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JARNÍ KURZY 2022 – UMĚNÍ A MÉDIA KOLEM NÁS 

 

MÉDIA PRO KAŽDÝ DEN 

Média kolem nás 

ADÉLA PLEŠINGROVÁ, 24. 6. 2022 

Média jsou v dnešní době velmi rozšířená 

a představují fenomén, který hraje v našich 

životech relativně významnou roli. Díky nim 

máme možnost naplnit svůj volný čas, vzdělávat 

se, komunikovat, pracovat, relaxovat, dozvídat se 

nové informace, slouží také jako prostředek 

odpočinku, regenerace, zábavy a mnoho dalšího. 

Média v našich životech plní různorodé funkce, 

mají odlišnou intenzitu a účinky. V předchozích 

sto padesáti letech obsadila audiovizuální média 

(fotografie, film, rozhlas, televize, multimédia) 

postupně prostor lidského vnímání původně 

vyhrazený klasickému umění. Velkou roli sehrál 

vynález fotografie v roce 1839 a vznik filmového 

průmyslu s celosvětovým vlivem rozhlasu 

ve dvacátých letech 20. století. V šedesátých 

letech se stala televize masovým médiem 

a v devadesátých letech jí začal konkurovat 

internet. V současnosti média nahrazují umění 

a umění reaguje na média. 

 

 

MASMÉDIA 

 
VLTAVSKÁ – UMĚNÍ V METRU: NÁSTĚNNÁ MALBA 

Národní galerie Praha 

NELA HAKLOVÁ, 24. 6. 2022 

Začátkem května jsme obdrželi zprávu o jarních 

kurzech, které se každoročně konají na konci 

školního roku obvykle v předposledním týdnu. 

Každý rok máme na výběr celkem ze tří kategorií. 

Letošní nabídka se zaměřila na sport a zdravý 

životní styl, multikulturní výchovu a mediální 

výchovu. Nás nejvíce zaujal kurz Artissimo 

mediale, který se zaměřoval na vztah médií a 

umění. Hned první den nás čekal výlet do Národní 

galerie v Praze. Sraz jsme měli v Praze na zastávce 

Vltavská. Naším prvním úkolem, bylo sledovat 

umění kolem nás. Na první pohled naši pozornost 

upoutaly umělecká fontána, malby a koláže na 

okolních zdech. Cestou do galerie jsme viděli 

pouličního umělce, který hrál na svou harmoniku 

a překrásný římskokatolický farní kostel svatého 

Antonína Paduánského. V galerii na nás již čekala 

paní průvodkyně, se kterou jsme navštívili 

expozici s názvem 1796–1918: Umění dlouhého 

století. V rámci této interaktivní prohlídky každý 

z nás obdržel pracovní list a krabici s indiciemi 

k danému dílu.  

 
 

Následně jsme měli popsat, co vidíme 

na přiděleném obraze a emoce, kterými 

na nás působí, souvislost s indiciemi 

a případnou podobnost s dalším obrazem, 

který měl přidělen někdo jiný. Posléze jsme 

naše práce prezentovali ostatním účastníkům 

kurzu. Mezi obrazy, které jsme měli přidělené 

patřily následující umělecká díla: Těhotná 

žena a smrt (Egon Schiele), Vlastní 

podobizna s otcem (Pepa Mařáková), Panna 

(Gustav Klimt), Svatý Šebestián (Bohumil 

Kubišta), Oldřich a Božena (František 

Ženíšek), Vražda v domě (Jakub 

Schikaneder). Také jsme procházeli kolem 

známějších obrazů, jako autoportrét Pabla 

Picassa, Dvojbarevná fuga od Františka 

Kupky a obrazu Gismondy od Alfonse 

Muchy. Po krátké přestávce jsme navštívili 

ještě výstavu Digitální blízkost, která se 

zabývala tím, jak se po virtuální zkušenosti 

mění pojetí našeho soukromí a jaký vliv to má 

na naše blízké vztahy. A tím jsme ukončili 

první den našich jarních kurzů. 
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PAMÁTNÍK BEDŘICHA SMETANY 

Návštěva Obříství 

Umění a média 

ŽIVOTOPIS 

Bedřich Smetana 
ADÉLA PLEŠINGROVÁ, 24. 6. 2022 

 Bedřich Smetana (2. března 1824, Litomyšl – 

12. května 1884, Praha) byl významný český 

hudební skladatel období romantismu. 

Pocházel z poměrně zámožné sládkovské 

rodiny, ale od raného mládí se věnoval hudbě, 

zejména hře na klavír a kompozici. Po studiu u 

Josefa Proksche od roku 1847 působil v Praze 

jako koncertní klavírista a hudební pedagog, 

v letech 1856–61 pak jako dirigent a učitel 

hudby ve švédském Göteborgu. Po návratu 

do Prahy se mnohostranně zapojil do českého 

společenského a kulturního života, a to i jako 

hudební kritik, jako první kapelník 

Prozatímního divadla v letech 1866–74 

a zejména jako operní skladatel. V padesáti 

letech zcela ohluchnul, ale i po ztrátě sluchu 

dokázal složit řadu vrcholných děl. Jeho 

choroba se postupně zhoršovala a přešla 

v šílenství; zemřel v pražském ústavu 

pro choromyslné. V duchu pozdního národního 

obrození usiloval o vytvoření svébytného 

českého hudebního stylu na základě domácích 

i soudobých světových podnětů. Hlavním 

hudebním vzorem mu byl Franz Liszt. Svými 

osmi dokončenými operami různých žánrů 

položil základ českého repertoáru; největší 

popularity, a to i ve světě, dosáhla komická 

opera z venkovského prostředí Prodaná 

nevěsta, která je považována za prototyp české 

národní opery. Z dalších skladeb jsou 

nejznámější cyklus symfonických básní Má 

vlast a smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého 

života“. Vedle toho napsal také četné klavírní 

skladby a sbory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNA FÍČKOVÁ, 24. 6. 2022 

Druhý den nás čekal výlet do Obříství, 

návštěva domu Bedřicha Smetany a skupinová 

práce. Ráno jsme se všichni sešli na autobusové 

zastávce Obříství, Štěpánský most a dále jsme 

společně pěšky pokračovali do obce, kde jsme 

se rozdělili do skupin, které se měli zamyslet a 

diskutovat nad tématy, která se týkala médií a 

umělců. Měli jsme se například přemýšlet nad 

otázkami: Co je to umění? Jaký je cíl umění? 

Jaký význam má umění? Jaká je role médií? Co 

se nám snaží říct fotografie od Cindy 

Shermanové? Poté jsme pokračovali k domu 

Bedřicha Smetany. Cestou jsme zjistili, jak 

velké Obříství ve skutečnosti je. Procházeli 

jsme také kolem malebné roubenky českého 

básníka, prozaika a novináře Svatopluka 

Čecha. Po zdlouhavější cestě na nás čekala 

slíbená komentovaná prohlídka menšího 

muzea v domě Bedřicha Smetany. Prohlídka 

byla velice zajímavá a poutavá, dozvěděli jsme 

se spoustu nových informací. Také jsme měli 

možnost vidět rodokmen Bedřicha Smetany, 

jeho dopisy, které posílal nejen své rodině a 

klavír, na který dříve hrával. Další místnosti 

v podkroví byly věnovány různým tématům.  

První místnost se zabývala archeologickými 

nálezy v Obříství a okolí. Měli jsme možnost si 

prohlédnout nádoby a kostěné jehlice z období 

pravěku. Následující místnost byla věnována 

českému tělocvičnému spolku Sokol. V této 

místnosti nás zaujala skříň plná nejrůznějších 

medailí, pohárů a ocenění za sportovní výkony. 

Poslední místnost byla zaměřená na místního 

kronikáře Miroslava Sígla. V této místnosti se 

nacházelo několik kronik a knih, které vydal. 

Tento výlet jsme zakončili návštěvou místní 

cukrárny a diskusí o vlivu masmédií a možná 

rizika s nimi spojená. 
 

                

 
 
DŮM BEDŘICHA SMETANY V OBŘÍSTVÍ 
 

 

BUSTA BEDŘICHA SMETANY V OBŘÍSTVÍ 
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NA ZÁVĚR 

Zhodnocení kurzů 

REDAKCE, 24. 6. 2022 

Díky tomuto kurzu jsme navštívily místa, kam 

bychom se sami nevydaly a která stojí za to 

navštívit. V průběhu těchto kurzů jsme se také 

dozvěděly spoustu zajímavých a užitečných 

informací jak o uměleckých dílech, životě 

Bedřicha Smetany, tak o vlivu médií na náš 

každodenní život. Velmi nás zaujaly diskuse, 

ve kterých neexistovala správná ani špatná 

odpověď, záleželo pouze na našich názorech a 

úhlu pohledu. Jediné, nám na tomto kurzu 

chybělo je více aktivit, pokud možno ve 

skupinkách, ale kurz jsme si i přesto užily. 

Také bychom chtěly poděkovat vedoucím 

tohoto kurzu za společně strávený čas. Naše 

celkové hodnocení je:   

 


