
 

 

 



 

 

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY 

 

 

EXPRESIVNÍ TERAPIE SE ZAMĚŘENÍM NA ARTETERAPII CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Celoživotní vzdělávání 

 

Název práce: UKRYTO V OBRAZECH – Využití prvků expresivních technik pro zvýšení prožitku z uměleckého díla 

Vedoucí práce: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. 

Autor práce: Mgr. Jana Mlynářová 

Brno 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracovala bez cizí pomoci a uvedla jsem zdroje, ze kterých jsem čerpala.  

 

V Brně, dne 27. 5. 2017            podpis........................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Touto cestou bych ráda poděkovala doc. PaedDr. Haně Stehlíkové Babyrádové, Ph.D. za vedení práce, dále bych ráda poděkovala 

všem učitelům a lektorům kurzu Expresivních terapií za poskytnuté vědomosti a zkušenosti, které jsem si během dvouletého studia 

osvojila. Velký dík patří i mé rodině, která mě v mém rozvoji a práci vždy velmi podporovala. 

 



 

 

OBSAH 

ÚVOD ........................................................................................................................................................................................................................................................... 6 

I. TEORETICKÁ ČÁST ......................................................................................................................................................................................................................... 8 

1. UMĚNÍ A JEHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ .......................................................................................................................................................................................... 8 

1.1. SMYSL A FUNKCE UMĚNÍ .............................................................................................................................................................................................................. 9 
1.2. PROCES VNÍMÁNÍ UMĚLECKÉHO DÍLA ..........................................................................................................................................................................................10 
1.3. ESTETICKÝ PROŽITEK Z UMĚLECKÉHO DÍLA .................................................................................................................................................................................12 

2. EXPRESIVNÍ TERAPIE A JEJICH METODY ................................................................................................................................................................................13 

2.1. ARTETERAPIE .............................................................................................................................................................................................................................13 
2.2. MUZIKOTERAPIE .........................................................................................................................................................................................................................14 
2.3. DRAMATERAPIE ..........................................................................................................................................................................................................................15 
2.4. TANEČNĚ-POHYBOVÁ TERAPIE A PSYCHOMOTORIKA ...................................................................................................................................................................16 
2.5. BIBLIOTERAPIE A TVŮRČÍ PSANÍ ..................................................................................................................................................................................................16 

3. EXPRESIVITA ...................................................................................................................................................................................................................................17 

II. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ...............................................................................................................................................................................................................19 

1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBRAZŮ DĚTEM PŘEDŠKOLNÍHO A MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU .............................................................................................19 

1.1 LEKCE 1 - MIRKO HANÁK – „KDE LOUKY NEJVÍC VONÍ“ ..................................................................................................................................................20 
1.2 LEKCE 2  - DAISY MRÁZKOVÁ– „CO BY SE STALO KDYBY“ .............................................................................................................................................23 

2. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBRAZŮ DĚTEM STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU .................................................................................................................................26 

2.1 LEKCE 1 - THÉODORE GÉRICAULT – „VOR MEDÚZI“ ........................................................................................................................................................26 
2.2 LEKCE 2 - JACQUES-LOUIS DAVID – „ÚNOS SABINEK“ .........................................................................................................................................................32 

III. APLIKAČNÍ VYÚSTĚNÍ ...................................................................................................................................................................................................................38 

1. APLIKACE POZNATKŮ Z TEORIE DO PRAXE ...........................................................................................................................................................................38 

2. VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LEKCÍ A DALŠÍ NÁVRHY A DOPORUČENÍ PRO PRAXI ...............................................................................................38 

3. ZÁVĚR ...............................................................................................................................................................................................................................................40 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ..........................................................................................................................................................................................................42 



6 

 

ÚVOD 

„Průměrný člověk se dívá bez vidění, naslouchá bez slyšení, dotýká se bez cítění, jí bez chuti, čichá bez rozlišení vůně či 

zápachu a mluví bez přemýšlení.“  

Leonardo da Vinci 

„Vést děti k lásce, k výtvarné tvorbě a výtvarnému umění“. To byl a je můj cíl začínající učitelky výtvarného oboru na ZUŠ. Krásná 

idylická myšlenka, kterou je si třeba čas od času připomenout, když se na nás chrlí všechny ty přehlídky, výstavy a soutěže, které 

jak jinak tlačí nás učitelky a děti do kouta výkonové společnosti, která od nás čeká pouze výsledky, úspěchy a vrcholové, 

bezchybné výkony. Někdy se sama sebe ptám, zda v tom všem honu za výkonem zbývá v základním uměleckém vzdělávání i čas 

a prostor na budování radosti a prožitku z výtvarné tvorby, kde výsledek není sice tak dokonalý, ale je zcela bezvýznamný ve 

srovnání s tím, co si díky němu odnášíme v sobě a dalších let našeho života. Snažím se na to nezapomínat a i když i mě tlak 

společnosti občas pohltí a myšlenky mi sklouznou k tomu, zda výsledek bude dostatečně výstavní a na úrovni, stále se snažím mít 

na paměti, že tvorba by pro děti měla být hlavně zábavou, prostorem pro vyjádření svých myšlenek, pocitů a emocí, svého vnitřního 

světa a zároveň také prostředkem k sebepoznání, sebeuvědomění a prožívání.  

Výtvarné tvorbě a práci s dětmi se věnuji již pár let a často do výtvarných námětů, které s dětmi zpracováváme, prvky arteterapie 

vkládám. V závěrečné práci jsem však chtěla ukázat víc než pouze výtvarné náměty, které s dětmi zpracováváme. Rozhodla jsem 

se pro téma, které se mně zdá ve výuce výtvarné výchovy značně opomíjené a to zprostředkování uměleckého díla, rozvoj 

schopnosti číst a prožít obsahy ukryté v obrazech. Jednotlivé lekce, které jsem vytvářela s ohledem na věk dětí, jsou stavěné na 

znalostech a zkušenostech, které jsem během dvouletého studia expresivních terapií pochytila. V procesu zprostředkování zážitku 
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z uměleckého díla jsem se tedy snažila využít kromě prvků arteterapie, rovněž prvky dramaterapie, tanečně-pohybové terapie, 

muzikoterapie, biblioterapie atd. Za cíl jsem si kladla, aby se děti naučily víc, než se na obrazy pouze dívat, ale aby vníma ly a 

prožívaly, cítily a přemýšlely nad tím, co je ukryto v obrazech. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST  

V teoretické části se nejdříve zabývám procesem vnímání a zprostředkování uměleckého díla, konkrétně se zaměřuji zejména 

na umění výtvarné. Také se zabývám smyslem umění, jeho funkcemi a významy, které pro člověka má. V další podkapitole 

popisuji a rozebírám jednotlivé expresivní techniky, jejichž principy a metody jsem používala v procesu zprostředkování díla 

dětem. A v poslední podkapitole pak rozebírám pojem exprese, jež je spojujícím aspektem a společným vyústěním všech 

jednotlivých lekcí u obou věkových kategorií. 

1. Umění a jeho zprostředkování 

„Účelem umění není zobrazovat vzhled věcí, ale odhalit jejich skrytý smysl, neboť v této hlubší pravdě, nikoli v jejich 

vnějších obrysech, tkví skutečná podoba věcí.“  

Aristoteles 

Poslední dobou se často zamýšlím nad tím, jak je možné, že jsme všichni prošli základní školní docházkou, všichni jsme 

absolvovali devět let výuky výtvarné výchovy, ale jen málokterý absolvent povinné školní docházky si ví rady, když ho někdo 

postaví před obraz. Svých dětí se ve škole často ptám, proč si myslí, že umělci malují obrazy. „Protože je to baví“, je nejčastější 

odpověď. Ptám se jich tedy, proč si myslí, že lidé chodí do galerií, „protože je to baví“, opět dostávám strohou odpověď. Ani se 

jim vlastně nedivím, i já bych takto v jejich věku odpověděla. Mrzí mě, že mi nikdo za mých devět let školní docházky neřekl, že 

malíř nemaluje jen proto, že ho to baví, ale že se snaží do obrazu ukrýt nějaké sdělení, nějakou šifru, příběh, který mi jako  

pozorovatelé můžeme vyluštit a odkrýt. Neřekli mi ani to, že umělci se do obrazu mohou snažit dostat nějaké emoce, pocity, 
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vjemy, které my při pohledu na obraz můžeme znovu prožít. Tento kouzelný, tajemný a nekonečný svět výtvarného umění mi 

zůstal dlouhou dobu ukryt, až do střední školy, kdy jsem si na to vlastně nějak intuitivně přišla sama a než jsem si to na vysoké 

škole podložila četbou odborných publikací. Já si proto řekla, že tento krásný svět výtvarného umění před dětmi, které učím, 

nebudu skrývat a že jim zkusím podat klíč a pomůžu jim otevřít dveře do tohoto dobrodružného světa.  

1.1. Smysl a funkce umění 

„Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhne záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu 

neleze jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě.“ 

Jan Werich 

 

K čemu nám vlastně umění je, jaký má pro nás smysl? A co to vlastně umění je? Podle jedné z definic na webové stránce Arts 

lexikon můžeme umění definovat jako: „tvůrčí činnost člověka, kterou je vizuálně, verbálně, prostorově či zvukově 

reprodukována realita, resp. subjektivně vnímaný svět, emoce, události apod.“  Nad smyslem umění a jeho funkcemi se zamýšlí 

pedagog Vladimír Spousta (1995) a klasifikuje funkce umění na bazální, formativní, terapeutické a rekreační. 

 

Funkce umění – V. Spousta 

• bazální funkce – estetická (zkrášluje); komunikativní (zprostředkovává spojení); informativní (podává zprávu); kognitivní 

(obohacuje poznáním); petrifikační (uchovává poznané, prožité) 

• formativní funkce – kompenzační (uspokojuje potřebu opozitní aktivity); stimulační (pobízí, podněcuje, vzpružuje); 

pedagogická (spoluutváří charakter); humanizační (zlidšťuje) 
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• terapeutické funkce – relaxační (uvolňuje napětí); defrustrační (odstraňuje zklamání, depresi, špatnou náladu); 

psychoterapeutická (ošetřuje, léčí); katarzní (očišťuje, regeneruje) 

• rekreační funkce – solitární (navozuje pocit izolace a osamělosti); desolitární (usnadňuje navození sociálních kontaktů); 

hédonistická (poskytuje požitek, smyslovou rozkoš); zábavná (pobaví, osvěží, rozptýlí) (Lasotová, 2006) 

 

1.2. Proces vnímání uměleckého díla 

„Umělci spoléhají na bohatou obrazotvornost čtenářů, posluchačů, i diváků. Mnohé ve svých dílech jen naznačují, 

počítají s aktivní účastí vnímatele, s jeho fantazií. Každý člověk je schopen chápat umění. Umělecká díla však nelze 

procítit povrchním pohledem bez hlubokého proniknutí k jejich smyslu. To umožňuje pouze rozvinutá obrazotvornost.“  

(Mlejnek, 1997, s. 15) 

Proces vnímání uměleckého díla je vlastně komunikační proces mezi tvůrcem, uměleckým dílem a vnímatelem. U vnímatele 

dochází k recepční činnosti, při níž přijímá informaci, která je v díle zakódovaná do výtvarného jazyka. J. Šlédr (1988) 

vymezuje recepční činnost jako: „…specifickou a cílevědomou aktivitu, kterou se její subjekt snaží svou psychikou regulovat k 

adekvátnímu komplexnímu osvojení uměleckého díla, přičemž dílo ve své psychice zároveň individuálně dotváří“ (Lasotová, 

2006, s. 64) 

 

Vnímání uměleckého díla je dovednost ovlivněna několika faktory, a to individuálními dispozicemi recipienta jeho citlivostí, 

vnímavostí, schopností koncentrace. Dalším faktorem je vnímatelova motivovanost a dosavadní zkušenost. Při vnímání, 

recepci, uměleckého díla, prochází vnímatel několika fázemi. (Lasotová, 2006) 
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Proces recepce uměleckého díla: 

1. První fází je potřeba k umělecké komunikaci, může jít o potřebu estetickou, potřebu zábavy, poznání, uvolnění či 

inspirační. Tato potřeba poté vede k motivaci k vyhledávání estetického objektu. Tato fáze však může být přeskočena 

v případě, pokud má být recepce uměleckého díla navozena třetí stranou učitelem, lektorem apod. 

2. V druhé fázi již jde o proces vnímání uměleckého díla. Vnímání doprovází percepce, tedy smyslové vnímání, na jehož 

základě vzniká smyslový odraz uměleckého díla v mysli příjemce. 

3. Ve třetí fázi probíhá dekódování uměleckého sdělení, na jehož základě dochází k výkladu a interpretaci díla. S ním by 

měl přijít i estetický prožitek, který by měl tento proces vyvolat a který se může podobat prožitku tvůrce díla. 

4. Poté může přijít ještě fáze response, čili pojímání určitých postojů a hodnocení a reflexe, následné přemýšlení, 

uvažování a rozjímání o díle  

(Lasotová, 2006) 

 

Je dobré si uvědomit, že způsob estetického vnímání je ovlivněn nejen zkušenostmi a motivovaností pozorovatele, jak již bylo 

řečeno, ale také tím, k jakému typu estetického vnímatele recipient tíhne, každý typ vnímá obraz trochu z jiného hlediska, 

nahlíží na něj různými pohledy. Existuje několik typologií od různých autorů, nejvíce se však ztotožňuji s rozdělením podle 

německého psychologa Richarda Müllera-Friensfelda, který vnímatele dělí na typ senzorický, motorický, imaginativní, 

intelektuální a emocionální.  

 Senzorický typ – Tento typ vnímatele vnímá dílo z hlediska smyslů, soustřeďuje se na čisté barvy, tóny, bez 

asociací a pouze tyto čisté smyslové vjemy v recipientovi vyvolávají estetický prožitek. 

 Imaginativní typ – Imaginativní typ recipienta využívá dílo pro své vlastní fantazijné představy, které vznikají na 

základě vnímání díla. 



12 

 

 Intelektuální typ – Intelektuální typ vnímatele tíhne k bádání po smyslu díla, jeho sdělení, Na dílo nahlíží více 

rozumově, než pocitově. 

 Emocionální typ – Emocionální typ vnímatele, může být jakýmsi protipólem intelektuálního typu, dílo vnímá 

hlavně pocitově, nechává se unášet vlastními emocionálními prožitky. 

 Motorický typ – O motorickém typu vnímatele můžeme hovořit zejména ve spojitosti s hudebním uměním. Dílo 

vede pozorovatele k pohybovým reakcím. 

(Lasotová, 2006) 

 

1.3. Estetický prožitek z uměleckého díla 

 

„Když odcházíme z výstavy výjimečného umělce, svět, do kterého vcházíme, není totožný se světem, z něhož jsme 

přišli…“ 

Nelson Goodman 

V předchozí kapitole byl často uváděn pojem estetický zážitek, či zážitek z uměleckého díla. Tento pojem můžeme definovat 

jako „komplexní činnost lidské mysli, … propojující perceptuální, emocionální a intelektuální kapacitu mysli… Estetický prožitek 

nastává, když se vizuální obsah propojuje s informací, která již existuje v divákově mysli.“ (Lasotová, 2006, s. 66-67) 

Výsledkem estetického prožitku může být náhlé rozšíření nebo proměna divákova vědomí, či návazná produkce emocí 

(prožitku, údivu, radosti, strachu, smutku…) (Lasotová, 2006) 
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2. Expresivní terapie a jejich metody 
 

„Hluboká emoce je výrazem čistého lidského srdce.“ 

Motoori Norinaga 

Expresivní terapie je zastřešující pojem pro všechny terapie, které při práci s klienty využívají expresi, tedy jakýsi spontánní 

projev, který vyvěrá z vnitřní struktury člověka. Mezi expresivní terapie v České republice můžeme zařadit čtyři základní terapie: 

arteterapii, muzikoterapii, dramaterapii a tanečně-pohybovou terapii. Nově se objevují i biblioterapie, skazkoterapie a 

poetoterapie. Cílem a smyslem expresivních forem terapie je v tom, že má jedinec možnost prostřednictvím umělecké formy 

vyjádřit své vlastní pocity, nálady, stavy a již toto samotné vyjádření mu pak může přinést potřebný efekt. Další možností, která 

může klientovi přinést tížený efekt je reakce okolí na jeho vyjádření. (Potměšilová, Sobková, 2012) 

 

2.1. Arteterapie  

Arteterapie jak můžeme vyčíst z názvu je složeninou dvou slov art a terapie, zjednodušeně by se tedy dalo říci, že jde o terapii 

uměním. V širším pojetí je arteterapie zastřešujícím pojmem pro veškeré terapie, jež využívají některou z uměleckých forem. 

V užším pojetí, které je také používáno v České republice, je arteterapie metoda, při níž se používají při práci s klientem pouze 

formy výtvarného umění. V arteterapii není potřeba mít umělecký talent či nadání, tvořit může každý, výsledná práce není 

podmíněna žádnými estetickým či uměleckým kriteriem. 

 

Arteterapii můžeme pojímat z dvojího hlediska a to buď jako psychoterapeutickou disciplínu nebo jako 

psychodiagnostickou disciplínu. 
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 psychoterapeutická disciplína  

- Hlavní těžiště je ve vlastním procesu klientovi tvorby. Už sama tvorba je pro klienta očišťujícím ozdravným 

prostředkem a výsledná práce pak není dále interpretována. 

 psychodiagnostická disciplína 

- Se samotným procesem i výsledkem tvorby klienta se pak dále pracuje. Většinou jde o závěrečnou rozpravu nad 

dílem. 

V praxi se však tyto dvě pojetí často prolínají a není mezi nimi ostrá hranice. (Potměšilová, Sobková, 2012) 

 

 

2.2. Muzikoterapie 

Muzikoterapie je jeden z oborů expresivních terapií, který ve svém přístupu používá působení zvuků, rytmu a hudby. 

V nejjednodušším dělení můžeme muzikoterapii oddělit na receptivní a aktivní muzikoterapii. 

 Receptivní muzikoterapie – je založena na poslechu a vnímání hudby. 

 Aktivní muzikoterapie – jde o proces samostatného zvukového vyjádření. (http://www.muzikohrani.cz/muzikoterapie/) 

Dále bychom mohli muzikoterapii dělit podle Jaroslavi Zeleirové (Muzikoterapie východiska, koncepty, proncipy a praxe 

2007) na pedagogický, medicínský či psychoterapeutický koncept muzikoterapie. 

 Pedagogický koncept se ve svém působení zaměřuje na procesy učení, sociální integraci v rámci skupiny a 

komunikaci. Podporuje také vnímání a koncentraci. 



15 

 

 Medicínský koncept zkoumá vliv hudby z různých fyziologických reakcí.  Hudba je využívána jako audioanalgetikum 

či sedativum. Prostřednictvím hudby by měl pacient například odvrátit pozornost od bolesti či snížit svou fyziologickou 

reakci na stres. 

 Psychoterapeutický koncept hudbu vnímána jako interakční a katarzní způsob vyjádření klienta a klade si za cíl 

opětovné vybudování zdravého vztahu k sobě a okolí. (Zeleiová, 2007) 

 

2.3. Dramaterapie 
 

„Dramaterapii lze definovat jako záměrné použití dramatických/divadelních postupů pro dosažení terapeutického cíle 

symptomatické úlevy, duševní i fyzické integrace a osobního růstu.“ (Valenta, 2001, 15) 

Cíle dramaterapie jsou velmi variabilní vzhledem ke struktuře a potřebám skupiny se kterou se pracuje. Obecně ale můžeme 

říci, že hlavními cílům patří rozvoj empatie, fantazie a kreativity, rozvíjení sebedůvěry, odblokování komunikačního kanálu, 

zvládání svých pocitů, vytváření pocitů zodpovědnosti atd. (Valenta, 2001) 

Mezi časté metody, které dramaterapie používá, můžeme zařadit následující: 

 Přebírání rolí – v této technice si můžeme vybrat jakoukoliv osobu, která je nám něčím blízká, snažíme se do ní vcítit a 

vyzkoušet si jaké to je být v kůži někoho jiného 

 Přehrávání událostí, situací – V této technice se dá pracovat se situacemi, které známe například z filmů či knih nebo  

které jsme sami prožili, můžeme si tak znovu připomenout šťastné zážitky, či klíčové události v našem životě. 

(http://www.spektrumzdravi.cz/dramaterapie-odbourava-stres-a-navozuje-dobrou-naladu) 
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2.4. Tanečně-pohybová terapie a psychomotorika 

Tanečně-pohybovou terapii můžeme definovat jako psychoterapeutické využití pohybu, jehož prostřednictvím klient může 

lépe poznat své tělo, osobnostní rysy a aktuální emoční stav. 

Stejně jako u arteterapie, nemusí mít klient výtvarné nadání i u taneční terapie platí, že klienti nemusí umět tančit a není 

potřeba ani žádná předešlá zkušenost s tancem. Oceňuje se jakýkoliv přirozený pohyb a důležitá je zde zejména expresivita 

vyjádření. (Čížková, 2005) 

Podobně jako v tanečně-pohybové terapii je hlavním vyjadřovacím prostředkem pohyb, stejně důležitou roli hraje i v procesu 

psychomotoriky. Psychomotorika představuje souhrn pohybových, motorických činností člověka, které jsou projevem jako 

psychických funkcí a jeho psychického stavu. 

Cílem psychomotoriky je prostřednictvím pohybových aktivit odstranění nebo zmírnění psychických potíží. Dále pak objevení 

vlastní pohyblivosti, sebepřijetí, rozvoj pohybové spontaneity a tvořivosti, schopnost lepší komunikace a integrace. (Szabová, 

1999) 

2.5. Biblioterapie a tvůrčí psaní 

Biblioterapie je další z metod psychoterapie, která využívá podpůrných účinků četby. Rozdíl oproti čtenářství je zejména v tom, 

že nemá rozvíjet pouze informovanost čtenáře, ale má mít ozdravný a emoční efekt. Smysl této terapie dále spočívá v  tom, že 

čtením lze reflektovat danou situaci, kterou klient prožívá, může tak přispět k uvolnění, katarzi a vhledu do problému. Četba pak 

také pomáhá k rozvoji fantazie, kritického myšlení a komunikačním dovednostem. 
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Biblioterapii můžeme z hlediska její aplikace dělit na několik typů: 

 Biblioterapie klinická – bývá aplikována v nemocnicích a psychoterapeutických sezeních, pracuje se s pocity projekce a 

katarze. 

 Biblioterapie institucionální – používá se zejména u hospitalizovaných pacientů, mívá didaktický charakter a pojednává 

zejména o onemocnění pacienta nebo se zaměřuje na relaxační literaturu. 

 Biblioterapie vývojová – zaměřuje se na jedince bez zdravotních problémů a čtením textů se snaží rozvíjet jejich 

psychologický vývoj. (http://ctenar.svkkl.cz/clanky/rocnik-2008/0708-2008/tema-biblioterapie-lecba-cetbou-43-196.htm) 

 

Tvůrčí psaní může sloužit jako aktivní forma psychoterapie, kdy si klient může prostřednictvím psaní vylít duši, či udělat přehled 

svých problémů, ve kterých se pak může lépe zorientovat. Prostřednictvím tvůrčího psaní se dá také vybít agrese či jiné 

nežádoucí pocity. (http://www.portal.cz/casopisy/pd/ukazky/tvurci-psani-slouzi-jako-psychoterapie/46701/) 

 

 

3. Expresivita 
 

Expresi můžeme zjednodušeně popsat jako zvnějšnění vnitřních pocitů neboli způsob vyjádření nějakého silného prožitku. 

Exprese sehrává klíčovou roli v terapii uměním, během terapií dochází k prožívání různých vnitřních psychických stavů, dojmů, 

pocitů, nálad a následně k jeho spontánnímu vyjadřování. Tyto techniky vedou k sebevyjádření, sebereflexi a 

spontánnosti, uvolňují úzkost a vnitřní napětí. (Stehlíková Babyrádová 2016) 
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A právě expresivita je jakýmsi společným východiskem pro mou druhou experimentální část práce. Kdy mi šlo zejména o 

vyjádření silného pocitu z uměleckého díla, který jsem se snažila dětem prostřednictvím prvků expresivních terapií 

zprostředkovat. 
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II. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V této části práce se budu zabývat popisem jednotlivých lekcí, které jsem si pro děti připravila. Hravou formou s prvky 

expresivních terapií děti seznamuji s obsahy uměleckých děl a ilustrací. Pracovala jsem se dvěma cílovými skupinami s dětmi 

předškolního a mladšího školního věku a s dětmi staršího školního věku. Kromě expresivního vyjádření pocitů, které bylo cílem 

všech lekcí, jsem se snažila v dětech rozvíjet i schopnost empatie, tedy schopnosti vcítění se do zobrazených postav či zvířat.  

1. Zprostředkování obrazů dětem předškolního a mladšího školního věku 

„ Ve výchově i vyučování je nepochybně třeba akcentovat příležitosti, které poskytují možnost zcitlivování dětského 

nitra. Tvořivá hra se může stát nejen kompenzací k ostatní školní činnosti, ale i účinným prostředkem citové 

výchovy.“ (Mlejnek, 1997, s. 13) 

Dle našeho ŠVP pro ZUŠ, bychom již od přípravného studia měli děti seznamovat s obrázky známých ilustrátorů, což je jistě 

správně, ale v praxi se to příliš nerealizuje nebo jen velmi povrchně. Přemýšlela jsem tedy, jak do výuky dostat aktivní 

prožitek z ilustrace a na tom jsem stavěla následující dvě lekce. Z ilustrací jsem si vybrala citlivé, křehké akvarely od Mirko 

Hanáka a fantazijní monotypové světy Daisy Mrázkové. 
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1.1 Lekce 1 - MIRKO HANÁK – „KDE LOUKY NEJVÍC VONÍ“ 
 

POPIS LEKCE: 

 

1. „KDYBYCH NAŠEL PTÁČKA“  

Vizualizace – uvedení do příběhu vcítění se 

- Děti zavřou oči a představují si, že jdou na procházku. 

„Jdeme po úzké polní cestičce, vedle cesty je louka plná rozkvetlých květin. Cítíte, jak voní? Můžete si i jednu utrhnout a 

podívat se na ní zblízka. Jakou má barvu? A nyní půjdeme dál. Jdeme kolem šípkového keře a pod ním v trávě se něco 

malého hýbe. Je to malý raněný ptáček. Shýbáš se a rukama rozhrabuješ suchou trávu. Bereš si ptáčka do dlaně. 

Prohlížíš si ho. Je to malý střízlík. Při prvním pokusu o létání se zranil o trny šípkového keře. Rozhodneš se, že mu 

pomůžeš. Uděláš mu z trávy malé hnízdečko a nosíš mu všelijaký hmyz. Zraněný ptáček se rychle zotavuje. Bereš ho do 

dlaně. Střízlíček se odrazí drápky, překoná bolest a odlétá. Díváš se za ním; zamáváš mu a koukáš se, jak mizí 

v barvách nebe.“ 

- S dětmi si poté povídáme, co ve svých představách viděli a co cítili. A jaké by to asi bylo být ptákem. 

 

2. „KDYŽ SE PTÁČEK UČÍ LÉTAT“ 

Dramaticko-pohybová část 

- S dětmi si představujeme, že teď jsme těmi ptáčky my a učíme se létat. Pomalu se rozpohybujeme, představujeme si, jak 

asi vypadá svět tam dole pod námi, jakou barvu má obloha po které létáme. 

Prvky tanečně pohybové terapie 
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3.  „JAK ZPÍVAJÍ PTÁCI?“ 

Zvuková část 

- Poté co si představíme, jak ptáčci létají, připomeneme si, jak se dorozumívají.  

- Pomocí zvukových hraček, které napodobují zvuk ptáčků, si vyzkoušíme, jak asi zní ptáček který má radost, jak zní 

ptáček rozzlobený nebo když ptáčka něco bolí podobně. 

Prvky muzikoterapie 

 

4. „KDE LOUKY NEJVÍC VONÍ“? 

Představení ilustrace 

- Poté se opět posadíme do kruhu a představíme si v knize „Kde louky nejvíc voní“ ilustraci od Mirko Hanáka. Je to 

ilustrace ptáčka, který krouží nad kopcovitou krajinou. S dětmi budeme přemýšlet o tom, jaká roční a denní doba to asi 

podle barev které Mikro Hanák v ilustraci použil, může být. Poté si přečteme Hanákův text k ilustraci, ve kterém popisuje, 

co se ptáčkovy přemílá v hlavě, o čem přemýšlí a co vidí.  

Prvky biblioterapie 

 

5. „JAKÉ BARVY BUDE MÍT KRAJINA, NAD KTEROU POLETÍM?“ 

Výtvarná část 

- Nyní se dostáváme k výtvarné činnosti. Děti se mají vcítit do toho, jaké by to bylo, kdybychom byli ptáčci a co bychom 

chtěli z výšky vidět, nad čím bychom chtěli letět. Děti poté dostávají zadání „Jaké barvy bude mít krajina, nad kterou 

poletím?“  



22 

 

- Pracujeme barevnými tušemi, které zapouštíme do mokrého podkladu, což dětem umožňuje neupínat se na konkrétní 

předmětnou malbu, ale spíše experimentovat s barevnými fleky, které se do sebe vpíjí a expresivně vyjádřit to, co cítí a 

vidí ve svých představách. 

Prvky arteterapie 

 

6. ZÁVĚREČNÁ REFLEXE 

- S dětmi si prohlédneme, jaké krajiny kdo vytvořil a každý nám svou krajinu představí. Poví nám, jak se jako ptáček cítí, 

kam letí a co za krajinu pod sebou vidí. 
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1.2 Lekce 2  - DAISY MRÁZKOVÁ– „CO BY SE STALO KDYBY“ 
 

POPIS LEKCE: 

 

1. „CO SLYŠÍM V MUŠLI“  

Koncentrace - Uvedení do příběhu  

- Děti sedí na zemi v kruhu a posíláme si velkou mušli, každý si ji přiloží k uchu. Musíme být moc potichu, aby ten kdo má 

mušli mohl poslouchat, co mu mušle povídá, co v ní uslyší. Pokud bude chtít, může nám to i povědět. 

 

2. „KDO V MUŠLI BYDLÍ“ 

Dramaticko-pohybová část 

- Nyní si s dětmi řekneme, kdo by v té mušli mohl bydlet. Pak se děti ode mě dozví, že v této mušli bydlí krab a jestli pak ví, 

jak takový krab chodí. Poté si s dětmi zahrajeme na babu, ale budeme moci chodit jen jako kraby dozadu nebo do stran. 

Prvky psychomotorické terapie 

  

3.  „NA PROCHÁZCE NA DNĚ MOŘE“ 

Zvuková část 

- Po pohybové části si s dětmi opět sedneme do kruhu. Poté dětem prozradím, co jsem slyšela v mušli já. „Krab nás 

požádal, abychom ho opět pustili do vody. Za odměnu nás pak všechny vezme na výlet k sobě domů na dně moře, 

budeme tam moci dýchat stejně jako ryby a vše si budeme moci důkladně prohlédnout a prozkoumat a až budeme chtít, 

opět nás odvede zpátky sem. Souhlasíte?“  Následně dětem vysvětlím, že cestovat budeme pouze v našich hlavách, 

v našich představách, ve kterých můžeme všechno živě vidět, jen když se budeme chtít a budeme se soustředit. 
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- Aby se nám lépe soustředilo a naše představy byly více podpořeny, pustím relaxační hudbu se zvuky moře. Děti si 

lehnou tak, aby se cítili pohodlně, zavřou oči a představují si to, jak by to asi na dně moře mohlo vypadat. Takto 

relaxujeme cca 3-5 minut. 

- Po tom co děti otevřou oči, si můžeme opět sdělit, co kdo ve svých představách viděl. 

Prvky muzikoterapie (relaxace)  

 

4. „CO BY SE STALO KDYBY…“? 

Představení ilustrace 

- Když si sdělíme naše obrazy v myslích, co kdo viděl a kde byl, dětem bude představena ilustrace Daisy Mrázkové z knihy 

„Co by se stalo kdyby…“. Dětem sdělím, že stejně jako jsme se před chvílí zamýšleli my, tak i jedna ilustrátorka 

uvažovala nad tím, jaké by to bylo na procházce v moři. Prohlédneme si její ilustraci a budeme hovořit o tom, zda měl 

někdo podobnou představu, jaké barvy tam viděla ona a jaké jsme viděli my. Zda jsme viděli i jiné zvířata, než které tam 

má paní ilustrátorka apod. 

Prvky biblioterapie 

 

5. „JAKÉ BARVY JSEM VIDĚL NA DNĚ MOŘE?“ 

Výtvarná část 

- Nyní následuje výtvarná činnost. Děti se mají znovu rozpomenout na barvy, které na dně moře viděli. Zadání je „Jaké 

barvy jsem viděl na dně moře?“ 

- Použijeme techniku dokreslovaného monotypu. Děti si na plastovou destičku naválí vodou ředitelnou tiskařskou barvu dle 

svého výběru (barvy mohou i kombinovat) a poté na desku přitiskneme mokrý papír. Na papír s monotypem poté mohou 

ještě dokreslit, co všechno v moři viděli. 
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Prvky arteterapie 

 

6. ZÁVĚREČNÁ REFLEXE 

- Na závěr si s dětmi prohlédneme jejich mořské světy. Navzájem si je představíme a můžeme si i povědět, jak jsme se na 

návštěvě u kraba na mořském dně cítili. 
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2. Zprostředkování obrazů dětem staršího školního věku 
 

„Člověk bez bohaté fantazie nežije plným životem. Ochuzen je i jeho citový obzor. Činnost vyčerpává na úzce 

osobních zájmech, neschopnost vcítit se v radosti a bolesti okolí jej vyřazují ze společenství ostatních lidí“ (Mlejnek, 

1997, s. 15) 

 

2.1 Lekce 1 - THÉODORE GÉRICAULT – „VOR MEDÚZI“ 
 

POPIS LEKCE: 

1. „CO V SOBĚ UKRÝVÁ OBRAZ VOR MEDÚZI“ 

Představení obrazu 

- Obraz Vor Medúzy je promítnut na velké plátno. Děti jsou pobídnuty k tomu, aby na sebe nechaly působit atmosféru 

obrazu, aby si představily jako by byly jeho součástí. Žáci se pak postupně vyjadřují, jak na ně obraz působí, co z něho 

cítí a co by mohl představovat.  

- Poté si s žáky chvíli povídáme o autorovi a o romantismu do kterého obraz dobově patří. 

 

2. „CO SE VLASTNĚ STALO?“ 

Příběh obrazu, 1. část  

- V této části se dostáváme blíže do děje, který se na obraze odehrává, dětem je přečtena první část příběhu.  

 

- ,,V roce 1815 předala Velká Británie Francii svou africkou kolonii Senegal. Francouzské ministerstvo námořnictví 

vypravilo do města Sant Louis v Senegalu kolonizační výpravu. 
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Vztahy mezi kapitánem, lodivodem, vojáky, posádkou a cestujícími byly velmi napjaté a poznamenané neskutečnou 

arogancí kapitána, který podle všeho svému řemeslu příliš nerozuměl. 

Medusa se přiblížila k nebezpečné Arguinské mělčině u pobřeží Senegalu, kde útesy a mělčiny vybíhají až desítky 

kilometrů do oceánu. Kapitán i přes prudký odpor důstojníků zadal kurs přímo doprostřed mělčiny. Jeho omyl byl 

následující: pokyny admirality pro lodě plující touto oblastí říkaly, že loď nesmí spoléhat na mapy, kde jsou útesy 

zakresleny nepřesně, ale je třeba se orientovat podle Bílého mysu a jakmile jej lodivod uvidí, zamířit na jihojihozápad. 

Kapitán tento zvláštní pokyn nedodržel a velmi nadutě reagoval na námitky navigátorů. Nařídil držet kurs. I přes jeho 

zákaz jeden důstojník měřil hloubku dna a to postupně stoupalo. 27 metrů…24 metrů…až se ozval zoufalý křik 

důstojníka: 11 metrů STÁT!!! Jenže zastavit rozjetou fregatu nelze tak snadno a po dvou minutách loď uvízla na 

písečném dně. Medusa se naklonila a zůstala stát. 

Vědělo se, že pobřeží není dál než 11 mil a po mnoha nepříjemných dohadováních bylo rozhodnuto Medusu 

evakuovat. Pro asi 150 lidí postavili tesaři prám z trámů, soudků a lan. Dalších 200 lidí se vešlo do člunů. Kapitán 

nepočkal, jak je jeho povinností, až se evakuuje poslední člověk a zaujal spolu s guvernérem a jeho rodinou místo v 

jednom z nejlepších člunů. 

Plán byl, že čluny měly lany táhnout neovladatelný prám. Nakládání probíhalo velmi zmateně a nebozí cestující se 

museli zároveň bránit vojákům, kteří zneužili situace a rabovali jejich kajuty a zavazadla. Osobní věci si stejně  s sebou 

nikdo vzít nemohl, prám i čluny byly přeplněné. Při nakládání zásob vody, vína a sucharů se toho mnoho zřítilo do vln 

díky nekompetentnímu řízení akce kapitánem. Vojáci dokonce zpanikařili a hrnuli se na prám tak, že jej málem potopili.  

 

Pobyt na prámu byla šílená noční můra, byl postaven bídně, takže pod vahou sto padesáti lidí se v podstatě ponořil a 

plul pod hladinou. Lidé stojící na jeho přídi a zádi stáli po pás ve vodě a ti uprostřed stáli ve vodě po kotníky. Lidé se 

přitom mohli stěží pohnout, jak byl prám namačkaný, museli jen stát. 
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Co se pak stalo je naprosto nepochopitelné a ohavné. Čluny, ve kterých byl kapitán, guvernér a nějací vojáci, táhly 

prám jen chvíli. Pak jeden z úředníků odsekl lano a čluny prámu utekly. Prám sám byl neovladatelný. Těžko vylíčit 

zděšení lidí, volali, křičeli, prosili, nadávali… marně. Kapitán jim ještě zamával kloboukem na pozdrav. Osazenstvo prámu 

spalovalo vedro, narůstal hlad a žízeň neboť všechno bylo na příděl. 

Vyhladovělí lidé se vínem velmi snadno opili a bylo jim pak ještě hůř. V noci přišla bouře a strašlivě prámem zmítala. 

Někoho vlny smetly, někdo skončil s rozdrcenými nohami či jinými částmi těla, když zapadl mezi uvolněné trámy prámu a 

umíral v hrozných bolestech. Došlo jídlo, došlo pití a den za dnem hladové a žíznící nebožáky spalovalo slunce. Po 

prámu pobíhal malý hošík, zoufale volal maminku a plakal, že má žízeň.“ (http://naszviretnik.net/2010/06/01/rozhlednik-

horror-pramu-medusy/) 

Prvky biblioterapie 

 

 

3. „JAKÉ ZVUKY VYDÁVÁ ROZBOUŘENÉ MOŘE A JAKÉ TVARY A BARVY MALUJE?“ 

Vytváření atmosféry obrazu 

- Děti mají za úkol vytvořit atmosféru rozbouřeného moře. Rozdělí se do dvou skupin, jedna se bude snažit vyjádřit 

atmosféru a prostředí vizuálně druhá zvukově. 

 Vizuální kulisa příběhu 

- První skupinka dětí bude mít za úkol vyjádřit prostředí, vizuální atmosféru, která se na obraze odehrává a kterou z  ní cítí. 

K dispozici budou mít různé látky a vše co je ve třídě obklopuje, lavice, světlo, závěsy, pomocí nich se budou snažit 

vytvořit vizuální kulisu příběhu. 

Prvky tanečně pohybové terapie 

 Zvuková kulisa příběhu 
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- Druhá skupinka dětí se bude k atmosféře obrazu vyjadřovat zvuky. Pomocí různých hudebních nástrojů, či předmětů ve 

třídě či vlastními citoslovci, budou vyjadřovat pocity, které z obrazu cítí, či mohou napodobovat zvuky, které rozbouřené 

moře vydává.  

Prvky muzikoterapie 

 

4. „KDBYCH BYL JÁ V KŮŽI TROSEČNÍKŮ“ 

Vytvoření živého obrazu 

- Děti nyní vytvoří scénu z obrazu a zmrznou jako sochy. Učitel prochází mezi dětmi a dotekem je oživí, oživlé sochy pak 

sdělují své myšlenky a pocity hrané osoby. Nakonec se obraz rozhovoří a rozpohybuje celý. 

Prvky dramaterapie 

 

5. „JSME ZACHRÁNĚNI“ 

Příběh obrazu 2. část 

- Dětem je nyní přečtena další část příběhu obrazu, ve kterém se dozví, co se s nimi jako trosečníky stalo. 

 

„Posledních patnáct z původních sto padesáti lidí leželo a bezmocně umíralo na houpajícím se prámu. Najednou 

někdo chraptivě zavřeštěl: LOĎ!!! Ostatní to zprvu brali chladně, halucinace totiž sužovaly mnohé z nich. Ale toto přelud 

nebyl. 

 Nešťastníky objevila briga Argus. Všichni zoufale křičeli a volali a šíleli děsem, že je posádka nechá jejich osudu, ale i 

přes vážné nebezpečí mělčin a útesů Argus statečně manévrovala, aby se k prámu dostala. Zkušení námořníci plakali, 

když viděli lidské trosky na prámu. Opatrně je přenesli na palubu, dali jim pít a lodní lékař měl s nimi spoustu práce.“ 

(http://naszviretnik.net/2010/06/01/rozhlednik-horror-pramu-medusy/) 



30 

 

Prvky biblioterapie 

 

 

6. „CO UDĚLÁME S KAPITÁNEM?“ 

Hra na soud 

- Pokud by bylo ještě dostatek času, mohli bychom se s dětmi pustit do soudu s kapitánem. Děti by si vylosovaly lístky a 

vžily by se do rolí: soudce, obžalovaného, a svědků obžaloby a obhajoby. Poté by se jako porota rozhodly, jaký trest 

kapitána by měl kapitána postihnout. 

Prvky dramaterapie 

 

7. „JAK TO DOPADLO S KAPITÁNEM VE SKUTEČNOSTI?“ 

Příběh obrazu 3. část 

- Po soudu s kapitánem je pak dětem dočten příběh, ve kterém se dozví, jak to ve skutečnosti s kapitánem dopadlo. 

„Ministerstvo námořnictví celý incident a hanebné chování kapitánovo ututlalo a ošklivě útočilo na trosečníka, který vše 

přežil, uzdravil se a otřesný příběh zveřejnil. Zachránili jej britští koloniální důstojníci, dohlédli na jeho léčbu a postarali se 

o něho. On už však nemohl dělat práci, na kterou léta studoval a umřel v bídě, chudý stařec, zapomenutý kdesi na 

periferii Paříže. Byl to doktor Alexander Coréard, kartograf. Odpočívejte v pokoji, ubozí.“ 

(http://naszviretnik.net/2010/06/01/rozhlednik-horror-pramu-medusy/) 

Prvky biblioterapie 

 

8. „CO BYCH CHTĚL KAPITÁNOVI ŘÍCT?“ 

Ulička hanby - Katarzní technika 



31 

 

- Aby z žáků vyprchali pocity nespravedlnosti a hněvu vůči kapitánovi, provedeme si na závěr příběhu obrazu tuto katarzní 

techniku. Žáci stojí po stranách a utvoří uličku, tou prochází učitel, který představuje kapitána lodi Medúza. Žáci mohou 

vyjádřit své pocity vůči němu, sdělit vše, co mají na srdci, vše co by měl kapitán slyšet.  

Prvky dramaterapie 

 

 

9. „JAK JSEM SE CÍTIL OSAMOCEN NA ROZBOUŘENÉM MOŘI?“ 

Výtvarná část 

- Děti se nyní mohou vymalovat z pocitů, které jako trosečníci na Voru Medúzy prožívaly. 

- Své pocity budou vyjadřovat pomocí strukturální malby. Kromě akrylových barev a lepidla budou mít k dispozici různé 

materiály, které mohly vidět na obraze: dřívka, provázky, látku…  

Prvky arteterapie 

 

10.  ZÁVĚREČNÁ REFLEXE 

- Po dokončení si obrazy všech prohlédneme a jejich autoři nám pak pokusí objasnit pocity, které se na obrazu pokusili 

vyjádřit. 
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2.2 Lekce 2 - Jacques-Louis DAVID – „ÚNOS SABINEK“ 
 

POPIS LEKCE: 

1. „O ČEM BY MOHLA VYPRÁVĚT TAHO ČÁST OBRAZU?“ 

Představení první části obrazu a uvedení do děje 

- Dětem bude ukázána první ze tří částí obrazu, které budu postupně odkrývat. Je to část obrazu, na kterém jsou vidět pouze 

postavy mužů v boji. Dětem nebude známo, o jaký obraz se jedná, ani jeho název. Pouze si budeme chvíli povídat o tom, co 

by mohl znázorňovat a z jakého období by mohl být. 

 

2. „NA CO BY MOHL MYSLET MUŽ Z OBRAZU?“ 

Vytvoření živého obrazu - 1. část 

- Děti budou rozdělení do menších skupinek přibližně po čtyřech lidech. 

- Ze skupinky si vyberou jednoho člena, který půjde dopředu a bude předvádět muže se štítem z přední části obrazu, zbylí 

členové budou sochaři, mají za úkol ho nastavit tak, aby zaujal pozici, která je co nejvíce totožná s postavou na obraze. 

- Poté necháme sochu ožít, rozpohybuje se a řekne, co měla na jazyku. 

- Stejný úkol budou mít i zbylé skupinky. 

- Dalším úkolem ve skupině bude dokreslit scénu obrazu na velký papír, na kterém bude zatím pouze postava 

dramatizovaného muže, také k němu budou dopisovat, co říká nebo na co myslí. 

Prvky dramaterapie a arteterapie 
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3. „JAKOU SCÉNU MALÍŘ VE SKUTEČNOSTI MALOVAL?“ 

Příběh obrazu 1. část  

- Dětem bude nyní prozrazeno, jak se obraz jmenuje, kdo ho maloval a do jakého období v dějinách umění patří.  

- Přečteme si také první část příběhu, který se na obraze odehrává: 

 

„Romulus ochotně přijímal do nového města vyhnance a uprchlíky z jiných obcí. Také zajatci rozmnožovali počet obyvatelstva. 

Zanedlouho se v Římě pociťoval nedostatek žen. Otcové ze sousedních kmenů nedovolovali svým dcerám uzavírat sňatek s Římany. Proto 

vypravil Romulus posly k okolním národům, aby se jejich dívky směly vdávat do Říma. Poslové se však vrátili s nepořízenou. 

Romulus to těžce nesl a vymyslil si lest. Uspořádal v Římě velkolepé slavnostní hry a pozval k nim všechno okolní obyvatelstvo. Tehdy 

se sešlo na tu podívanou mnoho lidstva, hlavně nejbližších sousedů, z nichž se v největším počtu dostavili Sabínové se svými manželkami 

a dětmi. 

Hry začaly. Na stupních hlediště seděly nesčetné davy diváků. Všichni měli oči upřeny na skvělou podívanou, jen mladí římští muži 

byli myšlenkami jinde. Rozhlíželi se kolem a každý si vybral očima dívku, která se mu zalíbila. 

Když se pak strhl v hledišti bouřlivý potlesk, král dal konečně smluvené znamení. Muži už na tento pokyn toužebně čekali. Ihned 

vyskočili a za hlučného křiku se rozběhli k sabínským dívkám. V tom nepopsatelném zmatku uchopili někteří do náruče tu, kterou si vyhlédli, 

jiní zas unášeli kořist, jak jim náhodně padla do rukou. 

Dívky bledly strachem a plakaly, volaly na pomoc rodiče a bratry, ale přesile mladých Římanů se neubránily. Ti si je vítězně odváděli 

jako svatební kořist. Když se některá bránila a nechtěla se svým únoscem jít, uchopil ji do náručí jako dítě a odnášel ji domů. 

„Pročpak pláčeš,“ utěšoval ji, „proč si kazíš oči slzami? Neboj se! Nahradím ti otce i matku a budu ti oddaným manželem.“ 

Zatím i Romulus obcházel unesené dívky a takto k nim mluvil: 

„Vinu na tom, co se stalo, mají vaši otcové. Nevyslyšeli naše prosby a odepřeli nám právo sňatku. Ale nic se nebojte! Stanete se 

řádnými manželkami a budete užívat všech výhod a všeho majetku svých mužů. A potom budete pečovat o děti, nad něž lidské poko lení 

https://sites.google.com/site/starovekebajeapovesti/romulus-a-remus
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nemá nic dražšího. Přestaňte se hněvat a zlobu v srdci proměňte v lásku. Často i násilí se nakonec změnilo v dobrodiní. Vaši manželé 

k vám budou pozorní a každý se vynasnaží, aby se vám nestýskalo po domově a po rodičích.“ 

I mužové je uklidňovali, jak nejlépe dovedli, a omlouvali svůj čin láskou. A dívky se vskutku přestávaly bát a některé se i těšily na nový 

život v Římě, kam jich toho dne přibylo veliké množství.“ (https://sites.google.com/site/starovekebajeapovesti/unos-sabinek-zradna-tarpeia) 

Prvky biblioterapie 

 

4. „JAKÝ DIALOG BY SE MOHL ODEHRÁVAT MEZI MUŽEM A ŽENOU NA OBRAZE?“ 

Vytvoření živého obrazu - 2. část 

- Dětem bude ukázána další část obrazu, na kterém budou vyobrazeny pouze muži a truchlící ženy. 

- Děti budou mít obdobný úkol jako minule, nyní ale vyberou dva členy ze skupinky, jeden bude hrát ženu v bílém, druhý 

vojáka. Zaujmou pozice jako postavy na obraze a necháme je rozpohybovat. 

- Následně budou opět dokreslovat tuto část obrazu a dopisovat myšlenky jednotlivých postav. 

Prvky dramaterapie a arteterapie 

 

 

5. „A JAK TO BYLO DÁL?“ 

Příběh obrazu, 2. část  

- Následuje další část příběhu, ve kterém se děti dozví, jak to bylo s ženami dál. 
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„Romulova lest se tedy vydařila, ale Sabínové se urazili a nedali se uchlácholit, slibovali Římanům pomstu. Rodiče unesených 

dívek podněcovali předáky obcí, aby ten násilný čin nenechali bez trestu. Sabínskému krály Tatiusovi trvalo několik let, než shromáždil 

armádu, která se mohla té Římské vyrovnat. 

Po pár letech kdy bylo vojsko připraveno, táhl Tatius se svým vojskem směrem k městu. Brzy nato došlo k  rozhodné bitvě v úzkém 

údolí ležícím mezi dvěma pahorky. 

Začal krutý boj a smrt sklízela bohatou žeň v obou táborech. V zoufalém bolu nad tolika padlými svolala Romulova manželka Hersilia 

všechny sabínské ženy a takto k nim promluvila: 

„Milé družky, nás všechny pojí společný osud. Byly jsme násilně uneseny, ale naše srdce už neplanou hněvem, nýbrž láskou 

k nynějším manželům. Musíme se proto odhodlat k ráznému činu. Je hrozná podívaná na obě strany. V jednom bojují vaši otcové, 

v druhém vaši mužové. Buď ztratíme otce, nebo ztratíme muže. Je nesnadné rozhodnout, která ztráta by byla větší a bolestnější. 

Poslechněte mne a pojďte za mnou!“ 

Ženy ji poslechly. Rozpletly si vlasy na znamení smutku, oděly se v smuteční šaty, tiskly k srdci nemluvňata a sbíhaly 

dolů z pahorků. S pláčem a nářkem se vrhly mezi znepřátelené šiky. Robátka vztahovala ručky k svým dědům i otcům, ženy 

si s nimi klekaly na zem a prosily muže, aby zanechali dalšího prolévání krve. „Nechceme ztratit otce, ani přijít o své muže!“ 

volaly v slzách. „Obraťte raději svůj hněv proti nám. Vždyť my jsme příčinou této války, kvůli nám teče krev a padají mrtví. 

Spíše ať zahyneme, než abychom pak žily v trampotách jako vdovy.“ (https://sites.google.com/site/starovekebajeapovesti/unos-

sabinek-zradna-tarpeia) 

 

Prvky biblioterapie 

 

6. „KDYŽ UŽ JE OBRAZ ÚPLNÝ“ 

Vytvoření živého obrazu - 3. část 

- V tuto chvíli bude dětem odkryt celý obraz a dozvíme se tak, jakou scénu z příběhu J.L. David zobrazoval.  

https://sites.google.com/site/starovekebajeapovesti/unos-sabinek-zradna-tarpeia
https://sites.google.com/site/starovekebajeapovesti/unos-sabinek-zradna-tarpeia
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- Poté si obraz naposled rozpohybujeme. Nyní budeme oživovat tři postavy. Postavu římského vojáka v pravé části obrazu, 

sabínského v levé části a bíle oděnou ženu mezi nimi. Postavy opět necháme i promluvit. 

- Všechny další myšlenky a dialogy, které by tyto tři postavy mezi sebou mohli vést, zaznamenají opět na velký papír, kde 

mohou dokreslit i zbylou stafáž obrazu. 

Prvky dramaterapie a arteterapie 

 

 

7. „A JAK BITVA NAKONEC DOPADLA?“ 

Příběh obrazu, 3. část 

- Nyní bude dětem dočteno, jak vlastně ten příběh dle řecké báje skončil 

„Účinek se dostavil. Klesaly štíty a rozechvělé pravice zasunovaly meče do pochev. Sabínové brali do náručí své vnuky, které 

poprvé spatřili. Tiskli je k hrudi a nosili je vesele na štítech, které už nebudily strach. Otcové nemluvňat přihlíželi se zvlhlýma očima tomu 

neobvyklému divadlu. 

Oba vojevůdcové, Romulus i Tatius, vystoupili před své vojáky a uzavřeli mír.“ 

 (https://sites.google.com/site/starovekebajeapovesti/unos-sabinek-zradna-tarpeia) 

Prvky biblioterapie 
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8. „A JAK TO CÍTÍ ON?“ 

Psaní příběhu 

- V této části budu mít děti za úkol vybrat si jednu postavu z obrazu a sepsat příběh obrazu znovu, ale z pohledu jen jedné 

vybrané osoby. Budou se muset zamyslet a vcítit se do postavy a představit si, co se asi dělo v jeho/její hlavě během 

několika zvratů, které se v příběhu stali, jak to vnímal/a a cítil/a? 

Prvky tvůrčího psaní 

 

9. „JAKÉ POCITY SE VE MNĚ BĚHEM PŘÍBĚHU ODEHRÁVALI?“ 

Výtvarná část 

- V této části se děti pokusí obrátit svou pozornost zpátky k sobě a zkusí si vybavit, jaké pocity během příběhu prožívaly a jak 

se proměňovaly (nespravedlnost? strach? napětí?...). Poté zkusí své pocity vykreslit na papír. Kreslit budou křídovými 

pastely na barevný podklad. 

Prvky areterapie 

 

10.  ZÁVĚREČNÁ REFLEXE 

- Po dokončení si všechny obrazy prohlédneme a každý nám zkusí svůj obraz přiblížit, vysvětlit, co a proč kreslil. 
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III. APLIKAČNÍ VYÚSTĚNÍ  

1. Aplikace poznatků z teorie do praxe 

V procesu přípravy i realizace jednotlivých lekcí jsem se snažila využít veškeré své nabrané zkušenosti z pětiletého studia na 

pedagogické fakultě v Ostravě, kde jsem studovala obor Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ a ty jsem ještě obohatila o 

zkušenosti z dvouletého studia Expresivních terapií tady v Brně. Tyto dva obory se krásně doplňují a vědomosti, které jsem 

během studií nabrala, mě tak pomohly v tom, jak hravě, zábavně a zajímavě přiblížit dětem svět umění a jak z nich vychovávat 

vnímavé, empatické a citlivé bytosti.  

Z pedagogické fakulty jsem využívala zejména pedagogické zkušenosti ve vedení dětí a také strukturu lekce – motivace, 

samostatná práce, reflexe, znalosti z dějin umění a jeho možnosti zprostředkování. Z dvouletého studia v Brně jsem pak čerpala 

vědomosti z jednotlivých oborů expresivních terapií – arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, tanečně-pohybová terapie a 

psychomotorika, biblioterapie a kreativní psaní, všechny tyto obory jsem blížeji rozepsala již v teoretické části. 

2. Vyhodnocení jednotlivých lekcí a další návrhy a doporučení pro praxi 

V první lekci, kde jsem dětem od pěti do sedmi let zprostředkovávala ilustraci Mirko Hanáka z knihy „Kde louky nejvíc voní“, se 

naskytlo hned několik překážek. Nejprve jsem zkoušela dvě různé prostředí, kde jsme lekci realizovali, venku na školním dvoře 

a v učebně, kde byly odklizené lavice. Venku se více osvědčily pohybové úkoly, ale to byla asi jediná výhoda, děti měly venku 

velký problém se soustředěním, mnoho věci je tam rozptylovalo, málo se práci věnovaly a měli jsme problém se hlouběji ponořit 

do námětu. Dále jsem si uvědomila, že byla velká chyba i ve mně, byla jsem nervózní z toho, že děti neudrží pozornost a jak to 
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vše dopadne, aby byly práce dostatečně kvalitní do mé závěrečné práce. Tuto svou chybu jsem si záhy uvědomila, a snažila 

jsem se oprostit od společensky naprogramované výkonnosti a chtěla jsem, abychom si to s dětmi hlavně užili nehledě na 

výsledek. V dalších dvou skupinkách, ve kterých jsem realizovala stejnou lekci, ale již v učebně, pak vše probíhalo velmi vesele 

a přirozeně a výsledek se dostavil sám. Za příčinu vnímám zejména tři aspekty, klidnější prostředí třídy, které děti 

nerozptylovalo, změna mého přístupu a struktura skupiny, kdy ve zbylých dvou třídách mám děti více vnímavé a zvídavější. 

Druhá lekce, ve které jsem opět dětem předškolního a mladšího školního věku zprostředkovávala ilustraci od Daisy Mrázkové 

z knihy „Co by se stalo kdyby…“, již probíhala bez větších problémů, nejlépe dopadla práce ve třetí skupince dětí, kdy jsem již 

vychytala všechny malé organizační chybky, kterých jsem si všimla v prvních dvou skupinách. Mezi menší problémy, které se 

v průběhu lekce v jednotlivých skupinkách objevily, bylo třeba problém se soustředěností některých dětí z první skupinky, kdy se 

děti měly soustředit na vlastní imaginace při poslechu zvuků moře, druhá skupinka s tím problém neměla, ale měla problém 

s tím, že se nedokázali do vlastní imaginace dostat. Ve třetí skupině pak vše probíhalo ideálně, děti se dobře soustředily a o své 

imaginace se nadšeně chtěly podělit s ostatními. Nedokážu si přesně vysvětlit, čím konkrétně jsou tyto rozdíly ve skupinkách 

způsobené, jeden z faktorů je jistě struktura děti ve třetí skupině, děti jsou tu klidnější a vzájemně se příliš nevyrušují, dosahují 

tak lepší soustředěnosti a s tím je zřejmě spojené i lepší schopnost dětí ponořit se hlouběji do tématu. 

První lekce u dětí staršího školního věku, tuto lekci s názvem Vor Medúzy od Théodora Géricaulta jsem v této podobě 

prováděla pouze u jedné skupiny, šlo o děti ve věku od 10 do 13 let. Ozvláštnění hodiny, možnost hlouběji proniknout do díla 

netradičním způsobem a volnější expresivnější způsob tvorby děti velmi zaujal a nenaskytly se žádné větší problémy v jeho 

průběhu. Uvědomovala jsem si, že nás trochu omezoval fotoaparát, byl důležitý pro záznam jednotlivých kroků, ale děti v tomto 

věku již více řeší, jak na fotkách vypadají a některé na fotkách nechtěli být vůbec. Velmi zajímavý byl pak i průběh samotné 

tvorby, obraz se dětem pod rukama tak rychle proměňoval, že by bylo vhodné fotit jejich jednotlivé fáze, ale v takovém počtu 
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jsem nebyla schopná vše vyfotit a hlavně jsem nechtěla děti při práci příliš rušit focením. Z výsledků jsem pak byla tak nadšená, 

že jsem se rozhodla téma protáhnout i do další hodiny, kdy jsme emoce, které jsme z obrazu vycítili a namalovali, pak opět 

propojili s původním obrazem formou koláže, inspirované Jiřím Kolářem. 

Druhá lekce u dětí staršího školního věku, s průběhem této druhé lekce, kdy jsem dětem zprostředkovávala obraz Únos 

Sabinek od J. L. Davida, jsem nebyla příliš spokojená a to hned z několika důvodů, ten nejvíce zásadní byl v tom, že jsem 

z organizačních důvodů nemohla pokračovat se stejnou skupinkou, jako jsem započala první lekci, chyběla zde tedy návaznost 

a předchozí zkušenost s něčím podobným. Druhý důvod byl, že jsem pracovala s mladšími dětmi od 9 do 11 let a pro ně byl 

ještě námět příliš vzdálený a špatně se dostávaly do hloubky obrazu, sice se u toho velmi bavily, ale jeden z hlavních smyslů 

toho proč jsme to dělali, tedy rozvoj empatie a expresivity, si myslím naplněn nebyl. Bohužel jsme nestihli ani zásadní část lekce 

a to je část kdy jsme měli využít kreativního psaní a zkusit se vcítit do jedné z postav na obraze. Nejsem tedy s realizací této 

lekce úplně spokojená, a pokud to bude organizačně možné, ráda bych jí zkusila ještě jednou realizovat se starší skupinkou, 

které již prošla předchozí lekcí. 

 

3. Závěr 

„Setkání s uměleckými díly není rituál, není to úkol, není to zkouška nebo test. Je to možnost. Každé dílo je příležitostí 

sám v sobě něco udělat, každé i sebenepodařenější dílo v nás může probudit nějaké smysluplné vědomí. Obrazy se 

ukládají do člověka a podvědomí je zpracovává. Věřme svému podvědomí. Můžeme vidět sto obrazů, které nám nic 

nedají, ale při stoprvním to najednou může břinknout a začít dávat smysl.“ (Třeštík, 2011, s. 215) 
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Má snaha o to, aby děti více vnímaly obsahy uměleckých děl, se myslím naplnila. Děti si teď již uvědomují, že obraz není pouze 

prázdná plocha, ale že obsahují myšlenky a příběhy, které vnímavým sledováním můžeme spoluprožít s nimi. Ráda bych 

podobné aktivity do hodin zařazovala i nadále, ačkoliv příprava takové lekce je dosti časově i organizačně náročná. Zajímala 

jsem se také o literaturu, která by dětem přibližovala svět výtvarného umění a bohužel knih jsem našla žalostně málo a kromě 

knihoven téměř nejsou k sehnání. Co se týká zprostředkování českého umění, tak k tomu jsem nenašla žádnou publikaci, což je 

velká škoda. Zatím jsou tedy výtvarní a předškolní pedagogové odkázáni zejména jen sami na sebe a svou vlastní invenci ve 

snaze zprostředkovat dětem prožitek z umění nebo na galerijní animátory.  

 „Pokud někdo skutečně prodělal zkušenost s uměním, stal se mu svět jasnějším a snesitelnějším.“  

Hans Georg Gadamer 
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