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ANOTACE 

Diplomová práce na téma „Tělo jako živý obraz“ se ve své teoretické části zaměřuje 

na fenomén gesta, výrazu, pózy, řeči těla a patosu, tak jak jej můžeme najít v dílech 

klasických autorů až po současnost. Práce popisuje proměny zmíněných fenoménů 

z hlediska historického, od klasického až po současné umění.  

Praktická část diplomové práce v první kapitole popisuje pedagogicko - psychologická 

východiska k realizaci výtvarných úkolů v praxi, klade si za cíl hledat různé podoby 

akční tvorby a prakticky vyzkoušet s žáky jejich aplikovatelnost ve výuce výtvarné 

výchovy.  

Druhá kapitola je věnována realizaci výtvarných úkolů. Výtvarné úkoly jsou zaměřeny 

na dialog s vybranými uměleckými díly a na využití artefiletických technik v praxi 

a jejich přesahů do vlastní tvorby žáků.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

gesto, výraz, póza, patos, performance, akční umění 

ABSTRACT 

Master's thesis "Body as a Moving Picture" focuses in its theoretical part 

on the phenomenon of gesture, expression, pose, body language and pathos as we can 

find it in works for classical authors to contemporary art. 

The practical part of the thesis describes pedagogically-psychological resources 

necessary for the realization of art projects in its first chapter. It aims to search different 

forms of action art and practically test their applicability with students in the lessons 

of Art Education. 

The second chapter is dedicated to the realization of art projects. The art projects 

are focused on a dialog with chosen works of art and the use of artefiletic techniques 

in practice and their overlap into the students' artistic creations. 
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ÚVOD 

Výuka výtvarné výchovy na Základní škole je pro mnohé žáky jedinou příležitostí, 

jak prostřednictvím výtvarné tvorby vyjádřit své myšlenky, emoce a vztah k okolnímu 

světu. Pro pedagoga by měla být příprava na hodinu výtvarné výchovy vždy výzvou, 

kdy přemýšlí nad vhodnou motivací, obsahem učiva, které chce žákům předat, 

nad možnostmi maximálního uplatnění individuality každého jedince a rozvíjení jeho 

vnímání, pozornosti, cítění představivosti a fantazie. Měla by být vždy založena 

na tvůrčích činnostech. 

Výtvarná výchova je esteticko – výchovný předmět a zaujímá pevné místo v Rámcovém 

vzdělávacím plánu, má pevně stanovené očekávané výstupy a vymezení učiva, 

které je třeba splnit. Postavení, obsah i pracovní metody výtvarné výchovy se velmi 

rychle proměňují, a zatímco dříve byla výtvarná výchova zacílena spíše na osvojování 

řemeslně - výtvarných a mnohdy i pracovních dovedností a kdy byl důraz kladen 

především na výsledný produkt, jímž měly být hezké obrázky, dnes se její pojetí 

zásadně změnilo. Jejím cílem je, aby dítě získalo z tvorby i z jejího výsledku požitek, 

zpřesňovalo své informace o okolním světě a své dílo umělo interpretovat. I přesto tento 

nový pohled se výtvarná výchova mnohdy ocitá na okraji učebních plánů a vedle 

dalších předmětů, spadajících do estetické výchovy, jsou její hodiny mnohdy 

považovány spíše za odpočinkové, při nichž si žáci něco malují, kreslí nebo obkreslují 

podle šablon. Moje osobní zkušenost z dětství a dospívání přesně tomuto obrazu 

odpovídala a s velmi podobným přístupem se ve své praxi mnohdy setkávám dodnes.  

 Poprvé jsem zcela jiné pojetí výuky výtvarné výchovy zažila při studiu pedagogické 

nástavby před 34. lety, kdy byly hodiny vedené systémem propojování teorie a praxe 

a kdy byl důraz kladen na vlastní tvorbu a prožívání. Dodnes je považuji za velmi 

přínosné. Před dvěma lety jsem začala sama vyučovat výtvarnou výchovu a pozitivně 

ovlivněna teoretickými a praktickými semináři na Katedře výtvarné výchovy jsem 

dospěla k pevnému rozhodnutí, že se budu ze všech sil snažit o vedení hodin výtvarné 

výchovy v tomto duchu. Začala jsem se intenzivně zabývat otázkami, týkajícími 

se smyslu výuky výtvarné výchovy, obsahu jejího učiva, výsledků práce dětí a jejich 

hodnocení. Jsem teprve na začátku cesty, o které jsem ale přesvědčena, že má smysl. 

Snažím se nabízet dětem takové náměty, které je nevedou ke stereotypnímu myšlení, 

k bezobsažnému zobrazování okolního světa, ale naopak je vedou k přemýšlení 
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nad daným tématem, k rozvíjení jejich smyslového vnímání, k uplatnění individuality 

a schopnosti komunikace a argumentace.  

Téma mé diplomové práce mi poskytlo příležitost navrátit se v čase až k prapodstatě 

lidského bytí, k pradávným rituálům, k souznění člověka s přírodou, ale také mapovat 

vývoj společenských a politických vztahů v lidské společnosti napříč staletími a jejich 

reflexí, které měly podobu uměleckých akcí a jež odrážely jejich pohled na tehdejší 

dění. 

V teoretické části diplomové práce si kladu za cíl prostřednictvím práce s prameny 

získat přehled základních poznatků o tom, jakým způsobem se akční umění od pradávna 

vyvíjelo a jakých podob se mu dostalo v průběhu jeho vývoje. Získané poznatky mi 

slouží jako velmi zásadní nástroj ke zprostředkování tohoto obsáhlého tématu dětem, 

které se vždy ptají: „A kde se to vlastně vzalo, proč to tak je?“ Obsah tohoto rozsáhlého 

tématu je dětem prezentováno s ohledem na jejich věk a zkušenosti. 

V praktické části se nejprve budu zabývat pedagogicko – psychologickými aspekty, 

které jsou pro dětskou tvorbu důležité a zásadně ji ovlivňují, a jejichž respektování 

a zohledňování se zároveň stává nezbytným východiskem k realizaci zadaných 

výtvarných úkolů. Plnění výtvarných úkolů – akcí pak bude popsáno včetně jejich 

průběhu a reflexe a doloženo fotografiemi. 

Motto: Lidské tělo je komunikační nástroj ducha. (Karol Wojtyla) 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Pohled do historie akčního umění 

1.1 Pravěk 

Kořeny akčního umění sahají hluboko do prehistorických dob, kdy umění nebylo 

rozděleno do jednotlivých oborů, jako je tomu dnes, ale jeho prezentace probíhala 

formou společně sdílené akce, mající velmi často podobu rituálů. Rituály se staly 

nedílnou součástí života tehdejších lidí. Skrývaly v sobě tanec, hudbu i výtvarné umění. 

Umění jako celek neodmyslitelně patřilo k životu. Je zřejmé, že umění od samého 

začátku neusilovalo ani tak o to, svět odrážet či napodobit, jako jej spíš svou nějakou 

zvláštní silou změnit – zprvu naprosto hmatatelně a přímo jako součást magického 

obřadu. Tento důležitý prvek už umění zůstal, a to i v pozdějších dobách, 

které už se na magické praktiky pravěkých lovců dávno nevěřilo. 

I první jeskynní malby v jeskyni Tří bratří ve Francii, stejně jako soubor maleb, dodnes 

dochovaných na stropě jeskyně Altamira, jsou stopami performativního magického 

aktu, doprovázeného divokým tancem, zpěvem a množstvím fyzických gest. „Můžeme 

si představit, jak za tajemných obřadů spojených s tancem a vířením bubnů mohli být 

jednotliví namalovaní bizoni „loveni“ a takto mohl být zajišťován úspěch plánovaného 

skutečného lovu. Člověk vždy do jisté míry považuje podobu bytosti či věci za „součást“ 

jejího nositele (Šamšula, 1994 s. 18).“ 

Obrázek 1 Jeskynní malby 

Zdroj: Němcová, 2014 

Významnou roli při obřadech hrály masky, které byly v té době spojovány s magickými 

úkony – lovem, šamanstvím a převtělováním. V obecné rovině je maska považována 

https://cestovani.idnes.cz/jeskyne-altamira-se-otevira-verejnosti-po-12-letech-fw5-/kolem-sveta%2012
http://epochaplus.cz/altamira-takhle-vypada-galerie-z-praveke-doby/


10 

za symbol určité podoby tváře. Lidská tvář vyjadřuje různé duševní pohnutky, je živá 

a proměnlivá. Umělá maska, za níž se člověk schová, je do určité míry osvobozující 

tím, že mu umožňuje vytvořit si tvář příležitostnou, k ničemu nezavazující, takovou, 

kterou může kdykoliv odložit. Obřady, při nichž lidé v maskách vystupovali, byly velmi 

často časově spjaty s důležitými událostmi. 

„Tajemným silám kolem sebe projevoval pravěký člověk úctu. Zřejmě tak si lze vysvětlit 

i častý výskyt tzv. „venuší“, malých figurek nahých postav s ženskými znaky. Měly spíše 

připomínat posvátné tajemství mateřství a plodnosti, tedy věčného obnovování života. 

Nejspíše byly i předmětem magických obřadů, o nichž se nám nedochovaly žádné 

zprávy. To jenom archeologové takto označují ženské sošky, o jejichž skutečném smyslu 

se můžeme jenom dohadovat. Ženu – matku uctívali pravěcí lidé odedávna jako bytost, 

která dává život novým členům kmene (Šamšula, 1994, s. 11).“ 

Obrázek 2 Věstonická Venuše 

 

Zdroj: Wikipedia.org, 2018 

Fragmenty akčního umění nacházíme i v dalších kmenových rituálech, o nichž přinášejí 

svědectví archeologické nálezy. Jednalo se především o obětní, lovecké a pohřební 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vestonicka_venuse_edit.jpg
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rituály. „Vždy při nich šlo především o stmelení všech zúčastněných pevným svazkem, 

o sociální skutečnost společenství (Fischer-Lichte, 2011, s. 41).“. 

Dodnes neexistují žádné přímé prameny, které by dokládaly vznik divadla, pouze teorie 

a domněnky, podle kterých divadlo vzniklo z mimicko - magických her pravěkého 

člověka, který si ještě nedovedl vysvětlit řadu přírodních jevů a zákonitostí 

a proto používal zaříkávání a tanec k získání jejich přízně. K těmto rituálům, mnohdy 

úzce spojeným s lovem, velmi často používal již zmíněné masky, které měly podobu 

loveného zvířete. Úspěšný lov byl zárukou přežití pravěkých lidí a tak se možná maska 

stala jednou z prvních divadelních rekvizit používaných až dodnes. 

U mnoha kmenů se s maskou, která obecně sloužila jedinci jako prostředek ke změně 

identity a jako nedílná součást různých kmenových rituálů, setkáváme i v dnešní době – 

používání masky je zapříčiněno silnou touhou člověka po prožívání symbolické 

proměny vlastní osobnosti. 

Jedním z rituálů, který vznikl v období neolitu a v přenesené podobě se zachoval 

dodnes, je rituál pití piva. Lidé v té době již přestali být pouze sběrači a lovci a začali 

si potravu vyrábět zemědělským způsobem. Tento rituál byl okamžitou záležitostí, 

ke které byla přizvána celá komunita, jež se na výrobě podílela. 

1.2 Řecké divadlo  

Rozvoj řeckého divadla nastal v 5. a 4. století před naším letopočtem. Divadelní umění 

se vyvinulo především z náboženských slavností, doprovázených zpěvem, živými 

obrazy, tanci a později i dramatickým jevem. Za předchůdce klasických her jsou 

považovány dionýsie, což byly slavnosti boha vína, ročních období a mystérií. Účast 

na nich byla povinná pro celou obec. V Aténách se konaly tzv. Velké Dionýsie, při 

kterých se hrály lidové hry a zpívaly sborové písně. Od svého počátku byly spojeny 

s rituálem uctívání boha Dionýse a vznik tragédie jako divadelní formy zde má své 

rituální kořeny.  

Divadelní hry měly přísná pravidla, hrát mohli pouze muži a to pouze dva, účast třetího 

aktéra zavedl až Sofokles. Hrálo se ve slavnostních kostýmech, jejichž nedílnou 

součástí byla maska, symbolizující hranou postavu. Maska byla dutá, aby lépe 

rezonovala a typické pro ni bylo, že zveličovala lidskou vlastnost, kterou představovala. 

Hrálo se v divadlech, vystavěných na návrších pod širým nebem. 
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1.3 Středověk 

V období středověku lze vnímat prvky akčního umění v několika rovinách.  

Jednou z forem akčního umění ve středověku byl rituál veřejné popravy. I zde již 

docházelo k přeměně diváků v aktéry. Diváci se po výkonu aktu shlukli kolem 

popraveného a jejich snahou bylo dotknout se těla, krve, končetin, provazu. Věřili, 

že tento akt je ochrání před nemocemi, zajistí jim zdraví a odolnost. Přítomnost 

veřejnosti se stala jednak pojistkou, že celý akt popravy proběhne podle práva, ale byla 

to i kulturní, hojně navštěvovaná podívaná pro lid, která měla mít i výchovný charakter, 

ukazující, jak dopadne ten, kdo se právu vzepře.  

Dalším příkladem uplatňování prvků akčního umění byly jarmarky a jarmareční 

divadla. Jarmareční herci postupem času hráli i malé divadelní kusy a začali postupně 

ohrožovat i velká divadla, pro které začalo být pouliční pouťové umění konkurencí. 

Po mnoha protestech začali pouťoví herci, kterým bylo zakázáno používat dialogy, hrát 

němohry nebo používali texty napsané na papíře. Součástí jarmarečních vystoupení byli 

i loutkáři, provazochodci, břichomluvci a monstra. Veřejnost fascinovala především 

jinakost, tělesná zdatnost aktérů, společným jmenovatelem však byla především lačnost 

po vzrušující podívané. Postupem času se taková přestavení přesouvala na velká 

prostranství, která poskytovala dostatečně velký prostor ke společnému sdílení 

a zaručovala vzájemnou komunikaci mezi diváky a aktéry představení.  

Flagelanství rozšířené ve středověku, kdy se řádové sestry, mniši, mučedníci na svých 

poutích pokoušeli napodobovat sebeobětování Kristovo, bylo ve středověku zmírněno, 

neboť tato oběť byla chápána jako náboženský akt a nelze jej proto prezentovat 

jako paralelu k performativnímu konání umělců v dnešní době (Est. Perf., s. 131). 

Jak ve starověku, tak i ve středověku byly tyto formy prostředkem víry a zároveň 

nástrojem výchovným. „Rituál flagelace pozvedal sestry nad jejich každodenní 

existenci v klášteře a nabízel jim možnost transformace. Utrpení, jež svému tělu 

přinášely, a násilí, jemuž ho vystavovaly, jakož i jeho viditelné následky s sebou 

přinášely proces duchovní obrody (Fischer-Lichte, 2011, s. 15).“ 

Městské kultovní obřady, které zahrnovaly výrazné divadelní prvky a měly podobu 

oslav spojených s cykly ročních období, mezi něž patřila například oslava Slunovratu, 

byl vnímán jako rituál ohňů a tanců a výrazně přispěl k znovuzrození akce mezi 

aktérem a divákem. 
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Koncem 15. století se podařilo oddělit divadlo a křesťanské zájmy. Úzce s touto 

problematikou souvisí vznik tzv. mansionů – vyvýšených podií, která umožňovala 

provozování her venku. 

1.4 Renezance: 15. – 16. století a nástup baroka 

Z hlediska akčního umění byly v období renezance vedle vznikajících scén podstatné 

produkce konané na nádvořích a tržištích, mající spíše charakter cirkusů a tehdejší 

veřejností považované spíše za nekulturní. 

1.4.1 Divadlo 

Velký posun zaznamenala až pozdní renesance, která navazovala na dvorskou tradici, 

kdy se divadelní představení pořádalo pro pobavení a obveselení šlechty a měšťanstva. 

S nástupem velkých operních opusů vzniká i potřeba stavby klasických divadelních 

budov. Divadlo získává svůj prostor a své diváky. 

Velmi se zdokonaluje i divadelní výprava, kulisy, nábytek, zavěšené a ukotvené 

dekorace – to vše odráží snahu tvůrců o autentičnost jevištní výpravy s realitou. Tento 

prostor vstoupil do povědomí jako kukátková scéna a v této podobě se v evropských 

divadlech podstatě zachoval dodnes. Scéna má perspektivu, cílem byla snaha o vtažení 

diváka do děje a bližší kontakt -  divák - aktér. Herci proto velmi často vstupovali 

na jeviště z dosud pro diváky nezvyklých míst, například z postranních dveří 

nebo z hlediště, čímž se divák vlastně stával součástí představení. 

1.4.2 Balet 

Významné místo v období baroka zaujímá balet, jehož počátky lze najít již v 15. století 

v Itálii a jež patřil a stále patří na divadelní a operní jeviště. Vždy byl od svého vzniku 

součástí kulturního a společenského života. Italská města mezi sebou neustále soutěžila 

o to, které z nich se stane hlavním centrem kultury, a jedním z ukazatelů byly 

společenské slavnosti, kde se provozovala taneční představení. V té době nebyli 

tanečníci profesionálové – jednalo se o urozené ženy a muže, kteří tančili pro svého 

vládce a hlavním motivem bylo vyvolat obdiv a závist okolních měst. Za úplně první 

baletní představení je považováno Balet de Comique de la Reine, zrežírované 

Baltazarem de Beaujoyeulx, nadaným hudebníkem a tanečníkem. 

„Za vlády Kateřiny Medicejské, vyústily snahy italských a francouzských umělců 

o znovuobjevení antiky (o což renesanční tendence usilovaly) a především antického 
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divadla do jevištní dramatické formy zvané ballet de cour, tedy dvorský balet. Ballet 

de cour spojoval instrumentální hudbu, recitaci, zpěv a tanec. Aby byl vizuální účinek 

co nejsilnější, tvůrci a účinkující využívali pestrých kostýmů, výzdoby, rekvizit 

a důmyslné jevištní techniky. Zprvu byl tanec pouze doplňující složkou, postupně si však 

vydobýval stále dominantnější postavení. Kromě kroků, které tanečníci znali z běžných 

společenských tanců, byly do vystoupení zakomponovány i různé skoky, akrobatické 

prvky a groteskní tance (Martina, 2009).“ 

Pro vývoj baletu byl zlomový rok 1661, který je považován za počátek profesionálního 

baletu. Do začátku 80. let 17. století byl výsadou mužů. Až v 18. století došlo 

k popularizaci baletu a v dramatické formě se stal svébytným uměním. Velký vliv 

na tento vývoj mělo především vydání Listů o tanci a baletu (1760), které sepsal Jean-

Georges Noverre. Zde se zaměřil především na vývoj tzv. dějového baletu. Zasazoval 

se o plné prosazení pantomimy a reformu pohybů a vystupoval proti těžkopádným 

kostýmům, které tanečníkům znemožňovaly volnost a ladnost pohybu.  

Na přelomu 18. a 19. století, v období romantismu, se centrum baletního dění přesunulo 

z Francie do Itálie, a sice do Milána, kde byla akademie. S novým centrem baletu přišla 

i řada inovativních prvků, jež tanec obohatila. 

Kvůli velkým sociálním změnám, které zmítaly společností v 19. století, poklesl zájem 

o balet, a ten ztratil oporu v aristokratických kruzích. Ve svém vývoji pokračoval 

především ve Francii, Itálii a Rusku. 

20. století s sebou přineslo úsilí o reformy baletu ve dvou odlišných směrech. Jeden 

proud reforem se snažil vytvořit zcela nový samostatný styl moderního tance, zatímco 

zastánci klasického baletu druhého směru chtěli reformovat v té době již přežitou 

podobu baletních představení. 

1.4.3 Živé obrazy 

Velkou oblibu si v období renezance získaly živé obrazy. Živý obraz je z hlediska 

výtvarné výchovy řazen mezi pantomimicko – pohybové metody, mající úzkou 

souvislost s výchovou dramatickou. Jeho podstata tkví v sehrání určitého jevu 

nebo situace, ztvárněné jedním či více hráči za použití mimiky, konfigurace těla, beze 

slov a pohybu. V renezanci se jednalo se o rekonstrukce či nápodoby sochařských 

či malířských děl a událostí různého druhu, představovaný prostřednictvím mlčících, 

nehýbajících se osob v kostýmech. Výjev byl vždy divákům odhalen na určitou, velmi 
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krátkou dobu a obvykle býval i nasvícen. Byl v té době vlastně směsicí divadla, 

uměleckého obrazu a sochařského díla. Živé obrazy byly známy již v období antiky, 

ve středověku pak v pašijových obrazech. V renezanci byly živé obrazy situovány 

na důležitá místa ve městě nebo byly součástí slavnostních průvodů, kdy jejich 

představitelé byli vezeni na vozech.  

V období baroka byly živé obrazy součástí církevních procesí. Koncem 18. století 

obnovila jejich tradici madam Hamiltonová, která inscenovala živé obrazy podle 

antických soch – tzv. attitudy. Jejich velkým obdivovatelem byl německý básník 

Goethe, pro něhož se staly inspirací, a které popisoval v románu „Spřízněni volbou 

v roce 1809.“ 

1.5 Konec 19. století 

1.5.1 Kabarety 

Kabaretní divadla konce 19. století se rovněž stala nositeli prvků akčního umění. 

Předchůdci kabaretů byly v 17. a 18. století les Caveaux – sklípky, v nichž se scházeli 

uzavřené společnosti umělců a prezentovali zde svá díla. Jednalo se o poezii, divadlo, 

literaturu, hudbu. Vstup do nich se řídil přísnými pravidly. Jako protipól začaly vznikat 

nálevny, které umožňovaly prezentovat díla pouličním umělcům. Jejich úroveň však 

byla natolik nízká, že záhy spontánně zanikaly. 

První kabaret s názvem Le Chat Noir vznikl v 80. letech 19. století ve Francii. Cabaret – 

hospoda je vnímán jako malá scéna s programem, skládajícím se ze zábavných skečů, 

tanečních čísel, hudebních a scénických výstupů. Slovem šantán je označován kabaret 

s převažujícím hudebním programem, kterým provází konferenciér. 

Obrázek 3 Maurský tanec 

 

Zdroj:Wikipedia.org, 2018 
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Zakladateli prvního kabaretu byli Rodolphe Salis a Emil Godeman. Vedle Chat Noir 

je znám i další slavný kabaret, Moulin Rouge, který je součástí slavné čtvrti Montmarte. 

Je nazýván kolébkou kankánu. Kabarety vznikaly v 19. století i v dalších evropských 

městech. Staly se místem, kde se návštěvník mohl otevřeně vysmívat měšťáctví 

a alogismům, které daná doba přinášela. Prezentovaly se nespoutaností, nerespektovaly 

pravidla, zábava zde byla mnohdy pokleslého charakteru. Každý z kabaretů byl 

charakteristický svým zaměřením – v Paříži se jednalo o slavné literární kabarety, 

v Berlíně vládla bojovná satira.  

1.6 Nové umělecké směry 

1.6.1 Futurismus 

Zásadní průlom nastává až na počátku 20. století, kdy se objevuje nový směr – 

futurismus – popírající společenské, ale především umělecké konvence. Italský básník 

Fillipo Tommaso Marinetti vydává únoru roku 1909 ve francouzském Le Figare 

Manifest, který obsahuje jedenáct bodů týkajících se především literatury, ale zároveň 

zahrnuje i otázky umělecké a celospolečenské. Kromě radikální očisty společnosti 

v něm Marinetti vystupuje proti komercializaci umění, zmiňuje militarismus adestrukci, 

téma války i výzvy k boji.  

Velice brzy se díky spolupráci Marinettiho s dalšími umělci se hlavní myšlenky 

futurismu - provokace, manifesty, vymezování se ustáleným zákonům – dostávají 

i do dalších uměleckých disciplín, jako je divadlo, výtvarné umění a hudba.  

V Manifestu futuristického divadla z roku 1915 jsou popisovány a propagovány zcela 

nové formy pojetí divadelních představení, které byly na tehdejší dobu nezvyklé 

a pro mnohé neakceptovatelné. Zcela novým přístupem bylo programové zapojení 

diváků do hry, herci pohybující se během představení v hledišti, různá absurdní 

vystoupení. 

I pozdější divadelní manifesty nesly výrazné myšlenky, jejichž cílem bylo vtáhnout 

diváka do kontextu umění a zprostředkovat mu zcela jiný zážitek. Lze mluvit o jakémsi 

přivlastnění si divákova reálného života a i později byl v akčním umění velmi často 

využíván. / hrát Beethovenovu symfonii pozadu, Prodat jeden lístek deseti divákům…/. 

Cílem je překvapit obecenstvo, vytvářet iritující situace a sledovat, přeměnit diváky 

na aktéry a sledovat jejich reakce – posypat židle prachem a vyvolat tak u přihlížejících 
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kýchání, potřít vybraná sedadla lepidlem a vyvolat u ostatních smích, pokud se dotyční 

přilepí. „K přeměně tu docházelo prostým šokem, silou provokace, zatímco zbytek 

publika i tvůrce toto konání rozčilovalo, provokovalo či bavilo (Fischer–Lichte, 2011, s. 

17).“ 

Marinettiho myšlenky se rozšířily po celé Evropě a svoji živnou půdu našli velice brzy 

v Rusku, kde mladí umělci hledaly nové cesty a přístupy. 

Postupem času futuristické hnutí potřebovalo stále větší prostor, diváci v divadle již 

nepostačovali, bylo třeba vyrážet do ulic a výstředním chováním, pomalovanými 

obličeji a různými rekvizitami šokovat náhodné přihlížející. 

Významnými osobnostmi, propagujícími toto hnutí se stal Vladimír Majakovskij, 

Natalie Gončarovová a mnoho dalších umělců. Na pozadí společenských událostí 

inscenovali davové podívané, soudy, živé noviny. Divák zde byl postaven do role 

aktivní složky představení, přísahou celého hlediště končilo například představení 

„Krvavá neděle.“ 

Typickým prvkem se staly tisícihlavé davy a armáda, jako tomu bylo při představení 

Dobytí Zimního paláce – r. 1920 – VŘSR 

1.6.2 Dadaistické hnutí 

Na futurismus navázalo hnutí Dada, které vzniklo v roce 1916 ve švýcarském Curychu. 

První světová válka se svojí krutostí a nesmyslností otřásla vírou ve zdravý rozum. 

Rozložená společnost bez ideálů, poznamenaná ničením a zabíjením se stala terčem 

kritiky umělců, kteří protestovali nejrůznějšími způsoby. Pod vedením rumunského 

básníka Tristana Tzary byl skupinkou umělců - Hugo Ballsem a Emmy Henningsem 

v roce 1916 založen Voltairův kabaret. Cílem bylo vytvoření uměleckého centra 

a možnosti vystupování hostujících umělců. Představení se stala směsicí divokých 

kabaretních představení, poezie a výtvarných objektů. Jejich hlavním programem byla 

negace všeho, co tehdejší společnost uznávala. Provokativně vystupovali proti umění, 

řádu, konvencím, pravidlům i tradicím. Goldbergová (2011, s. 38) uvádí, že materiál 

pro kabaretní večery zahrnoval příspěvky od Arpa, Tzary a dalších umělců 

a spisovatelů, tak, aby byl schopen zaujmout různorodé publikum, básníci byli 

publikem vnímáni jako velmi zábavní a populární. Jeden ze zakladatelů hnutí, sochař 

Hans Arp, vyjádřil svůj postoj takto: „Dada chtělo zničit podvody lidského rozumu 

a opět najít přirozený nerozumný pořádek (Šamšula, 1994 s. 84).“ 
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Příznačné je, že i název tohoto umění vznikl náhodným zabodnutím párátka 

do Larousseova naučného slovníku. „Počínání dadaistů by mohlo být na první pohled 

interpretováno jako narušování jakýchkoliv řádů, ale při podrobnějším koumání 

zjišťujeme, že na druhé straně mohlo jít právě o hledání řádů nejpůvodnějších – řádů 

zakořeněných v hlubinách lidské duše, řádů zrcadlících Universum (Babyrádová, 2002, 

s. 225).“ Tento směr však mnozí umělci neakceptovali a ne všichni byli schopni 

přijmout dadaistické provokace. I toto hnutí a jeho vznik bylo poznamenáno situací 

ve společnosti. Svými mnohdy skandálními výstupy se snažili zaplnit pocit rozčarování 

a zoufalství v poválečné atmosféře. Kabaret Voltaire fungoval pouze 5 měsíců. Tristan 

Tzara i po jeho zániku dále šířil po celé Evropě myšlenky hnutí dada a pořádal 

vystoupení, výstavy a přednášky. Koncem roku 1919 se Tzara přestěhoval do Paříže, 

kde začal spolupracovat se skupinou básníků, mezi něž patřil například André Breton, 

Louis Aragon, Paul Eluard a další, úzce napojených na časopis Littérature. V roce 1920 

uspořádala tato skupina v Paříži Dada festival, který se stal přehlídkou nejrůznějších 

absurdních scének a vystoupení. Všichni aktéři vystupovali v bizardních kostýmech, 

doplněných provokativními rekvizitami. Ve scéně „Vy na mě zapomenete“ měl 

například sám Breton přivázaný ke každému spánku revolver a Paul Eluard vystupoval 

na scéně v baletní sukýnce. Přesto, že byl festival předem připraven, většina vystoupení 

byla spíše obrazem improvizace a navíc byla v silném kontrastu s luxusním prostředím 

sálu, ve kterém byla hrána. Ne náhodou je tedy tento festival považován za jeden 

z největších skandálů dadaistického hnutí.  

V roce 1922 se André Breton spojil se s básníky, kteří se stali stoupenci nově 

vznikajícího uměleckého hnutí – surrealismu. 

1.6.3 Surrealismus 

Tento název poprvé použil francouzský básník G. Apollinaire již v roce 1917. Nový 

směr se vyznačoval využíváním intuice, snu, fantazie a podvědomí a jeho snahou bylo 

pravdivě vypovídat o tom, co se děje v lidském podvědomí. Stoupenci surrealizmu 

se umělecky vyjadřovali zcela bez zábran, věci dávali do souvislostí proti všem 

zákonům logiky, porušovali přírodní zákonitosti a především společenské konvence, 

jejich cílem, stejně jako u hnutí dada bylo diváka šokovat a provokovat jeho fantazii. 

Metody, které používali, měly kořeny v psychologii a svou tvůrčí inspiraci dováděli až 

do krajnosti. „U surrealistů se vnitřní permanentní připravenost k akčnosti projevuje už 

v prostém nalézání a vystavování objektů – němých svědků událostí. Samotný akt 
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vyzdvižení předmětu z prostředí běžného života a jeho pozdvižení do pozice umění 

je aktem ritualizace předmětného světa (Babyrádová, 2002 s. 227).“ 

V roce 1925 byl publikován první manifest surrealizmu, který obsahoval řadu myšlenek 

a prvků, propagovaných dadaistickým hnutím. Prolínání myšlenek dada a surrealismu 

bylo na počátku 20. let patrné i v představeních, která mnohdy nesla podobu snových 

obrazů a obsahovala směsici nesmyslů a podivných obrazů. I nové hnutí pokračovalo 

v propagaci svého umění formou večírků a výstav, kde se prolínaly různé umělecké 

obory, útočilo se na konvenci a morálku a překračovali se hranice umění. 

1.7 Konceptuální umění 

Stejně stoupenci hnutí přistupovali i k instalaci výstav. Mezinárodní výstava 

surrealizmu se uskutečnila v roce 1938 v Paříži, kde byly vedle obrazů vystaveny 

naprosto bizardní objekty, ale i docela obyčejné věci denní potřeby, atmosféru dotvářely 

nápisy, hudba, zvuky a vůně. Významnou osobností tohoto období se stal Marcel 

Duchamp, který například na mezinárodní výstavě surrealismu v roce zavěsil u stropu 

galerie pytle s uhlím. Bludiště provazů, instalovaných Duchampem na výstavě Firas 

paper of surrealism v roce 1942, které v podstatě znemožňovalo prohlídku výstavy, 

se stalo symbolem obtížnosti vnímání a porozumění modernímu umění, neboť její smysl 

byl právě pouze v daném prostoru a čase, v němž bylo vytvořeno. Pozdější ustálený 

výraz pro tento typ výstav se nazýval enviroment a stal se východiskem pro vznik 

prvních happeningů. 

 Sama osobnost Marcela Duchampa je pro akční umění velice důležitá. Vždy byl 

v centru avantgardního dění. Po válce se pohyboval v okruhu dadaistů a později 

surrealistů. Stal se inspirací pro mnoho umělců a jeho myšlenky předznamenaly 

konceptualizaci umění pro druhou polovinu 20. století a otevřely tak cestu k akčnímu 

umění. Celý svůj život zasvětil umění a přesto, že o své cestě velmi často pochyboval, 

stále hledal cesty nové – provokoval, udivoval a překvapoval.  

Nedílnou součástí historie akčního umění je německý Bauhaus, který vznikl v roce 1919 

v německém Wiemaru jako jedinečná škola, která znamenala doslova revoluci 

ve vzájemném propojení umění a technických oborů, ať už se jednalo o architekturu, 

desing, divadelní scénografii. S jeho vznikem a působením je spojeno velmi mnoho 

slavných jmen. Škola se stala prostorem pro prolínání všech uměleckých discilpín a dala 
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vzniknout mnoha novým experimentálním formám. V roce 1933 byla nacistickou 

vládou uzavřena. Její vliv je v mnoha oblastech umění patrný dodnes.  

1.7.1 Performance 

Z hlediska akčního umění je zajímavá především osoba Oskara Schemlera a to díky 

jeho performancím. Gestentanz (Gestický tanec, 1926, Tanz im Raum (Tanec 

v prostoru). Velkým přínosem Bauhausu byly aktivity nějakým způsobem ozvláštňující 

scénu – světelné projekce, kostýmy, různé objekty. Právě tyto netradiční aktivity jsou 

důvodem, proč se Bauhaus i přes své relativně krátké působení neodmyslitelně zapsal 

do dějin akčního umění. 

1.7.2 Akční malba 

Situace v Evropě a nástup fašizmu způsobily, že se aktivity surrealistů přesunuly 

do Ameriky, kde se staly jedním z nejdůležitějších impulzů pro vznik akční malby, 

která je považována za bezprostředního předchůdce akčního umění. „Akční malba 

je založena na principu uskutečnění motoricko – gestické akce, prováděné nejrůznějšími 

pohyby těla zanechávajícími stopy na plátně položeném na zemi či zavěšeném na zdi.“ 

„Akčně vytvořený obraz nese v konečné podobě stopy procesu, v němž byl vytvořen.“ 

(Babyrádová, 2002, s. 228). Výraznou osobností, kterou je třeba v souvislosti s akční 

malbou zmínit je Jackson Pollock. Stal se představitelem nefigurálního umění – 

využíval gesto jako nejstarší projev citu a snažil se co nejpřesvědčivěji vyjádřit stav 

svého nitra. Barvy na rozměrná plátna cákal, kapal a později i rozlíval. Proces tvorby 

mnohdy přecházel až v rituální akt, jak dokládá film o Pollockovi (1951), který proces 

jeho tvorby zachytil.  
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Obrázek 4 Jackson Pollock  

 

Zdroj: Volf, 2006 

Jackson Pollock maluje a sleduje ho manželka Lee Krasnerová, také malířka, která však 

svou kariéru na čas přerušila, aby Jacksonovi vytvořila ty nejlepší podmínky pro tvorbu 

V 50. letech se i v Evropě rozvíjí gestická malba George Hanse Hartunga a Mathieu, 

kdy Mathieu dokonce demonstruje svůj přístup k malbě při veřejných vystoupeních. 

Netradiční pojetí a akce se později staly v Americe základem vzniku eventu 

a happeningu. 

1.7.3 Happening a enviroment 

Výraznou osobností v 50. letech se v Americe stal Allan Kaprow, který se odklonil 

od své původní tvorby koláží a začal se realizovat ve vytváření enviromentů, 

které později oživil akcemi diváků – happeningy. Jeho prvním dílem bylo 18 

Happenings in 6 Parts (18 happeningů v 6 částech), realizované v roce 1959 v Reuben 

Gallery, kde se z diváků stali aktéři a byli tak součástí celého představení. Kaprow byl 

žákem neméně známého učitele a průkopníka umění akce – Johna Cage. Koncert, 

který v roce 1952 uspořádal, byl spojením hudby, malby, tance a poezie. On sám 

při něm stál na vysokém žebříku a dirigoval své přátele, kteří se chovali velmi 

spontánně. Obecenstvo sedělo uvnitř dění a bylo tedy opět jeho součástí. Cageovi kurzy 

experimentální hudby byly hojně navštěvovány a on sám se stal průkopníkem umění 

akce, které se v 50. letech 20. století prosadilo jako nový umělecký směr.  

http://img.reflex.cz/static/old_reflex/tistenyrx/2006/33/59_3.jpg
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Postupem času byla hranice mezi konceptem, akcí a uměleckým dílem stále více stírána 

a umělci začali dávat přednost novým metodám práce, zaměřeným na přímou prezentaci 

díla. Vznikla nová avantgardní vlna, která zahrnovala výtvarné umění, hudbu, tanec, 

divadlo a dala vzniknout několika proudům, které k historii akčního umění nutně patří.  

 V roce 1957 Hermann Nitsch založil ve Vídni Nitsch Orgien Mysterien Theatre 

(Divadlo orgií a mystérií). Zde se pokusil pomocí psychologie, hudby a náboženství 

inscenovat staré rituály. Patřil ke skupině, jejíž akce se označovaly jako vídeňský 

akcionismus.  

Ve Francii vzniká další hnutí - Noví realisté – jehož hlavní osobností se stává Yves 

Klein. Kleinova konceptuální malba má pro akční umění obrovský význam. V roce 

1960 uskutečnil dosud nevídaný projekt – malbu živými štětci, při níž se tři nahé 

modelky podle jeho instrukcí namáčely v barvě a obtiskovaly se na plátna. Tento 

happening byl zároveň exkluzivní společenskou událostí. 

Obrázek 5 Yves Klein - Malba živými štětci 

 

Zdroj: Metmuseum.org, 2018 

Jeho další akcí s názvem Skok do prázdna, realizovanou v roce 1960, byl skutečně skok 

z parapetu prvního patra domu, zachycený fotoaparátem. Touto akcí se stal 

průkopníkem riskantních performancí. 

http://www.malerei-als-ereignis.de/images/yves-klein-anthropometrien.jpg
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Obrázek 6 Yves Klein - Skok do prázdna 

 

Zdroj: Metmuseum.org, 2018 

Ve stejné době jako Noví realisté ve Francii tvoří v Itálii další významná osobnost Piero 

Manzoni. Akční umění rozvíjí svým vlastním způsobem, vytváří vtipné objekty - Fiato 

d'artista (Umělecký dech, 1960), kdy balon nafouknutý vlastním dechem nazývá 

uměleckým dílem. Vznikají i další kontroverzní díla, která jsou prezentována 

a prodávána jako umělecké předměty. V roce 1961 se umístil svůj podpis na dvě 

modelky, které pak rovněž povýšil na umělecká díla. Tim Ulrichs se zase v Hannoveru 

posadil mezi umělecká díla v galerii a stal se tak součástí výstavy. Obliba živých obrazů 

je známa již z období renesance a baroka – tehdy však nebyly chápány jako umělecké 

dílo. 

Na počátku 60. let znovu ožívají dadaistické myšlenky a v USA vzniká hnutí Fluxus. 

Jeho zakladatelem je Litevec George Maciunas. Hnutí spojilo umělce z celého světa 

a jejich snahou bylo uplatňovat svůj pohled na svět prezentovat svůj postoj a vymezovat 

se vůči galerijnímu prostoru, který nahrazovaly happeningy, instalacemi, 

performancemi, enviromentem, objekty, hudbou, vůní, prožitkem. Hojně využívali 

principy dadaismu, Bauhausu, východní filosofii. Fluxus nikdy nebyl a dosud není 

organizace s pevnou a stabilní členskou základnou. Je to hnutí, které sdružuje umělce 

různých profesí a vyznačuje se volností a nezávislostí. Umělec se zde nezaměřuje pouze 

na svou profesy, ale v rámci umělecké akce překračuje hranice mezi jednotlivými 

http://www.photography-now.com/images/Hauptbilder/gross/111653.jpg
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uměleckými obory a odmítá je jako nepřirozené. „Fluxus je striktně proti tomu, 

aby se umělecké produkty staly zbožím, jež nemá jinou funkci, než aby bylo prodáváno 

a poskytovalo umělci obživu. Proto je Fluxus antiprofesionální. Proto je Fluxus i proti 

umění, sloužícímu jako prostředek k prosazení umělcova vlastního já.“ – Z prohlášení 

Fluxu (Bláha, Slavík, 1997, s. 55). 

Na festivalech hnutí Fluxus šlo mnohdy o zviditelňování hudby, patřili sem však 

i umělci, kteří se řadili spíše k výtvarnému umění, mezi něž patřil Joseph Beuys a Yoko 

Ono. Performance Josefa Beuyse jak vysvětlíme obrazy mrtvému zajíci, 

kterou uskutečnil v galerii Schmela v Německu nejlépe vystihují jeho slova: „Dokonce 

i mrtvé zvíře si zachová více intuitivních schopností, než mnohá lidská bytost se svým 

svéhlavým rozumem (Bláha, Slavík, 1997, s. 60).“ 

Z českých umělců patřil k této mezinárodní skupině Milan Knížák, který se stal jejím 

členem v polovině 60. let. 

1.7.4 Body art 

Ve druhé polovině 60. let se lidské tělo stalo vyjadřovacím prostředkem mnoha umělců. 

Tělové umění - body art - se stal dominantní formou akčního umění v 70. letech. 

Jedním z hlavních představitelů byl například Joseph Beuys, již zmíněný Pietro 

Mansoni, Tim Ulrichs. V promyšleném, řízeném pohybu vystupuje formou akce 

i dvojice Gilbert a George, vytvářející živé sousoší. Ve své performanci vystupují 

s pozlacenými obličeji a ve stejných oblecích. Sami sebe prezentují jako zpívající 

plastiku. 

Obrázek 7 Gilbert a George vytvářející živé sousoší 

 

Zdroj: Fineartmultiple.com, 2018 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8or72s9_XAhXEWBoKHa1YC4gQjRwIBw&url=http://www.sundance.tv/blog/2009/08/not-much-to-look-at-conceptual-art-at-the-moma&psig=AOvVaw2QyMNxlSBV-vqgHCakbUes&ust=1511894464850860
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Performance ve druhé polovině 70. let měla podobu extrémního body artu, 

experimentálního divadla, tance a hudby a tímto směrem se vyvíjela až do 80. let, 

kdy se opět vrátila spíše na jeviště- v západních zemích byla označována jako 

performance Art. Vznikají performance, které mají reálný vztah k životu a jsou i úzce 

spojeny s ženským uměním. 

Performance Chrise Burdena, která nese výrazné existenciální prvky s názvem 

„Přibitý“ byla uskutečněna v roce 1974 v Kalifornii. Diváci mohli spatřit z garáže 

vyjíždějící volkswagen. Na jeho kapotě ležel zlatými hřeby ukřižovaný Chris Burden. 

Křížová cesta moderního člověka se stala sugestivní a šokující podívanou pro diváky.  

Obrázek 8 Chris Burden - „Přibitý“ 

 

Zdroj: Artmuseum.cz, 2007 

1.7.5 Ženské akční umění 

Významnou představitelkou ženského akčního umění je Marina Abramovičová. Její 

představení, které proběhlo za účasti diváků v innsbrucké galerii Krinzinger 24. října 

1975 je dodnes považováno za pozoruhodnou událost nesoucí výrazné prvky rituálu. 

Ve své Performanci s názvem „Tomášovi rty“ šokovala přihlížející diváky, kdy nahá 

u stolku s bílým ubrusem postupně snědla lžící celý kilogram medu, ten z poháru 

po malých doušcích zapila lahví červeného vína. Pohár následně rozdrtila v ruce 

a začala z ran krvácet. Pomalu přešla k zadní stěně galerie, na níž měla připevněnou 

svoji fotografii, orámovanou pěticípou hvězdou. Čelem k divákům si do podbřišku 

žiletkou vyřízla pěticípou hvězdu a poté se otočila zády k publiku a začala se švihat 

důtkami. Poté si zády lehla s rozpaženýma rukama na kříž z ledových kostek. Ze stropu 

nad ní visel tepelný zdroj, který způsobil opětovné krvácení z rány na břiše. 

Abramovičová byla rozhodnuta prožívat svá muka, dokud led pod ní neroztaje. Po půl 
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hodině nehybného ležení někteří diváci již neunesli tuto podívanou, sundali 

ji z ledového kříže a tím celou performanci ukončili. Tato dvouhodinová událost neměla 

dosud v umění obdobu. Umělkyně vlastně nic nezobrazovala ani nehrála. Pouze sama 

sobě ubližovala se záměrem překračování a posouvání hranic v umění. Ani jediným 

posunkem nedala najevo nevolnost nebo bolest a tak divákům nikterak neulehčila 

rozhodování, zdali se jedná o bolest a utrpení skutečné nebo pouze předstírané. Divák 

zde byl proti všem pravidlům vystaven situaci, kdy v galerii přihlížel pro něj naprosto 

nezvyklé situaci, pro něho bezesporu iritující a přesto nezasáhl, možná z respektu, 

že její dílo zkazí, pokud jej svým zásahem ukončí dříve. Dosud nikdy nebylo 

na takovýto akt nahlíženo jako na dílo samotné. „Přímí kontakt diváků s umělkyní 

zapříčinila obava o její tělesný stav, který se pokoušeli ochránit. Jednali na základě 

etického rozhodnutí, jehož důsledky byly zacíleny na jinou osobu, umělkyni (Fisher-

Lichte, 2011 s. 16).“  

Obrázek 9 Marina Abramovičová 

 

Zdroj: Breakingsecurehearts.blogspot.cz, 2005 

Neméně významnou osobností v ženském akčním umění byla Ann Mendieta Traces, 

jejíž výstava v pražském Rudolfinu oslovila návštěvníky v roce 2014. Umělkyně 

původem z Kuby, kde se v roce 1948 narodila, zde prezentovala svá díla, která 

ve svých počátcích spočívala v přetváření různých předmětů. Teprve později začala 

k uměleckému vyjádření používat své tělo v kontextu s přírodou. Do své tvorby 

projektovala „magično“, které nacházela v síle a poznání primitivních kultur. Motivy 

koloběhu života, smrti a znovuzrození, fascinace ohněm, který vše přetváří a pohltí, 

to vše se v její tvorbě odráželo. Tvořila na Kubě, v Mexiku, Itálii, USA. Ve svých 

dílech propojovala přírodu, krev a oheň. Prezentace akcí byly mnohdy šokující. Polepila 

si siluetu svého těla lepenkou, kterou při západu slunce zapálila, jindy je zachycena 

se slepicí, která má useknutou hlavu a pomalu umírá, krví kreslí svou siluetu na zeď, 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS6LWl2JjZAhVFaFAKHVnyBAAQjRx6BAgAEAY&url=http://pastexhibitions.guggenheim.org/abramovic/&psig=AOvVaw0EswAu2AhCDWn-CoP37N6P&ust=1518260762303572
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potírá se jí a obaluje se peřím z mrtvé slepice. Okolnosti tragického ukončení jejího 

života v roce 1985 jsou dodnes předmětem dohadů. (Jonson, 1998, s. 26) se zabývá její 

sérií Silueta, kterou Ann Mendieta realizovala v letech 1973 – 1980. a jež byla 

zdokumentována na fotografiích, představujících impresi jejího těla v krajině, 

vycházející z dávných rituálů a připomínajících sochy bohyní kamenného věku. Její 

tvorba je však reálným odrazem událostí života poznamenaného zážitky z dětství 

a dospívání. Je silnou osobní výpovědí reflektující dnešní svět a společnost.  

Obrázek 10 Ann Mendieta - Silueta 

 

Zdroj: Artspace.com, 2016 

1.7.6 Land art 

Land art je umělecký směr, který se vyvinul v 60. letech ve Spojených státech. 

S akčním uměním ho spojuje postoj k tradičnímu umění prezentovanému v galeriích 

a komercializaci umění. Vychází z reflexe krajiny, která je vnímána jako prostor 

pro lidské bytí. Velmi často je spojována s jiným typem akčního umění, například body 

artem. První výstava Land artu proběhla Dwan Gallery v New Yorku v roce 1968. 

Umělci, jako byl Robert Smithson nebo Michael Heizer, vnímají krajinu jako hmotu 

určenou k přetváření. Smithson vytvořil v roce 1970 z hlíny a suti jedinečné dílo – 

Spirálové molo, v němž reflektuje prvky prehistorického umění přístupné všem. Dílo 

se vlivem proměn počasí stále přetváří. Umělci Nancy Holt a Richard Long tvoří svá 

díla na odlehlých místech, která jsou vystavená přírodním proměnám a v konečném 

důsledku odsouzena k zániku.  

https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://d5wt70d4gnm1t.cloudfront.net/media/a-s/articles/1759-552079377144/ana-mendieta-stone-women-900x450-c.jpg&imgrefurl=https://www.artspace.com/magazine/art_101/book_report/ana-mendieta-stone-women-53518&docid=t7BvAj784HIHPM&tbnid=xHcoVgLEnahyTM:&vet=10ahUKEwjxkcHjt5jZAhUPblAKHQ8HB3QQMwhoKB8wHw..i&w=900&h=550&bih=770&biw=1523&q=ana mendieta performance&ved=0ahUKEwjxkcHjt5jZAhUPblAKHQ8HB3QQMwhoKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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Landartisté, jak se tito umělci nazývají, se soustředí na práci s neobvyklými materiály 

uprostřed přírody, kterou svou činností uměleckým způsobem přetvářejí. 

Obrázek 11 Robert Smithson - Land Art 

 

Zdroj: Medium.com, 2018 

Každý z umělců má svůj osobitý styl. Svá díla chtějí prezentovat v přírodě, do galerií 

se pak navrací v podobě dokumentace kresbou, fotografií, videozáznamem. Společným 

jmenovatelem je prožitek akce, výsledné dílo je pak nazýváno reliktem. 

Richard Long, anglický landartista, ve své tvorbě uprostřed přírody využíval ohořelé 

klacky, kameny, větve k vytváření magických obrazců, vycházejících z pradávných 

rituálů. Z přírody se poté přesunul i do galerií, kde tvořil neméně impozantní díla.  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPodSS153ZAhXMuRQKHURiCKEQjRwIBw&url=https://khanovaskola.cz/video/44/328/466-spiral-jetty-spiralovy-hlavolam-od-smithsona-1970&psig=AOvVaw2BGJa7yH2nUFJhs4slIDcp&ust=1518432268760706
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Obrázek 12 Richard Long - Exhibition 

 

Zdroj: Switechapelgallery.org, 2015 

Land art se pokouší otevřít nové hranice ve vnímání přírody a krajiny, která nás 

obklopuje a tyto hranice posouvat. Longovi se podařilo vytvořit dílo, spojené 

s přirozenou lidskou činností – chůzí, které se pro něj stala výrazovým prostředkem 

jeho tvorby. Ať už se jednalo o linie vychozené v krajině v určitém úseku a narušující 

svou pravidelností nepravidelný ráz krajiny, či o několikadenní výpravy, kdy spolu 

se svými přáteli zanechává „stopy v chůzi“, mající podobu kruhů nebo map, 

zachycujících jeho vlastní pohyb v krajině. Záznamy z těchto akcí prezentuje v galeriích 

prostřednictvím fotografií se stručným popiskem. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMu76_06DZAhXFbRQKHRZUDoYQjRwIBw&url=http://www.whitechapelgallery.org/about/blog/richard-long-whitechapel-gallery-pictures/&psig=AOvVaw1cf_IEDIOK6NffyQ42Tfa6&ust=1518534351745517
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Obrázek 13 Richard Long - Cesty 

 

Zdroj: Switechapelgallery.org, 2015 

Tato díla mnohdy přesahují hranice land - artu a využívají potenciál, kdy umělec 

pracuje se svým tělem. Člověk, putující krajinou dotčenou rukou umělce, se stává 

divákem a aktérem zároveň. V krajině zanechává svou stopu a přetváří ji stejně příroda 

sama. 

Longova díla odrážejí hluboké prožívání a maximální nasazení, charakteristická je 

pro něho vizuální neokázalost. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwioy5yj1aDZAhWEPhQKHXluAToQjRwIBw&url=http://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/esej-richard-long-chuze-jako-umeni&psig=AOvVaw1Yl63sSIQJoUFdXxezJErt&ust=1518534773287112
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Obrázek 14 Richard Long 

 

Zdroj: Artmuseum.cz, 2007 

1.8 České akční umění 

„Pojem akční umění je v českém prostředí označován umělecký proud, 

který se zformoval v různých částech světa na konci 50. let. Pod tento pojem jsou 

zahrnovány rozmanité umělecké tendence, jejichž společným rysem je důraz na čistou 

kreativitu, časový rozměr uměleckého díla a novou úlohu umělce a diváka (Morganová, 

2009, s. 7).“ 

České akční umění mělo zcela jiná východiska, než umění světové. Nebylo ovlivněno 

futurismem ani dadaismem. V meziválečném období bylo české umění tradiční, 

ovlivněné fauvismem a expresionismem. 1. světová válka byla v českém prostředí 

vnímána jako akt osvobozující na rozdíl od západního světa, kde byla považována 

za konec veškerých ideálů. Byla to doba budování nového státu a jeho kultury a nebyl 

zde prostor pro provokaci, typickou pro dadaistické umění. Proto když v roce 1921 

ve Švandově divadle vystoupil Fillipo Marinetti a o rok později se konala vystoupení 

švýcarského a německého dadaismu, nenašlo u nás větší podporu a odezvu a reakce na 

ně byly spíše ojedinělé. Jednalo se například o aktivity Jaroslava Haška a jeho literární 

kabaret, kde se svými přáteli v duchu dadaistické provokace znevažoval nastolené ideje 

a pořádky. Počátky českého poetismu byly také z velké části ovlivněny dadaistickými 
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myšlenkami a přejímali je i mladá divadelní avantgarda v Osvobozeném divadle 

s osobnostmi Voskovce a Wericha. V roce 1927 vzniká Dada divadlo, kde se profilují 

osobnosti jako Jiří Frejka a E. F. Burian. 

Prvky dada nacházíme i v aktivitách Uměleckého svazu Devětsil, založených skupinou 

literátů a výtvarníků v říjnu 1920. Jedná se především o výstavu s názvem Bazar 

moderního umění, která svým obsahem navazovala na podobnou výstavu v Berlíně. 

Na počátku 30. let se objevují v české kultuře prvky surrealismu, ale prvků akčního 

umění, přesahujících umění tradiční je velmi málo. 

Za první průkopníky českého akčního umění lze považovat až Václava Zykmunda 

a Miloše Kolečka, kteří v roce 1944 vydali bibliofilský tisk s názvem „Výhružný 

kompas.“ V roce 1945 pak za pomocí rekvizit a 2 aktérů aranžoval Zykmund scény, 

které fotil z různých pohledů. 

Nejvýznamnější osobností se v 50. letech stal Vladimír Boudník, který svou aktivitu 

zasvětil explosionalismu – hnutí založeném na tvorbě pomocí asociace. Zabýval 

se každodenní realitou, kterou přetransformoval do své tvorby. Tvořil přímo na ulici, 

kreslil to, o viděl v oprýskaných omítkách domů. Někdy nebyl veřejností vnímán, někdy 

však vzbudil zájem kolemjdoucích lidí, kteří se bezprostředně zajímali o jeho tvorbu. 

Sami byli poté konfrontování s vlastní obrazotvorností. 

Boudník později nosil na své akce pouze rám, který přikládal na zeď a s kolemjdoucími 

pozoroval náhodné obrazy, které se v omítce ohraničené rámem vynořovaly. 

Takovýchto akcí v Praze jen v první polovině 50. let uskutečnil přes sto. Přesto, že tyto 

akce splňovaly všechny atributy happeningu, šlo především o propagaci 

explosionalismu. 
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Obrázek 15 Vladimír Boudník 

 

Zdroj:Artbohemia.cz, 2018 

V polovině 50. let byl založen Klub, který rozvíjel celou řadu aktivit s dadaistickým 

a surrealistickým podtextem. V roce 1957 se z něho vyprofilovala skupina Šmidrů, 

v čele s Karlem Neprašem, Bedřichem Dlouhým, Janem Koblasou a skladatelem 

Rudolfem Komorousem, kteří rozvíjeli myšlenky inspirované dadaismem 

a surrealismem v řadě různých studentských aktivit a výstav. 

1.8.1 Osobnost Milana Knížáka  

V první polovině 60. let se i čeští umělci rozhodli vyvést umění z galerií a divadelních 

jevišť do ulic. Propagátory těchto akcí se stal Milan Knížák a skupina Aktuální umění. 

Jejich cílem bylo nechat umění působit na každého náhodného kolemjdoucího, 

vytrhnout jej z všední každodennosti, překvapovat a překonávat společenské konvence. 

„Atributem většiny akcí první vlny akčního umění je vystoupení na veřejnosti a snaha 

proniknout do každodenního života ostatních lidí (Morganová, 2009 s. 25).“  

Happening se stává dominantní uměleckou formou a klade důraz na kolektivní 

prožívání akce, kterými jsou hry, průvody, společné výlety a oslavy. Milan Knížák 

se stal jedním z prvních akčních umělců, který ve svých akcích uplatňoval zvláštní 

způsob uvažování a nové přístupy k umění. Jednou z počátečních aktivit byly například 

tak zvané krátkodobé výstavy, při nichž tvořil a prezentoval svá díla přímo na ulici před 
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svým domem na Novém světě v Praze. Na ulici shromažďoval a vystavoval zdánlivě 

nesourodé předměty, jimiž ozvláštňoval různá zákoutí a dodával jim tak punc 

nevšednosti. Konfrontoval náhodné kolemjdoucí s novou skutečností, mnohdy 

se v těchto akcích objevovala i postava člověka setrvávající v určité poloze či gestu. 

Skupina Aktuální umění, kde spolu po boku Milana Knížáka tvořili umělci jako Soňa 

Švecová či bratři Machovi si kladla za cíl pracovat netradičními prostředky ve všech 

oblastech umění, které nutně potřebovalo obrodu. V roce 1964 zorganizovali První 

manifestaci aktuálního umění. 

Jednou z těchto demonstrací byla Procházka po novém městě, která byla „demonstrací 

pro všechny smysly“. Tato akce byla organizována pro přátele a náhodné kolemjdoucí, 

kteří při procházce naráželi na různá překvapení, ať už se jednalo o plastiku ze starých 

hadrů, visící na pouliční lampě, člověkem, který hrál vleže na kontrabas, voňavkou 

vylitou v malé místnosti. Oděvy i rekvizity byly ozvláštněny různými prvky, barevnými 

skvrnami. S navozenými situacemi bylo třeba pracovat a bezprostředně na ně reagovat. 

Na první část demonstrace, která končí vytržením jednoho listu z knihy a odevzdáním 

přiděleného předmětu, navazuje druhá část, která končí za 14 dní od začátku první 

a jejíž součástí je vše, s čím se aktér po tu dobu setkává. Díky této akci se podařilo 

proniknout do života aktérů a tím, co prožili, ozvláštnit jejich život. Jednalo 

se o čítankový příklad happeningu, který byl v českém prostředí zcela ojedinělý. 
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Obrázek 16 Milan Knížák – „Demonstrace jednoho“ 

 

Zdroj: Milanknizak.com, 2018 

Mezi nejvýznamnější Knížákovy akce patří „Demonstrace jednoho“, kterou provedl 

rovněž v roce 1964 v Praze. Akce měla přesnou osnovu, která určovala pořadí 

jednotlivých úkonů, kterými se aktér řídil. Jejím provedením umožnil náhodným 

divákům velmi neobvyklý zážitek. Přenesl umění na ulici, sám se zde proměnil 

v šamana, který oděn ve zvláštním kostýmu předvádí činnost podobnou tajemnému 

rituálu. Využití kostýmů, které si sám pro akce navrhoval, bylo pro jeho tvorbu typické 

a mají stejnou působnost jako kostýmy rituální, či masky přírodních národů se stejným 

poselstvím – proměna a ztotožnění se s novou rolí. 

 Druhá manifestace, uskutečněná v roce 1965, byla happeningem pro více lidí, 

kteří při ní vykonávali různé činnosti, například sestoupili s rozsvícenou svíčkou 

do sklepa, zde ji zhasli a poslouchali stékající vodu. V témže roce se Knížák s přáteli 

věnoval i vymýšlení různých her a výzev, které se vyznačovaly jednoduchostí 

a přímočarostí v přístupu k životu. Cílem bylo hledat znovu smysl umění a učinit život 

uměním. Jeho třetí akce, s názvem „Procházka Prahou“ byla hned na svém začátku 

ukončena zásahem policie. Touto akcí se Knížák navrací k Demonstraci jednoho z roku 

1964. Účastníci obdrželi písemné pokyny, které měly dodržovat a jejichž splnění mělo 

až rituální charakter. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAseadj5TYAhXI5qQKHQuYAlsQjRwIBw&url=http://www.milanknizak.com/192-akce/219-demonstrace/235-prochazka-po-novem-svete-1964/&psig=AOvVaw3492ZMSd0m61Xci_e0scmL&ust=1513705654086955
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V roce 1966 na myšlenky skupiny Aktuálního umění navazuje Klub Aktual, 

který je v té době již v kontaktu se světovým hnutím Fluxus. Aktivity Milana Knížáka 

jsou postupem času stále více pod kontrolou státní bezpečnosti. Rok 1967 přinesl hnutí 

jednu z největších a nejnáročnějších akcí, kdy uspořádalo Manifestaci pospolitosti. 

Hlavní myšlenkou bylo oslovit co nejširší společenství lidí, hodnostáře, kněze, 

velvyslanectví, časopisy v celém světě a vyzvat je k celospolečenskému zlepšení 

vztahů. K tomu sloužily po celý měsíc trvání různé apely, psaní vzkazů a dopisů, akce 

zaměřené na upevňování pospolitosti. Vznikla tak celá řada rituálních akcí, 

které směřovaly svým zaměření k propojování života a umění. 

Obrázek 17 Milan Knížák a Klub Aktual 

 

Zdroj: Milanknizak.com, 2018 

Po návštěvě USA roku 1968 si Knížák na pozadí pobytu uvnitř avantgardní umělecké 

společnosti uvědomil, jak moc je umění vytrženo ze života a je vlastně pouze středem 

zájmu úzkého okruhu lidí. Po svém návratu začíná své akce nazývat obřady, v nichž je 

jedinec veden k posvátnému prožívání toho, co se děje s jeho tělem a psychikou. V té 

době se jeho tvorba blíží spíše východním filosofiím, v nichž se pozornost jedince 

obrací k vnitřnímu prožívání. Příkladem toho byla akce Ležící obřad, kterou uspořádal 

v New Jersey roku 1968.  

Druhou akcí tohoto typu byl Obtížný obřad, uskutečněný v New Yorku. Účastníci měli 

strávit 24 hodin společně na neznámém místě, nesměli jíst, pít mluvit, psát kouřit 

a jakkoli se dorozumívat. Po 24 hodinách se mlčky rozešli. Velmi silně tento obřad 

může připomínat rituály přírodních národů, mnohdy rovněž založené na dočasném 

potlačování základních lidských potřeb. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2wozrqLXZAhWMDsAKHSXdCEEQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomen-underground/412235100221008-aktual/&psig=AOvVaw2VUx5fqzb0lim24fwIkN6A&ust=1519244437710349
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Akce mající rituální a iniciační prvky pořádá i Knížák i po svém návratu do Čech. 

Kamenný obřad Knížák uspořádal v lomu poblíž Mariánských lázní v roce 1971.  

Práce s kameny, společné mlčení, kresba magických značek, pozorování kamenných 

kruhů, to vše lze považovat za způsoby meditace o přírodních i lidských fenoménech. 

V rámci akce dochází k ritualizaci některých životních úkonů, k ritualizaci určitého 

chování. Člověk má možnost se tímto způsobem obracet k sobě samému, k hlubším 

vrstvám své osobnosti a v tomto obrácení prožívat pocitové spojení mezi sebou 

a přírodou a objevovat tak hloubku přirozenosti. 

Obrázek 18 Milan Knížák - Kamenný obřad 

 

Zdroj: Artlist.cz, 2018 

Konceptuální umění v 70. letech ovlivňuje stále více umělců. Happening je v té době 

velmi oblíbenou a přitom přirozenou formou lidské činnosti. Mnohé akce vznikají 

vlastně jen jako podnik několika přátel, majících stejné umělecké smýšlení. 

1.8.2 Křižovnická škola 

Pojetí akčního umění jako hry je v našem prostředí typické pro okruh Křižovnické školy 

čistého humoru bez vtipu (KŠ), která byla založena před polovinou 60. let v hospodě 

U Křižovníků v Praze. V KŠ se sdružovali neoficiální a undergroundoví umělci. 

Zde vynikají akce Karla Nepraše či Jana Steklíka. Atmosféra Křižovnické školy 

je neodmyslitelně spojena s prostředím české hospody a s geopolitickou situací počátku 

70. let. Jednalo se například o vlastenecké tripy, které měly podobu autobusových 

http://www.artlist.cz/uploads/tx_artlist/2365-knizak_kamenny_obrad001_01_01.jpg
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výletů s daným tématem, při nichž účinkovaly kapely KŠ - Sen noci svatojánské band 

a Plastic People of the Universe, jejichž hlavním organizátorem byl Olaf Hanel. Mezi 

nejzajímavější patří akce jednoho z ředitelů KŠ Jana Steklíka a Eugena Brikciuse, 

který se vedle Knížáka řadí mezi přední propagátory akčního umění. Brikciusův 

happening „Zátiší s pivem na Kampě“ (1967) byla vlastně akce spojená s řadou 

rituálních úkonů, spojených s pitím piva. Happening Díkuvzdání 1967 – slavnostní hold 

chlebu byl policií přerušen a měl soudní dohru. 

Zorka Ságlová je další z významných aktérů akčního umění na přelomu 70. let. 

V dubnu roku 1969 realizovala svou první akci „Házení míčů“ do průhonického 

rybníka. Na hladinu rybníka bylo účastníky akce naházeno 37 plastových míčků, 

které vytvořily proměnlivou plastiku, jejíž podoba se měnila působením přírodních sil, 

vody a větru. Uplatnila se zde snaha Ságlové o zapojení diváka do své tvorby, 

o kterou usilovala již v prostředí galerie, ale která byla v té době nemyslitelná.  

Ve Špálově galerii v roce 1969 vystavovala sušené balíky slámy a vojtěšky, ve druhé 

místnosti se během celé akce dosoušelo seno. Tato výstava je prezentována jako land 

artové gesto obrácené naruby. Je považováno za enviroment a přes svou radikálnost 

vychází z hluboko zakořeněných tradic původní rodiny, z níž Zorka Ságlová pocházela, 

a kde se důsledně dodržovaly zemědělské rituály. Svou akcí umožnila návštěvníkům 

zažít v prostorách městské galerie návrat ke kořenům a zakusit prostředí jiného světa, 

který byl pro naše předky běžnou součástí jejich života. 

Obrázek 19 Zorka Ságlová 

 

Zdroj: Artlist.cz, 2018 
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I pro další akce Zorky Ságlové je typické propojení civilizačních prvků s přírodním 

prostředím. 

1.8.3 Volné sdružení KQN 

V 70. letech vzniká v Praze volné sdružení K. Q. N., které zakládá několik studentů 

střední grafické školy. (Pavel Bichler, Milan Jaroš, Zdeněk Kolařík, Vladimír Kozlík, 

Rostislav Švácha, Oldřich Wajsar, Karel Kodet, Blanka Chocholová, Blanka 

Vaníčková, Jiří Žižka a další.) Akce vznikaly náhodně na ulici nebo v přírodě – Krmení 

ptáčků – 1972 – členové sdružení krmili burskými oříšky lidi, kteří na Staroměstském 

náměstí házeli jídlo holubům. Následovala řada dalších představení, mnohdy velmi 

absurdních. Představení Típnutý budík z roku 1971 probíhalo na zámku Landštejn celý 

den. Každý herec vedl svůj absurdní monolog, dokud nezazvonil budík nařízený na 

předem neurčenou hodinu předchozím mluvčím. Vedle prvku náhody, jenž 

je pro happening dost typický, se v tomto představení objevuje i prožitek nudy. V druhé 

polovině 70. let vzhledem k emigraci některých členů a stále většímu zájmu policie 

aktivity K.Q.N. utichly.  

Zatímco se v 60. letech kolektivní akce konaly většinou ve městech, v 70. a 80. letech 

je patrný jejich přesun do přírody. Nešlo jen o vyostřenou politickou situaci, která 

konání akcí stále více mapovala, ale hlavně o přirozenou touhu člověka o návrat 

k přírodě a tradicím. Stejně jako ve středověku se i v této době znovu oživují rituály 

a slavnosti spojené se střídáním ročních období a stávají se podnětem pro řadu akcí. 

Velikonoční akce byly pravidelnou součástí aktivit volného sdružení K.Q.N. Oslava jara 

se v roce 1973 a 1974 objevila v tvorbě Jana Steklíka. Vítání jara bylo příležitostí 

ke dvěma kolektivním akcím Milana Kozelky, uskutečněných taktéž v letech 1973 

a 1974. Spočívala ve vyhazování ohněm ohřátých kamenů do vzduchu a následným 

dopadem na zem, kterou měly kameny zahřát. V roce 1978 uspořádal Vladimír Havlík 

pouštění papírových lodiček po řece. Jednoduchým rituálem pak bylo chytání sluníčka 

do zrcátka a zahřívání semínka v květináči. O rok později sám autor zahříval holýma 

rukama kmen stromu v parku. „Rituály, v nichž sehrávají stromy a jejich části často 

důležitou roli, jsou spojeny převážně s obdobím jara, protože tehdy se stromy stávají 

výrazným symbolem znovu se probouzejících sil (Babyrádová, 2002, s. 121).“. 

Babyrádová dále uvádí, že spjatost člověka s přírodou se ve slavnostech jara projevuje 

přímým propojením větví, proutí a listí s lidským tělem nebo tělesným pohybem 

v prostoru, kde stromy rostou. 
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1.8.4 Sdružení B. K. S. 

V roce 1974 vzniklo sdružení umělců s názvem B. K. S. jako tajná uzavřená organizace, 

mající svá vlastní absurdní pravidla, rituály i názvosloví. Skupina má dokonale 

propracovanou organizační strukturu, vlastní zákony, uniformy, obřady i řády 

(například Řád Zelené berušky, jímž se ve svém životopise pyšní malíř a sochař 

Jaroslav Róna). Specifický je také přístup členů organizace k umělecké tvorbě. Jejím 

cílem je dodnes rušení hranic mezi životem a uměním. Jedním ze zakládajících členů 

byl i František Skála, sochař, výtvarník, muzikant a tanečník, který je zároveň 

zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví. 

„Programem BKS je věčné přitakávání životu i smrti. To znamená, že v prostředí 

současném, které se snaží obojí tak trošku obcházet, tak my se tomu intenzivně 

věnujeme,“ doplňuje Skála. „Tato skupina se zabývá věcmi, které jsou, dalo by se říci, 

jakoby na okraji moderního umění. Témata, která se obvykle v moderním umění řeší, 

tak ta ignorují a zabývají se takovým paralelním světem. Volí speciálně témata, která 

jsou někde vzadu ukrytá. Působí jako nějaký temný klan, ale je to spíš takové 

ritualizované kamarádství,“ říká výtvarník Jiří Černický (Ceskatelevize.cz, 2013).“ 

V roce 2004 proběhla výstava Františka Skály v pražském Rudolfinu, hodnocená jako 

umělecká událost roku. Ve spolupráci s tajnou organizací BKS vystavoval v Galerii 

Václava Špály a Galerii Louvre, kam na zahájení výstavy byly z kavárny Slavie 

přeneseny tělesné schrány s výtvarníky v průvodu, podobnému průvodu pohřebnímu. 

Velmi působivá byla jeho instalace lodi - korábu uprostřed pole s obilím u obce Dřevíč 

na Lounsku, vedle umělcovy chalupy. Přitahovala pozornost návštěvníků z dalekého 

okolí. V současné době je umístěna na střeše jeho stodoly, kde už nepodléhá nechtěným 

zásahům člověka, ale pouze vlivu přírodních sil.  
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Obrázek 20 František Skála - koráb uprostřed pole s obilím u obce Dřevíč 

 

Zdroj: Němcová, 2014 

Obrázek 21 František Skála 

 

Zdroj: Artlist.cz, 2018 

Tendence návratu k přírodě se projevují v akcích, které zároveň pracují s přírodními 

elementy. Stále silnější kontrast mezi přírodou a civilizací se stává podnětem 

k zamyšlení a reflektování této skutečnosti. Řada umělců má proto potřebu návratu 

do přírody nikoli se záměrem ji trvale přetvářet, ale pouze ji dočasně proměnit. Důraz 

zde není kladen na výsledek, který je v čase a prostoru působením přírodních vlivů 

pomíjivý, ale na proces tvorby. V roce 1968 Hugo Demartini realizuje Akce v krajině, 

kde propojuje civilizační prvek – chromové koule a přírodu – oranici a louku. Vzniká 

tak ojedinělá instalace znázorňující interakci objektu s přírodním prostředím. 

https://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?foto1=WEI44c2e6_201271C4ED9607EAA6BD6F73B569FFDEEFDC.jpg
http://www.artlist.cz/uploads/tx_artlist/65-06-04.jpg
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Významným přínosem a posunem v akčním umění jsou též akce Dalibora Chatrného 

a jeho kruhových zrcadel odrážejících horizont a sluneční paprsky. Land art 

se významně projevuje i v projektech Václava Cíglera, který využívá zrcadla 

k vytvoření optické iluze v krajině. 

Jan Steklík rovněž patří mezi umělce, kteří realizují své projekty v přírodě. Jeho hlavní 

náplní bylo vytváření vizuálních kontrastů černé a bílé. Jednalo se například o akci 

s názvem Smutek bílého sněhu (1969 - 70), který byl navozen tím, že po zasněžené 

pláni Steklík s Josefem Kroutvorem natáhli černý pás. Na barevném kontrastu byla 

založena i akce Bílý kruh v trávě z roku 1970, který tam bílou barvou Steklík 

namaloval. Vytvořil tak vizuální dominantu zdůrazňující protiklady přírody a civilizace. 

V souvislosti s krajinným uměním je třeba znovu zmínit Zorku Ságlovou a její akci 

Kladení plín u Sudoměře (1970), při níž rozložila Zorka Ságlová s pěti pomocníky asi 

700 čtverců bílé tkaniny do tvaru velkého trojúhelníku na louce v místě slavné husitské 

bitvy. V této akci se prolíná snaha o proměnu krajiny s autorčiným postojem 

k husitským válkám, ale i obnovení rituálů bělení prádla na slunci či jarní obřady 

k požehnání budoucí úrody.  

Osobnost Jiřího Valocha a jeho aktivity spojené se skupinou Group je třeba zmínit 

v souvislosti s akcí Snow day, uskutečněnou v roce 1971, kdy pomocí lidských zásahů 

byla celý den přeměňována zasněžená krajina. K akci nebylo třeba složitých povolení, 

pro danou dobu typických, prostory atelieru ani prostory galerijní. Nešlo ani o nutnost 

jakékoliv finanční investice. V kontextu s obdobím, v němž byl Land art výrazným 

vyjadřovacím prostředkem, spojovala aktéry chuť společně něco přetvořit. Tato činnost 

dávala umělcům možnost se v rámci krajiny realizovat, vytvářet díla, která odrážela 

jejich prožívání a zároveň uvědomění si sounáležitosti člověka s přírodou, navzdory 

stále rychleji postupující civilizaci. V souvislosti s touto tvorbou je jasně patrné 

i budování ekologického povědomí ve společnosti. 

Velmi mnoho akcí na počátku 70. let má přímou návaznost na přírodu, ale vzniká 

i mnoho akcí, majících individuální charakter. Propojení Land artu a Body artu začíná 

být v tomto období pro české umění příznačné. Vedle stromů začínají hrát významnou 

roli kameny. Zde je třeba zmínit akce jako Přenesení kamenů Petra Šembery, Výstup 

na horu Kotel Jana Mlčocha či akci Jana Anděla, který v roce 1976 uskutečnil pouť 

podle autentických Máchových záznamů s názvem „Cestou Karla Hynka Máchy“. 
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I další umělec, Milan Kozelka, se ve své sérii akcí zaměřil na propojování přírody 

s vnímáním vlastní tělesnosti. Akce s názvem „Kontakty“, které uskutečnil v letech 

1979 – 1980 nesly společné znaky spojené s velkým rizikem a obrovským fyzickým 

nasazením. Na vlastním těle si v nich ověřoval své fyzické i psychické možnosti.  

1.8.5 Návrat k body artu 

Návrat k body artu je později patrný u trojice Karel Miler, Jan Mlčoch a Petr Šembera, 

kteří organizovali z počátku spíše soukromé individuální akce, kde zkoumali své 

psychické a fyzické možnosti. Šemberova akce „Štěpování“, kdy si za asistence Jana 

Mlčocha do své vlastní ruky naroubuje větvičku, je výzvou k překonání našeho 

otupělého vztahu ke společnosti a světu. Prapůvodní význam štěpování je zde zástupný.  

Obrázek 22 Jan Mlčoch 

 

Zdroj: Artlist.cz, 2018 

K raným akcím Jana Mlčocha patří Zavěšení – Velký spánek, kterou realizoval v roce 

1974. V půdním prostoru Anežského kláštera se Šembera zavěsil za nohy a ruce 

do prostoru, kde setrval několik minut. Měl zavázané oči a ucpané uši. Extrémní zážitek 

mu pomohl naplno prožívat své bytí a svojí podstatou se zapsal do dějin českého 

akčního umění jako jeden z nejzajímavějších.  
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Obrázek 23 Jan Mlčoch a jeho Zavěšení – Velký spánek 

 

Zdroj: Artlist.cz, 2018 

Performance Tomáše Rullera, která proběhla na pražském rozestavěném sídlišti Opatov, 

nesla název 8.8.88. V atmosféře únavy, vzdoru a určitého otupění, která ovládala 

společnost krátce před Sametovou revolucí v tehdejším Československu, se rozhodl 

vyjádřit pocity většiny lidí formou podobenství Křížové cesty Krista. V prostředí 

staveniště s obličejem pokrytým sádrou šplhal po hromadách štěrku, padal do bahna, 

posypával se práškovými barvami. Na hranici svých sil pak na sobě zapálil kartony 

a skočil do hluboké kaluže, kde se uhasil. Poté performanci zakončil Poslední večeří za 

doprovodu hudby Leoše Janáčka. Tato akce byla plná symbolů zrcadlících stav lidské 

duše, která bojuje s ponížením a frustrací, ale zároveň je plná naděje, která pohání 

člověka k dalšímu životu. 

Obrázek 24 Tomáš Ruller - 8.8.88 

 

Zdroj:Ruller.cz, 2018 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj45Ie_yuPYAhUEORQKHXmmACQQjRwIBw&url=http://www.ruller.cz/fotostranky/022.html&psig=AOvVaw3xSiCjXYXCbu_XLSlt76YJ&ust=1516436000469382
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Dalším z významných umělců je Jiří Kovanda, který pracoval jako správce depozitáře 

v Městské knihovně v Praze. Své první akce realizoval na rozdíl od Šembery a Mlčocha 

přímo na ulici. V roce 1976 uskutečnil na Václavském náměstí akci, při níž předváděl 

sérii přesně připravených pohybů, které však ničím nepřipomínaly fakt, že jde 

o veřejnou produkci. Při své druhé akci stál s rozpřaženýma rukama proti spěchajícímu 

davu. Lze ji vnímat jako ikonické gesto, symbolizující ukřižovaného člověka, stojícího 

proti davu a vzdávajícího se světu. 

Obrázek 25 Jiří Kovanda - "Divadlo" 

 

Zroj: Artlist.cz, 2018 

Jiří Kovanda byl jedním z prvních umělců, kteří pomalu ustupovali od extrémních 

tělových akcí, které se zprvu jevily jako velmi inovativní, ale později začaly být 

vnímány jako individualistický exibicionimus.  

Kovandovy akce, při jejichž realizaci v letech 80. a 90. letech využíval naprosto 

obyčejné věci denní potřeby a jednoduchá úsporná gesta, se staly východiskem 

pro neokonceptuální postupy a ovlivnily řadu umělců současné generace. Akční umění 

se v 80. a 90. letech začlenilo jako rovnocenné mezi další druhy umění a jakkoli 
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umožňovalo zapojení diváka do akce, vybočení z ustáleného řádu věcí 

a experimentování, už tolik společnost nešokovalo. Po roce 1989 se znovu mělo 

možnost navrátit do galerií. Koncept akčního umění byl jasně definován umělci, 

kteří tvořili v 60. a 70. letech a stal se východiskem pro tvorbu dalších generací. 

1.9 Stručná charakteristika typů akčního umění 

Akční malba vznikla ve čtyřicátých letech v USA. Důležitá při ní je fyzická činnost 

umělce, zejména gesta a pohyby rukou. Je to jedinečný malířský styl, založený 

na uvolnění. Důraz je kladen na proces tvorby. Vznikají díla s abstraktní tématikou, 

podnícená umělcovou jedinečností a vnitřními impulzy. Plátna se často vyznačují 

stékajícím proudem barev, skvrnami, pastozitou barev. Vzniklá díla jsou silně 

expresivní a dynamická (Jackson Pollock, Michael Rittstein). 

Happening je způsob uměleckého výrazu, formuje se náhodným rozvíjením děje 

formou události, která je inscenována za účasti umělce a diváků, tedy účastníků 

happeningu. Ve slovnících je pojem happening vysvětlován jako jediný význam 

používání netradičních uměleckých prvků a forem v činnostech výtvarných, hudebních 

a divadelních. Jedná se o promyšlenou, předem připravenou událost, kdy happener tvoří 

a diváci se k němu připojují v průběhu konání výtvarné akce. Happening je prováděn 

podle připraveného projektu, bez předešlého nácviku a následných repríz. Zrodil kolem 

roku 1960 v USA a je založený na zcela nové roli diváka v umělecké akci. Diváci jsou 

aktérem vybízeni k činnosti, kterou oni sami uskutečňují. Spoluvytvářejí tak umělecké 

dílo, kde nejde o výsledek, ale o proces prožívání umělecké akce (John Cage, Allan 

Kaprow, Vladimír Boudník, Milan Knížák). 

Body – art je částí akčního umění. Jeho název je složen ze dvou slov – body – tělo, art 

– umění. Vyjadřovacím prostředkem umělce je živé tělo, které je buď základem akce, 

nebo je, zejména v malbě a sochařstv,í používán jeho otisk či část. Jeho tvůrci zkoumají 

zkušenosti vlastního těla v různých, mnohdy hraničních situacích. Do tohoto typu 

akčního umění se však zahrnuje i malba na tělo. Body - artové akce mnohdy přecházejí 

v performanci, kdy autor před diváky uskuteční nějaký děj, s využitím různých 

uměleckých efektů – světla, pohybu, barvy. Finální dílo není důležité, důraz je kladen 

na průběh samotné tvorby. Ta bývá velmi často dokumentována videozáznamem 

nebo fotografiemi (Marina Abramovičová, Jan Mlčoch). 
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Performance je představení, odehrávající se přímo před očima diváků. Tento pojem 

je v širším smyslu užíván pro všechny formy uměleckého sdělení, které využívají jako 

svůj výrazový prostředek živou akci konanou před diváky nebo za jejich přímé účast. 

V užším smyslu je performance odlišována od happeningu, který je považován za starší 

výrazovou formu tak, že divák u performance nemusí být nutně aktérem děje. Zároveň 

se liší i od divadelního představení, protože vždy zůstává pouze fragmentem příběhu, 

a stává se tak podnětem pro konečnou realizaci díla v divákově mysli.  

Land – art je výsledkem hledání stále nových cest v umění. Jeho název je složen 

z anglického slova land – země, art – umění. V překladu znamená zemní umění nebo 

umění země. Jedná se o jeden ze směrů akčního umění, který se soustředí na různé 

zásahy do přírody nebo na práci s neobvyklými materiály v přírodě. Landartisté tvoří 

od konce šedesátých let, ve své tvorbě využívají kamení, písek, větve, seno, slámu, listí, 

vodu. Často však do přírody vnášejí i jiné prvky, jako lana, plátno, stuhy. Každý 

z umělců – landartistů- má svůj vlastní styl, ale společným znakem je důraz na prožitek 

tvorby, nikoli na její výsledek. Umělci opouštějí galerie a svým zásahem ozvláštňují 

a přetvářejí přírodní prostředí. Jejich díla jsou dále dotvářena působením přírodních 

vlivů – vody, větru a v konečném důsledku mnohdy odsouzena k zániku (Robert 

Smithson, Zorka Ságlová). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

2 Pedagogicko - psychologická východiska k praktické části 

(k realizaci typů akčního umění v praxi) 

Výtvarná výchova má své pevné místo v procesu vzdělávání žáků na základní škole 

a očekávané výstupy jsou přesně popsané v RVP. RVP se pak stává závazným 

dokumentem pro tvorbu ŠVP a plánu tematického, tvořeného pro jednotlivé ročníky, 

který by měl zohledňovat složení třídy, možnosti učitele a v neposlední řadě typ školy. 

Mnohdy však tato hlediska nejsou akceptována a tematické plány si mezi sebou učitelé 

předávají podle toho, v kterém ročníku právě výtvarnou výchovu vyučují. Tematické 

plány potom neodrážejí osobnost učitele a mnohdy ani nevyhovují aktuálnímu složení 

dané třídy. 

Očekávané výstupy jsou na prvním stupni rozdělené do dvou období. 1. období: 

1.–3. ročník, 2. Období: 4. – 5. ročník. Vedle kresby, malby, využívání tradičních 

a netradičních prostředků je kladen i velký důraz na práci s uměleckým dílem, spojený 

s hledáním společenských a kulturních kontextů. K naplnění tohoto cíle vede cesta přes 

galerijní a muzejní edukace. Hodiny výtvarné výchovy jsou ve své podstatě jedinou 

příležitostí, kde se žáci mohou s galerijní edukací setkat a kde je jim umožněno 

seznamovat se s klasickým i současným uměním a učit se mu porozumět.  

Výtvarná výchova jako předmět nevystupuje samostatně, je integrována do mnoha 

dalších předmětů. Jako vyučovací předmět prošla výtvarná výchova řadou etap – teprve 

ve 20. století mluvíme o „výtvarném myšlení“, kdy se do tohoto předmětu začínají 

promítat různé výtvarné prostředky, metody a formy. 

Ve spojení s pohybem těla v prostoru, vyjádřením emocí, nálad, začleňováním objektů 

do tvorby, rozvíjením uvědomění si vlastního já v souvislosti s reflektováním okolního 

světa, mluvíme o uplatňování  Artefiletiky ve výuce. Ta je rovněž začleněna v RVP 

a odpovídá plně jeho požadavkům.  

Význam slova Artefiletika je třeba třeba rozdělit na dvě části. ARTE poukazuje 

na těsnou vazbu k širším souvislostem umění. Zahrnuje v sobě nejen umělecké projevy 

nebo díla prezentovaná v galeriích či na jevišti, ale i další, mnohdy drobné tvořivé 

činnosti a jevy související s běžným životem, které však mají pro jedince a jeho rozvoj 
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srovnatelný význam právě tím, že tvoří pomyslnou spojnici mezi uměleckým zážitkem 

a běžným životem. Slovem FILETICKÝ bylo pojmenováno pojetí výchovy, 

která usiluje o propojení sociálního a emotivního rozvoje jedince zároveň s rozvojem 

intelektuálním. 

Jak uvádí Slavíková (2010), artefiletika vychází z osobních zážitků žáků a jejich 

expresivního projevu, který se snaží pedagogicky zhodnotit pro proces poznávání, 

sebepoznávání, rozvoj komunikačních dovedností a je vnímána jako specifický přístup 

k uplatnění uměleckých aktivit ve výchově. Svým obsahem navazuje na tradiční pojetí 

české výtvarné výchovy, které je založeno především na rozvoji dětské tvořivosti. 

Obohacuje a rozvíjí ji navíc novým způsobem, a to jak ve vztahu k osobnosti dítěte, 

tak ve vztahu k výtvarné kultuře. Výtvarný projev dává tvář našim prožitkům, 

se kterými pak můžeme dále pracovat a skrz jeho obsahy lépe poznávat sebe i druhé. 

Hlavním záměrem artefiletického přístupu je zprostředkování cesty ke světu kulturních 

hodnot a přírody, která nás obklopuje, skrze výtvarné zážitky. Výtvarný projev dítěte 

je třeba chápat jako souvislost mezi vizuálními a dalšími formami kultury, ve které dítě 

vyrůstá a zároveň s přírodou, v níž nacházíme kořeny prapodstaty lidského bytí, spojené 

s řadou rituálů a zvyků. „Výrazový projev v podobě umělecké aktivity poskytuje žákům 

příležitost k bohatému vyjádření jejich vlastních zkušeností, poznatků, přání, 

citů…Dialog, který se rozvíjí kolem výrazových projevů a nalézá v nich svou motivaci, 

přináší řadu možností k reflektivnímu poznávání a přemýšlení. Je na učiteli, 

aby k dialogu vybízel, podporoval jej a především, aby jej začleňoval do širších 

kulturních a poznávacích souvislostí (Slavík, 2010, s. 22).“ 

Výtvarný projev je pro dítě vstupní bránou do světa fantazie a jedinečných zážitků, 

přináší mnohá dobrodružství a překvapení. V souvislosti s výtvarnými zážitky, 

které doprovází výtvarnou činnost je třeba zmínit rozdíl mezi zážitkem uměleckým 

a zážitkem estetickým. O uměleckém zážitku hovoříme v případě, kdy vyučující 

prostřednictvím návštěvy galerie, muzea či ukázkou reprodukce uměleckého díla 

zprostředkuje dítěti kontakt s uměleckým dílem. Zprostředkovat dítěti umělecký zážitek 

vyžaduje pečlivou přípravu, která mimo jiné obnáší vhodně zvolené otázky k dialogu 

nad uměleckým dílem, přípravu podnětných pracovních listů a promyšlenou 

komunikaci, která povede k vlastní tvorbě dítěte. 

Estetický zážitek přináší dítěti jakákoliv vlastní výtvarná tvorba, bez toho, zda umělecké 

dílo bude její součástí či nikoliv. Patří sem tedy jak setkání s uměním, tak vlastní 
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výtvarná tvorba vycházející z poznávání přírody, okolního světa, lidí a věcí. Důraz 

by neměl být kladen na finální podobu výtvarného díla, ale především na jeho prožívání 

a s tím související poznání. 

„Jak vidno, hranice mezi životem a uměním je neostrá, pohyblivá a obtížně určitelná. 

Nadto, její zřejmost a tvar se v historii mění. Přesto bychom neměli zapírat, že právě 

v tomto pestrém a těžko uchopitelném prostoru se v artefiletice nejraději pohybujeme. 

Především proto, že je žhavým prostorem tvorby, je prostorem kulturní současnosti. 

Mimo něj se těžko můžeme pokoušet rozumět jak umění, tak i životu své doby (Slavík, 

2010, s. 30).“ 

V případě artefiletických činností je třeba připravit takové podmínky, kdy dojde 

k ozvláštnění jevu, objektu či celé situace, v níž činnost probíhá. I první happeningy, 

které umělci uskutečňovali, vycházely z povýšení obyčejné situace na uměleckou právě 

tím, že jí nějakým způsobem ozvláštnili. Tato cesta otevírala divákům nový pohled 

na svět, zvláště ve 20. století, kdy bylo cílem umělců diváka ohromit, šokovat 

a prostřednictvím vtažení do děje z něho učinit aktéra. Právě fenomén ozvláštnění 

je mnohými teoretiky výtvarného umění považován za jednu z nejdůležitějších stránek 

aktivit uměleckých i estetických. Ozvláštnění má mnoho podob, překvapení, fascinace 

neznámem, napětí. V situacích navozených při výtvarné činnosti je ozvláštnění 

navozeno promyšlenou činností učitele, ale zároveň činností dětí během výtvarné akce. 

Kromě předmětů velmi často ozvláštňuje dětem situaci četba motivační pohádky, 

která vtáhne děti do děje a přidělením rolí pohádkových postav z nich učiní aktéry 

příběhu.  

Při vlastní výtvarné aktivitě dítě samo s ozvláštněním zachází během celého průběhu 

kdy tvoří, vznikají neopakovatelné barvy, tvary a situace, které vzbuzují zájem a radost 

z experimentování, vznikají stále nové pohledy na věc zdánlivě známou. Nezbytnou 

součástí výtvarné činnosti je empatie – hlubokým zaujetím estetickou situací. Slavíková 

(2010) nazývá tuto situaci výrazovou hrou, kterou její účastníci s plným zaujetím 

prožívají. „Výrazová hra je imaginativní a kreativní symbolická výrazová aktivita, 

navozená v učební úloze námětem a více či méně vymezená pravidly, která účastníkům 

artefiletického díla umožňuje smyslově uchopit anebo umělecky vyjadřovat příslušnou 

verzi fiktivního světa, zažívat ji jako působivou součást jejich fyzického bytí a posléze ji 

reflektovat jako projev vlastní duševní reality v souvislostech lidské kultury (Slavík, 

2010, s. 220 – II. Díl).“ Slavíková mluví dokonce o tom, že je dítě ve svém zážitku, 
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pozorujeme – li ho , doslova uvězněné. Tento stav nazývá empatickou bublinou, 

která brání dítěti věnovat pozornost okolnímu dění a koncentruje jej na právě přítomný 

zážitek. Snadnost a naopak úsilí bublinu opustit pak odkazuje k míře našeho vcítění 

se do situace. Mnohdy dochází k ambivalentnímu vztahu – situací jsme pohlceni 

a zároveň vnímáme, že jsme jí ohrožováni. V malé míře je ambivalence velmi dobrou 

přípravou na překonávání složitějších situací v dospělosti. V dětském věku, je –li 

ambivalence příliš velká, vyžaduje situace kompetentní přístup pedagoga, z důvodu 

zabránění poškození psychické stránky dítěte. 

U dětí magnetismus v empatické bublině mění postupem času svou sílu a kvalitu, 

kdy nejde jen o vztah k novému objektu, například k hračce, ale promítá 

se i do interakcí mezi lidmi. Neznamená to však, že změna musí nutně směřovat 

od vnímání pozitivního k méně atraktivnímu, mnohdy je tomu právě naopak. Empatické 

bubliny si jedinec vytváří již od raného věku, kdy je vyjádření vztahu k sobě a okolnímu 

světu mnohdy zastoupeno uměleckou či estetickou tvorbou, která je zároveň cestou 

k potkávání se s ostatními, prostřednictvím uplatňování svých prožitků, zkušeností 

a citů. Kultivovaný přístup pedagoga k vytváření empatických bublin a regulování 

jejich magnetismu v dětském kolektivu je naprosto nezbytné při jakékoliv výtvarné 

aktivitě, ale samozřejmě i při dalších společných činnostech. Úkolem pedagoga je 

zároveň použít všechny dostupné prostředky k tomu, aby dítěti tvorbu empatické 

bubliny svým citlivým přístupem usnadnil. V prvé řadě se jedná o zajištění klidného 

prostředí pro maximální soustředění dítěte na výtvarnou tvorbu. Velmi nápomocné jsou 

v této situaci malé rituály, jejichž úkolem je nejen zklidnění před samotnou výtvarnou 

či jinou estetickou akcí, ale zároveň přechod z reálné situace do situace umělecké. 

Prostředkem může být ozvláštnění pracovního místa, poslech hudby, meditační kruh, 

které nás společně do tvořivého světa převedou. Podmínkou pro dětskou tvorbu 

je klidné bezpečné prostředí a dostatek času. Zde Slavíková zmiňuje Kruh bezpečí, 

který v artefiletické praxi zahrnuje jednak jedinečnou atmosféru uvnitř artefiletické 

skupiny, kdy se děti necítí ohroženy, cítí důvěru ostatních a typické uspořádání skupiny 

do kruhu. Umožňuje dětem plně se soustředit na tvorbu a je předpokladem k úspěšnému 

prožívání estetického a uměleckého zážitku a je dobrým prostředím pro zvládání 

negativních emocí, které může dát najevo takovým způsobem, aby byly pro ostatní 

čitelné. Zároveň se učí s emocemi pracovat tak, aby se pro něho i druhé nestaly 

destruktivní a přinesly žádoucí změnu v dalším životě. Zadávání výtvarných úkolů musí 
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být pro dítě srozumitelné, přiměřené věku a schopnostem, téma musí být přitažlivé a je 

nezbytné dodržení psychické a tělesné hygieny. „Zadaný námět je pro žáky 

vychodiskem, kolem kterého se artefiletické dílo rozvíjí do své reálné podoby. Námět je 

tedy ústředním bodem pro angažování umělecké situace s použitím různých prostředků 

pedagogického vedení a na základě spolupráce všech angažovaných účastníků díla 

(Slavík, 2010, s. 219, II).“ Rovněž dodržování předem domluvených pravidel 

je ve výtvarných, ale i jiných činnostech zásadní. Z psychologického hlediska je třeba 

se v artefiletice zaměřit na rozvoj vnímání, pozornosti, paměti,představivosti, fantazie, 

rozvoji myšlení, citů, vůle , socializace a tvořivosti.  

Artefiletická praxe nám umožňuje učit se vciťování nejen v souvislosti s estetickým 

zážitkem, ale i v procesu posilování sociálních vztahů v interakci dítě – dítě,  

dítě – dospělý člověk. Jedná se o dlouhodobý proces, ve kterém se dítě postupně 

vciťování učí. Prostředkem k tomu jsou i hry, odehrávající se ve světě fikce – hry 

na „jako“ - převtělení se do pohádkových postav, zvířátek. Tyto hry poskytují svým 

zaměřením  přirozený prostor pro nácvik vcítění se do situací a prožitků druhých. 

Hanuš (1998) zmiňuje fenomén hry v kontextu zážitkové pedagogiky, která se v Česku 

vyvíjela samostatně, specificky, ve zvláštní době a za zvláštních okolností. Uvádí, 

že koncept zážitkové pedagogiky vychází z kořenů české výchovy v přírodě a navazuje 

na její nejlepší tradice. Zážitková pedagogika zdůrazňuje především prožitek, zážitek 

a zkušenost a spočívá v cíleném uvádění do různých situací – her, které mohou mít 

rozličné podoby a vždy směřují k rozvoji osobnmosti v nejrůznějších aspektech 

a dimenzích. Prožitek ze hry má pak své specifické znaky:  

Nenahraditelnost – jedná se o jedinečnou událost v lidském životě. 

Jedinečnost – je znemožněna záměna jednoho prožitku za druhý. 

Individuálnost – každý prožívá situaci jinak, na základě individuálně rozvinutých složek 

osobnosti a dřívějších zkušeností.  

Intencionálnost – prožitek je neoddělitelný od svého obsahu. 

Nepřenositelnost – prožitek je zcela individuální záležitost a je nesdělitelný. 

Komplexnost – prožívání se nezužuje na racionální či emocionální zaujetí, nutnou 

podmínkou pro získání silné prožitkovosti je zapojení obou zmíněných složek (Hanuš, 

Chytilová, 2009). 
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V průběhu času se pak děti učí vciťování prostřednictvím mezilidských setkávání. 

J. proto nezbytné poskytovat a nabízet dětem dostatek podnětných situací, ve kterých 

ohou tuto schopnost postupně rozvíjet. Velkou roli zde hraje „dospělý vzor“ – rodič, 

pedagog, který by měl být ve svém projevu – artikulaci, gestech mimice, pro dítě dobře 

čitelný, jelikož „učení nápodobou“ je v tomto procesu velmi důležitým aspektem.  

Rozvíjení empatie, které je bezesporu pro dítě prospěšné, může mít svá úskalí 

v přílišném vcítění se do situace a prožívání druhého člověka, což zapřičiňuje, že dítě 

není schopno zaujmout patřičnou míru odstupu. Právě umění, zejména ve spojení 

s dramatizací je vnímáno jako dobrý prostředek pro rozlišování hranice mezi vcítěním 

a odstupem. 

 V souvislosti s vytvářením empatických bublin, založeným na vciťování a silném 

magnetismu, je třeba zmínit i estetickou distanci, která je rovněž podmínkou estetického 

nebo uměleckého zážitku a estetického hodnocení. Přesto, že jsme situací pohlceni, 

prožíváme radost, smutek, strach, jsme schopni stále si uvědomovat, že je to „jako“ 

situace, a jsme schopni ji plně prožívat bez potřeby prakticky jednat. Dětem 

je schopnost estetické distance dána i v běžném životě, neboť velmi mnoho činností 

probíhá na bázi, že je to jenom „jako“. Přesto je třeba estetickou distanci kultivovat tak, 

aby míra distance byla vyvážená a dítě bylo schopno rozlišovat kvalitní estetický 

zážitek od povrchního. Úkolem pedagoga je při plánování výtvarné činnosti hledat 

rovnováhu mezi vciťováním se a držením si odstupu, neboť hranice je velmi křehká. 

Velmi dobrým prostředkem je po činnosti vedení reflektivního dialogu, který nám 

umožňuje srovnání různých náhledů na výtvarnou akci či umělecké dílo, objevování 

estetické kvality, formulaci vztahu mezi formou a obsahem.  

Estetický zážitek lze reflektovat nejen dialogem, ale i jiným způsobem - mimikou, 

gestem, tancem, čímž se dítě učí rozmanitým způsobům zacházení se svými emocemi 

a rozvíjí své výrazové prostředky. S reflektivním dialogem úzce souvisí hodnocení, 

které by mělo dítě především rozvíjet a upevňovat jeho silné stránky osobnosti.  

S ohledem na realizaci výtvarných akcí v praktické části mé diplomové práce je třeba 

zmínit se o specifických stránkách dětského vnímání, jako o součásti psychické stránky 

člověka, které je pro výtvarnou výchovu jednou z nejdůležitějších. Kvalita vnímání úzce 

souvisí se schopností zaměřit a udržet pozornost. Vnímání ve výtvarné výchově 

je vysoce dynamická aktivita, která je obvykle spojena s hrou. Slavíková uvádí, 



54 

že vyžaduje dovednost rozlišovat, třídit a uspořádat vnímané jevy (Slavíková, 2010, 

s. 138). Ze strany pedagoga je třeba nabízet dětem takové „věci k dívání“ (Slavíková, 

2010, s. 138), umožňující bohatý a přitažlivý výtvarný zážitek.  

S rostoucím věkem dítěte se mění vnímání předmětů spojených s okolním světem. 

Vnímání barev, rozlišování jejich odstínů, experimenty při míchání a zapíjení obohacují 

vnitřní život dítěte a rozvíjejí jeho kulturní a intelektuální dispozice, stejně jako aktivní 

vnímání dalších výtvarných prvků, které je třeba dítěti nabízet, přesto, že s mnoha 

z nich ještě neumí pracovat a ve výtvarné činnosti je uplatnit.  

Specifické je i vnímání přírody, kterou děti na rozdíl od dospělých vnímají mnohem 

barvitěji a s větší mírou fantazie. Zařazování land – artového umění do výuky výtvarné 

výchovy se jeví jako velmi vhodný prvek, který ji obohatí o další rozměr, děti k přírodě 

získávají zcela jiný vztah, založený na hlubším poznání, učí se ji vnímat, pracovat s ní, 

přetvářet a doplňovat, stávat se její součástí. Do činností spojených s přírodou 

se výrazně promítá ekologická tématika. Jak uvádí Babyrádová (2002, s. 121) je 

například ritualizace stromů nebo jejich částí významným symbolem, spjatým 

především s příchodem jara. Zmiňuje důležitost vnímání stromu jako něčeho člověku 

velmi blízkého, co si zaslouží respekt a úctu. Není tedy náhodou, že se na mnoha 

místech světa konají svátky stromů.  

 U dětí velmi často dochází k personifikaci – oživování přírodních jevů, které pak 

ve výtvarné tvorbě prezentují. Fantazijní představy se velmi často odvíjejí od toho, 

co dítě samo zažilo a s přibívajícím věkem se stávají bohatší. Land art je tedy úzce 

propojen s vnímáním přírody a situován do venkovních prostor. Z pedagogického 

hlediska nabízí řadu možností, jak dětem zprostředkovat výtvarnou tvorbu uprostřed 

přírody a zároveň je vézt k poznání, jak moc je pro život člověka v naší přetechnizované 

době důležitá. Jako vhodné aktivity se nabízí propojení land artu s bodyartem, 

kdy pomocí barev použije dítě určitou část svého těla na splynutína se zemí, stromem 

či skálou, tak jak to můžeme názorně spatřit například na dílech Ann Mendietty. 

 Nezastupitelnou roli v životě dítěte hraje používání pojmů a symbolů, pomocí nichž 

dítě rozvíjí svůj vnitřní svět bez závislosti na vnějších podnětech. Právě toto 

je pro výtvarnou tvorbu klíčové, protože díky tomu se stává námětově i tvarově bohatší. 

Fantazijní představy však mohou také vyvolávat strachy a úzkost a zde se právě 

výtvarný projev nabízí jako prostředek k jejich „odžívání“. Úkolem pedagoga 
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je poskytnout na tvorbu dostatek času a vytvořit klidné, podporující a bezpečné 

prostředí pro dětskou výtvarné vyjadřování. 

Velmi důležitou úlohu hraje pedagogické působení v otázce rozvíjení hloubky a kvality 

estetických zážitků. Slavíková říká, že pomáhat dětem rozvíjet jejich estetické cítění, 

to vlastně znamená učit je nacházet kulturní formy pro nejpřiléhavější vyjádření 

a vnímání citově náročných zážitků, zejména těch, které jsou spjaté se vztahy k druhým 

lidem a obecně ke všemu, na čem člověku hodně záleží.  

2.1 Prvky moderního umění ve výtvarné výchově 

Do výtvarné výchovy stále více pronikají prvky moderního umění, které se stávají 

bohatým zdrojem inspirace pro výuku, kterou ozvláštňují, aktualizují a činí ji zajímavou 

a pestrou.  

Konceptuální umění, které je zmiňováno již v teoretické části mé práce, především 

v souvislosti s osobností Marcela Duchampa, klade důraz na myšlenku a prožívání 

a nikoli na samo vzniklé dílo. Děti vede k přemýšlení nad tvořivou výtvarnou prací, 

k diskuzi a k alteraci díla. Podnětné prostředí ve kterém jeho tvorba vzniká se pak stává 

prostorem pro jeho další výtvarný rozvoj, v němž uplatňuje svoji individualitu.  

Akční umění, vedle již výše zmíněného land artu, je rovněž prvkem oživujícím 

mnohdy klasickou frontální výuku výtvarné výchovy, vede děti k aktivnímu vnímání 

a prožívání okolního světa a prostřednictvím akce – hry , rozvíjí jejich sociální 

kompetence, jakož i osobnost celkově. Používání převleků, masek, různých rekvizit, 

sloužících například k realizaci živých obrazů, to vše dodává výuce na poutavosti. 

Akční – gestická malba posiluje rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity 

a v neposlední řadě komunikaci a argumentaci nad hotovým dílem. Její zařazení 

je pro děti vítaným zpestřením výuky. Jak uvádí Babyrádová (2002, s. 228) je obraz 

předmětná zpráva o psychické události. Stává se tedy okamžitou výpovědí o vnímání 

a prožívání dítěte. Ve své praxi jsem jako příklad dětem uvedla obrazy Michaela 

Rittstejna, které se staly východiskem pro jednu s praktických částí mé diplomové 

práce.  
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2.2 Galerijní a muzejní edukace 

V úzkém kontextu s Rámcovým vzdělávacím plánem je zde řešena problematika 

edukačních programů v galeriích a muzeích. „Galerie a muzea by měly být místy, 

kde se učitelé i jejich žáci setkávají s novými podněty, které dosud nemusí být 

kodifikovány, popsány a zapracovány do běžných představ o podobě a obsahu umění. 

Proto je nezbytné, aby galerijní a muzejní pedagogika informovaně vstupovala 

do kontextů, jež určují obsah výtvarné výchovy ve školách. Klíčem k posuzování tohoto 

aspektu muzejních a galerijních programů je jejich vztah k Rámcovým vzdělávacím 

programům (RVP) pro jednotlivé typy a stupně škol (Kitzbergerová, 2005, s. 23, I).“ 

Horáček pracuje v souvislosti s touto tématikou s pojmem galerijní a muzejní animace. 

Fulková tento pojem zpřesňuje a používá název edukace. Jak uvádí v rozhovoru 

s Kafkovou, pojem animace se v současné době projevuje jak v pedagogice, tak 

v souvislosti s organizovanou zábavou, která však s profesionálními edukativními 

modely nemá nic společného. Zprostředkování umění však neoznačuje pouze odbornou 

práci přímo v prostředí galerie, ale také publikační činnost a zpřístupňování umění 

v médiích, školách, výstavách a veletrzích. Období profesionalizace zprostředkování 

umění vnímáme od 60. let. Horáček uvádí, že jistý iniciační vliv na tuto skutečnost mělo 

právě akční umění. Pro navázání dialogu s uměleckým dílem jsou podle Horáčka 

důležité tři vzájemně se prolínající zdroje informací – samo výtvarné dílo, jeho dobový 

kontext spojený s osobností autora, dále výsledky dosavadních zkoumání a názory 

historiků umění a v neposlední řadě naše vlastní vnímání a prožitek. Proces kontaktu 

s výtvarným dílem pak vede k možnostem bohatších zážitků a zízkávání nových 

zkušeností. Tento proces by měl nejen upoutat pozornost k uměleckému dílu, ukázat 

jeho místo v dějinách umění, nacházet vztah uměleckého sdělení v kontextu soudobého 

vnímání světa, ale jeho prostřednictvím by měla být aktivovány osobnostní tvůrčí 

schopnosti a upevňovány sociální vztahy mezi účastníky. 

Žákům by tedy mělo být co nejčastěji umožněno navštěvovat výstavní prostory galerií 

a muzeí a vedle poznávání uměleckých hodnot děl v širších kulturních a sociálních 

souvislostech kultivovat svůj vztah k umění. Jednou ze základních podmínek návštěvy 

výstav je připravenost žáků. To je úkol pro učitele, který sám musí mít k umění vztah 

a je schopen zprostředkovat žákům dialog s uměleckým dílem. Žáci musí být připraveni 

na to kam a proč se na výstavu chystají a co zde mohou očekávat. Učitel má možnost 

využít řadu zdrojů, kterými žáky na návštěvu výstavy připraví, ať už se jedná 



57 

o publikace s uměleckými díly, encyklopedie, webové stránky, artlist – databáze 

současného umění. Návštěvou výstavy nerozumíme jen společnou prohlídkou 

uměleckých děl, komentovanou učitelem či průvodcem, ale klademe důraz 

na samostatnou aktivitu žáka, rozvíjení vizuální gramootnosti, navázání dialogu 

s uměleckým dílem, hodnocení. Často je možné na návštěvu výstavy v hodinách 

výtvarné výchovy navázat vhodně zvoleným tématem a reflektovat na ni vlastní tvorbou 

žáků. 

Aby žáci byli schopni bohatost uměleckých děl vnímat, je třeba stále pracovat 

na rozvíjení jejich vizuální gramotnosti.  

Již na prvním stupni začínáme žáky učit umělecká díla vnímat, ale učíme je vnímat 

i díla spolužáků. Zde jde především o rozvíjení vzájemné komunikace a to tak, že žáci 

v této diskuzi nad vlastní tvorbou a tvorbou spolužáků dokáží práci argumentovat 

a ohodnotit. Rozvíjením této schopnosti zároveň naplňujeme učivo ŠVP – ověřování 

komunikačních účinků. 

Z hlediska učiva je velmi důležitý rozvoj smyslové citlivosti, protože právě z ní 

vycházejí tvořivé procesy. Dítě se od narození setkává s mnoha smyslovými vjemy, 

kdy největší roli hrají především vjemy vizuální a haptické. Teprve později vnímá 

podněty další a učí se je přirozeně spojovat. V rámci výtvarné výchovy jde především 

o rozvoj vnímání vizuálního ve spojení s haptickým a sluchovým. K tomuto lze využít 

velké množství výtvarných her, které spojení vizuálního, haptického, sluchového, 

ale i ostatních (čich, chuť) zahrnují. Žáci tedy nemusí pouze kreslit a malovat, 

ale pracují s objekty, všímají si prostoru, kde žijí, mohou různými způsoby reflektovat 

přírodu, vesnici, město, mohou tvořit z přírodních materiálů, prostřednictvím řeči těla 

se navracet k rituálům a lidovým zvykům a výtvarně je ztvárnit.  

Uplatňování subjektivity je jedním z dalších úkolů, ke kterému má být žák učitelem 

veden. Nabízí se zde možnost propojení výtvarné výchovy s dalšími předměty – 

slohovou, literární a komunikační výchovou, kde žák může propojit svoje emoce 

s dílem uměleckým i vlastní tvorbou.  

Ověřování komunikačních účinků vede žáky k argumentaci nad vlastní výtvarnou prací, 

ale i k argumentaci nad uměleckým dílem. Rozvíjí zároveň kritické myšlení.  

2.3 Klíčové kompetence žáka a učitele 
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Součástí RVP jsou klíčové kompetence, které je třeba v rámci výtvarné výchovy 

naplňovat. Jedná se o:  

1. Kompetence k učení – ve výtvarné výchově se žák učí rozpoznávat prvky 

vizuálně obrazného vyjádření, učí se porovnávat různé interpretace uměleckých děl 

i vlastní tvorby s ostatními spolužáky, aktivně pracovat na zadaném problému, s pomocí 

učitele stanovit a upřesnit kritéria hodnocení. 

2. Kompetence k řešení problémů přispívá k aktivnímu a zdárnému plnění 

zadaných úkolů v rámci hodin výtvarné výchovy. Žáci musí řešit nejenom postup práce, 

přípravu materiálu, časovou dotaci, ale i hodnocení nejen své, ale i práce spolužáků 

na základě předem zadaných kritérií. Učitel vede žáka k tomu, aby uměl svůj problém 

pojmenovat, zpřesňuje jeho vyjadřování k danému problému. 

3. Kompetence komunikativní – je začleněna v RVP do učiva jako ověřování 

komunikačních účinků. Vede žáky ke slovnímu hodnocení argumentaci a obhajobě 

nejen vlastní výtvarné práce, ale i práce druhých, k používání výtvarného jazyka – 

správnému užívání termínů, k interpretaci uměleckého díla, se kterým se setkává 

na výstavě, v umělecké publikaci či prostřednictvím artlistu – databáze současného 

umění. Tato kompetence je zároveň naplňována zejména při reflexích prací jednotlivých 

žáků. Reflexe probíhají nejen na konci hodin výtvarné výchovy, ale i v jejich průběhu, 

což je pro žáka velmi důležité. Učí se při nich reagovat na hodnocení učitele 

i spolužáků, učí se obhajovat svoji práci a argumentovat i v případě, že hodnocení není 

kladné, učí se souvislému, plynulému projevu, formuluje své myšlenky a naslouchá 

názoru druhých. 

4. Kompetence sociální a personální - k jejímu naplňování slouží skupinová 

práce, která je zejména u dětí na 1. stupni velmi oblíbenou aktivitou. Děti ve skupině 

kooperativně spolupracují, půjčují si pomůcky, vzájemně si pomáhají. Občas 

se setkáváme s dětmi, které tuto formu práce z různých důvodů odmítají. Je na učiteli, 

aby hledal vhodné metody a postupy práce a tyto děti zapojil a pomohl jim v budování 

sebedůvěry. Hodnocení na konci tvorby je velmi důležité a týká se nejen výsledku 

tvorby, ale i vzájemné spolupráce ve skupině. 

5. Kompetence občanská - její naplnění ve výtvarné výchově spočívá především 

v respektu k uměleckým dílům a jejich odkazu. U žáků bychom měli posilovat vědomí 

historické hodnoty kulturního dědictví, které zde bylo v dávných dobách vytvořeno 

a zároveň je vést k tomu, aby je chránili a nepoškozovali. Nejedná se jen o díla 
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malířská, ale i architektonická a sochařská.  

Na vznik uměleckých děl odkazujeme v kontextu doby, kdy vznikala a pomáháme 

žákům se v problematice orientovat a posuzovat informace, které z různých zdrojů 

získávají.  

6. Kompetence pracovní učí žáky používat různé pracovní nástroje, materiály 

a pomůcky, rozhodovat, který materiál je pro výsledný produkt nejvhodnější. Žák 

je veden k tomu, aby si zvolil takový postup práce, který povede ke zdárnému konci. 

Tyto kompetence by měl učitel po celou dobu školní docházky u žáků cíleně rozvíjet 

a pracovat na jejich upevnění.  

Velkou roli při všech realizacích výtvarných činností hrají rovněž kompetence učitele. 

Hazuková uvádí tři dimenze připravenosti učitele. Pro učitele výtvarné výchovy 

je naprosto nezbytná kompetence výtvarná, která zahrnuje obeznámenost s principy 

výtvarné výchovy, jež spočívají v respektování složení třídy žáků a jejich věku a dále 

schopnost motivovat žáky k výtvarným činnostem, volit vhodné výtvarné prostředky 

a náměty. Musí respektovat didaktické zásady přiměřenosti, uvědomělosti a trvalosti 

a názornosti. Poslední zmíněná však ve výtvarné výchově neznamená, že žáci 

napodobují práci učitelem vyhotovenou nebo jim už jako hotové dílo poskytnutou. 

Další z kompetencí je kompetence osobnostní. Zahrnuje schopnost učitele vytvořit 

prostředí, které bude pro děti bezpečné a motivující, musí se dobře orientovat 

v problematice svých žáků, aby jim byl nápomocen vnořit se plně do tvorby a pracovat 

s nasazením a zájmem. Velmi důležité je další vzdělávání učitele, kdy prostřednictvím 

kurzů a setkávání se s dalšími učiteli stejného oboru získává nové zkušenosti a náměty 

pro svoji další práci a cíleně tak pracuje na posílení svého profesního růstu. Jedním 

z velmi kvalitních nástrojů je také časopis Výtvarná výchova, který jak po teoretické 

tak po praktické stránce je velkým „pomocníkem“ učitele a zároveň přináší ucelený 

pohled na aktuální dění ve výtvarném umění.  

Kompetence psychodidaktická je společná pro učitele všech předmětů a vyvíjí 

se po dlouhou dobu. Projevuje se až při reálném kontaktu učitele s žáky. Ve výtvarné 

výchově se jedná o specifickou interakci učitel – žák, žák – žák, kterou by měl učitel 

umět zvládat. Učitel ve výtvarné výchově užívá jak verbální tak neverbální komunikaci 

a ve vyučovacím procesu nemůže spoléhat pouze na intuici. I zde je nezbytné, 

aby se učitel dále sebevzdělával a do výuky vnášel inovativní myšlenky a postupy.  
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2.4 Úkoly a obsahy ve výtvarné výchově 

Hazuková (1994, s. 19) mluví o úkolech jako o konkrétní cestě při dosahování 

a postupném naplňování cílů, vybírané učitelem z obsahu výtvarné výchovy a zadávané 

žákům jako problém řešení při výuce. Úkolem je tedy myšleno konkrétní zadání práce, 

která se ve svém závěru stane předmětem hodnocení a stanovení jeho kritérií. 

Nezbytnou součástí je vhodná motivace a přiměřenost zadaného úkolu věku žáka. 

To vše je nutné ke splnění vytčeného cíle. „Cíle ukazují na žádoucí změny 

ve schopnostech žáků, kdežto úkoly na bezprostřední společnou činnost žáků a její 

výsledky (Hazuková 1994, s. 19).“ Je možné v jedné hodině plnit i více úkolů v rámci 

jedné zadané práce a to zadáním úkolu, kdy žák plní dílčí cíle, které je možno hodnotit 

postupně. Výtvarný úkol může být formulován několika způsoby, podoba formulace 

pak určuje přístup žáka ke splnění zadaného úkolu. 

Úkoly zadávané v rámci výtvarné výchovy jsou úzce spjaty nejen s jejími cíli, ale také s 

jejími obsahy. Obsahy spjaté s poznatky, zážitky a zkušenostmi žáků jsou velmi 

vhodným a přirozeným východiskem pro výběr úkolů a musí být učitelem řádně 

promyšleny a zahrnovat v sobě, co a jakým způsobem chce rozvíjet a které kompetence 

naplňovat. Zadání by mělo být motivací k individuálnímu pojetí zpracování výtvarného 

úkolu.  

2.5 Můj vlastní pohled na zpracování námětů a učiva v hodinách 

výtvarné výchovy na 1. stupni. 

V hodinách výtvarné výchovy na 1. stupni nejen malujeme a kreslíme, ale snahou 

je zapojovat do realizace výtvarných úkolů co nejvíce smyslů a rozvíjet tak nejen 

tvořivost dětí, ale i komunikační účinky. Při zadávání úkolu je třeba zohledňovat, zdali 

je dítě typ spíše malířský a upřednostňuje práci v ploše s využitím barev, grafický, 

který lépe kreslí, jsou mu bližší obrysová řešení nebo plastický, který lépe kreslí, 

ale nerad pracuje s barvou a je mu bližší práce s hmotou. Závazným dokumentem, 

od jehož obsahu se odvíjí zadávání výtvarných úkolů je RVP. Zároveň se snažíme 

o průniky a přesahy výtvarné výchovy do ostatních vyučovacích předmětů. 

Na pravidelných metodických schůzkách učitelek 1. stupně naší ZŠ proto apeluji 

na realizaci artefiletických námětů a výtvarných akcí v hodinách výtvarné výchovy 

a na jejich pevné místo v tematických plánech jednotlivých ročníků. Zároveň 
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se vymezuji proti využívání těchto hodin jako zástupných za tzv. „hlavní“ předměty, 

jejichž učivo se v rámci výuky v daný den nepodařilo splnit.  

Vzhledem k tomu, že výtvarnou tvorbu i jiné umělecké aktivity lze plnit rozmanitými 

způsoby, zajímalo mě, zda a v jaké míře jsou specifické způsoby k uplatňování 

uměleckých aktivit - artefiletika a typy akčního umění, zakotveny v hodinách výtvarné 

výchovy na 1. stupni ZŠ. Dovolila jsem si proto oslovit nejen své kolegyně z 1. stupně, 

ale i učitelky výtvarné výchovy z jiných ZŠ a požádala jsem je o vyplnění krátkého 

dotazníku, jehož cílem je tuto problematiku zmapovat. Vycházím z předpokladu, 

že jako učitelky výtvarné výchovy by měly být s pojmem artefiletika a typy akčního 

umění obeznámeny.  

2.6 Dotazníkové šetření - výzkum  

Dotazníkové šetření patří mezi kvantitativní metody výzkumu. Dotazníky jsou zasílány 

či sděleny ústně vybrané skupině respondentů. Tato metoda umožňuje sesbírat velké 

množství dat s méně podrobnými informacemi. 

Dotazník, o jehož zpracování jsem požádala celkem třicet respondentů z řad pedagogů, 

obsahoval sedm otázek. Jedná se o dotazník polostrukturovaný. Pouze 20 respondentů 

dotazník odevzdalo, 10 se omluvilo a uvedlo praktické důvody, proč se výzkumu 

nezúčastní.  

2.6.1 Dotazník 

Artefiletika - je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, 

které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů 

(dramatických, hudebních, tanečních). Vizuální kulturou zde rozumíme výtvarné umění, 

vizuální stránky médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody. Cílem artefiletiky 

je obohacování kulturního kapitálů žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí 

a prevence psycho – sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit 

reflektovaných v žákovské skupině (Artefiletika.cz, 2018). 

Akční umění - je jednou z forem abstraktního umění. Časově ho řadíme do 2. vlny 

abstrakce, tj. do 50. let 20. století. Vychází z akční malby (action painting), 

která je druhem nefigurativní dynamické malby silně expresivního charakteru. Akční 

umění se nejvýrazněji prosazovalo v období 1960-1970 a bylo prezentováno v širokém 

záběru od spirituálních a estetických až po sociální a politické reakce. V českém 
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prostředí je tento termín chápán spíše jako zastřešující pojem pro všechny umělecké 

projevy, které zdůrazňují akci. Jedná se o projevy kladoucí důraz na svůj 

časoprostorový a vtělený rozměr (Angrešt, 2018). 

Vážené kolegyně a kolegové, v rámci své diplomové práce na téma Tělo jako živý 

obraz provádím dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit, zda a v jaké míře jsou 

specifické způsoby k uplatňování uměleckých aktivit - artefiletika a typy akčního 

umění, zakotveny v hodinách výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ. Dovoluji si vás proto 

požádat o zodpovězení otázek, jejichž účelem je zmapování této problematiky a ujišťuji 

vás, že dotazník je anonymní. 

S výsledky šetření budete po vyhodnocení dotazníku seznámeni a zároveň se těším, 

že vaše odpovědi budou pro ostatní respondenty inspirací. Předem vám děkuji za váš 

čas. 

1. Jak často zařazujete artefiletické náměty a realizaci jednotlivých typů 

akčního umění do hodin výtvarné výchovy? Zakroužkujte prosím jednu 

z možností.  

velmi často  - často - občas -  málo - velmi málo  

2. Náměty čerpám nejčastěji - (zakroužkujte prosím jednu z možností) 

a)  z odborné literatury. Uveďte prosím z jaké. 

b) na základě svých zkušeností vymýšlím vlastní náměty  

c) využívám obě varianty  

3. Jako úvodní motivaci využíváte: ( zakroužkujte prosím jednu z možností) 

a) motivační pohádku 

b) dramatické aktivity – jaké? 

c) obě možnosti 

4. Zakroužkujte prosím, které z typů akčního umění zařazujete do hodin 

výtvarné výchovy? (happening, body art, akční malba, performance, land art)  

5. Uveďte prosím důvody, které Vám znemožňují zařazovat tyto aktivity 

do výuky ještě častěji. 

6. V čem vidíte největší přínos zařazování těchto aktivit? 

7. Napište prosím, na co konkrétního se zaměřujete při sebereflexi po ukončení 

vyučování, co konkrétního z ní pro Vás vyplývá a jak výsledky sebereflexe dále 

ve své praxi využíváte. 
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Nyní se budu postupně věnovat vyhodnocení jednotlivých otázek.  

1. Jak často zařazujete artefiletické náměty a realizaci jednotlivých typů akčního 

umění do hodin výtvarné výchovy? Zakroužkujte prosím jednu z možností.  

velmi často  - často - občas -  málo - velmi málo 

8 odpovědí - občas  

6 odpovědí – málo 

6 odpovědí - velmi málo  

2. Náměty čerpám nejčastěji - (zakroužkujte prosím jednu z možností) 

z odborné literatury. Uveďte prosím z jaké. 

na základě svých zkušeností vymýšlím vlastní náměty  

využívám obě varianty  

15 odpovědí – z odborné literatury - Výtvarná dramatika v ped. praxi 

Hry pro rozvoj emocí a komunikace 

Výtvarné čarování 

3 odpovědi – na základě svých zkušeností  

2 odpovědi – využívám obě varianty  

3. Jako úvodní motivaci využíváte: (zakroužkujte prosím jednu z možností) 

motivační pohádku 

dramatické aktivity – jaké? 

obě možnosti 

17 odpovědí – motivační pohádku  

2 odpovědi – dramatické aktivity  - pantomima, hra na sochy, živý obraz 

1 odpověď – obě možnosti 

4. Zakroužkujte prosím, které z typů akčního umění zařazujete do hodin 

výtvarné výchovy? (happening, body art, akční malba, performance, land art)  

7 odpovědí – body art     

6 odpovědi – akční malba  

3 odpovědi – land art spojený s body artem 

4 odpovědi - body art, akční malba, land art 

5. Uveďte prosím důvody, které Vám znemožňují zařazovat tyto aktivity 

do výuky ještě častěji. 
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Nejčastější odpovědí byla nedostatečná časová dotace hodin výtvarné výchovy. 

Respondentky shodně uváděly - 20, že příprava a realizace výtvarné akce 

je časově velmi náročná a tudíž nenacházejí dostatečný časový prostor. Některé 

z nich – 5 - uvedly, že k realizaci artefiletických námětů se necítí dostatečně 

kompetentní a 3 respondentky uvedly, že jim v častějším zařazování těchto 

aktivit brání složení třídního kolektivu – problémoví žáci. 

6. V čem vidíte největší přínos zařazování těchto aktivit? 

Nejčastější odpovědí – 15 - bylo ozvláštnění hodin výtvarné výchovy, kdy tyto 

aktivity umožňují zcela jiný přístup k plnění výtvarných úkolů. Další odpovědi – 

17 - se shodovaly v tom, že jsou tyto aktivity u dětí velmi oblíbené a daří 

se do nich zapojit všechny děti. 

7. Napište prosím, na co konkrétního se zaměřujete při sebereflexi po ukončení 

vyučování, co konkrétního z ní pro Vás vyplývá a jak výsledky sebereflexe dále 

ve své praxi využíváte. 

Odpovědi se shodují v tom - 20 -, že při sebereflexi se kolegyně zaměřují 

především na to, bylo – li splněno učivo a cíl a zda zvolená metoda a forma 

práce byla pro žáky přínosná z hlediska jejich výtvarného a samozřejmě 

i osobnostního rozvoje. Z výsledků sebereflexe vycházejí při plánování dalších 

aktivit. 

2.6.2 Vyhodnocení 

Za pozitivní považuji fakt, že všech 20 respondentů, kteří se výzkumu zúčastnili, 

do hodin výtvarné výchovy tyto aktivity alespoň občas zařazuje. Nejčastějšími typy 

akčního umění, které jsou v hodinách výtvarné výchovy realizovány, je body art, akční 

malba a land art, popřípadě jejich kombinace. Úvodní motivace probíhá téměř u všech 

realizovaných akcí formou motivační pohádky. Zároveň většina respondentů uvedla, 

že náměty čerpá z odborné literatury a uvedla konkrétní tituly. Odpovědi respondentů 

se shodovaly v tom, že důvodem k častějšímu zařazování těchto aktivit do hodin 

výtvarné výchovy je jejich malá časová dotace v učebních plánech, neboť tyto aktivity 

jsou nejen z hlediska časového velmi náročné. Některé kolegyně uvedly, že se necítí 

dostatečně kompetentní k realizaci těchto aktivit a ve třech případech jim 

to neumožňuje složení třídního kolektivu – problémoví žáci. Jako přínos do hodin 

výtvarné výchovy uvedla většina respondentů jejich ozvláštnění a fakt, že se do těchto 
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aktivit daří zapojit všechny žáky. Při sebereflexi se všichni respondenti zaměřují na to, 

zda byl splněn cíl a zda aktivita přispěla k výtvarnému a osobnostnímu rozvoji dětí.  

Jako metodu realizace výzkumu jsem zvolila dotazníkové šetření. Jedním z velkých 

problémů bylo získat odpovídající počet respondentů. Velmi neefektivní se ukázala 

cesta posílání a vyplňování dotazníků přes internet, protože v mnoha případech 

je potencionální respondenti přijali, ale dále s nimi nepracovali. Ukázalo se, že osobní 

kontakt a následná diskuze byly mnohem přínosnější. Příště bych tedy rozhodně volila 

pouze tuto cestu.  

Osvědčilo se mi, že jsem na začátku dotazníku napsala, co jednotlivé pojmy znamenají. 

Několik respondentů uvedlo, že jim to velmi pomohlo se v problematice dotazníku 

zorientovat. 

Na základě vyhodnocených odpovědí se domnívám, že by bylo velmi přínosné pořádat 

pro učitele výtvarné výchovy na 1. stupni vzdělávací a sebezkušenostní semináře, 

které by zvýšily jejich kompetenci při realizaci výtvarných aktivit. Vzhledem k tomu, 

jak nesporný význam tyto aktivity pro rozvoj dětské osobnosti mají, by bylo žádoucí, 

aby i z hlediska časové dotace bylo učitelům umožněno je realizovat.  

2.7 Praktická část – realizace výtvarných úkolů 

2.7.1 Dialog s uměleckým dílem 

Místo konání: návštěva galerie Václava Špály v Praze, výstava obrazů Michaela 

Rittsteina s názvem „ Kurzy začínají na podzim“ 

Žáci 5. ročníku ZŠ Kvílice, okres Kladno.  

Východiskem k realizaci výtvarného úkolu se stala akční malba, jako jeden z typů 

akčního umění. „Práce s uměleckým dílem a později součást předmětu výtvarné 

výchovy zvaná výtvarná kultura dnes také obohacuje soubor námětů pro výtvarně 

výchovné činnosti. Ke klasickým metodám přistupuje bližší kontakt s uměleckým dílem, 

jenž motivuje vlastní výtvarné aktivity žáka. Využívá jeho veškerých výtvarných 

zkušeností – vciťování, intuitivní komunikaci s uměleckým dílem, analýzu výtvarného 

jazyka, který umělec použil atd. (Roeselová, 2000, s. 17).“ 
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Náš výtvarný úkol se skládá ze tří částí, první je seznámení dětí s pojmem akční malba 

a s jeho obsahem, který je ilustrován prostřednictvím videa na stránkách Youtube.com 

(2009) Muzeum umění Olomouc - malířský workshop s Michaelem Rittsteinem.  

Děti ve třídě na interaktivní tabuli zhlédly působivé video, v němž bylo názorně 

ukázáno, jak Michael Rittstein pracuje svým osobitým způsobem s barvou, její 

pastozitou a jak pomocí gest a za použití různých rekvizit tvoří své obrazy. Osobnost 

umělce a jeho umělecká díla jsem dětem přiblížila prostřednictvím databáze Art list. 

(Muzeum umění Olomouc, 2009). 

Návštěva galerie 

Naše škola se nachází v malé vesnici, vzdálené 11 km od královského města Slaný 

a děti nemají příliš často příležitost navštěvovat výstavní prostory. Samotná návštěva 

Galerie Václava Špály v Praze byla tedy pro ně vzácnou událostí, neboť pro většinu 

z nich to byla vůbec první zkušenost s návštěvou prostoru galerie, spojenou s výstavou 

obrazů. Na výstavu jsme se pečlivě připravovali, důraz jsem kladla na to, jak se 

v prostoru galerie mají jako návštěvníci chovat. Děti dostaly kartičky s otázkami 

k vybraným dílům, na které zaznamenávaly své odpovědi. Pozornost dětí jsem se 

snažila zaměřit především na umělecká díla s obsahem adekvátním jejich věku. 

Cíl: rozvoj smyslového vnímání, porozumění uměleckému dílu, vnímání uměleckého 

díla.  Prostřednictvím otázek a hledání odpovědí na ně v přímém kontaktu s uměleckým 

dílem rozvoj komunikačních účinků – interpretovat to, čemu jsme porozuměli, rozvoj 

kritického myšlení, v následné vlastní tvorbě uplatňování subjektivity.  
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Obrazy Michaela Rittsteina očima dětí - autentické odpovědi  

1. obraz 

Obrázek 26 Tvorba Michael Rittstein 

 
Zdroj: vlastní 

1. otázka – Co vidíš na obraze? 

Odpovědi: Prase 

Tlusté prasátko 

Prase a odráží se ve vodě 

Rozpárané prase 

2. otázka – Jak na tebe obraz působí? 

Odpovědi: Je to divný 

To prase je nějak naštvaný 

Ba ne, je to pěkný 

Já se na to nechci dívat (chlapec s ADHD si dává kapuci přes obličej) 
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3. otázka – Co myslíš, že se praseti stalo? 

Odpovědi: Sežralo citron 

Roztrhal ho vlk 

Vypadá udýchaně, asi před někým utíká… 

4. otázka – Udělali byste něco s barvami na obraze? 

Odpovědi: Já bych dala do rohu žlutou (jako sluníčko) 

Udělal bych to prase celé růžové, abych neviděl ty střeva 

Přikryl bych ho dekou 

2. obraz 

Obrázek 27 Tvorba Michael Rittstein 

 

Zdroj: vlastní 

1. otázka – Co vidíš na tomto obraze? 

Odpovědi: Skřítky 

Andělíčka 

Koncert 
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2. otázka – Jak na tebe obraz působí? 

Odpovědi: Je to vystoupení, jako když jsme byli my 

Je to divný, ten jeden skřítek vypadá jako Ferda Mravenec  

(ty jeho nohy a zadeček) 

3. otázka – Vyřešili byste jinak barvy na obraze? 

Odpovědi: Ta červená vepředu je fakt divná, já bych jí smazal 

Nedal bych po stranách ty černé stromy a jeřáby 

Žluté mikrofony jsou jako slepičí nohy 

3. obraz 

Obrázek 28 Tvorba Michael Rittstein 

 

Zdroj: vlastní 

1. otázka - Poznáte, co je ztvárněno na obraze? 

Odpovědi: Nějaká můra 

Barevná voda 

Unavená můra 
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2. otázka - Jak byste obraz pojmenovali? 

Odpovědi: Můra s cvičícíma lidma 

Barevné letadlo 

Neklidná můra 

3. otázka - Jak na vás působí barvy na obraze 

Odpovědi: Neklidně 

Jsou hodně pestrý 

Chaotické 

4. otázka - Proč si myslíte, že pan malíř zvolil právě tyto barvy? 

Odpovědi: Asi neměl dobrou náladu 

Chtěl nakreslit barevnou vodu 

Aby nás to zaujalo 

5. otázka - Pokuste se pojmenovat, co vidíte na detailech obrazu. Jak na vás 

působí obývací pokoj, krajina, detail pasoucích se krav? Co nám tím chtěl pan 

malíř sdělit? 

Obrázek 29 Tvorba Michael Rittstein 

 

Zdroj: vlastní 

Odpovědi: Ta příroda je jenom černobílá, vypadá to, že je tam nějaká bouře, 

asi velký vítr… 

Kravičky se pasou, působí to klidně, pan malíř si hraje s barvami, vypadají 

jako kráva Milka… 

V obýváku je uklizeno, vládne tam pohoda, je tam hodně knížek…. 
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6. otázka - Co dělají lidské postavy na křídlech můry? 

Obrázek 30 Tvorba Michael Rittstein 

 

Zdroj: vlastní 

Odpovědi: Posilují 

Cvičí jógu 

Lezou nahoru a dolů 

Úkol pro děti: Porovnej detail obývacího pokoje z předchozího obrazu s modrým 

obrazem. Zamysli se nad významem slova domov a jeho výtvarným ztvárněním. Zkus 

popsat, jak na tebe obě díla působí. Hledej rozdíly. 

Obrázek 31 Tvorba: Michael Rittstein 

 

Zdroj: vlastí 
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Odpovědi dětí: Koupelna vypadá divně, neuklizeně, jako v paneláku. 

Kočka vypadá jako instalatér. 

Ten člověk je tam opuštěný, je tam strašný nepořádek. 

Ten pán vypadá opuštěně, jako by žil jen s tou kočkou.  

Z obrazu je mi zima a taky tam je otevřené okno…. 

Porovnání: V obýváku to vypadá, že jsou všichni spolu v pohodě, pán je opuštěný. 

Jsou tam veselé barvy – v tom obýváku, koupelna je fakt příšerná 

Radši bych bydlel v tom obýváku, ta koupelna se mi vůbec nelíbí. 

Závěr: Děti byly výstavou nadšeny, v galerii se chovaly vzorně a obrazy si pozorně 

prohlížely a společně komentovaly své postřehy. Přínosné bylo, že si odpovědi mohly 

ihned zaznamenávat k otázkám na kartičky. Při závěrečné reflexi se jim odpovědi lépe 

porovnávaly a snáze se jim argumentovaly. 

Naše práce – akční malba  

Cíl: rozvíjení smyslové citlivosti – prvky vizuálně obrazného vyjádření. Děti využívaly 

barvy v ploše – kombinace a proměny barev - gestická malba  

Uplatňování subjektivity – děti tvořily na základě momentální nálady, volily adekvátní 

barvy, které jejich pocity a náladu vyjadřovaly 

Ověřování komunikačních účinků - děti vzájemně porovnávaly své práce, 

argumentovaly svůj postup. Důležitým komunikačním bodem byla závěrečná reflexe, 

kdy žáci svoje díla obhajovali. 

Očekávané výstupy podle RVP ZŠ 

Tímto řešením výtvarného problému jsem sledovala plnění těch očekávaných výstupů, 

kdy žák užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku, 

nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu 

zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly, uplatňuje je v plošné tvorbě. Dále jsem 

dbala na nalézání komunikace v sociálních vztazích a zapojení obsahu vizuálně 

obrazných vyjádření do společné diskuze. 

Techniky a organizace práce 

Žáci použili formát čtvrtky A3, temperové barvy, tekutý škrob, štětce, dřívka, hřeben, 

kusy starého kartonu, klíče. Tekutým škrobem, do kterého rozmíchali libovolnou barvu, 

nejprve potřeli celou plochu A3 a do mokrého podkladu začaly postupně zapíjet barvy, 
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které volily dle své momentální nálady. Pracovali zcela intuitivně. Barvy nanášeli prsty, 

štětci, kouskem kartonu. Vznikaly velmi zajímavé barevné obrazce, do nichž ještě 

následně zasahovali různými předměty, jichž využívali k práci s pastozitou barev 

k dotváření finální podoby vlastního díla. 

Obrázek 32 Žáci vytváří akční malbu 

 

Zdroj: vlasní 

Obrázek 33 Žáci při tvorbě akční malby 

 

Zdroj: vlasní 
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Reflexe: Výtvarný úkol děti zaujal, protože ještě nikdy netvořily na základě dialogu 

s uměleckým dílem. Projevily přání znovu některou z pražských galerií navštívit. 

Při realizaci výtvarného úkolu experimentovaly s barvami a jejich hustotou a na základě 

svých pocitů tvořily. Při závěrečném hodnocení argumentovaly výsledné dílo 

a porovnávaly svoji práci s ostatními. 

Závěr: 

Na tomto výtvarném úkolu pracovali žáci 5. ročníku, inspirováni tvorbou Michaela 

Rittsteina a motivováni jeho obrazy. Děti zažily práci s novým materiálem – tekutým 

škrobem, díky kterému byly barevné experimenty mnohem zajímavější. V závěrečné 

reflexi ocenily především to, že nebyly vázány předem daným tématem, ale mohly zcela 

svobodně, pouze na základě vlastní intuice, tvořit. Ve vzájemné komunikaci 

argumentovaly výsledek své práce a diskutovaly nad zvolenou škálou barev, která měla 

vyjadřovat jejich pocity a náladu. Společně vymýšlely obrazům názvy. 

Obrázek 34 Akční malby žáků 

 

Zdroj: vlastní 

Sebereflexe: 

Po celou dobu realizace této výtvarné akce jsem zažívala radost z toho, jak byly děti 

námětem nadšené a jak se jim dařilo nechat se působením výtvarných děl a vlastní 

realizací námětu doslova pohltit. Cíl, který jsem si určila, se podařilo splnit. Všechny 

děti kritéria k závěrečnému hodnocení naplnily. 
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Shrnutí poznatků s učitelkami 1. stupně 

Kolegyně se společně shodly, že téma bylo žáky dobře zpracováno. 

„Mně se líbí, že každý ten obrázek je opravdu jiný, jakoby to ty jejich emoce opravdu 

vyjadřovalo (Alena, 43 let).“ 

Některé z nich však namítaly, že cesta k uskutečnění této akce jim připadá příliš 

zdlouhavá – přes ukázku videa procesu tvoření Michaela Rittsteina, vlastní zkušenost 

dětí s prostorem galerie, navázání dialogu s uměleckým dílem a teprve pak realizace 

akce. Vlastní přípravu výtvarného úkolu některé vnímaly také jako příliš 

komplikovanou z technického hlediska – uvaření škrobu, vysvětlení úkolu, experimenty 

s barvami, příprava pomůcek a následný úklid. 

„Vypadá to dobře, ale je to šíleně zdlouhavé, já bych měla strach, že v té galerii něco 

vyvedou, to je zázrak, že jste to zvládli. Ty obrázky jsou hezky barevné, ale to muselo být 

hrozné to pak uklízet (Jana, 40 let).“ 

Jako problém vnímaly i práci dětí mimo lavice, kdy si děti mohly vybrat místo, 

kde se jim bude dobře tvořit, a vyjadřovaly obavy, jak řešit případnou nekázeň, která 

ovšem nenastala, protože děti byly prací doslova pohlceny. Výsledek výtvarné akce 

však hodnotily pozitivně a následná výstava v naší malé školní galerii „v Mezipatře“ 

vzbudila velký zájem. Mezi klady zařadily použití pro ně nové techniky a projevily 

zájem si ji se svými dětmi rovněž vyzkoušet. 

„Chci to s dětmi určitě také vyzkoušet, pouze tu galerii v Praze vynechám a ukážu jim ty 

obrazy na interaktivní tabuli, ale ta práce s barvami je bude určitě bavit a budou rádi, 

že mohou malovat na podlaze (Vladěnka, 52 let).“ 

2.7.2 Výtvarná akce – Probouzení lesa – land art a body art 

Místo konání: Les v blízkosti zaniklé osady Kejkol, Dívčí skála.  

Žáci 5. ročníku ZŠ Kvílice, okres Kladno.  

Východiskem k realizaci této výtvarné akce se stal pradávný rituál, spojený s vítáním 

jara a probouzením stromů. Tyto obřady realizovala již v minulosti řada akčních 

umělců, jedním z nich byl například Milan Kozelka nebo Vladimír Havlík. 
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Obrázek 35 Milan Kozelka - Vítání jara 

 

Zdroj: Ceskatelevize.cz, 2013 

Obrázek 36 Vladimír Havlík - Zahřívání stromu 

 

Zdroj: Vvp.avu.cz, 2018 

Místo realizace akce jsem volila záměrně v lese, vzdáleném asi jeden kilometr od naší 

školy. Toto místo je opředené mnoha tajemstvími a nachází se v blízkosti skal, 

které pocit tajemna ještě umocňují. Dětem jsem ukázala fotografie z akcí, realizovaných 

akčními umělci, a diskuze nad jejich obsahem se stala motivací pro naši akci. 

Jedná se o příklad, jak je možné akční umění spojené s rituálem vhodně zařadit 

do hodin výtvarné výchovy. Tato práce je pro děti velmi přitažlivá a dává jim prostor 

uplatnit svoji fantazii a výtvarně se realizovat uprostřed přírody. Téma navíc přesahuje 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZj7SbooraAhXLhqQKHY-ABjsQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ceskatelevize.cz/porady/10419676635-fenomen-underground/413235100221001-ve-stinu-zelezne-opony/8694-milan-kozelka/&psig=AOvVaw2jQTLA6x0C1K7HjzMJyCci&ust=1522163271133756
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do učiva Český jazyk a literatura, kdy jsme se lidovými tradicemi a rituály s nimi 

spojenými zabývali, a zároveň zahrnuje učivo Hudební výchovy a v neposlední řadě 

Prvouky a Přírodovědy. Výsledná díla není možné přenést na nástěnku, ani je jinak 

vystavit, ale jsou prezentována prostřednictvím fotografií z akce s doprovodným 

textem.  

Klíčová slova: zážitek, zkušenost, tradice 

Cíl: rozvoj smyslového vnímání –  

haptické – dotýkám se kůry stromu, zkoumám její strukturu, se zavřenýma očima 

na sebe doteky nechávám působit 

čichové – vdechuji vůni jarního lesa, kůry stromů, hlíny, mechu 

vizuální – zkoumám barvy jarního lesa, barvu kůry, mechu, vybírám si „svůj“ strom, 

který probudím a výtvarně ozvláštním 

sluchové – ťukám na kmen stromu, poslouchám, jak zní 

Jak Tě ráno budí maminka? 

Uplatňování subjektivity – za pomoci přírodních materiálů a přírodní modelovací 

hmoty oživuji strom – modeluji jeho tvář podle vlastní fantazie – rozvíjení kreativity 

Ověřování komunikačních účinků – posuzuji a argumentuji výsledek své práce, 

porovnávám ji s prací spolužáků. 

Výtvarný úkol – výtvarný problém  

Pomocí hmoty vyrobené z mouky vody a soli a dostupného přírodního materiálu 

vytvořit stromu, který si vyberu, tvář. Její výraz může odpovídat náladě, 

kterou při probuzení máme. Zkoumání vlastností materiálu a práce s ním. 

Očekávané výstupy podle RVP ZŠ 

Při realizaci takovéhoto typu úkolu je pro mě nejdůležitější komunikace s dětmi 

a vzájemná komunikace mezi dětmi. Snažím se hledat vhodný způsob, abychom 

do vzájemné komunikace zapojili obsahy vizuálně obrazných vyjádření dětmi 

vytvořených či vybraných. Podporuji je v nalézání vhodných prostředků pro vizuálně 

obrazná vyjádření vzniklá na základě vnímání zrakového a dalších smyslů, 

které pak uplatňují v objemové a prostorové tvorbě. 

Použité techniky a organizace práce  
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Materiálem, který měly děti k dispozici, byla modelovací hmota, vytvořená z mouky, 

soli a vody. Tento materiál byl volen s ohledem na ochranu životního prostředí. Dále 

měly děti možnost využít různé přírodniny, které jim příroda nabízela – mech, jehličí, 

trávy, šišky, kamínky. Místem realizace akce byl les, kde si děti podle svého rozhodnutí 

vybraly jeden či více stromů. Byla jim zároveň zopakována pravidla pro bezpečný 

pohyb v lesním terénu. Průběh celé akce byl dokumentován fotografiemi. Po oživení 

svého stromu následovalo namalování části těla tak, aby s kůrou stromu splynulo. 

Vzhledem k roční době a počasí jsme zvolili pouze ruce. 

Hodnocení:  

Všechny děti splnily kritéria hodnocení a vznikla řada krásných objektů, které se staly 

součástí lesa.  

Reflexe: 

Děti byly touto akcí naprosto nadšeny, vyzkoušely si práci s netradičním materiálem, 

z jejíhož výsledku měly velkou radost. Ihned si plánovaly, kdy se na „svůj“ strom 

znovu přijdou podívat, a byly zvědavé, zdali jejich dílo díky působení přírodních sil 

zůstane zachováno.  

Sebereflexe: 

Realizace zvoleného námětu se velmi zdařila, důležitější, než výsledné výtvarné dílo byl 

silný emoční zážitek, který si děti s sebou odnášely. K celkové atmosféře přispělo 

i počasí, které umocňovalo dojem jarního probouzení. Fotografie z akce budou 

prezentovány na výstavě v prostorách školy a na webových stránkách školy. 

Shrnutí poznatků s učitelkami 1. stupně 

Při metodickém sdružení jsem se s kolegyněmi dělila o zážitek z této vydařené akce 

a ukázala jim fotodokumentaci. V diskuzi se vyjádřily, že se jim nápad líbil, ale jedna 

kolegyně měla výhrady spíše praktického rázu. Ostatní se shodly na tom, že je třeba tyto 

aktivity podporovat a zavádět častěji.  

„Já bych děti v tomhle počasí do lesa nebrala, i když svítilo slunce. Je tam ještě bahno 

a nechci pak vysvětlovat rodičům, proč jsou špinavé (Jana 40 let).“ 

Vedení školy kladně hodnotilo inovativní přístupy spojené s pobytem dětí v přírodě. 

Fotografická dokumentace: 
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Obrázek 37 Úvodní motivace k realizaci výtvarné akce 

 

Zdroj: vlastní 

Obrázek 38 Realizace výtvarné akce 

 

Zdroj: vlastní 
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Obrázek 39 Výtvarná díla dětí – Probouzení lesa 1 

 

 

Zdroj: vlastní 
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Obrázek 40 Výtvarná díla dětí – Probouzení lesa 2 

 

 

Zdroj: vlastní 
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Obrázek 41 Závěrečný rituál - rozloučení s probuzeným lesem 

 

Zdroj: vlastní 
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ZÁVĚR 

Moje diplomová práce na téma „Tělo jako živý obraz“ si ve své teoretické části kladla 

za cíl navrátit se v čase až k prapodstatě lidského bytí, dávným rituálům 

a prostřednictvím práce s prameny získat základní poznatky, jakým způsobem se akční 

umění od pradávna vyvíjelo a jakých podob se mu dostalo v průběhu jeho vývoje 

až po současnost. Zároveň zde byla prezentována řada umělců, kteří přinášeli nové 

způsoby realizací typů akčního umění, tak jak se v průběhu let jeho podoby měnily. 

V praktické části jsem se nejprve zabývala pedagogicko – psychologickými východisky 

k uplatňování jednotlivých typů akčního umění v pedagogické praxi se žáky na 1. stupni 

ZŠ. Zároveň jsem pomocí dotazníkového šetření mapovala, jaké místo v hodinách 

výtvarné výchovy realizace jednotlivých typů akčního umění a artefiletiky, zaujímá.  

S dětmi jsem realizovala dvě výtvarné akce – Dialog s uměleckým dílem a Probouzení 

lesa. Podařilo se mi propojit teoretickou část mé diplomové práce s vlastní realizací 

výtvarných akcí. Akční malba v návaznosti na návštěvu výstavy v galerii se setkala u 

dětí s velkým nadšením. I další realizovaná akce, vycházející z rituálů a uskutečňovaná 

v jarním období řadou umělců, obohatila děti o zcela nový zážitek. Důležitou roli zde 

hrála motivace, jejíž součástí byla interpretace uměleckého díla a ukázek akčního umění 

pro dané téma. Prezentovala jsem je s ohledem na věk a zkušenosti dětí. Při závěrečné 

reflexi hodnotily a porovnávaly výsledky své vlastní tvorby. V první akci měly možnost 

pracovat s odstíny barev, její pastozitou a uplatnit subjektivitu k vyjádření momentální 

nálady. Druhá akce, realizovaná v prostoru lesa, jim poskytla možnost tvořit pomocí 

přírodnin a hmoty, vytvořené z přírodních surovin. Obě akce měly dostatečnou časovou 

dotaci a pečlivě jsem je připravovala a promýšlela i s ohledem na místo tvorby. 

Teoretická i praktická část obohatily naše hodiny výtvarné výchovy. Děti měly 

dostatečný prostor uplatnit svoji subjektivitu a kreativitu, což se odrazilo i v závěrečném 

hodnocení a sebehodnocení.  

Obě akce byly zdokumentovány fotografiemi, zhodnoceny a prezentovány na výstavě 

v prostorách školy a webových stránkách naší školy. 

Realizace prvků akčního umění v hodinách výtvarné výchovy nám společně přinesla 

mnoho radosti a neopakovatelné zážitky. Stále hledám další náměty, inspiruji 

se v odborné literatuře a průběžně výtvarné akce realizuji. Mým cílem je rozvíjet u dětí 
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tvořivé myšlení, komunikační dovednosti, kultivovaný projev, kooperativní dovednosti, 

pozitivní vztah ke kultuře a umění, okolnímu světu a především k sobě samému. 

Na základě poznatků a zkušeností, načerpaných při zpracování obou částí diplomové 

práce, se zaměřuji především na změnu forem námětů a řešení výtvarných úkolů, 

kterou vnímám jako velkou výzvu pro sebe a všechny své kolegy. Cílem je hledat stále 

nové cesty, jak dětem výtvarné umění přiblížit, zprostředkovat a učit je vnímat kulturní 

souvislosti, ctít tradice a rituály našich předků. Tyto změny nenastanou samovolně, je 

třeba na nich intenzivně a systematicky pracovat. Věřím, že vynaložené úsilí přinese 

ozvláštnění a novou kvalitu do hodin výtvarné výchovy, která se bude ve zvýšené míře 

spolupodílet na harmonickém rozvoji osobnosti žáků. 
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