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„Nevidí-li kdo té krásy v světě,  
ten málo vidí.” 

J. A. Komenský

SŠ
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Hlavní myšlenka
Podstatou umění je tvořivost, ale také touha po kráse. Pro člověka je přirozené nechat se přita-
hovat krásou, ale nesmíme se jí nechat polapit.

Anotace
Žáci mají v této lekci možnost si uvědomit, jak se standardy krásy s dobou mění. Dále prozkou-
mají zneužitelnost krásy, která dokáže nepřipraveného člověka polapit do své pasti. Jsou vedeni 
k tomu, aby se učili moudře rozhodovat a nenechali se snadno zlákat. 

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:
• Jak se liší vnímání krásy v období baroka a dnes.

• Co říká Komenský o vztahu krásy a dobra.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí:
• Náš mozek inklinuje k tomu, považovat krásné za dobré.

K jakému jednání lekce zve/vede:
• K zamyšlení nad tím, čím se nechávají snadno zlákat. 

• K výběru strategie, která jim pomůže odolat.
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• pastička na myši

• samolepicí štítky + fixy

• papíry, psací potřeby a libovolný předmět

• 2 krabice/sáčky na losování 

Pomůcky 
• PC, dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• PL Umělecká díla do galerie  
(barevný tisk, 14 fotografií  
uměleckých děl ve formátu A4,  
mohou být zalaminované)

• hudební podkres  
(libovolná klidná hudba podle  
vlastního výběru pro aktivitu 3.1) 

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas / Minutáž

Pracovní list

Video
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Postup a metody

1.1 Představení a seznámení se skupinou (5 min)
Rozhovor

Na začátku se představte, popř. představte organizaci, kterou reprezentujete, a téma, o kterém 
budete hovořit. Domluvte si také pravidla, jak se budete s žáky oslovovat, a pravidla spolupráce v 
průběhu programu.

Lekci je možné uvést slovy: 

Jmenuji se… a dnešní hodinu a půl strávíme nad tématem umění. Podíváme se na ně z perspek-
tivy Jana Amose Komenského, jehož citáty nás budou v lekci provázet. Budete pozorovat, hodno-
tit, ale také zkusíte sami tvořit příběh. Věřím, že na konci této lekce budete odcházet nejen s no-
vými informacemi, ale také s konkrétními výzvami a aplikací tématu umění do vašeho života.

Metodická poznámka:  
Z důvodu lepší komunikace je vhodné, abyste žáky oslovovali křestními jmény. Proto jim ještě 
před začátkem lekce rozdejte samolepky a fixy a požádejte je, aby si na štítky napsali své 
jméno a přilepili si je na oděv. 

1.2 Otevíráme téma (10 min)
Socializační hra

Aby měli žáci možnost naladit se na téma lekce, zahrajte si s nimi jednoduchou hru Dvě pravdy 
a jedna lež. Hra vám zároveň umožní zjistit, jaký vztah k danému tématu žáci mají. 

Žáci dostanou za úkol, aby na lísteček napsali 3 věci, které mají v oblasti umění rádi; jednu z nich 
však ve skutečnosti rádi nemají nebo se jim nelíbí.

a) Uveďte příklady, co by mohli napsat (seriál, knihu, film, skladbu, kapelu, obraz, spisovatele, 
skladatele, herce apod.). Pro ilustraci jim řekněte vlastní preference – např. Mým oblíbe-
ným hercem je Tom Hardy, mám rád metalcore a horory (horory jsou lež).

b) Dejte jim chvíli, aby mohli napsat své preference (2 min).

c) Poté se rozdělí do dvojic a navzájem zkusí hádat, co je pravda a co lež (3 min).

d) Nakonec vyberte 3 žáky, kteří nahlas přečtou, co si zapsali, a ostatní hádají, co je lež (3 min).

Varianta:  
Podle ročníku a atmosféry ve třídě můžete místo hry Dvě pravdy a jedna lež zkusit aktivitu 
Znázornění postoje beze slov:

a) Doprostřed kruhu umístěte jakýkoli předmět, který souvisí s tématem umění  
(štětec, kniha, CD, plakát atd.).

b) Poté mají žáci pomocí předmětu a beze slov vyjádřit, jaký vztah mají k umění.

c) Žáci postupně vstávají a beze slov vyjádří svůj postoj – předmět obejdou, sednou 
si na něj, otočí se k němu zády, gestikulují apod.; ostatní žáci říkají, co předvedené 
ztvárnění vyjadřuje.

Seznámení, 
úvodní motivace

15 min

1
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Metodická poznámka:  
Při aktivitě Znázornění postoje beze slov žáci nemusí vědět, co přesně mají udělat. Nejprve 
jim nechejte prostor k jejich kreativitě. Pokud se aktivity po 20 sekund nikdo neujme, můžete 
vstát jako první a předvést svůj postoj k umění. Může se také stát, že se do aktivity nezapojí 
mnoho žáků. Nijak však žáky nenutíme, pouze je povzbudíme a dáme jim dostatečný prostor, 
aby se mohli zapojit.

2.1 Komenský a umění (3 min)
Vyprávění

Položte žákům otázku a nechejte je volně 
odpovídat: 

Poslouchejte jejich odpovědi, případně se dále 
ptejte, proč odpověděli daným způsobem.

 
Možná se najde někdo, kdo řekne, že umění 
k životu nepotřebujeme. A dokonce s tím mů-
žeme souhlasit. Bez umění bychom dokázali 
přežít, přesto si nemůžeme pomoct. Máme 
potřebu tvořit. 

 
Jan Amos Komenský to popisuje slovy: „Lidská 
přičinlivost nepokládá za vhodné pro sebe 
samu předem skládat ruce v klín. A tak ze vše-
ho hned vytváří zas něco jiného a ničemu ne-
dopřeje konce, protože ji svádí pokušení jakési 
ustavičné radosti z tvoření.“

On sám je příkladem člověka, který nedokázal zůstat nečinný. Za svůj život napsal kolem dvou 
set spisů. Je také příkladem vytrvalosti a tvrdé práce. V roce 1656 došlo v polském Lešně, kde 
žil v exilu, k požáru. Přestože se snažil své spisy zachránit, shořelo téměř čtyřicet let jeho práce. 
Nejvíce ho zasáhla ztráta jeho Česko-latinského slovníku.  
Zkuste popsat, jak byste se asi cítili na jeho místě? 

Metodická poznámka:  
Můžete zkusit tuto událost přirovnat k situaci, kterou žáci znají: smazání seminární práce, 
smazání fotek na sociální síti, ztráta rozehrané počítačové hry. 

Přestože by si člověk v jeho situaci mohl říct, že dál tvořit nemá smysl, a prostě to zabalit, 
Komenského ztráta jeho díla nezastavila. Během pobytu v Amsterdamu napsal ještě dalších 
šedesát dva děl.

Podstata umění spočívá v touze a potřebě tvořit, ale také zachytit krásu.

2.2 Standardy krásy v době Komenského (7 min)
Výklad

Jan Amos Komenský žil v období, kdy krásu definovalo barokní umění. Osobně se mohl setkat 
s mnoha světoznámými umělci své doby – Shakespearem, Rembrandtem, Rubensem nebo 
Carravagiem. 

 Krása  
a umění

10 min

2

3.

4.
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• Čím se baroko vyznačovalo?

Nechejte prostor pro odpovědi žáků. Následně 
v prezentaci promítněte obrázky dokládající 
některé typické znaky baroka:

• Přepych, bohatost, záliba v optických iluzích 

• Náboženské motivy, dramatičnost obrazů, 
pohyb 

• Kontrast – světlo, stín

Představa o tom, co je krásné, se ale dost lišila 
od toho, co považujeme za krásné dnes. I lid-
ská krása se tehdy měřila podle jiných měřítek.

Promítejte postupně snímky v prezentaci a ptej-
te se žáků:

• Jaký barokní standard krásy zobrazuje podle 
vás tento obraz?

Zapomeňte na opálenou kůži
Čím světlejší kůže, tím vyšší postavení a bo-
hatství to znamená. Na slunci totiž pracovali 
rolníci a poddaní, bohatí lidé naopak trávili 
čas v zámcích. Dámy tehdy nosily slunečníky; 
a bratr Ludvíka XIV. dokonce nevyjel ven na 
koni ze strachu, aby se neopálil.

Pár kilo navíc je ideál
Za krásné ženy byly považovány ty, které 
byly baculaté a měly mírnou dvojitou bradu. 
Krásná žena měla mít kulatý obličej, velké 
oči a dolíčky ve tvářích. Ideální muž měl mít 
trochu větší bříško. To jasně dokazovalo, že 
si může dovolit jíst ta nejvybranější jídla a ve 
velkém množství. Svaly měli pouze venkova-
né a rolníci, kteří museli tvrdě pracovat.

Lýtka jsou sexy
Kromě hustých vlasů (které měly být dlouhé, 
tmavé a kadeřavé) byla vypracovaná lýtka 
tím, díky čemu se ženám podlamovala kole-
na. Sexy symbolem byl panovník Ludvík XIV., 
který měl díky své zálibě v tanci lýtka značně 
vypracovaná.

Dnes už většinou tyto standardy krásy neplatí. 
Každé období totiž má své vlastní. Přestože 
některé věci, jako jsou západy slunce, zasně-
žené hory nebo barevné louky, svou krásu 
neztrácejí, každý člověk má vlastní představu 
toho, co krásné je a co není.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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3.1 Co považuji za krásné? (8 min)
Galerie

V této aktivitě mají žáci za úkol vybrat a seřadit, která z uměleckých děl jsou podle nich 
nejkrásnější. 

Ve třídě dopředu rozmístěte nebo zavěste 14 fotografií uměleckých děl (obrazy, sochy, stavby 
atd.) ve formátu A4 označených čísly.  

Upozornění:  
Fotografie je dobré zalaminovat pro opakované použití.

Vysvětlete žákům, že následující aktivita bude probíhat tak, jako by se nacházeli v galerii. Proto se 
musí po místnosti pohybovat bez mluvení a pouze pozorovat a zapisovat. Pro navození atmosfé-
ry můžete na pozadí pustit klidnou hudbu. 

Žáci mají za úkol zapsat si na lístek číslo jednoho uměleckého díla, které jim připadá nejkrásnější, 
a číslo jednoho díla, které je podle nich naopak nejméně krásné, ošklivé.

Varianta:  
Lze udělat delší variantu, kdy žáci seřadí všechna díla od nejkrásnějšího po nejošklivější. 
V takovém případě je ale potřeba snížit počet vystavených fotografií.

3.2 Co považujeme za krásné? (12 min)
Skupinová práce

Poté se žáci rozdělí na skupiny po 3–4 a budou mít za úkol: 

a) Shodnout se na tom, které dílo se jim zdá 
nejkrásnější a které naopak nejošklivější.

b) Odpovědět na otázky: Co nám pomáhalo 
se rozhodovat? Podle jakého klíče jsme 
rozhodovali, jestli je dílo krásné, nebo ne?

c) Existují nějaké znaky/rysy krásy? 

Po dokončení aktivity zástupci jednotlivých skupin přečtou odpovědi na otázky. 

20 min

Jak 
vnímáme 

krásu?

3

Pracovní listy Umění a jeho inspiraceStřední školaUmělecká díla do galerie

1

Pyramida v Louvru - hlavní vchod do muzea Louvre, r. 1989,  architekt Ieoh Ming Pei. 

Pracovní listy Umění a jeho inspiraceStřední školaUmělecká díla do galerie

4

Recumbent Figure (Ležící postava), sochař Henry Moore, r. 1938, obrovská (520 kg) socha ženy. 

11.
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4.1 Krása a dobro (7 min)
Výklad

Ať už je možné rysy krásy jasně definovat, 
nebo ne, jedno je jisté – v životě toužíme po 
kráse a naše přirozenost nás k ní táhne.

Komenský to komentuje následovně: „Dát se 
uchvátit láskou ke krásným věcem je přiroze-
né, ale přesto, nutíš-li někoho k lásce k něče-
mu, co nechce, byť by to bylo i to nejkrásnější, 
vzbudíš místo lásky nenávist.“

To potvrzují i dnešní vědci. V TED Talk videu 
How your brain decides what is beautiful 
(Jak váš mozek určuje, co je krásné) popisuje 
profesor neurologie Anjan Chatterjee, že naše 
mozky stereotypně vyhodnocují krásné věci 
jako „dobré“. 

Uděláme si teď  malý test: 

V prezentaci promítněte 3 očíslované fotografie 
mužů. Požádejte všechny dívky, aby na základě 
položené otázky hlasovaly pro jednu z fotografií 
(hlasovat mohou tak, že číslo fotografie ukážou 
počtem prstů). 

• Dívky: Kterému muži byste bez problému 
půjčily svůj telefon, kdyby vás poprosil, jestli 
si může zavolat?

Poté promítněte 3 fotografie žen a vyzvěte 
chlapce, aby hlasovali pro fotografii na základě 
otázky:

• Chlapci: Které ženě byste coby šéf firmy 
nabídli jako první povýšení?

Požádejte několik žáků, aby zdůvodnili svůj výběr.

Metodická poznámka:  
Ve většině případů žáci vyberou člověka, kterého považují za nejhezčího.

Náš malý průzkum ukazuje, že to, zda někoho vnímáme jako krásného, je důležitým faktorem. 
Vědecké studie potvrzují, že krásní lidé mají v životě zřejmé výhody. 

Považujeme je za inteligentnější, důvěryhodnější, dostávají vyšší platy a nižší tresty. Naopak lidé, 
kteří mají nějakou vadu obličeje (např. jizvu nebo drobnou deformaci), jsou obvykle považováni 
za méně inteligentní, méně laskavé a méně schopné. 

Možná i proto se stalo stereotypem, že záporná postava nebo zloduch ve filmu (např. Joker) 
má v obličeji nějakou vadu, např. jizvu, chybějící oko, popáleninu apod.

Krása je 
zneužitelná

17 min

4

12.

13.

14.

15.
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4.2 Stinná stránka krásy (7 min)
Výklad

Je to paradox, ale i krása má svou stinnou stránku. Komenský to říká jasně: „Užitek a zneužití je 
vlastní všem věcem.“

Stejné je to i s krásou. Lidé, kteří se nám snaží něco prodat, dobře vědí, jak funguje lidský mozek, 
a také toho využívají. Projevuje se to v reklamách, teleshoppingu. Krásu ale lidé zneužívají také 
na Instagramu, Facebooku, seznamkách, kde se snaží ukázat sami sebe z té nejkrásnější strán-
ky. Fotky jsou ale často retušované nebo jinak upravené. Ne všechny věci (ani lidé) zůstanou po 
„rozbalení“ stejně krásné jako na fotce nebo v reklamě. 
 

 
Před stinnou stránkou krásy nás varují také 
pohádky nebo příběhy. Příkladem může být 
Pohádka o perníkové chaloupce, ve které se 
děti nechaly nalákat na krásný perníček.

 

• Napadá vás nějaký další příklad?

 
Vyslechněte nápady žáků a demonstrujte myš-
lenku na následujících příbězích: V řeckých bá-
jích Sirény svým neodolatelným zpěvem lákaly 
nebohé námořníky ke skalnatému pobřeží, kde 
ztroskotali a utopili se. Antický hrdina Odysseus 
ale na jejich zpěv vyzrál tím, že zalepil svým ná-
mořníkům uši voskem. Sám se nechal přivázat 
ke stožáru, aby zpěvu Sirén nepodlehl. 

I moderní filmy s tématem zrádnosti krásy pracují. Ve filmu Temný rytíř povstal je komiksový 
superhrdina Batman obelstěn ženou, kterou považuje za důvěryhodnou. Dokonce spolu stráví 
noc. V dobré víře jí navíc ukáže svou tajnou skrýš se vším super hrdinským vybavením. Na konci 
filmu vyjde najevo, že jde o dceru jeho starého nepřítele, která zosnovala plán na zničení města 
Gotham. Batmanovi vrazí nůž do zad – jak obrazně, tak doopravdy.

4.3 Past krásy (3 min)
Demonstrace

Krása může být tedy jakousi pastí.

Tuto myšlenku názorně demonstrujte pomocí pastičky na myši (ukažte ji žákům, natáhněte 
ji a nechejte sklapnout).

Všichni známe pastičky na myši. Aby se myš do pasti chytila, je třeba do ní vložit něco voňavého, 
dobrého, chutného. Jinak by si myš pastičky ani nemusela všimnout. Jsou různé typy myší: někte-
ré se dají chytit na obyčejný kus chleba, jiné na voňavý sýr. Jsou ale i takové, které se nenechají 
do pasti nalákat vůbec. Pokud ale past zafunguje správně, myš k pastičce přijde a kousne si 
do návnady. V tu ránu past sklapne a myš zemře.

16.

17.
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5.1 Jak se … nechal/a polapit krásou (13 min)
Produkční metoda

Žáci mají za úkol dokončit příběh, který ukazuje 
na stinnou stranu krásy. Opět se rozdělí do 
skupin (max. po 2–3). Na prezentaci promítněte 
následující:

Poté žáky vyzvěte, aby si vzali dva malé lístečky 
a na první napsali jedno libovolné slovo, které 
jim připadá zajímavé, a na druhý lísteček napsali 
jméno nějakého umělce nebo umělkyně (může 
to být herec/herečka, zpěvák/zpěvačka, spiso-
vatel/spisovatelka). Každý z lístečků pak vhodí 
do dvou oddělených krabic/sáčků. Z každé 
krabice/sáčku poté vylosujte po dvou lístcích. 
Vylosovaná dvě jména a dvě slova poté studenti 
musí použít v dokončení příběhu. Pokračování 
ale nesmí být delší než 5–10 vět.

Na dokončení příběhu dejte studentům přibližně 7 minut; poté jednotlivé skupiny čtou své 
příběhy.

5.2 Jak to bylo v původním příběhu (10 min)
Vyprávění

Vysvětlete, že věty, ze kterých tvořili vymyšlený 
příběh, jsou součástí biblického příběhu ze živo-
ta krále Davida. Příběh jim převyprávějte. 

Když se král David jednoho večera procházel 
po střeše svého paláce, protože nemohl usnout, 
spatřil shora ženu, jak se koupe. Její neobyčejná 
krása ihned přitáhla jeho pozornost, a proto 
se na ni vyptal svých služebníků. Zjistil, že je to 
Bat-šeba, manželka Urijáše, který byl právě na 
vojenském tažení. David si ji dal k sobě přivést 
a vyspal se s ní. Bat-šeba ale otěhotněla. Když 
se to David dozvěděl, rozhodl se Urijáše zbavit. 
Nejdříve se ho snažil nachytat na vojenských 
pravidlech, ale neúspěšně. Napsal tedy dopis 
svému vojevůdci, ve kterém stálo, aby v bit-
vě postavil Urijáše do přední linie a poté ho 
nechal napospas nepřátelům. Tak ho nepřátelé 
jistě zabijí. A přesně to se i stalo. Urijáš zemřel 
v bitvě a David dosáhl svého.

Na závěr dejte žákům 1 minutu na to, aby ve dvojici zkusili odpovědět na otázku:

• Kdybys byl v kůži krále Davida, co by ti pomohlo, aby ses nenechal/a zlákat? 

Několika dvojic se zeptejte, na co přišly.

Nenechat se 
polapit krásou

23 min

5

18.

19.

20.

21.
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6.1 Moje pastička (5 min)
Individuální reflexe

Každý se může nechat zlákat. Dokončete nyní každý sám za sebe tyto dvě věty:

• Kdyby někdo chtěl chytit do pasti mě, mohl by na mě nastražit… (doplňte, co by na vás fungo-
valo jako nástraha v pomyslné pastičce na myši). 

• Pomohlo by mi odolat, kdyby...

Dejte žákům prostor pro napsání či nakreslení odpovědí.

Metodická poznámka:  
Odpovědi na tyto otázky žáci nesdílejí s ostatními, aby bylo zachováno jejich soukromí.

Dělat správná rozhodnutí, kterých bychom zpětně nemuseli litovat, je mnohdy těžké. Může se 
stát, že uděláme nějaký krok vedle, ale také můžeme odolat a rozhodnout se správně. Učit se 
dělat správná rozhodnutí vyžaduje čas a úsilí, ale přesto to stojí za to!
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