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Teoretická část bakalářské práce se věnuje fenoménu barva se všemi jeho aspekty. 

Konkrétně se zabývá barvou obecně, vědeckým pojetím barvy, systematizací barev, 

jejími vztahy ( zejména kontrastu) a íiinkcemi barev. 

Praktická část bakalářské práce je zpracována formou výtvarných řad pro žáky 1. 

a 2.stupně základní školy. Jednotlivé výtvarné řady zpracovávají jednotlivé aspekty 

fenoménu barvy, jak jsou rozvedeny v teoretické části. 
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1. Úvod 

„Každý se dívá kolem sebe a vidí barvy."1 

Pracuji jako asistentka nevidomého žáka, integrovaného ve třídě zdravých dětí, a 

při své práci se přesvědčuji o důležitosti barvy a barevného vidění. Zamýšlím se nad 

nenahraditelností zraku při vnímání okolí. Některé zážitky, prožitky a pocity nelze 

popsat a zprostředkovat bez pomoci zraku, ale také bez znalostí barvy. 

Slunce mohu svému nevidomému svěřenci přiblížit jako vesmírné těleso. V létě 

může pocítit jeho teplo. Trávu si můžeme společně osahat, nebo si k ní přivonět. 

Chemickým vzorcem lze popsat složení vody, hmatem si může nevidomý ověřit 

skupenství vody. Na prostorových modelech je možné znázornit atomovou stavbu 

drahokamů, ale nelze vyjádřit jejich barvu. Jakoukoliv barvu nemůžeme pochopit a 

procítit bez předešlého zrakového vjemu. 

Podle odborníků vnímáme okolní svět až z 80% pomocí zraku. Se zrakovým 

vnímáním pochopitelně souvisí i barvy. Jsou důležité nejen pro poznání okolního světa, 

ale jejich subjektivní prožitek ovlivňuje i naše každodenní chování. Jejich 

prostřednictvím dokážeme vyjádřit své emoce, pocity, nálady a duševní stavy. 

Také proto jsem si zvolila toto téma pro svou závěrečnou bakalářskou práci. 

Další důvod, proč bych se chtěla ve své bakalářské práci zabývat uvedeným 

tématem, je zcela osobní. Barva se pro mne stala výzvou. Vystudovala jsem obor krajka 

a ručně tkaný textil ve Školském ústavu umělecké výroby pod vedením prof. 

M.Eremiášové. Navrhování krajky je spíše kresebná, grafická práce, s barvou se 

v krajkářství setkáváme velmi málo. Vyjadřovací prostředky krajky jsou jiné než 

v malbě. Nyní, když provádím děti výtvarnou výchovou, musím se barvou zabývat 

velmi intenzivně. Musím se znovu učit ji vidět, vnímat její vztahy, kontrasty a funkce. 

Pří výtvarné práci s dětmi je mým cílem naučit je s barvou pracovat, poznávat její 

funkce a kvality jak v malířské a výtvarné tvorbě, tak v životě. Snažím se naučit je vidět 

ji v přírodě, ve světě lidí, jako prostředek vyjádření jejich pocitů, nálad a dojmů. 

1 DELAUNAY, R„ in: ROESELOVÁ, V.: Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově, s. 250. 



Ve své závěrečné bakalářské práci bych se chtěla zabývat barvou právě jako 

jedním z prostředků vyjádření emocí. 

V teoretické části uvedu některé pohledy na fenomén barvy, především z hlediska 

výtvarného umění. Chtěla bych tím utřídit své poznatky, které pak budu srozumitelnou 

formou předávat žákům. 

V praktické části své práce se pokusím převést teorii do hodin výtvarné výchovy a 

vytvořit tématické a námětové řady pro žáky různých věkových skupin, z prvního i 

druhého stupně základní školy, s ohledem právě na emocionální vyjadřování pocitů 

prostřednictvím barev. Tyto řady budu s žáky realizovat na základě výtvarných 

problémů, které se týkají vzájemných vztahů, funkce barev a výtvarných technik. U 

žáků na druhém stupni základní školy budu spolupracovat s učiteli výtvarné výchovy. 



2. Teoretická část 

2.1. Fenomén barva 

„...zapomněli jste, že smysl barev je ve vás samých! Tam jej musíte jít hledat."2 

Barevné světlo můžeme obecně charakterizovat jako vztah hmoty a světla. 

Z vědeckého hlediska není tento problém zcela probádán. Podle Newtona je barva 

vlastností světla. Barevné světlo lze popsat jako průchod bílého světla skleněným 

hranolem, který světelný paprsek láme na paprsky různých vlnových délek, a tím vzniká 

barevné spektrum. Tělesa pak světlo částečně nebo úplně pohlcují, rozkládají nebo 

odrážejí, a tím vznikají zpravidla složené barvy. 

Barvu můžeme chápat i jako barevný pigment hmoty, u kterého lze určit tón, 

sytost nebo světlost. Tón barvy je závislý na délce světelných vln. Sytost je ovlivněna 

čistotou barvy, tzn. množstvím přimíchané bílé. Čím méně bílé barva obsahuje, tím je 

barva sytější. Všechny barevné pigmenty dohromady vytváří tmavě šedou. 

Jasnost barvy závisí na kvalitě a síle dojmu v oku, tedy na síle chvějícího se 

vzduchu na sítnici. To ovlivňuje kvantitu i kvalitu vnímané barvy. Jako nejjasnější jsou 

uváděny žlutá nebo červená barva. Intenzita smíšených barev je pak součet intenzit 

jednotlivých barev. Jasnost barev s delší vlnovou délkou klesá rychleji při slabším 

osvětlení než jasnost barev kratších vlnových délek. 

Kvalita barvy charakterizuje čistotu odstínů, které vznikají mícháním základních 

barev, bez ohledu na jejich tón nebo odstín (tyrkysová je kvalita zelenomodré, nachová 

je kvalitou červené apod.). 

2 KUPKA, F., in: ŠAMŠULA, J. - HIRSCHOVÁ, J.: Průvodce výtvarným uměním IV, s. 71. 



2.2. Vědci a barva 

„Z čistě fyziologického hlediska můžeme konstatovat, že mimo nás barvy 

neexistují"3 

Barvu můžeme posuzovat a vnímat z mnoha hledisek a stanovisek. Nauka o 

barvách byla rozvíjena fyziky, chemiky, filozofy, ale také estetiky a malíři v průběhu 

mnoha staletí. 

Vědecky je vnímání barvy vysvětlováno na základě vlnové a fotonové teorie. 

Z fyzikálního hlediska je vnímání barev zrakový vjem, podráždění oční sítnice světlem. 

Toto podráždění je přenášeno pomocí zrakového nervu do mozku, kde je dále 

zpracováváno na základě našich předešlých zkušeností. Vyjádřením tohoto vjemu je 

barva. 

Principy barevného vidění byly objeveny kolektivem vědců v čele s H.Utrumem 

v Mnichově relativně nedávno.4 Optikou se však zabýval ve svém traktátu o malířství 

již Leonardo da Vinci ( 1452 - 1519). V 19.století principy vidění zkoumal fyzik a 

lékař Thomas Young ( 1773 - 1829). Vycházel z názoru Ch.Huygense, že světlo je 

vlnění. Podle Youngovy teorie je barevné vidění umožněno podrážděním citlivých 

složek zrakového ústrojí. Různé poměry podráždění těchto citlivých složek způsobují 

barevné vjemy. Fyzikálním bádáním o barvách se zabýval v minulosti i Isaac Newton. 

Byl to on, kdo pomocí skleněného hranolu rozložil paprsek světla na barevné spektrum. 

Jeho barvy pak uspořádal do kruhu. 

Chemický aspekt barev je důležitý v malířství, ovlivňuje jejich kvalitu, a tím i 

trvanlivost malířského díla. Velmi důležité je chemické složení u olejových barev, kde 

nevhodné spojení barevného pigmentu a pojiva ohrožuje trvanlivost díla. Příkladem 

nevhodného použití barev, lépe řečeno složení barev a podkladového materiálu, je 

freska „Poslední večeře" od Leonarda da Vinciho v Miláně. 

Podle chemického složení a původu můžeme barviva rozdělit na přírodní a umělá. 

Přírodní barviva jsou zejména původu organického - z rostlin (kůry stromů, listů, 

3 Oltův slovník naučný - díl III., s. 397. 
4 POCHE, E., aj.: Encyklopedie českého výtvarného umění, s. 51. 



květů) nebo z živočichů (korýši, láčkovci), nebo jsou původu anorganického -

barviva z minerálních látek ( kysličníky a soli kovů ). 

V minulosti existovaly pouze přírodní barvy a barviva. První uměle vyrobená 

barva byla v 19.století indigová barva, vyrobená z dehtu. Dnes lze uměle namíchat a 

vyrobit jakoukoli barvu a její odstín. 

Psychologická charakteristika barev není tak jednoznačně stanovena a definována. 

Z psychologického hlediska můžeme u barvy určit tři komponenty: 

1. jasnost, 

2. teplost a 

3. aktivitu. 

Jako nejteplejší barva bývají označovány oranžová nebo červená. Ty jsou také 

barvami největší aktivity. Jako protiklad se nejčastěji uvádí barva zelená, barva klidu. 

Nejasnosti jsou také při stanovení nejtemnější barvy, často je uváděna fialová. Tak ji 

zmiňuje například J.ltten. Právě on upozornil na souvislosti barev, vnímání barevné 

harmonie a psychologické struktury osobnosti.5 Vedle Sigmunda Freuda se barvami 

v souvislosti s lidskou psychikou zabývali také G.T.Fechner a W.Wund, kteří jsou 

považováni za zakladatele pokusné psychologie. Základy experimentálního poznávání 

lidské psychiky položili ruští vědci I.M.Sečenov a I.P.Pavlov. 

2.3. Systém a řád 

O uspořádání barev do přehledného systému se snažili především malíři a 

řemeslníci-barvíři již od středověku a renesance. Například Cenino Cennini ve své 

knize o umění „II libro del arte" v jedné z kapitol pojednává o barvách. V 17.století se o 

uspořádáním barev do soustavy pokusil Isaac Newton. Vycházel při tom z fyzikálních 

vlastností barev. Jako základní barvy určil žlutou, purpurovou a modrozelenou. 

V 19.století se barvami zabýval básník a vědec J.W.Goethe, který je odvozoval od 

světla. Hledal barvy, které by nešly již dále dělit a zjednodušovat a vytvořil systém tří 

základních barev ( žlutá, červená, modrá ) a tří podvojných barev ( oranžová, fialová, 

zelená), které umístil do kruhu. Ve svém bádání o barvě se Goethe snažil spojit 

POCHE, E., aj.: Encyklopedie českého výtvarného umění, s. 51. 



hledisko fyzikální s hlediskem filosofickým a estetickým. Přestože se tímto problémem 

zabýval celý život, nedošel k absolutní vědecké platnosti. Jeho princip dělení barev ale 

používáme dodnes. 

V témže století se barvou, barevnými systémy a zákony míchání barev zabýval 

malíř Eugen Delacroix. Výsledkem jeho práce byl vcelku ustálený systém. 

V 19. století položil německý chemik Wilhelm Ostwald ( 1853 - 1932 ) základy 

systému, který umožnil měřit a klasifikovat barvy pro využití v průmyslu. Základní 

barvy rozšířil o zelenou, Goethův kruh rozdělil na 100 dílků a barvy v každém dílku 

pozměnil pomocí černé a bílé ve světlé a tmavé odstíny. Došel k závěru, že při míšení 

světlých stupňů vzniká méně odstínů než při míšení s černou. W.Ostwald vytvořil 

trojrozměrný prostorový barevný kužel, na jehož vrcholu byla bílá a po obvodu 

chromatické pestré barvy. 

Tento Ostwaldův systém převzala a zdokonalila Mezinárodní komise pro 

osvětlování ( CIE ) jako normativní systém měření barev pro průmysl. Další organizací, 

která se zabývá vlastnostmi, složením, účinky a významem barev je mezinárodní 

seskupení odborníků The American Institute for Conservation of Historie and Artistic 

Work (AIC) . 

Myšlenkou uspořádat barvy a jejich odstíny do přesného systému se zabýval i 

americký malíř Albert H. Munsell ( 1858 - 1918 ). 

Ve 20.století se pod vlivem psychologie a učení Sigmunda Freuda začaly barvy 

zkoumat z psychologického hlediska. V Německu ve výtvarné škole kolem Bauhausu se 

zabývali barevnou harmonií a formováním výrazu. Vytvořili systém postavený na 

pocitech a představách, kdy tyto jednotlivé představy byly přiřazeny k určitým barvám. 

Tento systém vycházel z psychologie osobnosti a jeho sympatie a antipatie k určitým 

barvám. 

Přes množství různých systémů musíme konstatovat, že žádný barevný systém 

není dokonalý a vždy je poplatný účelu, kterému slouží. 



2.4. Barvy a jejich vztahy 

„Příroda není povrch, ale hloubka, a barvy jsou výrazem této hloubky na povrchu, 

vystupují ze základů světa."6 

2.4.1. Barvy základní a ty druhé 

„Barvy reagují jako soustředění způsobené pádem kamene do vody. Jednotlivé 

kruhové vlny se překrývají, pohyb však probíhá současně i opačným směrem. A vše se 

vzájemně střídá. Barvy se dělí a znovu spojují v celek."7 

Barva je výrazovou složkou výtvarného díla. Při výtvarné činnosti nepracujeme 

s barevným světlem, ale s barevnou hmotou, s malířskými barvami, které mají omezený 

rozsah. 

Při výtvarné práci s dětmi, zvláště při malbě, využíváme především vztahů mezi 

barvami a barevnými plochami. Proto je nutné, aby děti znaly barvy a jejich vzájemné 

vztahy a uměly s nimi pracovat. 

Nejčastější dělení barev pro výtvarnou činnost je na barvy základní (žlutá, 

červená, modrá) a na barvy podvojné, které vznikají smísením dvou sousedních 

základních barev. Smícháním žluté a červené barvy vznikne barva oranžová, smícháním 

žluté a modré barva zelená, smícháním červené a modré barva fialová. 

Míšením těchto podvojných barev a barev základních vzniknou barvy odvozené. 

Podle poměrů jednotlivých barev vzniknou různé odstíny. Stále jsou to však čisté, syté, 

pestré odstíny, které nesou výraz. Označujeme je jako aktivní barvy. Naopak jako barvy 

neutrální uvádíme bílou, šedou a černou, které mají omezené výrazové hodnoty. Tuto 

čistotu odstínů, které vznikají smícháním základních barev bez ohledu na jejich tón 

nebo odstín nazýváme kvalitou barvy ( nachová je kvalita červené, azurová je kvalita 

modré). 

Plynulý přechod jedné barvy do druhé označujeme jako modulaci. 

6 CÉZANNE, P., in: ŠAMŠULA, J. - HIRSCHOVÁ, J.: Průvodce výtvarným uměním IV, s. 25. 
7 DELAUNAY, R, in: ŠAMŠULA, J. - HIRSCHOVÁ, J.: Průvodce výtvarným uměním IV, s. 69. 



Lomené, tj. nesyté tóny a barvy vznikají přidáním bílé nebo černé barvy do 

čistých barev. Čím více bílé nebo černé barvy přidáme, tím méně sytou barvu získáme. 

Dalším pojmem, se kterým se děti při své výtvarné činnosti seznámí, jsou 

komplementární, tj. doplňkové barvy. Jsou to dvojice barev, z nichž jedna je barva 

základní, doplněná barvou odvozenou ze zbývajících dvou barev základních (žlutá + 

fialová, červená + zelená, modrá + oranžová). 

2.4.2. Vztahy mezi barvami 

„Všechno je souvztažné a barva je souvztažná se světlem a tmou, s teplem a 

chladem, s prostorem a časem a jakýmsi způsobem i s hmotou. Jest souvztažná s city 

člověka, s láskou, hněvem, hrůzou a radostí, vášní a klidem - se všemi duševními stavy 

člověka a všeho života vesmíru."8 

„Nemaluji náměty, ale kontrasty. Dělám malířství, ne popisnou literaturu."9 

Málokdy existuje barva sama o sobě, téměř vždy dochází ke vzájemným vztahům 

mezi barvami. Tyto vztahy mohou být v rovnováze, pak se jedná o harmonii a 

vyváženost. Ta se může projevit v barevné škále příbuzných odstínů, vyvážeností ploch, 

tvarů apod. 

Vztahy mezi barvami a jejich vzájemným působením a ovlivňováním se 

v 19.století zabýval francouzský malíř Paul Cézanne. 

x ZRZAVÝ, J., in: ROESELOVÁ, V.: Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově, s. 240. 
9 LEGER, F., in: LAMAČ, M.: Myšlenky moderních malířů, s. 281. 



Obrázek 1 

Barvy se navzájem nejen ovlivňují, ale také spolu vzájemně souvisí. Vztahy mezi 

nimi můžeme hodnotit jako posloupné, příbuzné nebo protikladné. 

Podíváme-li se na duhu nebo na sluneční spektrum, objevíme přirozenou 

posloupnost barev sytých tónů. Fialová, modrá, zelená, žlutá, oranžová a červená. Tyto 

barvy jsou seřazeny do kruhu. Jejich seřazení zachováváme, i když začneme od 

kterékoliv z nich. Tato posloupnost je důležitá pro další vzájemné vztahy barev. 

Barvy, které v kruhovém uspořádání leží vedle sebe nebo blízko sebe, jsou barvy 

příbuzné. Příbuznost barev můžeme hodnotit i podle jiných kritérií, například podle 

sytosti. Nepříbuzné jsou ty barvy, které leží od sebe ve větší vzdálenosti, nejsou to však 

ještě protikladné. 

Barvy mohou působit nejen harmonicky, ale mohou na nás působit svými 

kontrasty a kontrastními vztahy. 



I na kontrasty a kontrastní vztahy se můžeme dívat z mnoha hledisek. Pro přehled, 

který zde uvedu, jsem si vybrala členění ze studie „O šesti barvách duhy" Mgr. 

K.Cikánové. 

Mluvíme-li o kontrastech komplementárních, stojí proti sobě barva základní a 

doplňková ( proti červené zelená, proti modré oranžová, proti žluté fialová ). 
• ^ 

Obrázek 2 

Důkaz, že tomu tak skutečně je, najdeme nejen na Goetheho kružnici, ale také na 

negativech barevné fotografie. Tam, kde je na pozitivu již vyvolané fotografie např. 

červená, se na negativu objeví právě zelená barva. 

Světlostní kontrast je ve své podstatě kontrast mezi světlem a tmou, mezi světlou 

a tmavou barvou. Nejvýraznější kontrast je pochopitelně mezi černou a bílou, mezi 

světlou žlutou a temně modrou. Škála teplotních kontrastů může být velmi jemná a 

plynulá nebo naopak velmi razantní. 



Obrázek 3, Obrázek 4 

Obrázek 5, Obrázek 6 



Žáci měli za úkol „namíchat" co nejvíce odstínů modré a červené barvy za 

pomoci ředění barvy vodou a znesycením barvy přidáním bílé a černé. 

Obrázek 7, Obrázek 8 

Při světlostním kontrastu můžeme využít i kontrast mezi světlými a tmavými tóny 

jedné barvy. Tohoto kontrastu se využívá v malířství při modelaci objemu předmětů a 

při výstavbě prostoru. Zvláště renesanční mistři při svém zobrazování krajiny a prostoru 

využívali i modulaci světlostními kontrasty a přechody. Barokní malba je ve své 

podstatě postavena na kontrastech světla a tmy, světlé a tmavé barvy. 



Obrázek 9 

Obrázek 10 



Obrázek 11 

Teplotní kontrast - vnímání tepla a chladu - je velmi subjektivní. Stejně tak 

vnímání teplé a studené barvy a pocitů z těchto barev může být ovlivněno těmito 

subjektivními pocity. V podstatě můžeme konstatovat, že teplé jsou barvy v okruhu 

žluté a červené ( studené barvy můžeme tedy přidáním žluté zteplit). Naproti tomu 

barvy z okruhu modré patří mezi studené barvy. Je však velmi pravděpodobné, že toto 

rozdělení vychází právě z našich asociací a pocitů. Voda je studená a zároveň modrá. 

Slunce hřeje a je žluté. Musíme si také uvědomit, že míru teplosti barvy ovlivňuje jak 

její okolí, tak i zesvětlení nebo naopak ztmavení barvy. Tak jako světlostního kontrastu, 

tak i teplotního kontrastu vědomě využívali malíři při modelaci prostoru v krajině již od 

renesance. Čím je krajina vzdálenější, tím více jsou v ní zastoupeny studené tóny. Jedná 

se v podstatě o princip barevné perspektivy. 





2.5. Funkce barvy 

Barva je hlavním vyjadřovacím prostředkem malíře. Malíř vnímá barvy a jejich 

vztahy daleko citlivěji než pouhý divák, jeho osobité vnímání barev se přenáší 

do malířova projevu. Barva na jeho obrazech přejímá různé funkce a stává se hlavním 

stavebním kamenem. 

Velmi zjednodušeně můžeme rozdělit barvy do tří základních funkčních skupin 

podle jejich zobrazovacích hodnot. Jsou to impresivní funkce, expresivní funkce a 

konstruktivní funkce. 

2.5.1. Impresivní funkce 

Slovo imprese je francouzského původu a znamená dojem. Impresivní funkcí 

barvy je právě vyvolat dojem, představu o skutečnosti, o tvaru, o barvě a především o 

světle. Podstatou impresivní malby je nauka o světle, o barevném vjemu, o vlivu světla 

na barvu, o vlivu prostředí na barevnost předmětů. 

Označení impresionismus použil poprvé francouzský novinář L.Leroy při 

hodnocení malby nezávislých malířů, kteří vystavovali mimo oficiální Salon. Název 

odvodil z díla C.Moneta „Impression, Soleil levant" (Dojem, vycházející slunce). 

Impresionisté však nebyli první, kteří využívali impresivní funkci malby. Již na 

počátku 19.století se malíři z okruhu Barbisonské školy snažili zachytit prchavý dojem 

z krajiny. Proto začali malovat přímo v plenéru - v krajině. Malíři Jean-Baptiste-

Camille Corot, Gustave Courbet nebo Jean Francois Millet se zajímali o prosté 

venkovany a jejich život. Za přímé předchůdce impresionistů můžeme pokládat 

anglické malíře Johna Constablea nebo Williama Turnéra, malíře světla a živlů. 

Inspirací impresionistů byly i skici a malby Rembrandtovy, Velasquezovy, Goyovy, 

rokokových malířů i Delacroyxovy. Impresionisté malovali uvolněným rukopisem, 

malými plochami čistých barev, které teprve v oku diváka vytvářely výsledný dojem 

prchavého okamžiku. Uvolněním formy, důrazem na optické centrum kompozice a 

zdůrazňováním práva umělce na nové prostředky v umělecké tvorbě otevřeli cestu pro 

nové umění 20.století. 



Obrázek 15 

Obraz na nás působí dojmem, jako by byl složen z jednotlivých barevných skvrn. 



Obrázek 18 

Mezi impresionisty řadíme Claudia Moneta, Augusta Renoira, Angličana 

Alfreda Sysleyho, Camilla Pissara, Paula Cézannea, Edgara Degase, Paula Gauguina 

nebo Vincenta van Gogha. 



Z českých malířů byli ovlivněni impresionistickým pojetím malby krajináři 

Adolf Kosárek, Josef Matěj Navrátil nebo Karel Purkyně. Z další generace malířů pak 

Antonín Chittussi, František Hudeček nebo Antonín Slavíček. 

2.5.2. Expresivní funkce 

Expresivní funkce barvy je založena především na jejím psychickém působení. 

V širším pojetí zahrnuje expresivní malba malíře od gotiky, přes barok a 

postimpresionismus (P.Gauguin: „Žlutý Kristus", M.Chagall) až po současnost. 

Expresivní pojetí malby najdeme na obrazech Mistra Třeboňského oltáře, H.Bosche, 

M.Grůnevalda i El Greca. Barva neslouží k zobrazení skutečnosti, ale naopak vyjadřuje 

nálady a stavy malířova vnitřního světa, barvy tak dostávají nový význam. Důležitou 

roli zde hraje i symbolika barev, barevná nadsázka. Obrazy stojí na pomezí skutečnosti 

a vize, vnější realita věcí není podstatná. Malíř se obrací spíše sám k sobě, vypovídá o 

stavu své duše, o svých emocích. 

Expresivní pojetí malby je velmi často spojeno s barevnou nebo věcnou 

symbolikou. Ta se objevuje již ve středověku, v gotickém umění. Gotické umění je plné 

symbolů, nejen barevných, ale i věcných. Každý detail na obraze měl svou symboliku. 

Příkladem díla plného symboliky, jejíž význam se nám dodnes nepodařilo úplně 

rozluštit, je cyklus gobelínů „Dáma s jednorožcem", pocházející z Francie, nebo díla 

Hieronyma Bosch. Roucha světců i smrtelníků na deskových obrazech a oltářních 

malbách musela mít opodstatněné barvy. Mnohé symboly nám dnes již nic neříkají, 

stejně tak barevná symbolika. U některých barev však jejich symbolika přetrvala 

dodnes: zelená je barva naděje, modrá je barva víry, červená je barva lásky a krve, a 

tedy barva života. 

V užším pojetí je expresionismus malířský směr počátku 20.století. Největšího 

rozkvětu došel expresionismus v Německu, kde vyvrcholil tvorbou umělců výtvarné 

skupiny Die Briicke a Der Blaue Reiter ( V.Kandinskij ). Tvorba malířů na počátku 

století byla ovlivněna situací ve společnosti. Někteří umělci se neuměli nebo nechtěli 

vyrovnat s prudkými změnami ve společnosti, se vzrůstajícím sociálním napětím. Svým 

dílem se snažili překonat toto napětí, obraceli se do svého nitra, ke svým představám. 

Podporu ve svém hledání našli ve filozofii F.Nietzscheho a A.Schopenhauera. 



Typicky expresionistické vyjadřovací prostředky, jako například nerealistickou 

barevnost nebo deformovaný tvar, najdeme v dílech snad nejznámějšího představitele 

expresionismu, norského malíře Edvarda Muncha. 

Obrázek 19, Obrázek 20 



Obrázek 21 

Na tomto obraze je expresivní barevnost podtržena, doplněna barevnou i věcnou 

symbolikou 

Munchova výstava v Praze v r.1905 podstatně ovlivnila tvorbu našich výtvarných 

umělců. Expresionismem byli ovlivněni především Emil Filla, Bohumil Kubišta nebo 

Josef Čapek. Velmi brzy se u nás projevil i vliv kubismu a vznikl tak specificky český 

výtvarný směr kuboexpresionismus. 



Obrázek 22 

Význam zobrazené události, ukřižování a smrt Krista, je podtržen expresivní 

barevností a kontrastem teplé červené se studenými tóny. 

Obrázek 23 

V tomto díle najdeme spíše symboliku tvarovou a věcnou. 



Obrázek 24 

Přes svůj určitý expresivní náboj je tento autoportrét představitelem konstruktivní 

funkce barvy. 

2.5.3. Konstruktivní funkce 

„Tou měrou, jak malujeme, také kreslíme... Když barva dosáhne své bohatosti, 

tvar nabude plnosti."10 

Jak vyplývá z názvu, malíř pomocí barevných kontrastů konstruuje, tzn. pomocí 

určitých barevných vztahů vytváří své obrazy. Barvy jsou voleny tak, aby vytvářely řád 

a kompozici obrazu. 

Do této skupiny malířů patří Paul Cézanne nebo kubisté Pablo Picasso či český 

malíř Bohumil Kubišta. 

10 CÉZANNE, P., in: PIJOAN, J.: Dějiny umění, s.306. 



Obrázek 25 

Obrázek 26 

Spíše expresivní' funkce barvy, citově dekorativnější využití barev v 

komplementárním ostrém kontrastu odstínů zelené a červené 

Tyto tři uvedené funkce jsou základní funkce barvy. V některých obrazech může 

barva splňovat i několik funkcí. Pouze souhrou všech komponentů - obsahu a formy -

získává výtvarné dílo svou podstatu a hloubku. Proto je velmi důležité seznámit děti 

s možnostmi, které mám barvy dávají, s jejich funkcemi, podobami, s jejich bohatostí. 

Na základě těchto znalostí pak mohou děti vyjádřit to, co cítí, mohou ale také 

porozumět lépe tomu, co cítili malíři a co nám chtěli svými díly sdělit. 



3. Praktická část 

V této části své práce se pokusím teoretické poznatky o barvě a jejích vztazích 

zahrnout do přípravy a následných výtvarných činností dětí na 1 .stupni a částečně i na 

2.stupni základní školy. 

Škola, ve které působím, má v rámci Rámcového vzdělávacího programu 

zpracován svůj Školní vzdělávací program. Jeho součástí je i výtvarný výchova. 

Očekávaným výsledkem pro první období ( 1. - 3.třída) je žákova orientace ve 

výtvarných technikách, znalost barvy, jejích funkcí a vzájemných vztahů. Součástí 

těchto výstupů je i znalost materiálů a práce s nimi. Nedílnou součástí výtvarného 

vzdělání je i znalost našich a světových nejvýznamnějších malířů, sochařů , ale i 

ilustrátorů. 

Tématicky je učivo zaměřeno na svět přírody a svět lidí. Posledně jmenované 

dává prostor právě rozvoji výtvarného vyjadřování pocitů, zážitků a emocí. K tomu je 

však zapotřebí, aby se žáci od počátku s těmito problémy seznamovali prostřednictvím 

výtvarných témat, které budou žákům blízké a které je zaujmou. 

Východiskem pro práci učitele výtvarné výchovy jsou cíle, které si musí stanovit 

a které vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu, respektive ze Školního 

vzdělávacího programu, z očekávaných výstupů a požadovaných kompetencí. 

Důležitým prvkem je také osobní postoj učitele a jeho pojetí výtvarné výchovy. 

Prvořadým cílem, nebo spíše úkolem učitele jako průvodce dítěte výtvarným 

uměním je vzbudit v dítěti zájem o umění, povzbudit v něm potřebu vyjadřovat se 

výtvarnými technikami. Učitel by měl v žácích rozvíjet zájem o výtvarné umění. 

Součástí vzdělávacího procesu jsou i otázky zcela praktické. Mnoho žáků při 

nástupu do školy neovládá práci s nůžkami, se štětcem a s ostatními výtvarnými 

instrumenty. V hodinách výtvarné výchovy je proto potřeba věnovat pozornost i těmto 

problémům, spojeným s motorikou. Teprve po zvládnutí základních pracovních návyků 

s výtvarnými pomůckami lze přikročit k vlastní výtvarné činnosti, k rozvíjení 

schopností žáků vyjadřovat své představy a emoce pomocí barev a jejich vzájemných 

vztahů. 



Mám cílem při výuce výtvarné výchovy je rozvíjet v žácích zájem o výtvarné 

činnosti a zvyšovat jejich potřebu zahrnout umění, zvláště výtvarné umění, mezi své 

zájmy. Mým dlouhodobým cílem je vypěstovat v nich do budoucna potřebu kontaktu 

s výtvarným uměním jako jednou z oblastí, která může obohatit jejich osobnost. 

Jedním z principů, jak toho dosáhnout, je partnerský přístup k žákovi. Učitel je 

podle mého názoru ten, kdo na základě svých zkušeností žáka provází a ukazuje mu 

možnosti, které mu výtvarné umění může poskytnout, včetně teoretických informací a 

praktických znalostí. Je třeba respektovat žáka jako osobnost, která má právo na chyby 

a na svůj názor. Na učiteli je, aby rozvíjel žákovy dispozice, kultivoval jeho postoje a 

seznamoval jej s teoretickými a praktickými poznatky. 

Vhodným způsobem, jak seznámit žáky s teoretickými poznatky z výtvarného 

umění a zároveň rozvíjet jejich schopnosti vyjadřovat se výtvarnými technikami, jsou 

projektové řady zaměřené na jednotlivé aspekty výtvarného umění. Protože se má práce 

týká barvy, vypracovala jsem pro žáky projektové řady týkající se barev, jejich funkcí, 

jejich vzájemných vztahů a jejich užití v jednotlivých výtvarných slozích. 

3.1. Soubor realizací k výtvarným tématům pro 1.stupeň 

základní školy 

Pro l.stupeň základní školy jsem v rámci tématu Barva a emoce vypracovala čtyři 

výtvarné řady. 

V první výtvarné řadě s názvem Barva a voda se děti naučily používat vodu při 

malování. Prostřednictvím pohádek nebo vstupních seznámení se snažily používat 

barvy jako ilustraci a zároveň se tak seznamovaly s barvou jako vyjadřovacím 

prostředkem. 

Druhá řada Barevný kalendář byla zaměřena na vyjadřování pocitů pomocí barev. 

Děti se snažily představit si jednotlivá roční období a později jednotlivé měsíce a 

vyjádřit barvou, jaký z nich mají pocit. Zároveň se tím učily rozeznávat jednotlivé 

druhy barev a funkčně používat jejich míšení. 

Z pocitů, které děti mají z jednotlivých měsíců nebo ročních období, jsme přešli 

na osobní emoce. Ve třetí řadě s názvem Nálady vyjádřené barvami se děti učily 

vyjadřovat své emoce, své nálady, své pocity pomocí barev. 



Poslední, čtvrtá řada s názvem Setkání s výtvarným dílem byla zaměřena na 

seznámení dětí s jednotlivými výtvarnými styly a se způsobem, jakým využívaly funkce 

barvy. Děti se tak nenásilným způsobem seznamovaly s díly světoznámých malířů a 

mohly se pokusit vytvořit si své „mistrovské" dílo samy. 

Jednotlivé výtvarné řady jsem realizovala s dětmi ve třídě, ve které dlouhodobě 

působím. 

I. Výtvarná řada: Voda a barva 

Výtvarný námět: 1) Vyvalily se vlny zdola 

2) Povídala voda barvě 

3) Zakletý rybníček 

4) Odčarovaný rybníček 

5) Jak si míče povídaly 

II. Výtvarná řada: Barevný kalendář 

Výtvarný námět: 1) Paleta barev pro 4 roční období 

2) Listy z měsíčního kalendáře 

III. Výtvarná řada: Nálady vyjádřené barvami 

Výtvarný námět: 1) Paleta barev pro mou radost a štěstí 

2) Jak vypadá vztek 

IV. Výtvarná řada: Setkání s výtvarným dílem 

Výtvarný námět: 1) Malířova paleta 

2) Dotvoření kompozice podle části 

3) Tak bych to viděl já ( červená a modrá ) 

4) Stal se ze mne malíř 



Téma: Barva a emoce 

I. Výtvarná řada: Voda a barva 

1. Výtvarný námět: Vyvalily se vlny zdola 

Východisko: Co se stane, když něco zředíme, když do něčeho nalijeme vodu 

nebo jinou tekutinu. Co se stane, když do šťávy budeme přidávat vodu nebo třeba cukr 

do kávy? Změní se chuť nebo barva ? A jak? Je to stejné i s temperovými barvami, které 

máme v tubách? Můžeme s nimi malovat rovnou z tuby? Ano, ale jde to dobře? Proč je 

lepší barvy ředit různým množstvím vody? 

Výtvarný problém: Jak využít ředění barev vodou. Jak jinak můžeme barvu 

zesvětlit nebo ztmavit. Co se stane, když do barvy přidáme bílou nebo černou? Bude to 

ještě stejná barva? 

Budeme ředit - rozmývat ostrůvky sytých barev vodou. Vybereme si základní 

barvy. Využijeme celou plochu čtvrtky. Na rozmývání každé barvy použijeme jeden 

štětec. Aby se nám lépe pracovalo, nejprve si celou plochu čtvrtky navlhčíme 

papírovým kapesníkem. Můžeme přidat i bílou a černou barvu rovnou z tuby. I ony nám 

zesvětlí a ztmaví barvu, ale jinak. Nebude již tak sytá. 

Výtvarná technika : Malba 

Rozmývání základní barvy 



Obrázek 29, Obrázek 30 



Téma: Barva a emoce 

I. Výtvarná řada: Voda a barva 

2. Výtvarný námět: Povídala voda barvě 

Východiska: Představíme si, jaká se objeví na vodě kola, když do ní hodíme třeba 

kamínek. 

Společně si přečteme část balady o zmizelé dívce od K.J.Erbena. Představte si, jak 

dívka zmizela ve vodě i se svými barevnými šátky. A my si takovou situaci 

namalujeme. Představíme si, jak se barevné šátky ve vodě točí čím dál rychleji. 

Výtvarný problém: Jak mísit barvy. Jak vytvořit barevný kolotoč soustředných 

kruhů tak, abychom mohli zjistit jaké jiné barvy nám vzniknou. 

Budeme mísit základní barvy - žlutou, červenou a modrou. Na navlhčenou 

čtvrtku si umístíme do kruhu směrem ke středu čtvrtky ostrůvky základních barev. 

Za pomoci druhé čtvrtky jako otočného monotypu vytvoříme barevný vír. 

Výtvarná technika : Malba 

Experiment s míšením barev 



Obrázek 32 

Provedení: Na navlhčenou čtvrtku nanesli žáci přímo z tub barvy. Přiložením 

druhé navlhčené čtvrtky a otáčivým pohybem docílili rozmývání a propojování 

jednotlivých barevných skvrn a zároveň dojmu pohybu. Následně použili rozmývání 

barvy za pomocí vlhkého papírového kapesníku. 



Téma: Barva a emoce 

I. Výtvarná řada: Voda a barva 

3. Výtvarný námět: Zakletý rybníček 

Východisko: Naučili jsme se rozmývat barvu vodou. Využijeme toho a pomocí 

rozmývání nakreslíme ilustraci k pohádce O zlé Meluzíně a začarovaném rybníčku. 

Barvu můžeme rozmývat nejen plošně, ale také jen štětcem, nejenom ji zesvětlovat, ale 

pramínek barvy ztenčovat. Představíme si, jak meluzína studeným dechem mění 

rybníček v ledovou plochu, na níž se objevují praskliny. 

Výtvarný problém: Jak barvu ředit, ale zároveň proměnit v linii. Při ilustraci se 

budeme snažit využít celou plochu čtvrtky. Pro vyjádření ledového dechu použijeme 

bílou a černou tuš, kterou si kápneme na plochu rybníčku a pak jí budeme rozmývat a 

rozfoukávat. Rybníček si vystřihneme z barevného papíru. Vytvoříme středovou 

kompozici. 

Výtvarná technika: Koláž doplněná linií 

Rozmývání barvy 





Téma Barva a emoce 

I. Výtvarná řada : Voda a barva 

4. Výtvarný námět: Odčarovaný rybníček 

Východisko: Představte si jak, vypadá voda v rybníčku na jaře. Plocha rybníčku 

není všade stejně modrá. Jak docílíme toho, aby modrá nebyla stejně modrá? Jednu 

možnost jsme si již vyzkoušeli - rozmývání. Nejdříve si povíme, jak jaro odčarovalo 

rybníček. Představíme si jarní rybníček a namalujeme si ho. Rybníček ale není jen 

hladina, na dně je spousta rostlin, ve vodě plavou ryby. To vše bychom měli zachytit. 

Výtvarný problém: Jak rozmývat jen jednu barvu. Jak vyjádřit vodu v rybníce, 

její rozmanitost. Jak vystihnout odstíny jedné barvy pomocí rozmývání vodou. Jak 

dosáhneme toho, abychom zaznamenali i to, co je pod hladinou a co není tak jasně 

vidět? Co kdybychom vše pod hladinou nejprve nakreslili voskovkou? Bude to vidět?. 

Nejdříve si nakreslíme voskovou pastelkou to, co je pod hladinou rybníčku. 

Můžeme nakreslit i rostliny v okolí. Do středu pomyslného rybníčku naneseme ostrůvek 

co nejhustší vodové barvy a postupně ji začneme rozmývat. Zároveň s rozmýváním nám 

začnou vystupovat předkreslené detaily. 

Vytváříme ilustraci k pohádce. 

Výtvarná technika : Malba přes kresbu voskovou pastelkou 





Téma: Barva a emoce 

I. Výtvarná řada: Barva a voda 

5. Výtvarný námět: Jak si povídaly veselé míče 

Východisko: Děti si často hrají s míči a při tom si povídají. I míče si jistě mohou 

povídat, když skáčí do vzduchu. Jsou to veselé míče a mluví jeden přes druhého. Jejich 

povídání se mísí dohromady. Zkusíme jejich veselé povídání zachytit na čtvrtku. 

Výtvarný problém: Co se stane, když si modrý, žlutý a červený míč spolu začnou 

povídat. Jejich povídání se promíchá a vzniknou další barvy. Které to jsou? Jsou to 

podvojné barvy zelená, oranžová a fialová. Vznikly vlastně ze dvou základních barev. 

Nezapomeňte, že míče jsou ve vzduchu a svou barvou jej ovlivňují. Na navlhčenou 

čtvrtku si naneseme tři základní barvy, kousek od sebe. Třemi štětci, na každou barvu 

jeden, a vodou uděláme pěkně velké míče. Jak si míče povídají, rozmýváme barvu stále 

kolem nich, až se nám barevné kruhy propojí a vzniknou nám nové barvy. Nezapomeňte 

na pozadí. 

Výtvarná technika : Malba do vlhkého podkladu 

Rozmývání 



Obrázek 35 

Obrázek 36 

Děti měly za úkol ze tří základních barev - červené, modré a žluté - vytvořit nové 

barvy. Pomocí rozmývání se jim od středů jednotlivých barevných skvrn v místech, kde 

se barevné kruhy protnuly, vytvořily podvojné barvy - zelená, fialová a oranžová. I 

v tomto výtvarném problému šlo spíše o experimentování s barvami než o cílevědomé 

míšení jednotlivých základních barev. Většině dětí se zadání podařilo realizovat, 

v některých případech vznikly spíše „špinavé" odstíny. 



Téma: Barva a emoce 

II. Výtvarná řada: Barevný kalendář 

1. Výtvarný námět: Paleta barev pro 4 roční období 

Východiska: Každé roční období má svoje typické barvy, které ho charakterizují a 

které na nás působí a vyvolávají v nás pocity jara, léta, podzimu nebo zimy. Co by se 

stalo, kdybychom barvy popletli? Bylo by to ještě jaro nebo podzim? 

Proč se asi říká bílá zima nebo pestré léto? Jak docílíme co největší pestrosti, jak 

vytvoříme co nejvíce odstínů jedné barvy? Jak vystihneme ten pravý pocit? 

Pokusíme se pomocí barev na naší paletě vystihnout, jak na nás svými barvami 

jednotlivá roční období působí. 

Výtvarný problém: Jak získat co nejvíce barev a barevných odstínů. Jak se 

míchají barvy. Které barvy nám vzniknou, když smícháme mezi sebou základní barvy. 

Co se stane s barvou, když do ní přidáme černou nebo naopak bílou barvu. Jakými 

barvami vystihneme nejlépe jak na nás roční období působí. 

Použijeme základní temperové barvy a budeme je míchat mezi sebou. Pak 

budeme k namíchaným barvám postupně přidávat buď bílou nebo černou barvu. 

Budeme se snažit namíchat co nejvíce odstínů sytých i nesytých barev. 

Výtvarná technika: Malba 

Míchání barev 



Obrázek 37 

Obrázek 38 





Téma: Barva a emoce 

II. Výtvarná řada: Barevný kalendář 

2. Výtvarný námět: Listy z měsíčního kalendáře 

Východiska: Tak jako má každé roční období svou barevnost, tak má i každý 

měsíc své charakteristické barvy. Každý měsíc má svou náladu, a to také podle toho, jak 

jsme se v něm cítili. 

Pokusíme se pocity z jednotlivých měsíců převést do barev. Každé náladě, 

každému zážitku přisoudíme barvu. Jak bude asi vypadat náš měsíc, náš list z kalendáře. 

Bude smutný nebo veselý? Jaké barvy v něm budou převládat, světlé, tmavé, teplé nebo 

studené? 

Výtvarný problém: Jak vyjádřit pomocí barev nálady, pocity a zážitky. Asi 

budeme muset trochu přemýšlet, jaká nálada v nás vyvolá představu určité barvy. Již 

jsme se setkali s míšením barev. Tyto svoje znalosti nyní využijeme při hledání těch 

nejvýstižnějších barev pro vyjádření našich pocitů. Nezapomeňte pokrýt celou plochu 

čtvrtky. Barvy budeme míchat na paletě. Stačí malé množství barvy. 

Výtvarná technika : Malba 

Tempera 

Pocitová malba 



Obrázek 41 
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Obrázek 45 



Obrázek 47 



Obrázek 49 



Obrázek 52 

Děti si na paletu vytlačily z tuby bělobu, čerň a tři základní barvy. Míšením 

základních barev získaly doplňkové barvy - zelenou, fialovou a oranžovou. Některým 

dětem se podařilo docílit světlostního, teplotního i komplementárního kontrastu. Ve 

druhé třídě však ještě nešlo o vědomé míšení barev, ale spíše o pocitové přiřazení 



barevných kombinací ke zvolenému měsíci. Přiřazování bylo často ovlivněno 

individuálními zážitky v měsících. Proto obrázky dětí působí velmi expresivně, zvláště 

ve spojení s jejich výkladem ( například: "Měl jsem chuť na babiččin borůvkový koláč, 

tak jsem si šel borůvky natrhat. A ty jsem namaloval." - srpen; „Bál jsem se čerta, byl 

celý černý a vyplazoval červený jazyk." - prosinec ). 



o v 

Soubor realizací výtvarných k výtvarným tématům, 1.třída ZS 

Téma: Barva a emoce 

III. Výtvarná řada: Nálady vyjádřené barvami 
1. Výtvarný námět: Paleta barev pro mou radost a štěstí. 

Východisko: V tvůrčím psaní jsme psali, co je pro nás radost a štěstí. Představte 

si, že jste na cizí planetě a nerozumíte co říkají, máte ale společné barvy. Co myslíte, 

můžeme vyjádřit svoje pocity jen barvami? Může nám barva říct, že je nám dobře nebo 

smutno, že máme radost? 

Jistě se vám již stalo, že ve vás nějaký obrázek nebo jen barevná plocha vyvolaly 

třeba radost, veselost. Nyní si to vyzkoušíme. Dokážeme záměrně namíchat barvy podle 

nálady. 

Výtvarný problém: Jak asi namíchat radost. Míchat barvy jsme již zkoušeli, ale 

spíš šlo o experiment, míchala za nás náhoda. Teď se pokusíme namíchat určité barvy 

záměrně. Navíc by barvy, které budeme míchat, měly vyjadřovat naši radost a štěstí. 

Barvy budeme míchat ze základních barev přidáním bílé a černé, nebo je budeme 

míchat mezi sebou. Když budeme míchat základní barvy mezi sebou, vzniknou nám 

syté odvozené barvy. Když přidáme černou nebo bílou, vzniknou tmavší nebo světlejší 

odstíny nesytých barev. Při malbě využijeme celou plochu čtvrtky. Budou u radosti 

převládat teplé barvy nebo studené? 

Výtvarná technika: Pocitová malba 

Tempera 



Obrázek 54, Obrázek 55 



Téma: Barva a emoce 

III. Výtvarná řada: Nálady vyjádřené barvou 

2. Výtvarný námět: Jak vypadá vztek 

Východisko: Jistě jste slyšeli, jak se o někom říká: „Je zelený závistí", nebo "Je 

rudý vzteky". Každá barva pro nás může znamenat nějakou emoci nebo i vlastnost. Jak 

si asi představíme vztek nebo strach, jakou asi budou mít barvu? A jde to? Samozřejmě 

to jde. Jen asi každý budeme mít ten svůj strach, radost nebo vztek jinak barevný. 

V každém z nás vyvolávají naše pocity a emoce jinou barevnou představu. Některé 

představy jsou nám ale společné. 

Výtvarný problém: Jak namíchat tu správnou barvu pro vztek. Proč je tvůj vztek 

jiný než můj. Namalujeme obličej, který by beze slov, jen pomocí barvy, vyjadřoval 

vztek, strach, radost. 

Můžeme použít nejen syté základní a odvozené barvy, ale také nesycené a ředěné 

vodou. Záleží na vás, jestli využijete tempery nebo vodové barvy. Záleží to i na vašich 

pocitech. 

Výtvarná technika: Malba 

Pocitová - expresivní malba 

Portrét 



Obrázek 56 



Obrázek 57, Obrázek 58 

Obrázek 59, Obrázek 60 



Obrázek 61, Obrázek 62 

Děti si vybraly emoci, kterou se následně pokusily převést do barvy. Zvolily si 

barevnost i techniku. Lépe se jim barevně ztvárňovaly negativní pocity jako strach nebo 

vztek. 



Téma: Barva a emoce 

IV. Výtvarná řada: Setkání s výtvarným dílem 

1. Výtvarný námět: Malířova paleta 

Východisko: Prohlédněte si pozorně obrázek. Malíři bylo asi moc smutno, když 

ho maloval. Pokusíme se představit si, jako by nám bylo smutno a namalujeme si 

smutnou krajinu podle pana Muncha. Podaří se nám vystihnout jeho paletu barev? 

Výtvarný problém: Vystižení barvy. 

Jaké barvy namíchal malíř, když maloval smutnou noční krajinu. Byly to teplé 

barvy nebo spíš studené? Budeme se při malování snažit co nejvíce se přiblížit 

barevnosti obrazu, který jsme si prohlédli. 

Výtvarná technika: Malba na xerokopii 



Obrázek 64 





Žáci měli co nejpřesněji vystihnout barevnou paletu na obraze E.Muncha. 

Přestože na ně, podle jejich vyjádření, obraz působil depresivně a velmi obtížně se jim 

úkol plnil, přesto se jim vcelku podařilo vyjádřit barevnost reprodukce. 

Žáci se rozhodli, že namalují svoji verzi obrazu „Hvězdná noc" tak, aby na ně 

nepůsobil tak smutně, protože podle jejich vyjádření „Noc s hvězdičkami je přece moc 

krásná a vůbec není smutná." 

Obrázek 68, Obrázek 69 



Téma: Barva a emoce 

IV. Výtvarná řada: Setkání s výtvarným dílem 

2. Výtvarný námět: Dotvoření kompozice podle části 

Východisko: Pablo Picasso namaloval portrét jedné paní. Dobře si obraz 

prohlédněte. Z muzea jej někdo vzal. Možná malíř sám, možná lupič. Naším úkolem 

bude obraz domalovat. V rámu totiž zbyl z obrazu jen kousek. 

Výtvarný problém: Pozorně si prohlédněte reprodukci. Co je na ní podstatné? 

Jsou to barvy, tvary nebo linie? Pro kubistické malíře, mezi které Pablo Picasso patří, 

nebyla barva tak důležitá. Malovali tlumenými barvami. Nejvíc používali hnědé a 

šedivé odstíny. 

Pokuste se domalovat portrét ženy tak,jak jej namaloval malíř, ale také tak jak by 

se vám líbil. 

Výtvarná technika: Kolorovaná kresba 



Obrázek 72, Obrázek 73 



Obrázek 76 

Na těchto pracích dětí z 1 .třídy je patrné, že žáci postupovali spíše podle svých 

zažitých představ o portrétu, respektive o obličeji, než podle reprodukce, kterou viděli a 

měli možnost se na ní během své práce dívat. Přesto, nebo právě proto, jsou tyto 

portréty velmi působivé. Některým žákům se podařilo vystihnout alespoň některé 

charakteristické prvky obrazu Pabla Picassa , třeba trojúhelníkový nos, oči nebo vlasy. 



Téma: Barva a emoce 

IV. Výtvarná řada: Setkání s výtvarným dílem 

3. Výtvarný námět: Tak bych to viděl já (červená a modrá ) 

Východisko: Malíři, kteří byli ovlivněni kubismem, skládali svoje obrazy 

z jednotlivých barevných ploch. Barevné plochy kladli velmi rozvážně vedle sebe. Věci 

se snažili co nejvíce zjednodušit. Na jejich obrazech nenajdeme ani perspektivu, ani 

pestré barvy. Používali nejčastěji odstíny hnědých a šedých barev. 

Můžeme namalovat obraz, nebo dokonce portrét, jen pomocí jedné barvy? Kolik 

máme odstínů červené nebo modré a stačí nám na vystižení obličeje? 

Výtvarný problém: Samozřejmě, že můžeme namalovat obraz jen za pomoci 

jedné základní barvy a jejích odstínů. Barevných odstínů je velmi mnoho. Ani je 

všechny nedokážeme namíchat. Ale pokusit se o to můžeme. Inspirací pro nás bude 

portrét Pabla Picassa „Portrét ženy". 

Namalujte vlastní parafrázi tohoto obrazu. Jako barevnou inspiraci můžete využít 

další obraz od Pabla Picassa „Akt". 

Portrét namalujte jen z červené nebo modré barvy a jejích odstínů. 

Výtvarná technika: Malba na xerokopii 



m 

Obrázek 77 

Obrázek 78 

Obrázek 79 

Obrázek 80 





Obrázek 85, Obrázek 86 

Někteří žáci se pokusili vystihnout i barevnost Picassova obrazu. Při hledání co 

největšího množství odstínů jedné barvy využívali intuitivně i nesycení černou a bílou 

barvou. 



Téma: Barva a emoce 

IV. Výtvarná řada: Setkání s výtvarným dílem 

4. Výtvarný námět: Stal se ze mne malíř 

Východisko: Při návštěvě Národní galerie a v monografiích o malířích jste si 

prohlédli obrazy Pabla Picassa, Augusta Renoira nebo Edvarda Mucha. Každý z nich 

používal barvu jinak. Každý je představitelem různého malířského stylu. Už na první 

pohled se jejich obrazy liší. V čem? Podaří se vám najít rozdíly? Který z malířů se vám 

svým stylem malování nejvíc líbí? Proč? 

Pablo Picasso je představitel kubismu. Jeho obrazy jsou jakoby sestaveny 

z malých ploch barvy. Barvy jsou tlumené, jakoby nepodstatné. Barevná škála je velmi 

omezená. 



Obrázek 88 

August Renoir je představitelem impresionismu. Pomocí barev chtěl zachytit 

okamžik a působení světla na předměty. 



Expresionistickým malířům sloužila barva k tomu, aby mohli vyjádřit svoje 

pocity, stav svého nitra. Barva neměla vyjadřovat skutečnost, ale emoce. 

Obrázek 90 

Výtvarný problém: Vystižení funkce barvy v malířském díle (impresivní, 

expresivní a konstruktivní funkce ) a malířské směry z nich vycházející. 

Prostřednictvím malířů a jejich obrazů jsme se seznámili se třemi funkcemi barev 

a se třemi malířskými styly. 

Vyberte si malíře a jeho malířský styl, který se vám nejvíc líbí. Pozorně si znovu 

prohlédněte reprodukci jeho obrazu. A nyní si představte, že jste také malíři a malujete 

impresionistické, expresionistické nebo kubistické obrazy. Co bude pro jednotlivé styly 

to nejcharakterističtější? Pokuste se zachytit podstatu stylu. Jako podklad můžete použít 

černobílou xerokopii. 



Obrázek 91 

Expresivně pojatá malba, vyjadřující strach. Žák sám pojmenoval svůj portrét 

„Strach má velké oči". 

Obrázek 92 

Obraz „Bojím se". Také tato práce vyjadřuje strach. Žák si opět vybral expresivní 

funkci barvy. 



Obrázek 93, Obrázek 94 

Oba autoři těchto portrétů se inspirovali impresionismem. Tváře jsou skládány 

z barevných skvrn, tak jak to žáci viděli na obrazech Renoira nebo Vincenta van Gogha. 

Barevnost a užití barevné škály je však bližší expresivně pojaté malbě. V tomto 

vývojovým období je tato skutečnost zcela přirozená. V mladším školním věku malují 

žáci spíše než realitu samu své pocity a zažité představy o skutečnosti. 

Obrázek 95 

Tato práce je inspirována kubismem, a to jak stylem (kompozice je složena 

z malých ploch ), tak barevností. Barevná škála je omezena na odstíny fialové a bílou. 

Žákovi se podařilo vystihnout podstatu principu kubismu. 



3.2. Soubor realizací k výtvarným tématům pro 2.stupeň 

základní školy 

Žáci na druhém stupni jsou již seznámeni se základními druhy barev, s jejich 

funkcemi a použitím. Ve výtvarných řadách, určených pro 2.stupeň, jsem se proto 

snažila rozvíjet tyto jejich získané znalosti a dovednosti a rozšířit jejich znalosti o 

výtvarném umění pomocí seznamování s díly světoznámých malířů a jejich děl. 

Vytvořila jsem dvě výtvarné řady, z nichž byla zatím zrealizována pouze jedna. 

První výtvarná řada, kterou zrealizovaly žáci 9.třídy pod vedením Jany Stanzelové, nese 

název Tváře a je zaměřena na použití a využití barev v portrétu lidského obličeje. Jako 

podklad pro práci děti používaly nejen portréty známých malířů, ale později i fotografie 

známých osobností. 

Výtvarná řada Tváře obsahuje čtyři výtvarné náměty, ve kterých je kladen důraz 

na jednotlivé aspekty barev, na jejich druhy, jejich funkce a na jejich vzájemné vztahy 

(kontrasty). 

I. Výtvarná řada: Tváře 

Výtvarný námět: 1) Interakce s výtvarným dílem 

2) Inspirace výtvarným dílem a jeho stylem 

3) Parafráze 

4) Funkce barvy 

II. Výtvarná řada: Moje tvář 

Výtvarný námět: 1) Moje stáří 

2) Zvíře ve mně 



Soubor realizací k výtvarným tématům, 9.třída 

Téma: Barva, kontrast, funkce 

Výtvarná řada: Tváře 

1. Výtvarný námět: Interakce s výtvarným dílem 

Výchozí motivace: parafráze výtvarných děl, výtvarný směr pop-art, expresivní 

funkce barvy, dílo Andy Warhola. 

Východisko: A.Warhol na svých sériích portrétů známých osobností používal 

většinou velmi omezenou škálu barev. Vytvoř si svou vlastní sérii portrétu Marylin 

Monroe. Použij jen: 

a) základní barvy 

b) podvojné - komplementární barvy 

c) kombinaci podvojné a základní barvy 

Nejvýše však použij tři barvy. 

Výtvarná technika: Malba na xerokopii 



a) základní barvy 

Obrázek 97 

Zde jsou použity pouze dvě barvy. Práce působí velmi expresivně. 



Obrázek 98, Obrázek 99 

Zde jsou použity tři základní barvy - červená,žlutá a modrá. 

b) komplementární a základní barvy 

Obrázek 100, Obrázek 101 



Obrázek 102, Obrázek 103 

Obrázek 104, Obrázek 105 

Žáci byli seznámeni s významem slova pop-art ve výtvarném umění, společně 

jsme si prohlédli v publikacích o umění díla hlavních představitelů tohoto výtvarného 

směru. Cíleně směřovanými otázkami jsem se ujistila, že žáci pochopili princip pop-artu 

i úkol, který jim byl zadán. V každém úkolu si mohli vybrat z několika variant. 

Většinou využili při parafrázích více možností a kombinací, např. barvy základní, 

komplementární a zároveň světlostní nebo teplotní kontrast. 



Téma: Barva, kontrast, funkce 

Výtvarná řada: Tváře 

2. Výtvarný námět: Inspirace výtvarným dílem a jeho stylem 

Výchozí motivace: vlastní parafráze ve stylu A.Warhola 

Východisko: Na základě toho, co jsme si povídali o tvorbě A.Warhola a o 

barvách, jejich vztazích a funkcích, vytvořte vlastní sérii portrétů v autorově stylu. Ve 

své práci se zaměřte na kontrasty. 

Výtvarný problém: barvy a jejich kontrasty. 

a) teplotní kontrast; 

b) kontrast komplementárních barev; 

c) světlostní kontrast; 

d) sytostní kontrast. 

Výtvarná technika : Malba na xerokopii 

Tempera 



Obrázek 106, Obrázek 107 

Kontrast teplé červené a studené zelené. Použitý odstín žluté působí rovněž 

studeně a zvyšuje kontrast. 

a) teplotní kontrast 



b) kontrast komplementárních barev 

Obrázek 110, Obrázek 111 

Obrázek 112, Obrázek 113 



Obrázek 114, Obrázek 115 

d) sytostní kontrast 

Obrázek 116, Obrázek 117 

Použitím černé a bílé barvy žáci záměrně vytvářeli odstíny, se kterými dále 

pracovali a využili je k práci na zadaném úkolu, parafrázi portrétu Marylin Monroe za 

použití sytostních kontrastů. 



Téma: Barva, kontrast, funkce 

Výtvarná řada: Tváře 

3. Výtvarný námět: Parafráze 

Východisko: Tak jako pracoval A. Warhol s portrétem Marylin Monroe, můžeme 

pracovat i s jinými tvářemi, třeba s tvářemi slavných osobností. Na základě znalostí, 

které o barvách, jejich vztazích a funkcích máte, můžete vytvořit vlastní série portrétů 

známých osobností. Vyber si xerokopii fotografie známé osobnosti a použij ji jako 

základ své vlastní série portrétů. Zopakuj si, co již o barvách víš a využij toho. Při 

malbě použij: 

a) barevný kontrast 

b) teplotní kontrast 

c) kontrast komplementárních barev 

d) světlostní kontrast. 

Výtvarná technika: Malba do xerokopie 

Temperové barvy 



Obrázek 120, Obrázek 121 

Ukázky realizovaných prací 

Obrázek 122 

V tomto případě jsou použity komplementární barvy červená a zelená. Jen 

s použitím dvou barev se podařilo vystihnout tvář a kontrasty světla a stínu. 



£ 
Obrázek 123, Obrázek 124 

Zde je využit jak světlostní kontrast, tak i kontrast teplotní. 

Obrázek 125, Obrázek 126 

V této parafrázi použil žák studené barvy modrou a zelenou, v kontrastu s nimi je 

červená barva. Ta spolu s bílou působí jako akcent. Na druhé práci jsou použity 

komplementární barvy zelená a červená. Jako barevný akcent zde působí žlutá. Na první 

ukázce je lépe zachyceno světlo a stín při modulaci tváře pomocí základních barev. 



Soubor realizací k výtvarným tématům, 9.třída 

Téma: Barva, kontrast, funkce 

Výtvarná řada: Tváře 

4. Výtvarný námět: Funkce barvy 

Východisko: Lze pomocí barev a jejích kontrastů vyjádřit emoce, pocity, nálady? 

Jak využít znalostí o barvách při zachycení emoce ve tváři? Jaká může být funkce 

barvy? Barvy mohou mít tři funkce. 

a) impresivní, 

b) expresivní a 

c) konstruktivní. 

Prohlédněte si reprodukce výtvarných děl a pokuste se určit, na kterém díle 

převládá která funkce. 

Obrázek 127 ( fauvismus ) 

Obrázek 128 ( expresivní funkce barvy ) 



Obrá/ck 129 ( konstruktivní funkce barvy ) 

Obrá/ek 130 ( konstruktivní funkce barvy ) 

Obrázek 131 (impresivní funkce barvy ) 

Obrázek 132 (impresivní funkce barvy ) 



a) Impresivní funkce barvy 

Barva vyvolává představy o předmětu, o skutečnosti, o jeho vlastnostech, o vlivu 

prostředí na barevnost předmětů, vyjadřuje vnější skutečnosti. Impresionistické teorie o 

barvě se zabývají především světlem a jeho působením na barevné pigmenty. 

b) Expresivní funkce barvy 

Barva získává vlastní hodnotu, vyjadřuje nálady a stavy umělcova nitra. 

S expresivní funkcí barev souvisí i symbolika barev, ale i symbolika věcí a emoce. 

Expresivní teorie o barvách jsou založeny na psychickém působení barev. 

c) Konstruktivní funkce barev 

Barvy vytváří, konstruují obraz, působí jako stavební kameny při vytváření 

kompozice. Obsahem konstruktivních teorií o barvě jsou její vzájemné vztahy, 

harmonie, kontrasty, symetrie. Z těchto prvků umělec staví svůj obraz na základě 

rozumového přístupu. 

Výtvarný problém: Víme, které funkce na obraze může barva mít. Rozmyslete si, 

kterou z uvedených funkcí použijete, abyste co nejlépe vystihli emoce. 

Navážeme na sérii parafrází portrétu Marylin Monroe. Tentokrát se pokuste 

namalovat, jak se Marylin cítí, nebo jak na vás působí její portrét. Jako základ použijte 

xerokopii fotografie. 

Pracujte s pomocí barvy a kontrastů mezi barvami: 

a) barevnými kontrasty; 

b) světlostními kontrasty; 

c) kontrasty komplementárních barev; 

d) teplotními kontrasty. 

Výtvarná technika: Malba do xerokopie 

Tempera 



Obrázek 133, Obrázek 134 



4. Závěr 

V teoretické části své bakalářské práce jsem si obnovila své znalosti o barvě, jejím 

využití ve výtvarném umění, jejích funkcích a vzájemných vztazích. Nejprve jsem se 

změřila na fenomén barvy jako takový, co je to vlastně barva, jakou má roli ve 

výtvarném umění i v životě. Dále jsem se věnovala vědeckému pojetí barvy z pohledu 

jednotlivých vědeckých disciplín, neboť jejich pojetí barvy se někdy až diametrálně liší. 

Pokusila jsem se shrnout i systematizaci barev, včetně historických pokusů, které jsou 

mnohdy platné dodnes. Velkou pozornost jsem věnovala druhům barev a jejich 

vzájemným vztahům, zejména kontrastu, na který jsem se zaměřila i v praktické části 

své bakalářské práce. Poslední kapitolou teoretické části jsem se pokusila vysvětlit 

funkce barev. Jednotlivým funkcím jsem věnovala zvýšenou pozornost nejen 

v teoretické, ale i v praktické části své bakalářské práce, a to v souvislosti s výtvarnými 

styly, které z daných funkcí barvy vychází. 

Své poznatky jsem se snažila aplikovat v praktické části své bakalářské práce. 

Tuto část jsem pojala jako výtvarné řady pro žáky 1. a 2. stupně základní školy. 

Výtvarné řady pro 1 .stupeň měly za úkol nejen seznámit žáky s teoretickými poznatky o 

barvě, ale i s výtvarnými technikami a s uměním vůbec. Ve výtvarných řadách pro oba 

stupně jsem se ale zároveň snažila rozvíjet dovednosti žáků a probouzet v nich potřebu 

vyjadřovat se výtvarným uměním. Zejména jsem se snažila, aby se žáci naučili sdělovat 

své pocity, nálady a emoce, a to, vzhledem k tématu mé bakalářské práce, hlavně 

barvou. 

Výtvarné řady pro 1.stupeň seznamují žáky s teoretickými poznatky o výtvarném 

umění jednodušší formou. Zaměřila jsem se hlavně na rozvíjení základních výtvarných 

dovedností jako práce s barvou obecně. Protože je pro děti tohoto věku snazší 

vyjadřovat své emoce a nálady než realitu, výtvarné řady pro 1.stupeň jsou věnovány 

hlavně vyjadřování obecně známých pocitů ( strach, vztek, radost) a pocitů, které v nás 

vzbuzují známé jevy (pocity z jednotlivých ročních období, popřípadě z jednotlivých 

měsíců). I část věnovaná seznámení s výtvarnými díly je jednodušší, než je tomu u 



paralelní výtvarné řady pro 2.stupeň. Přesto se žáci snažili vytvářet svá umělecká díla 

inspirovaná obrazy světoznámých malířů. 

Výtvarné řady pro 2.stupeň musí odrážet skutečnost, že mnohé teoretické 

poznatky o výtvarném umění už žáci mají a s mnohými výtvarnými technikami jsou již 

obeznámeni. Snažila jsem se proto rozšiřovat tyto jejich znalosti a rozvíjet získané 

dovednosti. Ve všech výtvarných řadách jsem akcentovala vždy jeden aspekt barvy, 

buď její druhy nebo její vzájemné vztahy nebo její funkce atd. Mým záměrem bylo, aby 

se žáci pokusili sami tvořit, ať již v přímé interakci s výtvarným dílem nebo pouze 

s jeho inspirací. 

Praktickou částí jsem si ověřila svou hypotézu o tom, že výtvarné umění může 

rozvíjet žákovu osobnost a že interakce s výtvarnými díly povzbuzuje žáky k vlastní 

tvorbě. Bohužel se mi potvrdilo, že žáci mají malý přehled o výtvarném umění obecně. 

Na druhou stranu jsem byla pozitivně překvapena, jaké dovednosti mají žáci 2.stupně 

ohledně vyjadřování svých pocitů, emocí a nálad, a to nejen barvou. 



5. Resumé 

Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit žáky s fenoménem barvy a se všemi 

jeho aspekty včetně vzájemných vztahů a funkcí a zároveň je seznámit s jednotlivými 

výtvarnými styly, které z daných pojetí barvy vychází. 

Mým dlouhodobým cílem ale není naučit žáky přesné technice výtvarného umění, 

ale zprostředkovat jim zážitek umělecké tvorby a přiblížit jim tak umění jako něco, co 

může do budoucna obohatit jejich osobnost. 



6. Seznam obrázků 

Obrázek 1: CÉZANNE, P.: Vlastní podobizna, Masopustní úterý, Zátiší s cibulí, 

Pět koupajících se žen, in: PIJOAN, J.: Dějiny umění 8, s. 306 14 

Obrázek 2: práce žáků 9.třídy 15 

Obrázek 3, Obrázek 4: práce žáků 1.třídy: parafráze MUNCH, E.: Hvězdná noc, 

WARHOL, A.: Marylin Monroe 16 

Obrázek 5, Obrázek 6: práce žáků 7. a 9.třídy: parafráze PICASSO, P.: Portrét 

ženy, WARHOL, A.: Marylin Monroe 16 

Obrázek 7, Obrázek 8: práce žáků 3.třídy: Modrá planeta 17 

Obrázek 9: VAN RUN, REMBRANDT: Aristoteles zamýšlející se nad 

Homérovou bustou, in: PIJOAN, J.: Dějiny umění 7, s. 258 18 

Obrázek 10: VAN DELFT, VERMEER: Milostný dopis, in: PIJOAN, J.: Dějiny 

umění 7, s. 290 18 

Obrázek 11: RAFAEL: Tři grácie, in: PIJOAN, J.: Dějiny umění 6, s. 15 19 

Obrázek 12, Obrázek 13: práce žáků 9.třídy: parafráze WARHOL, A.: Marylin 

Monroe 20 

Obrázek 14: práce žáků 2.třídy: Čtyři roční období. Jaro 20 

Obrázek 15: TURNER, W.: Déšť, pára a rychlost, in: ŠAMŠULA, P., 

HIRSCHOVÁ, J.: Průvodce výtvarným uměním IV, s. 15 22 

Obrázek 16: MILLET, J.F.: Klekání, in: PIJOAN, J.: Dějiny umění 8, s. 229 22 

Obrázek 17: MONET, C.: Nádraží Saint-Lazare, in: PIJOAN, J.: Dějiny umění 8, 

s. 278 23 

Obrázek 18: RENOIR, A.: Veslaři Chatou, in: PIJOAN, J.: Dějiny umění 8, s. 284 

23 

Obrázek 19, Obrázek 20: MUNCH, E.: Úzkost, Vnitřní neklid, in: WITTLICH, P. 

Edvard Munch, s. 23, 70 25 

Obrázek 21: MUNCH, E.: Tanec na břehu, in: WITTLICH, P.: Edvard Munch, 

s. 60 26 

Obrázek 22: PRŮCHA, J.: Ukřižování, in: TOMEŠ, J.: Jindřich Průcha, s. 43...27 



Obrázek 23: KUPKA, F.: Černý vzdor, in: KOTALÍK, J.: František Kupka, s. 16 

27 

Obrázek 24: KUBISTA, B.: Kuřák, in: BROŽKOVÁ, I.: Dobrodružství 

barvy, s. 248 28 

Obrázek 25: CÉZANNE, P.: Mladík v červené vestě, in: PJOAN, J.: Dějiny 

umění 8, s. 294 29 

Obrázek 26: ŠPÁLA, V.: Vlastní podobizna, in: KOTALÍK, J.: Václav Špála, 

s. 12 29 

Obrázek 27, Obrázek 28: práce dětí 1 .třídy: Vyvalily se vlny zdola 34 

Obrázek 29, Obrázek 30: prácc dětí 1 .třídy: Vyvalily se vlny zdola 34 

Obrázek 31: práce dětí 1.třídy: Povídala voda barvě. 36 

Obrázek 32: práce dětí 1.třídy: Povídala voda barvě. 36 

Obrázek 33: práce dětí 1.třídy: Začarovaný rybníček 38 

Obrázek 34: práce dětí 1.třídy: Odčarovaný rybníček 40 

Obrázek 35: práce dětí 1 .třídy: Jak si míče povídaly 42 

Obrázek 36: práce dětí 1 .třídy: Jak si míče povídaly 42 

Obrázek 37: práce dětí 2.třídy: Léto 44 

Obrázek 38: práce dětí 2.třídy: Podzim 44 

Obrázek 39: práce dětí 2.třídy: Zima 45 

Obrázek 40: práce dětí 2.třídy: Jaro 45 

Obrázek 41: práce dětí 2.třídy: Leden 47 

Obrázek 42: práce dětí 2.třídy: Únor 47 

Obrázek 43: práce dětí 2.třídy: Březen 48 

Obrázek 44: práce dětí 2.třídy: Duben 48 

Obrázek 45: práce dětí 2.třídy: Květen 49 

Obrázek 46: práce dětí 2.třídy: Červen 49 

Obrázek 47: práce dětí 2.třídy: Červenec 50 

Obrázek 48: práce dětí 2.třídy: Srpen 50 

Obrázek 49: práce dětí 2.třídy: Září 51 

Obrázek 50: práce dětí 2.třídy: Říjen 51 

Obrázek 51: práce dětí 2.třídy: Listopad 52 



Obrázek 52: práce dětí 2.třídy: Prosinec 52 

Obrázek 53: práce dětí 1.třídy: Moje štěstí 55 

Obrázek 54, Obrázek 55: práce dětí 1.třídy: Moje štěstí 55 

Obrázek 56: práce dětí 3.třídy: Vztek 57 

Obrázek 57, Obrázek 58: práce dětí 3.třídy: Vztek 58 

Obrázek 59, Obrázek 60: práce dětí 3.třídy: Strach má velké oči 58 

Obrázek 61, Obrázek 62: práce dětí 3.třídy: Moje barevná radost 59 

Obrázek 63: MUNCH, E.: Hvězdná noc, in: WITTLICH, P.: Edvard Munch, s. 24 

60 

Obrázek 64: práce žáků 3.třídy: parafráze MUNCH, E.: Hvězdná noc 61 

Obrázek 65: práce žáků 3.třídy: parafráze MUNCH, E.: Hvězdná noc 61 

Obrázek 66: práce žáků 3.třídy: parafráze MUNCH, E.: Hvězdná noc 62 

Obrázek 67: práce žáků 3.třídy: parafráze MUNCH, E.: Hvězdná noc 62 

Obrázek 68, Obrázek 69: práce žáků 3.třídy: parafráze MUNCH, E.: Hvězdná noc 

63 

Obrázek 70, Obrázek 71: práce žáků 3.třídy: parafráze MUNCH, E.: Hvězdná noc 

63 

Obrázek 72, Obrázek 73: práce žáků 1.třídy: parafráze PICASSO, P.: Portrét ženy 

65 

Obrázek 74, Obrázek 75: práce žáků 1.třídy: parafráze PICASSO, P.: Portrét ženy 

65 

Obrázek 76: práce žáků 1.třídy: parafráze PICASSO, P.: Portrét ženy 66 

Obrázek 77: PICASSO, P.: Portrét ženy, in: PETROVÁ, E.: Picassso 

v Československu, s. 42 68 

Obrázek 78: KUBISTA, B.: Meditace, in: LAHODA, V.: Český kubismus, s. 

přebal 68 

Obrázek 79: PROCHÁZKA, A.: Hlava, in: LAHODA, V.: Český kubismus, s.37 

68 

Obrázek 80: PICASSO, P.: Akt, in: ŠAMŠULA, P.: Průvodce výtvarným uměním 

IV, s. 55 68 



Obrázek 81, Obrázek 82: práce žáků 3.třídy: parafráze PICASSO, P.: Portrét ženy 

69 

Obrázek 83, Obrázek 84: práce žáků 3.třídy: parafráze PICASSO, P.: Portrét ženy 

69 

Obrázek 85, Obrázek 86: práce žáků 3.třídy: parafráze PICASSO, P.: Portrét ženy 

70 

Obrázek 87: PICASSO, P.: Akt, in: ŠAMŠULA, P.: Průvodce výtvarným uměním 

IV, s. 55 71 

Obrázek 88: DERAIN, A.: Portrét Henri Matisse, in: ŠAMŠULA, P.: Průvodce 

výtvarným uměním IV, s. 10 72 

Obrázek 89: RENOIR, A.: Venuše, in: PIJOAN, J.: Dějiny umění 8, s. 283 72 

Obrázek 90: MUNCH, E.: Výkřik, in: WITTLICH, P.: EdvardMunch, s. 21 73 

Obrázek 91: práce žáků 3.třídy 74 

Obrázek 92: práce žáků 3.třídy 74 

Obrázek 93, Obrázek 94: práce žáků 3.třídy 75 

Obrázek 95: práce žáků 3.třídy 75 

Obrázek 96: WARHOL, A.: Marylin Monroe, in: PIJOAN, J.: Dějiny umění 9, 

s. 84 77 

Obrázek 97: práce žáků 9.třídy: parafráze WARHOL, A.: Marylin Monroe 78 

Obrázek 98, Obrázek 99: práce žáků 9.třídy: parafráze WARHOL, A.: Marylin 

Monroe 79 

Obrázek 100, Obrázek 101: práce žáků 9.třídy: parafráze WARHOL, A.: Marylin 

Monroe 79 

Obrázek 102, Obrázek 103: práce žáků 9.třídy: parafráze WARHOL, A.: Marylin 

Monroe 80 

Obrázek 104, Obrázek 105: práce žáků 9.třídy: parafráze WARHOL, A.: Marylin 

Monroe 80 

Obrázek 106, Obrázek 107: práce žáků 9.třídy: parafráze WARHOL, A.: Marylin 

Monroe 82 

Obrázek 108, Obrázek 109: práce žáků 9.třídy: parafráze WARHOL, A.: Marylin 

Monroe 82 



Obrázek 110, Obrázek 111: práce žáků 9.třídy: parafráze WARHOL, A.: Marylin 

Monroe 83 

Obrázek 112, Obrázek 113: práce žáků 9.třídy: parafráze WARHOL, A.: Marylin 

Monroe 83 

Obrázek 114, Obrázek 115: práce žáků 9.třídy: parafráze WARHOL, A.: Marylin 

Monroe 84 

Obrázek 116, Obrázek 117: práce žáků 9.třídy: parafráze WARHOL, A.: Marylin 

Monroe 84 

Obrázek 118, Obrázek 119: fotografie známých osobností, in: Hair, Yellow 85 

Obrázek 120, Obrázek 121: fotografie známých osobností, in: Hair, Yellow 86 

Obrázek 122: práce žáků 9.třídy: parafráze na fotografii 86 

Obrázek 123, Obrázek 124: parafráze na fotografii 87 

Obrázek 125, Obrázek 126: parafráze na fotografii 87 

Obrázek 127: DERAIN, A.: Portrét Henri Matisse, in: ŠAMŠULA, P., 

HIRSCHOVÁ, J.: Průvodce výtvarným uměním IV, s. 10 88 

Obrázek 128: CHAGALL, M.: Autoportrét se sedmi prsty, in: ŠAMŠULA, P., 

HIRSCHOVÁ, J.: Průvodce výtvarným uměním IV, s. 11 88 

Obrázek 129: CÉZANNE, P.: Autoportrét, in: ŠAMŠULA, P., HIRSCHOVÁ, J.: 

Průvodce výtvarným uměním IV, s. 25 89 

Obrázek 130: KUBIŠTA, B.: Kuřák, in: BROŽKOVÁ, I.: Dobrodružství barvy, 

s. 248 89 

Obrázek 131: VAN GOGH, V.: Portrét Eugéna Boche, in: PIJOAN, J.: Dějiny 

umění 8, s. 328 89 

Obrázek 132: RENOIR, A.: Venuše, in: PIJOAN, J.: Dějiny umění8, s. 283 89 

Obrázek 133, Obrázek 134: práce žáků 9.třídy 91 

Obrázek 135, Obrázek 136: práce žáků 9.třídy 91 



7. Seznam použité literatury 

Ottův slovník naučný, Praha, PASEKA 2000, ISBN 80-7185-057-8 

CIKANOVA, K : materiály k distančnímu studiu 

CIKÁNOVÁ, K : Malujte si s námi, Praha, Aventinum 1993, ISBN 80-7151-468-

3 

BLÁHA, J., SLAVÍK, J.: Průvodce výtvarným uměním V, Praha, Práce 1997, 

ISBN 80-208-0432-3 V 

BROŽKOVÁ, I.: Dobrodružství barvy, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 

1982, ISBN 14-217-83 

BROŽKOVÁ, V., PEINOVÁ, M.: Kreslíme, malujeme, modelujeme, Praha, 

Fortuna 1994, IBSN 80-7168-018-4 

HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy /, Praha, 

Pedagogická fakulta UK 2005, ISBN 80-7290-237-7 

HAZUKOVÁ, H.: Příprava učitele na rozhodování ve výtvarné výchově, Praha, 

Pedagogická fakulta UK 1994 

KOTALÍK, J.: Václav Spála, Praha, ODEON 1972 

KUCHAŘSKÁ, A. - MÁJOVÁ, L.: Dětská kresba v psychologickém výzkumu, 

Praha, Podfuk 2005 

LAHODA, V.: Český kubismus, Praha, Brána 1996, ISBN 80-85946-33-5 

LAMAČ, M.: Myšlenky moderních malířů, Praha, ODEON 1989, ISBN 80-207-

0087-0 

ONDRŮJKOVÁ, L.: Dětská kresba, Praha, Pedagogická fakulta UK 1927, 

ISBN 80-7290-217-2 

PETROVÁ, E.: Picasso v Československu, Praha, ODEON 1984 

PIJOAN, J.: Dějiny umění, Praha, ODEON 1984, ISBN 80-207-0133-8 

POCHE, E., aj.: Encyklopedie českého výtvarného umění, Praha, ACADEMIA 

1975, ISBN 197521-103-75 

ROESELOVÁ, V.: Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově, Praha, SARAH 2004, 

ISBN 80-902267-5-2 



ŠAMŠULA, P. - ADAMEC, J.: Průvodce výtvarným uměním I, Praha, 

Práce 1994, ISBN 80-208-0323-8 
v v 

SAMSULA, P. - ADAMEC, J.: Průvodce výtvarným uměním II, Praha, Práce 

1996 

ŠAMŠULA, P. - BLÁHA, J.: Průvodce výtvarným uměním III, Praha, Práce 1996 

ŠAMŠULA, P. - HIRSCHOVÁ, J.: Průvodce výtvarným uměním IV, Praha, Práce 

1997, ISBN 80-7361-005-1 

ŠAMŠULA, P.: Obrazárna v hlavě 1, Praha, Práce 1997 

ŠAMŠULA, P.: Obrazárna v hlavě 2, Praha, Práce 1997 

ŠAMŠULA, P.: Obrazárna v hlavě 3, Praha, Práce 1997 

TOMEŠ, J.M.: Jindřich Průcha, Praha, ODEON 1987 

UŽDIL, J.: Čáry, klikyháky, paňáci a auta, Praha, Státní pedagogické 

nakladatelství 1974, ISBN 14-083-84 
WITTLICH, P.: EdvardMunch, Praha, ODEON 1985 



Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 
ka ted ra výtvarné výchovy, P e d F U K 

akademický rok 2005 - 2006 

Z A D Á N Í Z Á V Ě R E Č N É B A K A L Á Ř S K É P R Á C E 

pro: Mar i i Š E J T K O V O U 

typ s tudia : bakalářské, Bc. - vychovatelství, (2. ročník ak. roku 2005 - 2006) 
specializace: Výtvarná výchova a didaktika výtvarné výchovy 

adresa : Novodvorská 678, P r a h a 4, Libuš 

tel.: 241711204, 607243394 e - m a i l : m.sej tkova@sentrum.cz 

Zadávám Vám závěrečnou bakalářskou práci na téma: 

Ba rva j a k o výrazový pros t ředek k vyjádření emocí. Výtvarný projekt . 

Pokyny pro zp racován í : 
1. Teoretická část 
a) Definujte stručně přístupnou formou fenomén barvy. 
b) Pojednejte o impresivní, expresivní' (symbolické) a konstruktivní funkci barvy ve výtvarném umění 
- malbě v souvislostech s využitím barevných kontrastů. 
c) Dokumentujte expresivní funkci barvy v oblasti výtvarného umění - malby. 
d) Navrhněte formou několika pracovních listů interakce s vybranými uměleckými díly (např. E. 
Munch, J. Ensor, F. Kupka aj.) 

2. P rak t ická čás t 
a) Uveďte důvody, proč j e toto téma vhodné pro výtvarné činnosti dětí v souvislostech s Rámcovým 
vzdělávacím programem. 
b) Zpracujte myšlenkovou a námětovou mapu „Barva" ve vybraných oblastech 1. a 2. přírody a oblasti 
umění se zaměřením na je j í expresivní' funkci (tzn. vyvolání a následné vyjádření emocí) 
c) Navrhněte a charakterizujte výtvarné řady o několika výtvarných námětech. 
d) U výtvarných námětů uveďte východiska, řešené výtvarné problémy - úkoly a techniku s možnými 
variacemi. 
e) Výtvarné náměty ověřte v praxi a doložte v přílohách. 
f) Zhodnoťte dosažené výsledky. 
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Oponentsky posudek bakalářské práce pro Marii Š E J T K O V O U 
Ustav profesního rozvoje pracovníků ve školství 
Typ studia: bakalářské, kombinované Ročník: 3., ak. rok 2006 - 2007 
Obor studia: vychovatelství Specializace: výtvarná výchova 
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Karla Cikánová, katedra výtvarné výchovy 
Oponent: Mgr. Kateřina Linhartová, katedra výtvarné výchovy 
Datum odevzdání bakalářské práce: 28. 3. 2007 
Téma bakalářské práce:Barva jako výrazový prostředek k vyjádření emocí.Výtvarný projekt 

Ze způsobu, jakým studentka uchopila dané téma, je patrné její vlastní zaujetí a 
zároveň schopnost orientovat se v dané problematice za využití kvalitně zvolené odborné 
literatury. Práce je dobře ukotvena v teoretické základně, avšak prokazuje i studentčinu 
schopnost hledat vlastní způsoby, jak se vypořádat s tímto mnohokrát zpracovávaným 
tématem. 

Celá práce je přehledně členěna do kapitol, které jsou v úvodu oživeny trefně 
zvolenými citáty. Drobná výtka by se snad mohla vztahovat jen ke skutečnosti, že k 
obrázkům, které text vhodně doplňují, nejsou odkazy přímo v daném textu. 
V praktické části řeší studentka jednotlivé výtvarné problémy vycházející z tématu Barva a 
emoce v nápaditě zpracovaných výtvarných řadách realizovaných na 1. a 2. st. ZŠ. Výtvarné 
řady jsou přehledně rozpracovány do jednotlivých lekcí a doplněny kvalitní obrazovou 
dokumentací. 

Studentka zde projevila obdivuhodnou schopnost rozpracovat jedno téma do velkého 
množství jednotlivých výtvarných námětů (především ve výtvarných řadách určených pro 1. 
st. ZŠ). V některých výtvarných řadách je však, dle mého názoru, snad až příliš velká míra 
pozornosti zaměřena na formální stránku výtvarného projevu, vzhledem k tématu „Barva a 
emoce", které celou praktickou část zastřešuje. Tato skutečnost je objasněna v závěru práce 
sdělením, že hlavním cílem zde bylo seznámení žáků s fenoménem barvy a jeho jednotlivými 
aspekty. 

Je potěšující, že do zmíněných výtvarných řad je citlivě zakomponována i práce 
s výtvarnými díly a to nejen sdíly reprodukovanými, ale i s originály shlédnutými při 
návštěvě Národní galerie. 

Závěr: Práce Marie Šejtkové byla, dle mého názoru, přínosem nejen pro samotnou 
autorku, ale mohla by se stát inspirací pro práci výtvarných pedagogů na obou stupních ZŠ a 
bezesporu i pro práci vychovatelskou. Autorka zde prokázala schopnost samostatné práce při 
osnování výtvarného učiva, které má, dle slov autorky, jejím svěřencům „zprostředkovat 
zážitek umělecké tvorby a přiblížit j im tak umění jako něco, co může do budoucna obohatit 
jejich osobnost." 

Hodnocení před obhajobou: výborně 

V Praze dne 27. 4. 2007 



Posudek vedoucí bakalářské práce pro Marii Š E J T K O V O U 
PedF UK, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 
Typ studia: bakalářské, kombinované Ročník: 3., ak. rok 2006 - 2007 
Obor studia : vychovatelství Specializace: výtvarná výchova 
Vedoucí bakalářské práce : Mgr. Karla Cikánová, katedra výtvarné výchovy 
Oponent: 
Datum odevzdání bakalářské práce: 28. III. 2007 
Téma bakalářské práce: 

Barva jako výrazový prostředek k vyjádření emocí. Výtvarný projekt. 
Posluchačka v plné míře splnila požadavky Bc. práce. Zároveň také prokázala, že se s erudicí podílela i 

na svém vlastním výtvarném posunu od svého oboru textilní výtvarnice k širšímu pochopení výtvarného umění 
a vedení výtvarné výchovy dětí v technice malby, ve školách špatně chápané. Nezastupitelnou úlohu v malbě 
hraje především barva, jej í odlišné funkce v obraze a barevné komponování při využití možných kontrastů. 

Již v poutavě stylizovaném úvodu posluchačka postihuje toto svoje poznání. Uvědomuje si, že 
expresivita výrazu souvisí se znaky expresivní' funkce barvy a exprese bývá dětem blízká. 

V teoretické části se přesto posluchačka za pomoci odborné literatury vypořádává v kapitolách 
systematicky s fenoménem barvy, byť s několika věcnými či stylistickými nepřesnostmi. (Výrazněji by mělo 
být odlišeno, kdy hovoříme o barvě ve významu - barevná světla a kdy o pigmentech - vlastnostech hmoty. 
Uvést příklad, kdy černá nebo bílá barva má výrazovou hodnotu jako barevný akcent. Přehledné pojmenování 
barevných hmot v tubách temper. Přesnější termín - vzdušná perspektiva. Vybrat a uvést pouze typické 
impresionisty aj.) I když teoretická - až výkladová část působí poněkud překotně, j e s podivem, kolik informací 
dokázala posluchačka zhodnotit ze společných přednášek a seminářů v NG, následně vybrat z literatury a 
seřadit, jak zajímavá motta vyhledala ke kapitolkám a s jakým porozuměním a chutí ilustrovala text vhodným 
obrazovým materiálem v pečlivě reprodukovaném tisku na kvalitním papíru. Popisky k obrázkům v teor. části, 
které vysvětlují text, jsou až v kompletním seznamu na konci Bc. práce. 

V praktické části, která j e ve výsledcích dětských prací velmi cenná, j e v úvodní kapitolce patrná snaha 
postihnout některé z dimenzí učitele výtvarné výchovy. Vzhledem k tomu, že myšlenková a námětová mapa 
k tématu „barva" byla podrobně zpracována v publikacích K. Cikánové, proto ji posluchačka neuvádí. Přesto 
se domnívám, že mohla být zpracována dílčí námětová mapa „barva a emoce", která by ještě rozšířila, 
koncepci čtyř výtvarných řad, které posluchačka nabízí. Výtv. řady logicky gradují v nosných námětech od 
prvotních výtv. problémů se zacházením s barevnou hmotou, jejím ředěním, postavením barev v barevném 
kruhu. Druhá výtv. řada se zabývá barevností přírody, třetí ústí v možnostech expresivního vyjádření. Čtvrtá 
řada završuje koncepci tématu způsoby parafrází velmi dobře volených výtvarných děl. Přes drobné nedostatky 
v některých formulacích, které jsou způsobené krátkou praxí posluchačky výuky Vv, je dokumentace všech 
vybraných výtvarných prací na vysoké úrovni. A to ve všech navržených výtv. námětech, které jsou 
reprodukcemi dětských prací doloženy v textové části Bc. práce. I když na portrétech v 9. ročníku se 
posluchačka podílela pouze asistencí, obohatila tímto novým námětem práci učitelky na II. stupni. Posluchačka 
má k prezentaci připravenu bohatou dokumentaci originálů. 

Závěr: Bc. práce je bezesporu využitelná pro praxi vychovatelek, ale i učitelů Vv. Je možným příkladem 
postupů při osnování tématu. Uvádí bohatý seznam zdrojů, ze kterých by učitelé mohli čerpat v přesvědčení, že 
výtvarná výchova žáků předpokládá hluboké znalosti učitele, opakované návštěvy NG a výstav, hloubku 
citlivosti a úctu k výtvarnému umění. Bc. práce má přehlednou grafickou úpravu, stylisticky j e v praktické části 
někde méně obratná. Místy je třeba se vypořádat s interpunkcí. 

Doporučení k obhajobě: 
1) Představte Bc. práci přehlednou stručnou charakteristikou teoretické i praktické části. Doplňte klíčová slova. 
2) Při prezentaci praktické části předložte námětovou mapu na téma „Barva a emoce". Přehledně komentujte 
přínosy výtv. řad v konkrétních východiscích námětů, v řešených výtv.problémech a technikách v souvislostech 
s konkrétními ukázkami výtv. prací žáků. 
3) Při rozboru a komparaci dětských prací postihněte odlišnosti výtv. výrazu s využitím odborné terminologie. 
Uveďte současně i některé individuální interpretace výtv. prací žáky. 
Hodnocení před obhajobou vzhledem k převažujícím kvalitám obrazové dokumentace: výborně 

- - / « . / / ' 

V Praze 14.4.07 


