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Úvod 
Výtvarné umění je u státní maturitní zkoušky volitelný 
předmět. 
Zkušební katalog k státní maturitní zkoušce z 
výtvarného umění je základní zkušební dokument,  
který názorně popisuje, co a jakým způsobem se bude 
u státní maturitní zkoušky z tohoto předmětu ve 
školním roce 2011/12 vyžadovat. 
Zkušební katalog obsahuje všechny potřebné 
informace a podrobné vysvětlivky o formě a obsahu 
zkoušky. Zkušební katalog přesně vymezuje,  co se od 
žáků u maturitní zkoušky očekává. 
Zkušební katalog vychází z platných vyučovacích 
osnov pro výtvarné umění  na gymnáziích.1

Zkušební katalog obsahuje následující kapitoly: 
1. Zkušební oblasti 
2. Vzdělávací výsledky 
3. Struktura zkoušky 
4. Technické jednotlivosti zkoušky 
5. Bodování 
6. Příklady úloh s podrobným vysvětlením 
7. Pokyny pro přípravu ke zkoušce 
V první a druhé kapitole jsou obsaženy odpovědi na 
otázku,  co se zkouší. 
V první kapitole,  jak sám název napovídá,  jsou 
uvedeny zkušební oblasti,  tj. základní znalosti a 
dovednosti v tomto předmětu, které se v této zkoušce 
prověřují. 
V druhé kapitole je na konkrétních popisech toho,  co 
má žák umět, čemu musí rozumět a co musí umět 
udělat,vysvětlen způsob,  jakým se budou uvedené 
znalosti a dovednosti prověřovat. 

1 Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, broj 1, Školske novine,  
   Zagreb, 1994.

Třetí,  čtvrtá a pátá kapitola odpovídají na otázku,  jak 
se zkouší. V nich se vysvětluje struktura a forma 
zkoušky,  druh úloh,  způsob zpracování a hodnocení 
jednotlivých úloh a zkušebních celků. 
Šestá kapitola obsahuje příklady všech typů úloh s 
podrobným vysvětlením. 
Sedmá kapitola odpovídá na otázku, jak se na zkoušku 
připravit. V této kapitole jsou obsaženy návody a 
doplňky,  které mají žákům pomoci při přípravě na 
zkoušku. 

1. Zkušební oblasti 
Zkouškou z výtvarného umění se prověřuje: 

znalost a pochopení architektury a urbanismu 
jakožto základního prostoru pro život člověka 
znalost a pochopení vizuálních disciplín výtvarného 
uměnÍ. 

To znamená,  že se prověřuje úroveň vědomostí a 
schopností žáka v následujících oblastech: 

architektuře a urbanismu (s důrazem na praktické 
použití v každodenním životě),  
ve výtvarném umění, sochařství,  grafice,  dizajnu a 
ve videu (vizuálních disciplinách v kontextu času a 
prostoru) 

 
2. Vzdělávací výsledky 
V této kapitole jsou pro každou zkušební oblast 
uvedeny vzdělávací výsledky,  tj. konkrétní popis toho,  
co žák musí umět, čemu musí rozumět a co musí 
umětudělat, aby u  zkoušky uspěl. 2

2 U poglavlju Priprema za ispit nalazi se dodatna razradba obrazovnih  
 ishoda. Uz svaki su obrazovni ishod naznačeni bitni pojmovi i  
 primjeri koji se na njega odnose.

•

•

•

•
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2.1. Architektura a urbanismus 
Žáci dovedou:
• rozpoznat a rozlišovat tradiční a moderní materiály a 

konstrukční prvky v architektuře 
• rozpoznat architektonické souvislosti mezi megality a 

prvními lidskými obydlími
• rozpoznat a výkresem naznačit  strukturu a funkce 

pravěkého a antického urbánního prostoru,  rezidenční 
architektury a klášterního komplexu 

• rozpoznat a  výkresem naznačit architektonické 
kompoziční principy ve starém Egyptě a v Mezopotámii 

• rozpoznat a výkresem naznačit  strukturu,  části a 
proporce na půdorysech,  průřezech a průčelích řeckých 
a římských chrámů 

• rozpoznat návaznost mezi pozdně římskými,  raně 
křesťanskými a raně byzantskými stavbami - prostor a 
konstrukce 

• rozpoznat kontinuitu mezi byzantskou a islámskou 
architekturou 

• rozpoznat prostorové a konstrukční prvky 
předrománských sakrálních staveb 

• chápat rozlišnost prostředí, v němž probíhal život v 
románském a gotickém období 

• rozlišovat konstrukční,  prostorové a dělicí prvky v 
románských,  gotických a renesančních sakrálních a 
světských stavbách a jejich kompozici vzhledem na 
jejich strukturu a hmotu 

• rozpoznat a výkresem naznačit  gotickou,  renesanční a 
manýristickou koncepci města a náměstí 

• pochopit a výkresem naznačit antické a renesanční 
architektonické prvky a kompoziční principy na 
renesančních stavbách

• rozpoznat a výkresem naznačit složitost a 
mnohoznačnost stavebního řešení v manýristické 
architektuře 

• rozpoznat elipsu jako jednotící princip v barokním 
stavitelství 

• rozlišovat  a porovnat principy uspořádání prostoru v 
renesanční a barokní architektuře 

• pojmenovat a vysvětlit prvky historických stylů na 
snímcích průčelí staveb z 19. st.

• porovnat urbanistická řešení v období baroka a v 19. 
st. a vysledovat zánik historických městských celků

• porovnat organická a funkcionalistická díla rezidenční 
obytné architektury 20. st. podle půdorysného řešení a 
podle jejich zasazení do okolního prostředí

• pochopit funkci vícepatrových domů v urbanismu  
20. st. 

• porovnat architekturu moderny,  postmoderny a 
dekonstruktivismu vzhledem k tvarovacím 
možnostem nových stavebních materiálů 

• porovnat bytovou architekturu secese,  moderny,  
postmoderny a dekonstruktivismu vzhledem k jejich 
funkci 

• rozpoznat hlavní znaky světových architektonických 
trendů 20. století jak se projevují v  chorvatské 
architektuře veřejných budov

2.2. Malířství,  sochařství,  grafika,  dizajn a video 
Žáci dovedou:
• rozlišovat a pojmenovat  na ukázkách malířské,  

kreslířské a grafické techniky
• rozlišovat hodnotu barev a vztahy mezi nimi
• určit a pojmenovat sochu podle techniky a tématu 
• určit a rozlišovat abstraktní a figurativní formy na 

výtvarných projevech pravěkých lidí
• rozpoznat a výkresem naznačit stylizaci a 

naturalismus,  poměr mezi dynamikou  a statikou v 
starověkém sochařství 

• rozlišovat a vysvětlit způsoby tvarování  uvnitř 
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určitého formátu: vlys,  metopa,  architráv (tympanon) 
a identifikovat změny  tělesných proporcí u 
starověkých soch

• rozlišovat vztah  postavy a pozadí na starých řeckých 
výtvarných projevech

• rozlišovat prostorové plány a pojmenovat výtvarné 
projevy ve vztahu k symbolice a umístění egyptských, 
římských a byzantských objektů v prostoru

• rozpoznat a výkresem naznačit  ornamentální 
charakteristiku pleteru 

• rozpoznat a výkresem naznačit hierarchické vztahy,  
pravidla kádru a charakteristické rysy plošného 
tvarování na reliéfu a miniatuře předrománských a 
románských děl 

• rozpoznat a vysvětlit rozhodující funkci celku v 
malířství románského období 

• rozpoznat a vysvětlit dělicí princip v kompozici 
gotického portálu 

• rozpoznat a výkresem naznačit pokusy o 
geometrickou rekonstrukci prostoru na výtvarných 
dílech gotických malířů 

• vysvětlit vztah k tématu a  kádru v gotickém malířství 
Istrie a Chorvatska 

• rozpoznat a výkresem naznačit iluzivní a významové 
prvky (ikonografická analýza) a uplatnění 
racionálního hlediska na renesančních obrazech a 
reliéfech 

• rozpoznat a vysvětlit charakteristické rysy 
renesančního umění na dílech chorvatských  sochařů 

• rozlišovat druhy soch v období renesance a 
manýrismu  co se týče tématu,  kádru a stupně 
plasticity 

• rozlišovat a naznačit výkresem podíl architektury  a 
sochařské výzdoby na celkové kompozici gotického a 
renesančního díla 

• určit novou dynamiku u soch a na obrazech v období 
manýrismu 

• rozpoznat a vysvětlit využití iluze v renesančním, 
manýristickém a barokním výtvarném umění a 
architektuře 

• rozlišovat žánry v malířství baroka a rokoka
• rozpoznat syntézu architektury, malířství a sochařství 

v barokním umění
• porovnat klasicistní a romantickou koncepci obrazu 

co se týče tématu,  barvy a formátu 
• porovnat využití barev v realistickém a 

impresionistickém umění 
• najít nové charakteristické rysy kompozice,  

malířského rukopisu, barvy a linie v expresionismu a 
jeho předchůdcích 

• rozpoznat změny v chorvatském malířství konce 19. 
st. a první poloviny 20. st. 

• rozpoznat kořeny kubismu v postimpresionismu 
• rozlišovat lyrickou a geometrickou abstrakci a figuraci 

v malířství 
• rozpoznat znaky kubismu v malířských a sochařských 

směrech 20. st. 
• ukázat možnosti členění plochy na dílech 

impresionistických sochařů a rozlišovat v sochařství 
abstrakci a figuraci 

• rozpoznat hlavní rysy futurismu, metafyziky a 
surrealismu v malířství a sochařství

• ukázat souvislost mezi objektovým uměním a 
montáží materiálu 

• porovnat a najít rozdíly mezi fotografií a uměleckým 
obrazem 

• analyzovat využití výtvarných prvků a postupů v 
dílech expresionistických směrů 20. st. (fauvismus,  
Most,  Modrý jezdec,  nová objektivita a abstraktní 
expresionismus) 
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• ukázat na společné rysy ilustrované povídky (stripu),  
fotografie a filmu 

• vysvětlit,  jakým způsobem přitahuje pozornost 
diváka technika pop-artu a op-artu 

• poukázat na vzájemnou spojitost komplexního 
vizuálního prostředí v dílech konceptuálního umění,  
happeningu a performance

• vysvětlit vztah land-artu a krajiny 

3. Struktura maturitní zkoušky 
Poměr zkušebních oblastí ve zkoušce z výtvarného 
umění představuje tabulka 1. 

Tabulka1. 
Poměr zkušebních oblastí v maturitní zkoušce 

ZKUŠEBNÍ OBLASTI                  Počet úloh

Architektura a urbanismus            9 – 14

Malířství,  sochařství,  
grafika, 

dizajn a video                              
12 – 15
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Zkouška z výtvarného umění se skládá ze dvou částí. 
Tabulka 2. znázorňuje strukturu první části zkoušky. 

Tabulka 2. Struktura první zkušební oblasti

Pořadové
číslo TYP ÚLOHY POČET 

ÚLOH           
POČET 
BODŮ

1. – 5. Úlohy s 
výběrem z více 

odpovědí
5 5

6. – 10. Úlohy s 
několikerou 
kombinací        

5 10

11. – 15. Úlohy 
přiřazování            5 20

16. – 25. Skupina úloh                  10 50

 Celkem 25 85

Skupina úloh se skládá ze 4 úloh,  které vycházejí ze 
stejné výtvarné ukázky.
Z nich je jedna úloha doplňování (zakreslování do 
výtvarné ukázky),  jedna úloha několikeré kombinace a 
dvě úlohy s výběrem z více odpovědí.
Druhou část maturitní zkoušky tvoří úloha typu 
písemné práce  - esej,  ve kterém žáci analyzují 
výtvarné dílo,  a maximální počet je 20. 

4. Technické jednotlivosti maturitní 
zkoušky 
4.1 Trvání zkoušky 
Maturitní zkouška z výtvarného umění je psaná 
zkouška, která trvá105 minut bez přestávky. 
Rozvrh konání bude uveřejněn v Průvodci státní 
maturitní zkouškou a na stránkách Nacionálního centra 
pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.ncvvo.hr).

4.2 Forma zkoušky a způsob jejího vykonání
Žákům se předají obaly z umělé hmoty,  v kterých jsou 
dvě zkušební knížky, list na odpovědi a dva listy pro 
hodnotitele.
Žákům se doporučuje,  aby si pozorně přečetli pokyny,  
kterými se budou řídit při řešení úloh maturitní 
zkoušky a při psaní eseje.
Ke každé úloze je navíc uveden návod k řešení,  který 
obsahuje i způsob,  jak se má označit správná 
odpověď,  proto se žákům doporučuje,  aby si ho také 
pozorně přečetli.
Úlohy zavřeného typu (úlohy s výběrem z více 
odpovědí,  úlohy s několikerou kombinací a úlohy 
přiřazování) řeší žáci označením písmena před 
správnou odpovědí/správnými odpověďmi. Písmena 
před správnými odpověďmi se označují znakem X. 
Jestliže žák označí v úloze větší počet odpovědí,  než 
se vyžaduje,  úloha se bude bodovat 0 (nula) body,  
bez ohledu na to,  že je mezi označenými i správná 
odpověď.
Úlohy otevřeného typu (úlohy doplňování) řeší žáci 
doplňováním správné odpovědi na označené místo do 
výtvarné ukázky.
Při psaní eseje mohou žáci používat list na koncept,  
ale nakonec musí svůj esej čitelně přepsat na list na 
čistopis.
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Tabulka 3. Stupnice pro hodnocení eseje

Grafická 
analýza díla             

djela - kresby                  
na 

reprodukci

Psaná                 
analýza díla              

– prvky 
formy            

Psaná   
analýza díla              

– prvky 
formy

Psaná   
analýza         

– syntéza a 
zařazení

díla

Graficky
označený 

první 
pojem –  

1 bod 

1 pojem 
–1 bod

1 pojem 
–1 bod

1 pojem 
–1 bod

Graficky  
označený

druhý pojem
-1 bod

2 pojmy po   
1 bodu

2 pojmy po   
1 bodu

2 pojmy po   
1 bodu

Graficky 
označený

třetí pojem
 – 1 bod 

3 pojmy po 1 
bodu

3 pojmy po 1 
bodu

3 pojmy po 1 
bodu

Graficky 
označený

čtvrtý pojem
–1 bod

4 pojmy po  
1 bodu

4 pojmy     
po 1 bodu            

4 pojmy     
po 1 bodu            

Graficky 
označený  

pátý pojem  
– 1 bodu

5 pojmova po 
1 bod

5 pojmova po 
1 bod

5 pojmova po 
1 bod

Celkem             
5 bodů                    

Celkem             
5 bodů

Celkem             
5 bodů

Celkem              
5 bodů

DOHrOMADY          
20 bodova

4.3 Pomůcky
Pomůcky,  které je dovoleno používat během psaní 
maturitní zkoušky z výtvarného umění,  jsou 
propisovací tužky s modrou nebo černou náplní,  
pravítko,  trojúhelník,  tužka,  guma,  barevné 
flomastery a kružítko.

5. Způsob bodování
Celkový počet bodů je 105. 

5.1. Hodnocení prvního zkušebního celku
Za každou správně označenou odpověď v úlohách s 
výběrem z více odpovědí získává žák 1 bod. 
Za každou správně označenou odpověď v úlohách s 
několikerou kombinací získává žák 1 bod a úplně 
vyřešená úloha se hodnotí 2 body. 
Za každou správně označenou odpověď v úlohách 
přiřazování získává žák 1 bod a úplně vyřešená úloha 
se hodnotí 4 body. 
Za každou správně zakreslenou odpověď v úlohách 
doplňování získává žák 1 bod.

5.2. Hodnocení druhého zkušebního celku
Za úspěšně napsanou písemnou práci (esej) v druhém 
zkušebním celku  získává žák 20 bodů.
Hodnotitelé písemných prací jsou kvalifikovaní 
pracovníci, kteří při hodnocení postupují podle 
společné klasifikační stupnice.
V každé písemné práci se hodnotí popis čtyř 
tématických celků uvedených v úloze.
Popis každého tématického celku se hodnotí zvlášť a 
přitom se používá stupnice 5 bodů.
Stupnici pro hodnocení eseje představuje tabulka 3.
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SPrÁVNÁ ODPOVĚĎ:  C
VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: rozlišovat v malířství 
lyrickou a geometrickou abstrakci a figuraci 
ZPŮSOB BODOVÁNÍ:
1 bod – správná odpověď
0 bodů – chybně nebo bez odpovědi nebo označení 
více odpovědí

6.2. Příklad úlohy s několikerou kombinací 
Součástí této úlohy je návod (v kterém je naznačen 
způsob řešení úlohy a který je společný pro všechny 
úlohy tohoto typu v daném pořadí), hlavní část 
(otázky) a čtyř nabídnutých odpovědí, z nichž dvě 
jsou správné.
V následující úloze jsou dvě správné odpovědi. Na 
listu na odpovědi označte znakem X pouze dvě ze 
čtyř nabídnutých odpovědí.Každá správná 
odpověď se hodnotí 1 bodem. 
Které stavební styly nalézáme na reprodukci průčelí 
paláce Divona v Dubrovníku?

A. románský
B. gotika
C. renesance
D. manýrismus

6. Příklady úloh a podrobný návod  
k jejich řešení
V této kapitole jsou obsaženy příklady úloh. Ke 
každému příkladu je uveden popis příslušného druhu 
úlohy, správná odpověď, vzdělávací výsledek, který se 
touto úlohou prověřuje, a způsob bodování.

6.1. Příklad úlohy s výběrem z více odpovědí 
Součástí této úlohy je návod (v kterém je naznačen 
způsob řešení úlohy a který je společný pro všechny 
úlohy tohoto typu v daném pořadí), hlavní část 
(otázky) a čtyři nabídnuté odpovědi, z nichž jedna je 
správná.

V následující úloze vyberte správnou odpověď ze 
čtyř navržených odpovědí. Odpověď označte 
znakem X a nezapomeňte opsat na list na 
odpovědi. Správná odpověď se hodnotí 1 bodem. 

Ke kterému malířskému směru patří reprodukované 
dílo?
A. lyrická abstrakce
B. abstraktní expresionismus
C. geometrická abstrakce
D. tonální abstrakce
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SPrÁVNÁ ODPOVĚĎ: B a C

VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK:  rozlišovat konstrukční,  
prostorové a dělicí prvky v románských,  gotických a 
renesančních sakrálních a světských stavbách a jejich 
kompozici vzhledem na jejich strukturu a hmotu  
 
ZPŮSOB BODOVÁNÍ:
2 body – všechny odpovědi správné
1 bod – jedna odpověď správná
0 bodů – chybně nebo bez odpovědi nebo označení 
více odpovědí než dvě

6.3. Příklad úlohy přiřazování 
Součástí úlohy přiřazování je návod (v kterém je 
naznačen způsob řešení úlohy a který je společný pro 
všechny úlohy tohoto typu v daném pořadí), hlavní 
část (otázky), čtyři tázací části a šest částí s 
navrženými odpověďmi.

V následující úloze přiřaďte ke každé části otázky 
označené číslicí jednu část odpovědi označenou 
písmenem. 
Správné odpovědi označte znakem X a přepište je 
na list s odpověďmi. V každé úloze jsou dva pojmy 
navíc. Každá správná odpověď se hodnotí 1 bodem. 
K sochařským materiálům přiřaďte vhodný způsob 
opracování.

1. mramor A. modelování

2. slonová kost B. lití

3. hlína C. klesání

4. bronz D. tesání

E. vyřezávání

F. vyklepávání

SPrÁVNÁ ODPOVĚĎ: 1. C., 2. E., 3. A., 4. B. 
VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: určit a pojmenovat sochu 
podle techniky a tématu 
ZPŮSOB BODOVÁNÍ:
4 body - všechny odpovědi správné
3 body - 3 odpovědi správné
2 body - 2 odpovědi správné
1 bod - 1 správná odpověď
0 bodů - chybně nebo bez odpovědi nebo označení 
více odpovědí na jednotlivou část otázky

6.4. Příklad úlohy doplňování 
V úlohách doplňování je úkolem žáka, aby dokončil 
započatou větu doplněním pojmu na označené místo 
nebo výkresem naznačit či napsat požadované údaje 
do výtvarné ukázky. V přiloženém návodu je naznačen 
způsob, jakým se úloha řeší.

V následující úloze nakreslete požadovaný údaj do 
reprodukované ukázky.
Označte šipkou směr, kterým na obraze dopadá světlo.
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6.5. Příklad úlohy esej
Součástí úlohy esej je návod (v kterém je naznačen 
způsob řešení úlohy), výchozí materiál (reprodukce 
uměleckého díla) a směrnice pro psaní.
Při psaní eseje mohou žáci používat list na koncept,  
ale nakonec musí svůj esej čitelně přepsat na list na 
čistopis.
Pozorně si prohlédněte výtvarnou ukázku a dodržujte 
návod na vypracování analýzy, protože se podle něj 
analýza bude hodnotit. Nepoužívejte příliš dlouhé 
věty. Neodbočujte od daného tématu.

Vysvětlete zdání trojrozměrného prostoru na reprodu-
kovaném díle naváděním a analýzou perspektivy, 
uspořádání prostoru, zorného úhlu a horizontu. Esej 
ukončete syntézou, ve které sjednotíte dané pojmy.

VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: rozpoznat a vysvětlit 
geometrickou perspektivu a členění prostoru na 
renesančních, manýristických a barokních obrazech a 
reliéfech 
ZPŮSOB BODOVÁNÍ:
Podle tabulky 3. Stupnice pro hodnocení eseje.

SPrÁVNÁ ODPOVĚĎ: 

VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDEK: - rozpoznat a vysvětlit 
využití iluze v renesančním, manýristickém a barokním 
výtvarném umění a architektuře 
ZPŮSOB BODOVÁNÍ:
1 bod - správná odpověď
0 bodů – chybně nebo prázdné
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7. Příprava k maturitní zkoušce
Úkolem učitele bylo vysvětlit učební látku (vzdělávací 
výsledky) realizací platných  čtyřletých učebních osnov 
pro gymnázia.
Vzdělávací výsledky mohou žáci použít jako soupis pro 
kontrolu svých znalostí. Součástí této kapitoly je 
praktické rozvedení vzdělávacích výsledků.
K přípravě psaní eseje se žákům doporučuje využití 
ukázkového příkladu eseje z tohoto katalogu.
Literatura k přípravě státní maturitní zkoušky z 
geografie jsou všechny učebnice předepsané a 
schválené Ministerstvem vědy, vzdělávání a sportu 
republiky Chorvatska během uplynulého čtyřletého 
období.

1. Damjanov, J., Likovna umjetnost 1, Školska knjiga, 
Zagreb, 2008.
2. Damjanov, J., Likovna umjetnost 2, Školska knjiga, 
Zagreb, 2008.
3. Ivančević, R., Likovni govor, Profil, Zagreb, 2007.
4. Ivančević, R., Stilovi i razdoblja, Život 1, Profil,  
Zagreb, 2008.
5. Ivančević, R., Stilovi i razdoblja, Život 2, Profil,  
Zagreb, 2008.
6. Ivančević, R., Stilovi i razdoblja, Život 3, Profil,  
Zagreb, 2008.
7. Karaman, A., Likovna umjetnost 2, Školska knjiga, 
Zagreb, 2008.
8. Mirenić, J. i Ratković, K., Likovna umjetnost 20. st., 
Školska knjiga, Zagreb, 2000.

Úspěch u zkoušky závisí také na  
seznámení s metodou zkoušení.
Žákům doporučujeme:
• aby se dobře seznámili se zkušebními 

celky a úlohami
• aby vypracovali ukázkový příklad 

zkoušky.
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7.1. rozvedení vzdělávacích výsledků
V tabulce 4. jsou pro každý vzdělávací výsledek uvedeny pojmy a příklady,  které se k němu vztahují.
Žákům doporučujeme,  aby si obsah tabulky dobře prostudovali, a mohou ji použít i jako soupis,  podle kterého si  
zkontrolují své vědomosti.

Tabulka 4. rozvedení vzdělávacích výsledků

ArCHITEKTUrA A UrBANISMUS

Vzdělávací výsledky Pojmy Příklady

rozpoznat a rozlišovat 
materiály a složky
architektonických konstrukcí 

tradiční a moderní materiály; nosič, 
zatížení, zeď, sloup , trám, oblouk, arkáda, 
kolonáda; klenby; kupole, pandativ, trompa; 
systém kontrafor; lité železo, beton, sklo, 
ocel, kostra, standardizované průmyslové 
materiály, inženýrská architektura: montáž 
kosterní a konzolová konstrukce, skořepina

Diokleciánův palác, Split, Svatý Donát, 
Zadar. Saint Gilles du Gard, Beauvais; Ste.
Foy, Conques, Aja Sofia; budova společného 
bydlení; Palác Strozzi; Paxton, Křišťálový 
palác; Eiffelova věž; Sullivan, Obchodní 
dům, Chicago; Guimard, Metro; TWA New 
York; výšková budova vydavatelství Vjesnik, 
Záhřeb;  Kaufmann Desert House, Johnson 
Wax Helio lab; Opera v Sydney

rozpoznat architektonické 
souvislosti mezi megality a 
prvními lidskými obydlími

menhir, dolmen, kromleh; cesta, místo; 
sídlo, funkce

Stonehenge; Gavrinis; 
Carnac; La Roche au Fees; Ur, Babilon, 
Knosos, Terozzo

rozpoznat a výkresem 
naznačit strukturu a funkce 
předhistorického a antického 
urbánního  prostoru,  
rezidenční architektury  a 
klášterního komplexu

síť, citadela, plánovitý, neplánovitý, hranice; 
agora a forum, urbanistická koncepce; 
stoa, oltář, chrám, buleuterium, triumfální 
oblouk, bazilika; palác; domus,  atrium, 
hradby, insuly,  peristil,  klauzura,  cubicula, 
dormitář, skriptorium; místo, cesta

Barrumini,  Mykény,  Atény,  Milétos, 
Timgad,  Zadar,  San Gimignano;
Atény,  panathenaická dráha; Forum 
Romanum, Traianovo forum,  Via sacra,  
Timgad; Pompeje, Faunův dům; Zadar; 
Diokleciánův palác, Fori Imperiali, St. Gallen, 
půdorys; vila Misteria, půdorys

rozpoznat a  výkresem 
naznačit architektonické 
kompoziční principy 
ve starém Egyptě a v 
Mezopotámii 

čtverec, obdélník, půdorys, plánování, 
opakování, symetrie, osy, sakrální a urbánní 
komplex, místo, cesta, masa a prostor

Tell el Amarna – dělnické sídliště; Amonův
chrám v Karnaku; hrobka kraljice Hatšepsut; 
Cheopsova pyramida, komplex v Gíze; 
zikkurat z Uru

rozpoznat a výkresem 
naznačit strukturu, části a 
proporce na půdorysech, 
průřezech a 
průčelích řeckých a římských 
chrámů

naos (cela),  pronaos, opistodom, portikus; 
zlatý řez,  dórský,  jónský, korintský styl; 
echinus,  abacus,  dřík, hlavice sloupu 
(kapitel), patka, voluty,  akant,  architráv,  
triglyfy, metopy,  vlys,  krepidoma,  věnec, 
akroterium, štít; longitudinálně,  centrálně, 
staticky prostornost,  kompozice

Iktinos a Kallikrates,  Parthenon; Poseidonův 
chrám v Paestu; Panteon; Diův chrám v 
Olympii; Erechteion

LIKOVNA 2012_CS.indd   15 20.3.2012   17:45:18



��
rozpoznat návaznost 
mezi pozdně římskými, 
raně křesťanskými a raně 
byzantskými stavbami - 
prostor a konstrukce    

longitudinální stavba, bazilikální osvětlení, 
loď, apsida, výklenek, plošné opracování 
zdi, usměrnění prostoru, centrální stavby, 
pylony, pandativy, kupole, polokupole, 
galerie

Maxentiova bazilika;
S. Sabina,  Sta Constanza;
San Apollinare in Classe; Kostel Sergia i 
Baccha; Eufraziana, Hagia Sofia

rozpoznat kontinuitu mezi 
byzantskou a islámskou 
architekturou

kupole, syntéza longitudinálního a 
centrálního typu, čtvercový 
půdorys, jednotný prostor, stupňování, 
galerie, nosiče, pandativy

Hagia Sofia, Sinanova mešita, Istanbul

rozpoznat prostorové 
a konstrukční prvky 
předrománských sakrálních 
staveb

westwerk, galerie; spolia, kolonáda, arkáda, 
tambur, sloup, pilíř

Kaple Karla Velkého,  Cáchy (Aachen); Sv. 
Donát, Zadar; Sveti Spas na Cetině; Sv. Križ 
v Ninu

chápat rozlišnost prostředí, 
v němž probíhal život v 
románském a gotickém 
období

donjon, klášter, dům, město jako urbánní
celek, obranný charakter; monocentričnost,  
polycentričnost, rozdělení obsahu, 
komunikační síť

San Gimignano, Lübeck, Palác Jacquese
Coeura u Bourges; palác v Poreči; donjon
v Hedinghamu; Mont St. Michel; Thoronet;
Motovun

rozlišovat konstrukční,  
prostorové a dělicí prvky 
v románských,  gotických 
a renesančních sakrálních 
a světských stavbách a 
přistupovat k jejich kompozici 
vzhledem na jejich strukturu 
a hmotu 

masivnost zdi, přípory, odlehčení, oblouk, 
klenba, triforium, kontrafory, systém 
kontrafor, loď, transept, apsida, ochoz, 
apsidiola, chór, křížení chrámových lodí, 
nástěnná dekorace, kupole, arkády,  lomený 
oblouk, polooblouk, okna,  figurální portál, 
rozety, slepé arkády,  galerie, bifory, trifory, 
kvadrifory, lodžie, síťová klenba, fiály

Ste. Foy, Conques; Sv. Krševan, Zadar;
St. Sernin, Toulouse; opatství Maria Laach;
Sv. Anna, Annaberg; Sv. Stošija, Zadar;
St. Etienne, Bourges; Notre Dame, Paříž;
katedrála sv. Jakova,  Šibenik; Divona, 
Dubrovnik; Palác Cipiko,  Trogir; Ca’d´Oro, 
Benátky; Knížecí dvůr, Dubrovnik
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rozlišovat a výkresem naznačit 
gotickou,  renesanční, 
manýristickou a barokní 
koncepci města a náměstí

 urbanismus, organické, symetrie, 
osa, plánování, proporční členění, 
statičnost, přehlednost, jednoznačnost, 
mnohoznačnost, individuální, všeobecné

Campo, Siena; Filarete, Sforzinda;
Palmanova; Dubrovník; Brunelleschi, 
Piazza SS Annunziata; Michelangelo, 
Campidoglio; Karlovac, 
Bernini: Náměstí svatého Petra

pochopit a výkresem 
naznačit antické a renesanční 
architektonické prvky a 
kompoziční principy na 
renesančních stavbách

kupole, architráv, sloup, kolonáda, portikus, 
štít, arkáda, vlys, krepidoma, výklenek, 
pilastr, balustráda, zlatý  řez, symetrie, osa, 
proporční členění, statičnost, přehlednost

Brunelleschi, Kapela Pazzi; Palača Strozzi i  
Medici-Ricardi, Firenca; Sangallo, 
Michelangelo, Palača Farnese, Rim; 
ljetnikovac Sorkočević, Lapad; Bramante, 
Tempietto

rozpoznat a výkresem 
naznačit složitost a 
mnohoznačnost stavebního 
řešení v manýristické 
architektuře 

opakování, zrcadlová symetrie; funkce, 
antické prvky, středověké prvky

Palladio, Villa Rotonda; zámek Chambord, 
 Vasari, Uffizi, Florencie

rozpoznat elipsu jako model v 
barokním stavitelství

geometričnost a symetrie, konvexní, 
konkávní, půdorys, průčelí, štít, voluty, 
věnec, klenba, kupole, plachta, žebro, 
gesamtkunstwerk, cinktorium, využití iluze

G. de la Porta,  Vignola,  Il Gesu,  Řím; Sv.
Katarina, Záhřeb; Borromini,  S. Carlo alle
Quattro fontane; Bernini,  Náměstí sv. Petra;
Gropelli, Sv. Vlaho,  Dubrovník, Jezuitské 
schody, Dubrovnik; S. Lorenzo,  Capella
della Santissima Sindone; Neumann, 
Vierzehnheiligen; Fischer von Erlach, 
Karlskirche, Vídeň; Belec

rozlišovat a porovnat principy 
uspořádání prostoru v 
renesanční a barokní 
architektuře

rozlišovat a porovnat principy uspořádání 
prostoru v renesanční a barokní 
architektuře

Brunelleschi,  S. Spirito; Neumann, 
Vierzehnheiligen; Sangallo,  Michelangelo, 
Palác Farnese, Řím; Guarini,  Palác Carignano,  
Turín; VelikiTabor,  Bistra; Versailles
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rozpoznat a pojmenovat nové 
materiály na konstrukčních 
řešeních stavitelství 19 st.

pojmenovat a vysvětlit prvky 
historických stylů na snímcích 
průčelí staveb z 19. st.

lité železo, beton, sklo, ocel, kostra, 
standardizované průmyslové materiály, 
inženýrská architektura, montáž neogotiky, 
neorenesance, neobaroko

Paxton, Křišťálový palác ; Eiffelova věž;
Sullivan,  Obchodní dům, Chicago; Guimard, 
Metro 
Helmer a Fellner,  HNK,  Záhřeb; Garnier, 
Opera,  Paříž; HAZU,  Záhřeb; Bolle,  Mirogoj, 
katedrála v Záhřebu,  MUO

porovnat organická a 
funkcionalistická díla 
rezidenční obytné 
architektury 20. st. podle 
půdorysného řešení a podle 
jejich zasazení do okolního 
prostředí

rozvedený půdorys jednoduchý a složitý 
půdorys, vzájemné působení vnitřního a 
vnějšího prostoru

F. L. Wright, Vodopád; Mies van der Rohe, 
Dům Farnsworth; Le Corbusier,  Villa Savoye;
Gropius,  Bauhaus

pochopit funkci 
vícepodlažních domů v 
urbanismu 20. st.

jednoduchost, ekonomičnost, účel, 
násobení, sériová výroba; byt, čtvrť, ulice, 
síť, komunikace, centrum

Mies van der Rohe,  Seagram building; Le
Corbusier,  Unité d’habitation, Marseille; 
Galić, obytné bloky na Vukovarské, Záhřeb; 
Manhattan

porovnat architekturu 
moderny,  postmoderny a 
dekonstruktivismu vzhledem 
k tvarovacím možnostem 
nových stavebních materiálů 

předpjatý beton,  armatura, skořepina, 
volné komponování v prostoru, plasticita, 
organičnost, ocel,  sklo,  titan

 Eero Saarinen,  TWA aerodrom; Kenzo Tange, 
Sportovní dvorany,  Tokio; Le Corbusier, 
Kaple Ronchamp; Utzon,  Opera v Sidney;
F. L. Wright,  Guggenheim muzeum,  NY;
M. Pei,  Louvre; F. Gehry,  Guggenheim 
muzeum, Bilbao

porovnat bytovou architek-
turu secese, moderny, post-
moderny a dekonstruktivismu 
vzhledem k jejich funkci

svoboda tvarování, členění prostoru, citáty 
dřívějších stylů

Gaudí,  Casa Mila; Mies van der Rohe,  Vila
Tugendhat, Brno;
Hundertwasser Haus, Vídeň; Eisenman, Vila
Frank; Planić,  Okrugla vila na Prekrižju

rozpoznat hlavní znaky 
světových architektonických 
trendů 20. století, jak se 
projevují v  chorvatské 
architektuře veřejných budov

kontinuita historismu, funkcionalismu, 
organické architektury a postmoderny

Kovačić,  Budova Burzy; Planić,  Napretkův
mrakodrap,  Penezić a Rogina,  Budova 
Velebit 
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MALÍŘSTVÍ, SOCHAŘSTVÍ, GrAFIKA, DIZAJN A VIDEO

Vzdělávací výsledky Pojmovi Primjeri

rozlišovat a pojmenovat 
výtvarné, kreslířské a grafické 
techniky na příkladech

akvarel, tempera, olej, pastel, enkaustika, 
freska, mozaika, vitraj, tapiserie, koláž;tužka, 
úhel, křída, tuš, trska, dřevoryt, linoryt , 
litografie, mědirytina, otisk matrice

Cézanne, Monte St. Victoire, akvarel; Giotto,
Jidášův polibek, freska; Otranto, mozaika;
Chartres, vitraj; tapiserie z Bayeux;
Fajumský portrét, enkaustika; Benković,
Obětování Izáka, olej na plátně; Schwiters,
Merzbau, koláž; Degas, Tanečnice, pastel;
Piero della Francesca: Bičování,
tempera; Rembrandt, Kristus na hoře 
Olivetské, mědirytina; N. Pisanello, studie 
ženských postav,
olůvko; M. Schongauer, Pokušení
sv. Antonína,mědirytina; Tao Chi Krajina, XVII.
st., tuš a trska; H. Daumier, Rue Transonian,
1850, litografie; E. Nolde, Prorok, XX. st.,
dřevoryt; M. Kraljević, Na zahradě, 1912, tuš 
a pero

rozlišovat hodnotu barev a 
vztahy mezi nimi

dimenze barev (jasnost, čistota/tón,valeur); 
kontrast (teplé - chladné barvy, vzájemný 
světelný kontrast barev, komplementární)

Matisse, Žena v klobouku; Derain, Cesta;
Ivančić, Akt

rozpoznat a pojmenovat 
sochu vytvořenou tradiční 
sochařskou technikou

hlína, sádra, kámen, dřevo, terakota, bronz, 
slonová  kost, plastika; tesání, vyřezávání, 
klesání, modelování, lití

Meštrović, Pramen života, bronz; Laurana,
Eleonora Aragonská, mramor; Alonso del 
Arca, Oplakávání; N. Gabo, Busta, plastika;
Truhlička ze slonové kosti, Veroli; Meštrović, 
Matka, sádrový odlitek

určit a rozlišovat abstraktní 
a figurativní formy na 
výtvarných projevech 
pravěkých lidí

abstrakce, figurace, realismus, symbol nebo 
znak; hmota a zdání hmoty; kompozice

Lascaux, obraz; Altamira, obraz; Venere
Wilendorf, Lespugue Venera
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rozpoznat a rozlišovat stylizaci 
a naturalismus na starověkých 
reliéfech 

kádr, vysoký,  nízký, vpadlý reliéf;obrys, 
plošnost, plasticita, opakování, vzor, variace

Asýrie,  650. př. n. l.;
Suza; vlys se lvy, VI. st. př. n. l.;
Pergamský oltář, reliéf

rozpoznat a výkresem 
naznačit poměr mezi 
dynamikou  a statikou u 
egyptské a starořecké sochy 

osy,  obrysy, povrch, kontrapost, symetrie, 
asymetrie, blok mramoru; archaické období, 
klasické období, helénismus, 

Héra  ze Samosu, VI. st.; Moskofor, VI. st.;
Kefren z Gízy, diorit; Písař, Kaia; Portrét
Echnatona Imeret-Nebes, dřevo, XII. 
dynastie; Doriforos, mramor; Apoxiomen, 
bronz, Záhřeb; Karyatida s Erechteionu,
V. st.; Niké Samothrácká, II. st. př. n. l.

rozlišovat a vysvětlit způsoby 
tvarování  uvnitř určitého 
formátu: vlys,  metopa,  štít 
(tympanon)

hierarchie, uzavřenost (statičnost), 
přizpůsobení formátu, armatura 
(kompoziční osy), pozadí a postavy 
(odděleně, spojitě - plány), zákon 
kádru; vnímání; proporce (hlava:tělo=1:7, 
1:4), kánon

Parthenón, vlys; Trainův sloup, Řím;
tympanon Diova chrámu v Olympii, souboj
Kentaura s Lapithem; metopa Diova chrámu
v Olympii, Herakles, Athéna, Atlas a jablka
Hesperidek; Žena s lotosem, V. dynastie; Ara
Pacis I. st. př.n.l.; Sarkofág Junia Bassa, IV. st.

rozlišovat vztah  postavy a 
pozadí na starých řeckých 
výtvarných projevech

postava, pozadí, plošnost, lineárnost, 
ornament, stylizace, meandr, zdání hmoty

Exekiova amfora, VI. st. př. n. l., Řím; 
Dipilonská váza,
VIII. st. př. n. l.; Lekythos s dívkou,
která vzdává čest u hrobu hrdiny
kolem 440. př. n. l.; Mozaika z Pele

rozlišovat prostorové plány 
vzhledem k symbolice 
a umístění egyptských, 
římských a byzantských 
objektů v prostoru

plocha a negace plochy zdi; rejstřík a 
využití iluze; apsida, koncha, kupole, 
ikonografie, motiv, znak (beránek, kříž), 
obrácená a vertikální perspektiva,symbol a 
tématický 
prvek

Fresky z Ramosova hrobu a z Villy 
dei Misterii; Eufrazijana, Poreč, VI. st.; 
Pantokrator, Dafni, XI. st.

rozpoznat a výkresem 
naznačit  ornamentální 
charakteristiku reliéfního 
pleteru 

lineárnost, geometrie, nekonečný pás, 
symetrie, pozadí/postava, výplň 
plochy, lidská postava, plošnost

Pluteus z Koljanu; Oltářní přepážka Sv.
Nediljice, ciborium, biskupství; Štít z Uzdolje;
Pluteus s postavou chorvatského vladaře
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rozpoznat a výkresem 
naznačit hierarchické 
vztahy,  pravidla kádru a 
charakteristické rysy plošného 
tvarování na reliéfu a 
miniatuře předrománských a 
románských děl 

rozpoznat a výkresem naznačit hierarchické 
vztahy,  pravidla kádru a charakteristické 
rysy plošného tvarování na reliéfu a 
miniatuře předrománských a románských 
děl 

Luneta portálu,  St. Pierre Moissac;
Ste. Madeleine,  Vézelay; Vážení duší, luneta 
portálu St. Lazare,  Autun, 12. st.; sv. Tomáš,  
S. Domingo da Silos, 11. st., Radovanův 
portál katedrály v Trogiru; Andrija Buvina,  
dveře katedrály ve Splitu; irský anonym,  
Poslední soud,  rukopis ze St. Gallen; 
Evangeliář z Lindisfarnu

rozpoznat a vysvětlit princip 
podřízenosti architektuře v 
malířství románského období

rozpoznat a vysvětlit 
princip uvolňování soch z 
architektonického celku

stylizace, geometrizace, zrcadlení, 
hierarchie, vertikální 
perspektiva, ikonografie 

symetrie, osy, jasnost, veřej, naddveřní 
trám, archivolta, tympanon, sloup, reliéf, 
stupňování,  pravidla kádru a prostoru
v kádru, socha, S-křivka

Kristus ve své slávě,  freska z hlavní apsidy 
San Clemente vTahullu, 12. st.; Mozaika z 
Otrantu; Tapisérie královny Matyldy, 11. st.; 
Beatus z Liebane,  Apokalypsa, Chartres, 
západní portál; Vizitace,  katedrála v Remeši; 
hraběnka Uta, katedrála v Naumburgu; 
Synagóga míru a katedrála ve Štrasburku

rozpoznat a výkresem 
naznačit rekonstrukci 
prostoru na gotickém obrazu

zdání objemu, chiaroscuro, modelace, zorný 
úhel, obrácená perspektiva, ideální 
prostor, geometrická perspektiva, 
geometrická tělesa, pohled z ptačí 
perspektivy

neznámý mistr, Horní Porýní,  Rajská 
zahrada,  1420; Bratři z Limburka,  Přebohaté 
hodinky vévody z Berry, Říjen, (Les tres riches 
heures du Duc de Berry)  XV. st.; Giotto,  Sv. 
František vyhání zlé duchy z Assisi,  XIV. st.;
A. Lorenzetti,  Dobrá a špatná vláda; J. van 
Eyck,  Snoubenci,  1424

vysvětlit vztah k tématu a 
kádru v gotickém malířství 
Istrie a Chorvatska

naturalismus, doslovné předvádění, 
ikonografie, sumárnost postav

Fresky ze Sv. Marije na Škrilinah,  XV. st.; Blaž
Jurijev Trogiranin, polyptych, Korčula, 15. st.
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interpretovat malířské 
dílo podle iluzivních a 
ikonografických prvků

prostor, kubický prostor, lineární 
perspektiva, zorný úhel, horizont, 
prostorové  plány, volumen, modelace, 
architektonické prvky, (sloup, 
pilastr, oblouk, klenba, výklenek), téma, 
světský, sakrální

P. Masaccio: Sv. Trojice; Sta Maria Novella, 
Florencie; Uccello,  Legenda o hostii; Piero
della Francesca, Pokřtění Krista, Bičování
Krista; Laurana,  Ideální město; Piero di 
Cosimo,  Simonetta Vespucci; Rafael,  
Athénská škola; Donatello,  reliéf sv. Jiří; N. 
Božidarević,  Zvěstování

rozpoznat a výkresem 
naznačit racionální řešení 
na obraze a reliéfu v 
renesančním umění

rozpoznat simultánní 
zobrazení na malířských 
dílech

formát, vzdušná perspektiva, rozměry, zlatý 
řez, současnost (simultánnost), formát 
(kádr), prostorové plány, časové rozpětí 
děje, význam (téma), socha, vysoký reliéf, 
nízký  reliéf, ukončenost, neukončenost

Masaccio: Penízek; Ghiberti: Zlatá
brána, Stvoření Adama a Evy, 
prvotní hřích,  vyhnání z ráje

rozpoznat a vysvětlit 
charakteristické rysy 
renesance na dílech 
chorvatských  renesančních 
sochařů

sloupy, oblouk, věnec, girlanda, reliéf, 
dekorace, portrét, naturalismus, 
individualita, výraz

Aleši, průčelí křtitelnice trogirské katedrály, 
Kapela bl. Ivana Ursiniho 
v Trogiru; J. Dalmatinac,  72 hlav,  Šibenik; 
Franjo Vranjanin,  Princezna; Duknović: Sv. 
Ivan,  Sv.Tomáš

rozlišovat druhy soch v 
renesanci a manýrismu podle 
stupně plasticity
a zpracování povrchu

socha, vysoký reliéf, nízký reliéf, plány, 
poloha, osy, dokončenost a 
nedokončenost

Donatello,  Prorok Jeremiáš; Luca della
Robbia,  Zpívající andělé; Michelangelo, 
David a Oplakávání s Nikodémem

rozlišovat a naznačit vztah 
architektury a sochy v 
kompozici celku v 
gotice a renesanci

architektura, socha, hranice otevřené - 
uzavřené, symetrie, osy, prostorové plány

Abraham i Melchisedech,  katedrála v 
Remeši;    Jacopo della Quercia,  Ilaria 
del Carretto;    Michelangelo,  hrobka 
Medicejských
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rozpoznat narativní vyj-
menovávání jako motiv

rozpoznat novou dynamiku v 
sochách a obrazech manýris-
mu

portrét - vztahy: narace, téma, mnohoznačnost 
tvarů

množství zorných úhlů, rotace; proporce, 
deformace, protáhlost;   portrét,  vztah 
postava /pozadí;   narace,  téma,  
mnohoznačnost  tvarů ,  figura serpentinata

Archimboldo, Léto; Bosch, Triptych
Poslední soud; Brueghel, Nesení kříže, 
Gianbologna,

Únos Sabinek; Parmigianino, 
Autoportrét;   
Pontormo, Snímání z kříže

rozpoznat a vysvětlit využití 
iluze ve výtvarném umění 
a architektuře renesance, 
manýrismu a baroka 

negace zdi,  sochařské prvky,  architektonické 
prvky,  malířské prvky,  využití iluze,  kontrast,  
otevřenost

Sixtinská kaple – Stvoření světa; Pal-
ladio,  Vila Rotonda, interiér,  
Pozzo, klenba Sv. Ignacia

porovnat iluzi prostoru na 
renesančních,  manýristických 
a barokních obrazech

horizontální,  symetrie,  plány,  osy,  hledisko,  
diagonála,  kubický 
prostor,  uzavřený - otevřený,  modelování,  focus 
(ohnisko),  geometrická perspektiva

Andrea dell Castagno,  Poslední 
večeře; Leonardo,  Poslední večeře; 
Tintoretto,  Poslední večeře;   
Velázquez,  Les Meninas

vysvětlit úlohu světla v 
barokním malířství

kontrast,  diagonála,  otevřenost,  centrum,  
nejasné hranice

Caravaggio,  Povolání sv. Matouše; 
Rembrandt,  Vzkříšení Lazarovo; 
Benković: Obětování Izáka;   
G. de la Tour,  Sv. Irena oplakává sv.
Sebastiana

rozlišovat témata v barokním  
a rokokovém malířství 

portret, pejzaž, enterijer, mrtva priroda C. Lorrain,  Krajina s obětí Apolonovi; 
Rembrandt,  Autoportrét;   
Vermeer, Geograf; Caravaggio, Mrtva 
priroda; Watteau, Ukrcavanje na Kiteru

porovnat klasicistní a roman-
tickou koncepci obrazu co se 
týče barvy a využití formátu

otevřené,  uzavřené,  vertikály,  horizontály,  
diagonály,  modelování,  kontrast

David,  Přísaha Horaciova;   
Delacriox, Svoboda vede lid na 
barikády;   Gericault, Vor Medúzy; 
Turner, Déšť,  pára a rychlost - Velká 
západní železnice

porovnat využití 
barev v realistickém a 
impresionistickém umění 

chromatická,  tónická, achromatická stupnice,  
kontrasty  barev,  impasto, lazurování

Daumier,  Pradlena; Manet, Snídaně v 
trávě; Renoir, Pod altánem v Moulin
de la Galette; Courbert,  Malíř v 
ateliéru; Monet, Katedrála v Rouenu

LIKOVNA 2012_CS.indd   23 20.3.2012   17:45:18



��
najít nové charakteristické 
rysy kompozice,  malířského 
rukopisu, barvy a linie 
v expresionismu a jeho 
předchůdcích 

impasto,  tlusté tahy štětcem, posun hlediska;  
deformace tvaru a prostoru

V. Gogh, Noční kavárna, Munch,  Tři 
dívky na mostě; Nolde,  
Duchové

rozpoznat změny v 
chorvatském malířství konce 
19. st. a  první poloviny 20. 
století

pestrá škola, symbolismus,  expresionismus;   
secese,  mnichovská škola

V. Bukovac, C. Medović;
M. Kraljević, M. Rački,  
J. Račić; B. C. Sessija,  
E. Vidović, O. Herman, Becić

vztah mezi 
postimpresionismem a 
kubismem

polyperspektivnost (více hledisek),  plocha,  
zdrobňování, geometrická 
tělesa,  geometrické útvary,  obrys,  modulace,  
modelování

Cezanne, Mrtva priroda s Kupidonom 
Brdo Sainte-Victoire; Picasso, 
Autoportret, Gospođice iz Avinjona; 
Maska, Dogon

rozlišovat figuraci a abstrakci 
a lyrickou a geometrickou 
abstrakci v 
malířství a sochařství

otevřené-zavřené;   téma,  iluze prostoru,  znak,  
realita  barev,  linie,  plocha,  geometrické 
útvary;   textura,  tašismus, geometričnost,  
expresivita

Mondrian,   Kompozice; Kandinskij, 
Kruh na černé;   M. Detoni,   Fantazie 
zchátralé zdě II; Jo Klek (Josip Seissel),   
Pafama;   Murtić,   Highway; Picelj,   
Kompozice,  1951; Knifer,   Meandar; 
Brancusi,   Ryba,  Plavovlasá černoška

rozlišovat abstrakci a figuraci 
v malířství

barva ,  plocha,   linie,  iluze prostoru,  plány,  
téma,  znak,  realita

Gauguin,  Dekorativní krajina;   
Kandinskij, Kruh na černé;  Maljevič,  
Rudá jízda

rozpoznat prvky kubismu v 
uměleckých směrech 20. st.

plochy,  geometrická tělesa,  postava-pozadí Delaunay,   Na počest Bleriotovi; Boc-
cioni,   Jedinečné útvary kontinuity a 
prostoru; Duchamp,  Akt sestupuje po 
schodech;   Lipchitz,  Člověk s kytarou;   
F. Marc, Krajina

rozlišovat abstrakci a figuraci 
v sochařství

osy,  obrys,  konvexně-konkávní hmota,  povrch,  
hmota zobrazená jako linie, dutost, téma

Henry Moore, Ležící postava;   
Giacometti,  Procházka; Brancusi, 
Plavovlasá černoška,
Narcis, Ryba; Arp,  Konkrece

rozpoznat hlavní rysy 
futurismu, metafyziky a 
surrealismu v malířství a 
sochařství, kinetické objekty

kontinuita prostoru a akce, destrukce a kreace,  
svoboda a determinace, simultánnost, sukcese,  
pohyb, motor, mobil, abstraktní-figurativní 

Balla, Děvčátko utíká, 1912;   
De Chirico, Tajemství hodin, 1911;   
Klee, Ochránkyně, 1931; Chagall, Rudé 
slunce; Dali, Trvalá vzpomínka
G. Severini, Tanečnice v baru Tabarin;   
Calder, Mobil; Tingely, Fontána, Basilej;   
N. Schöffer, Spaciodynamická věž
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umění 20. st.  a montáž 
materiálu

umělecký proces, zadaný nebo hotový materiál,  
význam, tvar, spojování, ready-made, koláž, 
asambláž

Huan Gris, Fantomas; Marcel
Duchamp, Fontána; D. Spoerri: 
Odaliska v částech (Falešný bleší trh);
Cesar, Komprese; Mladen
Stilinović, Rudý chléb

porovnat podobnost a rozdíly 
mezi fotografií a obrazem

kádr, čas, pohyb, fáze, obrys, postava-pozadí,  
stupňování, geometrie, symetrie; 
fotografie, plocha, světelná skvrna

M. Duchamp, Akt sestupuje po 
schodech, Muybridge, Člověk 
sestupuje; H. Cartier Bresson, Za Saint-
Lazare, 1932

analyzovat použití barev na 
obrazech expresionistických 
směrů 
20. st. (fauvismus,  Most,  
Modrý jezdec,  nová 
objektivita a abstraktní 
expresionismus)

barva, figurace, deformace, tah (gesto), postava-
pozadí, hranice, kontrast, modulace, plocha,  
otevřené-zavřené

Matisse, Červený pokoj; Kirchner,   
Ženy na ulici; Mucke, Výkladní skříň; 
Grosz,  Město; William de Kooning, 
Žena; Pollock, Kráva,  Číslo 1,   Číslo 8

ukázat na společné rysy 
ilustrované povídky (stripu),  
fotografie a filmu 

kádr, časový průběh, translace, téma, narace-
vyprávění, význam, transformace 

Maurović,  Černý kocour; John Ford,  
Poštovní dostavník; Bunuel,   
Andaluský pes; Pratt,  Corto Malteze; 
Mirko Ilić, Svisle a vodorovně; Stieglitz,   
Doroty Norman

vysvětlit,  jakým způsobem 
přitahuje pozornost diváka 
technika pop-artu a op-artu 

sítotisk, multiplikování,  transformace,  optický 
klam,  vliv dizajnu

A. Warhol, Polévka od Campbel Soup 
Company; Rauchenberg, Postel; 
Lichtenstein, Šálek a podšálek II,   
Vasarely: Zebry; Warhol: MM

poukázat na vzájemnou 
spojitost kompletního 
vizuálního prostředí v dílech 
konceptuálního umění,  
happeningu a performance

ideovost,  celkovost,  transformace 
každodennosti;   video

Paik, TV Buddha; Iveković, Martinis,  
Pohádka o čaji; Martinis, Pohled na 
druhý pohled; Cindy Sherman, Bez 
názvu #96; Vaništa, Nekonečná hůl; 
Joseph Kosuth, Jedna a tři židle

vysvětlit umění land-artu ve 
vztahu k prostředí

vysvětlit umění land-artu ve vztahu k prostředí Smithson,   Spirála; D. Rakoci,   Akvarel
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