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Anotace

Bakalářská práce se zabývá zadaným tématem a zkoumá ho v širších souvislostech. Na vy-

braných dílech z dějin výtvarného umění demonstruje podoby hrůzy a definuje formální rysy 

strachu a hrůzy. Součástí práce je i transformace tématu do výtvarných etud, pracující 

s různými aspekty strachu a formálně různorodé autorské práce, včetně ilustrací.

Klíčová slova: děs, hrůza, strach, úzkost, emoce, výtvarné umění, výtvarná výchova



Annotation
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Úvod 

Děs i hrůza májí různé nuance – strach, obava či panika. Všechny tyto pojmy jsou si syno-

nymy navzájem, avšak někdy mohou určovat formu této emoce. Pro mě je slovo děs i hrů-

za hodně nadnesené a emocionálně zabarvené. A právě hlavně emoce jsou zdrojem většiny 

umění.  Proto jsem také zvolila do názvu pojmy jako děs a hrůza. Přesto, pokud se na tuto věc 

chceme koukat exaktně, v rámci synonym ve své práci definuji právě strach.

Každý se někdy v životě bál. Strach je něco, co k člověku patří. Je součástí pudu sebezácho-

vy. Strach může člověka paralyzovat, ale může být také impulzem či inspirací pro uměleckou 

výpověď. Ve své bakalářské práci jsem se tedy zaměřila na strach, děs a hrůzu právě v té dru-

hé rovině – v umění. Toto téma jsem zvolila na základě přednášky Strach a podivno v umění 

vedenou doktorem Ottou M. Urbanem. Již od mala mě totiž fascinovalo vše děsivé a spojení 

děsivého s uměním pro mě otevřelo novou atraktivní oblast, do které jsem se chtěla pustit. 

V teoretické části se práce věnuje definici děsu (strachu) a pojmům s ním spojeným. Jedná 

se o definici hrůzy, ošklivosti a bezpečí, které zde figuruje jako protiklad strachu.  Chtěla jsem 

tyto pojmy vysvětlit již v úvodu práce, aby každý čtenář od začátku věděl, co si lze pod těmito 

termíny představit.

 Po seznámení s těmito pojmy se práce zaměřuje na „historii strachu“, kde však nepopisuje his-

torii jako takovou, ale spíše se pokouší nastínit největší děsy, které se v určitém období a na kon-

krétním území objevovaly v největším měřítku. Díky obsáhlosti a všeobecnosti tohoto tématu 

je poměrně těžké sehnat literaturu, a tudíž práce vychází hlavně z knihy francouzského historika 

Jeana Delumeau. Zmiňován je tak například strach z hladu, čarodějnic nebo moru.

Přecházím tak na dnešní strach, kde vycházím z výzkumu Centra pro výzkum veřejného mí-

nění. Opět zmiňuji ty nejintenzivnější strachy naší doby a jejich šíření na internetu nebo soci-
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álních sítí. K této oblasti je připojena pilotáž, která zkoumá dnešní strach u různých věkových 

kategorií.  Základní hypotéza je proměna zdroje strachu v závislosti na věku respondentů, 

kterou jsem si pomocí pilotáže ověřila. Jelikož se ale jedná pouze o bakalářskou práci, kde 

není prostor na rozsáhlejší výzkum, jedná se jen o kvalitativní výzkum, kterého se zúčastnilo 

celkem 40 respondentů.

V následující části čtenáře stručně seznamuji se způsoby, jakými byl, nebo je strach v umění 

zpracováván, jaká témata, směry, umělecké skupiny a osobnosti se strachem pracují nebo se 

ho nějak jinak dotýkají. Zde se ve své práci dostávám i k pojmu ošklivosti, která v umění hojně 

zastupuje strach, děs a hrůzu.

 Pro přesnější analýzu strachu v umění jsem si zvolila několik umělců, které detailně předsta-

vuji. Kromě tvorby nastiňuji i jejich život, který má na umělecké vyjádření značný vliv. Jedná se 

např. o norského malíře Edvarda Muncha nebo španělského umělce Francisca Goyu. Celkově 

tedy demonstruji znaky strachu, děsu a hrůzy v dané oblasti.

V poslední části teorie se věnuji dětské kresbě, která se čím dál více užívá jako vhodný dia-

gnostický nástroj. Vzhledem k tématu přibližuji právě takové prvky a barvy, které mohou pocit 

strachu u autora kresby odhalit. Tímto také, propojuji toto téma s pedagogickým oborem.

V didaktické části představuji několik úkolů spojených s vyjádřením strachu, děsu nebo hrů-

zy. Některé z úkolů navazují na tvorbu mnou vybraných umělců. Tyto úkoly jsem měla mož-

nost i vyzkoušet, díky milému přístupu kolektivu v ZŠ Přistoupim. Připojuji zde i popis průběhu 

realizace zadaných úkolů. Všechny úkoly děti seznamují se strachem.

Praktická část zobrazuje můj největší strach, který jsem v životě prožila. Jedná se o nedáv-

nou autonehodu. Ačkoliv jsem z ní vyvázla zdravá, tak značně poznamenala můj život. Právě 

její ztvárnění mě už mnohdy lákalo a také mi pomohlo se se situací vypořádat. Pokusila jsem 

se jí ztvárnit přístupy inspirovanými mnou vybranými umělci. Jde jak o podstatu, tak i vizuální 

stránku jejich tvorby. 

Doufám, že tato bakalářská práce bude přínosem pro každého jejího čtenáře.  Domnívám se, 

že práce rozebírá atraktivní téma, které bývá často opomíjeno.
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TEORETICKÁ ČÁST
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1. Definice pojmů
1.1. Strach

Strach je odezva našeho těla a mysli na hrozící nebezpečí. Je to pocit, který jen těžko 

lze ovládat. „Obecně vzato je strach reakcí na stávající nebo hrozící nebezpečí, primárně, 

tj. vrozeně, je strach reakcí na hrozbu bolesti a ztráty života.“ (Nakonečný, 2000, str. 225) 

Jak se již každý jedinec na světě zvládl přesvědčit, pociťovat tuto emoci není nic příjemné-

ho. Přesto je tato emoce důležitou součástí naší ochrany. „Je vlastní naší přirozenosti, je to 

hlavní obranný val, pojistka proti ohrožení, nezbytný reflex umožňující organismu uniknout 

dočasně smrti.“ (Delumeau, 1997, str. 19) Při pocítění strachu se nám totiž automaticky mobi-

lizují všechny síly. Stáváme se fyzicky silnějšími a tělo nás připraví na útěk (Stuchlíková 

2007, str. 63). Strach je tedy nedílnou součástí našeho života, protože bez této „ochranné 

pojistky“ by většina civilizace zemřela. Přestože nás strach negativně ovlivňuje, je to i náš 

motor, při boji s nežádoucí situací.  

 Strach se projevuje v různých formách. S některými se setkáváme každý den a některé 

formy zažijeme jen párkrát za život. Nakonečný tyto formy rozlišuje názvy, kdy zmiňuje oba-

vu jako jednu z nejmenších forem a hrůzu naopak jako strach nejintenzivnější. Nezapomíná 

upozornit ani na tzv. fobii, která ovšem nemá přímé odůvodnění. Takový strach a obavy jsou 

neurotické. Původ tohoto strachu není možno dohledat, ale pravděpodobně zatím stojí ně-

jaká předešlá traumatická zkušenost (Nakonečný, 2000. str. 225).  

Ohrožení vzniká na základě dvou faktorů. Jedná se o vnější faktor, kdy nám strach způsobují 

podněty z okolního světa a vnitřní faktor, kdy si obavy vytváříme jen pomocí myšlenek.  Pokud 

tyto obavy nejsou výsledkem nějaké předešlé situace, jedná se o strach nereálný.  Tato forma 

strachu nemá existující důvod a je tedy ke své situaci nepřiměřená. Naopak strach reálný, je 

strach přiměřený a vzhledem k situaci je zcela pochopitelný (Vymětal, 2004, str.  12-13).

Typ strachu, kromě intenzity, určuje i jeho uživatel. Záleží nejen na jeho sociálním a kulturním 

prostředí, ale také na jeho biologických faktorech. Jedním z hlavních determinantů strachu je 

věk, kdy je strach v různých etapách života vyvoláván různými podněty. Můžeme tedy tvrdit, 

že se děs bude projevovat rozdílně u dítěte a u dospělého člověka (Stuchlíková, 2007, str. 149). 
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1.1.2. Projevy strachu

Podobu strachu jako takového můžeme jen těžko popsat, stejně jako vizuální stránku 

jakékoliv emoce.  Můžeme ale popsat člověka, který danou emoci prožívá. Přítomnost 

strachu v člověku nemusí být vždy patrná. To záleží především na míře strachu. Příznaky 

rozdělujeme na fyziologické, patrné hlavně na našem těle a psychologické, jež jsou méně 

zjevné. Za fyziologické příznaky strachu jsou považovány bledost, husí kůže, sucho v ús-

tech, křeče či dokonce pomočení se. Naopak psychologickými znaky je narušený hlas, 

pocity tísně, bezmoci, svíravosti, či pocit staženého hrdla (Nakonečný, 2000, str. 257).

1.2. Hrůza

Jak ale popsat hrůzu? Nakonečný jí označuje za jeden z nejintenzivnějších stupňů strachu 

a přidává její případnou funkci ochromení (Nakonečný, 2000, str. 255). Lze tedy tvrdit, že je 

hrůza na rozdíl od strachu na člověku více patrná.  Je to právě taková intenzita strachu, který 

každý prožije jen párkrát za život. Její vyvolání musí mít pak pádný existující důvod. 

1.3. Ošklivost  

Ošklivost je složité definovat. Pro její subjektivitu se k ní autoři staví dost rozpačitě. 

Vypovídá o tom i její absence v mnoha slovnících. „Ošklivost vůbec je takový stupeň 

nepříjemnosti, jenž sám v sobě již vyzývá k činnému odporu. Dvojako působí totiž věci 

a děje světa skutečného dojmy svými na člověka, dílem tak, že je přijmout může v ústroj-

nost života svého, dílem ale tak, že život náš se příčí osvojiti si je… Ošklivost tělesná čili 

smyslná vyvodí proti v tělesenství našem a může kupř. v manželství na stupeň takový 

vystoupiti, že pohání manžela i k rozvedení trvalému.“ (Rieger, 1886, str. 1167) 

Demonstrovat její znaky je ale nemožné, protože ošklivost je subjektivní a pro tisíc lidí může 

představovat tisíc jiných způsobů. Její charakteristika se také mění s ohledem na kulturní a so-

ciální kontext. Něco jiného připadá lidem ošklivé u nás a něco jiného v Číně. Ecco (2017) píše, 

že o ošklivosti rozhodují hlavně politické a společenské normy (Ecco, 2007, str. 12). Dá se tedy 

říci, že ošklivé označuje vše, co je pro nás neobvyklé a nějak to vybočuje mimo většinu.

Tento pojem bývá často neprávem spojována s něčím negativním. Vše vychází z před-

sudku, že co je ošklivé, je tedy i zlé. Přitom ošklivé nemusí vždy nutně znamenat to zlé, jak 
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většinou každý sám během svého života pochopí.  Přesto je možné označit ošklivost jako jeden 

z prvků, které mají podíl na našem strachu. Možná právě z důvodu své neobvyklosti a neznalosti. 

1.4. Bezpečí

Když se v nás budí strach, cítíme se ohroženě. Dáváme v sázku náš život, jeho kvalitu, 

nebo něco na čem nám záleží. V jistém smyslu bychom tedy mohli za protiklad strachu 

považovat bezpečí nebo jistotu. Jistota je nepřítomnost pochybností, založená na znalosti, 

vědomosti (Hartl 2004, str. 103).  Jedná se tedy o stav vědění, kdy nám nic nehrozí, nebo 

jsme na dané ohrožení náležitě připraveni - jsme v bezpečí. „Pocit nebezpečí je symbolem 

smrti a pocit bezpečí je symbolem života.“ (Delumeau, 1997, str. 18-19) Bezpečí je na rozdíl 

od strachu pocit příjemný. Pociťovat ho znamená cítit se spokojeně a v klidu - být chráněn 

před aktuálními hrozbami. Bezpečí znamená specifický ochranný systém, jehož podoba úzce souvisí 

s podobou daného strachu. Tj. na určité strachy, existují i určité ochranné systémy (bezpečí). Je 

ale evidentní, že na některé strachy tento ochranný systém neexistuje. Příkladem může být 

strach ze stárnutí, který je téměř nezastavitelný. Tento proces je biologicky stanovený a i když 

je naše medicína vysoce pokročilá, nelze s tím nic udělat. Tyto strachy můžeme jen díky vhodné-

mu opatření zmírnit, ale nikdy je nevyléčíme úplně. Poukazuje to tedy na rozměry strachu, 

které jsou prakticky neohraničitelné.

2. Historie
2.1. Historie strachu

I pro toho nejznalejšího historika by bylo těžké popsat detailní historii strachu jako takovou. 

Nikdo už nám dnes nedosvědčí, jak se cítili lidé v 12. století a co jim nahánělo hrůzu. Proto se 

jen můžeme domnívat, jaké strachy a děsy lidé během staletí prožívali na základě jejich různo-

rodých záznamů. Jedná se hlavně o písemné záznamy, jako jsou různé kroniky a dobová 

literatura, ale nevylučuje se ani výpověď některých obrazů.  Jak později zjistíme, strach 

je ovlivňován spousty faktory, včetně kulturního a sociálního kontextu. Proto i z tohoto 

důvodu by byl nesmysl, snažit se o převratnou studii vývoje strachu v celé zemi s daty 

a fakty. Pokusím se zde tedy alespoň nastínit, které děsy se v určitém období a území, 

objevovaly v největším měřítku.  
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 Již od samého počátku lidstva, provází lid hlavně strach ze smrti.  Tento strach je vrozený 

a spouští se v našem těle zcela automaticky. Domnívám se, že mnohým lidem dnes nenahání 

hrůzu smrt jako stálý stav jejich duše a těla, ale spíše den smrti a její způsob, který mnohdy 

značí něco bolestivého. Zmíněná smrt se ale dost často schovává za jiný předmět zájmu a jinak 

tomu nebylo ani v pravěku. Již zde logicky lidi provázel strach z hladu a velkých zvířat, která 

je mohla ohrozit na jejich životě. Nakonečný zmiňuje strach našich předků z dravců v jejich 

zatmavené jeskyni (Nakonečný 2000, str. 256). Později se tento strach změnil na strach z nejas-

ných jevů a nemocí, který tehdejší lidé považovali za působení mocných nadpřirozených sil.  Prá-

vě ty měli být zdrojem všeho zlého, co se jim na zemi děje. Časem se díky vzniku náboženství 

tyto jevy označovaly jako činy Boha, který trestá lid za jejich hříchy. Nakonec se tato panika 

rozšířila natolik, že lidé začali mít strach hlavně sami ze sebe. Lidé brali svůj pozemský život 

jako přípravu na život posmrtný, a tak veškeré úsilí vložili jen do naplnění požadavků církve 

a boha. Tato situace nakonec vygradovala natolik, že si lidé v pozdním středověku kupovali 

tzv. odpustky, kdy se díky jejich finančnímu obnosu pro církev zbavili utrpení v očistci.  Spolu 

s tím přichází i strach ze Satana jakožto opozitum Boha.  Za jeho pomocníky lidé ve Francii 

17. - 18. století pokládali porodní báby, které mu při nezdařeném porodu přinášely ještě ne-

pokřtěné duše. Strach z vyšších sil se držel v lidech v nejrůznějších podobách. Jednou z nich 

bylo i čarodějnictví, které lidé v Evropě doprovázelo hlavně v 16. - 17. století. To dokazuje 

spoustu písemných obvinění, která se dochovala. Lidé věřili, že právě čarodějové a čaroděj-

nice je mohou nepozorovaně proklít a tím velice ovlivnit kvalitu jejich života. Stejné lidi po-

dobně jako v pravěku provázel i strach z divokých zvířat. Konkrétně existují zmínky o strachu 

z vlků, kteří ohrožovali obyvatele vesnic a měst hned dvojím způsobem. Jedním problémem 

bylo, že jim v době hladu kradli jejich potravu, konkrétně ovce a druhým problémem bylo 

ohrožení jich samotných (Delameu 1997, str. 65-84).

Je tedy patrné, že určitým způsobem měli lidé až do půlky novověku strachy podobné, i když 

se navenek jevily jinak. Jak již zmiňuji, v největším měřítku se objevoval strach z vyšších sil 

a zvířat.  Hned po člověku zaujímají zvířata ve světě nejvyšší vývojovou příčku. Právě proto, 

se jimi lidé cítí tak ohrožení. Je to něco živého, co nám dokáže způsobit bolest. Zjevně se 

tento strach objevuje i v dnešní době, i když se díky vyspělosti civilizace rapidně zmenšil.  

Dnes existuje mnoho prostředků, díky nimž máme zřetelnou převahu nad tvory, kteří by 

mohli člověka ohrožovat. 
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Strach z nemoci zaujímá v historii také významné místo. Podobně jako u zvířat zde hraje 

roli i vývoj naší civilizace.  Vzhledem k úrovni medicíny v minulosti, pokud vůbec lze o nějaké 

úrovni hovořit, většina nemocí znamenala smrt. Postupem času se tato úroveň zvyšovala 

a tím i strach zmenšoval.  Lidé v západních civilizacích 15. – 17. století připisovali některé 

nemoci jednotlivým svatým. Znali okolo 40 druhů nemocí, kdy za zmínku stojí např. nemoc 

svatého Šebestiána (mor), nebo nemoc svatého Ludvíka (epilepsie) (Delameu, 1997, str. 79). 

To opět poukazuje na strach z vyšších sil, který lidé v tak hojném měřítku pociťovali. 

Dýmějový mor vyvolával obrovské zděšení hlavně v období středověku a raném novověku, 

kdy se neúprosně šířil a zabíjel. Některé zdroje uvádějí až 70 % mrtvých obyvatel vybraných 

měst. Tyto události se promítli i do umění, kde se šípy objevovaly jako metafory onoho 

moru, rychle se šířícího a zabíjecího (Delameu 1997, str. 129-130 ). Častý je také námět zob-

razení přímo morem postižených jedinců. Tak je tomu například v ilustraci z Toggenburgské 

bible z roku 1411, či na obrazu francouzského představitele klasicismu Nicolase Poussina 

Mor v Ašdódu. Umělci tak nejen na tento jev upozorňovali, ale také se zbavovali hrůzy, která 

tížila i jejich srdce. 

V dnešní době je strach z nemoci také velmi aktuální, jak si následovně budete moci všim-

nout v pilotáži. Přes vyspělost naší medicíny existuje spousta dalších nemocí, na které ještě 

naše medicína nestačí.  Podobně jako mor u nás vyvolala v 21. století paniku ptačí, nebo 

Obrázek 1
Toggenburgská bible: Nakažení morem, 1411

Obrázek 2
Il Sodoma: Sv. Šebastián, 1525
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prasečí chřipka. Jedná se o nové neznámé nemoci, které započnou kolektivní paniku a díky 

tomu se pak neúprosně šíří dál. Dnes tomuto šíření strachu pomáhají i média, která na po-

plašných zprávách v podstatě vydělávají a mají velkou spoluúčast na jejich šíření. 

Podobnou kolektivní paniku vyvolával i hladomor. Na této panice se podílelo i roční ob-

dobí a jeho počasí.  S tím totiž souvisela četnost úrody a s úrodou obživa. Když nebylo obilí, 

kromě obyvatel strádal i dobytek a bez dobytka lidé přicházeli i o maso. Nelze se tedy zcela 

divit vyhrocenému chování obyvatel měst i vesnic, kteří začali přepadávat obchodníky s obi-

lím, pekaře a mlynáře. Pro představu, jaké hrůzné chování může strach vyvolat, uvádí Dela-

meu několik děsivých příběhů, kdy si například jeden z obyvatel opekl červivé koňské maso.  

Dostáváme se i k záznamům, kdy si obyvatelé Pikardie okusovali vlastní končetiny. Dokonce 

jedna žena v Lotrinsku pozřela své vlastní dítě.  Patrně se zde začal ze zoufalství rozvíjet ka-

nibalismus, který se díky hladomoru držel ještě v 17. století (Delameu 1997, str. 200-205).

Dalším rozměrným strachem je násilí. Právě to je strašákem snad všech dob. Často ho vy-

volávala vzbouření, která ve městech propukala a někdy mohla vyústit až ve válku. Hromad-

né znepokojení, např. z daní, vyvolávalo kromě strachu také pocit, že je potřeba vzít situaci 

do svých rukou, a tak se obyčejní lidé začali shromažďovat a praktikovat násilí tam, kde to 

bylo potřeba. Tak vznikl na daném území chaos a lidé začali zabíjet sami sebe navzájem. 

Pokud propukla válka, nastal společně s ní i hlad. Tudíž se toto období značí též neustálým 

trýzněním a strachem.  Obavy vyvolávalo navíc i vojsko, které se mělo v dané oblasti pře-

chodně usadit. Vojáci prý část obyvatelstva daného území týrali a okrádali, což bylo v době 

hladomoru a chudoby dost frustrující (Delameu 1997, str. 194-222).

2.2. Strach dnes

Strach je věc diskurzivně podmíněná. Mění se v čase i místě. Zcela logicky tak každá 

doba, i ta dnešní, má své vlastní strachy, děsy a hrůzy. To, co nás před půl stoletím neděsi-

lo, má dnes tuto schopnost a naopak. Nemoci, které před několika desetiletími byly pro lidi 

hrozbou, jsou dnes běžně léčitelné. I přesto nás teď straší nemoci zase jiné a strach z nich 

se jeví jako ten největší.  Ve výzkumu společnosti Centrum pro výzkum veřejného mínění, 

Sociologický ústav AV ČR, dosáhl tento strach až 27 %. Stejného výsledku dosáhla i nezaměst-

nanost. Jak budu podotýkat v následující pilotáži, tyto strachy spolu mohou úzce souviset. 

(nemoc = ztráta zaměstnání). Druhou příčku největšího strachu zaujímá obava o své nejbližší, 
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společně se špatnou životní úrovní. V tomto smyslu životní úrovně se jedná hlavně o peníze, kte-

ré v dnešní době patrně tvoří naši kvalitu života.  Míň nebo rovno 10 % dosáhl strach z kriminality, 

politiky, terorismu nebo války.  Tento výzkum provedlo centrum v České republice celkem s 1119 

dotazovanými, starší 15ti let (Škodová, 2006).

Strach z terorismu nabírá v posledních letech opět na síle. Centrum pro výzkum ve-

řejného mínění v dalším ze svých výzkumů vykazuje až 71 % českých obyvatel ztotož-

ňujících se se strachem z Islámského státu. Společně s tím je spojen i strach z migrace.  

Tento strach označuje autor článku za nepřiměřený a odvolává se na mnoho statistik, 

kdy např. autonehody prokazují až 200x větší úmrtnost.  Přehnaný strach vyústil z médii 

zkreslené reality. Media totiž mají informovat o aktuálním dění, ale je důležité dodržo-

vat určitou proporcionalitu (Kosík, 2017).

V dnešní době se totiž naopak vyskytují  jevy, které by v minulém století jen sotva kdo po-

važoval za možné, natož pak za potencionální zdroj obav, či strachu.  Jedním z takových jevů 

je internet, respektive sociální sítě. Právě ty společně s médii jsou silným živitelem strachu. 

Čím dál více se vyskytuje problém, kdy se pomocí internetu a internetových platforem roz-

šiřují lživé informace. Během noci dokáže jakákoliv informace proputovat téměř celý svět 

a stejně tak rychle se s ní rozšiřuje i strach, pokud jde o zprávu poplašnou. Je to podobné 

jako s médii, které tyto alarmující zprávy živí. Díky Facebooku se dozvídáme množství často 

i nepravdivých informacích o terorismu, migrantech nebo válkách, které nás mohou dovést 

až k zoufalství.  Lidé mají z těchto nepravdivých informací strach. Přesvědčil o tom výzkum 

společnosti GlobeScan, která ho provedla celkem v 18zemích na 16 542 respondentech. 

Až 79 % dotazovaných projevilo obrovskou obavu z těchto informací, které zaplavují 

internet. Nelze totiž rozlišit, zda jsou informace pravdivé nebo ne (Kolmanová, 2017). 

Může za to poměr kvantity a kvality informací na internetu. Tento virtuální prostor je stále 

svobodné médium a tak tam může přidat obsah v podstatě každý. 

S tím souvisí i další strach, který občas sama osobně pociťuji. Nejrůznější internetové plat-

formy srší dokonalostí a štěstím. Nikdo totiž nikam nepřidá fotku svého domu v plamenech, 

nebo nenapíše o tom, že odhalil nevěru svého manžela. Namísto toho tam každý přidává 

jen „to nejlepší“. V ostatních divácích to poté vyvolává obavy, jestli je i jejich život dostateč-

ně dobrý. Stejně jako ve mně. Tento trend, ukazovat se ve společnosti co nejlépe, považuje 
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blogerka Aki Votubová za přirozený, s čím se ale neztotožňuje, je nepřirozené upravování 

reality. Mluví hlavně o photoshopování, kde si pomoci programu může každý vytvořit krás-

nější pleť nebo štíhlejší postavu (Votrubová, 2018). Některé osobnosti mají tímto způsobem 

zaplněný celý Instagram, nebo jinou sociální síť. Co si potom z toho vezme několik desítek 

teenagerů, kteří k nim vzhlíží? V první řadě věří, že je to realita a mají strach, že oni nejsou 

dostatečně dobří a nikdy nebudou. A to je ten problém, právě takové příspěvky v nás mo-

hou vyvolat pocit méněcennosti. I když každý v jádru duše ví, že nic není dokonalé a není 

všechno zlato, co se třpytí, síla obrazu a psaného slova umí udělat své. Společně s interne-

tovými platformami se tento fakt ještě stupňuje a je třeba brát všechny příspěvky trochu s 

rezervou. Dobrá zpráva je ta, že v poslední době se rozmohl trend, kdy se uživatelé rozhodli 

sociální sítě využívat k upozorňování a podporu různých lidských nedostatků.

2.3. Pilotáž

V předchozích částech práce jsme si mohli všimnout, že i když je strach neustále přítomný, 

jeho podoba se mění na základě tří hlavních ovlivňujících faktorů.  Za determinanty strachu 

nutno považovat čas a prostor. Tím myslím hlavně dobu, ve které jedinec žije svůj život. Je 

víc než zřejmé, že lidé v pravěku měli hrůzu z něčeho zcela jiného, než lidé dnešní doby.  Po-

dobně to může být i u lidí jiné národnosti, rasy, či náboženského vyznání.  Proto je důležité 

brát ohled i na sociální a kulturní prostředí jedince.  Posledním z faktorů, který jsem si i zvo-

lila pro svou pilotáž, je věk.  Jak jsem zde zmínila v první kapitole této práce, věk je důležitým 

faktorem, který strach formuje (Stuchlíková, 2007, str. 149).

Základní hypotézu, kterou bych si tedy ráda pilotáží ověřila, je proměna zdroje strachu v zá-

vislosti na věku respondentů. Ta mi také měla poukázat, na strach dnešních lidí, o kterém bych 

jinak informace jen těžko sháněla.  Zároveň bych chtěla podotknout, že se jedná o kvalitativní 

výzkum v malém měřítku, kdy mohou být výsledky zkreslené. Přesto ale věřím, že je tato pi-

lotáž vhodná a že přinese alespoň malé poznatky mně a ostatním čtenářům.

Zvolila jsem 4 životní období, u kterých jsem spoléhala, že bude změna patrná.  Období 

dítěte, kdy sem zkoumala hlavně respondenty ještě před pubertálním věkem. Další období 

bylo to mně nejbližší - období mých vrstevníků – tedy mladých dospělých.  Jako třetí skupinu 

jsem zvolila dospělé a čtvrtou skupinou seniory. 
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2.3.1. Děti

Respondenty této skupiny se mi staly děti obou pohlaví, které pravidelně trénuji basket-

ball. Jejich věkové rozmezí se pohybuje mezi 6-9 lety.  S respondenty se vídám 2-3x týdně 

a tak si troufám říci, že jejich sociální a kulturní prostředí, ve smyslu zmiňovaném nahoře, 

je stejné. Výzkum byl anonymní, aby děti neměly před ostatními nebo přede mnou ostych. 

Každý dostal kousek papíru, tužku a otázku: „Z čeho máte ve svém životě největší strach?“ 

Většina dětí se dlouho rozmýšlela. Zdálo se, jakoby nad touto otázkou nikdy nepřemýšlely, 

což mi vzhledem k jejich věku ani nepřišlo nijak zvláštní.  Dětský život je plný bezstarosti, 

protože většinu starostí za nás přebírají rodiče. Právě ti nám potom jako malým hubovali, 

když jsme přinesli ze školy špatnou známku, nebo vyvedli nějakou nezbednost. Z toho plyne 

i odpověď, kterou jsem u dětí této věkové kategorie předpokládala a tou byl strach z rodičů.

Odpovědi:

1.  Tma

2. Neúspěch ve sportu

3. Neúspěchu ve škole

4. Máma

5. Spolužáků 

6. Tma

7. Test

8. Tma

9. Neúspěch ve škole

10. Neúspěch ve škole

Ačkoliv moji předpokládanou odpověď zvolil přímo jen jeden respondent, myslím, že i tak 

se má hypotéza potvrdila. Vycházím z předpokladu, že strach z neúspěchu ve škole, při testu 

nebo sportu má kořeny právě u vize rozhněvaných rodičů. Avšak je zde nemožné určit, zda 

je ten strach opravdu z popudu rodičů, nebo z vlastní iniciativy.  Velmi překvapivou odpově-

dí byl pro mě strach ze tmy, který mě zpočátku ani nenapadl, i když po upomenutí mi přijde 

víc než jasný.  Na začátku práce sama zmiňuji, že je tento strach stále aktuální pro jeho ab-

straktnost. Pátá odpověď může být strach ze šikany, nebo odhalení šikany už probíhající. 

I tento strach, je za mě u dětí jeden z nejčastějších a dítě může do budoucna vážně ovlivnit. 
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Ve školním prostředí je škádlení a popichování u dětí v rámci seznamování na denním pořád-

ku, tudíž je i těžké šikanu odhalit. Navíc právě díky strachu vyjde šikana málokdy na povrch.  

2.3.2. Mladí dospělí

Kategorie mladých dospělých mě zajímala nejvíc. Hlavně z důvodu, že jsem její součástí. 

Pro výzkum jsem zvolila své kamarády, kterým jsem zaslala anonymní dotazník, jež jsem 

vytvořila na internetu. Respondenti byli většinou studenti, nebo čerství absolventi vysokých 

škol ve věku 20-30 let. Opět odpovídali jak muži, tak ženy a odpovědi se značně lišili. Zde 

jsem předpokládala, že odpovědí bude hlavně strach z budoucnosti. Ve smyslu budoucí ka-

riéry, dokončení školy nebo založení rodiny. 

Odpovědi:

1. Ze stárnutí

2. Ze ztráty blízkých

3. Neúspěch

4. Z nežití

5. Z hladu

6. Z nicnedělání

7. Ze ztráty blízkých

8. Chudoba

9. Nenaplnění očekávání druhých

10. Ztráta milované osoby

Na rozdíl od první kategorie zde byly odpovědi dost různorodé. Mou hypotézu nenaplnil 

ve své podstatě nikdo. Kdybychom byli trochu shovívaví, odpověď č. 9 bychom mohli po-

važovat jako jednu z předpokládaných.  Pod tuto odpověd můžeme schovat strach z nedo-

končení studia, z neúspěchu v práci, či obavy týkající se založení rodiny, ale i spoustu jiných. 

Podobně tomu může být i s odpovědí č. 8. Nejfrekventovanější odpovědí se stala ztráta blíz-

kých. Ať už ve smyslu smrti nebo odcizení.  Nakonec není ani tato odpověď moc překvapivá. 

V tomto období se už lidé začínají usazovat, prožívají první skutečné lásky a uvědomují si 

jejich ztráty. Naopak překvapivá pro mě byla odpověď č. 5. V dnešní době a v naší zemi bych 

strach z hladu nečekala asi u žádné z těchto kategorií. Navíc musím podotknout, že jsem se 
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všemi respondenty v neustálém kontaktu a nepřipadá mi, že by někdo z nich žil v nežádou-

cích životních podmínkách, aby musel tento strach dennodenně podstupovat. 

2.3.3. Dospělí

Oddělení dospělých jsem měla možnost zkoumat v práci své matky. Jedná se tedy o ženy ze škol-

ního prostředí ve věku 30-60 let. V kolektivu jsem měla možnost párkrát pracovat, a tak mi jsou 

některé osoby již známé. Všechny jsou to matky od rodiny, jak je v tomhle věku časté a před-

pokládané společností. Z tohoto důvodu jsem tedy očekávala odpovědi, které budou mířeny 

právě na kariéru a s tím i zabezpečení rodiny.  

Odpovědi:

1. Z nemoci

2. Z nemoci

3. Z nemoci

4. Smrt blízkých

5. Z ničeho

6. Z nemoci

7. Nemoci

8. Osamělost

9. Osamělost

10. Ze stárnutí

Zde je potřeba některé odpovědi rozkrýt, nebo alespoň přiblížit jejich mínění. Většina 

respondentů volila nezávisle na sobě nemoc. Původně jsem se domnívala, že dospělé 

v tomhle věku straší spíše nemoc, spojená se smrtí. Nakonec se ukázalo, že ani 

tak nejde o smrt jako o neschopnost nemocného. Matka mi totiž později vysvětlila, 

že nemoc jí straší nejvíc hned z mnoha důvodů.  Hlavní příčinou je ztráta kariery s návazností 

na finanční zabezpečení rodiny. Kdyby se jakákoliv matka, nebo i otec stali vážně nemocnými, 

značně by to poznamenalo i život jejich dětí. Tudíž tento strach zahrnuje spoustu dalších 

menších strachů a tak to z něj dělá strach „největší“.   Mírně s tím může souviset i odpověď 

č. 10, pokud bereme v tomto věku stárnutí jako proces oslabení.  V tomto výzkumu mě za-

ujala odpověď č. 5. Je snad možné, aby existoval někdo, kdo nepociťuje žádný strach? Nebo 

to je jen hrdinská póza? Ale proč by anonymní respondent měl důvod lhát? Tuto odpověď 
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považuji za unáhlenou. Je víc než zřejmé, že strach je v každém z nás neustále přítomen. 

Je to naší součástí, máme to vrozené. Zmiňovaný respondent si možná jen neuvědomuje, jeho 

automaticky spuštěné strachy, které denně prožívá, nebo je v sobě dokáže tak ukrýt, že je sám 

nijak významně nepociťuje.  

2.3.4. Senioři

U této skupiny mě předpokládaná odpověď napadla bez přemýšlení. Smrt. Myslím, že 

smrt je nepředvídatelná v každém věku, ale u této skupiny je její výskyt hlavně z biolo-

gických předpokladů nejčastější.  K respondentům této skupiny pro mě bylo obtížné se 

dostat. Přeci jen se pohybuji úplně v jiné věkové skupině. Nakonec jsem odpovědi zjiš-

ťovala po telefonu či osobně od známých mé babičky.  Z tohoto důvodu je zde nezbytné 

přihlížet na fakt, že výzkum nebyl anonymní, a tudíž mohlo být pro nějaké respondenty 

těžké svěřovat svůj strach někomu známému.

Odpovědi:

1. O zdraví

2. Nemoci

3. Zdraví

4. Moje zdraví a mých nebližších

5. Zdraví

6. Zdraví dětí

7. Ohrožení rodiny

8. Zdraví

9. Ztráta blízkých

10. Smrt

Kdybychom všechny odpovědi shrnuli, je očividné, že smrt trápí opravdu všechny. I když 

se tato odpověď přímo objevila jen jednou, je v každé z odpovědí ukryta. Ať už jde o smrt 

konkrétních respondentů, nebo jejich nejbližších. Smrt je a vždy bude strašákem nás všech. 

V tomto věku tento strach nabírá ještě na své velikosti, jelikož tu ke smrti směřuje víc než v ja-

kémkoliv věku a také proto, že zde už není strach o kariéru, nebo hledání budoucího partnera. 

Život už je v podstatě odžitý a tak zbývá jen to poslední a to je smrt.
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3. Strach a hrůza ve výtvarném umění
Řadu příkladů strachu, děsu nebo hrůzy v umění bychom nalezli již ve starověku. Vzácným 

příkladem nám může být antické sousoší zobrazující Láokoóna a jeho syny.  Dá se tedy říct, že 

tato tématika byla zprvu hodně zobrazována skrz mytologické prvky.  Tyto příběhy jsou plné 

bohů, hrdinů a oblud. Proto se často stávaly námětem malířů nebo sochařů. Dalším děsivým 

ztvárněním spojeným s těmito příběhy je např. Caravaggiova Medusa. Tato postava je už sama 

o sobě přímo hrůzostrašná. Zdroje ji popisují jako okřídlenou příšeru, která má nejen zvířecí uši 

a ve vlasech zmije, ale také kovové nehty, zvířecí uši nebo rozšklebená ústa s ohyzdnými tesáky. 

Navíc její pohled přinášel smrt (Mertlík, 2014). Caravaggio ji však zobrazil už v okamžiku její smr-

ti – tedy bez těla. To ale na děsivosti výjevu neubírá, ba naopak. Stejný námět využil i Rubens, 

ve svém obraze Hlava medúzy, který bych také přiřadila do sekce děsivých obrazů. Podobně je 

tomu i s Goyovým Saturnem požírající jedno ze svých děti. Můžeme zde shlédnout nejen děsivě 

zobrazenou postavu, ale i případ, kdy umění zachycuje děsivou situaci.

Od 6. století se začalo toto téma promítat do umění i skrz náboženství. Z tohoto období 

totiž pochází první obraz ukřižování (Hall, 1991, str. 456). I když tento výjev pro mnoho křes-

ťanů značí spíše krásu, symbolizující obětování Ježíše.  Mimo náboženství by ale málokdo 

Obrázek 3
Agesander of Rhodes Athanadoros Polydoros: 

Láokoón a jeho synové

Obrázek 4
Caravaggio: Medusa, 1597
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z nás ukázal na tento obraz jako na krásný. Odsouzenec je totiž nejen přibit hřeby, ale také 

umírá žízní, hladem nebo úžehem (Baleka, 2005, str. 111). Děs a hrůza se tu tedy objevují 

v podobě krve, utrpení a nastávající smrti. A právě to může ve většině  z nás vyvolat 

strach či jiné nepříjemné pocity, souvisící s těmito pojmy. 

Díky literatuře se totiž děs, strach či hrůza dostaly do umění.  Velkou inspirací pro umělce se 

stal americký romantický básník a zakladatel hororu Edgar Allan Poe. Jeho povídky vdechly ná-

pad na interpretaci Éduoardovi Manetovi, Gustavovi Doré, nebo Harry Clarkovi (Farris, 2016).

Hojně je také využíváno například téma Hamleta, jež inspirovalo E. Delacroixe nebo Johna 

Everetta Millaise. Z českých autorů, kteří čerpali z tohoto tématu, tu zmíním třeba Jana Konůp-

ka, nebo sochaře Ottu Gutfreunda. Z domácí literatury pak hojně inspirovalo dílo Krysař - ztvárnil 

Hanuš Schwaiger, Jaroslav Horejc, či Máj, na jehož téma vytvořil František Kobliha sérii dřevorytů.  

Od poloviny 19. století se v motivu ošklivosti, a tím pádem i děsu vyžívala dekadence.  Pro tu se 

stalo zobrazení hrůzy a dalších jinak tabuizovaných témat (sexualita, satanismus, anarchismus) 

klíčové. Členové toužili po izolaci a místo naivního vyzývání ke změně, se svými obrazy spo-

lečnosti spíše vysmívali. Tento směr se projevoval jak v literatuře, tak například ve výtvarném 

umění. V knize s názvem V barvách chorobný Otto M. Urban (2006) propojuje dekadenci v umění 

čtyřmi hlavními tematickými okruhy. Jedná se o autoportrétní  a portrétní stylizace, tragika mi-

Obrázek 5
Matthias Grünewald: Ukřižování, 1515

Obrázek 6
Matthias Grünewald: Ukřižování, 1515
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lostného citu, temný svět démonů a imaginace a poslední okruh, je věnován tématu smrti 

(Urban, 2006, str. 17, 76).

V přibližně stejné době se začal hlavně v Německu, utvářet nový umělecký směr, zamě-

řující se na vyjádření vlastních prožitků a pocitů. Jde o umělecký směr zvaný expresionismus, 

za jehož hlavního představitele bývá označován, ačkoliv až zpětně, norský malíř Edvard Munch. 

Právě jeho tvorba je pro téma děsu dost charakteristická. Toužil po vyjádření toho nejniter-

nějšího pocitu, který byl díky jeho životním tragédiím leckdy hrůzostrašný (Wittlich, 1985).

I dnes odhalují umělci svou tajemnou duši. Takovým současným příkladem může být tvor-

ba Josefa Bolfa. Ten skrze svoji tvorbu rozebírá nejen vlastní traumata, ale také traumata 

a zkušenosti své generace (Pospiszyl, 2009). Další umělci skrze umění poukazují na sociální 

problémy a s nimi úpadek společnosti. Jedná se o Jake a Dinos Chapmana, nebo také o Fra 

Biancoshocka. Nejenže je v tom případě vizuální stránka takového umění „ošklivá“ nebo 

„děsivá“, ale právě podstata těchto artefaktů v nás může děs vyvolat.     

Obrázek 7
Josef Bolf: Místnost č. 1, 2006

Obrázek 8
Fra Biancoshock: In-globalized, 2013
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3.1. Ošklivost jako participace strachu

Rosenkranzem (1853) vytyčuje ošklivost přírody a umění jako něco asymetrického, defor-

movaného nebo znetvořeného, něco, co postrádá jakoukoliv formu. Za ohavnost považuje 

vše mrtvé, prázdné, ohavné, nechutné, zločinné, strašidelné, démonické, čarodějnické či 

satanské (Rosenkranzem 1853 cit. podle Ecco 2007, s. 15). Ošklivost tedy v rovině emocí, 

které s ní souvisí a které vzbuzuje, do jisté míry na strachu participuje. 

Ráda bych zde uvedla několik možností, jak se právě ošklivost a s ní spojený strach projevovali 

v umění. V tomto případě budu vycházet hlavně z toho, že ošklivost je něco nevídaného, neob-

vyklého, šokujícího a někdy i nadpřirozeného – protože to úzce souvisí se strachem a hrůzou. 

3.1.1. Lidské deformace

Jednou z věcí, kterou lze považovat za nehezkou a tedy ošklivou, jsou lidské deformace. Jedná 

se jak o ty menší formy deformace, jako jsou třeba oči posazené daleko od sebe, až po ty těžší 

příklady – siamská dvojčata nebo dokonce ženu se třemi ňadry.  Pod touto ošklivostí Ecco hovoří 

o osobě, která je sice krotká, ale vystavena údělu vlastního těla. Zmiňuje například Frankes-

teina nebo Quasimoda v literárním díle Chrám Matky Boží v Paříži (Ecco 2007, str. 293).

 Co se týče umění, toto téma nemá hranice a objevují se až hrůzostrašné kombinace i více 

deformací najednou. Jako příklad zde uvedu nizozemského umělce Hieronyma Bosche, jenž 

byl dokonce pokládán za „vynálezce nestvůr a přízraků“. I když  se jeho tvorba  spíše speciali-

zuje na jinou formu ošklivosti, které se budeme věnovat později, nalezneme v jeho tvrobě 

i takovou bytost, která je složena pouze z hlavy a nohou.

Obrázek 9
Quasimodo

Obrázek 10
Frankenstein

Obrázek 11
Hieronymus Bosch - Poslední 

soud, 1476–1482
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3.1.2. 2v1/3v1

Už ve Zjevení Janovo se setkáváme s obludou, která je složena z dvou nebo více zvířat. 

„…z moře se vynoří šelma s deseti rohy a sedmi hlavami, podobná levhartu s medvědími 

tlapami a lví tlamou.“ (Ecco 2007, str. 74) Tato mutace nahání kdekomu strach, díky své ne-

obvyklosti a taky přepokládaným vyšším schopnostem. Přeci jen 3v1 je více, než 1.

Zmíněný Hieronymus Bosch a jeho nepředstavitelná fantazie vytvořili v podobném duchu 

nestvůry, které se skládají z lidských a zvířecích prvků. Opakovaně tak v jeho obrazech na-

cházíme lidská těla se zvířecí hlavou nebo končetinami. Tento způsob deformace zobrazuje 

i Goya, ve svém cyklu Caprichos, jehož lidé obsahují též zvířecí prvky (Pijoan, 1990, str. 162).

3.1.3. Podivní lidé a nemoci

Nemocného člověka poznáme podle charakteristických rysů dané nemoci. Někdy to mo-

hou být velmi nenápadné projevy a někdy naopak projevy zohavující celé tělo. Lidé zasaženi 

morem, syfilisem, leprou či tuberkulózou mohou posloužit jako příklad. V těchto zohave-

ných tělech si hodně libovala dekadence, která viděla v ošklivosti krásu, nebo se ji vidět 

alespoň snažila. „Okouzlení nemocí zapouští kořeny také ve výtvarném umění, ať už umělec 

s použitím idealizace zachycuje vyčerpání a ústup krásy na prahu smrti, či pomalý průběh 

Obrázek 12
Francisco Goya: Rozmary, 1797-1798

Obrázek 13
Hieronymus Bosch : Poslední soud, 1476–1482



29

choroby anebo realisticky představuje vyděděnce společnosti oslabené neduhy, jež nazývá-

me staří a chudoba.“ (Ecco, 2007, str. 302) Jako obraz uvedu Karla Škrétu a jeho dílo Karel 

Boromejský navštěvuje nemocné morem. Účelem ztvárněním tohoto tématu nemuselo být 

vždy hledání krásy v ošklivosti, ale potřeba upozornit na to.

Mimo jiné je také řeč o lidech s postižením, kteří v minulých stoletích byli označovány jako 

ti s „trestem božím“ nebo za ty „nenormální“. Právě tito lidé s postižením se stali vděčným 

tématem při zobrazování zloby nebo zkaženosti, ať už se jedná o literární nebo výtvarné 

umění (Sochor, 2015, str. 15-16). Téma člověka se zrakovým postižením ztvárnil např. Pieter 

Bruegel ve svém obraze Podobenství o slepcích. 

3.1.4. Ďábel a peklo

Ve všeobecném měřítku ďábel představuje zlo. Stejně tak vize pekla, se kterým nás rodiče s pří-

chodem čertů strašili už od mala. V náboženství peklo představuje místo, kde trpí mrtvé duše za své 

hříchy. Místo stvořené pro ďábla, satana či zlé démony. První zmínky o něm můžeme najít již ve Sta-

rém zákoně, kde kniha mluví o osobách posedlých ďáblem. Avšak první text, který inspiroval uměl-

ce pro jeho ztvárnění, se objevil až ve Zjevení Janovo.  Jako předchůdce pekla můžeme považovat 

podsvětí, kam se musel v dřívějších textech vydat Déméter, Orfeus nebo dokonce Odysseus. O dal-

ším místu utrpení nebo příbytku pro mrtvé se mluví také v Koránu, Starém zákoně, nebo evangeliu. 

Postupem času se obraz pekla díky literatuře stále formoval. Většina se ale shodla na tom, že peklo 

je hrozivé místo, plné monster, příšer, satanů, démonů a ďáblů (Ecco, 2007, str. 82).

Obrázek 14
Karel Škréta: Karel Boromejský navštěvuje 

nemocné morem, 1647

Obrázek 15
Pieter Bruegel starší: Podobenství o slepci 

vedoucím slepce, 1568
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Často se vyskytuje i motiv ohně, ve kterém měly trpět hříšné duše. Ilustrace pekla středo-

věkého malíře Herrada von Landsberga zobrazuje peklo tak, jak by ho dnes viděla většina 

populace. Oheň plápolající ze všech stran, pekelní obyvatelé s rohy a hříšníci vařící se v kotli. 

Ve 13. století zvolil Nicola Pisano Peklo jako motiv skulptur na Baptisterium v Pise. Zlé tu 

představují příšery různého typu, požírající obyčejné lidi. Obyvatelé pekla jsou tu ztvárněni 

jako vousatí, zubatí muži se špičatýma ušima. Špičaté a děsivé zuby se objevují také v Pe-

kelném chřtánu Mistra Hodinek Kateřiny z Cléves. Z chřtánu navíc vychází i zmíněný oheň. 

Nejděsivější peklo pro mě představuje obraz Hieronyma Bosche Zahrada pozemských rozkoší.  

Právě křídlo tohoto triptychu zachycuje peklo, jež vykresluje lidské hříchy, propasti a pochybení. 

Bosch má velmi realistický způsob malby, který propojuje se symboličností. To v obraze hraje 

tak dokonalou sestavu, že existenci tohoto pekla je snadné uvěřit (Kraussová, 1996, str. 28).

Synonymum pro ďábla je satan.  Ať ten nebo onen, oba stojí v čele pekla. Stejně jako ústřed-

ní místo i on zaujímá hrozivou podobu, kterou se umělci snažili vyjádřit všelijakými způsoby. 

Funkce ďábla je v buzení hrůzy a pokušení. Dokonce mezi romantismem a dekadencí na sebe 

začal ďábel brát podobu mladých nevěstek, které sváděly ke hříchu. Za předchůdce lze 

považovat Amemait ze starověkého Egypta. Ta na sebe bere podobu tří zvířat – konkrétně 

krokodýla, lva a hrocha. Byla to právě tato mytologická bytost, která stála u posmrtného soudu 

a požírala zkažené duše. V knize Genesis, která je součástí židovské Tóry, vystupuje ďábel v po-

Obrázek 16
Herrad von Landsberg: Peklo, 1180

Obrázek 17
Hieronymus Bosch: Zahrada pozemských rozkoší 

- peklo, zatracení (pravá část), 1503–1504
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dobně hada, nabádající Evu k pokušení. V Bibli je jako démon popisována okřídlená žena, 

nebo padlý anděl, jenž má také představovat ďábla. (Ecco, 2007, str. 90-93). V tvorbě dětí 

by toto místo zaujímal asi tzv. „čert“. Jedná se o lidskou postavu, se zvířecími chlupy, rohy, 

zuby, ocas i kopyty. 

3.1.5. Čarodějnictví

Jak jsme se již dozvěděli z kapitoly „Historie strachu“, čarodějnictví nahánělo lidem ve-

liký strach. Znamenalo to totiž, že existuje něco nadpřirozeného a zlého. Poměrně dost 

se věřilo, že právě čarodějnice jsou spojenci ďábla a ačkoliv ho provozovali i čarodějové 

(muži), toto téma se spíše ztotožňuje s postavou čarodějnice (ženy). Jejich původ pochází 

od starých žen, které se zabývaly léčbou pomocí bylinek. Některé dokonce přiznávaly přímé 

spojení s ďáblem. Lidé se jimi cítili ohrožení, a tak je nemilosrdně upalovali. V umění se toto 

téma užívalo hojně hlavně v 15. století. V literatuře se objevily např. u Shakespeara nebo 

Goetheho (Ecco, 2007, str. 204-205). Čarodějnické téma se stalo i námětem španělského 

malíře Francescca Goyi (Pijoan, 1990, str. 162).

3.1.6. Krev

Posledním děsivým motivem, hojně užívaném v obrazech, je krev.  Zaplňuje naše tělo a ne-

ustále nám koluje v žilách. Ve většině případů její viditelnost nepředvídá nic dobrého. 

Obrázek 18
Michael Pacher: Sv. Wolfgang a Satan, 

1471-1475

Obrázek 19
Francisco Goya: Sabat čarodějnic, 1789
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Znamená to totiž zranění a zranění vede k bolesti. Krev i bolest mohou být příznaky blížící 

se smrti. Krev se dříve zobrazovala hlavně v obrazech s náměty z mytologie nebo Starého či 

Nového zákona.  Námět ukřižování Krista je jistě jeden z nejstarších příkladů, kde bychom 

krev našli. Jak je totiž jistě všem známo, Kristus je na kříži přibit za ruce a nohy, a tudíž má 

krev na obrazu své místo. Kdybychom tedy vynechali námět obrazu, který by pro mno-

ho křesťanů i přes krev představoval jakousi krásu z představy sebeobětování, nezobrazuje 

tento obraz nic pěkného. Stejně tak je tomu i u zobrazování mučedníků, kteří jsou ukázáni 

při těch nejděsivějších praktikách, jako je strhávání kůže, řezání do jejich končetin či dokonce 

ukřižování vzhůru nohama (Ecco, 2007, str. 49, 56).

3.2. Umělci participující na motivu děsu, strachu či hrůzy

Pro lepší pochopení toho, jak je strach či děs v umění prezentován, zde stručně předsta-

vím dílo a život tří, mnou vybraných umělců. Jejich život totiž tuto děsivou tvorbu zásadně 

ovlivnil, proto zmiňuji hlavně taková fakta, která mají na obrazy určitý dopad. V případech, 

kde taková situace nenastala, zmiňuji pouze tvorbu spojenou s pojmy děsu. Volila jsem au-

tory a díla, která považuji za ukázková a explicitní. Nešlo mi o absolutní výčet či chronologic-

ký přehled, ale o ilustraci principu práce s děsem, strachem a hrůzou ve výtvarném umění. 

Důležitý pro výběr byl i fakt následného propojení s praktickou částí.

3.2.1. Edvard Munch

Norský malíř a grafik, hlavní průkopník expresionismnu. Hlavní funkcí zmíněného směru 

bylo vyjádření emocí, a jelikož Muncha potkalo během jeho života několik tragédií, strach je 

v jeho díle často frekventovaný.  

Už když mu bylo 5 let, zemřela mu matka a později i starší sestra Sofie, která mu matku 

od té doby nahrazovala. Sám prožil během života několik zákeřných nemocí, které hluboce 

ovlivnily jeho tvorbu. V prostředí rodiny neustále panoval strach ze smrti a Munch toužil po úniku. 

Tímto únikem bylo pro něj hlavně umění, a tak se rozhodl stát malířem. Jeho strach prohluboval 

i jeho otec. Silně věřící, který Munchovi a jeho sourozencům neustále připomínal matčinu 

smrt a jejich hříchy, které je dovedou do pekla. Když otec roku 1889 zemřel, ke stávajícím 

pocitům se přidal ještě strach z osamění a otázka existence. Jako další faktory, hluboce 

ovlivňující jeho tvorbu, bych zde také zmínila prožívání jeho „nešťastných“ lásek, puberty 

a v dospělém věku i nepřijetí jeho děl společností (Největší malíři, 2000). 
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Často propadal depresím a alkoholu. Paradoxně mu tyto tragické události pomohly posu-

nout jeho tvorbu na novou, v té době nepoznanou úroveň, kterou je dnes známý po celém 

světě. Munch se zcela neztotožňoval s dobovým naturalismem a později ani s francouzským 

impresionismem. Chtěl vyjádřit osobní prožitek bez ohledu na nějakou určitou skupinovou 

malířskou formuli. Přes všechno nepochopení jeho tvorby na domácí půdě se mladý umělec 

neustále snažil vyjádřit svoje nejniternější pocity. Často maloval ten samý obraz vícekrát 

najednou, aby měl jistotu, že v některé z variant dosáhne přesně té emoce, kterou prožil. 

Přesně tak tomu bylo u jeho nejznámějšího díla Výkřik. Výjev, který rozkrývá skutečnou udá-

lost a emoci, kterou sám autor prožil a zaznamenal (Wittlich, 1985). Centrální dílo Muncha 

zachycuje kromě strachu taky úzkost a beznaděj, které jsou se strachem ve většině případů 

úzce propojeny. V jeho tvorbě mu šlo především o vyjádření osobního citového prožitku. 

 Většině obrazů dominují figury, často doplněné krajinomalbou, protože právě náladu 

krajiny propojoval s myslí člověka. Tuto náladu vyjadřoval hlavně pomocí barev, které volil 

umělec bezprostředně a mimo reálné vědění (Wittlich, 1985). Tyto barevné plochy ohrani-

čoval širokými obrysovými liniemi. Více dramatičnosti docílil Munch také střídáním frontál-

nosti a perspektivy.  Prostoru to tak dalo jistou nestabilnost (Pijoan, 1991, str. 254).

Obrázek 20
Edvard Munch: Melancholie, 1894–1896

Obrázek 21
Edvard Munch: U úmrtního lože, 1895
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3.2.2. Francisco Goya

Španělský malíř a grafik, který neustále balancoval mezi stylem oficiálním – ten pro královské 

rodiny a stylem osobním. Pocházel z dobře zajištěné rodiny. Jeho otec byl zlatník a to mu usnad-

nilo vstup do malířského světa. Avšak ze začátku se jako skoro každý potýkal s neúspěchem. Opě-

tovně byl odmítnut na Královské akademii výtvarných umění sv. Ferdinanda v Madridu. Nějakou 

dobu se živil jako malíř kartónů k tapisériím a nakonec ho jeho vytrvalost donesla až na královský 

dvůr Karla III. a později i Karla IV. (Pijoan, 1990, str. 151-156).

Jeho tvorbu poznamenala hlavně doba, ve které se nacházel. Goya žil na pozadí osvícenských 

idejí, Francouzské revoluce a napoleonských válek. Španělsko ztrácelo své postavení a obyvatel-

stvo chudlo. V zemi zavládl chaos a rozpoutaly se různé války (Kraussová, 1996, str. 54). Navíc 

jeho život zasáhla těžká nemoc, která zapříčinila jeho ohluchnutí. Jak se jeho zdravotní stav 

zhoršoval, měnilo se i jeho dílo. Právě v této době jeho díla začínají ostře kritizovat společ-

nost a poukazovat na lidské selhání. Vedle královských portrétů tvoří na toto téma cyklus 

Caprichos (Altmann, 2004, str. 209).

V jeho umění se čím dál víc objevovaly hrůzné scény, kterých byl v tehdejším Španělsku 

denně svědkem. Mezi lety 1808- 1814 vytvořil další cyklus – Hrůzy války. Ty svým dynamic-

kým stylem zobrazují neštěstí všeho druhu (Pijoan, 1990, str. 168-171).

Obrázek 22
Francisco Goya: Rozmary, 1797-1798

Obrázek 23
Francisco Goya: Hrůzy války, kolem 1810
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Centrálním dílem Francisca Goyi je obraz 3. května 1808: Poprava obránců Madridu Dílo je 

plné bezmoci, zděšení, násilí a tudíž také strachu, který povstalec musel prožívat. Dramatič-

nosti dosáhl Goya pomocí světla, které osvěcuje hlavní postavu a díky hrubému až skicovité-

mu stylu malby a naléhavosti výrazu. Prostor je nezřetelný a postavy nejsou vždy anatomicky 

reálné. Přesně tady se Goya odvrátil od klasické historické malby (Kraussová, 1996, str. 55).

Po roce 1819 začíná nové období Goyova života. Přestěhoval se do Andalusie, kde maloval 

už jen čistě pro sebe.  Stěny domu pomaloval několika obrazy, dnes zvané „Černé malby“. 

Název plyne z jejich barevnosti, v níž převládají tmavé odstíny. Všechny náměty jsou pojaty 

dost expresivně a postavy jsou ztvárněny z psychologického úhlu. Nakonec se odstěhoval do 

Francie, kde žil až do své smrti (Pijoan, 1990, str. 175 -180).

3.2.3. Jake a Dinos Chapman

Britské bratrské duo, pracující s uměleckými instalacemi nebo sochami se mimo jiné pyšní 

i několika malbami, kresbami nebo lepty.  Oba vystudovali Královskou akademii umění v Londý-

ně. Ze začátku pracovali jako asistenti pro známou uměleckou dvojici Gilbert a George. I přes 

toto spojení jsou však jejich práce značně odlišné. 

Jejich tvorba je cynická, sarkasticky humorná a poukazuje na současnou pokleslou morálku 

politiky, náboženství či společnosti. Často bývá označována za kontroverzní nebo provokativní. 

Nejsou jim cizí ani často tabuizovaná témata smrti nebo sexu.  Sami umělci však svoje dílo pova-

žují pouze za analytické. „Nepříjemné a nehezké věci jsou pro nás výzvou, říkají nám mnohem 

více o našich životech, našich snech a o obsazích našeho nevědomí, než by nám byl schopen 

poskytnout pohled na hezké a příjemné věci.“ (Jake Chapman cit. podle. Rufolfinum 2013)

Na rozdíl od Muncha se tedy autoři nesnaží vyjádřit svůj nejniternější prožitek děsu, strachu 

nebo úzkosti. Spíše poukazují na celkové hrůzy dnešního světa.  Avšak stejně jako Goyu je doba, 

ve které žijí, viditelně ovlivňuje. Právě Francescco Goya měl na toto duo velký vliv. Na jeho cyklus 

leptů „Hrůzy války“ variovali bratři několik desítek leptů. Grafické listy různě překreslovali, zatí-

rali barvou, nebo do nich vkládali jiné motivy. Dá se říct, že Goyovu tvorbu až parazitně napadli.

Pro ztělesnění zla využívají např. „studie“ geneticky zmutovaných postav. Jedná se o různé 

kombinace spojení více těl a také o proměnu lidského obličeje do toho zvířecího. Dalším 

pomocným médiem pro tento pojem jsou nacisté. „Na koho jiného to hodit než na nacisty, 
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to ztělesnění záporných hrdinů, absolutní zlo až za hrob. Za všechno můžou oni… a zase oni, 

na věky věků amen. Tak jako Kristus zemřel za naše hříchy, jsou nacisté stále naživu pro naše 

zlo. Nacisté vynášejí na světlo ten fašismus v nás.“ (Jake Chapman, cit. podle Holý, 2013)

3.3. Strach a hrůza v tvorbě dětí

Logicky lze uvážit, že nejpoužívanějším prostředkem komunikace je řeč. Tam ale může být 

oproti výtvarnému projevu zádrhel. Každý je totiž limitován svou slovní zásobou. Zatímco 

kresbu zvládne již 2leté dítě. Kresba je jedním z  nejlepších a nejjednodušších nástrojů k pozná-

ní dítěte. Můžeme z ní rozpoznat vývoj dítěte, ale také jeho touhy, obavy a strach. Čím dál více 

se prokazuje, jak je tento způsob poznání dítěte vhodný. Dítě kreslí to, co ho zajímá, nebo 

trápí a navíc ho kresba baví. Mimo jejich zájmy se mohou na papíře objevovat i jejich přání, 

kterých si nejsou vědomy (Davido, 2008, str. 15-19). 

Kresba je už od pradávna jeden z hlavních komunikačních prostředků. U dětí je pak tento 

prostředek sdělení ještě efektivnější, protože díky jejich mentalitě, na rozdíl od dospělých, 

nedokážou děti ve své tvorbě některé podměty potlačit. Mohly bychom děti označit za malé 

expresionisty. Jejich tvorba je totiž věnována hlavně emocím a zážitkům než popisné realitě. 

Uždil (1984) dodává, že dětská kresba je sice řečí, kterou dítě vypraví o svých pocitech, ale 

přidává i fakt, že existuje mnoho rozlišných názorů. Zmiňuje třeba teorii, že je dětská kresba 

Obrázek 24
Jake a Dinos Chapman: The Dark Destroyer

Obrázek 25
Jake a Dinos Chapman: Token Pole, 1997
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pouze potřeba o napodobování, nebo že se podstata kresby skrývá v autostylizaci, která je 

však u dětí mimo oblast vlastní psychiky. Na závěr sám autor dodává, že všechny tato tvrzení 

jsou jen z půlky pravdivá (Uždil, 1984, str. 18).

Avšak hodnotit kresbu je velmi těžké a měli bychom to nechat na odborných znalostech 

a zkušenostech odborníků. Nicméně i přesto se zde pokusím nastínit některé z možností 

a příkladů, jak se v dětské kresbě objevuje strach. Je však dobré poznamenat, že formální 

výrazové prvky (tvar, barva apod.) mohou sloužit jak k interpretaci, tak ale také v opačném 

směru, tedy jako jisté vodítko či návod při realizace výtvarných úloh, které s děsem, hrůzou 

a strachem pracují. 

3.3.1. Barvy

Již dlouho je známo psychologické propojení barev s našimi životy. Barvy jsou všude okolo 

nás a jejich působení ovlivňuje hlavně naše emoce. „Barva je stejně tak významnou výtvarnou 

hodnotou, jakož i důležitým charakterizačním prostředkem. Její psychologická působnost je 

založena na psychofyziologických reakcích smyslových orgánu, na emotivním obsahu barev, 

na barevném symbolismu a v neposlední řadě na zkušenostech, které člověk s barvou má.“ 

(Kulka, 2008, str. 250) Stávají se tak i jedním z hledisek, které lze u dětské kresby zkoumat. Už 

jejich výběr má jistou výpovědní hodnotu, ale zřetel musíme brát i na vlastnosti barvy. Záleží 

dokonce i na její hustotě a odstínu (Davido, 2008, str. 36). Přestože má tento výběr určitou roli 

v psychice dítěte, je nutno brát v potaz i některé automatické vzorce při používání barev, nebo 

„napodobování“ reality. Tj. tráva - zelená, obloha - modrá (Uždil, 1984, str. 55). 

Červená 

Červená barva pro mnohé znamená nějakou agresivitu nebo vztek. Možná proto, že v ži-

votě je tato barva spojená s krví. Vzpomeňme si například na Španělsko, kde se červená 

používá k vyprovokování býků. U dětí je červená oblíbená a její používání do 6let je zcela 

normální. Později může poukazovat na agresivitu, či nepřátelské sklony (Cognet, 2013, str. 34). 

Agresivní člověk pociťuje nějaké ohrožení, ať už je podmíněné, či nikoli. Tím se tato barva 

propojuje se strachem, který díky kresbě (zvolení barvy) můžeme u dětí odhalit.  

Modrá

Modrá je pro většinu z nás spojená s nebem. To může symbolizovat jakýsi klid, avšak Davido (2008) 
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považuje časté užívání modré za přílišnou sebekontrolu a dodává, že její výměna za hnědou symbo-

lizuje dětskou touhou, vymanit se ze statutu miminka (Davido, 2008, str. 37). Oba případy také velmi 

souvisejí se strachem. Jedná se o selhání vlastní osobnosti – neúspěchu.

Černá

Černá pro mnohé znamená něco špatného. Automaticky symbolizuje zlo, úzkost, nebo 

smrt. Sama bych právě tuhle barvu přiřadila bez rozmýšlení ke strachu. Dnes ji děti mohou 

mít spojenou s tmou, které se většina z nich bojí. Davido (2008) i Cognet (2013) spojují čer-

nou s úzkostí a strachem. Používání černé v období puberty zřejmě vyjadřuje nepřístupnost 

a ostych ve vyjadřování citů (Davido, 2008, str. 37, Cognet, 2013, str. 34). I užívání této bar-

vy, může prozradit tedy strach, který v sobě člověk skrývá.  Ohled musíme brát na použití 

černé, jako kontury.

Hnědá

Hnědá je barva země, naší matky. Všední nevýrazná barva, dokáže působit klidně a důvěr-

ně. V kresbě značí potřebu znečisťovat (Cognet, 2013, str. 34). Nebo odráží dětské konflikty, 

v souvislosti adaptace v rodinném prostředí (Davido, 2008, str. 37).

Fialová

Fialová vzniká spojením dvou primárních barev, dvou živlů. Červené - barva agresivity 

(oheň) a modré - barvy klidu (voda). Ve starším věku je tato barva hodně oblíbená hlavně 

u děvčat, avšak v závislosti na trendu.  Její opakované používání může poukazovat na ne-

klid, či napětí (Cognet, 2013, str. 34). 

Žlutá

Žlutá je barva slunce. Troufám si říct, že by jí většina populace spojila spíše s příjemnými 

pocity. Nicméně, Davido (2008) zmiňuje fakt, že její použití u dětí rozkrývá velkou závislost 

dítěte na dospělém (Davido, 2008, str. 37). To v jistém úhlu také značí strach dítěte, které se 

bojí vstoupit do světa samostatně. V přírodě je žluto-černá kombinace znamením nebezpečí 

(vosy, sršni). Člověk tuto ideu převzal, když například okraje nebezpečných schodů natírá 

ve žluto-černých pruzích.
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3.3.2. Kresba

Stejně jako barvy, jsou pro interpretaci a diagnostiku dítěte důležité i prvky, které zkou-

maný využívá. Práce se bude věnovat diagnostice kresby postavy, neboť právě do té se 

každé dítě nevědomě stylizuje. „Kresba lidské postavy má zjevně blíže reflexi vnímání sebe, 

sebepojetí, sebeprožívání, případně vnímání lidí obecně.“ (Šípek, 2000, str. 64) Pro začátek 

zmíním některé prvky, které jsou také součástí postavy.

Jako první zde uvedu linie, ze kterých je možno hodnotit a ze kterých je postava na papíře 

tvořena. Tenké, nejisté linie s méně intenzivní hustotou používá dítě spíše introvertní, nebo 

dítě, které má strach či depresi. Jeho vyjádření je nesebevědomé stejně tak jako on. Naopak 

silné a intenzivně barevné linie používá dítě sebevědomé, nebo dítě agresivní. V obojím 

případě může jít o velký neklid nebo strach (Davido, 2008, str. 29).

Dalším z hledisek, které nutno pozorovat jsou proporce. Jedná se jak o ty tělesné tak i 

předmětné. Záleží již na velikosti samotné postavy. Ta by měla zaujímat 70-80 % prostoru. 

V případě zmenšení se může jednat o nízkou sebedůvěru jedince a naopak. Stejně tomu je 

i s hlavou. Tento význam o sebedůvěře dává Kulášová (2015) i nosu. Do široka otevřené oči 

u postavy většinou volí děti s extrovertní povahou, zatímco zavřené kreslí děti introvertní, 

nebo dítě, který má problém. Ústa se zuby jsou projevem agresivity, zatímco chybějící ústa 

představují problém sexuální. Z kresby se dají odhalit i problémy se sluchem a s tím spojené 

obavy. Neslyšící děti často kreslí postavu bez uší. Naopak velké uši znamenají zvědavost. 

Velmi důležitým prvkem jsou ruce, které nám v životě slouží hlavně ke komunikaci. Je 

zřejmé, co potom vypovídá dítě, které neustále kreslí postavu bez rukou nebo s rukama 

za zády. Takové dítě má nejspíš problém s mezilidskými vztahy, nebo problém s navazová-

ním nových kontaktů. Nohy jsou důležité pro naši stabilitu a stání. Pokud dítě neustojí své 

problémy, nohy se podlomí. Tj. chybějící nohy, nebo podlomené značí nestabilitu – fyzickou, 

či tu emoční (Kulášová, 2015).
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DIDAKTICKÁ ČÁST
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4. Úvod didaktické části

Pracovat ve výtvarné výchově, především na základní škole, s tématem děsu a strachu 

nemusí být úplně bez obtíží. Je třeba citlivě vnímat psychické ustrojení žáků, respektovat 

jejich věk a emoční zralost. Výtvarné úlohy by měly pomáhat děsu a strachu porozumět, ko-

munikovat ho, a pomáhat hledat pro tuto komunikaci výrazové prostředky, a nikoliv děs a hrůzu 

prohlubovat či vyvolávat. Řešení tohoto tématu klade na učitele zvýšené nároky a je dobré 

si to uvědomit. Současně je ale dobře a priory téma nezavrhovat a nevyhýbat se mu. Děs, 

hrůza a strach přirozeně k našemu životu patří. Umění a výtvarná výchova jsou odrazem 

tohoto života. Pokud bychom z něj něco pomíjeli, ignorovali nebo uměle vytěsňovali, popře-

me podstatu těchto fenoménů. 

V rámci didaktické části své bakalářské práce jsem připravila tři úlohy, které téma práce 

reflektují.  První dvě úlohy jsem odučila ve školní družině na základní škole ZŠ Přistoupim 

s žáky 1. a 2. třídy. Třetí úloha je určena pro děti vyššího věku, a tudíž nebyla realizována. 

4.1. Úkol č. 1: 3v1, 5v1, 8v1 

Cílová skupina:  1. a 2. třída základní školy

Pomůcky: čtvrtky A4, časopisy, lepidlo, nůžky

Výtvarná technika: koláž

Čas: 45 minut (1 vyučovací hodina)

Motivace:  

- Diskuze: Co je ošklivost?

- příšery, zombie, strašidla, mutanti

- tajemná hudba + čtení mytologického příběhu Persea a Medůzy

Vazba na dějiny výtvarné kultury: Hieronymus Bosch, Jake a Dinos Chapman

Výtvarný úkol: Vyber z časopisů a novin libovolné lidské, nebo zvířecí prvky. Násled-

ně je uspořádej na čtvrtku a formou koláže vytvoř neobvyklou zmutovanou postavu. 

Vymysli jméno. 
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Hodnocení: společná reflexe, zvolení nejstrašidelnějšího zombie

RVP:  

- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, 

barvy, objekty), porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušenos-

tí, vjemů, zážitků a představ 

- v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 

uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

-  interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 

porovnává se svou dosavadní zkušeností 

- na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

4.1.1. Realizace

Tento úkol jsem realizovala se žáky 1. a 2. třídy na základní škole v Přistoupimi.  Jedná se 

o malou školičku, kde výuka probíhá v jedné třídě.  Hodinu jsme zahájili diskuzí v krouž-

ku, kde jsem se dětí ptala, co je ošklivost. Většina dětí však otázku pojala dost určitě, a tak 

začaly vyjmenovávat různé pohádkové, či filmové nestvůry.  V závěru jsme se všichni shodli 

na společných rysech těchto příšer, které nám pomohly definovat ošklivost. Na závěr diskuse 

jsem mezi děti poslala fotky tvorby Hieronymuse Bosche a Jaka a Dinose Chapmana. Děti se 

tak mohly inspirovat hrůzostrašnými kombinacemi lidských i zvířecích těl. 

V druhé části výuky se děti posadily zpátky do lavic a tiše poslouchaly mytologický příběh 

Persea, který jsem předčítala.  Na konci jsem ještě několika otázkami prověřila jejich pozornost. 

Třetí část byla praktická. Každý dostal čtvrtku velikosti A4. Na katedru jsem položila ně-

kolik časopisů. Někteří žáci začali okamžitě listovat a pracovat. Naopak někteří jedinci byli 

trochu rozpačití. Avšak za moji pomoci si nakonec každý našel svou cestu. Pozorovala jsem, 

že největším problémem bylo umístění do prázdné plochy. Velká část žáků začala pracovat 

od hlavy, a právě tu lepili na konec papíru, tudíž neměli prostor na zpracování těla. Jak už to mezi 

dětmi bývá, bylo značné i inspirování, které v lavici proběhlo. Také jsem si všimla, že hlavně klukům 

prvního ročníku dělalo problém komponování různých částí dohromady.  Jednalo se hlavně o prv-
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ky, které jsou mimo společenskou normu (např. třetí noha).  To může být známkou jejich vývoje. 

Jinak výuka probíhala v klidu a bez problémů. Děti byly pro úkol zapálené. V závěru hodiny jsme 

opět utvořili kroužek a práci zhodnotili. Někteří žáci si stěžovali na obtížnost stříhání z časopisů. 

Společně jsme si práce představili a vybrali nejděsivější zpracování. Příšerám jsme zvolili i jména, 

která většinou vycházela z jejich vizuální stránky. 

Obrázek 26 - Dílo 1 Obrázek 27 - Dílo 2 Obrázek 28 - Dílo 3

Obrázek 29 - Dílo 4 Obrázek 30 - Dílo 5 Obrázek 31 - Dílo 6

Obrázek 32 - Dílo 7 Obrázek 33 - Dílo 8 Obrázek 34 - Dílo 9
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4.2. Úkol č. 2: Strach jako barva

Cílová skupina: 1. a 2. třída základní školy

Pomůcky: papír B1, vodové barvy, voda, štětce, strašidelné zvuky, šátek, provázek, svíčky

Výtvarná technika: malba

Čas: 45 minut (1 vyučovací hodina)

Motivace: 

- Diskuze: Co je strach?

- Jak vypadá strach?

- Jaké barvy by měl strach?

- Bojovka po třídě se zavázanýma očima. Děti chodí jen po provázku. Strašidelnou atmosfé-

ru dotváří strašidelná hudba s výkřiky.

Vazba na dějiny výtvarné kultury: Edvard Munch

Výtvarný úkol: Na velkoformátový papír vyjádřete společně pomocí barev a tahů vaše po-

city. Jak se cítíte, když máte strach, zda zažíváte něco nepříjemného (zkušenosti z bojovky). 

Reagujte i na pocity ostatních pomocí malby. Ve skupině spolu nemluvte.

Cíl: Žáci jsou okrajově seznámeni s tvorbou Edvarda Muncha. Učí se ohleduplnosti a spolu-

práci. Učí se expresivnímu vyjádření. Zamýšlí se nad výběrem vhodných barev. Předávají 

do kresby své zkušenosti, pocity a zážitky.

Hodnocení:  Společná reflexe strašidelné bojovky i společného úkolu. Opět opakování spo-

jení strachu s barvami. Reflexe práce ve skupině.

RVP:

-  rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, bar-

vy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vje-

mů, zážitků a představ 

-  v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém 
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uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace

- interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 

porovnává se svou dosavadní zkušeností 

-  na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil

4.2.1. Realizace

Druhý úkol jsem měla možnost vyzkoušet také s žáky 1. a 2. třídy ZŠ Přistoupim. V úvodu 

probíhala opět diskuze na dané téma „Strach jako barva“. Diskutovali jsme o barvách a přiřa-

zovali je ke strachu, nebo jeho opaku – bezpečí. Výběr barev souvisel s asociacemi na reálné 

věci. Základní barvou pro strach byla tedy černá – tma. Dále červená, která asociuje krev, 

nebo zelená, kterou děti přisuzovaly příšerám. Celkově převládaly spíše tmavé odstíny.

Jako motivaci jsem zvolila strašidelnou bojovku, jež dětem umožnila tento pocit strachu 

prožít. To je mělo inspirovat k závěrečné výtvarné tvorbě. Po třídě jsem natáhla provázek 

různými směry a tak vytvořila trasu, kterou děti absolvovaly se zavázanýma očima. Pro zdů-

raznění strašidelné atmosféry jsem použila strašidelné zvuky. Zpětně musím uznat, že to 

byly zvuky možná až příliš děsivé. Některé děti při cestě hodně křičely a brečely. Jeden žák 

musel dokonce svoji cestu přerušit. Většina dětí však bojovku i přes svůj strach zvládla 

s přehledem a na konci hodiny mě ještě prosily o zopakování. Když už byli žáci dosta-

tečně vystrašení a inspirovaní, navodila jsem ve třídě tajemnou atmosféru. Zatáhla jsem 

žaluzie a uvnitř rozsvítila několik svíček. Děti se posadily do kruhu, okolo papíru velikos-

ti B1. Vzhledem k velkému počtu dětí pracovali žáci ve dvou skupinách – tj. 1. třída tvořila 

jednu skupinu a 2. třída druhou.  Jejich úkolem bylo, pomocí barev vyjádřit na velký papír to, 

jak se cítili při bojovce. Žákům jsem zadala jedno omezení – nemluvit. Mohli se domlouvat 

jen pomocí svých kreseb. Každý okamžitě sáhnul po tmavé barvě a začal si čmárat v prostoru 

před sebou. Některé kresby byly rozsáhlejší, některé naopak méně. Připomněla jsem tedy, že 

musí být čtvrtka celá zaplněná. Poté začali žáci pracovat více společně. Mladší skupina dokon-

ce začala tvořit doprostřed něco jako cestu, která byla dost klikatá. Později mi vysvětlili, že 

se jedná o tajemné bludiště, jejž jim asociuje strach. Oproti tomu skupina 2. třídy začala 

po papíře cákat červenou barvou, jakožto odkaz na krev. To později zopakovala i skupina 
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prvňáků, kteří to pravděpodobně okoukali.  Celkově se dá říci, že starší skupina pojala dílo 

spíše expresivně, i když dílu dominuje jakýsi pavouk. Mladší skupina se i přes zákaz snažila 

strach zobrazovat věcně. Avšak díky jejich málo nabitým zkušenostem to není tak zřejmé. 

Zajímavé je, že jeden chlapeček použil i žlutou. Tu mi odůvodnil jako barvu klidu, který je 

opak strachu. To považuji za velmi zajímavou formu vyjádření. Podpořil tím totiž temné 

kresby ostatních a dodal tak strachu větší důslednost. 

Obrázek 35 - Strach jako barva, 1. třída

Obrázek 36 - Strach jako barva, 2. třída
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4.3. Úkol č.3: Strach jako hmota

Cílová skupina: 6. třída základní školy

Pomůcky: hlína, popřípadě modelína

Čas: 45 minut (1 vyučovací hodina)

Výtvarná technika: modelování

Motivace: 

- Diskuze: Jak vypadá strach? 

- Představte si strach jako hmotu? Jaká by byla?

- hledání tvarových analogií v souvislosti se strachem, děsem a hrůzou (ostré x hladké, malé 

x velké, těžké x lehké, mokré x suché,…)

- vytvoření myšlenkové mapy

Výtvarná kultura: Otto Gutfreud

Výtvarný úkol: Uchopte libovolný kus hlíny. Vnímejte materiál – teplotu a strukturu. Zavřete 

oči a myslete na strach. Zkuste tento pocit vymodelovat. 

RVP: 

- rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, 

objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, 

zážitků a představ 

- v tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostoro-

vém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace 

- vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly a pro jejich vizuálně obrazné vyjádření 

volí vhodné prostředky

- interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace 

porovnává se svou dosavadní zkušeností 

Hodnocení: jednotlivé představení a obhájení své práce před všemi, společná reflexe
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PRAKTICKÁ ČÁST
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5. Úvod praktické části

Strach je vyjadřován umělci všelijak, jak jsme se v dosavadním textu práce mohli dozvě-

dět. V této části představím pomocí výtvarného umění můj nejděsivější zážitek, který jsem 

kdy zažila. Snažila jsem se o vyjádření přístupy mnou vybraných a zmíněných autorů, kteří 

s motivem děsu, strachu nebo hrůzy pracují.  Bude se jednat jak o podstatu, tak i o vizuální 

stránku jejich tvorby, případně díla. Jde tedy o expresní vyjádření Edvarda Muncha, realis-

tické Francescca Goyi, nebo kontroverzní přístup bratří Chapmanů. Další část mé autorské 

práci je ilustrace mé oblíbené strašidelné povídky Kocour od Edgara Allana Poea. 

Dlouho jsem přemýšlela, co sama v sobě skrývám jako „největší strach“. S touto myšlenkou 

jsem se trápila už od zadání mého tématu. Strachů mám v životě hned několik, ale nebyla 

jsem si jistá, který je ten největší a jak ho vůbec poznat.  Ještě v září jsem tady v úvodu práce 

psala o jiném strachu, než který mám na mysli nyní.  Jedná se o můj nedávný velmi nepříjem-

ný zážitek, který má navzdory svému krátkému trvání dlouhodobé následky.  Přesně tento 

zážitek, který je zdrojem mého největšího strachu, jsem se pokusila vyjádřit ve všech svých 

autorských prací.

Ten den bych s odstupem označila jako ten nejhorší a zároveň nejlepší. Jedná se o den 15. října 

2017, kdy jsem se já a moje kamarádka Klára rozhodly udělat výlet autem do Drábských světniček.  

Pamatuji si tu cestu obzvlášť dobře.  Bylo nedělní odpoledne a venku doznívalo léto.  Při cestě 

jsme si ani tolik nepovídaly, jak je u nás jinak běžné. Ten den jsme jen poslouchaly rádio a vnímaly 

okolní krajinu. Dorazily jsme do nedaleké vesnice a zahlédly ukazatele. Hned za rohem se nám 

otvírala krajina, o které jsme snily. Čekala nás jen cesta mezi poli, jež vedla ke skálám nacházejících 

se na kopci. Byla jsem jimi tak unešená, že jsem si nevšimla červeného světla, které upozorňovalo 

na blížící se železniční přejezd. Musím přiznat, že jsme měly rádio dost hlasitě, a tudíž jsme nějak 

nezaznamenaly ani zvukové upozornění. Bohužel jsme narazily na přejezd bez závor, a tak jsem 

jela bez povšimnutí dál. Těžko říct, zda to bylo štěstí, nebo neštěstí, ale na kolejích jsem zbrzdila. 

Zastavila jsem však zčásti až na kolejích. Dělám to tak vždy, jednak proto, abych zmírnila případné 

otřesy auta a také pro svoje ujištění, že je cesta volná. Koukla jsem se doprava a nic nejelo, než 

jsem ale otočila hlavu do leva, tělo mi poskočilo leknutím. Zleva se na nás řítil obrovský rychlík. Já 

ani strojvedoucí jsme už nemohli nic dělat. Chtěla jsem couvat, ale motor uhasl. Nestačila jsem nic 

říct, vše se odehrálo během 15 vteřin. Dala jsem obě ruce na volant a zavřela oči. Tak a teď umřu.
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Těchto 15 vteřin jsem prožívala ten největší strach svého života. Ještě teď slyším ten 

okamžik sražení. Srdce mi poskočilo až někam do krku. Následně se vrátilo na své místo. 

Přežily jsme. Měly jsme takové štěstí, že vlak sebral jen přední část auta. Stačilo by 5 cen-

timetrů a vlak by nás odtáhl. Nevím, jestli bych první zemřela já, protože jsem byla na straně 

jedoucího vlaku, nebo moje kamarádka. Ještě asi 30 sekund po srážce jsme v autě jen mlčky 

seděly a hrůza doznívala v nás i všude okolo.  Byla to strašlivá událost a jenom zázrakem 

jsme byly živé.

5.1. Strach alá Munch

Jak jsme se již mohli přesvědčit, tvorba Edvarda Muncha se během života dost měnila. 

Z tohoto důvodu jsem při své práci vycházela hlavně z jeho centrálního obrazu s názvem Výkřik. 

Tento obraz totiž stejně jako můj, zobrazuje skutečnou událost, kterou norský umělec prožil. 

Tento zážitek si Munch poznamenal do svého deníku. Dá se považovat za takovou paralelu 

Výkřiku. Je to totiž, stejně jako obraz, jeden ze způsobu výpovědi onoho děsivého zážitku. 

„Šel jsem po cestě se dvěma přáteli – slunce zapadlo za horu nad městem a fjordem – po-

cítil jsem nápor smutku – nebe se náhle změnilo v krvavou červeň. Zastavil jsem se, opřel o 

zábradlí, smrtelně unaven – přátelé se po mně ohlédli a pokračovali dál – díval jsem se na 

plápolající mraky nad fjordem, byly jak krev a meč, a město – modročerný fjord a město – mí 

přátelé šli dál a já tam stál a třásl se strachy – a cítil jsem jakoby velký, nekonečný výkřik šel 

tou nekonečnou přírodou.“ (Munch, cit. podle Největší malíři, 2000)

Náhodou jsem si i já svůj prožitek ze dne 15. října 2017, zaznamenala do svého deníku, 

a tak jsem se rozhodla ho zde poprvé zveřejnit veřejnosti. Záznam je autentický, tudíž 

pomůže pochopit moje pocity o něco více než předchozí popis.

„…vytáhla jsem Kunu na výlet a zažila pokraj smrti. Moc přesně nevím, co se stalo - na chvíli 

jsem nedávala pozor a přehlídla jsem světla u přejezdu. Naštěstí si tam i přes blikačky vždy při-

brzdím. Podívala jsem se doprava a nic.  Když jsem otočila hlavu doleva, už tam stál vlak. Začal 

hrozně troubit a já zpanikařila. Byla jsem předkem v kolejích. Chtěla jsem vycouvat, ale chcíplo 

mi to. Pak už jsem jen čekala, než nás to srazí. Všechno se seběhlo tak rychle.  Obě jsme seděly, 

mlčely a čekaly na smrt. Jenom jsem si pomyslela, že je konec. Najednou se ozvala strašná 

rána, a když jsem otevřela oči, všude byl kouř. Celý nárazník nám odletěl.“
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Hlavní znaky Munchovy tvorby (viz teoretická část):

- dominující figura

- krajinomalba propojená s myslí člověka

- pocitově zvolené barvy

- ohraničování ploch liniemi

- střídání frontálnosti a perspektivy

Dílo:

Jako první zde představím svoji přípravnou skicu. Pro tu jsem použila papír velikosti A4 a křído-

vé pastely. Sám Munch je zvolil při jedné z verzí onoho Výkřiku.  Na skice vedou koleje z pravého 

dolního rohu do levého horního rohu. Tvoří tak na obrazu diagonálu. Zleva shora vyjíždí 

vlak, který se nezastavitelně řítí na auto stojící v popředí. Auto jsem zachytila v okamžiku, 

než vjede na kolejí. Jeho podoba je přímo inspirovaná autem, které jsem ten den řídila. 

V pozadí situace, se stejně jako v mém příběhu, tyčí skály – Drábské světničky – mezi lesy. 

Jejich zobrazení bylo pro mě velmi důležité, protože celý obraz situují na určité místo. Ten-

týž způsob, můžeme spatřit i u Výkřiku, kdy i přes velkou stylizaci krajiny, dešifrujeme fjord 

a starý kostel Aker.  Nad těmito skálami se maluje nebe, kterému jsem, přiznávám, nevě-

novala na této skice tolik pozornosti. Kompozice vychází přímo ze zmíněného obrazu, kdy 

se hlavní událost odehrává především v levé části obrazu, zatímco pravá dominuje spíše 

přírodou. Také jsem využila střídání perspektivy a frontálnosti. Koleje se sbíhají a v popředí 

stojí auto. Skicu jsem nakreslila bez postavy, protože jsem si nebyla jistá jejím umístěním. 

Na závěr jsem si tuto postavu vytvořila zvlášť a zkoušela její umístění. Vše jsem nakonec 

obtáhla černou konturou. 

Můj konečný obraz je namalován olejovými barvami na plátně velikosti 25x23 cm.  Oproti ski-

ce jsou zde koleje orientované ještě více doleva. To umožnilo větší identifikaci s dílem, ze kterého 

vycházím. Koleje jsou namalované v perspektivě, zatímco auto stojí frontálně vpřed – to je na-

opak se skicou shodné. Hlavní situace se tedy stále odehrává vlevo, vpravo se odehrává souboj 

mé mysli s krajinou. Použila jsem hodně červené a oranžové. Ty nejenže souzní s mými pocity, 

ale také mi evokují výstražné červené světlo, které jsem přehlédla. V ten moment jakoby se 
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červená rozlehla po celé krajině. Použila jsem i trochu žluté a bílé, jako záblesky našeho nad-

cházejícího štěstí – našeho přežití.  Obrazu dominuje hodně modré. Mám jí s nehodou vý-

razně spojenou, protože modré je naše auto a shodou okolností byl modrý i vlak, se kterým 

jsme se střetly. Celou krajinu jsem hodně stylizovala a ani zde nechybí náznak Drábských 

světniček, které, jak už jsem zde poznamenala, orientují diváka v prostoru situace.  Postavu 

jsem nakonec usadila v autě s obličejem směřujícím na diváka. Její vzhled je inspirován jak 

mnou, tak postavou z obrazu Výkřik. 

Obrázek 37 - Skica Obrázek 38 -Skica 2

Obrázek 39
Edvard Munch: Výkřik, 1893

Obrázek 40 - Můj strach
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5.2. Strach alá Goya

Typickými děsivými obrazy Goyi jsou pro mě hlavně Poprava povstalců 2. září v Madridu 

a Saturn požírající jedno ze svých dětí. Proto sem se rozhodla svůj obraz inspirovat oběma 

obrazy. Tj. stylu černých maleb a stylu „klasičtějšímu“. Pořád se však jedná o obrazy od jed-

noho autora, a tak si troufám říci, že se jedná o styly dost podobné.

Hlavní znaky Goyovi tvorby (viz teoretická část):

- zděšení, bezmoc, strach

- dramatičnost pomocí světla

- hrubý skicovitý styl

- naléhavost výrazu postavy

- postavy anatomicky nereálné (není platné vždy)

- nezřetelný prostor

- tmavé odstíny

Dílo:

Pro tuto práci jsem zvolila o něco menší formát. Tím jsem si chtěla ulehčit už tak složitý re-

alistický styl a také se přiznávám, že mě práce alá Goya lákala o něco méně.  Dílo zobrazuje, 

stejně jako ostatní práce, můj strach – srážka s vlakem.  Dílo zobrazuje mě a mojí kamarádku 

Kláru už v okamžiku smrti. Zobrazuje to, co nás minulo, ale ve snu mě to děsí pořád. Vizuál-

ně jsem vycházela z velké části z Goyova díla Poprava povstalců v Madridu 3. května 1808. 

Ústřední postavy na mém obraze jsou přebrané z postav obrazu Goyi. Kdybychom postavy 

postavili, byli by stejně velké jako vlak, což je nereálné. Obě jsou totiž zvětšené, což na ně 

klade větší důraz.  Důrazu jsem také docílila pomocí světla.  Na jeho obraze představují 

vznikající zlo mířící strážníci, na mém obrazu je to právě vlak, který je zdrojem naší hrůzy. 

Stejně jako strážníci, je i vlak umístěn na pravou stranu obrazu.  Pozadí jsem udělala lehce 

rozostřené, ale i tak zde opět můžeme zahlédnout skály – Drábské světničky. Na celé dílo 

jsem používala převážně tmavé odstíny.
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Obrázek 41
Francisco Goya: 3. května 1808: Poprava obránců Madridu, 

1814

Obrázek 42
Můj strach 2
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5.3. Strach alá Chapman

Na tvorbu tohoto typu jsem se těšila ze všeho nejvíc. Už jednou jsem totiž dělala projekt, 

který byl tvorbou bratrů Chapmanů inspirován. V mé práci jsem vycházela hlavně z toho, že 

je jejich tvorba šokující, nebo kontroverzní.

Hlavní znaky tvorby Jake a Dinose Chapmana (viz teoretická část):

- kontroverznost

- bizardnost

- cynismus

- provokativnost

- pokleslá morálka společnosti

- téma smrti a sexu

- ošklivost

- zmutované postavy, či figuríny

Původně jsem přemýšlela o nějaké velké figuríně, kterou bych přetvořila ve zmutovanou. 

Postupem času jsem se ale dostala k myšlence vymodelovat celou situaci. Vzala jsem tedy 

dvě Barbie panenky a dětské koleje s vláčky. 

Jako podstavec, či podložku, kterou jsem potřebovala pod ztvárněnou modelaci situace 

umístit, jsem se rozhodla vytvořit krajinu pomocí papírových kapesníčků. Ty jsem na sebe 

různě vrstvila mokré, což umožnilo jejich spojení. Navíc to tvořilo zajímavý „zmuchlaný“ 

efekt krajiny. Po zatvrdnutí jsem vše obarvila klasickými temperami. Použila jsem hnědou a ze-

lenou – barvy země. Zelená barva však není typicky zemsky zelená, je totiž dost křiklavá. To 

mi pomáhalo dostat do celé instalace trochu bláznivý rozměr.

Jednu panenku jsem zvolila hnědovlasou a druhou s blond vlasy – tím jsem rozlišila po-

stavu sebe (hnědovlasá) a mé kamarádky (blond). Nejdříve jsem jim různě utrhala hlavy 

a nohy. Nějaké části jsem doma popálila pomocí zapalovače. Nakonec to ale nebylo tak 

destrukční, jak jsem od ohně čekala, tudíž jsem zvolila formu ničení pomocí staré žehličky 
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na prádlo. Tu jsem rozehřála na nejvyšší možný stupeň a přikládala na figuríny, dokud ne-

vznikl požadovaný efekt. Obě jsem je nechala nahé, což má značit hlavně jejich zranitelnost. 

Vlaků jsem měla na výběr hned několik. Nabízely se mi různé plastové, ale i staré kovové. 

Plastové koleje mi do mé práce moc neseděly, proto jsem zvolila koleje železné, které byly 

ve školce ještě po našem dědečkovi. Navíc vypadaly ze všech možných nejreálněji, což jsem 

ocenila, protože to celé modelaci přidává trochu na vážnosti.

Na závěr jsem vše podle své představy a citu nainstalovala a postříkala „krví“. Pro větší 

dramatičnost jsem model ještě různě nasvítila. Poté mohly konečně vzniknout tyto fotky.

Obrázek 43
Můj strach - fotografie 1

Obrázek 44
Můj strach - fotografie 2
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Obrázek 45
Můj strach - fotografie 3

Obrázek 46
Můj strach - fotografie 4

Obrázek 47
Můj strach - fotografie 5
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5.4. Ilustrace

Další část mé autorské práce je ilustrace povídky Černý kocour od Edgara Allana Poea.  

Při výběru autora, kterého budu ilustrovat, to byla jednoznačná volba. Když se řekne 

strach, děs a hrůza, každý si musí tohoto spisovatele okamžitě vybavit. Jeho povídky jsou 

děsivé a mnohdy až morbidní. Obrazovou část jsem tvořila technikou černého fixu a vo-

dovek. Celou povídku jsem pak i graficky zpracovala a vytvořila knihu.

Obrázek 48 - Titulní strana

Obrázek 49 - Ilustrace 1 Obrázek 50 - Ilustrace 2 
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Obrázek 51 - Ilustrace 3 Obrázek 52 - Ilustrace 4

Obrázek 53 - Ilustrace 5
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Závěr
 V průběhu psaní této práce jsem se znovu a pevněji přesvědčila, že strach je velkou a nedě-

litelnou součástí našeho života. A i když se nám na první pohled může zdát jako něco nega-

tivního, nakonec náš život chrání a zlepšuje jeho kvalitu. Má v našem životě důležitou funkci 

a je pro něj užitečný. Vždyť i já jsem, ve svých důsledcích, tuto práci z velké části postavila 

na mém nejděsivějším zážitku... Umění nám může pomoci zaznamenávat děsivé příběhy či 

události, popřípadě emoce strachu, děsu nebo hrůzy vyjádřit a tím se s nimi alespoň čás-

tečně vyrovnat. Podívat se s odstupem na dílo, které znázorňuje náš strach, nám pak může po-

skytnout nový úhel pohledu a ve finále jej pochopit, porozumět mu a přijmout ho. Navíc umělecký 

obraz rozkrývá i to něco, co se nám v běžných formách nepovede vyjádřit (Petříček, 2009, str. 49).

Cílem mé práce bylo vnímat téma v širších souvislostech, o což jsem se pokusila hlavně 

skrze sociologický a kulturní kontext. Znaky strachu, děsu a hrůzy v umění jsem demonstro-

vala z největší části na tvorbě a díle Francisca Goyi, Edvarda Mucha a Jake a Dinose Cha-

pmana. Tyto autory, respektive principy, s nimiž strach vyjadřují, jsem se pak snažila 

převést do svých autorských prací. Na tuto část práce jsem se velmi těšila, ačkoliv se 

v průběhu realizace ukázalo, že propojení s velkými autory není tak jednoduché, jak 

se na první pohled zdálo.

V didaktické části jsem si pak zkusila a také ověřila, že téma strachu, děsu a hrůzy je atrak-

tivní stejně tak pro mě jako pro děti. I když se ke zprostředkování tohoto tématu musí při-

stupovat citlivě a z počátku jsem měla trochu strach (jak příznačné, pro práci o strachu), 

nakonec si troufám říct, že vše dobře dopadlo. Děti byly zaujaté a obě hodiny neskutečně 

rychle utekly. Na odučený blok mám pozitivní ohlasy. Poprvé jsem si vyzkoušela své vlastní 

nápady odučit. Výuka tak byla, myslím, přínosná nejen pro děti, ale i pro mne.
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