různějších textů, názorů a výkladů, které ovlivnily výtvarné umění. 

Úvaze o možnostech a nástrahách tohoto přístupu píšu detailněji 
v úvodu k didaktické části práce. 

1.3 ORIENTACE V TEXTU 

Text je členěn do několikaúrovňových kapitol. To je vyjádřeno jak 
čísly, tak i odlišeným fontem. Orientaci v nich usnadňuje seznam na začát-
ku práce. Využívám dva typy odkazů. Prvním jsou poznámky pod čarou, 
které doplňují a rozšiřují text, nebo uvádějí odkaz na literární zdroj názoru, 
který v textu prezentuji a převzala jsem ho z práce jiného autora. Druhým 
typem jsou poznámky na okraji. Ty odkazují k souvisejícím textům nebo 
dokumentům, které jsou součástí mé práce na jiném místě (ať už v tištěné 
nebo elektronické podobě). Také tyto poznámky obsahují doplňující popis 
k objektům na stránce. 
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Značky používané v poznámkách na okraj:  

→ odkazuje k souvisejícím informacím a uvádí jejich polohu v textu nebo 
v příloze. 

▪ doplňuje informace k textu na aktuálním místě 

Vložené obrazové přílohy jsou číslovány a jejich seznam je uveden 
na konci práce. Pokud na některou obrazovou přílohu odkazuji, uvádím 
jak její číslo, tak číslo související textové strany. 
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2 OBRAZY, BIBLE A ČTENÍ VÝZNAMU  
Širším rámcem mé diplomové práce o novozákonní ikonografii je 

problematika významu ve výtvarném umění, vizuální gramotnost a mož-
nosti čtení a komunikace prostřednictvím znakového systému vizuální kul-
tury. V této kapitole se zabývám problematikou teoretických východisek, 
pokusím se definovat základní předpoklady a pojmy své práce, která se 
pohybuje na rozhraní diskurzu výtvarné výchovy, teorie umění a kulturní 
antropologie.  

2.1 MOŽNOSTI INTERPRETACE VIZUÁLNĚ OBRAZNÉHO VYJÁDŘENÍ 

Otázka významu ve vizuálně obrazném vyjádření byla v tradiční 
teorii umění chápána jako rekonstrukce původní intence autora.1 Bylo sna-
hou odhalit, co tvůrce nebo zadavatel hodlal dílem vyjádřit, jaký byl jejich 
záměr. V této kapitole se pokusím naznačit jak teorii, která se k tomuto 
typu interpretace snaží dojít velmi sofistikovanou a v mezích možností 
objektivní metodou, tak i polemiku s možností interpretace a odhalení 
obecně platného pravdivého výkladu. 

2.1.1 Čtení významu podle E. Panofského 

Erwin Panofsky ve své teorii hledá cestu jak objektivně popsat 
vnitřní strukturu a význam díla. Vychází z předpokladu, že struktura díla 
odpovídá struktuře myšlení.2 Umělecké dílo pak nabývá významu díky 
logicky skloubeným a objasnitelným prvkům. 

Panofsky uvádí, že výtvarní dílo má tři roviny významu. Každé ro-
vině významu odpovídá jedna rovina interpretace3, ty všechny je třeba po-
znat a pochopit, chceme-li se dostat k vlastnímu obsahu díla. 

První rovina4 významu výtvarného díla je rovina konvenční, nebo přiroze-
ná. Přirozený význam obrazného sdělení je dán interpretací a pojmenová-
ním zobrazených prvků. Jedná se o hledání motivů v obraze, o tzv. předi-
konografický popis, ve kterém jsou rozlišeny postavy, zvířata, rostliny, 
další prvky a kompoziční vztahy. Pochopení vztahů mezi jednotlivými 
prvky lze dojít popisu zobrazeného děje, atmosféry… 

K úspěšné interpretaci přirozeného významu je třeba praktická zku-
šenost5 se čtením vizuálně obrazných sdělení, aby mohly být ve spleti čar a 
barevných ploch odhaleny a vymezeny jednotlivé motivy. 

                                                      
1 Kesner 1997, s.34 
2 Cit. Chalumeau 1997, s.69 
3 Chalumeau 1997, s.70 
4 Všechny tři roviny popisuji podle E. Panofkeho 1981, s. 35–42 
 a J-L Chalumeaua 1997 s.69-75 
5 Panofsky 1981 s.37 tvrdí, že každý je schopen např. rozpoznat tvář žoviální od zamračené. 
Úskali předikonografického popisu vnímá v tom, že člověk nedokáže rozpoznat neznámé 
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Druhou rovinou významu je význam konvenční, nebo ikonografický. 
V této fázi interpretace dochází k rozšifrování jednotlivých motivů díla. 
Pomocí ikonografického rozboru mohou být pojmenovány postavy, určen 
námět díla a odhalen záměr autora v tom smyslu, že je možno říci, co zob-
razil. Aby bylo možno přečíst konvenční význam díla je třeba znát konven-
ce. Jinými slovy je třeba se orientovat ve znakovém systému, který obraz 
používá, rozumět jednotlivým společensky daným kódům. Je třeba znát 
literární prameny, příběhy, náměty a tzv. dějiny typů, které poukazují 
k dobové zakotvenosti určitého typu zobrazení. 

Aby mohl být úspěšně proveden druhý krok interpretace, je třeba 
nejdříve v prvním kroku přesně přečíst jednotlivé motivy k rozboru. 

Třetí rovina významu uměleckého díla je tvořena obsahem, nebo vnitřním 
významem. Ikonologická interpretace, pomocí, které se lze k vnitřnímu 
významu dostat, uvádí dílo do kontextu doby, v níž vzniklo, uvažuje spo-
lečenskou situaci, přínos autora a jeho mentální nastavení. Rovina ikonolo-
gické interpretace zpětně objasňuje a dodává hlubší smysl jak problematice 
kompozice a motivů z první roviny rozboru, tak i ikonografické popisné 
rovině. 

Aby bylo možno interpretovat obsah díla je jednak třeba velmi 
dobře pochopit a popsat význam přirozený a konvenční a navíc být obe-
známen s podstatnými tendencemi lidského myšlení. Ikonologická inter-
pretace je činností syntetizující (na rozdíl od předchozích analytických kro-
ků), uvádí dílo do nejširších souvislostí a popisuje tak významy, kterých si 
vůbec nemusel být autor, žijící ve své době a bez odstupu. 

Panofského teorie má ambici na to být teorií objektivní vědeckou a 
exaktní. Jedná se o interpretační přístup,,ý popisuje ale nesoudí, přináší 
systém rozboru, který je teoreticky přenositelný a neovlivněný názory a 
postoji interpreta. Ačkoli má tato teorie mnoho problémů a omezení, které 
popíši dále, je dodnes přínosná a používaná. 

2.1.2 Poststrukturální kritika 

Koncem 60 let 20. století ovlivnila teorii umění rozvíjející s literární 
kritika, antropologie a sémiotický a dekonstruktivní přístup. Tyto myšlen-
kové proudy zahrnované pod poststrukturalismus zpochybnily některá 
základní východiska interpretace v dějinách umění. 6 

                                                                                                                                       
předměty, třeba staré nástroje apod. myslím, že mnohem větší problém by mohl nastat u 
díla, s nímž se naše praktická zkušenost nesetkává vůbec, tam, kde se míjí náš znakový 
systém se systémem v němž je dílo vytvořeno. Může jít o zobrazení pocházející z jiné kul-
turní oblasti. Tento problém je řešen například u M. Fulkové v článku K principům zobra-
zování v některých neevropských kulturách. INSEA 2000, in  
http://visions.cz/media_activism_theory/k_principum_zobrazovani_v_nekterych_neevropsk
ych_kulturach 
6 Kesner, 1997 s. 15 
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Jedním z těchto východisek bylo tradiční pojetí dějin umění vývojo-
vých, lineálních s možností historicky objektivního zkoumání. Proti tomu je 
prosazována představa diskursivního prostoru, v němž se mísí nejrůznější 
vlivy. 

Další zpochybnění tradiční teorie umění, kterou postrukturalismus 
přinesl se týká objektivity interpretace. Epistemologický problém, problém 
pravdivé interpretace, je založen na pojetí autora díla i interpreta jako „ce-
listvé nadčasové entity, založené na jakési obecně lidské univerzální podstatě.“7 
Jako takový je interpret schopen vyložit celistvou autorskou intenci. Post-
struktirální myšlení ovšem odmítá možnost celistvého obecně platného a 
pravdivého významu, který autor do své práce vložil, a interpret jej může 
nalézt. Zejména dekonstrukce relativizovala všechny pojmy včetně pravdy, 
významu a obsahu. Jaques Derrida, zakladatel této myšlenkové tradice 
tvrdil, že význam znaku nemůže být nikdy odhalen, že je donekonečna 
odkládán, význam tedy při interpretaci neustále uniká.8  

Význam díla vzniká až v rámci procesu výkladu. Hraje zde roli jak 
původní záměr autora, tak divák, jeho subjektivita. To, že je relativizována 
možnost objevit v uměleckém díle obecné pravdivý obsah, odhalit původní 
záměr autora, ještě neznamená, že je možná interpretace jakákoli. „Uspoko-
jivá interpretace neusiluje o „Pravdu“, musí ale být originální, pravděpodobná a 
odpovídat faktům – měřítkem její hodnoty je přijatelnost – obecný konsenzus vě-
decké komunity“9 

Myslím, že záležitost relativizace je velmi závažná zejména 
v prostředí školy. Poznatek, že neexistuje jeden správný výklad je na jednu 
stranu nesmírně přínosný. Dává teoretický podklad k tomu, že chceme ve 
výtvarné výchově po studentech, aby poznali komunikační roli díla, aby 
skrze vizuálně obrazné vyjádření objasnili roli autora, interpreta a příjem-
ce.10 Chceme zkrátka, aby s obrazy komunikovali, ne aby jim někdo předlo-
žil jejich význam11. 

Problém v relativizaci vidím v tom, že k ní autoři tohoto konceptu 
dospěli pravděpodobně po velmi dlouhé době a se spoustou teoretických 
znalostí, za pomocí kterých by jistě, podle tradičního pojetí interpretace, 
mohli význam díla nalézt. Bojím se, že svoboda, která z této relativity plyne 
v podobě nemožnosti nesprávného výkladu, povede u studentů, ale i u 
ostatních, k tomu, že se spokojí s prvoplánovým dojmem, nebudou mít 
potřebu zkoumat široké souvislosti díla aby se mu přiblížili. Bojím se, že 
hrozí možnost schovat se za „Já to vidím takhle.“ 12 Myslím, že hodnota 

                                                      
7 cit. Kesner, 1997 s. 18 
8 Citace Derridy u Rugera Scurtona in Britské listy 11.8.2004 
9 cit. Kesner, 1997 s.20 
10 Rvp g s. 53 
11 Problematikou pasivního a aktivního vztahu k výtvarné výchově a výtvarnému umění se 
zabývá např. Vančát, 2000, s.147-7 
12 Vím, že v dnešní době, kdy je kladen důraz na samostatné myšlení  a tvůrčí přístup  k 
vyučování se mohou zdát mé obavy zvláštní.  Nechceme, aby se studenti učili mechanické 
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svobody a relativizace objektivity je v tom, že k ní člověk dospěje, ne že je 
mu předložena, aby na ní stavěl. 

2.1.3 Ikonografie a její funkce 

Podle slovníku cizích slov je ikonografie definována jako 1. způsob 
zobrazování představ výjevů a postav, zvláště náboženských a mytologic-
kých 2. nauka o způsobu tohoto zobrazování, o obsahu a významu symbo-
lických znaků na starých obrazech; nauka o portrétech zvláště významných 
historických osobností.13 

Tato definice je z mého pohledu zajímavá hned z několika důvodů. 
Jednak omezuje působnost ikonografie na starého umění, jednak jakoby 
shrnovala kritiku, které se ikonografické metodě dostalo ve chvíli nástupu 
postmoderny a relativizace. 

Ikonografii bylo vyčítáno, že je pouze metodou zabývající se luště-
ním zdrojů, že se utápí v detailu a pomíjí celky. Ještě větší problém byl s  
ikonografickou interpretací, která předpokládá jediný celiství záměr vý-
tvarného díla, které autor zakódoval a divák, s detailní znalostí kódu opět 
rekonstruuje. Význam tak leží mimo dílo, to je pouze vodítkem, jak k němu 
dojít.14 

Ikonografie však své místo v teorii umění neztratila. Její potenciál je 
totiž v tom, že uvádí výtvarné dílo do kontextu. Ten už není chápán pouze 
jako textový zdroj vyobrazení, ale mnohem šířeji, zejména se zaměřuje na 
vizuální a kulturní kontext v němž se autor nacházel. 

V tomto směru je zajímavý koncept analytické ikonografie Huberta 
Damishe. Ten nevnímá ikonografii pouze jako služku dějin umění, která 
zaznamenává, třídí a klasifikuje znaky a atributy. Vnímá problematiku in-
terakce- čtení významu díla, které není statické, ale vytváří nové významy. 
Damish dává ikonografii hloubku. Přirovnává obraz a jeho sygnifikát k 
duši a tělu. Z mého pohledu je velmi přínosná myšlenka, na níž do určité 
míry stavím ve vyučovacích celcích, totiž že smysly vnímatelné tělo obrazu  
by mělo vyvolávat u diváka touhu poznat duši.15 

Tento typ pojetí ikonografie je mi velmi blízký, osobně ji chápu jako 
nástroj, který dává možnost hlubšímu porozumění. Ne interpretaci, která 
by odhalila a exaktně popsala obsah, protože ʺdušiʺ nelze rozebrat na jed-
notlivé komponenty, ale je možno se jí přiblížit. Je možno komunikovat, 

                                                                                                                                       
postupy, chceme, aby vyjadřovali svůj názor, aby projevili individualitu a kritické myšlení. 
Následující doměnku nemám podloženou žádnými informacemi, jen vlastní zkušeností a 
vzpomínkou na léta strávená na střední škole. K projevení vlastního názoru stačí naprosté 
minimum snahy. Není třeba se nic učit, ale není třeba ani přemýšlet. Stačí pouze vysledovat 
pár frází a při např. hodnocení výtvarného díla se tvářt zaujatě. I kvůli této zkušenosti se 
věnuji vyčovacímu rozměru výtvarné výchovy a snažím se vyhnou dojmologiím. 
13 cit Akademický slovník cizích slov , 1998, s. 320 
14 Kesner 1997, s. 33 
15 Chalumeau, 2003, s.99-101 
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možná ve stejně nepravdivé/pravdivé rovině jako bez znalostí a analýzy, 
ale na mnohem hlubší a intimnější úrovni. Jsem přesvědčena, že stojí za to 
ve výuce předat spolu se základními a znalostmi, obohacujícími kulturní 
rozhled, i tuto možnost hlubšího estetického zážitku ze zasvěcené komuni-
kace s dílem na úrovni jeho znakového systému. 

2.2    EMPIRICKÝ DIVÁK 

Velká část mé diplomové práce je věnována výzkumu a něj navazu-
jících didaktických částí. Ve výzkumech se zabývám právě empirickým 
divákem16, studentem, který teoreticky přichází k interakci s uměleckým 
dílem nepoznamenán teorií umění, znalostí ikonografie ale rozhodně ne 
bez zkušeností a bez názoru. 17 Jeho zkušenost je tvořena vlivy, s nimiž se 
dosud setkal, odpovídá jeho kontextu. Vnímáním vizuálního díla pak tento 
divák dochází k tzv. aktuálnímu čtení, k aktuálnímu významu.18  

Interpretace vizuálního podnětu vniká jako proces aktualizace mo-
delu reality v mysli. Dochází k porovnávání aktuálně vnímaného s již exis-
tující představou.19 Právě porovnáním existující představy, vzešlé z dobo-
vého kontextu s vizuálním sdělením které může užívat úplně jiný znakový 
systém, než na který je divák zvyklý může dojít k velmi zajímavým postře-
hům a zjištěním. Aktuální vnímání empirického má půvab dětského po-
hledu, který je nový a tím pádem i objevný.  

Ve výzkumech zjišťuji, nakolik jsou studenti v oblasti novozákonní 
tématiky (která v mé práci vymezuje a zužuje zkoumaný prostor) empiric-
kými diváky a nakolik mají znalosti nulté k vnímání uměleckého díla na 
další úrovni. Myslím, že na konci vyučovacího procesu by měli být studenti 
vybaveni natolik, aby byly schopni číst i jiné než pouze aktuální významy 
děl, aby přestali být empirickými diváky a stali se diváky zasvěcenými.  

V minulé kapitole jsem psala o teorii Huberta Damishe, za dává teo-
retický podklad tomu, že věřím, že ztrátou snadného, prvního, nového a 
vzrušujícího pohledu člověk nepřijde o estetický zážitek z díla. Jsem nao-
pak přesvědčena, že se tento prožitek prohloubí. 

                                                      
16 Tento termín zavedl Norman Bryson 
17 Fulková 2003, s.129 
18 Aktuální význam se do značné překrývá s přirozeným významem, jak jej definoval Pa-
nofsky (kapitola 2.1.1). Ve své práci tyto pojmy používám více méně jako synonyma. Chápu 
je jako význam, který vniká porovnáním vizuální informace s běžnou zkušeností. V tomto 
směru je aktuální význam dynamičtější a přesnější než přirozený význam. Přirozený vý-
znam má být obecný, kolektivní všeobecně pochopitelný, aktuální význam je odvozen z 
individuální zkušenosti jedince. Tím, že se osobní zkušenosti do značné míry překrývají s 
obecnou zkušeností své doby mě ve výzkumech a další části práce vede k tomu příliš to 
nerozlišovat. Věnuji se ale především významu individuálnímu, aktuálnímu. 
19 Vančát 2000, s. 99 
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3 EMPIRICKÝ DIVÁK A IKONOGRAFIE – VÝZKUM 
Tato část mé diplomové práce má za úkol uvést teoretická výcho-

diska do souvislosti se školní realitou. Chce popsat, jakým způsobem jsou 
studenti, s nimiž v rámci výuky pracuji schopni vnímat, reflektovat a vy-
tvářet významy vizuálně obrazných vyjádření. Zajímá mě, jaké znalosti si 
nesou do výuky, na co je možno navazovat i jaký způsob vytváření kontex-
tů a nových narativů je jim blízký. 

Všechny své výzkumné otázky jsem řešila se studenty středních 
škol, nebo nižšího stupně osmiletého gymnázia. Tato věková kategorie od-
povídá mé aprobaci a zároveň i věku studentů, s nimiž se setkávám ve ško-
le při výuce. 

Otázky, které ve výzkumech kladu, jsou zaměřeny na téma novozá-
konní ikonografie a na vizuální gramotnost při čtení a interpretování vý-
tvarných děl ovlivněných touto tématikou. Toto omezení širokého a zají-
mavého tématu vizuální gramotnosti, schopnosti vytváření nových narati-
vů a čtení významů ve vizuální kultuře je dáno zaměřením mé diplomové 
práce.  

3.1 ZNALOST NOVOZÁKONNÍ IKONOGRAFIE 

První část mého výzkumu se týká znalosti novozákonních příběhů a 
jejich ikonografie. Zajímalo mě, jak dobře znají studenti toto téma a zda 
jsou schopni aplikovat své znalosti a zkušenosti při interpretaci vizuálně 
obrazných vyjádření. Závěry tohoto kvantitativního výzkumu jsou pouze 
orientační, jak bude detailně rozvedeno v kapitole týkající se metody. Zjiš-
ťovala jsem pouze základní údaje o současném stavu poznání u studentů, 
nezajímám se o příčiny výsledků. Jistě by bylo možno zpracovat průzkum 
detailnější, který by odpověděl nejen na otázku, jak studenti novozákonní 
ikonografii znají, ale také na to, jak se k vědomostem dostali, proč jsou, 
nebo nejsou v testu úspěšní, co je ovlivňovalo. Za pomoci didaktického 
testu jsem zjišťovala úroveň vstupních znalostí studentů. Tyto informace 
mohou sloužit jako východisko pro tematizaci výukových celků ve VV. 
Díky tomu, že se nesnažím zjistit na čem znalosti závisí, nezjišťovala jsem u 
respondentů přesný věk ani pohlaví nebo charakteristiky týkající se nábo-
ženského vyznání apod., což by bylo ke zkoumání souvislostí zapotřebí. 

Otázka: Jak jsou studenti schopni aplikovat své znalosti novozákonního 
příběhu a ikonografie při vnímání vizuálně-obrazného sdělení?  

Hypotéza: Studenti znají novozákonní příběh a jsou schopni rozlišit vizu-
álně obrazná sdělení týkající se tohoto příběhu. Ve figurativních zobraze-
ních s novozákonní tématikou dokáží rozlišit námět a hlavní postavy. Stu-
denti z větší části nebudou schopni určit postavy a děje vycházející 
z detailní znalosti textu bible a ne z obecné znalosti příběhu. 



 

 
19

                

  Celkové počty respondentů   

  Celkem   GJK  SPŠE VOŠ   

  59   25  23 11   

  %   42,37  18,64 18,64   
                

Metoda výzkumu Pro zjištění dat potřebných o odpovědi na výzkumnou 
otázku jsem zvolila kvantitativní metodu binárně skórovaného didaktické-
ho testu. Tento test měl formu dotazníku s otevřenými položkami.  

3.1.1 Tvorba testu 

Didaktický test má podobu dotazníku, pro testování byla vytvořena 
pouze jedna jeho varianta. Skládá se ze záznamového archu s otázkami a 
z obrazové přílohy. Při tvorbě testu, výběru obrazových ukázek a formulaci 
jednotlivých položek jsem použila ústní předvýzkum. Ten proběhl jednak 
u skupiny studentů Gymnázia Jana Keplera, kteří se pak zkoumání nezú-
častnili, jednak u dospělých empirických diváků. 

Test jsem se snažila zformulovat tak, aby obsahoval jak otázky jed-
noduché, u kterých jsem předpokládala úspěšnost řešení blížící se 100%, 
tak i velmi detailní při jejichž řešení by došlo k rozvrstvení výsledků. 

Jako obrazový materiál pro kvantitativní zkoumání jsem zvolila čty-
ři desky z Vyšebrodského oltáře. Důvodem je jednak jejich velká ikonogra-
fická a symbolická propracovanost, tak i srozumitelnost a názornost, s níž 
jsou tyto obsahy figurativní formou předávány. Toto dílo téměř neobsahuje 
prvky, které by nebyly závislé na příběhu a jeho symbolickém výkladu, 
proto je čitelné a nezavádějící, což potvrdil i předvýzkum. 

3.1.2 Zadání 

Test byl nejprve zadán v rámci hodiny výtvarné výchovy dne 22. 2. 
2007 v tercii Gymnázia Jana Keplera. Zkoumání se zde zúčastnilo 25 stu-
dentů ( dále je tato skupina označována jako GJK)20. Při předběžné analýze 
testů se ale ukázalo, že výsledky, kterých tito studenti dosáhli jsou velmi 
dobré, lepší než jsem předpokládala. Proto jsem zvolila zadání u kontrolní-
ho vzorku 23 studentů z 2. ročníku Střední průmyslové školy elektrotech-
nické Františka Křižíka (dále SPŠE) a u 11 studentů navazující Vyšší od-
borné školy elektrotechnické (dále VOŠ). Výsledky těchto skupin budou 
porovnány níže.Testování probíhalo anonymně a čas pro vyplnění testu 
nebyl omezen. 

3.1.3 Globální charakteristika respondentů  

Testování se 
zúčastnily tři různé 
skupiny responden-
tů, jejich poměr a 
počty udává tabulka 
č.1. 

                                                      
20 V kapitolem, která se zabývá didaktizací novozákonního námětu popisuji svou práci 
s tímto tématem ve výuce studentů GJK. Nejedná se ale o studenty, kteří se účastnili testu, 
znalosti respondentů nebyly v tomto směru ovlivněny mou výukou. 

 
 
 
 
→ Dotazník, klíč 
správných odpo-
vědí i obrazový 
doprovod testu 
jsou uvedeny 
v Přílohách č. II, 
V., a III.  na konci 
práce. V barevné 
podobě jsou pak 
součástí CD 
Přílohy v adresá-
ři Výzkum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Tabulka č. 1 
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  C e lko vé  h o d n o ce n í tes tů    

    B ez P   s  P    

    P R Ů M Ě R  %   P R Ů M Ě R %    

  C elko v ě  15 ,12  71 ,99   15 ,57  7 4 ,13    

  G J K  16 ,44  78 ,29   17 ,00  8 0 ,95    

  S P Š E  13 ,74  65 ,42   14 ,11  6 7 ,18    

  V O Š  15 ,00  71 ,43   15 ,36  7 3 ,16    
                

 

Při analýze výsledků testu i jeho jednotlivých položek jsem všechny 
tři skupiny sloučila, ale uvádím i výsledky oddělené. Přesto, že to není 
mým záměrem, je možno porovnat úspěšnost řešení, a tedy míru znalostí, 
u tří skupin lišících se jak věkem, tak zaměřením studia. 

3.1.4 Celkové hodnocení testů 

Test byl navržen jako binárně skórovatelný, tedy za správnou od-
pověď 1 bod, za špatnou, nebo vynechanou 0 bodů. Při hodnocení jsem ale 
využila škálu třístupňovou (1/2 bodu) za odpověď „napůl“ Uvádím jak 
výsledky získané binárním skórováním ( bez P), tak citlivější výsledky s 
„půlbody“( s P). 

V testu bylo možno dosáhnout maximálně 21 bodu. 

Hypotéza: Předpokládala jsem, že průměrná úspěšnost řešení se bude po-
hybovat v rozmezí 60-75%. 

Tabulka č. 2 udává průměrný dosažený počet bodů v testu a pro-
centuelní vyjádření úspěšnosti (kolika procent z možných bodů bylo 
v testu dosaženo) a to jak pro skórování binární, tak i pro skórování 
s použitím „půlbodů“  

Průměrné výsledky testu se pohybují na horní hranici mého před-
pokladu. Výsledky studentů GJK jej dokonce překročili. „Půlbody“ mají 
vliv na průměrné výsledky 2-3%.  

3.1.4.1 Distribuce hodnot výsledků testu 

Tato kapitolka přestavuje rozdělení výsledků testu ve skupině re-
spondentů. 

Hypotéza: Předpokládala jsem, že dosahované výsledky v testu by měly 
být distribuovány podle normálního rozdělení. Výsledky jednotlivých sku-
pin by pak měli mít v ideálním případě podobu gausových křivek 
s rozdílnými středními hodnotami, které by odpovídaly rozdílnému prů-
měrnému počtu bodů. 

 
 
 
 
 
→  Všechny 
statistické infor-
mace, výpočty a 
tabulky, ze kte-
rých vycházím 
při formulaci 
závěrů v této 
kapitole jsou v  
dokumentu 
test.xls uvedeny 
na CD Přílohy v  
adresáři výzkum
 
 
 
 
 
 
 
▪  Tabulka č. 2 
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Graf č. 1 uvádí distribuci hodnot výsledků s „půlbody“ a bez nich. Uvádí 
výsledky celkové, tedy všech tří skupin studentů dohromady. Na ose x je 
vynesena hodnota počtu dosažených bodů, osa y udává počet studentů, 
kteří tohoto výsledku dosáhli. 

Graf č.2 pak představuje rozložení výsledků u různých skupin responden-
tů. Osa x zde opět představuje počet bodů, osa y pak kolik % studentů 
z jednotlivých skupin tohoto počtu bodů dosáhlo. Přepočet na relativní 
procentuelní hodnotu umožňuje porovnat výsledky nestejně početných 
skupin. 

Z grafů není úplně prokazatelné, zda jsou hodnoty výsledů distribuovány 
podle normálního rozdělení. Je to dáno především malým počtem respon-
dentů a menší citlivostí testu ve vyšších bodových hodnotách.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪  Graf č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪  Graf č. 2 
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Nejlépe vypadá rozdělení výsledků na grafu č. 1 u výsledků se za-
počítanými „půlbody“. Ty, ač průměrný výsledek příliš neovlivnili upravili 
rozložení jednotlivých hodnot dosažených skórů tím, že zvýšili citlivost 
testu. 

Ačkoli jsou ve druhém grafu patrné rozdíly ve výsledcích mezi jed-
notlivými skupinami, není z něj prokazatelná má hypotéza o sadě posunu-
tých gausových křivek ilustrujících distribuci výsledků.  

3.1.4.2 Závěr 

V testu dosáhli studenti všech skupin výsledků na horní hranici 
mého předpokladu. To může být způsobeno buď snadnějším testem, nebo 
výbornými znalostmi studentů všech skupin. Položková analýza odhalí, 
zda se nejedná o zkreslení způsobené velmi rozdílnou obtížností otázek a 
nepoměrem mezi otázkami jednoduššími a složitějšími, tak jak byly navr-
ženy při konstrukci testu. 

Zajímavé jsou výsledky jednotlivých škol. Nejlepších výsledků do-
sáhli studenti GJK, ačkoli se jedná o studenty nejmladší (tercie osmiletého 
studia odpovídá 8. třídě ZŠ a věku 13 – 14 let). Další případný výzkum by 
se mohl věnovat tomu, co ovlivňuje znalost ikonografie, jaký je význam 
všeobecného vzdělání, zkušeností ( výborné výsledky studentů VOŠ) nebo 
dalších faktorů. 

3.1.5 Položková analýza 

Analýze výsledků jednotlivých položek testu se v této kapitole vě-
nuji komplexně. Neřeším rozdíly mezi skupinami respondentů, přesto je 
možné je dohledat v příloze. Ke každé otázce uvádím její znění a svůj 
předpoklad výsledku. Také úspěšnost studentů při jejím řešení (rozlišuji 
čtyři možné výsledky 1 – správná odpověď; P – odpověď částečně správná; 
W – odpověď chybná; 0 – bez odpovědi), která bude vyjádřena slovně, ne-
bo v případě zajímavého rozložení grafem. 

Pro položkovou analýzu kvůli snadnějšímu statistickému zpraco-
vání používám jiné číslování, než jaké bylo v testu. Pro přehlednost uvá-
dím obě varianty.  

Všechny otázky se vztahují ke čtveřici desek Vyšebrodského oltáře, 
které jsou reprodukovány v obrazové příloze testu. 

3.1.5.1 Otázka č. 1 
• Všechny čtyři obrazy patří do jednoho cyklu, pokuste se ho pojmenovat. Jak by 

se jmenoval příběh, ke kterému patří všechny obrazy? (napište) 

Hypotéza: Předpokládala jsem, že úspěšnost odpovědí na tuto otázku se 
bude blížit 100%. Vedla mě k tomu především předpoklad o znalosti iko-
nografického typu ukřižování, které je součástí reprodukovaných obrazů. 
Za správné jsem považovala odpovědi jako Příběh Ježíše Krista, Novozá-
konní příběh, Ježíšův život… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→  Tabulky 
s kompletními 
podklady pro 
položkovou 
analýzu jsou 
uvedeny v přílo-
hách č. VI. A VII. 
na konci práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
→  Obrazový 
doprovod testu 
viz příloha č. III. 
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Výsledek: Správně odpovědělo 96,6% respondentů, v tomto se má hypoté-
za potvrdila. Zajímavostí bylo, že dva studenti považovali cyklus za příběh 
o Panně Marii. Jejich odpovědi jsem uznala jako správné, avšak nepříliš 
statisticky významné.  

3.1.5.2 Otázka č. 2 
• Obrazy nejsou ve správném pořadí, napište jak jdou ve skutečnosti po sobě? 

(napište písmena u jednotlivých obrazů ve správném pořadí) 

Tato otázka je náročnější na znalost příběhu než předchozí. Přesto 
se dá vyřešit nejen pomocí znalosti ikonografie, ale i pomocí vnímání aktu-
álního významu obrazů – Matka bez dítěte, matka s dítětem, ukřižovaný… 

Hypotéza: U této otázky jsem předpokládala průměrnou úspěšnost, tedy 
60-75%, jak byl test koncipován. 

Výsledek: Na tuto otázku odpovědělo 
správně 74,6% respondentů. To odpovídá 
hypotéze o průměrné úspěšnosti, která se i 
u celého testu pohybovala na horní hranici 
mého předpokladu. Z grafu č. 3 lze vyčíst, 
že ti, kteří nezvolili pořadí správné napsali 
pořadí chybné. Nikdo odpověď na tuto 
otázku nevynechal. Tři čtvrtiny chybných 
odpovědí uváděli pořadí DCAB, tedy 
chybné zařazení scény Zvěstování resp. její 
včlenění mezi klanění tří králů a ukřižová-
ní. Myslím, že si s touto scénou studenti nevěděli rady, a dali ji tam, kde 
zbylo místo, tedy mezi známé události vánoční a ukřižování, kterým pří-
běh končí. 

3.1.5.3 Otázka č. 3 
• Jaký je název jednotlivých obrazů? (Podle toho, co se na obrazech odehrává, se 

pokuste napsat, jak je který obraz pojmenovaný na popisce v galerii) 

Analýzou odpovědí na následující čtyři otázky dostanu odpovědi 
na problémy naznačené v minulé kapitolce: Které scény jsou studentům 
známé? Předpokládám znalost v současné vizuální kultuře reprodukova-
ných a ikonograficky jednoznačných scén. Zejména mám namysli ukřižo-
vání a pak scény spojené s vánočním příběhem. 

3.1.5.3.1 3A (A)  

Hypotéza: Předpokládala jsem, že scéna zvěstování by nemusela být stu-
dentům ikonograficky příliš známá. Myslela jsem ale, že vhledem 
k zapojení mezi scény ostatní a se znalostí příběhu, kterou jsem přepoklá-
dala, budou studenti schopni určit námět scény v oblasti horšího průměru 
tedy zhruba 60%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪  Graf č. 3 
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Výsledek: Za správnou jsem považovala 
odpověď Zvěstování, Anděl oznamuje Ma-
rii narození Ježíše, Rozhovor mezi Marií a 
Archandělem Gabrielem… 57% správných 
odpovědí by se zdálo splňovat mou hypo-
tézu, ale vzhledem k vyššímu než původně 
předpokládanému průměru je oproti ní 
dost podprůměrný. Myslím, že jsem 
v tomto případě přecenila schopnost stu-
dentů spojit aktuální čtení významu obrazu 
se znalostí příběhu (která nemusí být tak 
dobrá jak předpokládám). Ze 24% chybných odpovědí je nejčastější inter-
pretování Mariina trůnu, to pak v souvislosti s aktuálním chápáním příbě-
hu dává odpovědi jako Audience, žena na trůnu, Marie Královna nebes 
apod.21 Poměrně špatná interpretace této scény vysvětluje i problémy 
s jejím zařazením do souvislosti příběhu (viz. otázka č. 2) 

3.1.5.3.2 3B (B) 

Hypotéza: U scény ukřižování jsem předpokládal správnost odpovědí blí-
žící se 100%. Jedná se snad o vůbec nejznámější ikonografický typ 
z křesťanského námětového okruhu. Na základě rozpoznání této scény 
jsem předpokládala i rozpoznání celého cyklu (otázka č. 1) 

Výsledek: Má hypotéza se v tomto případě potvrdila, správně odpovědělo 
100% respondentů. Za správné jsem považovala odpovědi Ukřižování, 
Ježíš na kříži … jsem přesvědčena, že platí i druhá část hypotézy, totiž že 
podle této správně rozpoznané scény identifikovali studenti i téma celého 
cyklu.  

3.1.5.3.3 3C (C) 

Hypotéza: Předpokládala jsem, že scéna Klanění tří králů by měla být iden-
tifikovatelná poměrně snadno. Vzhledem k jejímu názornému zpracování 
myslím, že kdo zná příběh, nebude mít nejmenší potíž. Předpokládala jsem 
nadprůměrnou úspěšnost při řešení úlohy kolem 80-90%. 

Výsledek: Na tuto otázku správně odpovědělo 85% studentů. Vzhledem 
k vysokému průměru je odchylka od něj menší, než jsem předpokládala. 
Bohužel díky malému bodovému rozptylu v této oblasti a poměrně nízké-
mu počtu respondentů nelze s takto drobnými rozdíly mezi předpoklady a 
výsledky příliš pracovat. Myslím, že postavy tří králů jsou známé díky je-
jich svátku, který se i u nás stále v určité podobě drží. Myslím, že studenty 
mohlo na tomto vyobrazení zmást, že ani jeden z králů není černý. Mám 
dojem, že to je i díky koledám silně zakořeněný stereotyp. 

                                                      
21 Konkrétně tato odpověď vystihuje podstatu trůnu v této scéně, přesto byla uznána jako 
chybná zejména proto že interpretuje detail a pomíjí vlastní sdělení narativní scény. 

 
▪  Graf č. 4 
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3.1.5.3.4 3D (D) 

Hypotéza: Předpokládala jsem, že scéna narození bude rozpoznatelná 
bezmála stejně dobře jako ukřižování, tedy přes 90% správných odpovědí. 

Výsledek: Hypotéza se zcela nenaplnila, správně odpovědělo „jen“ 88% 
respondentů. Ve skupině SPŠE dokonce pouze 83%. Měla jsem pocit, že 
zobrazení vánočního příběhu bude snadno rozpoznatelné, vzhledem k to-
mu, že vánoce jsou i dnes všeobecně slaveným křesťanským svátkem. Men-
ší než předpokládaná úspěšnost byla pravděpodobně způsobena menší 
podobností scény s „tradičním“ pojetím dnešního vánočního Betléma. Tato 
podoba bude v některých studentech nejspíš silnějším argumentem, než 
znalost příběhu. Roli mohl hrát i početný kompars.  

Přes všechny popsané chyby a odchylky myslím, že identifikace 
jednotlivých scén dopadla velmi dobře. Studenti z podstatné části znají jak 
příběh, tak jeho tradiční vizuální podobu. V analýze následující série otá-
zek se ukáže detailněji, které části znalostí pocházejí z všeobecného přehle-
du a vizuální vnímavosti a které ze skutečné znalosti příběhu a jeho ikono-
grafie. 

3.1.5.4 Otázka č. 4 
• Na každém z obrazů je číslem označeno několik postav, napište o koho se jedná 

(Je možné, že se některé postavy objevují na více obrazech) 

Při analýze této části testu se budu zaměřovat ne na jednotlivé po-
ložky, ale na jednotlivé postavy. Předpokládám, že studenti by neměli mít 
problémy s rozpoznáním hlavních postav příběhu, tedy Marie a Ježíše. Na-
opak myslím, že na některých postavách, k jejichž identifikaci je nutná zna-
lost textu se ukáže kolik procent ze studentů zná příběh a kolik jeho rámec 
a základní body. 

3.1.5.4.1 Ježíš 5 (45), 10 (50), 13 (53) 

Hypotéza: Předpokládám, že rozpoznání postavy Ježíše se na všech obra-
zech, kde se vyskytuje, bude blížit 100%. 

Výsledek: Postavu Ježíše Krista rozpoznalo 95% respondentů na obraze 
ukřižování, 97% na obraze klanění tří králů a 93% na obraze narození. Hy-
potéza o téměř 100% úspěšnosti se tedy potvrdila. Velmi mě překvapilo, že 
u ukřižování, které bylo 100% rozeznáno není 100% identifikace hlavní 
postavy. To v tomto případě není ale způsobeno díky odpovědím chyb-
ným, ale vynechaným. Může to tedy, spíše než neznalost znamenat nepo-
zornost. Také horší rozpoznání Ježíše na narození, než u klanění tří králů, 
které bylo, jako scéna, poznáno méně, může být, po bližší analýze, způso-
beno vynechanými, tedy ne špatnými, odpověďmi. 22 

                                                      
22 U obou scén z Ježíšova dětství bylo po jedné chybné odpovědi. Jednalo se o odpovědi 
pocházející z poměrně kuriózní interpretace celého příběhu, kde Ježíš s Marií má syna (po-
hrobka). Malý Ježíš je tedy vnímán jako svůj vlastní syn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→   Obrazový 
dopovod viz. 
příloha III. 
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Celkově je Ježíš pro studenty postavou velmi známou a v podstatě 
ikonograficky bezproblémovou. 

3.1.5.4.2 Panna Marie 3 (43), 4 (44), 9 (49), 12 (52) 

Hypotéza: Předpokládala jsem, že Panna Marie bude na většině obrazů 
rozpoznatelná na bezmála 100%. Jako problematičtější jsem vnímala pouze 
scénu ukřižování, kde je Marie ve skupině dalších žen může být s některou 
z nich zaměněna. V této scéně odhaduji průměrnou úspěšnost, tedy 60-
75%. 

Výsledek: Ve scéně zvěstování byla Marie správně rozpoznána v 95%. 
Vhledem k výrazně horší identifikaci celé scény je to poněkud překvapivé. 
Myslím, že to může být způsobeno stejnou Mariinou podobou (šaty, koru-
na, trůn…) v této scéně, jako na Klanění tří králů, které bylo rozpoznáno 
podstatně lépe. 

Ve scéně Ukřižování byla Marie rozpoznána pouze 58% responden-
tů. To je vzhledem k vyššímu průměru, méně než jsem předpokládala. 
Myslím, že příčinou je záměna s jinou ženou, podle analýzy chybných od-
povědí s jinými svatými (Alžběta, Kateřina, Magdalena…) nebo je označe-
na obecně jako žena. 

Více než čtvrtina studentů tuto ženu neidentifikovalo vůbec, a ne-
chalo otázku bez odpovědi. Krom neznalosti to může být dáno i nejistotou 
pramenící ze znalosti problematiky mnoha žen pod křížem. 

Ve scéně Klanění tří králů byla Marie správně rozpoznána 97% stu-
dentů, ve scéně narození 93%. To přesně odpovídá správným odpovědím 
v těchto scénách pro postavu Ježíše.  

Myslím, že se potvrdila má hypotéza o snadné identifikaci Panny 
Marie. Ve scénách z dětství Ježíšova je jeho a Mariina identifikace prokaza-
telně závislá, jsou zde vnímáni jako významová dvojice. 

3.1.5.4.3 Bůh Otec 1 (41) 

Hypotéza: Předpokládala jsem, že úspěš-
nost rozpoznání Boha otce ve scéně zvěsto-
vání je přímo závislá na její identifikaci a 
bude se, stejně jako u ní pohybovat okolo 
průměru, tedy 60-75% 

Výsledek: Jak ukazuje graf č. 5.postavu 
Boha otce správně rozpoznalo 66% respon-
dentů.23 To sice početně odpovídá hypo-

                                                      
23 Z hlediska multikulturality byla zajímavá jedna z uznaných správných odpovědí, kde byl 
Bůh otec identifikován jako Jehova. Tato odpověď pocházela od chlapce vietnamské národ-
nosti, který svůj test podepsal, v naprosto zbytečné, obavě z jeho nesouměřitelnosti s testy 
ostatními. Půvabné je, že přestože Hospodin, Bůh otec a Jehova jsou principielně jedna a táž 
bytost, lidé, kteří používají označení Jehova tuto osobu nezobrazují. Chyba napovídá na 
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téze, ale neshoduje se to s myšlenkou o přímé závislosti na rozpoznání scé-
ny zvěstování, která byla nižší. Myslím, že jsem podcenila možnost přímé 
identifikace ikonografického typu Boha jako „starce na obláčku“, který 
v naší vizuální kultuře funguje jako určité klišé.  

3.1.5.4.4 Archanděl Gabriel 2 (42) 

Hypotéza: Stejně jako u postavy Boha otce jsem předpokládala závislost 
rozpoznání archanděla Gabriela na znalosti příběhu. Odhadovala jsem 
stejnou nebo nižší úspěšnost než u identifikace scény zvěstování, tedy 
zhruba 50-60%. 

Výsledek: Za správnou jsem považovala 
odpověď Gabriel, archanděl Gabriel, anděl 
Gabriel… Správně odpovědělo 44% respon-
dentů. Myslím, že těchto 44% musí být 
dobře obeznámeno s tímto příběhem. 
Z grafu č. 6 vyplývá, že v tomto případě 
jsem použila i kategorii P tedy napůl správ-
ně. Těchto 31% respondentů identifikovalo 
postavu pouze jako anděla. Myslím, že 
v tomto případě jsem získala dva typy úda-
jů. Zaprvé se vydělila skupina respondentů se znalostí příběhu a za druhé 
skupina lidí se znalostí ikonografického typu anděla. Z chybných odpovědí 
byla zajímavá a častější identifikace archanděla jako Josefa. Tito responden-
ti zvládli správné řazení scén, jen inkorporaci pochopili přirozenějším způ-
sobem než vypráví příběh. Za chybné jsou ve výsledcích považovány ještě 
dvě odpovědi, které by měly patřit spíše do kategorie P, kde je postava 
identifikována jako archanděl Michael. Tím by se počet chybných odpovědí 
snížil na 12%. 

3.1.5.4.5 Apoštol Jan Evangelista 6 (46) 

Hypotéza: Předpokládala jsem, že rozpo-
znání Jana evangelisty pod křížem nebude 
vůbec snadné. Ačkoli je podán ikonografic-
ky jednoznačně, nemá žádný atribut a, bez 
detailní znalosti příběhu, pouze jeho svato-
zář a výlučné postavení ve skupině přihlíže-
jících ukazuje na jeho výjimečnost.  Předpo-
kládala jsem podprůměrnou úspěšnost při-
bližně 30%. 

Výsledek: Správných odpovědí bylo pouze 20%. To je i vzhledem 
k vysokému průměru, méně než jsem předpokládala. Tato otázka vykazuje 
druhý nejvyšší podíl dotazníků bez odpovědi. Zdá se, že studentům 

                                                                                                                                       
zajímavý moment správné znalosti příběhu a nevstřebání kulturních stereotypů a způsobů 
označování. 
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skutečně činila potíže. Za správné jsem považovala odpovědi Jan, apoštol 
Jan, Jan Evangelista. I v této otázce jsem použila kategorii P, jak ukazuje 
graf č. 7. Za napůl správnou jsem považovala odpověď apoštol. I ta v tomto 
případě vychází spíše ze znalosti příběhu než s rozpoznání ikonografické-
ho typu. Mezi špatnými odpověďmi bylo několikrát uveden Josef, dále pak 
Petr nebo Jakub - to jsou další apoštolé, a s jejich započítáním by se chybné 
odpovědi ( a položky bez odpovědí) dostaly pod 50%. 

3.1.5.4.6 Marie Magdalena 7 (47) 

Hypotéza: Předpokládala jsem, že ze scény ukřižování bude Marie Magda-
lena rozpoznána více než Jan, ale podstatně méně než Marie a Ježíš. Mys-
lím, že v současné době je její osoba velmi diskutována a proto by měla bát 
známá i studentům s ne úplně přesnou znalostí příběhu. Odhadovala jsem 
lehce podprůměrnou úspěšnost tedy přibližně 50%. 

Výsledek: Marie Magdalena byla správně 
rozpoznána ve 47% odpovědí. Je to méně 
než jsem předpokládala ( i vzhledem 
k vyššímu průměru). Zajímavá je v tomto 
případě analýza chybných odpovědí. Nej-
častějším omylem byla záměna Marie Mag-
daleny za Marii matku Ježíšovu. Tím by 
mohla být vysvětlena horší identifikace 
Marie v této scéně. Za chybné jsem pova-
žovala dvě odpovědi, které Magdalenu 
popsaly jako Ježíšovu milenku24.  

3.1.5.4.7 Tři Králové 8 (48) 

Hypotéza: Předpokládala jsem přímou závislost mezi určením postav tří 
králů a mezi rozpoznáním celé scény. Odhadovala jsem v tomto případě 
vysokou úspěšnost odpovědí blížící se 90%. 

Výsledek: Na otázku úspěšně odpovědělo 98% respondentů. To je jednak 
více, než jsem očekávala, ale především je to výrazně lepší výsledek než u 
identifikace scény. Přesto si myslím, že v tomto případě by měla existovat 
závislost. Je možné, že k chybě došlo tím, že správná odpověď, tedy tři krá-
lové, je totožná a aktuálním významem tří korunovaných mužů. Byli tedy 
identifikováni jako králové, ale ne jako králové z příběhu.25 

3.1.5.4.8 Josef 11 (51) 
Hypotéza: Předpokládala jsem, že určit postavu Josefa nebude úplně snad-
né. Jak jsem již uvedla u otázky na identifikaci scény narození, toto zpraco-

                                                      
24 Z hlediska tradičního výkladu není proč o mém zařazení těchto odpovědí diskutovat. 
Vzhledem k současnému, zejména populárně mediatizovanému a literárně zpracovávané-
mu, pohledu na Marii Magdalenu, byl ale mohly odrážet nejen čtení aktuálního významu, 
ale i reflexi současného populárního zpracování příběhu. 
25 Pouze malý počet respondentů asi 15% uvedl jména králů, nebo jejich monogram 
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vání je poměrně vzdálené od dnešních „klasických Betlémů“ Uvažovala 
jsem podprůměrnou úspěšnost, necelých 50%. 

Výsledek: U této otázky se respondenti 
rozdělili na přibližně třetiny, jak je vidět 
na grafu č. 9. Pouze třetinová úspěšnost je 
o dost menší, než jsem přepokládala. Scé-
na narození je nejspíš u mistra Vyšebrod-
ského skutečně příliš odlišná. Je zde mno-
ho lidí, dokonce matoucí postava donáto-
ra. Na druhou stranu jsem myslela, že při 
poměrně slušné identifikace celé scény 
nebude problém Josefovu postavu odvo-
dit z úvahy typu: Který muž by mohl být 
u narození?. Z chybných odpovědí byla nečastější identifikace Josefa jako 
„porodního dědy“, nebo jako Jana Křtitele.26 

3.1.5.4.9 Pastýř 14 (54) 

Hypotéza: Předpokládala jsem, že s identifikací postavy pastýře by neměl 
být velký problém. Jednak jsem měla pocit, že pastýři (díky koledám, lido-
vé tradici Betlémů apod.) jsou chápáni jako přirozená součást scény naro-
zení Ježíše, jednak se v tomto případě správná odpověď shoduje 
s aktuálním rozpoznáním námětu. Myslela jsem že úspěšnost by se mohla 
pohybovat nad průměrem, tedy okolo 80%. 

Výsledek: Postavu pastýře správně určilo 
66% respondentů. Je to méně, než jsem 
předpokládala a analýzou chybných odpo-
vědí se nabízí vysvětlení proč. V tomto pří-
padě utrpěla identifikace pastýře technickou 
kvalitou reprodukce. Student, který si nebyl 
jistý a nevěděl, koho přesně na vyobrazení 
očekávat, mohl mít s přečtením malé posta-
vičky problém. 

3.1.5.4.10 Vůl a osel 15 (55)  

Hypotéza: Myslím, že správná identifikace vola a osla znamená poměrně 
detailní znalost příběhu. Pomocí aktuálního významu lze určit pouze živo-
čišný druh (tedy v případě vola spíše kráva). Předpokládala jsem, že zvířa-
ta budou správně pojmenována zhruba u 30%respondentů. 

                                                      
26 Obě tyto chybné identifikace jsou nicméně velmi zajímavé. Porodní děda bude spíše čte-
ním aktuálního významu porodní baby - muže ( v dnešní době ovšem ne úplně běžného 
typu). Jan Křtitel ale dává dohromady zajímavým způsobem znalost s neznalostí: tedy zna-
lost křtu, povědomí o tom, že Jan Ježíše pokřtil, ale další neznalost příběhu a podoby této 
postavy. 
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Výsledek: Jak vyplývá z grafu č. 10 na tuto otázko odpovědělo správně 
pouze 14% respondentů, což je výrazně méně, než jsem očekávala. Je to 
pravděpodobně dáno nutností velmi konkrétní znalosti příběhu. 40% re-
spondentů, kteří získali ohodnocení P uvedli odpověď osel a kráva. 

3.1.5.5 Závěr k položkové analýze 

Z položkové analýzy vyplývá, že test obsahoval jak otázky výrazně 
náročné, tak i otázky snadné. Zdá se, že vzhledem k tomu, že výkony stu-
dentů byly v průměru lehce pod mým očekáváním, je naopak vysoká prů-
měrná úspěšnost v testu způsobena velkým množstvím snadnějších otázek. 
Při podrobnějším zkoumání tabulek s kompletními výsledky by bylo mož-
no doplnit rozdíly v práci jednotlivých skupin respondentů. Lze říci, že má 
očekávání byla přibližně ve shodě s výkony studentů gymnázia ( tomu by 
odpovídala i příprava testu a předvýzkum). Z rozdílů mezi skupina lze na 
tomto místě odvodit jednu zajímavou informaci týkající se chybných a vy-
nechaných odpovědí. U studentů gymnázia a VOŠ je častější vynechání 
odpovědi, než odpověď špatná, u studentů SPŠE je to naopak. Předmětem 
této mé práce není zjišťovat, zda je dobře, že dospělí a gymnazisté netypují, 
pokud nevědí, nebo zda je lepší přístup studentů průmyslové školy. Je to 
pouze zajímavá vedlejší informace vyplývající z mého výzkumu. 

3.1.6 Závěr 

Test potvrdil mou hypotézu o všeobecné znalosti rámce novozá-
konního příběhu a jeho vizuální podoby u studentů.27 V rámci výzkumu se 
vydělila část studentů - přibližně 20%, která se v problematice orientuje 
velmi podrobně. Zbytek studentů rozpoznává hlavní ikonografické typy, 
zná novozákonní příběh pravděpodobně ne z textů bible ale z nejrůznějších 
interpretací, kulturních zvyklostí a tradic. 

S výsledky testu jsem velmi spokojena. Potěšilo mě, že mé nároky 
ve výuce na vstupní znalosti studentů nejsou příliš přehnané i že všeobec-
ný přehled empirického diváka ( studenta) umožňuje nejen přímé „nepolí-
bené“ vnímání děl ovlivněných novozákonní ikonografií, ale i možnost 
hlubší interpretace na základě znalostí. 

To, že test potvrdil má očekávání neznamená, že bych nebyla vý-
sledkem potěšená. Vím, že mé nároky a předpoklady jsou poměrně vysoké 
a výsledky testu by možná jinému hodnotiteli mohli připadat nadprůměr-
né, překvapující a vypovídající o velmi dobré orientaci studentů 
v problematice. 

                                                      
27 Toto je předpoklad, z něhož jsem vycházela i v didaktické části práce a v odučených hodi-
nách, které jsou v rámci této části mé práce popsány. Závěr výzkumu tak potvrzuje mou 
empirickou zkušenost z výuky 
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3.2 VÝZNAM, JEHO ČTENÍ A INTERPRETACE 

Druhá část výzkumu se zabývá schopností studentů číst, interpre-
tovat a aktivně vytvářet významy ve vizuálně obrazných sděleních. Vychá-
zí z analýzy prací studentů 1B a C gymnázia Jana Keplera, které vnikly při 
práci na vyučovacím celku Comics – kontext k narativní scéně. Tyto práce a 
komentáře (písemné i slovní) slouží jako zdroj informací, pomocí kterých se 
pokouším odpovědět na výzkumné otázky. Výsledky výzkumu nejsou, 
vzhledem k malému počtu analyzovaných prací, specifickému prostředí a 
nestandardizovaným výzkumným podmínkám zobecnitelné. Jedná se o 
sondu, která popisuje aktuální stav u jedné věkově homogenní skupiny 
studentů.  

Otázka: Jakým způsobem a do jaké hloubky jsou studenti (empiričtí diváci) 
schopni číst význam narativních vizuálně obrazných vyjádření? Jak jsou 
schopni začlenit narativní scénu do kontextu, vytvořit tak nový narativ? Jak 
jsou schopni vnímat obsahy a témata související s novozákonní ikonografií 
a jak souvisí znalost s hloubkou pochopení významu. 

Hypotéza: Předpokládám, že všichni studenti budou schopni přečíst vý-
znam figurativního vizuálně obrazného vyjádření na aktuální úrovni. 
Předpokládám, že většina bude schopna určit ikonografický okruh výtvar-
ného díla. Přesnou znalost ikonografického typu, vzhledem k výběru děl, 
předpokládám u menší části diváků28. Věřím, že schopnost přečíst význam 
díla na hlubší úrovni nemusí souviset s přesným ikonografickým, kon-
venčním pochopením.29 Předpokládám, že studenti jsou schopni navázat 
na narativní dílo a vytvořit nový kontext, který bude ve většině případů 
opět narativní. 

Metoda výzkumné sondy: Pomocí analýzy primárních dokumentů (vý-
tvarných prací a jejich písemných obhajob) zjišťuji kritéria potřebná 
k zodpovězení výzkumných otázek. Z písemných výpovědí zjišťuji míru 
rozpoznání původního námětu. Z výtvarných prací způsob navázání a 
modalitu vytváření nového kontextu (žánr). Z kombinace obou zdrojů pak 
na jakou úroveň přečtení významu studenti navázali. Poslední informací, 
kterou získávám z výtvarných prací je rozpoznání funkce hlavních postav  
narativů. 

                                                      
28 Vzhledem k mé snaze vybrat ikonograficky náročná díla, jak po stránce námětové, tak po 
stránce vizuální podoby, jako podklad pro práci. (viz. didaktická část) 
29 Panofsky s- 34-35 uvádí možnost pochopení vnitřního (ikonologického) významu díla 
(nebo obsahu) jako třetí fázi čtení obrazu, která následuje až po přesném určení ikonografic-
kého konvenčního významu a přirozeného (aktuálního) významu. Jsem přesvědčena, že 
empirický divák je do určité míry schopen dojít k obsahu díla a nejhlubší úrovni významu, 
aniž by tušili jeho konvenční význam. 
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3.2.1 Celková charakteristika primárních dokumentů 

Primární dokumenty pro analýzu vznikly v průběhu října 2006. 
Studenti měli za úkol vytvořit kontext k narativní scéně. Neměli žádné in-
formace o výtvarném díle, na které navazovali, nevěděli, jakého tématické-
ho okruhu se týká. Po skončení práce měli za úkol své dílo obhájit jak úst-
ně, tak písemně.  

Sonda analyzuje 55 primárních dokumentů (výtvarná práce + pí-
semná obhajoba). V následujících podkapitolách uvádím kritéria, podle 
nichž jsem dokumenty hodnotila. Budu se zabývat jak statistickými charak-
teristikami celého souboru prací, tak i důvody zjišťování kritérií a způso-
bům třídění prací do jednotlivých kategorií. 

3.2.1.1 Rozpoznání ( kritérium 1) 

První kritérium, podle něhož třídím primární dokumenty, charakte-
rizuje práce studentů podle toho, do jaké hloubky byl rozpoznán původní 
námět výtvarného díla, na něž při práci navazovali. 

V rámci tohoto kritéria rozlišuji tři kategorie30 
A přesné určení narativní scény ikonografický/ konvenční  

význam 
B určení tématického okruhu scény (identifikování  

jednotlivých postav, okruhu příběhu-bible…) 
C nerozpoznání původního významu (námětu scény)  

přirozený/ aktuální význam 

Hypotéza: Vhledem k ikonograficky náročným scénám, jež jsem za účelem 
této práce vybrala, předpokládám, že pouze malá část studentů dokáže 
určit přesný námět a tedy konvenční význam scény, odhadovala jsem do 
20%. Dále jsem přepokládala, že druhé dvě kategorie, tedy význam aktuál-
ní a určení tématického okruhu 
budou procentuelně zastou-
peny přibližně, stejně, tedy 
40% a 40%, s tím, že prací 
odpovídajících kategorii B by 
mělo být o něco méně. 

Výsledek: V tomto případě se 
hypotéza potvrdila. Práce stu-
dentů byly zařazeny do kritérií 

                                                      
30 Jedná se o modifikované kategorie podle E.Panofského, u něhož představují vrstvy výkla-
du významu vizuálního díla. V tomto kritériu ale Panofského 2 kategorie (konvenční vý-
znam) tvoří vrchol, důvodem je to, že k přečtení obsahu a vnitřního významu se 
v hodnocení dostanu později a považuji za nemožné určit z pár slov obhajoby, zda se 
k němu student dopracoval. 
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tak, jak to udává graf č. 11, v přepočtu na procenta pak do kategorie A spa-
dá 20% 31prací, tedy horní hranice mého předpokladu a kategorie B A C 
jsou zastoupeny shodně 40% prací. 

I když se mé očekávání v tomto ohledu naplnilo, předpokládala 
jsem o něco menší mírů ikonografické přesnosti určení. Může to být způso-
beno jak lepší než předpokládanou znalostí studentů, tak i snadnějšími 
výchozími výtvarnými díly, než bylo záměrem.  

V následující ukázce uvádím citace odpovědí z písemných obhajob, 
které odpovídají zařazení do jednotlivých kategorií prvního kritéria: 

A  

„Nejdřív jsem nevěděla o čem je obrázek, ale potom jsem to vyřešila 
s Terezou, a tak jsem příběh (křest Ježíše) pojala po svém.“  

(dokument č. 49) 

„původně: Ježíš vyhání kupce z chrámu; nyní: party“ 
(dokument č. 48) 

B 

„Obrazy jsou biblické výjevy. Poznal jsem, ale udělal jsem si vlastní pří-
běh. Můj příběh je tak trochu parodie na reklamu Nestlé a pak je volné pokračování. 
Obrázek zřejmě pochází z prostředí hostiny.“ 

 (dokument č. 17) – originál Večeře v Emausích 

„Myslím, že na tomto obrázku je Ježíš Kristus v rozporu s několika lidmi. 
Nevěděla jsem, kvůli čemu (ale vypadá to, že před nimi obhajuje nějaký názor), tak 
jsem si příběh vymyslela.“ 

(dokument č. 38) – originál Kristus a cizoložnice 

C 

„Na původním obrázku je umírající žena. Z obrázku jsem udělala komiks 
na motivy seriálu Angel, kdy muži v kápích ženu zabijí a upír (Angel) potom muže 
v kápích pozabíjí.“ 

(dokument č. 37) – originál Smrt Panny Marie 

„ -Netušim co je na obrázky. 

-Ivan se za velkého ohlasu vypravuje do světa Všichni od něj očekávají 
VELKÉ věci. Hned za zatáčkou však zkolabovaly brzdy. Ivan měl nehodu…“ 

(dokument č. 7) – originál Vjezd do Jeruzaléma 

Nejproblematičtější se ukázala být kategorie B. Na uvedených 
ukázkách jsem se pokusila předvést dvě její krajní polohy: č. 17 rámcové 
zařazení okruhu příběhu a č. 38 neznalost konkrétního příběhu, ale velmi 

                                                      
31 20% studentů, kteří přesně určili ikonografický námět díla potvrzuje můj výsledek 
v předchozím výzkumu, ze kterého, mimo jiné, vyplývá že zhruba 20% diváků má jak 
podrobné znalosti novozákonního příběhu a textu bible tak i schopnost aplikovat tyto své 
znalosti při čtení vizuálního sdělení ve výtvarném díle. 
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dobrý popis situace, pochopení postav a jejich rolí. Další kritéria (3 a 4) tyto 
nuance zohlední a odliší. 

3.2.1.2 Žánr ( kritérium 2)  

Druhé kritérium řeší, jakým způsobem navázali studenti na původ-
ní narativní scénu, jaký žánr vytváří nově zpracovaný kontext. Původně 
jsem měla v úmyslu řešit pouze kontext v hrubém rozlišení na narativní a 
nenarativní. Při analýze prací ale vyplynulo další jemnější a podrobnější 
dělení. Kategorie, do kterých jsem jednotlivé práce řadila jsem vytvářela 
jejich porovnáváním až v průběhu hodnocení. Kritérium žánrů v dalším 
zkoumání nepoužívám, i tak se ale jedná o zajímavou informaci. 

Rozlišovala jsem tyto kategorie žánru: 

NARATIVNÍ (Příběh) 
A Lovestory 
B Kriminální, akční 
C Pohádka 
D Komedie, vtip 
E Tragédie, drama 
F Reklama 
G Jiný příběh  

NENARATIVNÍ  
H Podobenství, alegorie 
I Situace (jiný nenarativní kontext) 

Hypotéza: Protože jsem neuvažovala o jemném dělení, předpokládala jsem 
pouze poměr mezi narativním a nenarativním kontextem. Zdálo se mi 
pravděpodobné, že na narativní scénu naváže většina studentům stejným 
způsobem. Tedy poměr přibližně 80-90% narativní kontext : 10-20% nena-
rativní. 

Výsledek: Studenti využili nara-
tivní kontext na spodní hranici 
mého očekávání, jak ukazuje graf 
č. 12. Tato odchylka od předpo-
kladu nebyla sice velká, ale přesto 
jsem očekávala, že nenarativní 
kontexty budou spíše výjimkou.  

Zajímavé je, že v narativní 
(ale i nenarativním) kontextu pře-
važovalo tragické ladění. Vymyká 
se pouze kategorie A, C, část D 
(protože většina „vtipů“ měla po-
měrně morbidní charakter)a část 
G. Po hrubém sečtení vyplývá, že neutrálních pozitivních nebo bez-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪  Graf č.12 
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konfliktních bylo maximálně 30% prací. Velkým tématem bylo násilí, nej-
různější polohy sexuality, politika, historické a globální problémy…Bylo by 
zajímavé zjistit, za je toto ladění zobecnitelné, zda vyplývá z inspiračního 
novozákonního námětu, z věku a naladění studentů, nebo zda jsou vlivy 
k tomuto pojetí jinde (společnost, doba…). 

Dělení do kategorií je dokumentováno v příloze, kde lze u jednotli-
vých obrazů žánry dohledat. 

3.2.1.3 Návaznost na původní příběh ( kritérium 3) 

Toto kritérium řeší problematiku tvorby kontextu v návaznosti na 
původní příběh. Bez ohledu na to, zda student poznal nebo nepoznal 
k jakému příběhu vytváří kontext, mohl navázat podle vlastního uvážení. 
U tohoto kritéria rozlišuji tři kategorie: 

A Návaznost na původní příběh - jeho dovyprávění, poř. pře-
vyprávění 

B Návaznost na význam příběhu - rozvedení tématu o němž 
scéna pojednává jiným způsobem 

C Návaznost na formu - práce s formální podobou odrazu, 
kompozicí figur… 

Hypotéza: Předpokládala jsem, že většina studentů využije možnosti navá-
zat po svém, tedy kategorie B nebo C. Kategorie A připadá v úvahu pouze 
u studentů, kteří dokázali rozlišit původní námět a podle kritéria 1 patří do 
kategorie A. Myslela jsem, že se bude jednat o méně než 10% studentů. 
Přepokládala jsem, že kategorie C bude využívána více než B, přibližně 
v poměru 50-60 : 40-30%. 

Výsledek: Graf č. 13 ukazuje 
rozložení počtu prací podle 
jednotlivých kritérií. 
V procentuálním vyjádření 
odpovídá kategorii A 9%, 
kategorii B 27% a kategorii C 
64% dokumentů.  

Kategorie A odpovídá 
mé hypotéze. Tento výsledek 
znamená, že necelá polovina studentů, z těch, kteří dokázali určit ikonogra-
fický námět výchozího díla, navázali tak, že část novozákonního příběhu 
dovyprávěli.  

Rozdíl mezi kategoriemi B A C je větší než jsem přepokládala. 
Vzhledem k tomu, že toto kritérium bylo ovlivněno svobodnou vůlí stu-
dentů, je těžko pátrat po příčinách. Ačkoli věřím, že tomu tak není, mohl 
být vyšší počet prací v kategorii C způsoben tím, že studenti, kteří rozpo-
znali pouze aktuální význam příběhu (první kritérium kategorie C)nemohli 
navázat jinak, než formálně. K nim se opak mohla přidat skupina 11% re-
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spondentů, kteří, ač se znalostí, rozhodli se navázat po svém a stejně tak i 
část skupiny studentů z kategorie B v prvním kritériu. 

3.2.1.4 Postavy ( kritérium 4)  

Toto kritérium doplňuje informace ke kritériu 1. Zajímám se zde o 
to, jakým způsobem rozpoznali a navázali studenti na postavy. Ve figura-
tivních vizuálně obrazných vyjádřeních je význam z velké části nesen prá-
vě postavami, jejich kompozicí, vztahy… 

V tomto kritériu rozlišuji čtyři kategorie: 
A Přesně identifikovány a pojmenovány hlavní postavy 
B Hlavní postavy identifikovány ve funkci32 
C Rozpoznání vztahů mezi postavami  
D Jiná identifikace vztahů, postav, jejich funkce. 

Hypotéza: Předpokládala jsem, že kategorie A bude procentuelně odpoví-
dat kategorii A v kritériu 1. Je možné, že v tomto případě bude výsledek 
lepší, protože i ikonograficky složité novozákonní příběhy mají známé ak-
téry (Ježíš, Marie…)odhaduji přibližně 33% úspěšnost. Kategorie B a C byly 
původně zamýšleny jako jedna, při analýze jsem ale došla k závěru, že by 
to bylo rozdělení příliš hrubé. Odhaduji opět přibližně 33% podíl prací. U 
poslední kategorie, tedy jiná identifikace vztahů, předpokládám opět 33% 
prací. 

Výsledek: Velmi mě překvapilo, že do kategorie A patří 47% prací. Tím se 
nepotvrdila má původní hypotéza o závislosti tohoto výsledku na přesném 
ikonografickém přečtení scény. Myslím, že má domněnka o tom, že je snaz-
ší určit postavy než námět se potvrdila, jen ještě ve větší míře, než jsem 
původně předpokládala. Kritéria B a C odpovídají dohromady 33% (tedy 
15+18) to původní hypotéze odpovídá. Vzhledem k výrazně věštčímu po-
čtu prací v kategorii A zbylo na kategorii D pouze 20% prací. Až při analý-
ze souvislostí se ale ukáže, zda tato jiná identifikace pramenila z neznalosti 
příběhu, nebo odrážela svobodnou volbu a možnost výkladu „po svém“. 

3.2.1.5 Typ výchozího výtvarného díla ( kritérium 5) 

Doplňkové kritérium 5 popisuje výchozí výtvarná díla na něž stu-
denti ve své práci navazovali. Soubor těchto děl, ač vybírán 
s jednoznačným záměrem je poměrně nesourodý. Obsahuje díla od období 
renesance až po současnost. Pojícím prvkem je mezi nimi především námět 
– tedy zobrazení narativního novozákonního příběhu, nepříliš všeobecně 
známé téma a vizuální podoba, která pokud možno příliš nenapomáhá 
snadné interpretaci. 

                                                      
32 Například Ježíš je v několika případech identifikován jako lékař. 
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Kritérium 5 uvádí poměr mezi výtvarnými díly klasickými (starý-
mi) a novými (20. století). Toto rozlišení mi poslouží k doplňkové úvaze o 
srozumitelnosti staršího a nového umění. 

Mezi výtvarnými díly, které studenti zpracovali bylo 43 obrazů 
spadajících do kategorie S (staré) a 12 z kategorie N (nové). Procentuálně 
vyjádřeno odpovídá kategorii S 78% a kategorii A 12%. 

3.2.1.6 Závěr ke kritériím 

Pomocí pěti kritérií jsem se pokusila popsat vzorek 55 prací od stu-
dentů. Závěry, které vyplývají ze zařazování do k jednotlivých kategorií 
mají jistě určitou výpovědní hodnotu i sami o sobě33. Hlavní díl interpreta-
ce celého souboru prací a především odpovědi na výzkumné otázky bude 
ale předmětem další kapitoly, která se zaměří na souvislosti mezi jednotli-
vými kritérii.  

Následující dvě tabulky č. 3 a č. 4 udávají souhrnné informace o kri-
tériích, jejich kategoriích a počtech prací, které do nich patří. 

 

3.2.2 Vztahy a souvislosti 

Pomocí analýzy vztahů a souvislostí mezi jednotlivými kritérii se 
snažím odpovědět na výzkumné otázky, zejména na to zda je nutná znalost 
konvenčního významu k pochopení obsahu díla. Problém této části práce 
spočívá v tom, že už ta nepříliš velký počet respondentů dělím podle před-
chozích kritérií na malé skupiny. Myslím tedy, že výpovědní hodnota této 
části práce není v přesném procentuálním vyjádření jednotlivých závislostí, 
ale v tom, že ukazuje, zda ta která souvislost vůbec existuje. 

                                                      
33 Pokusila jsem se v předchozích kapitolách, které zpracovávají jednotlivá kritéria tento 
význam zdůraznit. 

k1 k2 k3 k4 k5
A 11 9 5 26
B 22 7 15 8
C 22 1 35 10
D 4 11
E 13
F 1
G 9
H 5
I 6
S 43
N 12

Jednotlivá kritéria
POÈTY PRACÍ PODLEJEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

k1 k2 k3 k4 k5
A 20,00 16,36 9,09 47,27
B 40,00 12,73 27,27 14,55
C 40,00 1,82 63,64 18,18
D 7,27 20,00
E 23,64
F 1,82
G 16,36
H 9,09
I 10,91
S 78,18
N 21,82

Jednotlivá kritéria
PROCENTA PODLE JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪  Tabulka č. 3 
▪  Tabulka č. 4 
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3.2.2.1 Návaznost na význam při neznalosti příběhu 

Z otázek, které si v úvodu tohoto výzkumu kladu, je jednou 
z nejzajímavějších ta, jakým způsobem a zda může empirický divák vnímat 
vlastní (vnitřní) význam díla, aniž by měl znalosti k určení významu kon-
venčního.  

Odpověď na tuto otázku hledám porovnáním kritérií 1 a 3 podle 
své analýzy. 

V prvním kritériu se ukázalo, že přesný, konvenční význam bylo 
schopno přečíst 20% studentů, naopak 40% nedokázalo rozpoznat ani rám-
cový námět, tzn. vnímali pouze význam aktuální. 

U těchto 40% mě zajímá, jakým způsobem navázali na původní pří-
běh při tvoření nového kontextu. 

Hypotéza: Kritérium 3, které popisuje tento jev má tři polohy. U této sku-
piny by se zdálo nejpravděpodobnější, a podle Panofského teorie jako jedi-
né možné řešení navázání na formální podobu původního obrazu, tedy 
kategorie C, ( tu totiž dokázali tito studenti přečíst v rámci vnímání aktuál-
ního významu). 

Výsledek: Při porovnání kritérii jsem došla k výsledku, že 23% studentů, 
kteří rozpoznali pouze přirozený (aktuální) význam původního díla, navá-
zali na jeho obsah, význam vnitřní (tedy kategorie B kritéria 3). V Kategorii 
A, tedy dovyprávění příběhu, z této části studentů nebyl nikdo, a necelé tři 
čtvrtiny podle předpokladu navazovaly na formální podobu výchozího 
obrazu. 

Páce spadající do skupiny těchto 23% jsou velmi zajímavé.  

Jako příklad uvádím Salome od Bettiny Rheims zpracovanou jako 
Alegorii touhy. (dokument č.43). Myslím, že studentovi se v tomto případě 
podařilo navázat ne na příběh, ale na jeho nejširší souvislosti. Z obhajoby je 
cítit, proč je právě tento námět v dějinách umění tak oblíben, proč je aktu-
ální i pro současnost. 

K reprodukované práci a první straně obhajoby připojuji přepis 
strany druhé: 

„ – touha jest jednou z nejzákladnějších lidských vlastností –chceme televi-
zi, sex, holku, kluka, dítě, zmrzlinu, banán anebo samopal. 

Touha jako osoba tohle všechno má 

má váš vysněný koberec i samopal, má vaše pohlaví i opačné pohlaví– tou-
ha má vše co na světě je, a vy? 

VY MÁTE JENOM JI! 

– touha je krásná, milujte ji (ho) každý. Važte (važme!)si jí dejte si ji nad 
postel a před spaním (ve spánku) sněte o tom co ona má a vy ne.“ 
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Další skupina prací, která by měla patřit k této části jsou práce 40% 
studentů, kteří v prvním kritériu náleží do kategorie B a kteří tedy dokázali 
určit námětový okruh díla, nebo jednotlivé hlavní postavy. I u nich by tedy 
návaznost na vnitřní význam příběhu neměla být příliš pravděpodobná. 

Při vyhodnocení souvislostí kritérii se ukázalo, že 27% prací této 
skupiny skutečně navázalo na obsah původního díla, zbylá část pak na 
formální stánku původního vyobrazení.  

Jako příklad přepisuji text doprovázející scénu Kristus v domě Ma-
rie a Marty. (dokument č. 12) a ukazuje velmi specifický pohled na ústřední 
téma života aktivního a kontemplativního. Autor rozpoznal pouze postavu 
Ježíše, Marii, která mu klečí u nohou pojal jako zástupkyni. 

„ JEŽÍŠ:  Ty, ty a ty běžte zalévat úrodu. 

ZÁSTUPKYNĚ:  Proč zrovna my? My jsem zalévali včera. Dnes se nám nechce. 

JEŽÍŠ:  No dobrá, dneska mě budete ovývat, abych se tolik nepotil. 

ZÁSTUPKYNĚ:  Ach, to ne. Kdy bude naše polední pauza na hamburger??? 

JEŽÍŠ:  Víte, že nesmím mluvit sprostě. Ale běžte, už do jeleního háje. Když příroda 
nám dává obživu a je krásná. Někdo jí musí opečovávat. 

ZÁSTUPKYNĚ:  Svatá pravda, ale my jsme strašně líný. Ale s radostí si vyslechnem 
tvoje vyprávění o tom jak si stvořil svět. 

JEŽÍŠ:  Ale to už jsem vám řikal aspoň 100x. 

ZÁSTUPKYNĚ:  Nevadí, je moc krásné. 

JEŽÍŠ:  Dobrá, ale po vyprávění hned na kutě. 

ZÁSTUPKYNĚ:  Jistě. Děkujeme ti.“ 

Závěr: Porovnáním prvního a třetího kritéria se ukázalo, že studen-
ti, v tomto případě skutečně empiričtí diváci, jsou schopni přečíst a reflek-
tovat vnitřní obsah díla. Nevím, zda je v tomto případě možné zobecnění, 
ale v obou kategoriích vyšel podobný výsledek podílu takových prací ko-
lem 25%. To, v porovnání s hypotézou, která říká, že by takovéto práce 
neměli existovat, není vůbec málo. 

 

3.2.2.2 Identifikace hlavních postav 

 

V této části práce se chci zaměřit 
na problém identifikace postav, který se 
ukázal při hodnocení kritérií. Jak již 
bylo řečeno v kapitole o kritériu 4, 
hlavní postavy správně identifikovalo 
47% studentů. 20% z nich možná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪  Graf č. 14 
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odpovídá těm, kteří určili přesný ikonografický námět (Kritérium 1A). 
V tuto chvíli se zaměřím na to, jak identifikovali postavy studenti, kteří 
neurčily přesný ikonografický význam scény (kritérium 1 B+C ). 

Jak ukazuje graf č. 14 ve skupině studentů, kteří nerozeznali přesný 
ikonografický námět pouze necelých 23% identifikovalo postavy a vztahy 
mezi nimi jinak, než jak jsou pojaty na původních vyobrazeních. V těchto 
23% může být ještě zahrnuta část lidí, kteří sice vztahy rozpoznali, ale zá-
měrně pracovali jinak. 

Téměř čtyřicet procent studentů z této skupiny přesně určilo hlavní 
postavy. Všichni patří do kategorie B podle 1 Kritéria. Jak jsem psala u cha-
rakteristiky kategorie B prvního kritéria, nebylo možno rozeznat, jaká část 
studentů z ní byla v určování námětu blíže kategorii A, která se lišila od 
kategorie C pouze určením okruhu biblického příběhu. Po porovnání vy-
chází, že 77% studentů kategorie B přesně určilo hlavní postavy, ačkoli 
nedokázali určit příběh. 

Porovnáním výsledků vychází, že necelých 20% studentů kategorie 
A (vzhledem k malému počtu takto rozdělených studentů jsou to pouze 
dvě práce) určilo záměrně vztahy postav ve scéně jinak, než bylo původně 
zamýšleno. 

Jako ukázku uvádím zpracování scény Zatčení Krista od Emmy 
Ohlsen 34 (dokument č.47). Ačkoli student věděl, že se jedná o Jidášův poli-
bek, navázal na význam scény, který mu dala původní autorka. 35 

„ V obrázku teď vidím Boha, Adama, Mouchu a dav skládající se 
z katolíků, Pravicových extremistů, Policistů a jiné verbeže…  

Bůh s Adamem má homosexuální vztah a aby nebyli zežráni zaživa bůh 
stvoří světlo. A lidé jak už je jejich zvykem se spokojí se světlem.“ 

Druhou ukázkou je dokument č. 48, jehož obhajoba je přepsána 
v kapitole o 1 kritériu. 

Závěr: V této kapitole byly jednak doplněny informace ke sporným 
otázkám u kritérií, jednak bylo ověřeno, že empiričtí diváci, kteří čtou 
„pouze“ aktuální význam díla bez větších problémů identifikují jak hlavní 
postavy, tak jejich funkci a vztahy mezi nimi. 

3.2.2.3 Staré a Nové umění a jeho přístupnost empirickému divákovi 

Při zadání úkolu měli studenti k dispozici figurativní zobrazení na-
rativních scén nového zákona dílem pocházející z umění starého, menším 
dílem pak z umění současného )nového. Toto rozdělení ukazuje kritérium 

                                                      
34 Emma Ohlsen na novozákonních námětech upozorňuje na problematiku homosexuality a 
nemoci AIDS, který je často chápána jako boží trest za hřích. K námětu se vyjadřuje 
z pohledu homosexuálních veřících. 
35 Proto, že práce reflektuje jiný typ významu než ikonografický, je v souhrnné tabulce u 
kritéria 4 uveden jako kategorie B. Pro ilustraci ale ukazuje možnost vlastního výkladu. 
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5. Jeho srovnáním s kritériem 1, které ukazuje do jaké hloubky studenti 
přečetli význam původní scény, se pokusím zjistit, která z kategorií je pro 
studenty čitelnější. 

Ve skupině studentů, kteří v kritériu 1 dokázali přečíst přesný iko-
nografický význam díla, byl podíl těch, kteří měli pro práci obraz starší 
přibližně stejný jako těch, kteří pracovali s vyobrazením novějším. 36 Nao-
pak mezi studenty, kteří podle prvního kritéria přečetli jen význam aktuál-
ní, byl podíl starších výchozích obrazů 77% a obrazů nových pouze 23%. 

Z výsledků vyplývá, že současné vyjádření tématiky je pro studenty 
srozumitelnější než starší. Nevím ale, zda je tento závěr správný. Neznám 
jeho příčiny a v tomto ohledu nebyla má sonda jistě objektivní vzhledem 
k omezenému počtu zkoumaných dokumentů, jejich rozdílnosti i benevo-
lenci, která při práci panovala.37 Přesto myslím, že by tento výsledek mohl 
být zajímavým východiskem pro další zkoumání. 

3.2.2.4 Závěr ke vztahům a souvislostem 

Analýzou vztahů a souvislostí mezi jednotlivými kritérii jsem jed-
nak doplnila informace k prvnímu popisu zkoumaného vzorku, ale přede-
vším jsem ve své sondě odhalila možnost chápat a reflektovat vnitřní obsah 
výtvarného díla empirickým divákem. Vzhledem k nereprezentativnímu 
vzorku zkoumaných dokumentů a nestandardizované formě zadávání prá-
ce se nejedná ani tak přesný popis, jako spíš o zprávu o tom, jakých podob 
může reflexe výtvarného díla u empirického diváka nabývat. Ukázala se 
zde určitá podoba vztahu mezi čitelností a stářím výtvarného díla a díky 
zjištění vztahů mezi identifikací námětu a postav se zdá být větší míra po-
chopení díla i u studentů, kteří nedokázali určit námět. 

3.2.3 Závěr 

Sonda ukázala, že hloubka čtení významu, schopnost navázat a re-
flektovat je mezi studenty poměrně značná. Zdá se, že přečtení významu 
úplně nesouvisí s přečtením námětu díla, to nicméně pochopení přispívá a 
neztěžuje ho. Empiričtí diváci dokáží v některých případech vnímat až 
překvapivou hloubku významu, dokáží reflektovat témata, která jsou při 
pouhé mechanické interpretaci, i když věcně přesné, nečitelná.  

Zároveň sonda přinesla případné další otázky ke zkoumání. Ty 
souvisí především s hledáním příčin uvedených jevů. Např. jak souvisí 
podoba díla s jeho čitelností? Čím je způsobena schopnost přečíst vnitřní 
význam bez znalosti? apod. 

                                                      
36 Pro malý počet studentů v kategorii A kritéria 1 je procentuální rozdíl téměř 10%, jinak je 
poměr S:N 5:6 
37 Primárním záměrem nebyl výzkum, ale hodina VV. Studenti, měli částečně možnost svou 
práci mezi sebou konzultovat atd. 
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Nakonec této části chci dodat, že způsob interpretace, hloubka po-
chopení původního díla ani žádné z kritérií, které jsem zjišťovala, neovliv-
nilo výtvarnou kvalitu prací a vlastní hloubku jejich výpovědí. 

3.3 ZÁVĚR VÝZKUMNÉ ČÁSTI 

Výzkumná část mé diplomové práce se pokusila popsat situaci em-
pirických diváků (studentů) při setkání s problematikou čtení významu ve 
výtvarném umění, konkrétně u děl s tématikou novozákonní ikonografie. 
Zjistila jsem, že znalosti studentů jsou vesměs velmi dobré. Jsou schopni se 
orientovat v novozákonním příběhu, znají hlavní ikonografické typy a mají 
možnost dostat se ve čtení významů na úroveň pochopení obsahu. Ukázalo 
se, že aktuální význam může mít souvislost s významem vnitřním i že zna-
lost ikonografie, ač k pochopení výtvarného díla značně přispívá, není je-
dinou cestou jak se k obsahu dostat. 

Výzkumná část mé práce ale zároveň otvírá další otázky. Pokusila 
jsem se popsat stav, ale zbývá zjistit jaké příčiny tento stav má. Odkud se 
bere znalost ikonografie? Podle čeho studenti určují jednotlivá díla? Který 
typ vizuálně obrazného sdělení je pro ně nejčitelnější? Co nese vnitřní vý-
znam díla, pokud je tento zjistitelný pohledem empirického diváka a další. 
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4 NOVOZÁKONNÍ IKONOGRAFIE VE VV 
Následující kapitoly jsou věnovány možnostem praktického využití 

námětů a možností, které přináší problematika novozákonní ikonografie 
při tematizaci vyučovacích celků ve VV. Každá kapitola obsahuje nejdříve 
obecnější popis oblasti výuky VV, v jejímž rámci považuji za užitečné pra-
covat s didaktizovanými tématy ikonografie, dále se věnuji vlastním ná-
vrhům vyučovacích celků. V souladu s mým studijním oborem jsou navr-
hované lekce určeny pro žáky a studenty posledních ročníků základní ško-
ly a pro středoškoláky, popř. pro studenty odpovídajícího věku 
z víceletých gymnázií.  

Navržené vyučovací celky jsem měla možnost v celém nebo částeč-
ném rozsahu odučit v prostředí Gymnázia Jana Keplera v letech 2005/2006 
a 2006/2007. Každá z kapitol tedy končí dokumentací praktické výuky a 
reflexí vycházející ze zkušenosti v praxi. 

4.1 K VYUŽITÍ NOVOZÁKONNÍ TÉMATIKY VE VÝCHOVĚ 

Premisou pro všechny následují prakticky pojaté kapitoly by mělo 
být vědomí problematiky práce s novozákonními náměty v prostředí školy. 
Bible a křesťanská víra, která je zdrojem a inspirací pro tu část výtvarného 
umění, kterou se zabývám, není v naší společnosti přijímána neutrálně. Je 
třeba brát zřetel jak na osobní postoje studentů, jejich rodinné a kulturní 
zázemí a problematiku související s multikulturalitou, tak i na případné 
aktuální společensko-politické problémy (vztahy státu a církve, extremis-
mus a terorismus, sekty…). 

Česká společnost je značně sekularizovaná38. Pokud mají studenti o 
křesťanském náboženství a jeho vlivu na kulturu nějakou představu, bývá 
často spojena s pocitem, že se jich tato záležitost netýká a není třeba se jí 
zabývat. Myslím, že argumentem pro tyto studenty je potřeba obecných 
kulturní znalostí, tradice spojená s euro-americkou historií a vzdělaností a 
v neposlední řadě vlastní mýtický příběh. Pokud ateizmus (nebo nevyhra-
něné duchovní směřování) není spojen s nějakou zásadní antipatií vůči 
křesťanství a kultuře s ním spojené, není problém využít novozákonní té-
matiku ve výuce stejně jako například témata pocházející ze starověkých 
náboženství, vzdálených kulturních oblastí apod. 

Paradoxně problematičtější je práce se studenty z prostředí religióz-
ního. Děti, které byly vychovávány ve víře a přijaly ji za svou, mají na jed-
nu stranu velké znalosti problematiky, na stranu druhou jim ale často schá-
zí odstup. Mladí lidé, kteří svou víru museli obhájit před druhými i sami 

                                                      
38 Podle dat ze sčítání lidí domů a bytů z roku 2001 se za věřící považuje necelá třetina 
32,14% obyvatel ČR, cit. ze statistických informací ČSÚ 
 http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/tabx/CZ0000  
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před sebou v prostředí české školy bývají někdy, co se týče otázek tvořivé-
ho přístupu k artefaktům spojeným s jejich náboženstvím, dost rigidní. 

Zvláštní kapitolou jsou studenti pocházející z jiných kulturních ob-
lastí. Měla jsem možnost tento problém pozorovat pouze na studentech 
z Asie, tedy z kultury velmi vzdálené. Pochopitelná je jejich neznalost tra-
dic s křesťanstvím spojených, ta je ale, podle mé zkušenosti, vyvážena zá-
jmem o naší kulturu a touhou po, pro ně exotických, informacích. Myslím, 
že problém by mohl nastat v případě dětí z kulturních oblastí negativně 
vymezených vůči křesťanskému světu. Neměla jsem možnost svou výuku 
s nikým takovým konfrontovat, myslím ale, že i v těchto případech by mělo 
být možno situaci zvládnout při dodržení následujících zásad.  

V přístupu k tématům výuky, názorům a osobnostem studentů, ar-
tefaktům i nejrůznějším teoriím považuji za klíčové momenty respekt, tole-
ranci a nadhled a velkorysost. 

Díky respektu a úctě k vlastním i cizím názorům a postojům by se 
mělo být možné vyhnout pohrdání, urážkám a znevažování. Zároveň 
s respektem k soukromí by měl v rámci interakce ve výuce vzniknout bez-
pečný prostor pro práci. Studenti by například neměli mít obavu, že bude v 
průběhu výuky docházet ke zkoumání, kritizování a řešení jejich přesvěd-
čení v oblasti víry. Díky toleranci a ochotě, co možná nejvíc vnímat a se-
znamovat se s novými názory a přístupy je možné obohatit vlastní postoje. 
Nadhled a velkorysost pak pomohou při předcházení malicherných sporů, 
překonávání nejrůznějších problémů, které by mohly nastat a obecně je 
považuji za klíčové při tvůrčí práci. O všech těchto principech jsem 
v průběhu hodin se studenty mluvila a pochopitelně se je sama snažím při 
své pedagogické činnosti dodržovat. 

Žádná z mnou navrhovaných hodin se ve skutečnosti problematice 
víry nevěnuje. Řeší se „pouze“ artefakty vzniklé v kontextu křesťanské kul-
turní oblasti, znakový systém, v rámci něhož vznikly, jejich vztah a souvis-
lost s texty, jejich dnešní fungování a možnosti čtení současným divákem…  

Novozákonní příběh je ve vyučovacích celcích předložen jako mý-
tus o Kristu. Nezabývám se problematikou historického Ježíše, ani Ježíše 
Spasitele. Můj přístup není ani religionistický ani teologický. Co se týče 
textových zdojů nemám ambici rozlišovat reliabilitu kanonických a deute-
rokanonických, mají pro můj přístup stejnou váhu, pokud ovlivnili a obo-
hatili znakový systém výtvarného umění. 

Vnímavost ke kulturním a duchovním hodnotám je také jednou 
z klíčových občanských kompetencí, která by, podle RVP G39 měla být ve 
výuce rozvíjena. 

                                                      
39 cit. RVPG s.  In. http://www.rvp.cz/soubor/rvpg_9_10_2006.pdf 
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4.2 PŘÍBĚH JAKO CESTA K UMĚLECKÉMU DÍLU 

Ve výtvarné výchově se studenti setkávají s nejrůznějšími vizuálně 
obraznými sděleními. Předkládáme jim, buď v rámci návštěvy galerie, ne-
bo i v hodinách jako inspirační zdroj, umělecká díla se složitou a mnovrs-
tevnatou znakovou strukturou. K práci s takto složitými znaky, je třeba 
hlubší způsob vnímání, než pouze běžná percepce, pomocí níž je možno se 
dostat k aktuálnímu (přirozenému) významu díla. Recepcí díla pak dochází 
k estetickému prožitku, podle Kitzbergerové není pro prožitek důležité 
interpretovat obraz, ale proces vnímání a odkrývání významů40. Myslím, že 
právě příběh je vhodnou motivací, pomocí které je možno se v odkrývání 
dostat za aktuální význam a posunout se v rovině interpretace hlouběji. 
Nevěřím, že interpretací dochází k likvidaci estetického prožitku41, jsem 
naopak přesvědčena, že tím, že se studenti seznámí s příběhy, které za vý-
tvarnými díly stojí, budou mít možnost vnímat intenzivněji. Větším množ-
stvím informací, jež student k vizuálnímu znaku získá, se rozšíří jeho dis-
kursivní pole a tím v rámci něj i možnosti zážitku z dalšího odkrývání a 
sebereflexe následně, pak i zájem a vztah k vlastnímu uměleckému dílu. 

4.2.1 Třeboňský oltář, rekonstrukce čtvrté desky  

Pomocí příběhu mají studenti v tomto vyučovacím celku možnost 
proniknout k jedné z nejvýznamnějších českých středověkých památek. 
Díky vlastní tvorbě, založené na tvůrčí reflexi získaných znalostí příběhu, 
jeho ikonografie a doby vniku artefaktu mají studenti možnost dostat se 
velmi hluboko na cestě k uměleckému dílu. Seznámí se jak se způsobem 
práce ve středověké dílně, tak hlavně s tím, co ovlivňuje podobu obrazu. 
Jaký je vztah textu a příběhu k podobě díla, na co má vliv tvůrčí přístup 
autora, co všechno v obraze nese jeho význam. 

VÝTVARNÝ NÁMĚT 
Třeboňský oltář – seznámení s jednou z nejvýznamnějších památek 

české středověké deskové malby, důkladné seznámení se stylem Mistra 
Třeboňského, práce s principy komponování ikonografického cyklu, práce 
s biblickým textem a jeho převodu do vizuální podoby, seznámení 
s technikou deskové malby, způsob práce středověké malířské dílny, práce 
ve skupině. 

Klíčová slova:Třeboňský oltář, pašijový cyklus, bible, desková malba, středověk, 
ikonografie, skupinová práce, velkoformátová malba 

Cílem vyučovacího celku je pochopit princip práce středověkého 
umělce, způsob komponování oltáře, pochopit vztahy mezi biblickým tex-

                                                      
40 cit. L. Kitzbergerová, Přemýšlení o znacích, 2003. s.5 
41 Kitzbergerová v Přemýšlení o znacích, tvrdí, že interpretací, odhalením významu se obsah 
díla vyprazdňuje a dílo se stává prázdnou schránkou. I kdyby toto nebezpečí hrozilo, 
k přesné interpretaci se nikdy dostat nelze.  
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tem a jeho převodem do vizuální podoby - na základě toho pak vymyslet 
rozvrhnout a ve skupině namalovat předpokládanou čtvrtou desku Tře-
boňského oltáře. Z pedagogického hlediska je cílem i schopnost úspěšně 
pracovat ve skupině, rozdělit si práci a dojít k výsledku, s nímž by všichni 
členové skupiny souhlasili. 

VÝKLAD A MOTIVACE (TEORIE) 
• Třeboňský oltář, jeho význam, historie, podoba, stav současného 

uměleckohistorického výzkumu, informace o předpokládané pů-
vodní podobě – informace o chybějící desce 

• Základní ikonografie pašijového cyklu a jeho příběh, způsob kom-
ponování středověkých oltářů 

• Technika středověké deskové malby, práce malířské hutě 

ÚKOLY (PRAXE) 
• Na základě práce s reprodukcemi existujících částí oltáře (význam, 

kompozice…) zkusit rekonstruovat jeho podobu a určit, na kterém 
místě chybí předpokládaná čtvrtá deska 

• Pomocí výčtu scén pašijového cyklu s odkazy na biblický text určit 
námět chybějící desky, vyhledat v textu, co přesně by se na ní mělo 
odehrávat 

• Načrtnout podobu vybraného námětu na základě textu a za po-
moci reprodukcí existujících desek (zachování stylu kompozičního 
řešení). Pro konzultaci možno svůj návrh konfrontovat 
s reprodukcí téhož námětu z jiné středověké památky 

• Podle postupu práce na středověkých deskových malbách realizo-
vat (namalovat) svou představu chybějící desky 

POMŮCKY, VÝTVARNÝ MATERIÁL 
• Studenti: temperové barvy, široké štětce, náčrtník, tužky nůžky 
• Do skupiny: sololitová deska s šepsovým podkladem, houbička 

pro tisk, reprodukce desek třeboňského oltáře, bible, seznam témat 
pašijového cyklu s odkazy 

• Pro všechny: práškový bronz a šelak, reprodukce středověkých 
deskových maleb, co největší a nejkvalitnější reprodukce Třeboň-
ského oltáře 

4.2.1.1 Realizace vyučovacího celku  

V rámci pedagogické praxe na Gymnáziu Jana Keplera v březnu 
roku 2006 jsem téma Třeboňského oltáře připravovala pro studenty 1.A. 
Navazovala jsem v teoretické rovině na předchozí výuku týkající se středo-
věké kultury, která probíhala jak v hodinách výtvarné výchovy, tak para-
lelně v Čj. 
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Pro vlastní práci jsem měla ve dvou týdnech praxe každý týden 2x2 
hodiny – třída byla rozdělena na poloviny cca po 12 - každý student tedy 
celkem strávil tímto tématem 4 vyučovací hodiny.  

Jako vstupní předpoklad jsem u studentů brala rámcovou znalost 
biblických příběhů, schopnost pracovat s biblí a malovat temperovými 
barvami. 

POSTUP RÁCE V JEDNOLIVÝCH HODINÁCH 

1. lekce 90 min 
1. Seznámení s tématem, výklad o Třeboňském oltáři, formulace úkolu 
2. Rozdělení do skupin po cca 4 studentech, rozdání textů, biblí, repro-

dukcí, výklad principu ikonografické kompozice 
3. Práce ve skupinách- návrh vlastního tématu na základě četby textů a 

práce s formální kompozicí existujících částí oltáře, pomocí níž se určí 
chybějící deska 

4. Výklad techniky deskové malby a princip malby ve skupině – nutnost 
dělby práce 

5. Rozkresba podle náčrtu na výslednou desku 
6. Podmalba – naložení největších barevných ploch, ujasnění barevné 

kompozice 
7. Zhodnocení zatím provedené práce 

2. lekce 90 min 
1. Shrnutí toho, co se dělalo v minulé hodině, rozdání reprodukcí a textů, 

připomenutí techniky práce, určení úkolů pro tuto lekci. 
2. Pokračování v malbě, respektování formální podoby existujících desek, 

úprava povrchu pod zlacení 
3. Modelace barevných ploch, práce na zpřesňování detailů 
4. Technika šablonového tisku – tisk 
5. Výklad zlacení – technika, význam 
6. Dokončování, zlacení 
7. Společné hodnocení výsledné malby z hlediska námětového, kompo-

zičního, stylového i celkově výtvarného – možnost vlastního vyjádření, 
reakcí, kritiky, reflexe. 

REFLEXE PROBĚHLÉ VÝUKY 

Příprava před vlastní výukou:  
Připravit všechen potřebný materiál bylo velmi časově náročné. Po-

kud bych ve škole měla více času a prostoru, podkladové sololitové desky 
bych nechala sehnat a upravit studenty. Bylo by jich potřeba pro každou 
skupinu o jednu více, aby nevznikaly tak velké skupiny. Naopak čas inves-
tovaný do přípravy teoretických podkladů (seznam témat, reprodukce…) 
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byl myslím správný – všechny tyto věci pak práci v hodině výrazně usnad-
nily a umožnily soustředit se na vlastní úkol a výtvarnou činnost. 

Teoretická část hodin – výklad, návrh námětu 
Výklad byl přijímán velmi dobře, studenti se v problematice rychle 

zorientovali, měli zájem o další informace, ptali se, pokud je některá část 
zaujala více (hodně u méně známých námětů, příběhů). Při navrhování 
námětu bez problému pracovali s biblickým textem, jeden student měl do-
konce svou vlastní bibli. Návrh asi některým studentům – teoretikům kon-
venoval více, než pozdější malba. Co se týče skupinové spolupráce nebyl 
problém – někteří četli jiní hledali… 

Praktická realizace – malba 
Vlastní práce šla studentům pomaleji než jsem předpokládala, příliš 

přemýšleli a málo malovali. Většina skupin zvládla dělbu práce dobře- ně-
kde si rozdělili úkoly podle obtížnosti – nejšikovnější obličeje, další drapé-
rie, krajinu, pozadí… Jinde podle jednotlivých figur – každý jednu + část 
pozadí. V jedné skupině s několika výtvarně a názorově vyhraněnými děv-
čaty docházelo k částečným konfliktům a k ne úplně spokojené spolupráci. 
V jiné skupině zas z původních čtyř přišli na druhou lekci jen dva a měli 
problém celou věc dotáhnout. Problémy se skupinami bych mohla vyřešit 
v případě, že bych studenty předem znala a složení skupin pomohla upra-
vit. Ty, kteří se k tomu dostali, velmi zaujalo zlacení, jako nová technika, 
která dává celé práci určitý punc. Zklamalo mě, že i přes upozorňování 
nikdo nezkusil lépe zpracovat části obrazů s krajinou a vyrovnat se v tomto 
směru s velmi inspirativní předlohou. S úrovní výsledků jsem byla spoko-
jená jak po stránce obsahové, tak formální. 

Hodnocení 
S hodnocením vyučovacího celku nebyl problém. Studenti měli mož-

nost se k proběhlé práci vyjádřit a hodnotili ji kladně, jen by bylo potřeba 
ještě asi o 45 min víc, aby se vše 100% dotáhlo. Jinak, co do míry naplnění 
zadání a výtvarné úrovně, jsem se ve svých závěrech se studenty shodova-
la. 

Celkově mám z odučené lekce velmi dobrý pocit, myslím že vý-
sledky vůbec nejsou špatné a že se studenti dozvěděli hodně nových a za-
jímavých věcí. Kdybych měla možnost ovlivňovat předchozí a další hodi-
ny, určitě by v nich byla návštěva galerie a seznámení se s originály.  

4.3 PROMĚNA VÝZNAMU PŘÍBĚHU JAKO CESTA K EPOŠE 

Jedním z cílů výtvarného oboru, jak je definován v RVPG, je sezná-
mit studenty s uměleckými směry, tendencemi v dějinách umění, 
s proměnami společenských kontextů a jejich vlivem na podobu vizuálně 
obrazných vyjádření určité epochy i na změny celých znakových systémů.42 

                                                      
42 Podle RVPG In http://www.rvp.cz/soubor/rvpg_9_10_2006.pdf 
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Myslím, že pojmout problematiku dynamiky procesu označování 
komplexně a obecně, by bylo ve výuce velmi náročné. Mám pocit, že účelná 
by mohla být cesta seznámení s proměnou určitého tématu, se změnami 
nahlížení významu příběhu v souvislosti s proměnou společenského kon-
textu. Kontext je záležitost proměnlivá a neuchopitelná, nelze ho přesně 
definovat ani pro dobu naší, natož pak jinou. V této kapitole je zároveň 
tematizován velký problém přemýšlení o kontextu doby a interpretaci díla 
v jeho rámci, kdy kontext doby, který používáme při interpretaci díla od-
vozujeme z památek vzniklých v té době. Předpokládáme kauzální souvis-
losti mezi staršími a novějšími díly (straší tvoří epochu, která je kontextem 
novým)43. 

Věřím, že pokud se budou mít studenti možnost seznámit s určitým 
příběhem a jeho fungování a chápání v proměnách doby i společenských 
kontextů a zároveň budou moci tvůrčím způsobem reflektovat tento příběh 
v rámci kontextu svého, uvědomí si problematiku těchto proměn. Také by 
měli mít možnost zkusit na základě zobecnění kontexty definovat a pojme-
novat. 

4.3.1 Tanec Salome 

VÝTVARNÝ NÁMĚT 

Tanec Salome je jedním z biblických témat, k němuž má potřebu vy-
jadřovat se i dvacáté století. Jeho popularita byla velká zejména v období 
dekadence, která měla potřebu se vracet k některým klasickým ikonogra-
fickým námětům. Spojení tance a smrti, o kterém se v příběhu jedná, je blíz-
ké tématu Dance Macabre – mladá Salome by pak mohla být tou první 
z tanečnic, dívkou, která tančí pro tento okamžik a neví co bude, co způso-
bí a ani jí to nezajímá, protože právě teď je nejkrásnější a nejlepší, v tanci a 
pohybu. Technika dřevořezu propojuje středověké Dance Macabe s expre-
sivní formou vyjádření blízkou určitým tendencím přelomu století.  

Klíčová slova: Tanec Salome, Dance Macabre, bible, moderní umění, příběh 
a jeho kontext, dřevořez, grafická stylizace, tisk z výšky 

Cílem hodiny je vyrovnat se s biblickým námětem, který byl aktuál-
ní i pro moderní umělce, pokusit se proniknout strukturou příběhu a dojít 
k souvislostem mládí- tanec- smrt, a pokusit se pochopit, proč je právě ten-
to námět tak zneklidňující. Zamyslet se nad genderovým aspektem tohoto 
tématu. Formulovat, jaká byla období, která s tímto námětem pracovala, 
proč právě ono oslovilo umělce přelomu století a zda a jakým způsobem 
oslovuje nás. Naučit se novou výtvarnou techniku, naučit se respektu 
k materiálu, vyzkoušet jeho omezení a z toho vyplývající nutnost stylizace. 
Seznámení s principy grafické tvorby. 

                                                      
43 Problematika kontextu je zpracována ve studii A Brysona In Kesner 1997s 337 a dále 
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VÝKLAD A MOTIVACE (TEORIE) 
• Salome – příběh a jeho různá zpracování a odezvy v umění 
• Dance Macabre souvislost tance života a smrti – historické  

konotace 
• Technika dřevořezu, tisku z výšky, bezpečnost práce. 

ÚKOLY (PRAXE) 
• Vlastní interpretace příběhu Salome na základě reflexe textů, vý-

tvarných ukázek a kompilace různých názorů, vniklých ve spole-
čenských kontextech jiné doby se svým. 

• Formulace a ujasnění osobního námětu. 
• Výtvarné vyjádření tématu nejdříve pomocí rozkresby na dřevě-

nou destičku- nutnost zrcadlové kompozice 
• Vlastní řezba, příprava matrice 
• Tisk, experimenty s podkladem, technickými možnostmi dřevoře-

zu. 

POMŮCKY, VÝTVARNÝ MATERIÁL 

Studenti: Pracovní oděv, papíry, rydla, nože, pro každého dřevěnou destič-
ku 

Pro všechny: sklo, válečky, tiskařská barva, ředidlo, hadry, krém na ruce, 
náplasti, desinfekce, reprodukce výtvarných řešení Salome, reprodukce 
dřevořezů 

4.3.1.1 Realizace vyučovacího celku 

Tanec Salome jsem jako téma vybrala pro studenty 2. A a B. v rámci 
pedagogické praxe na Gymnáziu Jana Keplera v březnu roku 2006. Chtěla 
jsem navázat na jejich předchozí výuku, ve které se pohybovali v prvních 
letech 20. století. Téma Salome mi rovněž přišlo vhodné pro věk studentů 
cca 17 let . 

Pro vlastní práci jsem měla ve dvou týdnech praxe každý týden 2x2 
hodiny – každá třída, zhruba 15 lidí měla svou dvouhodinovku - každý 
student tedy celkem strávil tímto tématem 4 vyučovací hodiny.  

Jako vstupní předpoklad jsem u studentů brala znalost biblického 
příběhů, určitou kresebnou vyspělost, manuální zručnost a prostorovou 
představivost. 
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POSTUP RÁCE V JEDNOLIVÝCH HODINÁCH 

1. lekce 90 min 
1. Seznámení s námětem, ukázky různých výtvarných řešení, formulace 

úkolu 
2. Seznámení s technikou dřevořezu, ukázky výtvarných řešení, naznače-

ní technických možností 
3. Rozkresba námětu na matrici 
4. Výroba matrice, rytí 
5. Zhodnocení práce 

2. lekce 90 min 
1. Shrnutí toho, co se dělalo v minulé hodině, kontrola dokončených mat-

ric, popř. drobné dodělávky 
2. Výklad a demonstrace techniky tisku 
3. Tisk – nutná spolupráce několika studentů kvůli manipulaci s čistým 

papírem a špinavou barvou 
4. Výklad: grafický list, podpisy, náklad a podepisování, dokončování 
5. Společné hodnocení z hlediska zvládnutí techniky, výtvarné i obsahové 

stránky práce, možnost vyjádřit se a obhájit své řešení i okomentovat 
řešení ostatních, formulovat jak asi vypadá kontext, v němž se umělci 
zabývají tímto tématem. 

4.3.1.2 Reflexe proběhlé výuky 

Příprava před vlastní výukou:  
Protože jsem neměla čas informovat studenty dříve, připravovala jsem 

pro každého dřevěnou matrici (to by bylo v rámci normální výuky časově 
neúnosné) studenti by si museli donést svou vlastní. Problém by byl i 
v rydlech a nožích, vzhledem k tomu, že jsem všechno přinesla já, měli 
studenti možnost se naplno věnovat vlastní výtvarné práci. 

Teoretická část hodin- výklad, návrh námětu: 
Výkladová část hodiny proběhla bez problémů, studenti byli zaujati, 

jak hlouběji pojatým tématem Salome, tak novou technikou. Na téma tanec 
a smrt byla velmi zajímavá debata - poloha tanečnice byla mnohem bližší 
dívkám, chlapce naopak velmi zaujala a měli velký problém vše, co jsme o 
námětu, řekli vtělit do kresby. Jeden studen v průběhu celé první lekce ani 
nezačal s výtvarnou prací, protože nesmírně filosoficky a hluboce řešil, že 
to vlastně všechno najednou ani zobrazit nejde.  

Praktická realizace dřevořez a tisk 
Při práci na přípravě matric jsem musela být nesmírně pozorná, pro-

tože studentům chvíli trvalo, než zvládli neznámý materiál, vyrovnali se 
s jeho nestejným odporem a omezeními. Nakonec techniku všichni zvládli 
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dobře, někteří tak, že se dřevu přizpůsobili, jiní tak, že mu svou představu 
vnutili. Obešli jsme se bez úrazů. Část studentů z obou skupin nezvládla 
dokončit matrici v první lekci a dodělávali ji doma. 

Při tisku bylo náročné udržet čistotu, někde se bohužel nepodařilo 
odevzdat grafiky neušmudlané. Pro některé byla technika tisku úplně nová 
a museli se naučit pracovat s barvou a válečkem. Tiskli jsem pouze pomocí 
hřbetu ruky. Minimálně tři slušné výtisky zvládli nakonec všichni. Problém 
byl, když do druhé lekce přišli studenti, kteří chyběli při řezání – mohli 
podle výběru vytisknout matrici jinému chybějícímu kolegovi, nebo vyrobit 
tisk z papírové koláže. 

Hodnocení 
Hodnocení probíhalo bez problémů. Zajímavé byly obhajoby jednotli-

vých řešení- kolikrát byla zamýšlena taková významová hloubka, že dalece 
přesahovala skutečnou technickou úroveň a kvalitu práce. Při hodnocení 
zvládnutých a méně zvládnutých řešení jsem se se studenty většinou shod-
la. 

Z celé práce mám velmi dobrý pocit. Na to, že šlo v této technice o 
první realizace, studenti často zvládli nádherně grafickou stylizaci. Velmi 
mě zaujalo i vysoké intelektuální nasazení při vymýšlení námětu a při for-
mulaci problémů kontextu epochy, která se k tématu váže. Zajímavé byly 
genderové rozdíly v chápání příběhu a schopnosti empatického vnímání 
jeho hlavní hrdinky. Jsem ráda, že se práce dotáhla bez zranění a v dobré 
atmosféře až do konce. Některým bohužel příliš nevyšel tisk z jinak zají-
mavé matrice, ale věřím, že i tak pro ně byla hodina přínosem. 

4.4 UMĚLECKÉ DÍLO JAKO CESTA K VÝZNAMU 

Práce s významem ve výtvarném umění je v rámci výuky poměrně 
náročná. Student, minimálně na počátku výuky empirický divák, se 
k dekódování určitých komunikačních aspektů uměleckých děl dostává 
v rámci interakce s nimi. Myslím, že není cílem předložit studentovi pouze 
slovník, který by mechanicky aplikoval při hledání významů v umění, na-
opak, daleko přínosnější je „objektivní“44 výklady konfrontovat s vlastním 
čtením aktuálního významu. Tato komunikační interakce mezi studentem – 
divákem a výtvarným dílem vede nejen k objevování nových dimenzí vý-
znamu, ale myslím, že právě skrze určité umělecké dílo je cesta k vytváření 
významu otevřena mnohem snáze a názorněji, než při nějakém abstraktní 
výkladu nebo referátu. 

Následující úloha se zabývá vznikáním významů v pohyblivých kon-
textech. Umělecké dílo tu vede studenty pomocí čtení a vytváření kontextů 

                                                      
44 Obraz jako strukturovaný kód nemá objektivní a jednoznačný reprezentativní význam. 
Ten vzniká až v komunikaci s divákem pomocí vytváření kontextů, zařazování do rámce 
zkušenosti. Fulková s. 130 
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k odhalování a vytváření významů i k poznání jejich mnohosti, závislosti 
na čtenáři, době a dalších aspektech. 

4.4.1 Comics – kontext k narativní scéně 

VÝTVARNÝ NÁMĚT 
Seznámení s problematikou narativního námětu ve výtvarném umění. 

Vymýšlení nových kontextů, čtení významu, interpretace a předání vlast-
ního významu mocí vizuálně obrazného vyjádření. 

Klíčová slova: Narativní obrazné vyjádření, interakce s uměleckým dílem, 
kontext, význam, ikonografie, interpretace, comics, koláž, no-
vý zákon, příběh 

Cílem hodiny je přečíst, interpretovat a vytvořit kontext k vybranému 
uměleckému dílu. Umělecké dílo, v tomto případě zobrazení narativních 
novozákonních scén, začlenit a představit ve vytvořeném významu ostat-
ním pomocí techniky koláže, popř. formou comicsu. Uvědomit si, jakým 
způsobem je význam předáván pomocí vizuálně obrazných prostředků, 
jakým způsobem ovlivňuje kontext díla jeho čtení a význam. Seznámit se se 
základy novozákonní ikonografie. Na základě interakce s uměleckým dí-
lem vytvořit nový narativ a porovnat, jak tento nový narativ vystihu-
je/nevystihuje význam narativu původního. 

VÝKLAD A MOTIVACE (TEORIE) 
• Narativní námět a jiné typy předávání významů ve figurativním 

umění – alegorie, devocionální náměty… diskuse jak je předáván 
význam ve výtvarném umění? 

• Výběr reprodukce obrazu, výměny  
• Technika koláže, práce s kopírkou, comics jako varianta řešení 

práce 

ÚKOLY (PRAXE) 
• Pomocí xerokopií, časopisů, barevných papírů, a dalších výtvar-

ných prostředků vytvořit kontext k vybrané reprodukci narativní-
ho příběhu. 

• Napsat obhajobu svého řešení a písemně zaznamenat, jakým způ-
sobem byl přečten výchozí obraz. 

• Představit své řešení ostatním, debata nad námětem příslušné scé-
ny, odhalení původního významu narativní scény. 

• Zhodnotit jakým způsobem kdo navázal, porovnat vlastní řešení 
s řešením druhých, uvědomit si původní významy a nové kontex-
ty, které je pozměnily, upravily, nebo zpřesnily. 
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POMŮCKY, VÝTVARNÝ MATERIÁL 

Studenti: nůžky, lepidla, čtvrtky, časopisy, barevné papíry, psací potřeby, 
tuše, pera, popř. další výtvarný materiál 

Pro všechny: Reprodukce různých narativních scén (o něco málo více než 
studentů) ve velikosti alespoň A5 ve slušné kvalitě (barevné podání, rozli-
šení…), možnost kopírování, texty doplňující původní kontext narativních 
scén. 

4.4.1.1 Realizace vyučovacího celku 

Toto téma jsem zpracovávala se studenty 1. B a C v hodinách este-
tické výchovy v říjnu roku 2006. Studenti byli rozděleni do skupin po cca 
15 a každá z těchto skupin se práci věnovala ve dvou týdnech 2 x 1 vyučo-
vací hodinu. Každý ze studentů tedy na tomto tématu pracoval 90 min. 

POSTUP RÁCE V JEDNOLIVÝCH HODINÁCH 

1. lekce 45 min 
1. Seznámení s tématem, výklad a debata o významu v umění, o narativ-

ních scénách 
2. Losování a případné následné výměny výchozích reprodukcí umělec-

kých děl. 
3. Konzultace a výklad techniky a možností vytváření kontextů 
4. Interpretace díla, rozvrh a začátek vlastní výtvarné práce – příprava 

kopií, vystřihování obrázků, rozvržení plochy… 
5. Zhodnocení zatím provedené práce 

2. lekce 45 min 
1. Shrnutí práce z minulé hodiny, navázání na započatou práci a její do-

končení 
2. Sepsání krátké písemné obhajoby vlastního řešení a výsledků prvotní 

analýzy a interpretace přidělené reprodukce výtvarného díla (Co bylo 
na obraze, který jsem dostal? Jak jsem na něj navázal?) 

3. Obhajoba a společné hodnocení výsledných prací jak z pohledu tech-
nického a výtvarného tak z pohledu významového. 

4. Diskuse o významech původních obrazů a odhalení jejich zamýšlených 
námětů, popř. čtení textových zdrojů na než autoři původních scén na-
vazovali. 

4.4.1.2 Reflexe proběhlé výuky 

Příprava před vlastní výukou:  
Bylo poměrně náročné vybrat a připravit reprodukce narativních scén, 

jako podklad pro výuku. Snažila jsem se volit témata neotřelá, méně známá 

 
→  Reprodukce 
výtvarných děl, 
na která studenti 
při práci navazo-
vali  jsou uvede-
ny na CD Přílohy 
v adresáři Co-
mics 
 
 
→Některé vý-
sledné práce jsou 
uvedeny na CD 
Přílohy 
v adresáři Co-
mics  
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a zajímavá. Všechny scény byly z okruhu novozákonních příběhů, vzhle-
dem k mé diplomové práci, ale jistě by bylo možno použít i jakékoli jiné 
narativní scény. Snažila jsem se jednak o výběr „neokoukaných“ příběhů 
ale i o výběr neprvoplánového a nejednoznačného výtvarného řešení. Po-
koušela jsem se studentům ztížit rozpoznání původního významu – např. 
svatí bez svatozáří, současná fotografická řešení tradičních témat…  

Teoretická část hodin – výklad, rozdání podkladů: 
S vysvětlením pojmů nebyl žádný problém. Studenti velmi rychle po-

chopili problematiku narativní scény, i nejrůznějších způsobů vytváření 
kontextů. Kontext pomocí comicsu, který jsem navrhla jako možný způsob, 
doplnili hned v úvodu o jiná řešení tohoto problému. Zajímavé bylo rozdí-
lení reprodukcí. Studenti si losovali z obrázků na stole, poté měli možnost 
si je mezi sebou měnit, nebo i zaměňovat s reprodukcemi zbylými. Se 
zvláštní pozorností se setkaly reprodukované fotografie Emmy Ohlsen a 
Bettiny Rheims. Někteří je úplně odmítali, jiní se je snažili v rámci výměn 
získat. 

Praktická realizace – tvorba  
Práce probíhala v klidu a v otevřené atmosféře, zajímavé byly drobné 

„diskusní skupiny“ řešící významy svých reprodukcí. Inovací proti mému 
původnímu záměru byla práce s počítači a tištění potřebných doplňků do 
koláží v nedaleké počítačové učebně. Velmi zajímavá pak byla závěrečná 
část s obhajobami a především s odhalením námětů. Studenti byli velmi 
překvapeni, když zjistili, že všechny rozdílné obrazy, s nimiž pracovali, 
jsou součástí jednoho příběhu. 

Hodnocení 
Hodnocení nedělalo studentům problémy. Dokázali ocenit jak origi-

nální přístup a zajímavé výtvarné řešení, tak i spolužáky, kterým se podaři-
lo interpretovat své reprodukce v souladu s původním námětem. Vzhle-
dem k humorné povaze většiny řešení byla část hodiny s prohlížením a 
čtením prací kolegů velmi zábavná. 

Práce vzniklé v rámci tohoto vyučovacího celku jsou velmi zajímavé 
nejen výtvarně, ale i z hlediska přístupu studentů k problematice interpre-
tace a kontextu. Spolu s doprovodnými texty posloužily jako podklad pro 
výzkum (viz. výše). Myslím, že si studenti tuto lekci poměrně užili jak vli-
vem efektní a po výtvarné stránce často úspěšné techniky zajímavé i pro 
méně zručné, tak i díky vlastní kreativní práci. Ta se tentokrát odehrávala 
nejen „na papíře“, ale především v hlavě, což mnohým teoretičtěji založe-
ným studentům vyhovovalo podstatně více. 
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4.5 OBRAZ JAKO CESTA K POZNÁNÍ PŘÍBĚHU 

Jedním z bodů učiva výtvarného oboru je podle RVP G je rozpozná-
vání znakových systémů, porozumění jejich komunikační funkci.45 Má lek-
ce se zaměřuje na novozákonní příběh, je základem pro znakové systémy 
ovlivňující výtvarnou kulturu mnoha epoch naší civilizace. Nejenže bez-
prostředně inspiruje vizuálně obrazná vyjádření evropské historie a sou-
časnosti, ale v modifikované podobě typy z těchto historických zobrazení 
jako intertextuální rezidua, přežívají a ovlivňují naší současnou každoden-
ní realitu. Přesto by jistě bylo možno přepracovat výuku i směrem k jiným 
narativům. Mnou navrhovaná lekce je způsobem jak studenty seznámit 
s narativním textem a jeho kulturními dopady pomocí interakce 
s uměleckými díly a vlastní výtvarnou reflexí a interpretací tohoto příběhu.  

4.5.1 Novozákonní ikonografie – interpretace biblického příběhu 

VÝTVARNÝ NÁMĚT 
Seznámení s příběhem evangelií a jeho ikonografií. Zpracování pro-

jektu vlastního výtvarného uchopení tohoto námětu. V rámci skupinové 
práce navrhnout, realizovat a obhájit nové řešení tradičního zadání (chris-
tologický a mariánský cyklus). 

Klíčová slova: Ikonografie, Nový zákon, apokryfní evangelia, příběh, nara-
tivní cyklus, text a výtvarné řešení, tradice a nové pojetí, 
skupinová práce, moderní technologie, prezentace, fotogra-
fie 

Cílem hodiny je seznámit se s novozákonním příběhem, tradicí jeho 
zobrazování a ikonografií. Ve skupinách pak navrhnout a vytvořit výtvar-
né řešení části tohoto příběhu. Reflektovat při této práci jak textové zdroje 
příběhu, tak i ikonografické zvyklosti a výtvarné tradice. Zpracovat ucele-
nou výtvarnou řadu, prezentovat ji spolužákům a obhájit své řešení. Vy-
brat vhodné výtvarné prostředky pro svůj záměr. Rozdělit si práci ve sku-
pině a zvládnout problematiku vyplývající z práce v týmu – rozdělené úko-
lů, kompetence, problém konsensu na řešení… 

VÝKLAD A MOTIVACE (TEORIE) 
• Historie narativních christologických a mariánských cyklů, ikono-

grafie a její vztah k textovým zdrojům, příběh a jeho pracovní čle-
nění. 

• Rozdělení týmů – každý po pěti lidech. Studenti se dělí podle své-
ho přání, je možné jejich volby upravovat tak, aby byl každý 
v některé skupině. 

                                                      
45 Rvpg s. 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→  V rámci toho-
to vyučovacího 
celku byly použi-
ty části textů, 
která jsou součás-
tí Přílohy CD-
ROMu Nový 
Zákon ve vizuál-
ní kultuře a kapi-
toly 5. Ikonogra-
fie novozákon-
ních příběhů 
v této práci. 
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• Rozdání písemných a obrazových materiálů, zadání a zpřesnění 
úkolů jednotlivým skupinám a výklad orientace v textech. 

ÚKOLY (PRAXE) 
• Pomocí písemných materiálů určit, které scény z těch, které jsou 

součástí přidělené části příběhu budou nakonec zpracovány – re-
dukce příběhu na realizovatelný rozsah 

• Najít a pečlivě pročíst všechny dostupné textové zdroje 
k zobrazovaným scénám a navrhnout podobu vlastního řešení 
(Kdo je na obraze? Co dělá? Jak se změní situace v další scéně?…), 
možnost porovnat své návrhy s historickými řešeními stejného 
námětu 

• V rámci skupiny vymyslet technické řešení zadaného úkolu. 
• Realizace výtvarné části projektu, možné konzultace 
• Prezentace jednotlivých cyklů v rámci společné hodiny všem spo-

lužákům. Obhajoba a představení vlastního řešení, ale i zpracová-
vané části příběhu.  

POMŮCKY, VÝTVARNÝ MATERIÁL 

Studenti: výtvarný materiál podle volby techniky pro řešení projektu  

Pro všechny: texty- bible, min. jedna pro každou skupinu, Zlatá legenda, 
Apokryfní evangelia, ikonografické slovníky, texty se specifikací jednotli-
vých zadání projektů, které obsahují jak výčet scén tak odkazy na literatu-
ru, zásoba obrazové dokumentace pro případné konzultace, počítačová 
učebna přístupná studentům, prostor pro prezentaci s dataprojektorem  

4.5.1.1 Realizace vyučovacího celku 

Toto téma jsem zpracovávala se studenty 1. B a C v hodinách estetické 
výchovy v lednu 2007. Studenti byli rozděleni do skupin po cca 15 a každá 
z těchto skupin se práci věnovala ve dvou týdnech 2 x 2 vyučovací hodiny. 
Každý ze studentů tedy na tomto tématu pracoval 4 vyučovací hodiny. Po 
skončení práce následovala společná dvouhodinová lekce s prezentací jed-
notlivých projektů. 

POSTUP RÁCE V JEDNOLIVÝCH HODINÁCH 

1. lekce 90 min 
1. Seznámení s tématem lekce, výklad o novozákonní ikonografii, velkých 

narativních cyklech a jejich místě v dějinách umění 
2.  Rozdělení do pracovních týmů, losování popř. výměny tématu, indivi-

duální zadání a konzultace přidělené části novozákonního příběhu 
3. Práce s texty, vytváření ideové koncepce v rámci skupiny 
4. Návrh výtvarného řešení, rozvržení práce mezi jednotlivé členy skupi-

ny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→  texty k zadání 
projektu jsou 
součástí CD 
Přílohy v adresá-
ři ikonografie 
projekt. 
 
 
 
 
 
 
→  Výsledné 
prezentace, ani-
mace a další 
materiály vzniklé 
v rámci tohoto 
vyučovacího 
celku jsou sou-
částí CD Přílohy 
v adresáři ikono-
grafie projekt. 
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2. lekce 90 min 
1. Zopakování zadání z minulé hodiny, odpovědi na případné problémy a 

nejasnosti v postupu 
2. Prostor pro realizaci výtvarné části projektu. Ačkoli mnoho studentů 

pracuje na projektu doma, je vhodný čas ke konzultaci již hotových čás-
tí, doplňování informací. 

3. Výklad problematiky prezentace projektu. Možnost práce 
v powerpointu v případně odevzdání prací v digitální formě. Možná je 
ale i klasická „papírová“ forma a její následná digitalizace. 

4. Zhodnocení zatím připravených částí projektu a poslední případné 
pokyny a doporučení k jeho zdárnému zakončení. 

3. lekce 90 min 
1. Prezentace projektů ve formě powerpointových prezentací popř. jako 

série digitalizovaných materiálů v jiném programu za použití plátna a 
data projektoru.  

2. Každá prezentace, mimo vlastního řešení, představuje i přidělenou část 
příběhu. Jednotlivé skupiny se v prezentaci střídají tak, aby postupně 
pokryly celý novozákonní příběh a uvedly si tak do souvislostí tu část, 
kterou již znají a jíž zpracovaly. 

3. Po každé prezentaci následuje hodnocení jak ze strany realizátorů, tak 
od diváků 

4. Zhodnocení celého projektu, shrnutí nových poznatků, rozprava o pro-
blematice řešení projektu a koordinace práce ve skupině. 

4.5.1.2 Reflexe proběhlé výuky 

Příprava před vlastní výukou 
Příprava na tuto lekci byla velmi náročná. Zpracování podkladových 

materiálů zabralo spoustu času, problém byl i se získáním dostatečného 
množství primární i sekundární literatury pro studenty. Také obrazové 
zdroje bylo možno v potřebném rozsahu prezentovat jen díky umělecko-
historické knihovně v učebně, kde výuka probíhala. Bez problémů byla 
spolupráce v technických učebnách a s domlouváním prostoru pro prezen-
taci.  

Teoretická část hodin – výklad, práce s texty, rozvrh práce ve skupinách 
S výkladovou částí hodiny nebyl problém, zadání úloh, díky pečlivě 

připraveným písemným podkladům, se také obešlo bez větších potíží. Ná-
ročnější bylo rozdílení studentů do skupin. Jedna skupina se v první hodi-
ně složila jen ze tří lidí (ostatní dva chyběli, a do této skupiny by za nor-
málních okolností nepatřili) díky tomu došlo i k problémům popsaným 
v části prezentace. Díky neustálému zpřesňování úlohy, radám a konzulta-
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cím potíží, se studenti postupně vyrovnali s prací s několika textovými 
zdroji.  

Na záležitosti týkající se rozdílení úloh v jednotlivých skupinách jsem 
záměrně neměla vliv – ukázalo se to nakonec v některých skupinách jako ta 
nejsnazší záležitost, jinde tato spolupráce „drhla“ buď díky silně individua-
listickým autoritám, nebo naopak kvůli názorově nevyhraněným členům 
týmu. Myslím, že tento sociální podtext celé práce byl pro studenty velmi 
přínosný. Měli možnost si uvědomit, jakou roli v pracovní skupině zastáva-
jí, jaký je jejich podíl na úspěchu nebo neúspěchu celé akce. 

Praktická realizace – tvorba  
Velká část vlastní realizace probíhala mimo školu v domácí přípra-

vě (jedna skupina kvůli této práci odjela na pracovní víkend na chatu). Vět-
šina skupin využila možností volné výtvarné techniky a zvolila, i díky po-
čítačové prezentaci projektu, digitální fotografie, fotomontáže, animace… 
Co se týče technické stránky této činnosti, je schopnost práce jednotlivých 
studentů s moderními informačními technologiemi velmi různá, věřím, že 
díky skupinové práci se navzájem něčemu přiučili. Prostor ve škole byl, 
spíše než práci na výtvarné stránce projektu, věnován konzultacím, zpřes-
ňování a vysvětlování některých pojmů a práci s texty. Některé z nich byly 
totiž studentům mimo školu nepřístupné. Do spolupráce v jednotlivých 
skupinách jsem zasahovala minimálně, ačkoli někde problémy mezi členy 
týmu narušovaly celkovou práci. Mám pocit, že právě kompetence k řešení 
interpersonálních problémů v rámci týmu a pocit odpovědnosti za úspěch 
či neúspěch více lidí byly podstatnou složkou konečného výchovného do-
padu lekce. Ačkoli by pravděpodobně mé případné intervence do vnitřní-
ho uspořádání skupin a poměrům v jejich rámci měly za následek lepší 
faktické výstupy z vyučovacího celku, zdá se mi výchovná složka hodiny 
hodnotnější než kvalitní „výkres“.  

Prezentace a hodnocení 
Po technické stránce byla prezentace hotových projektů velmi zdařilá, 

Studenti poměrně kvalitně zpracovali své prezentace. Ti, kteří odevzdali 
projekt „na papíře“(dvě skupiny) měli, díky digitalizaci, kterou jsem s jejich 
prací, za účelem větší názornosti při prezentaci, provedla, možnost před-
vést obě polohy výsledků své práce. Výkladu a představení svých projektů 
se studenti zhostili většinou velmi dobře. Myslím, že nakonec díky srovná-
ní s prací ostatních bylo těm, kteří práci nevěnovali tolik péče, líto, že jejich 
snaha nevyzněla tak, jako projekty zdařilejší.  

Dvě skupiny nakonec práci nezvládly. Jedna velmi utrpěla složením 
z několika vyhraněných osobností s vlastním výtvarným názorem a pak 
dvěma členy, kteří v první hodině chyběli a pak už se nedokázali zapojit. 
Někteří z členů této skupiny odevzdali vlastní práce inspirované tématic-
kým okruhem, ale nerespektující zadání, přesto zajímavé. Konkrétně na 
tuto skupinu myslím, mělo nedokončení projektu pohromadě poměrně 
velký výchovný vliv. Druhá skupina, která nedokončila svůj projekt, se 
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nebyla schopna vůbec sejít na práci. Díky tomu, že ani jeden z jejích členů 
nepokračoval ve VV a pololetní klasifikace už byla uzavřena, neměli moti-
vaci a potřebu se prací zabývat. Mám ale pocit, že při závěrečné prezentaci 
je mrzelo, že úkol nesplnili. 

Skupiny prezentovali své projekty postupně a tak si mohli ostatní udě-
lat nejen představu o jednotlivých řešeních, ale i o celém novozákonním 
příběhu, který byl v kombinaci se zobrazeními převyprávěn. Aby nevznik-
ly mezery na místech nezdařených projektů, měli jejich účastníci možnost 
prezentovat mnou vytvořené podklady jejich částí příběhu složené ze stře-
dověkých (tedy popisných)vyobrazení. Při tomto úkolu, o kterém studenti 
nevěděli, se zároveň ukázalo, zda na projektu pracovali a z nějakého důvo-
du to nevyšlo, nebo zda s prací vůbec nezačali. 

Prezentace a hodnocení bylo přínosné jednak z důvodu představení 
uceleného pohledu na novozákonní ikonografii, jednak díky debatě o sku-
pinové práci a problematice projektů. Výtvarná řešení jednotlivých skupin 
dopadla různě, studenti sami ocenili některá, podle nich, kvalitní a nápadi-
tá. 

4.6 REFLEXE A SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ PŘÍBĚHU A JEHO VÝZNAMU 

Tato kapitola je snad ze všech zde uvedených nejméně závislá na 
okruhu mého tématu. K reflektivnímu dialogu, který je nejzajímavější sou-
částí tohoto vyučovacího celku může dojít u mnoha nejrůznějších aktivit a 
tematizací. Reflektivní dialog46 který je určitým vyústěním výrazové hry, je 
jakýmsi hledáním a pojmenováváním významů odhalených při aktivitě, jde 
o společná i individuální řešení problémů, které byly v rámci reflexe aktivi-
ty objeveny. 

V rámci novozákonního příběhu by bylo možno najít velké množ-
ství témat týkající se morálky, filozofie, osobního vztahu a postoje, které by 
plnily sebepoznávací a sebereflektivní funkci, kterou mimo jiné tematizuje 
níže uvedená lekce. Problém je zde s vírou, která by ve většině takovýchto 
témat hrála velkou roli. Bylo by nutno se odchýlit od striktně mytologicko – 
kulturněhistorického přístupu, který jsem si na začátku vytyčila jako zá-
kladní v přístupu k didaktizaci novozákonního námětu. Lekce, kterou jsem 
zvolila, tento přístup neporušuje, přesto si myslím, že se dotýká význam-
ných filozofických témat (tvář, identita…), aniž by navazovala na nábožen-
ský rozměr evangelijního příběhu. 

4.6.1 Vera Ikon – frotáž obličeje 

VÝTVARNÝ NÁMĚT 

Vera ikon, rouška Veroničina, pravá podoba Kristova je nejen velmi 
zajímavým artefaktem a historickým ikonografickým námětem, ale i ne-
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smírně zajímavým tématem v souvislosti se zanecháním otisku, posmrtnou 
maskou, identitou. Práce inspirovaná Adrienou Šimotovou se dotýká toho 
jak nás vidí druzí, jaká je podle nich naše pravá podoba, co po sobě může 
člověk zanechat. Vyvstává zde problematika tváře, vnímání druhého i  
sebepojetí. 

Klíčová slova: Vera Ikon, Veroničina rouška, legenda, otisk, frotáž, identita, 
poznávání, dotyk. 

Cílem hodiny je seznámit s Vera Ikonem jak ze stránky kulturně his-
torické, tak z jeho významu filozofického. Zamyslet se nad tím jaká je pravá 
podoba, jak vytvořit věrný portrét, jak v něm zachytit duši a prchavé kouz-
lo přítomnosti. Pokusit se pomocí jemných dotyků, na základě seznámení 
s technikou práce A. Šimotové, vytvořit co nejvěrnější otisk druhého. Srov-
nat sebepojetí s výsledky práce kolegů, konfrontovat se pomocí výtvarného 
vyjádření s druhým. Pokusit se v dialogu (výtvarném i slovním) vyjádřit 
svůj vztah k sobě, druhému, a k fenoménu tváře a pravé podoby. 

VÝKLAD A MOTIVACE (TEORIE) 
• Vera Ikon – legenda, artefakt, kulturně historické souvislosti 
• Otisk jako způsob zvěčnění–posmrtné masky, turínské plátno.  

Realita x realističnost – sochařské odlitky 
• Adriena Šimotová, způsob práce, ukázka z dokumentu z cyklu 

GEN.  

ÚKOLY (PRAXE) 
• Ve dvojicích vybrat barvy a rozmyslet podobu kolegy 
• Pomocí frotáže vytvořit otisk obličeje 
• Porovnání, překrývání a experimentování s výtvarnými možnostmi 

výsledku 

POMŮCKY, VÝTVARNÝ MATERIÁL 

Studenti: Suché křídy 
Pro všechny: Jemné papírové ubrousky, krém na obličej, videokazeta 
s dokumentem. 

4.6.1.1 Realizace vyučovacího celku 

Téma Vera Ikonu, pravé podoby, jsem zpracovávala v rámci peda-
gogické praxe v březnu roku 2006 se studenty kvinty. Krom biblického té-
matu mě k tomu vedlo i téma poznávání sebe a druhých a návaznost na 
oblast umění 20. století, kterou studenti v rámci výuky probírali. (inspirace 
prací Adrieny Šimotové) 

Pro práci jsem měla za čtrnácti dnů praxe jen jediný týden – v tom 
druhém byla třída na horách. Jejich lekce trvala 2 vyučovací hodiny, ve 
třídě bylo 14 studentů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→  Fotodoku-
mentace práce v 
hodině a její 
výsledky jsou 
uvedeny na CD 
Přílohy 
v adresáři Vera 
Ikon 
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POSTUP RÁCE V HODINĚ 

lekce 90 min 
1. Seznámení s námětem, Vera Ikon kulturně historický, i otisk ve smys-

lu zvěčnění 
2. Video ukázka z dokumentu o Adrieně Šimotové 
3. Rozdělení do dvojic, příprava barev (drcení kříd) 
4. Vlastní tvorba otisků ve dvojici i s jinými navzájem 
5. Komentování práce, otisků, jejich věrnosti 
6. Pomocí průhledu přes okno hledání partnerského otisku, který by 

dotvořil, upravil, ozvláštnil ten náš 
7. Hodnocení práce, debata, prostor pro zamyšlení  

4.6.1.2 Reflexe proběhlé výuky 

Příprava před vlastní výukou:  
V přípravě mi pomohl profesor, u kterého jsem praktikovala tím, že 

mi našel videozáznam – jinak bych použila pouze texty a reprodukce. Na 
hodinu bylo potřeba donést upravené papírové ubrousky, ale jistě by po-
dobně posloužil i jiný, na přípravu méně náročný materiál. 

Teoretická část hodin – výklad, video: 
Vyprávění legendy i dalších souvislostí s pravou podobou proběhlo 

bez potíží. Studentům nebylo toto téma neznámé, hodně se mnou spolu-
pracovali, zajímali se o historické souvislosti.  

Praktická realizace frotáž a průhledy 
Při realizaci mě potěšila nadšená spolupráce studentů, nebyl problém 

ani ve vzájemném dotyku, ani v částečném zamazání, naopak to inspirova-
lo dvě studentky ke skutečnému body art pomalování. Velmi citlivě se sna-
žili hledat skrze barvy a dotyk druhého. Zajímavá byla situace dvou stu-
dentek, které nastoupily do jinak velmi seznámené třídy týden před mou 
hodinou. Bylo zvláštní pozorovat jak se snažily vystihnout druhého ne-
známého. Zaujala mě i tendence k objevování zlého (skrytého, nevědomé-
ho) já skrze otisk – v těchto případech vnikly skutečně démonické zjevy.  

Hledání partnerů a průhledy skrze okno sice na pomíjivý okamžik, ale 
přesto dokázaly strašidelné masky zlidštit – zvláštní, že čím více bylo pou-
žito vrstev – frotáží, tím lidštěji výsledek vypadal. Bylo by zajímavé pokra-
čovat s tematizací ideální tváře. 

Hodnocení 
V hodnocení jsem spolupracovala se studenty – shodli jsme se na nej-

zajímavějších, oni dokázali určit nejvýstižnější.  
V průběhu hodiny panovalo zvláštně příjemná atmosféra – uvolněná, 

přátelská otevřená. Přesto, jak závažné věci se řešily, zdá se mi, že si stu-
denti vyhmatávání pravé podoby skutečně užili. Myslím, že reflektivní 
dialog, jak mezi studenty navzájem, tak možná i dialog intrapersonální se 
točil především kolem objevování skrytých tváří, démonů z podvědomí a 
pochopitelně kolem rozporů sebepojetí s vnímáním okolí.  
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5 IKONOGRAFIE NOVOZÁKONNÍCH PŘÍBĚHŮ 
Tato část mé práce popisuje základní ikonografii nejčastěji zobrazo-

vaných novozákonních příběhů. Příběhy jsou seřazeny chronologicky tak 
aby dávaly smysl jako příběh. To je, vzhledem k množství textových zdrojů 
poměrně náročné. Používám jak textové zdroje kanonických evangelií, tak 
evangelia apokryfní a legendy. Co se týče chronologie, tu v částech, které se 
opírají o text bible odvozuji z evangelií synoptických. V ostatních částech 
textu vycházím z logické příčinnosti zdrojů a z velkých christologických a 
mariánských cyklů (např. Giottova výzdoba kaple Scrovegni, nebo Duccio-
va Maiesta). Výběr jednotlivých scén sleduje ucelenost a ukončenost celého 
příběhu. Začíná narozením a dětstvím Panny Marie a končí její smrtí a na-
nebevzetím. Tyto apokryfní události rámují vlastní Ježíšův evangelijní pří-
běh. Nemám ambice na historicky pravdivý popis událostí, ostatně ty na 
pozdější chápání příběhu ve vizuální kultuře křesťanských zemí neměly 
příliš vliv– lidé pracovali s tím, čemu věřili, co jim bylo pochopitelné, blízké 
a vírou, tradicí a legendou předané, vysvětlené a včleněné do dobového 
rozvrhu světa, netrápí mě ani teologický pohled na věrohodnost jednotli-
vých textových zdrojů. Popisuji zde kapitoly z ʺmýtu o Kristuʺ, které ovliv-
nily podobu výtvarného umění. 

Následující text je psán formou na sebe příliš nenavazujících hesel. 
Jeho části byly vytvořeny jako podklady pro práci studentů ve vyučovacím 
celku Novozákonní ikonografie – interpretace biblického příběhu. Tento 
text zároveň tvoří hlavní část obsahu interaktivního CD–ROMu Nový zá-
kon ve vizuální kultuře (příloha k DP), který je návrhem podoby didaktic-
kého materiálu seznamujícího čtenáře s novozákonní ikonografií. Je možné 
celou tuto kapitolu přečíst pouze na CD, tam je také propojena s obrazovou 
dokumentací, texty z literárních pramenů, je spojena odkazy se slovníkem 
a jednotlivé scény jsou prostupné tak, aby byla možnost účelnějšího neline-
árního čtení. Psaná podoba hypertextu uvedená na následujících stránkách 
obsahuje, narozdíl od CD, odkazy k dalším částem práce a poznámky pod 
čarou. 

5.1 DĚTSTVÍ PANNY MARIE 

Příběhy z období dětství Panny Marie a povídání o jejích rodičích nemá 
podklad v kanonickém textu bible. Mluví o nich v apokryfních evangeliích 
Psedomatoušovu a Protojakubovu, odtud tento námět převzaly legendy a 
zejména jej rozšířila Zlatá legenda ze 13. století. Náměty, které z této části 
příběhu zpracovává výtvarné umění, jsou především součástí velkých Ma-
riánských cyklů a až na výjimky se zřídka objevují samostatně. Příběh rodi-
čů panny Marie a jejich problém s neplodností je blízký starozákonním pří-
běhům o Abrahámovi a Sáře, rodičům Izáka a o Anně, matce Samuela. 

 
 
 
→ Text této kapi-
toly s obrazovým 
doprovodem, 
literárními zdroji 
a interaktivním 
slovníkem viz. 
Příloha CD-ROM 
Nový zákon ve 
vizuální kultuře. 
Pro informace o 
jednotlivých 
postavách 
v psaném textu 
viz. slovník Kdo 
je kdo, příloha č. 
I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Tuto část 
příběhu zpraco-
vali studenti 
v rámci vyučova-
cího celku Novo-
zákonní ikono-
grafie (viz kapi-
tola 4.5.1). Pre-
zentace jejich 
verze příběhu 
Dětství panny 
Marie je součástí 
CD Přílohy 
v adresáři Ikono-
grafie ve 
VV/ikonografie 
projekt. 
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5.1.1 Jáchym vyhnán z chrámu  

Příběh Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie se začíná scénou, ve které 
chce Jáchym obětovat o svátcích v chrámu. Ačkoli to byl zámožný a jinak 
úspěšný muž nebylo jeho manželství s Annou požehnáno dětmi- to bylo 
chápáno jako trest, nebo nepřízeň Boha. Proto byla jeho oběť v chrámu od-
mítnuta-, apokryfní evangelia uvádějí, že Jáchyma vyhnal Rúben, chrámo-
vý písař, Zlatá legenda se zmiňuje o knězi. Po této události se Jáchym ne-
vrátil domů za svou ženou, ale odešel do pustiny ke svým pastý-
řům.Jáchymovo odmítnutí se ve výtvarném umění zpravidla odehrává 
před budovou chrámu, Jáchym drží v náručí beránka, nebo holubice určené 
k oběti. Bývá zobrazováno, jak sestupuje po schodech poté, co ho kněz od-
mítl. V několika raných dílech po příkrém odmítnutí padá ze schodů.  

5.1.2 Zvěstování Jáchymovi 

Po nějaké době se Jáchymovi v pustině zjevil anděl a řekl mu, že jeho 
manželství, ačkoli dosud neplodné bude odměněno dítětem, dcerou, která 
bude pojmenována Marie. Dále se Jáchym dozvídá, že se má vydat na cestu 
domů a že se u brány Jeruzaléma setká s Annou. Ve Zlaté legendě dostane 
také za úkol svou dceru Marii zasvětit Bohu a odvést do chrámu. 
V Jakubově protoevangeliu je scéna pouze zmíněna a o Mariině zasvěcení 
Bohu je rozhodnuto samotnou Annou. 

Na vyobrazeních klečí Jáchym před archandělem Gabrielem- andělem 
zvěstovatelem, který drží žezlo zakončené liliovým květem, Scéna se ode-
hrává na skalnatém místě, někdy před pastýřskou chatrčí, poblíž mohou 
být ovce a pastýři. 

5.1.3 Zvěstování Anně  

Anna nevěděla, co se přihodilo jejímu manželovi ani kam a proč odešel, 
trápila se pro svou bezdětnost i pro to, že je možná vdovou. V této situaci ji 
navštívil anděl, řekl jí, že se nemusí bát o manžela a budou mít dítě, také 
Anně řekl, že její muž Jáchym je na cestě do Jeruzaléma a že od něj ví totéž 
co ona. Toto setkání s andělem s mnohými detaily, které přešly do výtvarné 
kultury, popisuje Jakubovo evangelium.Výjev připomíná zvěstování Panně 
Marii, odehrává se zpravidla v zahradě, kde Anna sedí pod vavřínem na 
němž hnízdí vrabci a mluví se služebníkem, nebo klečí před andělem. 

5.1.4 Setkání u zlaté brány 

Anna a Jáchym se po zvěstování od anděla, který jim řekl, že se sejdou 
u jeruzalémské brány, které se říká Zlatá, se vydali na cestu společného 
setkání. Od okamžiku, kdy se v městské bráně na přivítán objali, byla Anna 
těhotná. Námět setkání u brány je nejvíce zobrazovaným jednotlivým té-
matem z příběhu Anny a Jáchyma. Důvodem je právě to, že v tento oka-
mžik byla počata Marie. Dříve než se objevil vlastní námět neposkvrněného 
početí, bylo toto symbolizováno právě setkáním Anny s Jáchymem. Zlatá 
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brána bývá přirovnávána k „porta clausa“, zavřené bráně (Ez 44, 1-2), která 
byla symbolem Mariina panenství. 

Manželé bývají zobrazeni, jak se objímají před bránou. Anna bývá do-
provázena služebnými, Jáchym pastýři. Brána je zdobena zlatem. 
V některých verzích se nad nimi vznáší archanděl Gabriel, jinde může do-
provázet Jáchyma, nebo přivádět Annu na kolenou k jejímu manželovi.  

5.1.5 Neposkvrněné početí 

Podle dogmatu o neposkvrněném početí byla Marie od počátku vybrá-
na jako prostředek pro Kristovo vtělení. Proto musela být neposkvrněná a 
jako jediná z lidí byla počata bez „tělesné žádosti“ a tím byla uchráněna od 
dědičného hříchu. Tato myšlenka získávala v průběhu středověku vliv a 
stala se tématem diskuse. Možnost neposkvrněného početí odmítali domi-
nikáni včetně Tomáše Akvinského, naopak františkáni, kromě Bonaventu-
ry, se jí zastávali, podle nich byla Marie počata skrze polibek mezi Annou a 
Jáchymem u Zlaté brány, který byl prvním božím spásným či-
nem.Postupem času se této myšlence dostávalo různých papežských schvá-
lení a jako článek víry byla přijata roku 1854 papežem Piem IX. 

Díky tomu, že neposkvrněné početí je velmi abstraktní téma, získal si 
tento námět ve výtvarném umění své místo dost pozdě. Poprvé se hojně 
objevuje v 16. století. Panna Marie zde stojí nebo klečí před Bohem Otcem 
v nebesích, zatímco dole o ní diskutují učení teologové dívající se do knih, 
aby tak byla naznačena diskuse a spornost tohoto námětu.Marie, která byla 
předurčena aby spoluvykoupila lidstvo z dědičného Evina hříchu je proto 
označována jako Druhá Eva. Bývá zobrazována jak stojí na hadovi nebo na 
drakovi. To vychází z Hospodinových slov k hadovi v rajské zahradě: Nad 
to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou i mezi semenem tvým a semenem 
jejím; ono potře tobě hlavu a ty potřeš jemu patu. (Gn 3,15)47 Podle středověké 
teologie šlo o předobraz příchodu nové Evy, který způsobí, že bude pře-
možen had Satan. Spolu s motivem hada se může objevit i Adam a Eva a 
strom poznání.Dalším pramenem starozákonních námětů objevujících se 
na zobrazení Neposkvrněného početí je Šalamounova Píseň písní. 
V prvních zobrazeních byly tyto symboly označeny nápisy s příslušnými 
latinskými texty. Náměty z Písně písní se mohou objevit v jiných marián-
ských tématech. 

V 17. století vznikl v reakci na protireformační podnět, zejména ve Špa-
nělsku, nový typ Neposkvrněného početí, ten byl kodifikován španělským 
malířem, spisovatelem a uměleckým cenzorem Franciskem Pacheco v knize 
Umění malby z roku 1649. Vcházel z typu těhotné apokalyptické ženy 
sluncem oděné s měsícem pod nohama a korunou dvanácti hvězd, která 
byla s Marií ztotožňována od středověku. Marie tu měla byt zobrazena jako 
mladá dvanácti nebo třináctiletá dívka oblečená do bílého šatu a modrého 
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pláště, s rukama složenýma na prsou nebo sepnutýma k motlitbě. Srpek 
měsíce(symbol čistoty) měl být obrácen růžky dolů, Marie měla mít kolem 
pasu františkánský provaz se třemi uzly. Takto, s obměnami, vypadá nej-
častěji zobrazení tohoto námětu. Někdy je na něm zpodoben i Bůh otec 
shlížející dolů, bývá spojen s nápisem „Tota pulchra es, amica mea, et macula 
non est in te“-Všecka jsi krásná, přítelkyně má,a není na tobě poškvrny. (Pís 4,748) 

5.1.6 Narození Panny Marie  

V Mariánských cyklech navazuje scéna narození Panny Marie na Setká-
ní u Zlaté brány. Popisuje ho zejména Jakubovo protoevangelium, ve Zlaté 
legendě a Pseudo-Matoušovu evangeliu je o něm pouze zmínka. 

Tento námět byl zřídka zobrazován před 14. století. Odehrává se zpra-
vidla v bohatě zařízené místnosti, občas i v hlavní lodi chrámu, jako naráž-
ka na Mariino zasvěcení Bohu. Anna leží v pozadí na lůžku, v popředí 
koupou porodní báby malou Marii. Annin muž Jáchym celou scénu pozo-
ruje, většinou se dívá na porodní bábu s malou Marií. 

Po tridentském koncilu byla snaha zbavit umění apokryfních prvků, 
přesto námět Mariina narození vyskytuje i v 17. století. 

5.1.7 Uvedení Panny Marie do chrámu 

Při zvěstování Mariina narození ji rodiče zasvětili službě v chrámu a 
když jí byly tři roky, poslali ji, aby sloužila Bohu. Zlatá Legenda popisuje, 
jak malá Marie bez cizí pomoci vyšla všech patnáct schodů až ke chrámu. 
Těchto patnáct stupňů mělo odpovídat patnácti písním stupňů.49 

Uvedení Marie do chrámu se vyskytuje v západním křesťanském umě-
ní od 14.století. Na zobrazeních vychází mladá Marie, zpravidla starší než 
tříletá, po schodech ke knězi Zachariášovi, schody mohou mít i jiný počet 
stupňů než patnáct. Její rodiče Anna a Jáchym spolu s dalšími přihlížejícími 
stojí pod schody a dívají se na Marii, nebo jdou po stupních za ní. Někdy, 
v rozporu s legendou, jí pomáhají s cestou nahoru. V protireformačním 
umění klečí Marie před knězem a nad nimi jsou andělé s kadidelnicemi. 

5.1.8 Výchova Panny Marie 

Toto téma se stalo populární v 16. století a přesto, že je apokryfní, se ve 
výtvarném umění udrželo v protireformačním období. Marie, zasvěcená 
Bohu, žila v chrámě, legendy nám poskytují podklady o její činnosti, nejčas-
těji je zobrazováno jak čte, učí své společnice nebo tká chrámovou oponu či 
kněžská roucha, jinde je obsluhována anděly, kteří jí přinášejí vodu a chle-

                                                      
48 cit. Biblí svatá 1940 s.609 
49 Patnáct písní stupňů jsou žalmy 120-134 známé jako písně stupňové nebo malý poutnický 
žaltář. Vznikly pravděpodobně jako samostatný celek a byly zpívány, když židovští poutní-
ci putovali do Jeruzaléma na tři výroční poutní slavnosti, nebo se, podle Josepha Falavia, 
zpívaly na patnácti stupních, které oddělovali mužské od ženského nádvoří. 
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ba. Tyto scény, navazující bezprostředně na nekanonické texty jsou častější 
ve středověkém umění. 

V protireformačním umění je Marina výchova vyjádřena v užším slova 
smyslu, kdy ji učí její matka Anna. Starší žena s otevřenou knihou zpravi-
dla sedí, Marie ve věku mladého děvčete se učí spolu s ní číst. 

5.2 MARIINA SVATBA A DOBA PŘED NAROZENÍM JEŽÍŠE 

Scény z Mariina života před narozením Ježíše se již většinou opírají o 
biblické texty, evangelium podle Lukáše a Matouše. Tímto tématem se ale 
zabývají i texty apokryfní a legendy, které, jako zdroje námětů pro výtvar-
né zpracování kanonický text doplňují. 

Scény mohou být součástí větších cyklů, ale všechny, zejména Zvěstová-
ní se objevují i samostatně. 

5.2.1 Vyvolení Josefa  

Panna Marie byla svými rodiči zaslíbena Bohu a vyrůstala v chrámu. 
Když jí bylo čtrnáct let, podle Jakubova Protoevangelia dvanáct, dospěla do 
věku, kdy už nebylo zvykem aby dívky v chrámu zůstávali - bývaly vrace-
ny domů, kde se vdávaly. Kněží se tedy rozhodli na radu Boha (v Pseudo-
Matoušovu evangeliu se tak dohodli sami) vyvolit ze svobodných nebo 
vdovců muže, který by si Marii vzal a ochraňoval ji. Všichni svobodní muži 
odevzdali veleknězi své hole, ten je vzal a odešel s nimi do chrámu. Na holi 
Josefově se objevilo znamení- v Jakubovu evangeliu z ní vyletěla holubice, 
ve Zlaté legendě rozkvetla. Tak byl Josef, v té době již stařec s vlastními 
dětmi, vyvolen za muže a ochránce pro Marii. 

Na vyobrazeních je vidět Josefa s rozkvetlým prutem, na kterém někdy 
sedí holubice. Ostatní nápadníci klečí před oltářem, na kterém jsou jejich 
pruty, nebo později, se každý se svým prutem v ruce hádají. 

Tridentský koncil tento námět zavrhl, ale rozkvetlý prut zůstal Josefovi 
jako jeho atribut. 

Vyvolení Josefa pomocí rozkvetlého prutu je podobné starozákonnímu 
příběhu o vyvolení Árona veleknězem. 

5.2.2 Svatba Panny Marie 

Marie byla tedy s Josefem zasnoubena a odešla s ním, s sebou dostala 
několik dalších dívek z chrámu jako doprovod. Výjev ze zásnub/svatby se 
zpravidla odehrává před chrámem, kde byla Marie vychovávána, méně 
často uvnitř. Josef, zde většinou muž středních let, stojí s Marií před velek-
nězem, drží v jedné ruce svou hůl s holubicí a druhou nasazuje Marii prs-
ten. Ostatní nápadníci stojí za Josefem, jeden na znamení neúspěchu svou 
hůl láme, jiný se snaží uhodit ženicha do hlavy. Marie je doprovázena dív-
kami, které byly vybrány, aby ji doprovázely. V některých verzích mohou 
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Marie s Josefem před veleknězem klečet, na francouzských dílech si novo-
manžele, podle tamního zvyku, podávají ruce 

V protireformačním umění se omezuje počet účastníků svatby, nebo 
jsou ostatní zcela vynecháni a Josef bývá zobrazen bez svého prutu.  

5.2.3 Zvěstování  

Zvěstování patří k nejvíce zobrazovaným námětům z Mariina života. 
Pro křesťany je tento okamžik velmi důležitý, protože při něm došlo 
k vtělení Krista. Zároveň se jedná o první ze scén pro níž je, krom legend a 
apokryfů podklad v kanonickém textu bible, v Lukášově evangeliu 

K Panně Marii byl od Boha poslán posel – archanděl Gabriel, který ji 
řekl, že byla vybrána a bude mít syna. Marie se tomu divila, protože ještě 
nežila s mužem, na to jí anděl odpověděl, že dítě, které počne bude 
z Ducha svatého, také jí řekl, aby ho pojmenovala Ježíš. 

Součástí vyobrazení jsou archanděl Gabriel, Marie, holubice Ducha sva-
tého, někdy i Bůh Otec. 

V bibli není blíže zmíněno, na jakém místě se zvěstování odehrává. 
V apokryfním Jakubovu protoevangeliu je to cestou ke studni. Italské umě-
ní vybírá pro zvěstování zpravidla exteriér, v umění severském bývá Marie 
andělem překvapena ve své světnici, nebo se zvěstování odehrává 
v interiéru chrámu. Jde zpravidla o architekturu gotickou, jejíž symbolický 
význam poukazuje na příchod nového zákona 

Archanděl Gabriel se snáší k Marii, nebo před ní klečí. V ruce drží žezlo 
ve tvaru lilie nebo liliový květ. Křídla má bílá. Někdy od něj jde mluvící 
páska s pozdravem Ave Maria nebo Ave gracia plena, dominus tecum. Zdráva 
buď milostí obdařená, Pán s tebou. Marie, která klečí, sedí, nebo méně často 
stojí bývá od anděla odvrácena, někdy má ruce v obranném gestu. Její mlu-
vící páska pak říká Ecce Ancilla Domini Hle, jsem služebnice páně. Holubice 
Ducha svatého se snáší k Marii, obvykle na šikmém paprsku světla, který 
se dotýká hlavy nebo prsou. Bůh otec bývá přítomen jako zdroj světla, 
z něhož vychází paprsek. Vyskytují se i zobrazení, kdy v paprsku můžeme 
vidět malou postavu Ježíše, která poukazuje k probíhající inkorporaci. 

Na obrazech se vyskytují i další, textem evangelia nepopisované před-
měty. Nejčastější je to kniha s Izaiášovým proroctvím. Otevřená, ze které 
Marie toto proroctví čte, nebo zavřená, která na něj nepřímo poukazuje.50 
Protože ke zvěstování došlo na jaře, přesněji 25. března, bývají součástí 
obrazů květiny, nebo květina ve váze, kterou se později stala lilie jako 
symbol Mariiny neposkvrněnosti. Na některých středověkých vyobraze-
ních bývá přeslice nebo koš s vlnou. To se opírá o legendu o Mariině vý-
chově v chrámu, kde s ostatními dívkami tkala chrámovou oponu. Někdy 

                                                      
50 …Aj panna počne a porodí syna a nazůve jméno jeho Immanuel. (Iz 7,14) a protože jest 
vám všeliké vidění podobné slovům knihy zapečetěné… (Iz 29,11) cit. Z Biblí svatá, 1940 
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se objevuje zahrada obehnaná zdí „hortus consulus“ jako symbol Mariiny 
neposkvrněnosti. 

Od konce 16. století se upouští od detailů i reálného architektonického 
prostoru a celá scéna se odehrává v jasném světle s poradím ztrácejícím se 
v oblacích. 

5.2.4 Navštívení  

Při zvěstování řekl archanděl Gabriel Marii, krom toho, že sama počne 
syna, že počala i Alžběta, její přítelkyně a příbuzná, a ačkoli byla stará a 
dlouhá léta neplodná, je už v šestém měsíci. Marie se jí vydala navštívit. 
Když se s Alžbětou setkala, děťátko, které Alžběta čekala poznalo Ježíše 
v Mariině lůně, a podle Lukášova evangelia, zaplesalo. 

Alžbětino nenarozené dítě byl Jan Křtitel a zdravil svého pána Ježíše. 
Alžběta bývá zobrazena jako starší žena, Marie jako mladá dívka. 
V gotickém umění se zdraví úklonou, v renesanci se objímají, většinou se 
setkávají před domem Alžbětina muže Zachariáše. Ten může být také sou-
částí obrazu (v kněžském rouchu, protože byl knězem v jeruzalémském 
chrámu) stejně jako Mariin muž Josef a další ženy Marie Kleofášova a Ma-
rie Salome. 

V raně křesťanském umění a ve středověku byla snaha zobrazit i Krista 
a Jana Křtitele. Pokud jsou přítomni, tak jako malé obrázky dětí 
v medailonech, Kristus někdy v mandorle, na hrudi nebo na břichu svých 
matek. Někdy se tyto děti dokonce zdraví. Námět vyvolal nelibost církev-
ních činitelů a během 15. století až na výjimky vymizel. 

V protireformačním umění Alžběta před Marií klečí a vzdává jí hold. 

5.2.5 Josefův sen A  

Když Josef zjistil, že je Marie těhotná, ačkoli by být neměla, dostal 
strach, že nesplnil svůj úkol a neochránil ji, jak dostal uloženo, když si ji 
bral z chrámu. Marie nebyla schopna mu vysvětlit, jak se to stalo a on ne-
věděl, zda ji předat soudu nebo jak s ní naložit (podle Jakubova protoevan-
gelia). Nakonec se rozhodl jí v tajnosti poslat pryč. Když pak v noci spal 
zjevil se mu anděl a řekl a uklidnil ho, že dítě, které Marie čeká bylo počato 
z Ducha svatého, a že až se narodí má dostat jméno Ježíš. 

Scéna se odehrává v Josefově tesařské dílně. Anděl, který podává vy-
světlení, se vznáší nad Josefovou hlavou a Josef mu přikyvuje. Stejně bývá 
zobrazován i druhý Josefův sen, ve kterém ho anděl varuje před vražděním 
neviňátek a posílá ho i s Marií a Ježíšem do Egypta. 

5.3 JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ 

O období Ježíšova dětství se dozvídáme z Lukášova a Matoušova 
evangelia. Ty se však soustředí pouze na dobu narození a potom až 
na Ježíše dvanáctiletého. Tyto události získaly ve výtvarném umění 
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velkou pozornost jednak jako součásti velkých cyklů, ale 
i samostatně. Události narození a adorace se staly podkladem pro 
devocionální námět Madony s dítětem. Budu se držet především 
zpráv biblických tam, kde apokryfní nebo legendický text pozměnil 
výtvarnou podobu jednotlivých scén uvedu i tyto zdroje. 

Období mezi útěkem do Egypta a scénou s dvanáctiletým Ježíšem 
v chrámu zpracovává například Pseudo-Tomášovo evangelium dět-
ství, které mluví o Ježíšovi a jeho rodině od jeho pěti let a právě bib-
lickou scénou ve dvanácti letech v chrámu končí. Ačkoli je popis Je-
žíšových lumpáren nesmírně půvabný nejspíš měl příliš lidový cha-
rakter, aby se s ním výtvarné umění inspirovalo. 

5.3.1 Narození Ježíše Krista  

Narozením Ježíše se zabývá Lukášovo evangelium, mimo to mu ale 
velkou pozornost věnují apokryfní texty a legendy. Zejména středověké 
umění se těmito zdroji nechalo v mnoha ohledech inspirovat. 

Lukášovo evangelium popisuje Ježíšovo narození tak, že Josef i se svou 
těhotnou ženou musel odjet do svého rodného města Betléma, aby tam byl 
zapsán z rozkazu římského císaře Augusta. Protože už nebylo místo 
v hospodě narodil se Ježíš ve stáji, kde byl Josef s Marií ubytován. Vystačí 
se zde s poměrně stručnou informací. 

Apokryfy se s tímto podáním liší hned v několika ohledech. Jednak je 
této scéně věnováno podstatně více prostoru a dále je vylíčena s mnoha, 
často si odporujícími, detaily. 

Co se týče dějiště, Zlatá legenda uvádí jako místo Kristova narození 
krytý průchod mezi dvěma domy nazývaný útulek. Pseudo-Matoušovo 
evangelium i Protoevangelium Jakubovo tvrdí, že se Ježíš narodil v jeskyni 
cestou do Betléma. V Pseudo-Matoušovu evangeliu se píše, že až dva dny 
po narození se Marie s Ježíšem přesunula do stáje kde mu vůl a osel vzdali 
úctu. 

Ve výtvarném umění je zpravidla dějištěm Kristova narození budova, 
nebo přístřešek, často v troskách, jako poukázání na starý zákon, který 
končí s příchodem vykupitele. Vůl a osel jsou také častou součástí scény. 
Poukazují na Izajášovo proroctví, kde se říká, že: Vůl zná hospodáře svého, a 
osel jesle pánů svých, Izrael nezná, lid můj nesrozumívá. (Iz 1,3)51, což předpo-
vídá, že Židé odmítnou uznat Ježíše jako svého mesiáše. 

Ačkoli Marie, nezatížená dědičným hříchem, rodila bez bolestí a potíží, 
vydal se, podle legend, sv. Josef hledat porodní báby. V Jakubovu Evange-
liu přivedl ženu jménem Salóme, ve Zlaté legendě a pseudo-Matoušovu 
evangeliu ještě druhou ženu jménem Zelomi nebo Zebel. Přestože již byl 
Ježíš na světě, když se tyto ženy k Marii dostaly, chtěly zkontrolovat zda je 

                                                      
51 cit Biblí svatá, 1940 s. 612 
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v pořádku. Když Zebel zjistila, že Marie porodila a přesto zůstala pannou, 
chtěla si to Salóme ověřit sama. Jakmile se však Marie dotkla uschla jí ruka 
a znovu se uzdravila až ve chvíli, kdy uvěřila, poprosila za odpuštění a 
dotkla se malého Ježíše. 

Porodní báby bývají součástí středověkých zobrazení a v byzantském 
umění. Zpravidla koupou malého Ježíše. Tridentský koncil toto téma zamí-
tl a tato scéna z umění vymizela. 

Sv. Josef celé scéně přihlíží, nebo může pomáhat porodním bábám. Ma-
rie s malým Ježíšem nejčasněji leží na lůžku.  

5.3.2 Adorace Krista 

Scéna je velmi podobná Kristovu narození. Dějiště je stejné a často se ve 
výjevech života panny Marie, nebo v christologických cyklech vyskytuje 
pouze jedna z nich. 

Námět vychází z vidění Brigity Švédské, které popisuje, že se Kristus 
narodil, když Marie klečela a modlila se. zajímavostí je, že tímto způsobem- 
tj v kleče v Brigitině době skutečně probíhaly porody. V této scéně klečí 
panna Marie se sepnutýma rukama před malým Kristem, ležícím v jeslích, 
nebo na jakémsi oltáři nebo tumbě. Spolu s Marií mohou před Ježíšem kle-
čet i další postavy světců nebo donátoři. 

Obě scény, narození i adorace, se odehrávají v noci, ale výjev sám je 
osvětlen jasným světlem, které se, podle legend, objevilo při Kristově naro-
zení. 

5.3.3 Klanění pastýřů  

Když se narodil Ježíš, zjevil se pastýřům, kteří nedaleko hlídali svá stá-
da, anděl a oznámil jim Kristovo narození. Pastýři se vydali poklonit no-
vému králi. 

Anděl (tradičně Gabriel), který oznamuje pastýřům Kristovo narození, 
se ve výtvarném umění objevuje už v Byzanci. Zpravidla se tato scéna ode-
hrává v pozadí na Narození, nebo jsou pastýři přítomni u adorace. Vlastní 
Klanění pastýřů se nevyskytuje před 15. století. Pastýři stojí kolem Ježíšem 
(většinou sedícím na Mariině klíně), tři vpředu obvykle klečí a přinášejí své 
prosté dary. V raných dílech jsou to ovce se svázanýma nohama, pastýřské 
hole a píšťaly, v 17. století pak drůbež, krajáč mléka nebo ošatka vajec. Pas-
týři v pozadí hrají na dudy nebo píšťaly. 

V lidové tvorbě se tato scéna stala základem mnoha typům lidí nesou-
cích dary Ježíškovy ve vánočních Betlémech. 

5.3.4 Obřezání Krista  

Osm dní po narození byl Ježíš, podle židovského zvyku, obřezán a bylo 
mu dáno jméno. 
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Křesťanské umění klade scénu obřezání Krista do chrámu. Marie drží 
malého Ježíše, nebo celou scénu nešťastně pozoruje. Vedle stojí kněz a 
v ruce má nůž, který vzal z podnosu chrámového pomocníka. Scény se 
účastní i Josef. Tato scéna je důležitá, jednak proto, že byl Ježíš při této pří-
ležitosti pojmenován a také byla poprvé prolita jeho krev. 

5.3.5 Klanění tří králů 

Příběh tří králů, mágů nebo mudrců, popisuje Matoušovo evangelium. 

Když se Ježíš narodil, vyšla nová hvězda, která ukazovala na narození 
krále. Mudrcové z východu se za ní vydali, aby se novému židovskému 
králi poklonili. Když král Herodes zjistil, že se narodil jiný král, poslal 
mudrce na radu kněží dál do Betléma, ale požádal, aby se vrátili a prozra-
dili mu, kde ten nový král je, že se mu půjde také poklonit. 

Matouš vypráví jak mudrcové přišli k Ježíšovy, poklonili se mu a předali 
mu své dary zlato, kadidlo a myrhu. 

Mudrcové, nebo králové, bývají na byzantských mozaikách oblečeni jako 
Mitrovi kněží ve frygických čapkách, ve středověku a renesanci mají drahá 
dobová roucha s orientálními prvky (turbany).Jejich počet se na tři ustálil 
až ve středověku. V raně křesťanském umění mohou být dva, čtyři, nebo 
i šest. 

Bývají zobrazováni, jak předstupují před Krista, sedícího na klíně Marii a 
předávají mu své dary. Nejstarší Kašpar klečí a nabízí svůj dar zlato, sym-
bolizující Kristovu královskou důstojnost. Za ním stojí Baltazar, černoch 
s kadidlem poukazujícím na Kristovo božství a Melichar, nejmladší 
s myrhou používanou při balzamování, předpovídající smrt. V pozdním 
středověku znázorňují tři známé kontinenty Evropu, Afriku a Asii. Mohou 
být doprovázeni svými družinami. 

Scéna se většinou odehrává před domem nebo přímo na místě Kristova 
narození. Na nebi pak září hvězda, která mudrce přivedla. 

5.3.6 Očištění Panny Marie  

Jinak také uvedení Páně do chrámu. Mojžíšův zákon vyžadoval, aby 
každý prvorozený byl přinesen do chrámu a obětován Bohu, děti pak byly 
vykoupeny pomocí pěti šekelů. Ve stejnou dobu, tj. u chlapce čtyřicet dní 
po porodu probíhal obřad očišťování matky, která jako obět přinášela ho-
loubky nebo hrdličky. 

Marie se tomuto zákonu podřídila, ačkoli nemusela, protože se očištění 
vztahovalo pouze na ty, které počaly ze semene. Zlatá legenda uvádí čtyři 
důvody k tomuto činu: jako příklad pokory, aby byl naplněn zákon, aby 
byl zákon očišťování zrušen a pro poučení, jak se máme očišťovat. 

Lukáš dále vypráví o Simeonovi, starém muži, který nemohl umřít do-
kud nespatří Mesiáše. Podle Jakubova protoevangelia šlo o velekněze. Spo-
lu s Marií a Ježíšem je hlavní postavou této scény ve výtvarném umění. 
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Většinou podává Marie dítě veleknězi, nebo jí ho velekněz vrací. Marie 
nese dvě hrdličky, aby se očistila. Je doprovázena Josefem, který někdy 
odpočítává peníze na Ježíšovo vykoupení. Další figurou bývá prorokyně 
Anna, stará žena zmiňovaná Lukášem, ta stojí se vztyčenou rukou 
v prorockém gestu. Další postavy mohou držet svíce, jako připomínku 
Hromnic a průvodu se svíčkami v tento den. 

5.3.7 Josefův sen B  

Poté co odešli od Ježíše, varoval tři krále anděl a řekl jim, aby se nevra-
celi k Herodovi, jak mu slíbili, ale aby šli domů svou cestou. Matouš záro-
veň vypráví, že byl ve snu varován i Josef, aby se svou ženou a dítětem 
odešel do Egypta a nevracel se dokud mu anděl opět neřekne. Bylo mu 
zjeveno, že se Herodes, rozčílený tím ,že se nevrátili králové, pokusí všech-
ny děti zabít. 

Josefův sen je znázorňován velmi podobně jako jeho první sen, kde mu 
anděl vysvětlil, jak se to má s Mariiným těhotenstvím. Scéna se odehrává 
v Josefově tesařské dílně. Anděl, který ho varuje, se vznáší nad Josefovou 
hlavou a Josef mu přikyvuje 

5.3.8 Útěk do Egypta  

Josef se probudil ze sna, v němž ho anděl varoval před Herodem. Ještě 
v noci vstal, vzal svou ženu a dítě a uprchl s nimi. Krátká zpráva, kterou o 
tom podává Matoušovo evangelium, se stala námětem mnoha zobrazení 
i rozšíření v legendách. Hlavními postavami jsou Marie s malým Ježíšem, 
kteří jedou na oslu a sv. Josef, který toho osla vede. Někdy mohou být do-
provázeni i dalšími postavami. V Pseudo-Matoušovu evangeliu se píše, že 
s nimi šli i tři starší Josefovi synové a s Marií ještě jedna žena. Bývají pří-
tomni i andělé, kteří rodinu na cestě ochraňují. Osla někdy doprovází i vůl, 
jako narážka na narození. 

V protireformačním umění putuje rodina pěšky,ve francouzském ma-
lířství v 17. a 18. století bývá zobrazován moment, kdy se chce sv. rodina 
přeplavit na člunu přes řeku. Někdy může být znázorněn i moment, kde se 
Marie s Josefem na cestu vypravují. 

Oblíbeným námětem je odpočinek na útěku. V popředí sedí Marie 
s Ježíškem, kterého může kojit, Josef a osel bývají v pozadí. Někdy mohou 
sedět pod palmou, která se podle Pseudo-Matoušova evangelia ohnula, aby 
se mohla Marie pohodlně najíst. U sebe mívají v ranci své věci. 

Další scénou z útěku do Egypta je zničení soch pohanských bohů. Podle 
Pseudo-Matoušova evangelia Když došla Marie a Ježíš do egyptského měs-
ta Sotien vstoupili do chrámu, kde se rázem zhroutilo všech 365 soch. Ten-
to výjev bývá zobrazován i samostatně, oblíbený je ve francouzských ka-
tedrálách. 
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Podobně jako útěk do Egypta bývá malován i návrat z Egypta. Liší se 
především Ježíšovým věkem. Při návratu se sv. rodina údajně setkala 
s Janem Křtitelem. Toto setkání bývá zobrazováno v italském renesančním 
malířství. 

5.3.9 Vraždění neviňátek  

Když Herodes zjistil, že byl oklamán, protože mágové, které poslal zjis-
tit, jak se to má s novým králem, se k němu nevrátili, dal povraždit všechny 
děti od dvou let níže. Přežil Ježíš, protože ho rodiče na andělovu radu od-
vezli do Egypta a Jan Křtitel, kterého jeho matka Alžběta schovala pod 
pláštěm. 

Vraždění neviňátek se zpravidla odehrává ve městě před palácem. He-
rodes sedí na trůně a přihlíží. Vojáci berou děti matkám a pomocí mečů je 
zabíjejí. Někdy je přítomna postava Alžběty, která ukrývá Jana Křtitele. 
V popředí může být plačící žena, která naříká nad svým mrtvým dítětem. 
jako narážka na text ze starozákonního Jeremiášova proroctví: Ráchel opla-
kává své syny, odmítá útěchu, protože její synové už nejsou. Zabité děti 
byly považovány za první mučedníky a zobrazují se někdy spolu s Pannou 
Marií a malým Ježíškem jako skupina dětí s palmovými ratolestmi. 

5.3.10 Dvanáctiletý Ježíš v chrámě  

O Ježíšově dětství do dvanácti let se bible nezmiňuje. Většinou se jím 
nezabývá ani výtvarné umění, ačkoli legendy i apokryfní zprávy z této do-
by existují. 

Když bylo Ježíšovi dvanáct let, vydal se se svou rodinou do jeruzalém-
ského chrámu slavit svátky. Když se Josef s Marií vraceli zpět, Ježíš s nimi 
nešel. Hledali ho a vrátili se pro něj zpět do Jeruzaléma. Po třech dnech se 
s ním konečně setkali. Lukáš popisuje, že ho našli v chrámu, jak hovoří 
s doktory a učenci, jak s nimi diskutuje o věcech víry. Když se ho rodiče 
ptali, proč se jim ztratil, že měli strach, Ježíš se divil, proč ho hledali, že je 
přeci v domě svého otce. 

Ježíš bývá zobrazován, jak stojí uprostřed chrámu mezi starými muži a 
na prstech vypočítává své argumenty. Jeden z doktorů může držet v ruce 
svitek, jako symbol starého zákona, Kristus může držet knihu jako symbol 
zákona nového. Marie s Josefem do chrámu přicházejí, nebo Marie drží 
Ježíše za rameno a ptá se ho, proč se jim ztratil. 

5.4 PŘÍBĚH JANA KŘTITELE 

Příběh Jana Křtitele, muže, který je chápán jako oznamovatel Krista a 
poslední ze starozákonních proroků se odehrává paralelně s příběhem Ježí-
šovým v evangeliích kanonického biblického textu. 
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Tato kapitola obsahuje chronologický sled událostí jeho života, Kristův 
křest, jako její ústřední motiv by mohl být zároveň úvodní scénou pro kapi-
tolu Kristova veřejného působení. 

5.4.1 Zvěstování Zachariášovi  

Zachariáš, kněz jeruzalémského chrámu, se svou ženou Alžbětou ne-
mohli mít dlouhá léta děti. Jednoho dne se mu v chrámu, když byl vyloso-
ván ze svého oddílu, aby ve svatyni obětoval kadidlo zjevil anděl Gabriel a 
předpověděl Zachariášovi, že se mu narodí syn a bude pojmenován Jan. 
Protože Alžběta byla do té doby neplodná a oba manželé byli už staří, Za-
chariáš nevěřil a chtěl vědět, jak pozná, že se to skutečně stane. Za pochyb-
nosti mu anděl řekl, že nepromluví, dokud se jeho syn nenarodí. 

Scéna se odehrává v chrámu před oltářem, kde stojí Zachariáš 
s kadidelnicí a před ním je vidět anděl zvěstovatel. Někdy si Zachariáš drží 
prst před ústy na znamení oněmění.  

5.4.2 Narození a pojmenování Jana Křtitele  

Lukášovo evangelium popisuje, že Alžběta, která byla dlouho neplod-
ná, počala a narodil se jí syn. Ještě v době, kdy byla těhotná ji navštívila 
Panna Marie. Výtvarné umění na základě podání legend ji nechává 
s Alžbětou i při porodu a pojmenování syna. Když se dítě narodilo a osmý 
den po porodu mělo být při obřízce pojmenováno, chtěli mu dát jméno 
Zachariáš po otci. Alžběta mu ale zvolila jméno Jan. Protože Zachariáš ne-
mohl mluvit napsal na tabulku: Jeho jméno je Jan. V tu chvíli mohl zase 
promluvit, jak mu předpověděl anděl. 

Výtvarné umění zpravidla slučuje pojmenování Jana s jeho narozením, 
ačkoli k němu došlo až při obřízce. Scéna se nejčastěji odehrává v domě. 
Alžběta leží v posteli a drží v náručí malého Jana, nebo ho může držet Pan-
na Marie, sedící na zemi, jak o tom mluví Zlatá legenda. Okolo jsou porod-
ní báby a další lidé. Zachariáš sedí opodál a píše na tabulku Janovo jméno.  

5.4.3 Jan Křtitel na poušti  

Podle krátké zprávy z Lukášova evangelia žil Jan na poušti dokud ne-
předstoupil před Izrael. Mladý Jan Křtitel bývá zobrazován ve chvíli, kdy 
opouští dům svých rodičů a vydává se do pustiny, nebo již v pustině sám, 
nebo s beránkem, který je jeho atributem. Jan většenou sedí nebo klečí a 
rozjímá, nebo se modlí. V italském umění bývá zobrazován jako mladík. 
Na sobě může mít oblek z kožešiny. 

5.4.4 Jan Křtitel káže  

Z Janovy činnosti, kromě křtu Krista bývá zobrazováno jeho kázání. 
Postava Jana Křtitele stojící na vyvýšenině nebo skále v zalesněné krajině 
nebo pustině káže lidem kteří jsou kolem něj shromážděni. Dále může být 
zobrazeno jak Jan křtí lidi, kteří za ním přišli k řece Jordánu. Jan v této situ-
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aci jedné, zpravidla klečící postavě, lije vodu na hlavu, další lidé jsou 
v pozadí výjevu a čekají na pokřtění nebo se svlékají. Od Křtu Krista je ten-
to námět rozeznatelný, protože na něm není přítomna ani holubice Ducha 
svatého, ani případně Bůh otec. 

5.4.5 Křest Krista  

O Kristově křtu se zmiňují všechna kanonická evangelia, protože touto 
událostí začíná jeho veřejné vystoupení, zároveň jsou to první události 
z Kristova života, které popisuje Marek a Jan. Ježíš přišel k Janu Křtiteli, 
který v řece Jordánu křtil lidi, aby se také nechal pokřtít. Jan se původně 
zdráhal, říkal, že to on by měl být pokřtěn od Ježíše. Když Ježíš vystupoval 
z vody snesla se z nebe holubice Ducha svatého a ozval se hlas, který říkal: 
Ty jsi můj milovný syn, tebe jsem si vyvolil. 

Křest byl zobrazován od nejranějších památek. Na starověkých mozai-
kách, především v baptisteriích, je Ježíš ještě bezvousý a celý ponořený ve 
vodě Jordánu. Krom něj a Jana může být přítomna ještě postava starého 
muže – personifikace Jordánu. Postupem času se ujalo zobrazení Jana, kte-
rý rukama lije vodu na hlavu Ježíše, který stojí nahý jen rouškou přes bedra 
po kotníky ve vodě. Jan bývá oblečen do zvířecí kožešiny, v ruce, kterou 
polévá Ježíše, může mít mušli, misku nebo džbánek, někdy může Ježíše 
polévat i rukama. Z nebe se snáší holubice Ducha svatého, může být zná-
zorněn i Bůh otec. Scéně mohou přihlížet andělé nebo další lidé, kteří se 
chtějí nechat pokřtít. 

5.4.6 Jan kárá Heroda  

Nepříliš často zobrazované téma ilustruje text Matoušova evangelia. To 
vypráví, že Jan kritizoval krále Heroda za to, že žije s Herodiadou, manžel-
kou svého bratra. Právě na přání Herodiady byl Jan uvězněn. Herodes sedí 
na trůnu, vedle něj je Herodiada, po jejím boku může stát její dcera Salome. 
Jan stojí pod trůnem většinou v obviňujícím gestu. 

5.4.7 Herodova hostina  

Na hostině při oslavě Herodových narozenin tančila jeho nevlastní dce-
ra Salome. Její tanec byl tak krásný, že Herodes pod přísahou slíbil, že za 
něj smí o cokoli požádat ,a že to bude splněno. Salome si, na radu své mat-
ky, vyžádala hlavu Jana Křtitele na talíři. Herodova hostina se odehrává 
v paláci, bývá zobrazován tanec Salome, kterému přihlíží král i ostatní 
účastníci hostiny, nebo to, jak se dívka radí se svou matkou. Někdy může 
být tato scéna spojena s popravou Jana Křtitele. 

5.4.8 Stětí Jana Křtitele  

Matoušovo a Markovo evangelium popisuje, jak Herodes, ač nerad, 
protože se bál nepříjemností s lidmi, kteří Jana považovali za proroka, ne-
chal svému vězni utnout hlavu a přinést na míse na hostinu, která se kona-
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la k oslavě jeho narozenin. Takové přání vyslovila na radu své matky He-
rodova nevlastní dcera Salome, které král slíbil splnit cokoli za její krásný 
tanec. 

Výtvarné umění zpracovává jak scénu popravy, která se odehrává ve 
vězení, tak událost přinesení hlavy na talíři na hostinu. Při popravě klečí 
Jan s hlavou na špalku a kat mu hlavu stíná, nebo už uťatou hlavu podává 
přihlížející Salome na připravený talíř. Při výjevu z hodovní síně Salome, 
nejčastěji drží mísu s čerstvě uťatou hlavou, odvrací od ní svou tvář a může 
ji nést ukázat své matce, která si zakrývá oči. Někdy může také probodávat 
Janův jazyk, jako pomstu za to, že kázal proti jejímu vztahu s Herodem. 
Často se vyskytují samostatná zobrazení hlavy na talíři, nebo jen dívky 
Salome s touto hlavou. 

5.5 JEŽÍŠOVO VEŘEJNÉ PŮSOBENÍ 

Ježíšovo veřejné působení je hlavním námětem biblických textů, vý-
tvarné umění se inspiruje mnoha událostmi i mnoha scénami z Ježíšových 
kázání a podobenství. Ve svém výčtu se věnuji scénám narativním, tedy 
vlastnímu příběhu a jeho protagonistům. 

5.5.1 Pokušení na poušti  

Synoptická evangelia popisují, jak Ježíš po svém křtu odešel na čtyřicet 
dní do pouště. Tam ho pokoušel Satan. Chtěl po něm, ať prokáže, že je Syn 
Boží, žádal, aby proměnil kameny v chleby a tím se po čtyřiceti dnech 
postu nasytil. Chtěl, aby Ježíš skočil z vrcholku Jeruzalémského chrámu, 
kam ho přenesl, zda ho andělé zachytí, aby se mu nic nestalo. Nakonec ho 
vyvedl na vysokou horu a nabídl mu vládu nad světem, pokud se mu po-
kloní. Ježíš všemu odolal. Když Satan odešel, přišli za ním andělé, donesli 
mu potravu a obsluhovali ho. 

Výtvarné umění zpravidla zobrazuje příběh s chleby, i když někde je 
možno vidět i ostatní, nebo všechny tři naráz. Scéna se odehrává 
v nehostinné kamenité pustině. Satan má ve středověkém umění podobu 
démona se šupinami, rohy a ocasem, renesance ho zobrazuje jako padlého 
anděla, nebo může být oblečen jako falešný mnich v hábitu, ale místo no-
hou ho prozrazují kopyta. 

5.5.2 Povolání rybářů 

Matoušovo a Markovo evangelium popisuje, že když se Ježíš vrátil 
z pustiny, šel okolo Galilejského moře. Uviděl dva bratry rybáře Šimona 
Petra a Ondřeje jak vrhají síť do vody a nabídl jim, že k němu, přidají učiní 
z nich rybáře lidí. Lukášovo evangelium dodává další detaily, když mluví 
o tom, že rybáři nemohli po celý den nic ulovit, když ne Ježíšovu radu vy-
dali znovu na hlubinu, vytáhli ryb plné sítě. V Lukášově textu se také na 
tomto místě přidávají Jakub a Jan, synové Zebedeovi. 
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Výtvarné umění zachycuje okamžik, kdy bratři v loďce vytahují síť a Je-
žíš stojí na břehu a hovoří s nimi, nebo když už jsou všichni na souši a bu-
doucí apoštolé se Ježíšovi klaní. Na zobrazeních mohou být přítomni i další 
lidé. 

5.5.3 Svatba v Káně Galilejské  

První veřejný zázrak popisuje pouze Janovo evangelium. Na svatbu 
v Káně Galilejské byl pozván Ježíš, jeho matka, i jeho učedníci. 

Když při svatbě došlo víno, žádala Marie Ježíše, aby to napravil. Ježíš 
pak přikázal učedníkům naplnit šest kamenných kádí k očišťování vodou, 
pak přikázal, ať naberou a přinesou ochutnat správci svatby. Kdy,ž se ten  
napil byl velmi překvapen, že jde o výborné víno. 

Hosté sedí obvykle u stolu uprostřed s Kristem. Ten se někdy objevuje 
ještě podruhé po straně, kde žehná vodu v kádích. Hlavní pozornost bývá 
soustředěna na správce ochutnávajícího víno. Podle svatebních obřadů 
východní církve mají na hlavách ženich s nevěstou věnce. Ženich má někdy 
svatozář, protože podle Bédy Ctihodného bývá považován za Jana Evange-
listu. 

5.5.4 Kázání na hoře  

Matouš popisuje první Ježíšovo veřejné kázání. Ježíše následovalo krom 
učedníků velké množství lidí, vyšel s nimi na horu, tam se všichni usadili a 
Ježíš, obklopený lidmi, poprvé kázal o svém pojetí víry. Úvodní pasáží ká-
zání na hoře je osm blahoslavenství, ta se stala sama o sobě, i když ne příliš 
běžným, námětem výtvarné kultury. 

 Ježíš v této scéně obvykle stojí, někdy v řečnickém postoji se zdviženou 
rukou, kolem něj sedí jeho učedníci, ženy a mnoho dalších lidí, někteří na-
slouchají, jíní se mohou modlit nebo mezi sebou dohadovat o Ježíšových 
slovech. scéna se odehrává na vyvýšenině ve volné krajině, v pozadí může 
výt vidět Galilejské jezero, od něhož vyšli.  

5.5.5 Povolání Matouše 

Matouš byl celníkem, výběrčím daní pro Římany. Jako takový měl 
velmi obtížné postavení mezi obyvateli Judeje, celníci byly považováni za 
nečisté. Ježíš, který procházel kolem celnice Matouše oslovil a vyzval ho, 
aby šel za ním. Matouš se zvedl a Ježíše následoval. V Matoušovu evange-
liu následuje scéna, ve které se farizeové diví, jak to, že Ježíš jí u stolu 
s hříšníky a celníky, Ježíš odpovídá, že lékaře nepotřebují zdraví, ale ne-
mocní. 

Povolání celníka Matouše se odehrává většinou v místnosti. Matouš 
sedí u stolu, na kterém jsou peníze, kolem jsou lidé, kteří přišli zaplatit daň. 
Ježíš, který bývá v doprovodu Petra a někdy i Ondřeje, ukazuje na Matou-
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še, který k němu vzhlíží a nebo vsává z místa. Zejména barokní umění si 
oblíbilo moment překvapení, který plyne ze zvláštní situace. 

5.5.6 Rozeslání apoštolů 

Když Ježíš kázal, řekl si, že práce je mnoho a dělníků málo. Vyslal pro-
to své učedníky, aby chodili po Izraeli a kázali o příchodu království Boží-
ho. Dal jim moc léčit nemocné, vyhánět zlé duchy. V Matoušovu evangeliu 
vysílá svých dvanáct apoštolů, kteří jsou při této příležitosti jmenováni, 
v evangeliu Lukášovu sedmdesát učedníků. 

 Scéna se odehrává ve volné krajině, je vidět, jak Ježíš vysílá své apoš-
toly vždy po dvojicích. Ti se rozcházejí na různé strany.  

5.5.7 Rozmnožení chlebů a ryb  

Zázrak s nasycením zástupů a rozmnožením chlebů a ryb se objevuje 
ve všech evangeliích, v evangeliu Matoušovu a Markovu dojde k této udá-
losti hned dvakrát pokaždé s jiným počtem chlebů. Výtvarné umění tyto 
rozdílné scény většinou neodlišuje a ztotožňuje. 

Janovo evangeliu, které uvádí nejvíc detailů a bylo proto nejčastěji in-
spirací pro zobrazování vypráví, jak přišel Ježíš s učedníky na horu 
u Tiberiadského jezera. Shromáždil se kolem nich asi pětitisícový zástup. 
Ježíš se ptal, jak by je mohli nasytit, Filip mu odpověděl, že nemají dost 
peněz, aby získali jídlo pro všechny. Pak Ondřej upozornil na chlapce, kte-
rý měl pět bochníků chleba a dvě ryby. Ježíš tímto jídlem podělil všechny 
své následovníky. 

Ve vyobrazeních krom ostatních učedníků, kteří roznášejí jídlo mezi 
lidi usazené po skupinkách na úbočí kopce, hrají významnou roli jmenova-
ní Filip a Ondřej. Bývají Ježíšovi nejblíže. Ondřej může podávat chleby 
z koše, který drží chlapec, Ježíš tomuto jídlu žehná. V raných dílech mívá 
hůl, kterou se chlebů dotýká. Ttato scéna se vyskytuje od nejstarších pamá-
tek, bývá často výzdobou refektářů a je chápána jako předobraz eucharistie. 

5.5.8 Kristus kráčí po vlnách  

Matoušovo evangelium líčí dramatickou scénu, kdy byli apoštolé na 
lodi na Galilejském moři v době, kdy se zvedl vítr a vlny a loď byla těžko 
ovladatelná. Ježíš je navečer nechal jít napřed a sám se modlil na hoře. 
K ránu spatřili učedníci postavu, jak k nim kráčí po vlnách, velmi se vydě-
sili, než poznali, že je to Ježíš. Petr ho požádal, zda by mohl také on kráčet 
po vlnách a Ježíš ho vyzval, ať jde za ním. Petr tedy vykročil z člunu a šel 
bezpečně, dokud nedostal strach a nezapochyboval, pak začal tonout. Ježíš 
ho chytil za ruku a zachránil. Když oba došli do člunu bouře se utišila. 

Výtvarné umění si k zobrazování vybírá okamžik, kdy Petr, napůl už 
ponořený ve vodě vztahuje ruce k Ježíšovi, ten stojí klidně na hladině a 
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podává Petrovi ruku. v pozadí je vidět loďka s ostatními učedníky. Toto 
téma se také nazývá „navicella“. 

5.5.9 Proměnění Krista  

Zprávu o proměnění Krista nebo transfiguraci nacházíme 
v synoptických evangeliích. V tomto příběhu je učedníkům představena 
Ježíšova božská podstata. Ježíš vyvedl na horu Tábor své učedníky Petra, 
Jakuba Staršího a Jana a před očima jim byl proměněn. Jeho tvář zářila jako 
slunce a šaty měl oslnivě bílé. Po jeho boku se zjevili postavy starozákon-
ních proroků Mojžíše a Eliáše a mluvili s ním. Pak byly zacloněni oblakem 
světla a ozval se hlas, který říkal: Toto je můj milovaný syn. 

Apoštolé bývají zobrazeni jak v hrůze padají na zem. Ježíš, v zářivém 
zlatobílém oblečení, stojí na vyvýšeném místě mezi Mojžíšem, který může 
držet desky zákona, a Eliášem. Novější typ zobrazení oblíbený v renesanci 
a baroku ukazuje Ježíše, jak se vznáší ve světelném oblaku nad ostatními 
postavami. Tato scéna je podobná nanebevstoupení. 

5.5.10 Kristus v domě Marie a Marty  

Lukášovo evangelium vypráví, jak přišel Kristus do domu Marty a její 
mladší sestry Marie. Zatímco Marta měla spoustu práce, aby hosta obslou-
žila, Marie si sedla Ježíšovi k nohám a poslouchala, co vypráví. Když Marta 
požádala Ježíše, aby Marii domluvil a přiměl ji pomoci, Ježíš jí odpověděl, 
že Marie si vybrala správně – vybrala si podíl, o který nepřijde. 

Scéna zobrazuje Ježíše, který zpravidla sedí u stolu, u jeho nohou mu 
naslouchá Marie. Marta je v kuchyni a pracuje. Může být přítomen Lazar, 
bratr Marie a Marty, nebo někteří další Ježíšovy učedníci. Marie a Marty 
byly chápany jako ztělesnění dvou principů života. Marta ztělesňuje život 
aktivní – Vita activa, Marie kontemplativní – Vita contemplativa. 

5.5.11 Ježíš a děti  

Scéna, kde Ježíš žehná dětem je odvozena ze synoptických evangelií. 
Učedníci se snažili zabránit, aby matky přinášely Ježíšovi své děti, aby jim 
požehnal. Ježíš je napomenul děti k sobě pustil. Na vyobrazeních je Ježíš 
obklopen dětmi, jednomu z nich klade ruku na hlavu, okolo jsou vidět po-
stavy rodičů a v pozadí nespokojení apoštolé, většinou Petr, Jakub a Jan. 
Toto téma získalo oblibu v severském umění, někdy může mít charakter 
rodinného portrétu. 

5.5.12 Kristus a Samaritánka  

Janovo evangelium popisuje, jak se setkal Ježíš se samařskou ženou 
u studny. Židé samaritány opovrhovali, přesto Ježíš ženu požádal, zda by 
mu dala napít vody. Ona jeho prosbu vyslyšela, Kristus jí pověděl, že kdy-
by věděla, kdo je, požádala by ho o vodu života. Když spolu dále mluvili, 
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Ježíš jí řekl, že on je očekávaný mesiáš. Když přišli apoštolé divili se, s kým 
to Ježíš rozmlouvá, žena se pak vydala do města přivést další lidi. 

Tato scéna s povídáním o vodě života a o pokrmu, který ještě nikdo 
neokusil, o němž se pak Ježíš zmiňuje v rozhovoru s apoštoly, bývá chápá-
na jakou poukaz na eucharistii. Bývá zobrazován okamžik, kdy Ježíš sedí 
na okraji studny a žena mu podá vodu. V pozadí je vidět město. Může být 
namalován i následný rozhovor s apoštoly. 

5.5.13 Kristus a cizoložnice  

V Janově evangeliu se vypráví příběh, ve kterém přivedli farizeové 
před Ježíše ženu obviněnou z cizoložství, za to hrozil, podle práva, trest 
ukamenování. Ptali se Ježíše na jeho názor, co s ní. On jim odpověděl, že 
kdo z nich je bez viny ať po ní první hodí kamenem. Všichni shromáždění 
postupně odešly. Ježíš se zeptal ženy, zda byla odsouzena, když odpovědě-
la, že ne, řekl jí, že ani on ji neodsuzuje, ať jde a dál už nehřeší. 

Ježíš bývá v této scéně zobrazen po boku ženy, která klopí hlavu. Ko-
lem nich stojí dav lidí s kameny a biřicové. 

5.5.14 Vzkříšení Lazara  

Lazar byl bratrem Marie a Marty z Bethánie. Janovo evangelium popi-
suje, že když onemocněl poslaly jeho sestry pro Ježíše. Než však přišel byl 
už Lazar čtyři dny po smrti a pohřbený. Marta a Marie vyšly Ježíšovi na-
proti a společně se vydali k hrobu. Ježíš chtěl odvalit kámen, ale Marta ne-
chtěla, bála se, že se tělo bude už rozkládat. Ježíš nechal odvalit kámen, 
pomodlil se k Bohu a zavolal na Lazara. ten vyšel a byl opět naživu. 

Ježíš a sestry bývají zobrazováni jak stojí před otevřeným hrobem, 
z něhož vystupuje Lazar obalený pruhy látky, se svázanýma rukama. Sest-
ry mohou klečet u Ježíšových nohou, to naráží na začátek příběhu, kdy se 
setkali. V raně středověkém umění je Lazar pohřben do vertikálního hrobu, 
z něhož vystupuje, tento typ se objevuje i v renesanci. Jinak vstává z rakve. 
Marta a další postavy si mohou zakrývat nos v obavě ze zápachu.  

5.6 VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH- SOUD 

Velikonoční příběh, příběh konce Kristova pozemského života, je 
velmi obsáhlý. Výtvarné umění zpracovává mnoho scén jak samostatně tak 
v rámci různých cyklů. Pašijový cyklus začíná scénou Kristus na hoře oli-
vetské, scény Křížové cesty po odsouzení. To, že se tradičně pojaté cykly 
různě překrývají mě vedlo k použitému chronologickému dělení. První část 
mnou popisovaného velikonočního příběhu zahrnuje události od Vjezdu 
do Jeruzaléma po Ježíšovu odsouzení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Tuto část 
příběhu zpraco-
vali studenti 
v rámci vyučova-
cího celku Novo-
zákonní ikono-
grafie (viz kapi-
tola 4.5.1). Pre-
zentace jejich 
verze příběhu 
Velikonoční 
příběh a Soudní 
řízení s Kristem 
jsou součástí CD 
Přílohy 
v adresáři Ikono-
grafie ve 
VV/ikonografie 
projekt. 
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5.6.1 Vjezd do Jeruzaléma  

 Vjezd do Jeruzaléma je první scénou z cyklu Umučení Krista. Zobrazu-
je se jak samostatně, tak právě jako součást cyklů, popisují ji všechna kano-
nická evangelia, apokryfní evangelium Nikodémovo i legendy. V detailech 
se jejich podání liší, přesto se shodují na tom, že Kristus vjel do bran Jeruza-
léma na oslu (oslátku) a lidé ho vítali jako krále. Oslátko, pro které Ježíš 
poslal své učedníky, je narážkou na Izaijáše, který říká, že na oslátku přije-
de král. 

Ježíš bývá v této scéně oblečený do bohatého řaseného roucha, ze hřbe-
tu oslátka, na kterém v západním umění sedí obkročmo, žehná lidem. Ti 
před ně na cestu kladou své pláště, mohou být zobrazeni jak si je svlékají. 
Ježíše lidé zdraví palmovými ratolestmi, od toho se neděle před velikonoce, 
na kterou vjezd do Jeruzaléma připadá, nazývá palmová. Někdy jsou pří-
tomny děti s ratolestmi v rukou, což je narážka na text Nikodémova evan-
gelia. Ježíš může být doprovázen učedníky. Cesta končí u mohutné brány 
v Jeruzalémských hradbách. V pozadí může být člověk šplhající na strom – 
je to Zacheus, který toužil vidět Ježíše a protože byl malé postavy, vylezl si 
na moruši. Tento příběh pochází z Lukášova Evangelia, ale s Vjezdem do 
Jeruzaléma nesouvisí, odehrává se v Jerichu, přesto ho tradice s touto scé-
nou spojila. Další lidé na stromech mohou odřezávat ratolesti. 

5.6.2 Vyhnání kupců z chrámu  

Scénu vyhnání kupců z chrámu zmiňují všichni evangelisté. 
V Jeruzalémě navštívil Ježíš chrám a rozzlobil se, když viděl na chrámovém 
náměstí penězoměnce, kupce se zvířaty k oběti a ruch spojený s obchodem. 
Podle Janova evangelia si vyrobil bič a všechny z domu svého Otce vy-
práskal. 

Tento námět byl velmi oblíbený zejména v baroku, býval často 
v chrámových předsíních. Ačkoli v textu je kladen před chrám, výtvarné 
umění ukazuje rozzlobenou postavu Ježíše, který vyhání kupce a zvířata 
z budovy. Penězoměnci sbírají rozsypané mince, všichni utíkají a zvířata se 
plaší. Tato scéna je velmi netypická – Ježíš ve všech ostatních vystupuje 
klidně a vyrovnaně 

5.6.3 Pomazání v Betánii  

Při hostině v domě farizea Šimona malomocného Přistoupila 
k Ježíšovi hříšná žena ztotožňovaná s Marií Magdalenou a skrápěla jeho 
nohy slzami, sušila svými vlasy a mazala vzácným olejem. Všichni se divili, 
že Ježíš nechá takovou ženu k sobě přistoupit, ten ale chápal její čin jako akt 
pokání a odpustil jí hříchy. Jidáš se pohoršoval nad tím, že žena plýtvá Ta-
to scéna je velmi obtížně časově zařaditelná. Jan ji klade šest dní před Veli-
konoce, do domu  

Všichni účastní jsou u stolu, v popředí sedí Ježíš a u jeho nohou kle-
čí prostovlasá žena, V rukou má alabastrovou nádobku se vzácným olejem. 
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Podle evangelia, kterým se zobrazení inspiruje, může být přítomna Marta a 
Lazar nebo Šimon Farizeus. Scéně jsou přítomni i další učeníci, postava 
Jidáše může být zvýrazněna. 

5.6.4 Úmluva Jidáše a velekněží  

Když byli apoštolé s Ježíšem v Jeruzalémě, Jidáš se vydal za velekněží-
mi a slíbil jim Ježíše vydat. Tato jeho úmluva bývá zobrazována jako sou-
část narativních christologických cyklů a samostatně se nevyskytuje. Jidáš 
Krista zradil za třicet stříbrných. 

Na vyobrazeních, která se odehrávají v interiéru, je vidět skupinu kněží 
a často karikovaného Jidáše, který od nich přijímá váček s odměnou. Jidáš 
bývá tradičně oblečen do žlutého roucha, které symbolizuje zradu. Ve stře-
dověkých zobrazeních může na jeho rameni sedět malý ďábel a napovídat 
mu. 

5.6.5 Poslední večeře páně 

Poslední večeře popsaná v evangeliích je velmi často zobrazovaná scé-
na, jednak jako součást cyklů, jednak i samostatně, velmi často tvořila vý-
zdobu refektářů. Kristus zde zasedá se svými učedníky k tradiční večeři, 
vztahující se k židovskému svátku pascha, který připomíná osvobození 
z egyptského zajetí. Poslední večeře je velmi závažné téma, protože je při ní 
ustavena eucharistie. 

Ježíš sedí se svými učedníky u stolu. Na nejstarších vyobrazeních a po-
tom v novověku mohou ležet kolem stolu na lehátcích, ačkoli Židé 
u příležitosti této hostiny stojí. Na stole leží chléb, beránek, nebo ryba, která 
může být poukazem na Kristův monogram. Po Ježíšově boku sedí apoštol 
Jan může Kristovi spočívat na prsou. 

Zobrazení poslední večeře může klást důraz na označení Jidáše jako 
zrádce, nebo na ustavení eucharistie. Jidáš sedí oddělen od ostatních, 
v italském umění se může lišit černou svatozáří. Ježíš v Janově evangeliu 
říká, že ten, který s ním jí chléb, ho zradí. Na vyobrazeních může Ježíš 
chléb podávat právě Jidášovi, nebo si jej Jidáš sám bere a namáčí. Může 
u něj být postavička ďábla. 

Na scénách, které zdůrazňují zavedení eucharistie, sedí Ježíš uprostřed 
stolu a žehná víno a chléb, nebo kalich vína a nad ním drží hostii. 

5.6.6 Mytí nohou  

Scéna, kde Ježíš myje nohy svým učedníkům, je popsána v Janově 
evangeliu. Když povečeřeli vstal Ježíš od stolu, svlékl se a umyl učedníkům 
nohy. Petr, když na něj přišla řada, se zdráhal od něj takovou službu při-
jmout. 
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 Bývá zobrazováno, jak Petr, který sedí, zvedá ruce v odmítavém gestu. 
Ježíš stojí nebo klečí u jeho nohou s umyvadlem a plátnem v ruce a myje 
mu nohy. Učedník, který si zavazuje opánek bývá ztotožňován s Jidášem. 

5.6.7 Kristus na hoře Olivetské  

Události na Olivetské hoře jsou první scénou z pašijového cyklu. Jsou 
zobrazovány i samostatně jako důležité devoční scény. Po poslední večeři 
se Ježíš vydal s apoštoly Petrem, Janem a Jakubem Větším na Olivetskou 
horu. Cestou řekl Petrovi, který ho přesvědčoval, že nikdy nezradí, že než 
kohout zakokrhá třikrát ho zapře. Na hoře v Getsemanské zahradě se Ježíš 
modlil a prosil učedníky, aby s ním zůstali vzhůru, ti však, ačkoli je budil, 
třikrát usnuli. Ježíš se v motlitbě vyrovnával s utrpením, které ho čekalo. 

Nečastěji bývá zobrazována trojice apoštolů spící v zahradě a opodál 
klečící a modlící se Ježíš. Může u něj být anděl s kalichem, který symbolizu-
je jeho úděl a Boží milost. Na některých zobrazeních je Ježíš pokryt krva-
vým potem, který navazuje na text bible a vyjadřuje náročnost a dramatič-
nost celé scény, ve které Ježíš zápasí s rozporem své lidské a božské přiro-
zenosti a se strachem. Za branou zahrady může být vidět postava Jidáše, 
který přivádí vojáky, kteří přicházejí Ježíše zajmout. Petr mívá u sebe meč 
jako poukaz k dalším událostem při Kristově zatčení. 

5.6.8 Zatčení Krista  

Zatímco se modlil v Getsemanské zahradě, přivedl na to místo Jidáš 
vojáky, kteří měli Ježíše zatknout. Aby ve tmě poznali, která z osob je Ježíš, 
Jidáš ho označil tak, že ho políbil. Petr se snažil svého učitele bránit, vzal 
meč a jednomu veleknězovu sluhovi usekl ucho. Ježíš ho ale zase vyléčil a 
v doprovodu vojáků byl odveden k výslechu. Událost zatčení popisují 
všechna evangelia, synoptická s Jidášovým polibkem, Jan mluví o tom, že 
se Ježíš přihlásil sám a vojáci před ním padli k zemi. 

Jidášův polibek je zobrazován jako součást pašijových cyklů. Ježíš stojí 
uprostřed skupiny vojáků se zbraněmi a pochodněmi a Jidáš ho líbá na 
tvář. Bývá zobrazován i Petr jak bojuje s veleknězovým sluhou a utíná mu 
ucho. 

5.6.9 Kristus před Annášem 

Soudní proces s Kristem je velmi složitý, a jednotlivá evangelia, 
zejména synoptická a Janovo, se liší v jeho podání. Jan popisuje, že Ježíš po 
zatčení v Getsemanské zahradě byl předveden před Annáše, který byl 
tchánem velekněze. Tato scéna se velmi špatně rozlišuje od následující. 
Podle Jana také na dvoře Annášova domu Petr zapřel Krista. Pokud je 
soudní proces zobrazován celý je tato scéna první z řady velmi podobných, 
na nichž Ježíš vypovídá o svém učení před autoritami. 

Kristus se spoutanýma rukama stojí před Annášem. Kolem něj bývá 
skupina vojáků, z nichž jeden se ho často chystá udeřit. 
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5.6.10 Kristus před Kaifášem  

Po předběžném výslechu v Annášově domě byl Ježíš předveden před 
velekněze Kaifáše, aby vypovídal o svém učení. Synoptická evangelia řadí 
tuto scénu bezprostředně za Ježíšovo zatčení. Z Ježíšovy výpovědi vyply-
nulo, že on se považuje za očekávaného Mesiáše a Syna Božího. To bylo 
rouhání, které se trestalo smrtí. Že byl Ježíš ukřižován a ne ukamenován 
jak bylo za tento přestupek běžné je dokazováno tím, že se Ježíš na svou 
obhajobu dovolával Boha, což bylo chápáno jako přestoupení přikázání o 
braní jména Božího nadarmo a za to, podle Mojžíšova zákona, měl být pro-
vinilec pověšen na dřevo. Židé neměli v tehdy podrobené Judeji právo vy-
nášet takové rozsudky smrti a tak soud s Kristem pokračoval dál. 

Zobrazení se většinou příliš neliší od předchozí scény. Ježíš obklopený 
vojáky stojí před veleknězem, ten může být oblečen po židovském způsobu 
a mít na krku efod s dvanácti kameny jako odznak svého úřadu, nebo je 
oblečen jako církevní hodnostář. Bývá zobrazen ve chvíli, kdy si trhá rou-
cho jako reakci na Ježíšovo rouhání. Stejně jako v předchozí scéně se Ježíše 
chystá jeden z vojáků uhodit. 

5.6.11 Posmívání Kristu  

Těsně po zatčení nebo po slyšení před Kaifášem se na Krista vrhli Židé 
a byl týrán a zesměšňován. Popisují to synoptická evangelia. Ježíše tloukli 
holemi, plivali po něm, zakryli mu oči a ptali se, zda dokáže, jako Mesiáš 
určit, kdo ho uhodil. 

Tato scéna se obvykle odehrává před Kaifášem nebo je někdy sloučena  
se scénou korunování trním. Ježíš mívá svázané ruce a zakryté oči, kolem 
něj stojící lidé ho bijí holemi, tahají za vlasy a plivou na něj. Někdy je tato 
scéna spojena s Petrovým zapřením. Od korunování trním se dá odlišit, 
ačkoliv jsou si tyto scény často podobené, právě absencí trnové koruny. 

5.6.12 Petr zapírá Krista 

Když byl Kristus zatčen a předveden před šel Petr za ním a sledoval, co 
se bude dít. Podle Matoušova evangelia stál na nádvoří domu, kde byl 
Kristus vyslýchán, když ho poznala jedna veleknězova služka. Ptala se ho, 
zda zná Ježíše Krista, že ho s ním viděla. Petr toto nařčení popřel a řekl, že 
Ježíše nezná. Celkem třikrát Petr zapřel, že Ježíše zná, než zakokrhal ko-
hout. V tom si Petr uvědomil, co mu Ježíš říkal cestou na Olivetskou horu, 
a rozplakal se, když si uvědomil, že ještě před pár hodinami sliboval, že 
Ježíše nikdy nezradí. 

Scéna se služkou a vyptáváním se na Ježíše může být zobrazena jako 
vedlejší součást Krista před Kaifášem. Petrův pláč samostatně zpracováva-
lo protireformační umění jako zobrazení pokání. 
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5.6.13 Jidášova sebevražda  

Když Jidáš v Getsemanské zahradě vydal Ježíše pronásledování, měl 
výčitky svědomí. Vydal se tedy za Kaifášem a radou a žádal je zda by si 
jeho peníze vzali nazpátek. Když je od něj nevzali, vyběhl ven, třicet stříbr-
ných, za které Ježíše zradil odhodil, a šel se oběsit. Skutky apoštolů vyprá-
vějí, že si za peníze koupil pole, ale pak se zřítil a jeho vnitřnosti vyhřezli. 

Jidáš bývá zobrazen jak visí na stromě, jeho duši vycházející z úst, může 
brát ďábel. Oběšený Jidáš má často vyhřezlé vnitřnosti, jednak jako odkaz 
na podání jeho konce ve Skutcích, jednak jako ilustrace Zlaté legendy, která 
říká, že mu vnitřnosti vyhřezly při oběšení, čímž sama kompiluje oba od-
lišné zdroje. 

5.6.14 Ježíš před Herodem  

Když byl Ježíš židovskými kněžími odsouzen, byl předán Pontiu Pilá-
tovi římskému místodržícímu jako světské moci. Ten neshledal, že by se 
byl nějak provinil a poslal ho, k Herodovi Antipovi, galilejskému tetrar-
chovi, kterému Ježíš, narozený v Nazaretu pravomocně podléhal a který 
byl náhodou ve městě. Herodes chtěl, aby Ježíš učinil nějaký zázrak, když 
nereagoval, nechal ho, jako židovského krále, obléci do slavnostního rou-
cha a předal ho zpět Pilátovi. 

Ježíš bývá zobrazován, jak stojí před Herodem sedícím na trůnu. Bývá 
opět obklopen vojáky. Někdo přináší bílý šat, nebo je právě Ježíš oblékán. 

5.6.15 Ježíš před Pilátem  

Když byl Ježíš odeslán zpět k Pilátovi, ten ho vyslýchal a zajímalo ho, 
zda se skutečně považuje za židovského krále. Ježíš mu odpověděl, že jeho 
království není z tohoto světa. Pilát na něm neshledal vinu a chtěl ho pro-
pustit. Protože byly velikonoce, bylo zvykem propouštět jednoho vězně. 
Pilát se ptal Židů, zda má propustit Ježíše, ti ale nahlas křičeli, že chtějí, aby 
byl propuštěn Barabáš. Ačkoli nevěřil v jeho vinu, protože se bál možných 
politických problémů, vydal Pilát Ježíše k bičování. Potom si obřadně umyl 
ruce na znamení toho, že na nich nemá krev tohoto muže. 

Scéna před Pilátem bývá většinou komornější. Židé neměli vcházet do 
domu, protože byl svátek. Umělci se často soustředí na vztah Ježíše a Pilá-
ta. Pokud je přítomno víc lidí, stojí Ježíš mezi žalobci před Pilátem sedícím 
na stolci. S ním může být zobrazena jeho žena, která nechtěla, aby se její 
manžel podílel na problému spojeném se zavražděním spravedlivého. Zob-
razení mytí rukou může být jak součástí této scény, tak i samostatným ná-
mětem. 

5.6.16 Bičování Krista  

Po odsouzení vydal Pilát Ježíše bičování. Ježíš bývá zobrazován na 
dvoře Pilátova domu stojící přivázaný ke sloupu, jak ho bičují dva vojáci. 
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V barokním umění někdy u sloupu k němuž je přivázán sedí. Ježíš je oble-
čen pouze do bederní roušky. 

Tento námět je zobrazován poměrně často nejen jako součást cyklu 
Kristových pašijí, ale i samostatně. 

5.6.17 Korunování trním  

Po bičování odvedli vojáci Krista do místodržitelského paláce, kde ho 
oblékli do šarlatového roucha a na hlavu mu nasadili korunu z trní a tak se 
vysmívali tomu, že by měl být králem. 

Na scéně korunování trním Ježíš sedí, kolem něj je skupina vojáků, 
někteří ho mohou bít holemi. Ježíš má oblečen krásný purpurový nebo čer-
vený plášť, v ruce drží žezlo z třtinového stvolu, Vojáci kolem ho tlučou 
nebo se mu posměšně klaní. Častý je motiv, kdy korunu nasazují dva vojáci 
klacky, které se nad Kristovou hlavou kříží a poukazují tak k ukřižování. 
Tato scéna bývá někdy spojena s posmíváním Kristu, které se odehrává 
před Kaifášovým domem. 

5.6.18 Ecce homo  

Scéna inspirovaná vyprávěním Janova evangelia, je nedílnou součástí 
pašijového cyklu a zároveň jedním ze čtrnácti zastavení křížové cesty. Po 
bičování a korunování trním vzal Pilát Ježíše před shromážděný dav a vedl 
jim ho ukázat a znovu řekl, že na něm nenalézá žádnou vinu. Velekněží 
v davu nahlas volali, aby ho nechal ukřižovat. A Pilát Ježíše k ukřižování se 
slovy Ecce homo – hle člověk vydal. 

Pokud je scéna součástí narativních cyklů, bývá přítomen dav, který se 
dožaduje ukřižování, Pilát, který s Ježíšem, oblečeným do roucha a 
s trnovou korunou, stojí nad schody nebo na balkoně nad nimi. Mohou být 
přítomni i vojáci, kteří Ježíše hlídají. Existují devoční zobrazení, na nichž je 
jen korunovaný Ježíš v rouchu se svázanýma rukama, nebo komornější 
verze velkých narativních scén pouze s Pilátem ukazujícím Ježíše. 

5.7 VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH – UKŘIŽOVÁNÍ 

Druhá část velkonočního příběhu obsahuje scény křížové cesty, Ježíšo-
vu popravu a pohřeb. Náměty této části jsou zobrazovány velmi často, ně-
kdy jsou součástí pašijového cyklu nebo křížové cesty, jindy samostatně. 
Ukřižování a oplakávání jsou svébytné výjevy, v případě ukřižování 
s mnoha variantami, nezávislé na kontextu okolních scén, vyvíjející se 
mnohdy sami o sobě. 

5.7.1 Cesta na Kalvárii  

Také nesení kříže. Po odsouzení se Ježíš vydal za Jeruzalém na horu 
Golgotu, kde byl ukřižován. Evangelisté se nezmiňují o tom, že by Ježíše a 
vojáky, kteří ho vedli někdo doprovázel, pouze Lukáš říká, že za ním šel 
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dav lidí a velké množství, žen, které pro něj plakaly. Apokryfní Nikodé-
movo evangelium vypráví o apoštolu Janovi, který když viděl, jak Ježíše 
odsoudili a vedou ho na popravu, běžel za Marií a řekl jí, co se Ježíšovi 
stalo. Potom se s dalšími ženami – Marií Salome, Marií Zebedeovou a Marií 
Magdalenou a Martou vydali spolu s Janem za Ježíšem. Výjevy z cesty na 
Golgotu jsou detailně rozpracovány v zastaveních Křížové cesty. 

V této scéně bývá zobrazováno, jak Ježíš, oblečený do královského rou-
cha s trnovou korunou na hlavě nese přes rameno svůj kříž, za zády mívá 
městskou bránu a před sebou kopec Golgotu. Doprovází ho vojáci, dav lidí 
a plačících žen, včetně Marie, jeho matky, a jejích společnic. Někdy je zob-
razen moment, kdy se Ježíš hroutí pod tíhou kříže a v té chvíli klesá i jeho 
Matka do rukou žen, nebo Jana Evangelisty. 

5.7.2 Šimon Cyrenský pomáhá Ježíši nést Kříž  

Evangelista Jan popisuje, že cestou na Golgotu potkali vojáci muže 
jménem Šimon z Kyrény a přiměli ho, aby Ježíšovi pomohl nést kříž. Bývá 
to vykládáno jako spoluúčast pohanů na Kristově spáse. 

Na některých vyobrazeních nesou kříž oba dva, jinde nese kříž jen 
Šimon a Ježíš, v doprovodu vojáků, jde za ním. 

5.7.3 Sv. Veronika utírá Ježíšovu Tvář  

Při cestě na Kalvárii, přistoupila k Ježíšovi, nesoucímu kříž, žena Vero-
nika a otřela mu zpocenou a zakrvácenou tvář svou rouškou. Do této rouš-
ky, sudaria, se obtiskla Ježíšova pravá podoba – Vera Icon – od tohoto 
slovního spojení je jméno Veronika odvozeno. Tento příběh je zobrazován 
až od 15. století. Není pro něj podklad ani v textech kanonických, ani 
v apokryfech. Apokryfní text Akta Pilátova zmiňuje sice osobu Veroniky, 
ale mluví o ní jako o Ježíšově přítelkyni, která získala otisk jeho tváře jinak. 
Veronika si přála mít, podle tohoto podání na Ježíše památku a tak koupila 
plátno a chtěla ho nechat portrétovat. Ježíš se prý odmítal nechat zobrazo-
vat, ale Veronice do plátna svou tvář otiskl. Pomocí tohoto plátna pak byl 
v Římě vyléčen císař Tiberius. 

Příběh, pro který jsou textové podklady zobrazován nebývá, naopak 
Veronika, utírající Ježíšovu tvář, nebo držící roušku, na níž je vidět Ježíšovu 
pravou podobu, je poměrně častý. 

5.7.4 Svlékání ze šatů  

Tuto scénu Evangelisté nezmiňují. Vychází z popisovaného příběhu, 
kde vojáci losují o Kristův oděv, na kterém nebyly švy, a který bylo škoda 
dělit. Historicky byli odsouzenci ukřižováni úplně nazí. 

Většinou je vidět Ježíše, jak stojí pod křížem a vojáci z něj jeho šat str-
hávají. Méně častý je pak námět, kde Marie omotává Kristova bedra pru-
hem látky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
89

5.7.5 Ukřižování  

Ačkoli je o vlastním ukřižování v evangeliích poměrně málo informací, 
jedná se snad o vůbec nejzobrazovanější, co do detailů nejpropracovanější a 
typově nejdiferencovanější scénu. Kromě samotného ukřižování bývá zob-
razována i scéna přibíjení na kříž a vztyčování kříže. Tyto scény nejčastěji 
rozvíjejí narativní cykly, i když mohou být i samostatné, a účastní se titíž 
lidé jako ukřižování. Existuje mnoho variant co do počtu „komparzu“ od 
devocionálně pojatého krucifixu se samotným Ježíšem, přes scénu kříže s 
Pannou Marií a Janem Evangelistou, až po ikonograficky složité davové 
scény s mnoha zobrazenými paralelními ději. 

Ježíš byl ukřižován na Golgotě, což znamená Lebka. Lebka také může 
ležet pod křížem, odkazuje nejen ke jménu kopce, ale také k Adamovi, kte-
rý zde byl podle legendy pohřben. Na kříži bývá v raně křesťanském umě-
ní přibit čtyřmi a později už jen třemi hřeby. Nad Ježíšovou hlavou bývá na 
kříži přibita tabulka s nápisem Ježíš Nazaretský král židovský, kterou ne-
chal zhotovit Pilát. Málokdy je ale tento nápis celý, nejčastěji je použita 
zkratka INRI, což jsou počáteční písmena tohoto nápisu v latině. 

Spolu s Ježíšem byli ukřižováni dva lotři Dysmas a Gestas. Ježíšův kříž 
je uprostřed nich, Dysmas, dobrý, je po pravici, Gestas, zlý, po levici. Mo-
hou být zobrazeni ve chvíli rozhovoru. Dysmas vyznal, že Ježíš je popraven 
nevinně a poprosil ho za odpuštění hříchů, zatímco Gestas se rouhal. Časté 
je ale, zejména ve středověku, zobrazení chvíle jejich smrti, kdy duši 
Dysmase bere anděl, zatímco Gestasovu ďábel. Před smrtí byly dvěma lot-
rům zlomeny nohy. I to je námětem pro umělce, může být zobrazeno, jak 
vojáci sekyrami nohy lámou. Ke svým křížům nebývají lotři přibiti, ale při-
vázáni, jejich kříže také mívají častěji podobu T. 

Pod křížem bývají přítomni vojáci, mohou být zachyceni ve chvíli, kdy 
losují o Ježíšův oděv. Nejdůležitější z nich je Longin, voják, který probodl 
po Ježíšově smrti kopím jeho bok, a který vyznal, že byl synem Božím. Bý-
vá zobrazován přímo když Ježíše bodá, nebo poté u kříže s kopím v ruce. 
Další individualizovanou postavou je Stephaton, voják, který dal Ježíšovi 
napít octa z namočené houby. Tu většinou drží pozvednutou na holi poblíž 
Ježíšova obličeje. 

Podle Janova evangelia předal Ježíš do opatrování sou matku apoštolu 
Janovi. Tuto událost ilustruje přítomnost obou ve scéně ukřižování. Existu-
je i pojetí ukřižování, kde je pod křížem pouze Marie a Jan. Marie stojí po 
Kristově pravici, Jan Evangelista po jeho levici. Oba mají skloněnou hlavu, 
Marie se může rukou dotýkat tváře v gestu od helénistických dob vyjadřu-
jícím zármutek. V 15. století. ustupuje tento námět omdlévající Panně Ma-
rii. 

Panna Marie omdlévající smutkem je evangelii nepodložené téma. Ni-
kodémovo evangelium popisuje Marii, jak omdlela při cestě na Kalvárii. 
Středověcí kazatelé přepokládali, že Marie přemožená žalem omdlela tři-
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krát: cestou na Kalvárii, při ukřižování a při snímání z kříže. Všechny tyto 
momenty byly inspirací pro výtvarná zpracování. 

Hroutící se Marie pod křížem je podpírána zbožnými ženami a 
sv.Janem. Někdy leží úplně na zemi. Tento námět byl zavržen Tridentským 
koncilem, který odkazoval na slova evangelia, kde je psáno, že Marie pod 
křížem stála. 

Dalšími osobami přítomnými ukřižování jsou zbožné ženy které do-
provázejí Pannu Marii. Většinou jsou to tři Marie- Marie Magdalena, Marie 
Kleofášova matka Jakuba a Josefa, Marie Salome matka synů Zebedeových 
Jakuba a Jana. Odlišena bývá pouze Marie Magdalena. Ta velmi často klečí 
u paty kříže a objímá Ježíšovy nohy, nebo je líbá a utírá svými vlasy, jako 
narážka na hostinu v domě Šimonově. 

Dále se mohou ukřižování účastnit Josef Arimatejský a Nikodém, které 
kanonický text bible uvádí jako účastníky Ježíšova pohřbu. 

Zajímavým motivem ukřižování je Ježíšova krev. Podle legendy ji Josef 
Arimatejský zachytil do kalichu – svatého grálu. Často bývá zachycována 
anděly. Od středověku kapky krve skapávají na Pannu Marii, tím je nazna-
čena její spoluúčast na Ježíšově utrpení. 

5.7.6 Snímání z Kříže  

Evangelia mluví o sejmutí Ježíšova těla z kříže, ačkoli neuvádějí příliš 
detailů. Josef Arimatejský si od Piláta vyžádal Ježíšovo tělo, aby ho mohl 
pohřbít. Další osoba, která zde hraje roli, je Nikodém, který donesl myrhu a 
aloe a účastnil se pohřbu. Vedle obou těchto mužů se na zobrazeních obje-
vují Ježíšovi přátelé a následovníci, kteří se účastnili ukřižování: Panna 
Marie, Jan Evangelista, Marie Magdalena další zbožné ženy a někdy jsou 
přítomni i vojáci. 

Josef Arimatejský nejčastěji stojí na žebříku a pomocí plátna sundává 
Ježíšovo tělo. Nikodém vytrhává kleštěmi hřeby z Kristových rukou, nebo 
stojí stranou s hřebíky a trnovou korunou v ruce. Panna Marie může po-
máhat se snímáním těla, které ji z kříže jakoby podávají, nebo se může 
hroutit podpíraná Janem evangelistou a některou z žen. Marie Magdalena 
může klečet a objímat Ježíšovy nohy. 

5.7.7 Oplakávání Krista 

Epizoda není zmíněna v evangeliích. Jedná se spíše o devocionální 
námět, ačkoli se vyskytuje i v narativních cyklech jako smysluplné vyplně-
ní prostoru v příběhu. Objevuje se v mystické literatuře 13. a 14. století. 

Ježíšovo tělo leží na zemi nebo na kamenném kvádru, připomínají-
cím oltář. Marie, nebo méně často Jan Evangelista, podpírá Kristovu hlavu. 
Marie Magdalena objímá Ježíšovy nohy. Marie může držet Ježíšovo tělo na 
klíně, což je chápáno jako paralela k madoně – Marii s malým Ježíškem. 
Devociálním pojetím této scény je pieta, samotná Panna Marie s Kristovým 
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tělem v náručí. Marie také může omdlévat a být podpírána zbožnými že-
nami nebo Janem evangelistou. V protireformačním umění někdy sundává 
Kristovi trnovou korunu, nebo mu zatlačuje oči. Poměrně časté je znázor-
nění Marie líbající Krista. Dále jsou přítomni Josef Arimatejský, Nikodém a 
zbožné ženy – Marie. 

5.7.8 Kladení do hrobu 

Ježíšův pohřeb zmiňují všechna kanonická evangelia. Po Ježíšově po-
pravě si Josef Arimatejský vyžádal Ježíšovo tělo, koupil plátno a pohřbil ho 
do svého nového hrobu. S touto prací mu pomáhal Nikodém, který přinesl 
myrhu a aloe k pomazání těla. Pohřbu byly přítomny i ženy, které Ježíše 
následovaly. Tradičně Marie matka Ježíšova, Marie Magdalena, Marie Kle-
ofášova a Marie Salome. Z lidí jmenovaných u Ježíšova pohřbu jsou odvo-
zováni i účastníci snímání z Kříže 

Výjev se odehrává před vchodem do skály, ve které je vytesán hrob, 
nebo přímo uvnitř hrobky, z jejíchž dveří je průhled na okolní krajinu. Čas-
to se ale umělci biblického textu nedrželi a znázorňují kamenný hranolový 
sarkofág, do něhož je Kristovo tělo ukládáno. 

I tato scéna má stejné účastníky, jako scény předchozí. Josef Arimatej-
ský a Nikodém ukládají tělo Kristovo, Josef je většinou u hlavy, Nikodém 
u nohou. Vedle Ježíšova těla stojí Panna Marie a apoštol Jan, který není 
v textech zmíněn jako účastník pohřbu, ale jeho přítomnost se odvozuje od 
ukřižování jehož se zúčastnil. Panna Marie se někdy naklání a líbá syna na 
tvář. Marie Magdaléna může objímat Kristovy nohy.  

5.8 JEŽÍŠOVO ZMRTVÝCHVSTÁNÍ A NANEBEVSTOUPENÍ 

Náměty této kapitoly ilustrují dobu čtyřiceti dnů, po které byl Ježíš 
znovu přítomen na zemi. Evangelia popisují různá zjevení, k nimž 
v průběhu těchto dnů došlo. Tyto popisy sloužily jako inspirace pro uměl-
ce. Někdy jsou součástí christologických cyklů všechny události popisova-
né evangelisty, často jsou ale vybírány jen některé. 

5.8.1 Kristus vyvádí praotce z předpeklí 

O Ježíšově sestupu do předpeklí – limba – se zmiňuje Matoušovo 
evangelium, ale velmi detailně a obsáhle ho popisuje část apokryfního Ni-
kodémova evangelia Kristův sestup do předpeklí. 

Když byl Ježíš ukřižován, sestoupil do předpeklí, utkal se Satanem, 
kterého přemohl a nechal svázat až do svého druhého příchodu, a zbořil 
brány pekla, ze kterých pak vyvedl všechny dobré lidi do té doby zemřelé. 

Námět byl velmi oblíbený ve středověku. Bývá na něm vidět Ježíše 
v červeném rouchu se stigmaty, který v ruce drží praporec na znamení ví-
tězství, za ruku vede Adama a ten, spolu s davem dalších lidí, vychází bra-
nou z pekla. Dveře bývají rozbité, někdy je nad branou hlava Leviathana – 
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příšery podobné mořskému drakovi, jako označení pekla. Krom Adama 
může být ve skupině praotců a proroků rozpoznatelná Eva, Jan Křtitel a 
Dysmas. Ježíš může šlapat po přemožené postavě ďábla. 

5.8.2 Zmrtvýchvstání 

Vizuální podoba zmrtvýchvstání je vlastně uměleckou licencí, protože 
mu nebyl nikdo přítomen a není ani zobrazitelně popsáno. Umělci se mohli 
držet reálií o podobě Kristova hrobu, o strážcích a o ženách, které později 
našly tento hrob prázdný. 

Zmrtvýchvstání se nevyskytuje v raně křesťanském ani byzantském 
umění. Bývá naznačeno například Kristem v předpeklí a nebo je na něj po-
ukázáno pomocí předobrazu ve Vzkříšení Lazara. Umělci zobrazovali zje-
vení zmrtvýchvstalého učedníkům, jak to popisují jednotlivá evangelia. 

Ježíš bývá zobrazován stejně jako ve scéně sestupu do předpeklí, se 
stigmaty, korouhví na znamení vítězství nad smrtí v červeném nebo bílém 
rouchu. Ve středověku vystupuje z kamenného sarkofágu, jaký se v té době 
používal k pohřbívání významných lidí. Po tridentském koncilu se umělci 
navrací k podobě hrobu ve skále zavřeného kamenem. Hrob může být, 
zejména na rannějších zobrazeních v rozporu s textem evangelia, otevřený. 
Uzavřený a někdy i zapečetěný hrob je paralelou ke Kristovu narození a 
Mariinu panenství – Ježíš přichází v tělesné podobě, aniž by bylo třeba ote-
vřít. 

U hrobu mohou být přítomni vojáci, kteří, v souladu s textem Matou-
šova evangelia, hlídali hrob, aby učedníci nesebrali tělo svého mistra. Vojá-
ci nejčastěji spí, nebo se mohou budit. Někdy je scéna spojena s ženami 
u prázdného hrobu. 

5.8.3 Ženy u prázdného hrobu  

Všechna kanonická evangelia popisují, že tři dny po Ježíšově pohřbu 
šly zbožné Jeruzalémské ženy k jeho hrobu, aby pomazaly podle zvyku 
jeho tělo myrhou. V hrobě ale Ježíšovo tělo nebylo. Ženám se zjevil anděl, 
nebo dva, a řekl jim o zmrtvýchvstání. Nato se ženy vydaly říci tuto zprávu 
učedníkům. 

Evangelia se neshodují na ženách, které k hrobu šly. Tradičně jsou zob-
razovány tři Marie, společnice Panny Marie, které bývají přítomny 
i ukřižování. Bývají považovány za Marii Salome, Marii Kleofášovu a Marii 
Magdalénu. Všechny ženy, nebo jen Marie Magdaléna, nesou nádoby 
s mastmi a oleji k pomazání těla. 

Tři ženy mluví s andělem, který sedí na otevřeném sarkofágu, nebo 
u něj může stát. Novější zobrazení kladou celou událost ke skalnímu hro-
bu. Anděl, nebo dva andělé, bývají oblečeni do bílého roucha, mohou mít 
i podobu mladých mužů, bez křídel. 
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Námět žen u prázdného hrobu až do středověku nahrazoval zobrazení 
zmrtvýchvstání. I později mohou být tyto náměty spojeny do jednoho cel-
ku. Pak je přítomen zmrtvýchvstalý Kristus a spící vojáci. 

5.8.4 Noli me tagere  

První komu se Ježíš po svém zmrtvýchvstání zjevil, byla Marie Magda-
léna. Když šla pomazat Ježíšovo tělo, našla hrob prázdný a dala se do plá-
če. Zjevili se jí dva andělé, kteří se jí ptali, proč naříká a ona jim odpověděla 
že odnesli tělo jejího pána. Potom se otočila a spatřila Ježíše, nepoznala ho, 
ale myslela si, že je to zahradník. Poznala ho ve chvíli, kdy jí oslovil jmé-
nem. Chtěla se ho dotknout, ale Ježíš jí řekl, aby se ho nedotýkala, dokud 
nevstoupil k Otci. 

Námět noli me tagere – nedotýkej se mě – byl velmi oblíbený. Zobra-
zuje klečící Marii Magdalénu vztahující ruce k zmrtvýchvstalému Kristu. 
Ten gestem odmítá, aby se ho dotkla. Ježíš může mít podobu jako na 
zmrtvýchvstání – tedy s praporcem na znamení vítězství. V novějších zob-
razeních může být oblečen jako zahradník, za něhož ho Marie Magdaléna 
považovala, s kloboukem a rýčem v ruce. 

5.9 ZJEVENÍ SE KRISTA MATCE 

Ačkoli setkání Krista s po vzkříšení bible nezachycuje, obecně se pře-
pokládalo, že k němu došlo. Psal o něm už sv. Ambrož ve 4. století  
Pseudo-Bonaventura v Meditacích o Kristově životě píše, že Ježíš se matce 
zjevil hned ráno po vzkříšení. Zatímco tři Marie ho hledaly u hrobu, panna 
Marie zůstala doma a modlila se, aby za ní syn přišel a utěšil ji. Bíle obleče-
ný Kristus se jí zjevil, ona před ním poklekla, on před ní taky a pak vstali a 
objali se. 

Kristus bývá zobrazován v bílém oblečení, někdy s korouhví vzkříšení, 
jak ukazuje matce své rány. Marie před ním klečí, nebo se spolu objímají 
(tzv. mystické objetí). Jiný typ zobrazení předpokládá, že se Kristus právě 
vrátil z předpeklí a je doprovázen zástupem vykoupených v čele 
s Adamem a Evou následovaných proroky. Téma se poprvé objevuje ve 14. 
století, ačkoli byl za protireformace podporován, je už v této době méně 
častý. 

5.9.1 Cesta do Emaus 

Poměrně oblíbeným námětem bylo zjevení zmrtvýchvstalého Krista 
učedníkům na cestě do Emaus. Dva učedníci potkali na cestě Ježíše, ale 
nepoznali ho. Rozmlouvali s ním o událostech okolo Ukřižování a podělili 
se sním o svou obavu, zda byl ukřižovaný Ježíš tím, kdo má Izrael vykou-
pit. Ježíš s nimi mluvil o prorocích, o tom, co bylo řečeno o mesiáši. Když 
přišli na místo pozvali učedníci svého společníka k jídlu. 
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Scéna zobrazuje Ježíše a dva muže na cestě, většinou už jsou na jejím 
konci a je před nimi vidět dům, do něhož jdou. Ježíš i učedníci bývají oble-
čeni do poutnického oděvu, v rukou mohou mít hole. 

5.9.2 Večeře v Emausích 

Poté co učedníci, jdoucí do Emauz, pozvali svého společníka k jídlu, 
sedli si v místnosti k večeři. Když jim jejich host začal rozdělovat chleba, 
poznali v něm zmrtvýchvstalého Ježíše. Ten jim ale okamžitě zmizel. 

Tento námět je spolu s poslední večeří často zobrazován v refektářích. 
Mívá symetrickou kompozici, kde uprostřed sedí Kristus a láme, nebo žeh-
ná chleba. Z po stranách pak sedí učedníci. Bývá zachycen okamžik, kdy si 
uvědomují, kdo s nimi ve skutečnosti večeří. Tento dramatický okamžik 
prozření byl inspirací pro mnohá znázornění této scény v 17.a 18. století. 
Z postavy Ježíše může vyzařovat světlo. 

5.9.3 Zjevení zmrtvýchvstalého Krista  

Evangelia popisují množství příležitostí, při nichž se Ježíš po svém 
zmrtvýchvstání zjevil svým učedníkům. Ty, které jsou ve výtvarném umění 
zobrazovány více, popisuji zvlášť. Podle Janova Evangelia se Ježíš zjevil 
svým apoštolům v Galileji na břehu Tiberiadského jezera. Stál na břehu a 
apoštolé byli právě v lodi na vodě. Učedníci ho poznali až poté, kdy spo-
lečně u ohně jedli a Ježíš jim podával chléb a rybu. Při této příležitosti také 
Petr třikrát vyznal, že Krista miluje, jako odplatu za své trojí zapření a Ježíš 
mu se slovy „Pas mé ovce“ svěřil správu nad církví. Bývá zobrazován 
okamžik, kdy apoštolé v loďce přijíždějí ke břehu, kde je čeká Kristus. 

Marek popisuje Ježíšovo zjevení na hostině v Jeruzalémě. Při této pří-
ležitosti dal Ježíš apoštolům za úkol šířit evangelium a dal jim schopnost 
uzdravovat nemocné, vyhánět zlé duchy a mluvit nejrůznějšímy jazyky. 

Matouš popisuje setkání s učedníky na hoře v Galileji. Tam je Ježíš opět 
pověřil kázáním evangelia. 

Zmrtvýchvstalý Kristus se na vyobrazeních, které jsou součástí větších 
cyklů, liší od své podoby za života. Většinou má slavnostnější oděv, jsou 
vidět jeho stigmata a často drží praporec, který má na znamení vítězství 
nad smrtí. Problematičtější je jeho podoba ve scénách, kde ho apoštolé na 
první pohled nepoznali. 

5.9.4 Zjevení v zavřené místnosti  

Janovo a Lukášovo evangelium popisuje, že když byli po ukřižování 
Ježíšovi učedníci ve strachu před pronásledováním ukryti v zavřené míst-
nosti, objevil se mezi nimi Ježíš. Nejdříve si mysleli, že vidí ducha. Ježíš je 
nechal na sebe sáhnout, ukázal jim své rány a tím jim dokázal, že je opět 
mezi nimi. Při této události chyběl ve skupině apoštolů Tomáš. 
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Zobrazení této scény se zaměřují jednak na překvapení a pochyby 
apoštolů, kterých je v tomto případě pouze deset, jednak na motiv zavře-
ných dveří. Ty jsou totiž chápány jako paralela k Panně Marii. Mají stejnou 
symbolickou funkci, jako uzavřený a zapečetěný hrob při zmrtvýchvstání. 
Ježíš, ač přichází ve fyzickém těle, nepotřebuje otevřít. 

5.9.5 Nevěřící Tomáš 

Tomáš, který nebyl přítomen zjevení Krista v zamčené místnosti 
s ostatními apoštoly, jejich vyprávění nevěřil a řekl, že neuvěří dokud neu-
vidí rány po hřebech na Ježíšových rukou a nesáhne si na ně. Janovo Evan-
gelium mluví o tom, že osm dní po prvním zjevení v místnosti tu byli apoš-
tolé shromážděni zas, tentokrát byl přítomen i Tomáš, a Ježíš se jim opět 
zjevil. Vyzval Tomáše, aby vložil ruku do rány na jeho boku, aby se pře-
svědčil a nepochyboval. Tomáš se přesvědčil a uvěřil. 

Výtvarné umění si k zobrazování vybírá moment, kdy Tomáš klade 
svou ruku do Ježíšovy rány. Někdy jeho ruku drží a vede sám Kristus. 
Scéně většinou přihlížejí i ostatní apoštolé shromáždění v místnosti za 
zavřenými dveřmi. 

5.9.6 Nanebevstoupení 

Čtyřicet dní po zmrtvýchvstání vstoupil Kristus před očima svých 
učedníků na nebesa. Stručně se o tom zmiňují evangelia Markovo a 
Lukášovo a mluví o něm Skutky apoštolů. Prameny se rozcházejí v místě, 
kde k této události došlo. Výtvarné umění si zpravidla vybírá Olivetskou 
horu. Skutky popisují, jak Ježíš vstoupil na nebe a zastřel ho oblak. Poté se 
objevili dva andělé, ti učedníkům předpověděli, že se Kristus jednoho dne 
na zem vrátí. 

Scény se účastní apoštolé, ačkoli jich tehdy bylo pouze jedenáct, často je 
jich zobrazováno dvanáct. Bývá s nimi i Panna Marie. Všichni stojí, nebo 
klečí a dívají se za Ježíšem. Byzantské umění znázorňuje čelní pohled na 
Krista vystupujícího na nebe, bývá oklopen mandorlou. V románském a 
gotickém umění je postava letícího, nebo stoupajícího Ježíše často malová-
na z boku. Dalším typem je Kristus ztrácející se v oblacích, z něhož jsou 
vidět už pouze nohy. Na zemi pak po něm mohou zůstat otisky nohou. 
Mandorla i sám Ježíš bývá obklopena cherubíny, někdy Ježíš nese korou-
hev vzkříšení. V baroku se formální kompozice ztrácí, andělé jsou nahraze-
ni dětskými putti. Postavy dvou bíle oblečených andělů, kteří se apoštolům 
zjevili, mohou být také součástí zobrazení. 

Panna Marie na tomto námětu hraje roli církve, kterou Ježíš na zemi 
zanechal. Po jejím boku stojí většinou Petr a Pavel, ten ale v době nane-
bevstoupení mezi apoštoly ještě nepatřil, jako poukázání na Židy a pohany, 
kterým bylo přineseno křesťanské poselství. 
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5.10 UDÁLOSTI PO JEŽÍŠOVĚ NANEBEVSTOUPENÍ 

Období po Ježíšově nanebevstoupení popisují Skutky apoštolů a 
velké množství legend, které vyprávějí příběhy a další osudy apoštolů 
i jiných lidí, o nichž mluví evangelia. Z kanonického textu bible doplním 
scény ze Skutků, zejména Seslání Ducha svatého, po kterém se apoštolé 
rozešli a jímž začínají jejich samostatné příběhy. Z apokryfních a legendic-
kých zdrojů jsem zvolila závěrečné náměty ze života Panny Marie. Ačkoli 
výtvarné umění zpracovává i samostatné osudy Ježíšových učedníků, do-
končím svou práci v rozsahu Mariánského cyklu, jehož úvodní scény ji 
otevíraly. 

5.10.1 Vyvolení Matěje 

Po Jidášově zradě a sebevraždě bylo potřeba doplnit skupinu Dvanácti. 
Skutky apoštolů popisují, že zbylí učedníci vyvolili z lidí, kteří následovali 
od jeho křtu až po zmrtvýchvstání, dva muže jako kandidáty na uvolněné 
místo. Byli to Josef jménem Barsabas, zvaný Justus a Matěj. Apoštolé se 
modlili a poté dali oběma uchazečům losy, pomocí, kterých byl dvanáctý 
do skupiny zvolen. 

Toto téma není příliš častým námětem, jsou při něm přítomni apoštolé, 
hlavní roli při organizaci výběru hraje Petr. Losy, které drží nebo si berou 
uchazeči, mohou mít podobu lístků nebo svitků. 

5.10.2 Seslání ducha svatého  

Deset dní po Nanebevstoupení Krista na svátek Letnic byli všichni 
apoštolé v Jeruzalémě na jednom místě a modlili se. Najednou se místnost 
naplnila hlukem, ukázaly se ohnivé jazyky a na každém z apoštolů jeden 
spočinul. Všichni byli naplněni duchem svatým a mohli promlouvat nej-
různějšími jazyky. Duch svatý mívá podobu holubice, ze které vycházejí 
plameny, nebo paprsky ke shromážděným apoštolům. Na nejstarších vy-
obrazeních může být přítomen Kristus, který na své učedníky tyto plameny 
sesílá. 

Nejčastěji jsou ale zpodobněni apoštolé, už je jich zase s Matějem dva-
náct, seskupení kolem Panny Marie, někdy je zde i Marie Magdalena a dal-
ší zbožné ženy. Nad všemi se vznáší holubice Ducha svatého, z níž vychá-
zejí paprsky světla. Nad jejich hlavami jsou vidět jazyky plamenů. 

Panna Marie, ačkoli se o její účasti při seslání Ducha svatého bible ne-
zmiňuje, bývá většinou součástí tohoto výjevu. Symbolizuje tu církev, jejíž 
počátek vlastně tato scéna zpodobňuje. Po středověku je toto téma zobra-
zováno poměrně málo. 
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5.10.3 Zvěstování smrti Panny Marie 

Apokryfní texty líčící život Panny Marie po Ježíšově nanebevstoupení 
mluví o tom, že byla tři dny před svou smrtí navštívena andělem, který jí 
oznámil, že zemře. 

Výjev připomíná zvěstování Kristova vtělení. Anděl zde místo lilie ne-
bo žezla drží ratolest z rajské palmy, která je později nesena před Mariiný-
mi márami. Anděl někdy bývá ztotožňován s archandělem Michaelem, 
zvěstovatelem smrti, ačkoli ve Slovu Jana Teologa je označován jako 
archanděl Gabriel. 

Mariiným přáním bylo, aby se ještě rozloučila s příbuznými a apoštoly. 
Ti byli rozptýleni po zemi a někteří z nich byli dokonce po smrti. Přesto se 
k ní dostali, když je z míst, kde se zrovna nacházeli, zázračně přenesl oblak. 
Oba apokryfní texty popisují příchod jednotlivých apoštolů a jejich rozho-
vory s Marií, které vyprávějí jak se jim daří a co dělají. Tím je vysvětleno, 
proč se apoštolé účastní všech následujících scén z Mariina života. 

5.10.4 Smrt Panny Marie 

Smrt Panny Marie je zobrazována nejen jako součást Mariánských cyk-
lů, ale i samostatně. Často se místo termínu smrt používá slovo zesnutí, 
protože Marie byla tři dny po smrti vzkříšena. Podle jedné tradice nebyla 
tyto tři dny mrtvá, ale pouze spala, od toho zesnutí. 

Když přišel čas Mariiny smrti byla mezi apoštoly, kteří se s ní přišli roz-
loučit. Zejména v protireformačním období byl oblíben námět Mariina po-
sledního přijímání, které jí podává Petr. Pro Mariinu duši si přišel její syn 
za doprovodu hudby s mnoha anděly. 

Umírající Marie leží na márách, nebo na lůžku obklopená apoštoly, ně-
kdy jsou Jan Evangelista má palmovou ratolest, kterou mu Marie předala, 
nebo někdy pláče a klečí u lůžka. Ondřej drží kadidelnici a Petr, někdy ob-
lečený jako biskup, má knihu a koná zádušní mši. Zejména na raných dí-
lech je vidět uprostřed apoštolů Krista v mandorle obklopeného anděly, 
který má v rukou malou postavičku symbolizující Mariinu duši. Protire-
formační umění někdy znázorňuje Mariinu rychlou a bezbolestnou smrt 
tak, že Marie obklopená apoštoly místo na lůžku sedí na židli nebo trůně se 
zvrácenou hlavou. 

5.10.5 Pohřeb panny Marie 

Nepříliš často zobrazované náměty nesení Marina těla k hrobu a její 
pohřeb vycházejí z popisů apokryfních pramenů. Když Marie zemřela, 
nesli apoštolé její tělo k hrobu. Podle legendy se Židé pokusili Mariin po-
hřeb překazit. Jeden „velikánský Žid“ se pokusil nosítka s Mariiným tělem 
převrátit, ale jak se jich dotkl, ruce mu uschly a přilepily se k márám a on 
musel běžet za nimi. V jiné verzi se mu přilepené ruce zároveň odtrhly od 
těla. Uzdravil se ve chvíli, kdy zalitoval svého činu a poprosil za odpuštění. 

→ Tuto část 
příběhu zpraco-
vali studenti 
v rámci vyučova-
cího celku Novo-
zákonní ikono-
grafie (viz kapi-
tola 4.5.1). Pre-
zentace jejich 
verze příběhu 
Mary and her life 
je součástí CD 
Přílohy 
v adresáři Ikono-
grafie ve 
VV/ikonografie 
projekt. 
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Bývá zobrazován průvod apoštolů nesoucí Mariino tělo. Vpředu jde 
většinou Jan s palmovou ratolestí, ostatní apoštolé nesou máry a jdou oko-
lo. Může být přítomna postava Žida s přilepenýma rukama, nebo anděl, 
který mu je od nosítek odřezává, poté co uvěřil a dal se od apoštolů pokřtít. 
Další zobrazovanou scénou je kladení Mariina těla do hrobu, Pohřbívají ji 
většinou apoštolé, někdy jim asistují andělé.  

5.10.6 Nanebevzetí Panny Marie 

Tři dny po Mariině smrti bylo na nebe vyzdviženo i její tělo. Vypráví o 
tom zlatá legenda i apokryfy. Nanebevzetí se slavilo dlouhá léta a jako člá-
nek víry bylo přijato v roce 1950 papežem Piem XII. Třetí den po Mariině 
pohřbu přišel k jejímu hrobu Kristus s archandělem Michaelem a přinesli 
její duši, která opět vstoupila do těla. Marie pak byla anděly přenesena na 
nebesa. 

Výjev mívá tři části. Na zemi u prázdného hrobu stojí apoštolé, Marie, 
nesená anděly stoupá k nebi, kde může být vidět Boha otce obklopeného 
cherubíny a serafíny. Tomáš mezi apoštoly může držet Mariin pás. Ten mu 
totiž podala Marie stoupající k nebesům jako důkaz, že skutečně odešla do 
nebe. Někdy může být zobrazeno i toto předávání pásu. 

Mariin hrob je někdy plný růží a lilií. Od 17. století se objevují na obra-
zech dvě ženy, Marie a Marta, které ty růže sbírají. Poprvé je maloval  
P.P. Rubens.52 

Nanebevzetí může být kombinováno se scénou Korunování Panny Ma-
rie. V takovém případě se Marie, nesená anděly nad prázdným hrobem a 
apoštoly, rovnou setkává se sv. trojicí a je jí Kristem, Bohem otcem nebo 
oběma nasazena koruna. 

                                                      
52 cit. Halls s.293 
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6 IKONOGRAFIE JAKO DYNAMICKÝ PROSTOR 
Z předchozí kapitoly by se mohlo zdát, že všechny novozákonní 

scény jsou snadno popsatelné, utříditelné a ukončené. Je pravda, že se jejich 
podoba primárně opírá o texty staré bezmála dva tisíce let, ty byly ale po 
celé dějiny křesťanství doplňovány o komentáře, převypravovány, inter-
pretovány… všechny tyto posuny ovlivňovaly i vizuální podobu jednotli-
vých zobrazení, jak bylo u některých scén naznačeno. Křesťanské umění, 
nebo umění, které reflektuje náměty křesťanského příběhu, je neukončené, 
stále živé a rozvíjené. Vizuální podobu příběhů pak neovlivňují pouze tex-
ty, ale i v tradice vyobrazení starších, osobní zkušenost, názor a záměr au-
tora, širší sociokulturní kontext doby, ve které dílo vzniká, technické mož-
nosti a omezení a mnoho dalších faktorů.  

Ikonografie, která popisuje jakým způsobem je zobrazován ten kte-
rý příběh a námět by měla tedy být v dynamickém procesu vznikání no-
vých námětů, interpretací, výkladů a podob rovněž oborem dynamickým.  

V následující kapitole se na několika výtvarných dílech pokusím 
popsat, jaký vývoj prodělal ikonografický typ Poslední večeře páně, jak 
vypadá její dnešní výtvarná interpretace, a zda je tato současná podoba 
srozumitelná studentům. 

6.1 POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ 

Příběh poslední večeře byl obšírněji popsán v předchozí kapitole. 
Stručně lze říci, že se jedná o scénu sváteční večeře Ježíše a jeho dvanácti 
apoštolů. Při této příležitosti Ježíš oznámil učedníků, že bude zrazen a 
označil také nepřímo Jidáše jako svého zrádce. Druhým zásadním momen-
tem této scény je ustavení eucharistie, tedy symbolické proměny vína a 
chleba na Kristovu krev a tělo, skrze něž potom dochází k oběti a vykoupe-
ní.  

Text bible popisuje tyto výrazné momenty poslední večeře, které 
jsou reflektovány, i když ne vždy a všechny, výtvarným uměním: 

1) Ježíš a dvanáct apoštolů spolu večeří. 
2) Ježíš označuje svého zrádce, Jidáš je vydělen z kolegia apoštolů 
3) Je ustavena eucharistie, Ježíš rozdílí chléb, dává pít víno 
4) Apoštol Jan, po Kristově boku, mu usíná na prsou. 
5) Všichni apoštolé jsou pobouřeni a překvapeni Ježíšovou informací o 

zradě. 

Bible jinak nepopisuje, jakým způsobem apoštolé stolovali. Tato 
zobrazení jsou licencí umělců a jejich pojetí příběhu. V této souvislosti je 
zajímavý fakt, že Židé, když světí tuto večeři, u jídla stojí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ O ikonografii 
poslední večeře 
se lze dočíst více 
na CD-ROMu 
Nový zákon ve 
vizuální kultuře, 
nebo v kapitole 
5.5.5 
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6.1.1 Vývoj vyobrazení 

V powerpointové prezentaci Poslední večeře uvádím reprodukce 17 
děl od ranně křesťanského východosyrského vyobrazení až po současnou 
reklamu a dvě díla internetových umělců. 

6.1.1.1 Jidáš 

Na středověkých a renesančních dílech, uvedených v mé prezentaci 
je vidět, jak se potupně ze skupiny apoštolů vyděluje postava Jidáše. Ten je 
na prvním, východosyrském vyobrazení rozpoznatelný velmi nejedno-
značně. Giotto ho ve druhé scéně opatřil žlutým pláštěm, který odpovídá 
zrádci a černou svatozáří (kvůli restaurování mají bohužel černé svatozáře i 
ostatní apoštolé). Postupem doby se postava vyděluje více a více, až na 
Ghirlandiově obraze sedí zcela osamocen na jedné straně stolu. Leonardo 
da Vinci ve své práci Jidáše vydělil přirozeně tak, že si přes jeho hlavu po-
vídá Apoštol Petr a Jan. Postavě Jidáše se věnuje Tintoretto, který ho opět 
posouvá na druhou stranu stolu. Zajímavě je pojat u Ensora, kterému na 
obraze jeden apoštol chybí. Je možné, že je to místo pro diváka, který je ze 
skupiny na vyobrazení oddělen automaticky. Autor obrazu s číslem 17 Ji-
dáše zrádce pojímá jako jedinou ženu ve skupině mužů. 

6.1.1.2 Podoba stolu a kompozice  

Problém jak namalovat třináct stolujících mužů řeší autoři různých 
epoch různě. Ve východosyrském díle je tato problematika vyjádřena 
s půvabem dětské kresby. Středověcí umělci jsou v tomto směru překvapi-
vě realističtí. Renesance přináší apoštoly posazené a „vystavené“ pohledu 
diváka na jedné straně stolu. Tuto kompozici mistrovsky propracoval  
Leonardo, jeho pojetí kompozice už z dějin umění nevymizí. Tintoretto 
změnil uspořádání na diagonální, Poussin nechává apoštoly při jídle ležet, 
nejspíš v návaznosti na znalost praxe hostin v antickém světě. Výtvarníci 
20. století buď řeší kompozici po svém (Dalí, Rheims, Ensor) Nebo více či 
méně pozměněným způsobem citují kompozici Leonardovu. 

Toto je zvláště patrné u děl současných. Ty jsou totiž zjevně ovliv-
něny nejen vlastní Leonardovou freskou, která se stala jednou z vizuálních 
ikon současné doby, ale i „novým“ výkladem, kterým toto vyobrazení 
opatřil Dan Brown: 

„ A co ta osoba sedící na čestném místě po Kristově pravé ruce?…Ten člo-
věk měl dlouhé rudé vlasy, jemné ruce a náznak ňader. Byla to – bezpochyby! –byla 
to žena. … Poslední večeře páně doslova křičí na diváka, že Ježíš a Magdalena byli 
pár. … jsou namalováni jako zrcadlové obrazy jeden druhého. …“53 

                                                      
53 Cit . Brown, 2003 s. 274-275 
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6.1.1.3 Jan Evangelista 

Učedník, kterého podle textu bible Ježíš miloval sedí při poslední 
večeři po jeho boku, někdy se mu opírá o prsa nebo spí na klíně. Teorie o 
tom, že Ježíšovým milovaným učedníkem nebyl Jan ale Marie Magdalena 
(tedy žena) jsou podstatně starší, než by se z nedávného mediálního ohlasu 
mohlo zdát. Umberto Eco tuto teorii popisuje ve Foucaultově kyvadle54 
z roku 1988 a jistě ji pro tento román, ve kterém paroduje hledání významů 
ve všem a za každou cenu, nevymyslel. Zprávu, která tento vztah popisuje 
nepřímo můžeme nají už v apokryfním Filipovu evangeliu : „(59)…Tři cho-
dili stále s Pánem: Marie, jeho matka, její sestra a Magdaléna, ta kterou nazývali 
jeho družkou…(63)… Pán ji miloval víc než všechny učedníky a líbal ji na její 
ústa…“55 

Zajímavým důkazem může být hledání žen u mnou uvedených po-
sledních večeřích. Jsem přesvědčena, že je u Williama Blakea i u Jana Zrza-
vého. 

6.1.2 Reklama 

Textem Dana Browna je bezesporu ovlivněna reklama na oblečení 
firmy Marithé et François Girbaud.56 Ta obrací popis Z šifry mistra  
Leonarda a znázorňuje jedenáct žen a jednoho muže v pozicích  
Leonardových apoštolů. Pouze muž je v pozici jiné. 

Toto zpracování je od původní ikonografie poslední večeře velmi 
vzdálené. Jsem přesvědčena, že středověký teolog by význam a odkaz to-
hoto díla k původnímu námětu patrně neobjevil. Zajímalo mě ale, zda tuto 
souvislost dokáží rozeznat dnešní studenti, empiričtí diváci. 

6.1.2.1 Výzkum 

Krátkou výzkumnou otázku jsem připojila na konec testu, který 
zjišťoval znalost novozákonní ikonografie.57 Tato otázka byla uvedena 
zvlášť, měla vlastní obrazovou přílohu a snažila jsem se při jejím zadávání 
naznačit, že s předchozím nesouvisí.  

• Podívejte se na samostatný obrázek a na druhou stranu tohoto listu o 
něm napište. Zkuste se zamyslet nad tím, co je na něm znázorněno, co 
vám připomíná, jaký má asi účel, jak na vás působí, co vyjadřuje ... 

Vzhledem k tomu, že se studenti vyjadřovali volně, musela jsem pro 
vyhodnocení jejich odpovědí nastavit určitá kritéria. Při analýze jednotli-
vých dotazníku mi vyplynuly základní body, o nichž se studenti vyjad-

                                                      
54 Eco, 2001 s.323 
55 cit. Neznámá Evangelia, s. 213-215 
56 Zajímavé je, že tato reklama vzbudila takový ohlas, že byla ve Francii zakázána. 
57 Všechny charakteristiky týkající se vzorku respondentů, způsobu zadávání testu, dělení 
skupin respondentů podle školy atd. jsou v  kapitole.3.1 

→ O ikonografii 
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řovali, když psali, co je námětem reprodukce. K nejčasněji zmiňovaným 
patřilo téma Poslední večeře, Marie Magdalény, Leonarda da Vinciho, re-
klamy. V tabulce a grafu vyhodnocuji četnost jejich výskytu v odpovědích 
respondentů. Jsou označeny jako PV, MMg, L a R. Kategorie J zahrnuje 
všechny odpovědi, které při interpretaci obrázku nepoužili ani jedno 
z hesel a popsali ho jinak. Kategorie + uvádí práce, ve kterých respondenti 
neodpověděli jedním, dvěma slovy, ale rozvedli své úvahy o námětu šířeji. 

  Celkové hodnocení obrázku reklamy  

  Celkové  GJK SPŠE VOŠ  
  POČET %  POČET % POČET % POČET %  

 PV 45 76,27  21 84,00  15 65,22  9 81,82  

 J 10 16,95  2 8,00  7 30,43  1 9,09  

 L 4 6,78  1 4,00  2 8,70  1 9,09  

 MMg 4 6,78  3 12,00  1 4,35  0 0,00  

 R 5 8,47  4 16,00  1 4,35  0 0,00  

 + 23 38,98  12 48,00  5 21,74  6 54,55  
              

 
Výsledek: Námět poslední večeře v tomto vyobrazení identifikovalo 

76% respondentů, ve skupině GJK dokonce 84%. Pokud bych měla uvažo-
vat o tom, že studenti dokázali scénu rozpoznat a interpretovat klasickým 
třístupňovým rozborem podle Panofského (tedy předikonografický ikono-
grafický a ikonologický rozbor), musela bych je považovat za téměř geniál-
ní . 

Myslím, že vyvrácení této teorie o klasickém postupu rozboru je ob-
saženo v četnosti rozpoznání tématu Marie Magdaleny a odkazu k práci 
Leonardově. Oba tyto prvky, které bylo nutno určit dříve, než by člověk 
dospěl k určení vlastního námětu napsalo pouze necelých 7% respondentů.  

Myslím, že v této kapitole se ukazují velké možnosti aktuálního čte-
ní významu, který zde diváci aplikovaly. Obraz vizuálně cituje poslední 
večeři od Leonarda. Její podoba je zřejmě empirickému diváku natolik blíz-
ká, že je schopen tuto intervizuání narážku přečíst i přes změněné jednotli-
vé prvky. Na to bezesporu sázeli i tvůrci této reklamy. Reklama by totiž 
měla být přístupná i běžnému empirickému divákovi. Postup při interpre-
taci je pak opačný. Student nejdříve zjistí o co se jedná a potom se případně 
věnuje induktivnímu ověřování této své teorie.  

V hlubší analýze odpovědí studentů by bylo možno zabývat se 
nejen rozpoznáním tohoto zajímavého díla, ale i jeho chápání z hlediska 
morálmě etického, genderového apod. ( Ke všem těmto věcem se studenti 
nějakým způsobem vyjádřili). Velmi zajímavé jsou i odpovědi, které po-
chopily scénu na obraze jinak. Studenti, kteří nedokázali scénu na první 
pohled pojmenovat, se museli skutečně věnovat jejímu rozboru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪  Tabulka č. 5 
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Uvádím zde ukázky různých řešení. 
„Znázorněno:12 žena 1 muž 
Připomíná: poslední večeři (12 apoštolů a Ježíš) 
Vyjadřuje: 12 žen si rozebírá muže jako 12 apoštolů jedlo Kristovo tělo.“ 

(Dotazník č. 2) 
„Obraz má znázorňovat poslední večeři v moderním podání, kde jsou místo 

mužů ženy. Není mi jasné, co tam dělá ten chlap, protože na poslední večeři žádná 
žena nebyla (ani Máří Magdalena !!! )“ 

(Dotazník č. 15) 
„Na obrázku je znázorněna rozlučka se svobodou. Nevěsta je opuštěná, 

protože má snoubence a její kamarádky se hrnou na objednaného (džigola). Připo-
míná mi to poslední večeři páně. Obrázek na mě působí vtipně a zároveň smutně, 
poněvadž přesto, že jsou ženy obléknuté je vidět, že jsou ze slabších sociálních po-
měrů. Nemají tam skoro žádné jídlo a pití a nějaké nemají ani boty. Mimo to se mi 
zdají mírně nadržený.“ 

(Dotazník č. 35) 
„SEN, nebo oslava kulatých narozenin toho muže“ 

(Dotazník č. 29) 

6.1.2.2 Závěr k výzkumu 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že studenti jsou schopni vnímat sou-
časné reklamní zpracování tradičního tématu v mnoha různých polohách. 
Dílo je jim přístupné, rozumí mu a jsou v něm schopni číst. Zajímavým 
výsledkem se mi zdá být opět přibližně 3/4 úspěšnost přečtení novozákon-
ního námětu. K tomuto číslu, které udává počet studentů s rámcovou zna-
lostí ikonografie a schopností ji aplikovat při vnímáni vizuálně obrazného 
sdělení jsem došla už u hodnocení didaktických testů. 

Stejně jako u předchozích výzkumných otázek i odpověď na tuto 
pouze popisuje určitý sta. Jistě by bylo zajímavé podívat se příčiny a širší 
souvislosti tohoto stavu.  

6.2 ZÁVĚR 

V této kapitole jsem se snažila naznačit a pomocí výzkumu i doká-
zat, že vliv ikonografie, ve smyslu metody ikonografického rozboru, je urči-
tou cestou k významu vizuálně obrazného sdělení. Je to metoda nesmírně 
náročná na znalosti a empirický divák ji, alespoň u díla, které je mu adre-
sováno, nepoužívá. Chápe význam, vnímá intervizuální odkazy, aniž by 
stádiem ikonografického rozboru prošel. Zdá se, a je to vlastně přirozené, 
že dnešní doba vytváří taková zobrazení, aby byla čitelná dnešnímu 
empirickému divákovi. Bylo by zajímavé zjistit, jak byly čteny obrazy 
historické diváky, kterým byly určeny. Pravděpodobně je také chápali 
„automaticky“ skrze vnímání aktuálního významu. Ten totiž vychází 
z kontextu, ve kterém se divák nachází. 
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Místo ikonografie, která se snaží popsat u třídit znakový systém vi-
zuální kultury, a znalosti je podle mého nezastupitelné a to nejen při setká-
ní s uměleckými díly, které nepocházejí z našeho aktuálního kontextu, ale i 
s kulturou současnou, která je plná citací a narážek. Myslím, že by se iko-
nografie neměla stát pouze slovníkem, který nosíme sebou, ať už v hlavě, 
nebo v knižním vydání, a který aplikujeme pokud chceme přečíst význam 
určitého vizuálně obrazného sdělení. Měla by být pružná, měla by reagovat 
na nové interpretace a obohacování znakového systému. Přitom by mělo 
být zachováno kriticko-historické myšlení, které zabrání použití nových 
kontextů k výkladu staršího díla. 

Zajímavým momentem této kapitoly je otázka intervizuality, která 
je nutná k rozpoznání námětu scény z reklamy. Bylo by zajímavé zjistit, 
které vizuální informace se stávají předlohami, topoi ( jako Leonardova 
poslední večeře) a pak fungují v obecném vizuálním povědomí, jako část 
kolektivní imaginace58. Dějiny umění obsahují nepřeberné množství nej-
různějších zobrazení. Je otázkou, proč a jakým způsobem některá z nich 
existují ve vizuální kultuře v rámci svého „druhého života“ dodnes.  

                                                      
58 Eco, 2005, s.98 
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7 ZÁVĚR 
Ve své diplomové práci jsem se pokusila podívat na Obrazy z bible 

v širších souvislostech. Než jsem začala s problematikou pracovat, měla 
jsem představu, že ústředním tématem této mé práce budou texty, které 
jsou dnes uvedeny na CD Nový zákon ve vizuální kultuře. Čím hlouběji 
jsem se tématem zabývala, tím více mě zajímali širší souvislosti vedoucí k 
možnostem chápání významu ve výtvarném umění, problematice vizuální 
gramotnosti, možnostem ikonografie v dynamicky se měnících kontextech 
a interpretacích, problematika intervizuality, označování a tvorby nových 
významů 

Asi není v možnostech diplomové práce odpovědět na všechny o-
tázky, které mě napadaly v jejím průběhu. Není ani možné téma práce  
úplně vyčerpat. 

 Ve výzkumných částech se mi, myslím, podařilo popsat situaci, 
která je mezi studenty, na než je zaměřena má výuka. Zjistila jsem, jaké jsou 
jejich znalosti, jak jsou nebo nejsou schopni vnímat a reflektovat náměty 
výtvarných děl s novozákonní tématikou. Nezjistila a nezjišťovala jsem ale, 
čím je tato jejich schopnost nebo neschopnost podmíněna, ani jaké prvky 
výtvarných děl vedou k snadné nebo náročnější identifikaci, což by bylo 
jistě velmi zajímavé. 

V didaktické části práce jsem navrhla a realizovala několik vyučo-
vacích celků s novozákonní tématikou. Věřím, že se mi podařilo podívat se 
na ní pokaždé z trochu jiného úhlu a v lekcích vyvážit rovinu vzdělávací a 
výchovnou. Také doufám, že se mi podařilo udržet neutrální pohled na 
živé biblické téma tak, abych neranila ničí náboženské cítění a přesvědčení.  

Jako součást didaktické části práce může být chápán i interaktivní 
CD-ROM Nový zákon ve vizuální kultuře. Pokusila jsem o přehlednou 
prezentaci základních prvků novozákonní ikonografie pomocí nelineárního 
média. Věřím, že takto pojatý materiál by byl pro čtenáře přístupný a pří-
nosný. Výhodou oproti psaným textům – knihy, slovníky a pod. je možnost 
široké obrazové dokumentace, interaktivního hledání v jednotlivých odka-
zech a především možnost zvolit si vlastní směr čtení. Pro sebe, v rámci 
tohoto CD-ROMu, považuji za nejpřínosnější propojení s biblickými texty, 
které se jinak, při čtení klasického slovníku, musí zdlouhavě dohledávat. 

Doufám, že téma ikonografie, významu ve výtvarném umění a vý-
uky ve výtvarné výchově, které ve své práci zpracovávám, není zajímavé 
pouze pro mě, a že by některé části mé práce mohly čtenáře oslovit a obo-
hatit tak, jako mě obohatilo jejich psaní a realizace. 
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Příloha I. – Kdo je kdo 
 

Text obsažený v této příloze byl vytvořen jako podklad pro slovník 
na interaktivním pohybovat mezi jednotlivými odkazy. CD-ROMu. Tam je i 
každé z následujících hesel propojeno odrazovou dokumentací, jsou uvede-
ny odkazy na scény a je možnost se volně  

 

Alžběta 

Alžběta byla příbuznou Panny Marie, manželkou Zachariášovou a 
matkou Jana Křtitele. Podle Zlaté legendy byla dcerou Hysmérie, sestry sv. 
Anny, matky Panny Marie. Alžběta nemohla mít dlouho děti, bývá proto 
zobrazována jako starší žena.Je součástí scény Navštívení, kdy se setkává s 
Pannou Marií a obě jsou v té době již těhotné, dále se zobrazuje Narození a 
pojmenování Jana Křtitele. Někdy bývá součástí scény Vraždění neviňátek, 
kde si schovává dítě Jana pod plášť a utíká s ním. 

 

Anna  

Anna je, podle apokryfních evangelií a legend matkou Panny Marie a 
manželkou Jáchymovou. Anna nemohla mít po dvacet let života s Jáchymem 
děti. Panna Marie se jim narodila po Setkání u Zlaté brány. Anna vystupuje 
ve scénách z Mariina dětství, ve výtvarném umění se objevuje většinou v 
červeném šatu a zeleném plášti s rouškou nebo čapkou na hlavě. Mezi její 
atributy patří Marie jako dítě, lilie a v baroku, kdy byl velmi oblíbený námět 
Výchovy Panny Marie, kniha. Anna bývá zobrazována i jako Sv. Anna Sa-
matřetí s Pannou Marií a malým Ježíšem. Je také součástí zobrazení Širší sv. 
rodiny. 

 

Annáš 

Podle Janova evangelia byl Annáš tchánem velekněze Kaifáše. Ježíš 
byl před něj jako před prvního předveden po svém zatčení. Annáš je od 
Kaifáše velmi špatně rozpoznatelný, vyskytují-li se obě scény Annáš je na 
první z nich. Podle Jana v domě Annášově zapřel Petr Ježíše. 

 

Bartoloměj 

Nový zákon se o tomto apoštolovi zmiňuje pouze jménem (Mt 10,3). 
Jeho život a hlavně mučednická smrt je popsána ve Zlaté legendě. Podle té 
kázal evangelium v Indii a zemřel v Arménii mučednickou smrtí, když mu 
byla zaživa stažena kůže a uťata hlava. Bývá zobrazován jako tmavovlasý 
vousatý muž. Jeho atributy jsou nůž, někdy i stažená kůže a kniha. 

 

Dysmas a Gestas 

Dva zločinci, kteří byli ukřižováni spolu s Ježíšem. Jejich jména jsou 
odvozena z apokryfního Nikodémova evangelia. Dysmas, po Kristově pravi-
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ci, se na kříži kál a uznal, že oni dva jsou narozdíl od Ježíše mučeni právem. 
Ježíš mu přislíbil že ještě dnes s ním bude v ráji. Dysmas bývá mezi osobami, 
které propouští Ježíš po ukřižování z předpeklí. Zločinci se liší výrazem tvá-
ře, ve středověku bývá zobrazováno, jak jejich duši bere anděl a ďábel. Na 
kříži nebývají přibiti, ale přivázáni, středověké umění také často maluje jak 
jsou jim přeráženy nohy. 

 

Filip 

Apoštol Filip bývá zobrazován jako muž středního věku s kratším 
vousem. Jeho atributem je kříž, na němž zemřel a s jehož pomocí vypudil 
draka(hada) z Martova chrámu v zemi Skytů, kde, podle Zlaté legendy, hlá-
sal evangelium. Jeho dalším atributem je kniha. V západním světě bývá zob-
razován společně s Jakubem Menším, s nímž má společný svátek. 

 

Herodes Antipas 

Po smrti Heroda Velikého byla Judea rozdělena mezi jeho syny. He-
rodes Antipas byl tetrarchou, tedy částečným vládcem. Vzal si za ženu man-
želku svého bratra, to kritizoval Jan Křtitel a byl za to uvězněn. Výtvarné 
umění pracuje s námětem Herodovy hostiny, na které tančila jeho nevlastní 
dcera Salome, jako odměnu za tento tanec si vyžádala hlavu Jana Křtitele. 
Herodes mívá podobu krále. 

 

Herodes Veliký 

Herodes Veliký byl králem Judeje, dosazený římskou správou. Podle 
Matoušova evangelia se dozvěděl od Tří Králů, kteří putovali za hvězdou, že 
se má narodit budoucí král Židů. V obavě o své postavení nechal povraždit 
děti do tří let. Někdy bývá zobrazována jeho rozmluva se třemi Králi, často 
je přítomen scéně Vraždění neviňátek. Sedí většinou na trůně nad scénou s 
masakrem, bývá oblečen jako král. 

 

Jáchym 

Jáchym byl pastýř z rodu Judova, ačkoli se o něm nelze dočíst v ka-
nonickém biblickém textu, stal se jeho příběh díky legendám a zvláště Zlaté 
legendě ze 13. stol., které převypravují příběhy apokryfních evangelií, námě-
tem výtvarného umění. Jáchym byl zámožný a bohabojný muž, přesto jeho 
manželství s Annou nebylo požehnáno dítětem. Když byl kvůli tomu odmít-
nut v chrámu, odešel ke svým pastýřům. Tam ho navštívil anděl a řekl mu 
že bude mít dítě, Jáchym se svou ženou setkal u Zlaté brány a tak byla poča-
ta Panna Marie. Jáchym bývá zobrazován jako starý vousatý muž s klobou-
kem, čapkou nebo prostovlasý (od 18. stol. v turbanu) v pastýřském rouchu. 
Jeho atributy jsou hůl, kniha dvě holubice na znamení odmítnuté oběti, be-
ránek nebo Marie jako dítě. 
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Jakub Menší 

Jakub Menší bývá ztotožňován s Jakubem, bratrem Páně.(Mk 6,3; Ga 
1,19). Podle (Mt, 10,3) také bratrem Šimona Zélota, synem Alfea a Marie. Ve 
skupině apoštolů ho lze rozeznat díky tomu, že bývá podobný Kristu. Byl bis-
kupem v Jeruzalémě, zemřel mučednickou smrtí, když byl, podle Zlaté legen-
dy, shozen ze střechy a ubit valchářskou holí. Ta je také jeho atributem. Jedná 
se zpravidla o tyč s kyjovitým zakončením, která se používala v soukenictví. 
Od středověku může být nahrazena kloboučnickým lukem, který byl používán 
ke zpracování plsti. 

 

Jakub Větší 

Jakub Větší, nebo Starší, je bratr Jana Evangelisty a syn rybáře Zebedea 
a Marie Salome (Mt 27,56). Byl spolu se svým bratrem Janem a apoštolem Pe-
trem přítomen Proměnění Páně a noci v Getsemanské zahradě. Podle Zlaté le-
gendy kázal evangelium ve Španělsku, kde se těší velké úctě také jako mauro-
bijec, poté co zázračně pomohl zvítězit králi Ramirezovi Kastilskému roku 930 
v boji se saracény. Jakub byl popraven v roce 44 Herodem Agrippou, předtím 
kázal evangelium a vedl souboj s čarodějem Hermogenem. Jeho tělo se pak 
opět dostalo do Španělska.  

Bývá zobrazován ve třech podobách – jako apoštol s tmavými vlasy 
podobný Kristu, jako poutník s holí, kloboukem, pláštěm, mošnou nebo tykví 
na vodu a mušlí, která je jeho zvláštním atributem a je na klobouku, plášti nebo 
mošně připevněna, nebo na koni v brnění jako rytíř a patron Španělska. 

 

Jan Evangelista 

Jan Evangelista je bratrem Jakuba Většího a synem Marie Salome a Ze-
bedea. Podle tradice je autorem čtvrtého evangelia a apokalypsy. Spolu se 
svým bratrem a apoštolem Petrem byl svědkem Proměnění páně a noci v Get-
semanské zahradě. Ve scéně Poslední večeře páně je Jan zobrazován po boku 
Ježíše, někdy mu klade hlavu na prsa – bývá ztotožňován s učedníkem „které-
ho Ježíš miloval“ (J 13,23). Jako jediný z apoštolů byl přítomen Kristovu ukři-
žování a pohřbu. Je zobrazován s Pannou Marií pod křížem, kterou mu Ježíš 
před smrtí svěřil (J 19,26-27). Ve středověku se vyvinul typ takzvaného káno-
nového ukřižování, kde pod Křížem stojí pouze Jan, po Kristově levici, a po je-
ho pravici Panna Marie. Další části biblických textů mluví o Janově působení se 
sv. Petrem (skutky), bývá zobrazován v rámci apokalypsy. Apokryfní texty pak 
vyzdvihují jeho úlohu v příběhu o Smrti Panny Marie. 

Jan bývá zobrazován jako mladý bezvousý muž. Jeho atributem, jako 
evangelisty, je kniha nebo svitek a orel. Dalším atributem je kalich s hadem, ten 
je odvozen z legendy, podle níž Jan vypil pohár s jedem, nic se mu nestalo a 
ještě vzkřísil dva muže, kteří před tím zemřeli. Scéna z legendárního života 
zobrazuje Jana v kotli s vroucím olejem, do kterého ho nechal uvrhnou císař 
Domicián. 
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Jan Křtitel 

Osoba Jana Křtitele je chápána jako přechod mezi starým a novým 
zákonem. Bývá označován za posledního z řady proroků, za toho, kdo 
bezprostředně předznamenává a ohlašuje příchod Krista. Středověké umění 
zobrazuje Jana poprvé ve scéně Navštívení, kdy se ještě z břicha své matky 
Alžběty klaní postavě Ježíše zobrazené v Panně Marii. Scéna Janova narození 
a pojmenování je námětem z kanonického biblického textu a bývá zobrazo-
vána nejčastěji jako součást cyklu o životě Jana Křtitele. Jan odešel od svých 
rodičů do pouště, když se vrátil, kázal a křtil lid. Od nejstarších křesťanských 
památek je zobrazováno jak křtí Ježíše v řece Jordánu. Jan kázal proti sňatku 
Heroda s manželkou jeho bratra, byl zatčen a nakonec popraven. Na přání 
Herodiady a Salome byla jeho uťatá hlava na talíři přinesena na Herodovu 
hostinu. Jeho poprava a následně scéna s uťatou hlavou je častým námětem 
výtvarného umění. 

Jan bývá zobrazován jako dítě ve společnosti Sv. rodiny, nebo jako 
dospělý muž ve scénách ze svého života. Často je oblečen do kůže, v ruce 
drží kříž z tenkého rákosu, jeho atributem je beránek, to je odvozeno z 
J(1,36), kde Jan označil Ježíše za beránka Božího. Zároveň nápis Ecce Agnus 
Dei bývá často součástí jeho vyobrazení. Někdy je zobrazován ve dvojici s 
Janem Evangelistou jako dvojice Jan předchůdce a Jan nástupce. 

 

Ježíš Kristus 

Ježíš z Nazaretu je ústřední postavou Nového zákona. Křesťané ho 
považují za Mesiáše, spasitele, jehož příchod ohlašují starozákonní proroci. 
Zobrazování Ježíšovy postavy nebo ilustrování příběhů jeho života patří k 
nejčastějším hagiografickým námětům. 

Zprávy o Ježíšově životě čerpá výtvarné umění především ze čtyř 
kanonických evangelií. V otázce Ježíšova dětství, jeho příbuzných a dalších, 
v kanonickém textu nedostatečně řešených událostí, čerpá umění inspiraci z 
evangelií apokryfních a z množství nejrůznějších legend, kázání a zjevení. 

Nejstarší zobrazení Krista se objevují už v římských katakombách. 
Bývá většinou naznačen obrazem ryby, beránka, dobrého pastýře nebo orla 
či pelikána. Na nejstarších památkách je zobrazován jako žehnající stojící 
mladý bezvousý muž se svitkem v ruce. Druhý typ, který se rozšířil zejména 
po legalizaci křesťanství v Římě, je odvozen od Zjevení Janova a Izajášova 
proroctví a ukazuje Krista vládce sedícího na trůně, obklopeného čtyřmi 
symboly evangelistů a anděly. Z této podoby je odvozen Kristus Pantokrator 
– vševládce, s křížovým nimbem v mandorle. Mívá podobu muže oblečené-
ho do purpurového roucha s vousy a dlouhými vlasy. 

Mladistvý bezvousý Kristus se částečně zachoval v byzantském 
umění. Západní Evropa přijala Ježíšovu podobu s dlouhými tmavými vlasy 
a vousy, která také odpovídá jeho „pravé podobě“ – Vera Ikonu, která se, 
podle legendy, otiskla sv. Veronice na sudarium při Cestě na Kalvárii. 

Ježíšova podoba se v průběhu dějin individualizovala, přesto je vždy 
ve skupině ostatních jednoznačně rozpoznatelný. Ve středověku mívá jako 
jediná postava křížový nimbus, ve scénách s více postavami hraje ústřední 
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úlohu. 

Narativní scény z Ježíšova života ho zachycují ve třech základních 
podobách. Jako malé dítě u své matky Marie ve scénách z dětství, jako do-
spělého muže při veřejném působení a umučení a jako zmrtvýchvstalého 
spasitele. 

Ježíš jako malé dítě má v raně středověkých památkách podobu ma-
lého dospělého. Postupem času se stával více dětským. Už ve scénách, kde je 
jako děťátko může být naznačen jeho budoucí osud a pravá podstata. Ježíš 
na klíně své matky může držet stehlíka, nebo si hrát s beránkem jako poukaz 
k utrpení, které ho čeká, může mít v ruce sféru, jako vládce nebes a sedět na 
Mariině klíně jako na trůnu. Někdy je při narození pokládán do sarkofágu 
jako předobraz kladení do hrobu. Ve scéně Dvanáctiletý Ježíš v chrámě je 
zpodobňován jako starší dítě. Velmi málo se vyskytují jiné momenty s touto 
podobou. 

Většina narativních scén je z období Ježíšova veřejného působení a 
umučení. V těchto příbězích vystupuje Ježíš jako dospělý muž s tmavými 
dlouhými vlasy a vousy oblečený do volného roucha a opánků. Ve scénách 
pašijového cyklu má pak, v souladu se scénou příběhu, na sobě pouze be-
derní roušku, nebo purpurový královský plášť a na hlavě trnovou korunu. 

Kristus po zmrtvýchvstání bývá oblečen do bederní roušky a červe-
ného pláště, nebo do slavnostního roucha. V ruce třímá korouhev s křížem, 
jako znamení vítězství nad smrtí, na jeho těle jsou vidět stigmata, rány po 
umučení. 

Jako samostatný devoční typ se objevuje Kristus jako dítě – Jezulátko, 
nebo jako dítě u Madony. Z období pašijí pochází typ Krista bolestného, od-
vozeného od scény Ecce Homo a zejména Krucifix, Ježíš ukřižovaný, dále 
pak mrtvý Ježíš jako součást Piety odvozené od oplakávání. 

 

Jidáš 

Jidáš Iškariotský, jeden z dvanácti apoštolů, ten, který zradil Ježíše a 
vydal ho velekňežím za třicet stříbrných. Ve skupině apoštolů hraje výraz-
nou roli, jeho postava je velmi často individualizovaná. Mezi Dvanácti ho lze 
rozeznat, protože většinou nemá svatozář. Často bývá oblečen do žlutého 
roucha. Zvláštní roli hraje ve skupinových zobrazeních, zvláště v Poslední 
večeři páně, kde bývá stranou ostatních apoštolů, nebo je jinak označen, pro-
tože při této příležitosti byla jeho zrada Ježíšem předpovězena. Další scéna, 
ve které hraje významnou roli je scéna, kde Marie Magdalena natírá Ježíšovi 
nohy olejem a Jidáš ji kárá za plýtvání. Při událostech okolo Kristových pašijí 
bývá malována Jidášova zrada v Getsemanské zahradě, kdy Ježíše označil 
strážím polibkem, méně často scéna, ve které Jidáš vyjednává odměnu za 
zradu. Poté, co byl Ježíš zajat, litoval Jidáš svého činu a snažil se Kaifášovi 
vrátit třicet stříbrných. Ten je nepřijal a Jidáš poté spáchal sebevraždu. Obě 
tyto scény jsou námětem výtvarného umění. 
Ve skupině apoštolů byl Jidáš správcem pokladny, která je jeho atributem. 
Jeho dalším atributem je měšec, nebo ve starším umění ďábel, který mu sedí 
na rameni a radí. Mívá podobu staršího tmavovlasého vousatého muže. 
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Josef 

Josef, manžel Panny Marie a pěstoun Kristův, byl, podle apokryfních 
evangelií tesařem z rodu Davidova. V době svatby s Pannou Marií byl podle 
legendy starý a měl už vlastní děti. Zvyk zobrazovat ho jako starce s bílým 
vousem vymizel v umění protireformace, kde se Josefova postava osamo-
statňuje, získává na vlastním významu a stává se hojně uctívaným světcem. 
Od té doby se znázorňuje jako mladší dospělý muž. Jeho atributy jsou lilie, 
jako symbol čistoty, různé tesařské náčiní a rozkvetlý prut nebo hůl, pouka-
zující k jeho vyvolení za Mariina manžela. Často vede za ruku malého Ježíše, 
nebo ho drží v náručí. 

 

Josef Arimatejský 

Ježíšův učedník, člen synedria, který si vyžádal od Piláta Ježíšovo tě-
lo a poskytl svůj hrob k pohřbu. Účastnil se scén spojených se snímáním z 
kříže a uložení Kristova těla do hrobu. Bývá zobrazován u Ježíšovy hlavy při 
přenášení těla. Také přináší plátno, do kterého byl Ježíš po smrti zabalen. V 
evangeliu je zmíněn jako bohatý člověk a mívá nákladné roucho. Podle le-
gend zachytil při ukřižování Kristovu krev do poháru, z něhož pil Ježíš při 
Poslední večeři 

 

Juda Tadeáš 

Podle Zlaté legendy byl Juda Tadeáš synem Marie a Alfea, bratrem 
Jakuba a Šimona Zélota. Kázal spolu se Šimonem v mnoha zemích, často 
jsou zobrazováni spolu. Byl utlučen kyjem, který je jeho atributem. 

 

Kaifáš 

Kaifáš byl veleknězem a Ježíšovým soudcem. Podle synoptických 
evangelií k němu byl Ježíš předveden bezprostředně po svém zatčení, u Jana 
až po výslechu u Annáše. Bývá zobrazován ve chvíli, kdy si trhá roucho na 
znamení toho, že Ježíšovu řeč považuje za rouhání. 

 

Lazar 

Bratr Marie a Marty z Betanie.Podklady pro jeho příběh nacházíme v 
kanonickém textu evangelia. Podle něj byl vážně nemocný a zemřel dříve, 
než mu mohl Ježíš pomoci. Tři dny po jeho smrti ho Ježíš vzkřísil. Bývá zob-
razován v hrobě, z něhož jej Kristus povolává. Po Ježíšově nanebevstoupení 
odplul podle legendy se sestrami do Francie. 

 

Longin  

Longin je legendární jméno pro vojáka, který mrtvému Ježíšovi pro-
bodl bok kopím (J 19, 33-34). Bývá ztotožňován se setníkem ze synoptických 
evangelií, který po Ukřižování vyznal, že Ježíš byl syn Boží. Podle legendy 
ho Kristova krev vyléčila ze slepoty, později byl pokřtěn a zemřel mučednic-
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kou smrtí. Longinovo kopí bylo významnou středověkou relikvií. 

 

Marie a Marta 

Marie a Marta z Betanie byly sestrami Lazara. Marie bývá někdy zto-
tožňována s Marií Magdalénou. Obě sestry jsou přítomny u Lazarova vzkří-
šení a také ve scéně, kde je Ježíš navštěvuje v domě. Marta je považována za 
ztělesnění aktivního života v práci, Marie zosobňuje život kontemplativní, 
rozjímavý. Marta má jako hospodyně atributy naběračku nebo klíče, Marie 
viz. Marie Magdalena. 

Marie Magdalena 

V osobě Marie Magdaleny slučuje tradice tři osoby. Marii, sestru La-
zara a Marty, Marii hříšnici, která na důkaz pokání pomazala Ježíšovy nohy 
v domě Šimonově a Marii Magdalenu, z níž Ježíš vyhnal sedm démonů a 
která byla přítomna Ukřižování a jako první Ježíšovu Zmrtvýchvstání. Marie 
Magdalena je představována jako kajícnice, jejím atributem je nádoba s mastí 
– poukaz na pomazání nohou a Kristova těla v hrobě. Objevuje se v již zmí-
něných scénách v domě Šimonově (L 7,36-50), a ve scénách s Martou a Laza-
rem. Důležitou roli hraje u Kristova ukřižování. Středověké umění ji zobra-
zuje plačící u paty kříže, dále se účastní přenášení těla a pohřbu. Ježíš se Ma-
rii Magdaleně jako první zjevil po svém zmrtvýchvstání. Marie Magdalena je 
pravděpodobně nejvýznamnější Ježíšova učednice, bývá jmenována ve sku-
pinách žen následující Krista při jeho veřejné činnosti. Zobrazována je větši-
nou prostovlasá. Podle legendy odjela po Ježíšově smrti s Lazarem a Martou 
do Francie. 

 

Matěj 

Bible se o Matějovi zmiňuje ve Skutcích, kde je popsán jeho výběr 
mezi Apoštoly. Byl vybrán losem, aby nahradil Jidáše a doplnil tak počet 
Dvanácti (Sk 1,26). Podle Zlaté legendy kázal v Judeji, Etiopii a Antiochii. Byl 
uvězněn, mučen a nakonec mu byla sekerou uťata hlava. Bývá zobrazován 
jako starší muž s nástroji svého umučení – sekerou, kopím nebo s halapart-
nou, také s knihou nebo křížem. 

 

Matouš 

Sv. Matouš je apoštol a zároveň je mu připisováno autorství prvního 
evangelia, také autorství evangelia Pseudo-Matoušova. Matouš je jméno, 
které přijal poté, co se přidal k apoštolům. Původně byl Lévi, celník(výběrčí 
daní) a jako takový měl ve společnosti velmi problematické postavení. Scéna, 
kde Ježíš povolává sv. Matouše mezi apoštoly je poměrně často zobrazová-
na. Zemřel mučednickou smrtí. Jeho atributy jako apoštola jsou měšec, pou-
kaz k původnímu povolání, sekera nebo halapartna. Jako evangelista mívá 
knihu, kalamář a člověka, nebo anděla – buď jako zástupný symbol, nebo jak 
mu diktuje evangelium. Tato postava je odvozena od lidského původu Kris-
ta, jehož rodokmenem začíná Matoušovo evangelium. 
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Nikodém 

Nikodém byl členem židovské rady, synedria. Výtvarné umění ho 
znázorňuje ve scéně, kde je poučován Ježíšem, za kterým přišel v noci a ho-
vořil s ním o křtu a znovuzrození ( J 3,1-21). Také se účastnil Ježíšova Ukři-
žování a pohřbu. Někdy bývá zobrazován jak vytahuje hřeby z Kristových 
nohou.Při přenášení Ježíšova těla a kladení do hrobu stojí u jeho nohou, k 
pohřbu přinesl směs myrhy a aloe- podle nádoby s touto směsí bývá odliši-
telný od Josefa z Arimatie, od kterého se také liší skromnějším oděvem. 

 

Ondřej 

Apoštol Ondřej, bratr Petra byl Galilejským rybářem. Původně byl 
učedníkem Jana Křtitele ( J 1,37-40) a spolu se svým bratrem se stal jedním z 
prvních učedníků. Jejich Povolání při rybolovu se stalo námětem výtvarného 
umění. O jeho životě se lze dočíst v apokryfních skutcích Ondřejových a ve 
Zlaté legendě. Působil v Jižním Rusku a na Balkáně, často je námětem by-
zantského umění. Bývá zobrazován jako starší muž. Jeho atributem je kříž ve 
tvaru X (někde i běžný latinský) na kterém byl, podle legendy ukřižován. Je-
ho dalším atributem může být síť s rybami, nebo provaz, kterým byl přivá-
zán ke kříži. 

 

Panna Marie 

Panna Marie, matka Ježíše Krista, je nejvýznamnější a nejvíce zobra-
zovanou ženou křesťanství. Zprávy o ní se opírají o malou část evangelií a 
velké množství legend. Z nich a z množství traktátů, kázání a z duchovní 
poezie vycházejí náměty jejího výtvarného zpracování. 

K prvnímu velkému rozmachu mariánské ikonografie došlo po kon-
cilu v Efezu roku 431, který Marii uznal za Bohorodičku. To vedlo k rozšíření 
typu matky s dítětem, které bylo prvotní církví přizpůsobeno ze zobrazení 
egyptské bohyně Isidy a jejího syna Hóra. V Byzanci došlo k dalšímu rozvoji 
po roce 843, kdy byl ukončen ikonoklasmus. Z Byzance pronikla na západ 
zobrazení Panny Marie nejvíce v 7. stol., úcta k ní se stupňovala zejména za 
křižáckých válek. Gotika prohlubuje vztah mezi matkou a dítětem a rozšiřu-
je spektrum zobrazovaných typů. Renesance přináší zesvětštění Mariiny po-
stavy a zaměřuje se na její mateřství. Baroko, zejména protireformační umě-
ní, pojímá Marii jako Královnu nebes, klade důraz na její panenství, nepo-
skvrněné početí a nanebevzetí. Vznikají nové způsoby zobrazení navazující 
na vidění mystiků. 

K základním Mariiným atributům patří koruna a závoj, nebo rouška, 
původně inspirovaná závojem římských císařoven, nebo prostší, odvozená 
od ženského oděvu. Pokrývky hlavy jsou většinou bílé, někdy vzorované. 
Mariino oblečení mívá antikizující charakter, v pozdní gotice a renesanci je 
dobové. Důležitý je plášť modré barvy sepnutý sponou, který poukazuje na 
Marii jako královnu nebes. Její šat je obvykle červený, ve scénách umučení 
páně může být i ve fialové nebo šedé. Bílá barva šatu je obvyklá u nanebe-
vzetí a korunování. 

Další Mariiny atributy jsou odvozeny od jejího panenství a nepo-
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skvrněného početí. Mnoho z nich je převzato z Písně písní. Patří sem lilie, 
jednorožec, růže, uzavřená zahrada, zavřená brána, studna, pramen, zrcadlo, 
slunce a měsíc, libanonský cedr, oliva, palma, věž Davidova. Odtud také po-
chází typ černé madony. Kmen Jesse, pokud je Mariiným atributem, bývá 
spodobněn jako větev ovinutá květy a značí rodokmen Kristův. 

Dále je Marie označována jako druhá Eva. S tím souvisí had, nebo 
dráček na kterém stojí. S Mariiným jménem souvisí její další atribut, hvězda. 
Jméno Marie je vykládáno jako Stella maris – hvězda mořská. 

Zobrazování scén z Mariina života se rozvíjí od starokřesťanské do-
by. Nejdříve jednotlivě, později v užších nebo širších cyklech, které se čás-
tečně překrývají s cykly christologickými. Některé výjevy z Mariina života 
byly chronologicky uspořádány v 15. stol. do dvou cyklů: Sedm radostí Pan-
ny Marie – Zvěstování, Navštívení, Narození páně, Klanění tří králů, Vzkří-
šení/Obětování Krista v chrámu, Seslání Ducha svatého/Shledání s dvanácti-
letým Ježíšem v chrámu a Korunování. Protějšek těchto výjevů tvoří Sedm 
bolestí Panny Marie – Simeonovo proroctví/Obřezání Krista, Útěk do Egyp-
ta, Jidášova zrada/Hledání dvanáctiletého Ježíše v chrámu, Nesení kříže, 
Ukřižování, Snímání z kříže, Kladení do hrobu nebo Nanebevstoupení. Ten-
to cyklus byl zaveden roku 1423 kolínskou synodou jako protějšek již existu-
jícího cyklu sedmi radostí. 

 

Petr 

Apoštol Petr, původním jménem Šimon, byl bratrem apoštola Ondře-
je a synem Jonášovým. Spolu s bratrem byl povolán jako Ježíšův následovník 
při rybolovu (Mk 1,16-18). Byl jedním z nejbližších Ježíšových učedníků, byl 
přítomen Proměnění Páně, Agónii v Getsemanské zahradě, Ježíšovu zatčení, 
při kterém usekl jednomu ze strážných ucho. Byl svědkem mnoha zázraků, 
přesto, když ho Ježíš vyzval aby k němu došel po vodě zapochyboval a má-
lem se utopil. Zvláštní roli má ve scéně předávání klíčů (Mt 16,18-19), kde je 
mu Ježíšem dáno jméno Petr, což znamená skála, a předána správa nad círk-
ví a přislíbeny klíče od království nebeského. Petr je podle tradice považo-
ván za prvního římského biskupa. Bývá zobrazován ve scéně, kde Ježíš myje 
nohy učedníkům. Zvláštní kapitolu tvoří scény po zatčení Krista. Petr ho 
sleduje až do Kaifášova domu, kde ale na přímý dotaz zapírá. že se s Ježíšem 
zná. Než kohout ráno zakokrhá, Petr Ježíše zapřel třikrát, což bylo předpo-
vězeno. Scéna zapření bývá součástí Scén Krista před Kaifášem, Plačící Petr, 
který lituje svého činu je častým námětem protireformačního umění. 

Po Seslání Ducha svatého zůstal Petr v Jeruzalémě a pak se vydal do 
Říma. Tady byl popraven císařem Neronem, byl ukřižován hlavou dolů. 
Často je zobrazována scéna, ve které chce Petr utéct z Říma kde mu hrozí 
nebezpečí a cestou potkává Krista nesoucího svůj kříž. Ježíš mu na otázku 
odpovídá, že se jde nechat znovu ukřižovat. Poté se Petr vrací a jde vstříc 
vlastní mučednické smrti. 

Působení apoštola Petra je námětem mnoha legend Apokryfních 
skutků Petrových, Zlaté legendy. Ve skupině apoštolů je Petr snadno rozpo-
znatelný. Jeho podoba je pro celé dějiny výtvarného umění téměř neměnná. 
Mívá šedivé kučeravé vlasy s lysinou na temeni a kučeravé krátké vousy. Je-
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ho atributem jsou klíče, obrácený kříž, jako poukaz mučednické smrti, pa-
pežská berla se třemi břevny, kniha a kohout odkazující k jeho zapření. Jeho 
atributy mohou být také loď nebo ryba ukazující na jeho původní práci a po-
volání. 

 

Pilát Pontský 

Pilát byl římským místodržícím v provincii Judea. Bible popisuje jeho 
úlohu v soudním procesu s Ježíšem. Výtvarné umění zpracovávající tyto té-
mata ho zobrazuje v římské zbroji, nebo v tunice, bezvousého jako staršího 
muže někdy s vavřínovým věncem na hlavě. 

 

Salome 

Dcera Herodiady, nevlastní dcera Heroda Antipy. Na jeho hostině 
tančila a za tento tanec si jako odměnu na radu své matky zvolila hlavu teh-
dy uvězněného Jana Křtitele na talíři. Bývá zobrazována jako mladá většinou 
prostovlasá dívka buď při tanci, nebo s hlavou Jana Křtitele. 

 

Salome a Zebel  

Postavy vycházející z apokryfních textů a legend se někdy objevují 
ve scéně Narození Ježíše. Josef před narozením zavolal na pomoc dvě ženy 
Zebel a Salome. Salome bývá zobrazena, jak se dotýká Ježíška. Někdy je pří-
tomna jen jedna z nich. 

 

Simeon a Anna Prorokyně 

Svatý Simeon a Anna Prorokyně jsou přítomni při Uvedení Ježíše do 
chrámu. Simeon je starý muž, který neměl zemřít, dokud se nesetká s mesiá-
šem, v chrámu zpravidla drží Ježíše v náručí. Někdy bývá ztotožněn s ve-
leknězem. Tuto funkci měl, podle apokryfních evangelií, zastávat po Zacha-
riášově smrti. Anna bývá zobrazována jako stará žena, její postava je, stejně 
jako postava Simeonova odvozena z Lukášova Evangelia (2,22-39). 

 

Šimon 

O jeho životě máme poměrně málo informací. Zlatá legenda mluví o 
jeho působení v Sýrii a Mezopotámii, kde spolu s Judou Tadeášem kázal 
evangelium. Zemřel mučednickou smrtí, když byl rozříznut pilou. Podle jiné 
legendy byl ukřižován. Bývá často zobrazován ve dvojici s Judou Tadeášem, 
Jeho atributem je pila nebo kříž. 

Šimon Farizeus 

Muž, který pozval Ježíše a jeho učedníky k jídlu. V jeho domě se ode-
hrává scéna, kde k Ježíšovi přichází hříšná Marie Magdalena a myje mu 
nohy. Šimon se diví, že se Ježíš tímto způsobem stýká s hříšnicí. (L 7,36-8,3) 
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Šimon z Kyrény 

Muž, který pomohl Ježíšovi nést kříž při Cestě na Kalvárii. Bývá zob-
razován buďto jak nese kříž namísto Ježíše, nebo jak mu pomáhá. Tento ná-
mět je tématem sedmého zastavení křížové cesty. 

 

Širší rodina 

Zlatá legenda uvádí další Ježíšovy příbuzné. Bývají společně malo-
váni jako tzv. Svaté společenství. Tato legenda řeší problém s Ježíšovými 
bratry zmíněnými v bibli, jejich původ bývá odvozen od dalších dětí sv. An-
ny. 

„Anna prý měla tři muže, totiž Jáchyma, Kleofáše a Salome. Z první-
ho muže, to jest z Jáchyma, porodila jednu dceru, Marii, matku Páně, tu dala 
za manželku Josefovi a ta porodila Krista Pána. Po Jáchymově smrti se pro-
vdala za Josefova bratra Kleofáše a měla s ní druhou dceru, kterou pojmeno-
vala také Maria; tu později provdala za Alfea. Tato Marie měla se svým mu-
žem Alfeem čtyři syny, tj. Jakuba menšího, Josefa Spravedlivého, zvaného 
též Barnabáš, Šimona a Judu. Po smrti druhého manžela se Anna provdala 
po třetí, za Salome, a měla s ním třetí dceru, tu pojmenovala opět Maria a da-
la ji za manželku Zebedeovi. Tato Maria měla se svým mužem Zebedeem 
dva syny, totiž Jakuba Většího a Jana Evangelistu.“ 

Marie Kleofášova a Marie Salome jsou tradičně ztotožňovány s Mari-
emi, které byly přítomny Kristovu ukřižování a které našly po třech dnech 
Ježíšův hrob prázdný, když šly pomazat jeho tělo. 

 

Tomáš 

Apoštol Tomáš vystupuje v příběhu evangelia spolu s ostatními 
apoštoly. Zvláštní pozornost je mu věnována v příběhu po zmrtvýchvstání 
Krista, kdy nebyl přítomen při jeho prvním zjevení se učedníkům a odmítal 
uvěřit, dokud ho Ježíš při dalším setkání s učedníky nevyzval, aby se ho do-
tkl a sám se přesvědčil. Téma Nevěřícího Tomáše se krom této biblické scény 
opakuje i v apokryfním příběhu o Smrti a Nanebevzetí Panny Marie, kdy 
Tomáš opět nevěří a Marie mu dává jako důkaz pás ze svých šatů. Podle le-
gendy kázal Tomáš v Indii. Bývá zobrazován jako starší muž, jeho atributy 
jsou kopí nebo meč jako nástroje jeho umučení, úhelník a někdy pás Panny 
Marie. 

 

Tři Králové (Mágové) 

Tři králové, mágové, mudrcové, jsou muži kteří se, podle Matoušova 
evangelia přišli poklonit narozenému Ježíšovi, novému židovskému králi. 
Přišli za hvězdou do Jeruzaléma a odtud je poslali kněží do Betléma, kde se 
měl král podle předpovědi narodit. Bývají zobrazováni na cestě za hvězdou, 
nebo nejčastěji jak se klaní Ježíšovi a přinášejí mu dary. Jejich počet nebyl 
zprvu jednoznačný. Později se ustálil a tradičně jim byla dána jména Kašpar 
Melichar a Baltazar. Pozdní středověk je ztotožňoval s jednotlivými konti-
nenty – Evropou, Asií a Afrikou. Baltazar, symbolizující Afriku bývá černý. 
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Na raně křesťanských vyobrazeních mají podobu kněží Mithrova kultu s 
přehrnutými čapkami na hlavách. Novější umění je podává velmi exoticky, 
často mají na hlavách turbany, v doprovodu velbloudy apod. Ježíšovi přines-
li dary. Nejstarší Kašpar zlato, symbolizující královskou moc, Baltazar ka-
didlo, poukaz ke Kristově božství a nejmladší Melichar myrhu, která se pou-
žívala při balzamování a poukazuje k Ježíšově smrti. 

 

Veronika 

Veronika je jméno odvozené ze slov Vera icon neboli pravá podoba. 
Jde o ženu, která podle legendy setřela rouškou pot z Kristovy tváře při Ces-
tě na Kalvárii. Do této roušky, sudaria, se zázračně otiskla Ježíšova pravá 
podoba. Scéna kdy Veronika utírá Ježíšovu tvář je 6. zastavením křížové ces-
ty. 

 

Zachariáš 

Zachariáš byl knězem v Jeruzalémském chrámu, manžel Alžběty a 
otec Jana Křtitele. Jednoho dne se Zachariášovi zjevil anděl a oznámil mu, že 
se mu narodí syn. Zachariáš nevěřil, protože Alžběta byla do té doby ne-
plodná, díky těmto pochybnostem nemohl až do Janova narození promluvit. 
Bývá zobrazována scéna Zvěstování Zachariášovi a Pojmenování Jana Křtite-
le, kdy Zachariáš píše jeho jméno, protože ho nemůže vyslovit. 
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Příloha II. – Test, pracovní list 
 

Doplňte prosím odpovědi k otázkám vztahujícím se k obrazové příloze do tohoto lisu, do obrazové pří-
lohy nepište! Pečlivě si pročtěte úkoly a odpovídejte stručně a čitelně. 
Děkuji za spolupráci Zuzana Proksová 

 

1) Všechny čtyři obrazy patří do jednoho cyklu, pokuste se ho pojmenovat. Jak by se jmenoval pří-

běh, ke kterému patří všechny obrazy 

.................................................................................................(napište) 

2) Obrazy nejsou ve správném pořadí, napište jak jdou ve skutečnosti po sobě? (napište  písmena u 

jednotlivých obrazů ve správném pořadí)     .......    .......    .......    ....... 

3) Jaký je název jednotlivých obrazů? (Podle toho, co se na obrazech odehrává, se pokuste napsat, jak je kte-

rý obraz pojmenovaný na popisce v galerii 

A................................................................. C....................................................................   

B.................................................................  D................................................................... 

4)  Na každém z obrazů je číslem označeno několik postav, napište o koho se jedná (Je možné, že 

se některé postavy objevují na více obrazech) 

1  9  

2  10  

3  11  

4  12  

5  13  

6  14  

7  15  

8  
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Příloha III. – Test, obrazový doprovod 
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Příloha IV. – Poslední večeře 

 
 
 

5)  Podívejte se na samostatný obrázek a na druhou stranu tohoto listu o něm napište. Zkus-
te se zamyslet nad tím, co je na něm znázorněno, co vám připomíná, jaký má asi účel, jak na vás 
působí, co vyjadřuje ... 
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Příloha V. – Test, klíč správných odpovědí a druhé číslování 
 

Doplňte prosím odpovědi k otázkám vztahujícím se k obrazové příloze do tohoto lisu, do obrazové pří-
lohy nepište! Pečlivě si pročtěte úkoly a odpovídejte stručně a čitelně. 
Děkuji za spolupráci Zuzana Proksová 

 

1) Všechny čtyři obrazy patří do jednoho cyklu, pokuste se ho pojmenovat. Jak by se jmenoval pří-

běh, ke kterému patří všechny obrazy ....Christologický/Mariánský cyklus.............(napište) 

2) Obrazy nejsou ve správném pořadí, napište jak jdou ve skutečnosti po sobě? (napište  písmena u 

jednotlivých obrazů ve správném pořadí)     ..A...    ..D..    ..C..    ..B.. 

3) Jaký je název jednotlivých obrazů? (Podle toho, co se na obrazech odehrává, se pokuste napsat, jak je kte-

rý obraz pojmenovaný na popisce v galerii 

A/3A.....Zvěstovaní Panně Marii.......... C/3C.....Klanění tří králů...........................   

B/3B......Ukřižování...................................  D/3D......Narození Ježíše Krista............... 

4)  Na každém z obrazů je číslem označeno několik postav, napište o koho se jedná (Je možné, že 

se některé postavy objevují na více obrazech) 

1/41 Bůh Otec 9/49 Panna Marie 

2/42 Archanděl Gabriel 10/50 Ježíš 

3/43 Panna Marie 11/51 Josef 

4/44 Panna Marie 12/52 Panna Marie 

5/45 Ježíš 13/53 Ježíš 

6/46 Jan Evangelista 14/54 Pastýř 

7/47 Marie Magdalena 15/55 Vůl a osel 

8/48 Tři Králové – Kašpar , Melichar, Baltazar 
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Příloha VI. – Test, tabulka k položkové analýze počty 
 



 18

Příloha VII. – Test, tabulka k položkové analýze  
procenta 



I

Dokument è. 43



II

Dokument è. 47



III

Tøeboòský oltáø, rekonstrukce



IV

Tanec Salome, døevoøez



V

Dokument è. 45



VI

Nevìøící Tomáš

Salome

Jidášova sebevražda

Navštívení



VII

Vera Ikon



Narození Panny Marie

Zvìstování Jáchymovi

Setkání u Zlaté brány

Jáchym vyhnán z chrámu

VIII



Navštívení

Svatba Panny Marie

Zvìstování

Uvedení Panny Marie do chrámu

IX



Oèištìní Panny Marie

Obøezání Krista

Klanìní tøí králù

Narození

X



Vjezd do Jeruzaléma

Dvanáctiletý Ježíš v chrámì

Stìtí Jana Køtitele

Útìk do Egypta

XI



Kristus na hoøe Olivetské

Poslední veèeøe

Mytí nohou

Vyhnání kupcù z chrámu

XII



Bièování Krista

Kristus pøed Kaifášem

Posmívání Kristu

Zatèení Krista

XIII



Vera Icon

Ecce Homo

Cesta na Kalvárii

Korunování trním

XIV



Kladení do hrobu

Kristus vyvádí praotce z pøedpeklí

Snímání z køíže

Ukøižování

XV



Nevìøící Tomáš

Noli me tangere

Veèeøe v Emausích

Zmrtvýchvstání

XVI



Korunování Panny Marie

Seslání Ducha svatého

Smrt Panny Marie

Nanebevstoupení

XVII
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Příloha VIII – CD Přílohy, struktura 
 
 
 

CD Přílohy Výzkum Test 
  Comics 
   
 Ikonografie ve VV Třeboňský oltář 
  Tanec Salome 
  Comics 
  Ikonografie projekt 
  Vera Ikon 
   
 Další Text DP 
  Obrazové přílohy 
  Prezentace PV 
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