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„Jaká bída, když naše božská mysl zrcadlí obludné 
přízraky věcí namísto jejich krásných obrazů.“ 

J. A. Komenský
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Hlavní myšlenka
Je důležité, jakým druhem umění se obklopujeme. Umění se dotýká našich nejvnitřnějších citů, 
má vliv na to, jakými lidmi budeme, jak se budeme cítit a jaký budeme mít vztah  se svým okolím. 
Je také důležité, co sdílíme s ostatními.

Anotace
Žáci mají v této lekci možnost si uvědomit, jak subjektivní je pojetí krásy a ošklivosti. Zároveň 
ale uvidí, jaké věci sdílejí s ostatními. Pomocí videa se zamyslí nad tím, jak to, čím se obklopují, 
ovlivňuje je samotné. Budou motivováni k tomu, aby sdíleli věci krásné a povzbudivé a vyhýbali se 
věcem, které by mohly zkazit jejich vkus. 

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:
• Co je zlatý řez.

• Že se ideál krásy mění v průběhu času a v různých kulturách.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí:
• Jak subjektivní je hodnocení krásy či ošklivosti.

• Co mělo vliv na vývoj jejich vkusu. 

K jakému jednání lekce zve/vede:
• K vědomému šíření krásných a podnětných věcí nejen na sociálních sítích.
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• tři vytištěné fotky nějakého vám blízkého 
uměleckého díla dle vašeho výběru

• dvě cedule s nápisy KRÁSNÉ a  OŠKLIVÉ

• samolepicí štítky, fixy

• papíry na závěrečnou reflexi

Pomůcky 
• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Umění, které má budoucnost 
(dostupné v prezentaci)

• PL Definice krásy  
(1x pro každého žáka)

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. Seznámení, úvodní motivace (5 min)
Rozhovor

V úvodu lekce ukažte žákům tři vytištěné obrázky/fotky, které se vztahují k nějakému umělecké-
mu dílu a které je vám blízké.

Žáci hádají, proč jste si vybrali právě tyto obrázky. Poté co od žáků zazní alespoň tři tipy ke ka-
ždému obrázku, odhalte klíč ke svému výběru. Tím se o vás žáci něco dozví a zároveň navodíte 
společné téma.

Metodická poznámka 
Např. fotka z filmu Pán prstenů – okomentujete:  Vybral jsem tuto fotku, protože mám rád 
fantasy i knihy. Mým oblíbeným příběhem je právě Pán prstenů nebo třeba Letopisy Narnie.

Na aktivitu navažte slovy:

Dnes se budeme zabývat tématem umění, tím, co kdo z nás považuje za krásné, nebo naopak 
ošklivé, a zamyslíme se, jak nás umění může ovlivňovat.

2. Krásné vs. ošklivé (15 min)
Herní aktivita, reflektivní otázky

Aby měli žáci možnost naladit se na téma lekce, zahrajte si s nimi jednoduchou hru Krásné vs. 
ošklivé. Hra vám zároveň umožní zjistit, jaký vztah k danému tématu žáci mají. Cílem by mělo být 
také ukázat, jak je hodnocení krásného či ošklivého subjektivní a často podléhá mínění většiny. To 
však zatím žákům neprozrazujte.

Ve třídě vymezte prostor (napříč třídou nebo vepředu u tabule – podle velikosti třídy a počtu 
žáků tak, aby měli dostatečný prostor), kdy na jeden konec prostoru umístíte ceduli KRÁSNÉ a na 
druhý konec prostoru ceduli OŠKLIVÉ.

Poté vyzvěte žáky, aby se postavili doprostřed pomyslné spojnice/osy mezi těmito protikladnými 
hodnoceními. Následně jim postupně promítněte obrázky z prezentace. Vyzvěte žáky, aby se na 
pomyslné škále postavili podle toho, jak se jim daný obrázek (předmět) zdá krásný, nebo ošklivý. 
Další obrázek promítněte až v momentě, kdy všichni najdou své místo a rozhodnou se pro hod-
nocení. Celá aktivita probíhá v tichu, žáci nehovoří.

Metodická poznámka 
Pro některé bude možná těžké se rozhodnout, vyzvěte je ale, aby se rozhodli pro nějaké 
konkrétní místo na škále krásný/ošklivý. Obrázků můžeme zvolit i méně, než je v prezentaci. 
Důležité je, aby hra měla spád a zbylo dost času na její reflexi. Můžeme proto třeba stanovit 

Seznámení, 
úvodní motivace

5 min

1

Krásné 
vs. ošklivé 

15 min

2
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limit na rozhodnutí u každého obrázku maximálně 30 sekund nebo po promítnutí každého 
obrázku dáme chvilku ticha na prohlédnutí a poté odpočítáme od pěti čas na přesun žáků na 
škále. Po doznění posledního čísla se již nikdo nepohybuje.

Varianta 
Obrázky místo promítání můžete mít vytištěné, můžete používat i trojrozměrné objekty (socha, 
plechovka coca-coly, housle apod.).

Po skončení aktivity se žáci opět usadí a otevřete diskuzi následujícími otázkami:

• Všimli jste si, jak to často nebylo snadné vybrat si, nakolik se vám něco líbí, nebo nelíbí?

• Jak vás ovlivňovalo, zda jste něco podobného již někdy viděli a už dříve jste k tomu zaujali 
nějaké vnitřní stanovisko?

• Jak moc ve vašem rozhodování o tom, kam se postavíte, hrálo roli to, kam se postavili ostatní? 
Jak moc jste se nechali ovlivnit míněním ostatních?

Aktivitu uzavřete slovy:

Jak jste mohli na této hře vidět, vnímání toho, co je a co není krásné, je velmi subjektivní. Je 
to ovlivněno našim předešlým setkáním s podobnými motivy a také míněním našeho okolí. 
Vnímání krásy se také mění s věkem, to, co se nám líbí nyní, se nám za deset, dvacet let už tolik 
líbit nemusí a naopak. 

3.1 Co pokládáme za krásné (20 min)
Práce s pracovním listem, diskuse

Rozdejte žákům pracovní listy PL Definice krásy. Dejte žákům 
následující instrukce:

Zkuste se zamyslet nad definicí krásy, ať již vlastní, nebo 
takovou, kterou jste někde slyšeli. A pak napište několika slovy 
svou definici krásy u jednotlivých kategorií na pracovním listě. 
Pracujete zatím pouze v levém sloupečku pracovního listu. 
Máte na to 5 minut.

Po samostatné práci vytvořte skupiny po 6-8 žácích. V každé 
skupině si budou žáci postupně posouvat své pracovní listy po 
směru hodinových ručiček, dokud každý nedostane zase svůj 
původní pracovní list. Posílání listů probíhá v tichosti a v klidu.

Každý žák na pracovních listech spolužáků postupně zaškrtne 0-5 políček v pravém sloupečku 
podle toho, na kolik dané tvrzení odpovídá jeho vlastnímu pohledu na krásu. Zadejte instrukce:

Na každém pracovním listě můžete přidělit celkem pět bodů tím, že zaškrtnete příslušný počet 
políček. Je potřeba před přidělováním bodů si nejprve pozorně přečíst všechna tvrzení a pak 
teprve body rozdělovat. Můžete například dát k jednomu tvrzení 1 bod, jinému 2 body, nebo 
jednomu 3 body a dvěma dalším po bodu, nebo pěti různým tvrzením 1 bod, nebo taky žádné-
mu tvrzení žádný bod. 

 

25 min

Co pokládáme 
za krásné

3
Ovlivněni krásouStřední odborné učilištěPracovní listy: Definice krásy

Definice krásy
Definice krásy (moje nebo nějaká, kterou jsem někde slyšel/a a připadá mi nejvýstižnější):

 

Napište do tabulky, jak byste v daných oblastech 
definovali krásu. Nemusí to být nic dlouhého, 

stačí stručný popis, např. krásná žena: tmavovlasá 
s krásnýma očima.

Do druhého sloupce ti pak spolužáci označí,  
nakolik mají podobný vkus.

MOJE DEFINICE NÁZOR OSTATNÍCH NA MOU DEFINICI 
Rozděl svých 5 bodů.

krásná žena:

krásný muž:

krásné místo v přírodě:

krásné město:

krásná hudba:

krásný film:

krásný pokoj:
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Metodická poznámka 
Velikost skupiny je třeba volit tak, aby v každé skupině byl stejný počet žáků, aby pak byly 
výsledky jednotlivých skupin zhruba stejně relevantní. Pravidla přidělování bodů je třeba 
pečlivě vysvětlit, aby byla všem jasná, a dát prostor pro otázky.

Až se vrátí ke každému jeho pracovní list s přidělenými body, nechte žákům chvíli času, aby mohli 
sami reflektovat, která jejich tvrzení získala nejvíce bodů. Poté žáky vyzvěte:

Nyní prosím ty, kteří dostali k nějakému ze svých tvrzení alespoň 4 body, aby nám je přečetli 
nahlas. Já je zapíši a zkusíme se podívat, zda mají něco společného.

Pište na tabuli příklady, které ve skupině dostaly nejvíce bodů. Po sepsání uveďte diskusi slovy:

V předchozí aktivitě jsme si ukazovali, jak je náš vkus velmi individuální. Nyní vidíme, že se jako 
skupina také dokážeme na některých kritériích shodnout.

Ukažte na kategorie na tabuli a ptejte se:

• Co si myslíte, že ovlivňuje náš vkus?

• Jak to vznikne, že něco považujeme za krásné?

Nechte žáky přicházet s nejrůznějšími nápady a názory. Na toto téma neexistuje jedna správná 
odpověď a je zajímavé žákům proto naslouchat, jak si tento jev vysvětlují právě oni.

Pokud si žáci neví rady, veďte je např. otázkami:

• Jak vypadal váš pokoj, když jste byli malí, a jak vypadá dnes?

• Stalo se vám někdy, že se vám líbil nějaký film nebo hudba, ale nyní se vám již nelíbí? Co mělo 
vliv na změnu vašeho vkusu?

• Sdílel by náš ideál krásy, kterým máme na tabuli, např. černoch nebo Ind, kdyby byli nyní 
s námi ve třídě? Jaké dívky by připadaly jemu krásné? Čím to může být?

3.2 Definice krásy (5 min)
Práce s videem

Předchozí aktivitu můžete shrnout slovy:

William Shakespeare napsal, že „krása tkví 
v oku pozorovatele“. Asi se nedá najít nějaká 
objektivní a vždy platná definice krásy. Je to 
značně subjektivní hodnocení a vždy záleží 
na nás, jak se na věci díváme. Ale také to, jací 
jsme my sami, bude ovlivňovat i naše prefe-
rence toho, co za krásné pokládáme.

Dále pokračujte:

Už mnoho lidí před nám si kladlo otázku, 
jak definovat krásu. Podíváme se teď, k čemu 
došli.

Nyní pusťte z prezentace žákům první část 
videa Umění, které má budoucnost.

„Krása tkví v oku pozorovatele.”
William Shakespeare
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4.1 Jak nás ovlivňuje to, co je kolem nás (15 min)
Práce s videem, diskuze

Pusťte žákům z prezentace druhou část videa 
Umění, které má budoucnost. 

Stejně jako nás ovlivňuje krása, ovlivňuje nás 
i to, co krásné není, co je ošklivé, nebo dokon-
ce morbidní, hnusné, dekadentní.

S žáky veďte diskuzi nad otázkami:

• Vzpomenete si někdo na nějaký film, fotku, 
knihu, písničku, klip nebo třeba hru, která 
vás šokovala svou ošklivostí?

• Stalo se někomu, že ho něco takového 
ovlivnilo třeba ve snech – že se mu o tom 
pak zdálo?

• Jak vás naopak ovlivnilo něco, co považujete 
za krásné?

• Jak si naopak můžeme rozvíjet smysl pro 
krásu?

• Co můžete udělat pro to, aby vám ve vašem 
prostoru (např. pokoji) bylo dobře?

Varianta 
Můžete rozdělit žáky do čtveřic a nechat je, aby o výše uvedených otázkách diskutovali 
ve skupině s oporou otázek v prezentaci.

4.2 Komenský a krása (10 min)
Výklad

Vztah ke kráse lidé řeší od nepaměti. Vkus se proměňoval během století. Pojďme se teď ohléd-
nout za jednou z postav našich dějin, kterým je J. A. Komenský. Když se řekne Komenský, větši-
nou se nám vybaví jeho přízvisko Učitel národů. Byl to skutečně vzdělaný člověk, zároveň se ale 
věnoval také výtvarnému umění, se žáky hrál divadlo, skládal písně…

Komenský procestoval velký kus světa, znal se se spoustou významných lidí tehdejší doby.  
Přemýšlel, co v oblasti umění člověku prospívá a napsal k tomu: 

„Jaká bída, když naše božská mysl zrcadlí obludné přízraky věcí namísto jejich krásných 
obrazů.“.

Promítněte slide s Komenského citátem:

Proč tady Komenský mluví o božské mysli? 
Byl to hluboce věřící člověk, byl kazatelem, 
a proto přemýšlel o Bibli a hledal ve věcech 
kolem sebe a především v přírodě otisk Boží 
stvořitelské moci. Dokázal obdivovat detaily 
přírody i obyčejného života, například řemesel. 

Krása je 
zneužitelná

25 min

4

„Jaká bída, když naše božská mysl zrcadlí obludné přízraky věcí, 
namísto jejích krásných obrazů.”

J. A. Komenský

● Vzpomenete si někdo na nějaký film, fotku, knihu, písničku, klip 

nebo třeba hru, která vás šokovala svou ošklivostí?

● Stalo se někomu, že ho něco takového ovlivnilo

třeba ve snech – že se mu o tom pak zdálo?

● Jak vás naopak ovlivnilo něco, co považujete za krásné?

● Jak si naopak můžeme rozvíjet smysl pro krásu?

● Co můžete udělat pro to, aby vám ve vašem prostoru

(např. pokoji) bylo dobře?

Proč lidé lžou?
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A také chtěl předávat tyto poznatky o kráse Božího stvoření dál. Proto psal například obrázkové 
učebnice, kde popisoval detaily rostlin a živočichů, aby učil děti všímat si krásy kolem sebe.

Promítněte obrázky z Orbis pictus.

Metodická poznámka 
Na obrázcích z Komenského Orbis pictus můžeme ukázat, jakých detailů si Komenský všímal. 
Zachycení světa v obrazech byl nástroj jak přiblížit nejen dětem, jak svět funguje. Vidíme zde, 
i jak byl Orbis pictus psán. Jednotlivé detaily jsou označeny čísly a k nim je vytvořen text, kde 
můžeme slova dohledat právě podle čísel. Text je několikajazyčný.

Ukázky z prezentace doprovoďte slovy:

Toto jsou Komenského dřevoryty v jeho knize Orbis pictus. Můžeme si na nich všimnout řady 
detailů. Komenský trávil hodně času tím, že pečlivě pozoroval svět kolem sebe. Pozorování je  
nezbytnou součástí jakékoliv tvorby a má vliv na náš vkus. Například když někdo tvoří módu, 
potřebuje vědět, co se nosilo v minulosti, pozorovat, jak se která látka chová, jaké střihy komu 
sluší a podobně. Když někdo staví dům, potřebuje dobře pozorovat, jak vypadá pozemek, na 
kterém bude stát, přemýšlet, jaké tvary by byly jak praktické, tak krásné. Když někdo tvoří hudbu, 
pomůže mu, když má naposloucháno, nejlépe napříč žánry.

Dokonce když si vybíráme životního partnera, potřebujeme dobře pozorovat - nejen to, zda se 
nám ten druhý fyzicky líbí, ale zda je krásný také jeho charakter. Někdy nám všímavé pozoro-
vání může pomoci nepodlehnout rychle prvnímu dojmu, protože na první pohled nám může 
opravdová krása také uniknout. 

5. Co šíříme my? (15 min)
Práce s technologiemi

V době Komenského si lidé předávali poznání o světě právě v encyklopediích. Orbis pictus, který 
jsme před chvíli viděli, byl také jednou z nich. Lidé si jimi listovali a dívali se na to, co ze světa 
viděli ostatní. My dnes používáme k zachycení světa moderní technologie.

Vyzvěte žáky, aby si vyndali mobily a zkusili najít na svém profilu na sociální sítách,  v příspěvcích 
na profilech u svých přátel, popř. ve své galerii fotek v mobilu fotografii, která jim připadá krás-
ná a která může potěšit i druhé lidi – něco, čím by mohli druhému udělat radost a vykouzlit mu 
úsměv na rtech.

Je důležité instruovat žáky, aby vybírali takové fotografie, které neporušují pravidla používání 
sociálních sítí, např. sociální sítě Facebook - tedy nesmí být násilné, sexuálně explicitní, rasistické, 
urážející něčí přesvědčení (např. náboženské) apod. Pokud zobrazují osobou s rozeznatelným 
obličejem, měla by být fotografie pořízena se souhlasem dané osoby.

Nenechat se 
polapit krásou

15 min

5
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Metodická poznámka 
Pokud jsou žáci neplnoletí, je dobré je upozornit, aby si neukazovali vzájemně pornografické 
fotografie (což by mohlo někoho napadnout), protože by se tak dopustili trestného činu 
a naší povinností je to nahlásit na PČR. Může se stát, že žáci vyberou jako provokaci něco 
nesmyslného nebo hnusného, ale necháme je, aby se pokusili tento svůj výběr obhájit. 
V případě, že některý žák úmyslně provokuje a vybírá schválně nehezké fotografie, je dobré ho 
mírně povzbudit, aby zkusil vybrat jiný snímek - rozhodně se vyvarujte negativního hodnocení 
vkusu žáka, nebo dokonce jeho samotného.

Varianta 
Pokud některý z žáků nemá vůbec mobil nebo nemá připojení k internetu nebo nemá v mobilu 
žádné fotografie: připravte si k dispozici několik časopisů s fotografiemi (např. National 
Geografic) a daný žák či žáci vybírají fotografii z časopisu.

Poté je rozdělte do dvojic a nechte je, aby si fotografie ukázali a vysvětlili druhému, proč vybrali 
právě tuto fotografii. Naopak druhý spolužák by měl sdělit, zda se mu fotografie líbí a jaké emoce 
to v něm vyvolává.

Pak vyzvěte žáky, zda by někdo z nich chtěl sdílet fotografii, kterou vybral, s celou třídou - pokud 
k tomu máme technické podmínky. V případě menšího počtu žáků může prezentující žák své 
spolužáky obejít a ukázat jim vybranou fotografii přímo ve svém mobilu.

Metodická poznámka 
Ideální je dopředu vytvořit např. nějaký neutrální účet na sociální síti (Facebook, Instagram) 
a požádat žáky, aby sem své fotografie nasdíleli, a pak to můžeme promítnout všem. Pokud 
je třída podobným zařízením vybavena, můžeme použít i vizualizér, který snímá mobil žáka 
a promítá na projekční plochu

Nakonec vyzvěte žáky, aby nyní fotografii, kterou si vybrali, sdíleli na sociální síti buď na své zdi, 
nebo např. na zdi někoho ze svých přátel. Opět by ale měli respektovat pravidla sociální sítě, co 
se týče zveřejněných materiálů.

Metodická poznámka 
Pokud některý z žáků jako provokaci vybral něco schválně špatného nebo třeba 
dehonestujícího, je dobré tomuto konkrétnímu žákovi prezentaci vybrané fotografie 
nedoporučit s odkazem na porušení pravidel sociální sítě.

Reflexe a závěr
Reflektivní kresba

Nyní si vezměte každý list papíru (popř. mějte připravené a rozdejte). Na závěr lekce si zku-
síme něco nakreslit. Nebude to velké umění, ale o umění a vnímání krásy budeme při kres-
lení přemýšlet. Nakreslete si na papír jednoduchou postavu. Nezapomeňte u něj na oči, uši 
a jazyk. Moc mne zajímá, jak jste dnešní lekci prožili, proto si pak papíry vyberu a přečtu. 
Není nutné se podepisovat. Z otázek, které vidíte v prezentaci si každý vyberte alespoň pět 
a zodpovězte je přímo do obrázku. Stačí k vybranému místu udělat šipku a rovnou napsat 
odpověď. Není potřeba opisovat otázku.

Reflexe 
a závěr

5 min

6
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Promítněte ukázku z prezentace.

Poté klaďte otázky a žáci vždy k příslušnému 
místu na těle udělají šipku a napíší odpověď. 
Můžete si vybrat z následujících otázek:

• Co vám po lekci zní v uších?

• Co máte na jazyku?

• Co se vám honí hlavou?

• Co vás tíží v žaludku?

• Z čeho se vám podlamují kolena?

• Co máte před očima?

• Na čem si pevně po této lekci stojíte?

• Co vám lezlo krkem?

• Co vás hřálo u srdce?

Na závěr obrázky můžete vybrat pro vaši zpětnou vazbu. Poděkujte za dnešní společný čas.
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