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3.1.1 Podobizna dcery Karoly

Obraz Podobizna dcery Karoly (obr. 21) byl vytvo en v období vyvrcholení 
výtvarn -výrazových a technických malí ských kvalit um lcovy tvorby. Každý 
výrazový prost edek je obsahov  i kompozi n  dokonale zd vodn ný a význa-
motvorný. M kké sv tlo na d tské tvá i a od vu, tmavé pozadí, plod v ruce jako 
koloris  cký a symbolický akcent vyjad uje istotu a nad ji d tství. Všechno, 
spolu s barevn -sv telnou modelací objem  a citlivou charakteris  kou povrcho-
vých kvalit, sv d í o dokonalém malí ském mistrovství, ale i hlubokém vztahu 
autora k portrétované (Státní galerie v Banské Bystrici, 2005).

 Cíle ak  vity:
 Seznámit d   s výtvarným um lcem Dominikem Skuteckým a pojmeno-

vat jeho obraz Podobizna dcery Karoly.
 Vlastními slovy vyjád it pojem portrét.
 Nakreslit portrét jiného dít te.
 Projevit pozi  vní emoce p i kreslení portrétu jiného dít te a jeho obdaro-

vání.
 Vyjmenovat aspo  t i p edm ty, které pot ebujeme, abychom vytvo ili 

kompozici, jako je na obraze D. Skuteckého Podobizna dcery Karoly (nap . 
šaty, klobouk, pomeran …).

 Vizuáln  interpretovat (inscenovat) obraz D. Skuteckého Podobizna dcery 
Karoly (spolu s u itelkou a ostatními d tmi).

 Materiální didak  cké prost edky: katalog Státní galerie v Banské Bystrici, 
reprodukce obrazu Podobizna dcery Karoly, šaty, klobouk, tmavé tex  lní 
záv sy, pomeran , digitální fotoaparát, výkresy, pastelky.

Průběh aktivity:

U itelka p inesla d tem katalogy s obrazy Dominika Skuteckého a povypráv la 
jim, kdo byl tento malí . Na fotogra  ích na interak  vní tabuli jim ukázala jeho 
auto portrét a vilu, v níž žil v Banské Bystrici. Také jim pov d la, že ve vile Domini-
ka Skuteckého je dnes vystaveno mnoho jeho obraz , které b hem života nama-
loval.

Poté u itelka soust edila pozornost d   na obraz Podobizna dcery Karoly, 
který jim také promítla na interak  vní tabuli. 
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54 Um lci v mate ské škole

U: Kdo je na tomto obraze namalovaný?
D: Jeho dcera.
D: Dcera.
D: Dcera.
(Všechny d   vyk ikovaly, že je to dcera).
U: í je to dcera?
D: Jeho.
D: Dominikova.
U: Pana Dominika. Kolik je jí asi let?
D: Šest.
D: Sedm.
D: Osm.
D: Dev t.
U: Myslíte si, že už chodí do základní školy?
D: Ne.
D: ty i.
D: P t.
U: Zdá se vám, že ješt  chodí do školky, nebo už do školy?
D: Do školky.
D: Takže jí m žou být ty i.
D: P t.

Následoval rozhovor o tom, co bychom pot ebovali, pokud bychom cht li vytvo-
it podobný obraz, jako je Podobizna dcery Karoly, bez malování – zahrát si na 

obraz. D   spontánn  reagovaly na zadanou úlohu a hledaly ve t íd  (dop edu 
p ipravené) v ci, které by pot ebovaly na vytvo ení živého obrazu (obr. 21). 

Následovala diferencovaná práce d  . D   m ly nakreslit portrét pro dívku, 
která m la v ten den narozeniny39, p i emž dívka spolu s u itelkou inscenovaly 
obraz (obr. 22, 23). Na oslav  narozenin každé dít  obdarovalo oslavenkyni, p e-
vle enou za dceru D. Skuteckého z obrazu, nakresleným portrétem. Následoval 
narozeninový tanec s „Karolou“ (obr. 24). 

39 V mate ské škole se každoro n  realizuje projekt „Oslava narozenin dít te“ (blíže Krupová, 
Rochovská, 2016, s. 79–83). P i oslav  d   p ipravují dáre ek v podob  kresby, ze které lami-
nováním vznikne leporelová knížka. Sou ás   knížky jsou i fotogra  e z oslavy (blahop ání, 
ovocná hos  na a tanec s oslavencem). U itelka p i p íprav  ak  vity Podobizna dcery Karoly 
navázala na tento projekt  m, že oslavenkyni zapojila do vizuální intepretace obrazu a d   jí 
vytvo ily portrét jako dárek k narozeninám.

umelci_v_ms_zlom.indd   54umelci_v_ms_zlom.indd   54 8.11.2016   8:45:238.11.2016   8:45:23



55Eduka ní projekt

Obrázek 21 Hledání v cí k interpretaci obrazu 

  
Obrázek 22 Obraz Podobizna dcery  Obrázek 23 Interpretace obrazu
Karoly (Státní galerie v Banské Bystrici,  Podobizna dcery Karoly
2005) 
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