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I. Úvod 

Předmět a cíl práce 

Předmětem této práce je výtvarné téma Domácí zvíře - domácí mazlíček. Cílem práce 

je zpracovat výtvarný projekt, což znamená: 

1. Zmapovat oblasti týkající se daného tématu, dokumentovat jeho výskyt v oblasti 

výtvarného umění a navrhnout pracovní listy pro interakci s uměleckými díly. 

2. Vytvořit výtvarné řady s několika náměty a ty ověřit v praxi a doplnit vlastní reflexí. 

Stav poznatků a prostudovaná literatura 

Postihnout téma „Zvíře" celkově a se všemi souvislostmi není možné. To si uvědomují 

i jednotliví autoři, kteří se stejnému problému věnují, a proto se vždy zaměřují na užší 

výběr, nebo na téma nahlížejí jen z určitého hlediska. Někdy autor vybírá jedno zvíře: 

kůň či pes, jedno hledisko: Člověk a zvíře predátor, jindy jde o obecnější pojetí a často 

jsou vybrané souvislosti tématu jen naznačeny. Literaturu a další zdroje, které jsem 

během práce prostudovala, ať již zčásti nebo kompletně, ale ve svém textu je přímo 

nepoužívám, zařazuji taktéž do seznamu pramenů. 

Objasnění užívaných pojmů: teoretická východiska 

Nejdříve se musím zastavit u vymezení pojmů „domácí zvíře" a „domácí mazlíček". 

Podle Malé československé encyklopedie jsou domácí ta zvířata,...která prošla 

procesem domestikace a zdomácněla... a jsou svou existencí úplně závislá na člověku. 

Výraz domácí zvířata zahrnuje zvířata hospodářská, poskytující člověku užitek, ale 

i zvířata, která člověk chová z důvodů rekreačních nebo estetických, pro líbivý zevnějšek 

nebo pro zpěv či jiné kvality. Mezi domácí zvířata v širším smyslu patří například skot, 

prasata, ovce, drůbež, ale i pes, kočka, kanár. (1) Jen některá z domácích zvířat však 

označujeme za domácí mazlíčky. Ovšem mezi ty se zase řadí i mnoho dalších 

rozmanitých živočišných druhů - počínaje hlodavci, přes hady a želvy, až k k různým 

druhům členovců a hmyzu. A zde se už dotýkáme chovatelství. 

5 



Je také nutné mít na paměti, že obsah pojmu domácí mazlíček se změní s přesunem 

mimo naší zeměpisnou oblast. V jiných částech světa lidé chovají jako mazlíčky 

například opice, jaguára či klokana. 

Nakonec jsem výběr zúžila takto: Zvolila jsem tři hlavní zvířata: koně, kočku a psa, 

především pro významný vztah, který je s člověkem váže již věky. K těmto třem pak 

přiřazuji, jako zástupce cizokrajné fauny, akvarijní rybky a papoušky. Jednak pro 

jejich oblibu a rozšířenost, jednak pro rozmanitost tvarů a barev, které je možné ve 

výtvarné práci s dětmi vhodně využít. 

Obrazová dokumentace, ilustrační fotografie a přílohy 

Pro práci týkající se výtvarné oblasti je vhodný obrazový doprovod. Ilustrační fotografie 

a obrázky jsem v malém množství vložila přímo do textu, obrazovou dokumentaci 

dětských prací dokládám v přílohách. Do příloh jsem také zařadila návrhy pracovních 

listů. 
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II. A. Teoretická část 
V teoretické části jsem shrnula některé poznatky o vybraných domácích zvířatech 

načerpané z literatury a dalších pramenů. Využila jsem je při hledání „východisek 

a motivací" námětových řad v praktické části. V kapitole Člověk a zvíře se stručně 

zabývám domestikací vybraných druhů a v podkapitolách věnovaných jednotlivým 

zvířatům připojuji vybrané poznámky z oblasti zoologie a anatomie zvířat. V kapitole 

Domácí zvířata v umění jsem se dotkla některých souvislostí s mytologií a hledala 

výskyt domácích zvířat ve výtvarném umění. Poslední kapitolu této části tvoří návrhy 

pracovních listů pro interakce s uměleckými díly. 

1 Člověk a zvíře 

1.1 Počátky soužití lidí a zvířat 
Vztah lidí a zvířat je odvěký. Zvířata žila na planetě již několik milionů let, než se 

v jejich středu objevil člověk a začal pomalu, ale systematicky využívat přírodu ve svůj 

prospěch. Období nazývané paleolit trvalo přibližně 1 milion let. Podle nálezů, které z 

této doby máme, byl paleolitický člověk lovec. Lovci putovali za stády, živili se masem 

a odívali do zvířecí kůže. Byli na zvířatech závislí. Zvláštní pouto mezi zvířaty a lovci 

nám přibližují jeskynní malby z doby mladšího paleolitu, které považujeme za počátky 

umění. Je možné, že v této době už žil s člověkem pes, respektive polodivoký vlk. 

Poslední doba ledová skončila okolo 10 000 let př. n. l.. „V důsledku klimatických změn 

(teplo a déšť) se měnila vegetace, stepi byly nahrazeny hlubokými lesními porosty 

a stepní zvěř vystřídaly lesní druhy. Došlo k vymizení některých velkých savců, 

například mamutů (2) (někteří vědci se domnívají, že se tak stalo za výrazného 

přispěním zdatných lovců!). 
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1.2 Historie domestikace zvířat 
V mezolitu, přechodném období mezi civilizací lovu a sběru a civilizací založenou na 

pěstování obilí, začíná domestikace zvířat. (3) Na našem kontinentě1 se objevují 

nejstarší zemědělské kultury, a to v oblasti mezi dnešním Tureckem, Íránem a Izraelem. 

Jsou to centra domestikace - hospodářského využívání místních druhů plodin a zvířat. 

Člověk se tedy z lovce stává pastevcem a zemědělcem - zvířata přestává lovit a začíná 

je chovat. Prvními zdomácnělými zvířaty (od 8 000 let p.n.l.) byly ovce, kozy, o něco 

později prasata. 

V Dějinách náboženského myšlení uvádí M. Eliade, že pes byl domestikován kolem 

doby 7 500 p.n.l. v Anglii. Divokého koně začaly chovat asijské kočovné kmeny žijící 

na sever od Černého moře asi o čtyři tisíce let později. (4) Kočka původně zdomácněla 

na Blízkém východě a v severní Africe. 

1.3 Historie a důvody domestikace některých zvířat 

1.3.1 Kůň 

Kůň je býložravý savec z řádu lichokopytníků, čeledi koňovitých, rodu Eguus, do 

kterého kromě domácích koní a poníků patří také kůň Převalského, osli, kiangové, 

onageři a zebry. Koně jsou rychlá a pohyblivá stvoření žijící ve stádech, která mají 

chrup uzpůsobený ke spásání tuhé vegetace. Kůň dokáže rychle běžet na dlouhou 

vzdálenost a velmi vysoko a daleko skáče, je schopen dosáhnout rychlosti 60 km/h 

a doskočí až 4 metry, vyhýbá se poloze v leže. (5) Nejdůležitějšími pohyby koně jsou 

krok, klus, cval a trysk, při každém z nich se zvíře pohybuje jiným způsobem. 

Koně a jejich předkové se po naší zemi proháněli již tisíce let, než si je lidé ochočili. 

Někteří z nich žili na pouštích, měli slabou kůži i kostru a dobře snášeli vedro, druzí, 

podsadití a houževnatí, byli odolní k chladu. Člověk postupně většinu z nich křížil, aby 

lépe sloužila jeho záměrům. Dnes již jen severoameričtí mustangové, jihoameričtí 

cimmaroni a australští brumbyové žijí tak, jako jejich divocí předkové. (4, str. 8) 

1 Dále např. v Andách, Stř. Americe, Africe 
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Jak již bylo řečeno, kůň byl pravděpodobně domestikován mezi 4. a 3. tisíciletím 

p.n.l.. V minulosti byl nezbytným pomocníkem člověka. Nejdříve ho lidé chovali pro 

maso, pak ho začali využívat k tahu a jízdě. Stal se nenahraditelným v zemědělství, 

v dopravě i ve válkách. Význam koně začal upadat s vývojem motorové dopravy, zbraní 

a zemědělských strojů. Jen ve východní části Evropy a v částech Asie zůstává kůň 

základní součástí života člověka. Dnes žije na světě asi 60 milionů koní (4., str. 115) 

a jejich převážná část je využívána ve sportu. Mezi sportovní odvětví patří především 

dostihy, skoky, drezúra, pólo a závody spřežení. 

Člověk vyšlechtil množství plemen a rozmnožování koní plně řídí. Jednotlivá 

plemena se od sebe výrazně liší - stavbou těla, barvou a strukturou srsti, svalstvem atd. 

1.3.2 Kočka 

Kočka, jedna z nejkrásnějších šelem, se po dlouhé věky utvářela do současné podoby. 

Zvolila si cestu individualisty a na rozdíl od šelem psovitých se spoléhá pouze na sebe. 

Mezi kočkou domácí a kočkou divokou je jen malý rozdíl. Milovníci a chovatelé koček 

ví, že kočičí pohyby jsou elegantní a uhlazené, kočka je přezíravá, urozená, povýšená 

a má vytříbené chování. Náklonnosti kočky si musíme cenit a smířit se s tím, že její 

přátelství není tak pevné, jako přátelství psa, ale je uváženější. Kočka rozdává přízeň 

a lásku opatrněji a jako rovná rovnému. (6) 

Kočka domácí je poměrně malá, má pružnou páteř, její pohyby jsou ladné a hbité, 

velmi obratně šplhá. Kočky jsou prstochodci a kráčí po polštářích, proto dokážou rychle 

běhat a skákat. Při skoku z výšky nebo pádu se dokáží ve vzduchu obrátit, užívají ocas 

jako kormidlo a vždy dopadnou na všechny čtyři. Dokonce i když spadne kočka z výšky 

několika metrů, zraní se jen vzácně. Kočky nerady chodí, protože přitom pracuje mnoho 

svalů a zvíře se rychle unaví. (7) Odtud asi pochází pověstná kočičí lenost. 

Tyto malé šelmy jsou dokonale vybaveny pro lov noci. Uši dokáží natáčet do všech 

směrů, vidí i za slabého světla, protože se jim světlo v očích odráží od zrcadlové vrstvy 

na zadní straně oka. Ve dne se kočce stáhne zornice do svislé štěrbiny, v noci se 

roztáhne do kruhu. V ohrožení kočka vyleze na strom nebo jiné vyvýšené místo. Když 
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je vyděšená, nahrbí hřbet, naježí srst na těle a na ocase, syčí a cení zuby. Při boji škrábe 

drápy a také kouše. 

O původu kočky už bylo předneseno mnoho dohadů, nověji se uvádí, že pochází 

z egyptské kočky plavé. Kočka původně zdomácněla na Blízkém východě a v severní 

Africe. Stejně jako kdysi ve starém Egyptě se kočky dodnes na venkově chovají, aby 

chytali myši a chránily úrodu. Ve městech už tato úloha nehraje roli. Kočka je populární 

společník. Kočky se nesdružují do skupin, ale žijí osamoceně, s člověkem vytvářejí jen 

volný svazek, i když se k němu vždy vracejí. 

Mimo běžné domácí kočky, u nichž zpravidla neznáme rodokmen ani původ, lze 

rozlišovat několik skupin tzv. ušlechtilých koček: Perské dlouhosrsté, siamské, nubijské, 

patří sem i velká kartouzská kočka, anglická bezocasá, kočka barmská.(8) 

1.3.3 Pes 

Nejoblíbenější a nejvěrnější přítel lidí je bezesporu pes. Vyvinul z vlka. Z více než 400 

plemen se vlkovi podobá jen několik, ale v chování psa se vlk nezapře - všichni psi jsou 

teritoriální zvířata, označují si své území a na nepřítele vrčí a cení zuby. 

Vlci žijí ve smečkách o 5 - 8 jedincích a každý z nich má v její hierarchii své místo. Psi 

také vyžadují společnost - vazba na člověka jim nahrazuje smečku. Psi vyjadřují náladu 

ušima. Chrti dokáží běžet až 100 km/h . 

Nejvyvinutějším smyslem psa je čich a sluch. Člověk si vždy cenil právě skvělého 

čichu a sluchu i jeho vytrvalosti a věrnosti. Tyto vlastnosti u něj dodnes využíváme při 

hlídání, lovu, vodění slepců, tahání saní a při stopování.(9) 

Nevíme, kdy se ještě jako polodivoký vlk přidal k člověku. Podle dosavadních 

výzkumů byl pes domestikován kolem roku 7 500 p. n. l.. Mnoho vědců se však 

domnívá, že k tomu muselo dojít dříve. 

Vedle loveckých, hlídacích, pasteveckých a válečných psů objevují se v historii i psi 

ozdobní, kteří patří k nejstarším psím rasám. Ať už to je maltézský pinč nebo pekingský 

čin, byli vždy chováni v palácích vládců, ve Středomoří stejně jako v Orientě. 

Ošetřovatelé je ukládali na polštáře, kropili voňavkami a krmili vybranými jídly. 
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Po středověku, který nebyl psům příliš nakloněn, přichází renesance. Pes nadále 

slouží jako pomocník při lovu, jako hlídač nebo spolubojovník. Většina psů, mnohdy 

sdružených v obrovské smečky, je ve službách panovníků a šlechty. Nebylo výjimkou, 

když lovecké smečky čítaly přes tisíc psů! (10) 

1.3.4 Akvarijní rybky a papoušci 

Rybky 

Akvaristika je aklimatizace a chov rybek v zajetí - v Evropě má více než stoletou 

tradici. První chovatelé akvarijních rybek byli Číňané. Do Evropy přivezli první rybu -

karase zlatého - portugalští námořníci. V Praze byla poprvé vystavena akvária 

u příležitosti průmyslové výstavy v roce 1856. První rozmnožení akvarijních rybek 

(rájovce) se podařilo ve Francii v roce 1869. 

Akvarijní rybky pochází z různých moří světa a podle toho také vyžadují teplotu 

vody. Cichlidy mají domov v teplých afrických jezerech, když se starají o potomstvo 

jsou ostatním rybkám nebezpečné. Patří mezi ně například skaláry. Labyrintky žijí 

v tropech, patří k nim například rájovec, čichavec a bojovnice. Tetry jsou masožravky 

a bývají krásně vybarvené. Stejně tak skupina živorodek. (8., str. 109) 

Papoušci 

Fosilní nálezy z Evropy datované do doby před 50 mil. let naznačují, že kdysi byli 

papoušci rozšířeni v hojném počtu po celém světě. Za ráj opeřenců bývá však 

označována Austrálie, která je domovem největšího počtu exotických ptáků, a zvláště 

papoušků. V roce 1800 ji zakreslil do mapy kapitán Flinders pod názvem „Terra 

psittacorum" - Země papoušků. Cestovatel John Goulda údajně přivezl v roce 1840 jako 

první do Evropy andulky vlnkované, nejmenší australské papoušky. Zvedla se obrovská 

vlna zájmu a zejména Angličané začali s ptactvem čile a nekontrolovaně obchodovat. 

Bezohledným obchodem došlo téměř k vyhubení některých druhů, takže australská 

vláda v roce 1894 vydala absolutní zákaz vývozu tamějšího ptactva, který téměř 

nepřetržitě platí dodnes. (11) 
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1.4 Domácí mazlíčci 
Nemůžeme tvrdit, že fenomén domácích mazlíčků je záležitostí dnešního vyspělého 

světa. Okrasní psíci lenošili na poduškách už ve staré Číně, ale je fakt, že v minulosti 

byla zvířata většinou chována za nějakým praktickým účelem - kůň jako dopravní 

prostředek, pes jako hlídač, kočka chránila úrodu. Proč si ale dnes člověk pořizuje 

zvíře? Velkou roli zde, myslím si, hraje způsob života současných lidí, zvláště ve 

městech. Anonymita a neosobnost vztahů nenaplňuje člověka pocitem sounáležitosti 

s ostatními lidmi a tak si tuto prázdnotu často kompenzuje vazbou na zvíře. Negativně 

působí i izolace od přírodního prostředí, a tu může zvíře částečně odbourávat. Velkou 

hodnotu může mít zvíře pro dítě, kterému se nedostává vřelých citů od rodičů nebo pro 

starého, osamělého člověka. 

Pokud se na tuto otázku podíváme z optimističtějšího hlediska, pak můžeme říci, že 

zvíře je prostě pro radost. Kamarád, který si nestěžuje, naslouchá a nepřerušuje. Vždy 

projevuje radost, že nás vidí. Neuráží se, když nejsme právě milí. Za své přátelství nic 

nežádá. V mnoha ohledech je lepší přítel než člověk. 

1.5 Ochrana a práva zvířat 
Každého z nás asi někdy napadlo, čím si člověk zasloužil lásku a příchylnost některých 

zvířat. Jak je možné, že i pes, který má s člověkem ty nejhorší zkušenosti, dokáže jiného 

člověka věrně následovat? 

„Jsme jedné krve, já i ty" učí se Mauglí v Knize Džunglí. Na toto pradávné pouto se 

zvířaty člověk často zapomínal a zapomíná. Za vše mluví zákon o Ochraně a právech 

zvířat. Zákazy, které obsahuje, jsou jen odrazem toho, jak strašně člověk se zvířaty 

jedná. Tolerance a úcta k všemu živému je pro nás jedinou bezpečnou cestou 

k budoucnosti. 
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2 Téma domácích zvířat v oblasti umění 

V následujícím textu částečně přibližuji, jak se téma domácích zvířat promítá do 

výtvarného umění. Překvapila mě četnost zvířecích námětů v dějinách kultury a je jasné, 

že vyjmenovat je, by vystačilo možná i na několik knih. Já jsem zde zaznamenala jen 

některé zajímavé ukázky. Současně připojuji souvislosti tématu s mytologií. Také 

zdaleka nejde o ucelený přehled, ale spíše vybírám zajímavosti, které jsem objevila 

v literatuře, a o které jsem se opírala při tvorbě myšlenkové a námětové mapy v druhé 

části práce. Do této kapitoly zařazuji i ilustrační obrázky. 

2.1 Kůň a představivost 
Na jedné z mnoha jeskynních maleb objevených ve Francii je vyobrazen tzv. 

„Tečkovaný kůň". Jeho stáří se odhaduje na 22 000 let. Jednoduše a s lehkostí vystižené 

stvoření je od té doby předmětem obdivu. Od tohoto prvního vyobrazení, se zvíře stalo 

inspirací pro všechny druhy umění. Kůň je tvor podněcující nespoutanou fantazii. 

V dávné minulosti hrál magickou roli v mystických náboženstvích a rituálech, později 

byl považován za zhmotnění pohybu slunce a moře a přisuzovala se mu schopnost létat 

vzduchem. Jen málo děl ukazuje koně jinak než tvora krásného, silného, slavného, 

věrného a spolehlivého. 

Ve staré evropské mytologii je častým námětem „božská klisna", která představuje 

bohyni země nebo úrody - galská Epona či irská Macha.(4., str.239) 

Podle řecké báje stvořila koně bohyně Athéna, jak ukazuje vyobrazení2 na keramické 

váze z 5. stol. p.n.l.. Pegas, okřídlený oř vyskočil z těla Medúzy, když jí Perseus uťal 

hlavu. Řekové nám zanechali také Trojského koně, jako symbol lsti. 

Koně byli pro svou krásu inspirací výtvarných umělců celá staletí, ale sloužili také 

jako prostředek ke zdůraznění urozenosti zobrazovaných králů a politických osobností. 

Množství jezdeckých soch a pomníků je toho dokladem. 

Z všechny připomenu například slavnou sochu Petra Velikého v Petrohradě či 

Alexandra Velikého na Bucefalovi. Praha má pět jezdeckých pomníků. Je to Sv. Jiří na 

Obr.: P. Šamšula, Obrazárna v hlavě 5, str. 18 
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pražském hradě, Svatý Václav od J. V. Myslbeka na Václavském náměstí, další 

jezdecká socha Svatého Václava od J. J. Bendy, stojící na Vyšehradě. Dále je tu Jan 

Žižka na Vítkově a v Lapidáriu jezdecká socha císaře Františka. 

Nespočet malířů zobrazilo koně ve svých dílech. Anglický malíř a rytec George 

Stubbs proslul v 18. století právě portréty koní, francouzský umělec Edgar Degas byl 

uchvácen koňskými dostihy a mnohokrát je ztvárnil na svých obrazech, proslulý je 

v tomto směru i Alfred Munnings. Německý malíř Franz Marc věřil ve spiritualitu zvířat 

a používal pro ni i barevnou symboliku, jako např. na Modrém koni z roku 1911. 

(4, s. 240) 

Kolik kreseb, maleb, plastik a dalších uměleckých podob koně bylo vytvořeno za 

dlouhé dějiny umění nespočítáme, ale z obrovského množství se můžeme těšit a těžit 

z něj mnoho inspirace pro práci s dětmi. 

2.2 Kočka v umění 
Kočka je krásná šelma, má ladné a elegantní pohyby, je ztělesněním nezávislosti. Kočka 

je námětem mnoha literárních děl. Mezi nejslavnější patří například bajka R. Kiplinga 

„O kočce, která chodila sama", v níž se dozvídáme, jak a proč se první zvířata připojila 

k prvním lidem.3 O kočce psal Karel Čapek a mnozí další. Kočce je věnován nespočet 

říkadel, básní, a rčení. Mezi nejstarší pohádky patří například Kocour v botách. 

Přes krásu a eleganci koček není jejich přítomnost v uměleckých dílech tak velká, jak 

by se dalo očekávat. Důvodem může být fakt, „že kočka je svým způsobem 

nezachytitelná a plná protikladů. Její oči symbolizují tajemnost, v každý denní okamžik 

se na vás kočka kouká jiným pohledem. Pod vrstvou měkoučkých a hebkých chlupů 

skrývá ocelové svaly hbitého lovce, lísá se, aby vzápětí sekla ostrým drápkem - nic není 

asi tak obtížné, jako namalovat kočičí tvář, ve které se ukrývá její povaha, duše, 

vznešenost, veselost i vševědoucnost. Žádná kočka nebude mít nikdy k umělci tolik úcty 

a oddanosti, nikdy se nenechá uplatit, aby mu vydržela stát modelem" (12) 

Kočky ve starém Egyptě lovily v sýpkách krysy a myši. Byly tak důležité, že je 

Egypťané uctívali jako božstvo. V Búbastis, rozvalinách kultovního města kočičí 

R. Kipling: Bajky a nebajky 
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bohyně Bastet bylo nalezeno pohřebiště tisíců posvátných kočičích mumií z doby asi 

950 p.l.n., a odtamtud pochází i soška kočky - bohyně. (13) 

Křesťanství chápalo kočku jako symbol lenosti a chtíče a věřilo se, že černá kočka je 

ztělesněním ďábla. V obrazech renesančního umělce Hieronyma Bosche nacházíme 

odrazy obav středověku - na jednom z Boshových děl kočka v podobě ďábla prochází 

rájem a nese v zubech svůj úlovek. V dalším renesančním díle Albrechta Důrera 

z přelomu 15. a 16. století Adam a Eva v zahradách ráje, vidíme kočku zobrazenou 

velmi přirozeně - téměř každý jednotlivý chlup její srsti je zřetelný. 

Nesmíme zapomenout na jednu z nejproslulejších grafik Václava Hollara - Dobrá 

kočka, která nemlsá. (Obr. 1) Za pobytu v Antverpách vytvořil Hollar i cyklus 

Rukávníků, mistrovské studie kožešin, na kterých spolupracovala i jeho žena. (14) 

ÍUnt JÍňýJ n/*Úi 

id f«< \v»i A« t iwoi 
obr. 1 

William Hogart, anglický umělec zobrazoval sociální bídu 18. století. Sbírka Čtyři 

stupně krutosti měla ukázat zločinné chování v tehdejším Londýně a jedním ze čtyř 

obrazů je i souboj dvou koček na život a na smrt.(12) 

15 



iflj 

obr. 2 

Aubrey Beardsley - jeho kočky byly černé a démonické. Pro velké papírové vydání 

Tales of Mystery and Wonder (E. A. Poe) nakreslil Beardsley čtyři kresby, z nichž 

Černá kočka vyniká. (Obr. 2) 

Zajímavými díly jsou kočky J. I. Grandvilla, který zvířata zpodobňuje jako lidi. 

Ačkoliv jeho kresby nejsou často reprodukovány, zůstanou vám v paměti. Pabla Picassa 

jistě není zapotřebí představovat, významný španělský malíř dvacátého století byl 

pokládán za génia a mistra svého řemesla. I on maloval kočky. (Obr. 3) 

obr. 3 

Jako posledního zmíním Andy Warhola, amerického grafika, filmaře a malíře který byl 

vůdčí osobností pop-artu. Ve svém díle se ani on nevyhnul kočkám. Ke konci 
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padesátých let vydává několik knih s výtvarným doprovodem, mezi kterými je i dílo 

s názvem Dvacet pět koček jménem Sam a Jedna modrá kočička. (12) 

2.3. Pes 
Pes v dávných dobách nebyl jen domácí přítel nebo lovecký pomocník. Byl 

i předmětem úcty. Egypťané ho uctívali jako strážce podsvětí a průvodce do království 

smrti. „Krajní případ úcty ke psu známe z dávných dob z Etiopie. Náčelníci kmenů tam 

korunovali psího krále, který se pak stal poradcem náčelníka. Při audiencích 

rozhodovalo, jak se tento pes chová. Zavrtěl-li ocasem, byla žádost vyřízena kladně. 

Štěkání znamenalo nesouhlas a žádost byla zamítnuta. Stalo-li se, že někomu olízl ruku, 

byla takovému šťastlivci vzdána veškerá pocta. Jestliže na někoho psí král zavrčel, mohl 

ten nešťastník přijít i o hlavu" (14) 

Z řecké mytologie je znám především Kerberos - trojhlavý pes - strážce podsvětí. 

Od prehistorických dob dodnes bývá pes zobrazován v lidské společnosti, jak je 

pochopitelné. Pokud nejde o výjev z honu či lovu, většinou je doprovodným prvkem, 

jen tak mimoděk vyobrazen. Kolem člověka se objevuje jako samozřejmost, tak, jak to 

odpovídá jeho roli v lidském životě. 

Na stěnách hrobky v Thébách je pes zobrazen také jako pomocník člověka. Stáří 

tohoto díla se odhaduje na 5000 až 6000 let p.n.l.. Vidíme zde štíhlé chrty faraónů, jak 

štvou v pouštích gazely, ovčácké psy hlídající stáda i dům a malé psíky, chované zřejmě 

jen pro potěšení v domácnosti. 

Bylo by asi složité spočítat všechny obrazy a rytiny Pietra Breughela st., na nichž se 

objevuje pes. Největší skupina čtrnácti psů stojí v popředí obrazu „Lov ve sněhu"(1565, 

Vídeň). Krásná psí scénka je na „Nizozemských příslovích" (1559, Berlín) (15) 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, největším „psím" obdobím je u nás doba 

od končícího středověku. Dochovala se nám reprezentativní zpodobení ušlechtilých 

loveckých psů i celých loveckých smeček. Tyto obrazové zvířecí série jsou také 

dokladem úrovně chovatelství v minulosti. Malíři činní ve šlechtických službách 

vytvářeli celé početné série obrazů psů a koní. Jedním z nejproduktivnějších byl Petr 
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Václav Berger. Zanechal nám početnou kolekci obrazů psů datovanou rokem 1729. 

Patří k nim i krasavice Blondina. (Obr. 4) (16) 

H 
Obr. 4: Blondina 

2.4 Cirkusy a manéže 
Tajemný a pestrý svět cirkusu s jeho nenapodobitelnou atmosférou okouzlil mnoho 

umělců. Artisté, krasojezdkyně, klauni a cirkusoví koně byli častými náměty výtvarných 

děl. Dnes nemá cirkus mezi dětmi moc příznivců a jeho sláva je dávno na ústupu, ale 

díla zachycující život potulných umělců, jsou stále stejně působivá. 

Mezi umělce, kteří se cirkusové tematice přímo oddali, patří František Tichý. Dalšími 

malířem, který svět manéže často zobrazoval je Marc Chagall. Díla obou umělců jsem 

použila jako podklad pro pracovní listy. 

2.5 Papoušci a rybky v umění 
O výskytu papoušků v uměleckých dílech jsem se 

nedozvěděla nic podstatného, avšak rybičky významně 

proslavil Henry Matisse. Na Obr. 5 jsou jeho slavné Zlaté 

rybky. Jinou Zlatou rybku vytvořil Paul Klee (tu využívám 

v pracovních listech). 
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3 Interakce s vybranými uměleckými díly -

pracovní listy 

Pracovní listy, které jsem vytvořila jsou zařazeny na konci jako Příloha 2. První jsou 

věnované Cirkusu a dílu Františka Tichého, druhé Zlaté rybce Paula Klee a třetí patří 

umění Marca Chagalla. 

Listy mají stejnou strukturu. Obsahují tři archy, z nichž první zahrnuje seznam 

a místo pro informace o umělci, které ponechávám prázdné (počítám s tím, že žáky 

nejdříve s autorem seznámím a důležité informace si pak doplní samostatně). Na 

druhém listu následují úkoly a místo na odpovědi, třetí je prostorem pro různé parafráze 

uměleckého díla. 
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II. B. Praktická část 
Třetí kapitola se týká souvislostí tématu a Rámcového vzdělávacího programu. 

V následující části postupně dokumentuji kroky k přípravě a realizaci výtvarného 

projektu na téma Domácí zvíře. Nejdříve jsem vytvořila myšlenkovou mapu (zařazuji 

první obecnější a druhou, z níž jsem dále vycházela), následují námětové mapy (druhá 

s úkoly a technikami). Další stojí návrhy výtvarných řad s několika náměty, před které 

jsem vložila poznámky týkající se mého výběru námětů k praktickému ověření. U 

jednotlivých výtvarných řad, které jsem v praxi vyzkoušela, uvádím námět, motivace a 

východiska, výtvarný problém, výtvarnou techniku a někdy i poznámky. Realizované 

výtvarné řady dokládám v přílohách (Příloha 1). 
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3. Téma a RVP 

Zde uvádím v bodech souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem (pro I. stupeň). 

1. Vzdělávací oblast Umění a kultura - vzdělávací obor Výtvarná výchova 

Téma Domácí zvíře je spojené v oboru Výtvarná výchova především s: 

Rozvíjením smyslové citlivosti 

- osvojováním si základních prvků vizuálně obrazného vyjádření, jejich poj-

menováváním, tříděním a vhodným užitím 

- uspořádáním objektů na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného po-

stavení ve statickém a dynamickém vyjádření 

- ve vztazích zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly - vizuálně obrazná 

vyjádření podnětů hmatových, sluchových, pohybových 

Uplatňováním subjektivity 

- v uplatňování prostředků pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ 

a osobních zkušeností 

- v přístupu k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání (vizuální, 

haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na 

smyslovém vnímání) 

Ověřováním komunikačních účinků 

- v osobní postoj v komunikaci - odlišné interpretace vizuálně obrazných 

vyjádření v rámci skupin, jejich porovnávání s vlastní interpretací 
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2. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět - tematický okruh Rozmanitost přírody 

Téma Domácí zvíře je v okruhu Rozmanitost přírody spojené s 

- objevováním a zjišťováním propojenosti prvků živé přírody, principu rovnováhy 

přírody 

- porovnáváním na základě pozorování základních projevů života na konkrétních 

organismech, praktickým tříděním organismů do známých skupin 

- hodnocením konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišováním aktivit, které 

mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat 

- V okruhu Lidé a čas 

- poznává mýty, báje, pověsti 

3. Vzdělávací oblast Člověk a příroda - vzdělávací obor Přírodopis 

( Biologie živočichů) 

- rozšíření, význam a ochrana živočichů 

- hospodářsky a epidemiologicky významné druhy-

- péče o vybrané domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, živočišná 

společenstva 

- projevy chování živočichů 

4. Člověk a společnost -vzdělávací obor Dějepis 

- počátky lidské společnosti 
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4 Domácí zvíře - souvislosti 
4.1 Myšlenkové mapy 
4.2 Námětová mapa 
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Myšlenková mapa k tématu Domácí zvíře č. 1 

PŘÍRODA 

Zvíře ve volné přírodě 
Rozmanitost zemské fauny 
Společný pů\ADd žiwčichů 
Žvot ve MDlné přírodě: 
potravní řetězce 
zvířecí společenství 
instinkty 
boj o přežití 
péče o mláďata 
mimikry 
...atd. 

LIDÉ 

Domestikace 
Zvíře jako zdroj: 
potrava 
tažná síla 

dopravní prostředek 

Ekologie 

Zvíře jako bohatství: 
ochrana přírody jako celku 
ochrana ohrožených druhů 
Chovatelství 
Zvíře jako hobby: 
domácí mazlíčci 
péče o zvíře 



UMĚNÍ 

Mýtus, rituál a náboženství 
Zvířata v archaické společnosti: 
uctí\ání zvířat, zvířecí b o ž š t í 
šamanské rituály, zvířecí oběti 
totemová, pos\átná zvířata 
jeskynní malby 

Slovesné umění a metafora 
Bajky, pohádky, legendy 
Bájná zvířata 
Podobnost lidského a zvířecího chování 

Zvířecí symbolika 
Hvězdná obloha, zvěrokruh 
Horoskopy 
Zvíře jako symbol...zvíře ve znaku, erbu... 

Zvíře ve výtvarném umění 
Zpodobňování zvířat (viz.jeskynní malby) 
Význam zvířecích symbolů ve v. umění 
Zvířata v dílech moderních autorů 



MYŠLENKOVÁ MAPA K TÉMATU DOMÁCÍ ZVÍŘE 

Zvíře ve volné přírodě 

Původní druhy z nichž pocházejí dnešní 
domácí zvířata 
Kde a jak původně žila? 
Co mají stále společného? 

Domácí zvíře v mýtech, symbolech 
a slovesnosti 

Zvířata v archaické společnosti: 
uctívání zvířat, zvířecí božstva 
posvátná zvířata, jeskynní malby 

zvířata na obloze 
Zvěrokruh 
zvíře ve znaku, erbu, logu 

bajky, pohádky, legendy, písně, poesie, 
hádanky, rčení... 

bájná zvířata 

I DOMÁCÍ ZVÍŘE I 

l 
Domácí mazlíčci 

Chovatelství - zvíře jako hobby 

Proč máme doma zvíře? 
Komunikace 
Co máme společného? 
Péče 

PES 
KOČKA 
KŮŇ 
PAPOUŠEK 
RYBIČKY 

KŘEČEK 

ŽELVA 

POTKAN... 

Domácí zvíře a člověk 

Domestikace - zvíře jako zdroj 
potrava, ochrana, oděv, tažná síla, doprava 
Důvody domestikace - lovci, pastevci, 
zemědělci 

Ochrana přírody - zvíře jako bohatství 
etické zásady přístupu ke zvířatům, životní 
podmínky hospodářských zvířat, zvířecí 
zápasy . 

Umění a domácí zvíře 

zpodobňování zvířat 

zvíře jako symbol ve výtvarném umění 

Zvíře v: 
malířství 
objemové tvorbě 
ve fotografii 

ilustrace 



I. Příroda 

VN „0 psích zvycích" (výtvarné vyjádření kresbou) 
VN „Co si přede kočka a koťata?" (lineární záznam zvuku) 
VN „Divoký tvor z divokých lesů" (fantaskní parafráze) 
VN „Čivavy a dogy" (Vyjádření kontrastu, kresba) 
VN „Kůň Převalského z návštěvy v ZOO" (kresba v ZOO) 
VN „Cesta do jeskyně za skvrnitým koněm" (parafráze 
jeskynních maleb) 

VN „Korálový ostrov - akvarijní rybka hledá domoV 
(parafráze barevných fotografií z atlasu a NG) 
VN „Malá moře - (monotyp fantaskní ryby) 
VN „Ostrov bareV (koláž) 

II 

Mýty a báje 

VN „ Bastet - kočičí bohyně" (objekto\á tvorba) 
VN „ Kůň v oblacích" (malba) 
VN „Srážce podsvětí" (čb kresba tuší) 
VN „Trojský kůň" (technická kresba barevnými fixy) 

Pohádky, bajky, rčení 
VN „Jak vypadá psí počasí?" Koláž a kresba 
VN „ Na hřbetě kouzelného koně (malba) 
VN „O kočce, která chodila sama - o prvním 
přátelství lidí a zvířat" -(výtvarné vyprá\ání) 



II. Příroda (člověk a hmotná kultura) 

VN „Kam se toulá městská městská kočka" (kresba uhlem) 
VN „Já a můj mazlíček" (malba) 
VN „Chlupáči a kožichy" (výtvarné zachycení srsti) 
VN „Naše smečka" (dokreslovaná koláž) 
VN „ Pes a jeho pán - jak se podobáme" (kresba tuší) 

I. Umění 

Interakce s uměleckým dílem 

VN „Dobrá kočka, která nemlsá" (parafráze kresby V. Hollara) 
VN „Ryby Picasso" (stylizace zvířecího zbarvení - libov. techn.) 
VN „ Pes a jeho pán - jak se podobáme" (kresba) 



5. Výtvarné řady a náměty 

5.1 Poznámky k výběru 

Vzhledem k tomu, že moje možnosti realizace - ověření navržených řad a námětů (jak 
vysvětluji v závěru práce) - byly a jsou velmi omezené, chtěla jsem využít získaného 
prostoru ve výuce a zkusit různé náměty, z různých řad. Z původní námětové mapy jsem 
vybrala tedy několik námětů, které se mi zdály příhodné pro danou třídu a ty jsem pak 
s dětmi realizovala. Do výtvarných řad jsem je pak zařadila až zpětně. V této práci pak 
uvádím a rozepisuji jen ty řady, které jsou ověřené. 
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5.2 Výtvarné řady ověřené v praxi 

Přehled: 

VŘ1: „Moje zvíře" 
VN 1 Já a můj mazlíček 

VN 2 Můj papoušek 

VN 3 Chlupáči a chlupatci 

VN 4 Malé moře 

v 
VŘ2: „Fantastická zoologie" 
VN 1 Začarovaná zvířata 

VN 2 O čem sní naše zvíře 

VN 3 Pocta bohyni Bastet 

v 
VŘ3: „Zvířata ve městě" 

VN 1 Kudy se toulá městská kočka 
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v 

VR1: Moje zvíře 

VN 1 „Já a můj mazlíček" 

Motivace, východiska: 

Kdo z vás má doma nějaké zvíře? Psa, kočku, papouška nebo třeba morče či želvu. 

Určitě jste si zvíře moc přáli. Pamatujete ještě, jak jste prosili rodiče a slibovali: „Já se o 

něj budu starat! Budu s ním chodit na procházku. Budu jí čistit kožíšek, nosit vodu, 

měnit piliny... Domácí zvířata dnes lidé chovají pro radost a potěšení. Zvíře je kamarád. 

Poslouchá tě i naslouchá, můžeš mu všechno říci. Neurazí se, když máš špatnou náladu 

a vždycky tě rád vidí a vítá. Ale musíme o ně také pečovat! 

Výtvarný problém, úkol: 

Barevně zobraz sebe a své zvíře v nějaké časté či obvyklé situaci. Jak spolu často trávíte 

čas, jak ho nejčastěji vidíš, jak o něj pečuješ. Zkus vystihnout náladu situace. 

Nezapomeň zaplnit celou plochu čtvrtky. Mysli na poměr velikostí člověka a zvířete. 

Výtvarná technika: Malba barevnými temperami (z paměti). 

Obměna: Kolorovaná kresba 
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v 

VŘ1 Moje zvíře 

VN2: „Můj papoušek" 

Motivace, východiska: 

Vybavujeme si papoušky a další exotické ptáky, které jsme viděli v ZOO, prohlížíme si 

atlas a časopisy (např. Exota). Vidíme, jak se různé druhy ptáků od sebe liší, velikostí, 

zobákem, barvou peří. 

Papoušci, které jsme viděli, pochází z různých teplých oblastí světa: Střední a Jižní 

Ameriky, Austrálie, Asie a Afriky. Víte jaký kontinent býval nazýván „rájem opeřenců"? 

Odkud vlastně pochází andulka? Víte, že je to nejmenší papoušek vůbec? 

Pro tyto ptáky je typické pestrobarevné peří. Prohlédni si v atlase velký detail křídla, ať 

vidíš, jak mají práci poskládané peří na křídlech. 

Výtvarný problém, úkol: 

a) Z kousků barevného papíru vytvoř papouška. Papír můžeš trhat nebo stříhat, zkus 

překrýváním docílit dojmu vrstveného peří. Barvy vybírej podle fantazie (nemusí 

odpovídat skutečnosti), ale tak aby ptáček zůstal pestrý. 

b) Domaluj svému papouškovi pozadí. Můžeš použít jednu barvu, nebo více. Pokus se 

docílit kontrastu pozadí s papouškem. 

Výtvarná technika: Domalovávaná koláž z barevného papíru 

Obměna 1: Koláž ptáka i prostředí. 

Poznámky: 

Je možné použít barevné či pestrobarevné lepicí papíry. Doporučuji barevné, protože 
mají tlumenější barvy a výsledek je přirozenější. 
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v 

VR1: Moje zvíře 

VN 3: „Chlupy a chlupáči" 

Motivace, východiska: 

Vzpomeňte si jakou srst má vaše zvířátko. Jak vnímáte chloupky, když je hladíte po 

směru? Jak vypadá mokrý pes, nebo naježená kočka? Zkoušeli jste někdy učesat psa, 

nebo kočku? Mají chlupáči česání rádi? Jak potom vypadá jeho kožíšek. 

Jestliže chceme vytvořit zvířecí kožíšek, nemusíme kreslit zvlášť každý chlup. Pomocí 

kartáčku můžeme srst jednoduše zobrazit. Tenké štětiny kartáčku nahuštěné v ploše, 

zanechávají po jednom tahu stopu mnoha linií. 

Výtvarný problém, úkol k řešení: 

Nakreslete své oblíbené chlupaté zvíře pomocí kartáčku a černé tuše. 

a) Nejdříve si na pomocný papír zkusíme jakou zanechává kartáček stopu, když na něj 

více či méně tlačíme, když ho vedeme celou plochou, nebo jen krajními štětinami, když 

ho vedeme rovně nebo ho na čtvrtce otáčíme. 

b) Už víme, co kartáčky dovedou. Teď využijeme jejich stopu při vytváření zvířecí srsti. 

Nezapomeňte, že srst může být uhlazená, rozcuchaná, naježená... 

Výtvarná technika: 

Kresba černou tuší různými druhy kartáčků. 

Obměna 1: 

Na větší formát použijeme menší smetáček na smetí, tuž máme nalitou na plochu, třebe 

tác, nebo fólii. 

Obměna 2: 

Můžeme použít i jiné barvy tuše (hnědou, žlutou). kožichů. 

V:«,.** j 
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v 

VŘ1 Moje zvíře 

VN 4: „Malé moře" 

Motivace, východiska: 

Rybičky, které známe z akvárií, mají původní domov v teplých mořích. Například na 

Maledivách, v Rudém moři, ve vodách kolem Austrálie. My sice moře nemáme a 

nemáme ve třídě ani akvárium, ale obojí si můžeme představit a vytvořit sami. 

Prohlédneme si atlas akvarijních ryb. Všimněte si rozmanitých tvarů a pestrých barev. 

Některé rybky jsou krásné jako šperky, jiné září jako lampičky, další mají na těle velmi 

zvláštní kresbu. 

Výtvarný problém, úkol: 

Monotyp obrysu a zbarvení vybrané akvarijní ryby a následné dotvoření okolního 

prostředí malbou. 

Na připravenou skleněnou desku připravte podklad pro monotyp - temperovými 

barvami vytvořte obrys rybky a zbarvení těla. Obtiskněte mokrou čtvrtku. Po zaschnutí 

domalujte rybce prostředí. 

Výtvarná technika: 

Monotyp temperovými barvami. Malba. 

Obměna: 

Opačný postup. Monotyp vodního prostředí a následné hledání rybek v náhodě. 
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v 

VR3: Domácí zvíře ve městě 

VN „Kudy se toulá městská kočka v noci?" 

Motivace, východiska: 

Přirozeným místem pro život zvířat je příroda. V dávné minulosti žili předkové našich 

domácích zvířat v divočině. Ještě nedávno kočky lovily myši, psi hlídali stavení.Na 

venkově mají lidé i zvířata k přírodě blízko, ale ve městě tomu tak není. Kočky se 

toulají po dvorcích, ztracený pes jezdí metrem, andulka uletí na okno protějšího domu. 

Jsou zvířata ve městě spokojená? Jak by se rozhodli, kdyby měli na výběr - zůstat, nebo 

se vrátit do přírody? Jak se žije zvířatům ve městě? Ríkáme, že zvíře žije „v zajetí". 

A jak je to s domácí kočkou? Některé kočky prožijí celý život v bytě. Některé občas 

proklouznou ven. Kam asi chodí městská kočka v noci? 

Výtvarný problém, úkol k řešení: 

Vyprávěj kresbou o místech, kudy se potuluje kočka v noci. Pokus se vyjádřit, jak se 

cítí. Je spokojené, je rádo? Trápí se, má strach? 

Výtvarná technika: 

Kresba barevnými křídami. 

Obměna 1: 

Jiná technika - malba temperami, dokreslovaná koláž. 

Obměna 2: 

Variace tématu: Kam uletí papoušek, Kde spí ztracený pes? 

Obr.II/2 
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VR 2: Fantastická zoologie 

VN 1: „Tajná přání zvířat" 

Motivace a východiska: 

Při hře se často měníme v někoho jiného: v princeznu, v rytíře, ve vílu, či skřítka. 

Zkusíme si představit, v jaké tvory by se proměnila naše zvířata. Chtěla by být andulka 

obrem, medvědem, nebo třeba svobodným orlem? A co kůň? Možná by chtěl létat, třeba 

by chtěl být malým psíčkem a celý den se povalovat na poduškách.... 

Výtvarný problém, úkol: 

Představ si, čím vším by asi chtělo být tvé zvíře. Vytvoř pro něj novou podobu podle 

vlastní fantazie. Vymysli pro nově vzniklého tvora přírodovědný název. 

Obměna 1: 

Koláž z obrázkových časopisů 

Obměna 2: 

Dokreslování fotokopií obrázků zvířat. 

Poznámky: 

Tento námět jsem v obměně 2 realizovala ještě se staršími žáky v Domově mládeže TAP 
při Jedličkově ústavu. Výsledek ve formě plakátu je zařazen jako poslední příloha. 
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v 

VR2: Fantastická zoologie 

VN 2: „Začarovaný zvěřinec" 

Motivace, východiska: 

Dnešní vědci, kteří se snaží svými pokusy ovlivňovat přírodní zákony, připomínají 

čarodějova učně, který poprvé zkouší kouzlit, ale moc mu to nejde a tvoří samé 

nesmysly. Co by asi vyčaroval kouzelník - popleta, kdybyste si přáli psa, koně, 

papouška či jiné zvíře? 

Výtvarný problém, úkol: 

Vytvořte malbou fantastického tvora - celek, který je spojený z částí různých druhů 

zvířat. Nakonec ho pojmenujte. 

Výtvarná technika: 

Malba temperou 

Obměna: 

Koláž z fotografií zvířat (časopisy). 

Poznámky: U tohoto námětu je důležité dobře vysvětlit zadání. 
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v 

VR2: Fantastická zoologie 

VN3 „Pocta kočičí bohyni Bastet" 

Východiska, motivace: Ve starém Egyptě byly kočky posvátné. Město Búbastis je 

proslulé pohřebištěm tisíců mumifikovaných koček, které byly obrazem kočičí bohyně 

Bastet. Nalezlo se i mnoho sošek zpodobňující tuto bohyni - ukázka. Každoročně vítali 

obyvatelé Búbastidy svátek jara. Představme si, že se připravujeme na svátek konaný na 

počest Bastet a vytvořme si masku kočky - bohyně. 

Výtvarný úkol, problém: 

Objektová tvorba - pomocí vrstvení a slepování papíru, vytvoř masku s kočičími znaky. 

Barevně ji dotvoř. 

Výtvarná technika: 

Kašírování a malba temperou 

Poznámky: 
Masky je nutné nechat před barvením den uschnout, takže rozdělíme práci do 2 hodin. 

36 



III. Závěr 

První část této práce měla přístupnou formou zprostředkovat teoretická východiska a 

podklady, z nichž je možné vycházet při přípravě výtvarného projektu tématu Domácí 

zvíře. Z počátku jsem zamýšlela téma obsáhnout v širším rozpětí, ale s postupným 

studiem literatury a nacházením nových souvislostí jsem si uvědomila, že takové pojetí 

by vyžadovalo několikanásobně větší rozsah práce, času, možností i schopností. Téma 

jsem tedy zúžila a jsem si vědoma, že i přes to není zpracováno úplně a dostatečně. 

Chybí například motivující literatura, souvislosti s RVP jsou zmapovány obecně, 

kapitoly týkající se výskytu domácích zvířat mohly být zpracovány podrobněji. 

Částečně je to způsobeno tím, že jsem musela věnovat mnohem více času a nasazení 

praktické části práce. Ta pro mně byla velmi problematická, protože se v praxi 

nepohybuji ve školském zařízení a nepracuji s věkovou skupinou žáků ZŠ. Musela jsem 

si tedy zajistit pracoviště - školu, kde bych prakticky ověřila navržené výtvarné náměty. 

Spolupráci se mi nakonec podařilo zajistit na I. stupni ZŠ v Táboře, kde jsem mohla 

pracovat po dobu dvou bloků Výtvarné výchovy a další tři vyučovací jednotky na I. 

stupni mi svěřila učitelka ZŠ Dona Bosca v Praze 8. Měla jsem tedy velmi omezený čas 

na realizaci jednotlivých námětů, a protože mám velmi skrovné zkušenosti s věkovou 

skupinou žáků ZŠ, musela jsem se na hodiny velmi pečlivě připravovat a samozřejmě 

jsem se dopustila mnoha chyb. 

Přes všechna tato omezení a překážky musím říci, že čas strávený nad teoretickou i 

praktickou částí práce mi byl velmi užitečný. Jednak jsem se obohatila o nové poznatky 

vědomosti z oblasti výtvarného umění, jednak jsem si uvědomila, jak zajímavým 

způsobem je možné nahlížet na Výtvarnou výchovu, jak je důležité žáky vhodně 

motivovat a jak široce může estetická výchova rozvíjet a kultivovat osobnost. 
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Pracovní listy 1 (strana 1) 
INTERAKCE S UMĚLECKÝM DÍLEM 

Paul Klee 
Zlatá ryba 

Seznam listů: 

1. Paul Klee: O malíři 
2. Úkoly 
3. Dotvoř čb kopii 

O malíři: 
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Pracovní listy 1 (strana 2) 

Úkoly: 

1. Prohlédni si pozorně zmenšenou kopii Zlaté ryby 
2. Co se asi pod hladinou právě stalo? Popiš několika slovy svou 

představu. 
3. Uhádneš na co asi zlatá rybka právě myslí? 
4. Jak bys ty pojmenoval tento obraz? 

Odpovědi: 

2 

3. 

4 
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Dotvoř barevně xerokopii a svojí práci pojmenuj. 
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Pracovní listy 2 (strana 1) 
INTERAKCE S UMĚLECKÝM DÍLEM 

František Tichý 
Cirkusy 

Seznam listů: 

1. O malíři 
2. Úkoly 
3. Parafráze díla 

O malíři: 



Příloha II 

Pracovní listy 2 (strana 2) 

Úkoly: 

1. Vyjmenuj typické postavy, které patří k cirkusu. 
2. Která zvířata patří do manéže? 
3. Zkus najít hlavní rozdíly mezi cirkusem a divadlem, cirkusem 

a poutí. 

Odpovědi: 

1 

2. 

3. 

CIRKUS 
a DIVADLO 

CIRKUS 
a POUŤ 



Příloha II 

Pracovní listy 2 (strana 3) 

Barevně dotvořte. 



Příloha II 

Pracovní listy 3 (strana 1) 
INTERAKCE S UMĚLECKÝM DÍLEM 

Marc Chagall 
Sen 

Seznam listů: 

1. O malíři 
2. Úkoly 
3. Parafráze díla 

O malíři: 



Příloha II 

Pracovní listy 3 (strana 2) 

Úkoly: 

1. Prohlédni si pozorně obraz a vyber mu vlastní název. 
2. Najdi na obraze dvě zvířata a zkus popsat jejich odlišné 

zobrazení. 

3. Co včechno v tomto obraze vyvolává pocit ticha a klidu? 

Odpovědi: 

1 

2 

3 



Příloha II 

Pracovní listy 3 (strana 3) 

Dotvoř barevně tak, aby se z nočního tichého klidu stalo halasné 
veselé poledne. 


