
HINTERGLASMALEREI 

Spojení nábo?enských motiv? a malby na 
rubovou stranu skla má p?vod u votivních 
oltá??, kterých se v??ící dotýkali. Barva 
byla pod vrstvou skla dob?e chrán?na.  
Zárove? technika umo??uje pou?ití 
plátkového zlata, které také z?stává 
chrán?né. 
Podmalba na skle se neprosv?cuje, 
naopak se pracuje s dopadajícím sv?tlem, 
zadní strana je v?t?inou zakrytá. 

DANIEL A IGNÁC PREISSLEROVÉ

Na p?elomu 17. a 18. století se d?le?itým 
centrem podmalby na skle stala dílna otce 
a syna Preisslerových. D?íve se v?echna 
tvorba p?ipisovala synovi Ignácovi, Daniel 
se dlouho pova?oval za tv?rce v lidovém 
stylu. Prokázalo se, ?e Daniel byl autorem 
stylu tzv. Kun?tátské ?koly a mnoha d?l v 
typickém stylu dílny. 
Preisslerovi ryli hrotem do ?erného nebo 
?erveného lavírování, rytinu podlo?ili 
plátkovým zlatem.

SVATÁ STAROSTA

Traduje se, ?e svaté Starost? narostl knír 
poté, co se modlila k Je?í?i Kristovi, aby se 
nemusela provdat za otcem zvoleného 
?enicha. Otec nechal dceru uk?i?ovat. 
Výjev zaznamenává chvíli zázraku, kdy 
mu?ednice vyjád?ila p?íze? houslistovi tím, 
?e si nechala sklouznout st?evíc z nohy.

S. VILGEFORTIS  Daniel Preissler

                 1700 - 1710
                        Kun?tát

ZAMYSLI SE 

P?edstup p?ed malbu a zamysli se nad 
výjevem?
Kdo je svatá Starosta uprost?ed obrazu? 
Jaký byl význam sv?tc? v barokních 
?echách (probíhala rekatolizace a b?hem 
t?icetileté války mnozí opustili k?es?anství 
úpln?)? 
Jaké paralely ke k?es?anským kult?m lze 
nalézt v sou?asné popkultu?e? 

Pro? myslíte, ?e se vousatá sv?tica stala 
oblíbenou zrovna v dob? temna?  



ZVLÁDNE? VE VÝSTAV? NALÉZT SVATOU 
STAROSTU (pokud ne, pom??e ti obrázek 
vpravo)?

KDO BYLI DANIEL A IGNÁC 
PREISSLEROVÉ?

JAK SE JEJICH TVORBA LI?Í OD DAL?ÍCH 
?KOL PODMALBY NA SKLE 
P?EDSTAVENÝCH NA VÝSTAV??

JAKÉ MOTIVY BYLY PRO JEJICH DÍLNU 
TYPICKÉ?

NA JDI A NAKRESLI ORNAMENT, KTERÝ 
T? ZAUJAL. MOHL MÍT TAKÉ JINOU NE? 
DEKORATIVNÍ FUNKCI?

JAK VNÍMÁTE ?ENSKÝ KNÍREK?  VADÍ 
VÁM, KDY? JSOU LIDÉ JINÍ?

DOKRESLI DRUHOU ?ÁST GALERIE.



Zdroje:

BRO?KOVÁ Helena, V lesku zlata, v zá?i barev: Um?ní podmalby ze sbírek UPM v Praze. Praha. Um?leckopr?myslové 
Muzeum v Praze.  2020 [Katalog a úvodní text k výstav?]

BRO?KOVÁ Helena, Podmalby ve sv?tle barokních inventá?? východo?eské ?lechty neboli exempla trahunt, Orlické hory a 
Podorlicko 19/2013

?ERNOVSKÁ Jana, Hans Jacob Sprüngli - Podmalba s Venu?í a Kupidem. Praha. Univerzita Karlova. 2017 [seminární 
práce]

COLE Yussef, The Digital Baroque. Heterotopias 005. 2018, s. 32-44

Museum of London, Wilgefortis |  London?s Queer Objects [online]. 2. 4. 2020 [cit. 10. 4. 2020]. Dostupné z 
https://www.youtube.com/watch?v=tPqpyK8Nju8

ORNAMENT, GENDER A BAROKO
Podklady pro u?itele k pracovnímu listu S. Vilgefortis
 Vypracoval Václav Pata na základ? podklad? k výstav? 
V lesku zlata, v zá?i barev. Um?ní podmalby na skle ze sbírek UPM
Ar t efak t . Sv. St arost a (1700?1710) z dílny Daniela Preisslera (1633?1733)

1. P?ed náv?t ?vou výst avy

Artefakt nám nabízí hned n?kolik okruh?, kterým 
se m??eme v?novat. 
Jako první p?ichází na mysl hodina d?jepisu a 
téma rekatolizace ?ech v dob? pob?lohorské. 
Tomuto tématu se v?nuje také ?ást cyklu Toulky 
?eskou minulostí ?eského rozhlasu na základ? 
knih Petra Hory Ho?ej?e. O za?átku inkvizice a 
metodách Dona Juana Caramuela z Lobkovic se 
lze do?íst v 467. ?ásti cyklu.  Dobu barokních ?ech 
dob?e zachycuje také film ?áblova Past od 
Franti?ka Vlá?ila. Základní literaturou k pochopení 
barokní mentality je Bílá Hora (Josef Peka?, 1921). 
Pokud se chceme v?novat p?ímo oblasti 
východních ?ech, kde se nachází i Kun?tát (dnes 
Orlické Záho?í) kde p?sobila dílna mistr? 
Preissler?, je zajímavým sledovat selská povstání. 
K tomu z roku 1628 lze nalézt pramen na 
stránkách kulturadobruska.cz

V dob? barokní se velké oblib? t??ily r?zné kulty, 
které v zásad? dávali mo?nost si najít svého 
svatého. Otevírá se nám téma identit a 
individuality. M??eme se bavit o sou?asných 
ikonách, které nás inspirují svou odli?ností. Zde 
se dá ?ák?m poodhalit empatická síla k?es?anství, 
které jim, podobn? jako dnes t?eba komiksy, 
nabízelo p?íb?hy odporující tomu, co se bralo za 
normální.    

Nap?íklad Svatá Starosta (latinsky Wilgefortis, 
n?kdy Vilgefortis) se zasv?tila Je?í?í Kristovi, a 
proto se odmítla provdat, kdy? jí otec na?el mu?e. 
Starosta u? byla nev?stou Krista. Modlila se k 
n?mu a on jí p?es noc nechal nar?st plnovous. 
Otec jí pak dal uk?i?ovat. Legenda ukazuje sílu víry 
této panny a vedla k tomu, ?e se stala patronkou 
?en, které si p?ály být osvobozené od necht?ných 
b?emen man?elství. Svatá Starosta se objevuje ve 
videu Londýnského muzea z ?ady London's Queer 
Objects.

Ve výtvarné výchov? se nabízí baroko a barokní 
estetika. Vzniklo z pot?eby církve vytvo?it díla, 
která p?sobí na diváka. Um?lecké dílo se stalo 
slovem Bo?ím (Yussef Cole, 2018).  Teoretik um?ní 
Agucchi v roce 1615 popsal p?írodu jako 
nedokonalou, n?co vylep?itelného um?lcem, 
který mohl vybrat nejlep?í ?ásti (Agucchi in Cole). 
D?raz je kladen na p?sobivost, optické klamy, 
vizuální vypráv?ní. I u Sv. Starosty nalezneme 
p?íb?hový element v podob? houslisty. Krása 
nabyla na d?le?itosti. Ornament má ?asto p?sobit 
hlavn? luxusn? ne? aby m?l praktický d?vod. 

2. Ve výst av?

Pracovní list se slo?í na t?etiny. Obsahuje n?které 
základní informace o artefaktu (o Sv. Starost?, 
autorech díla a technice podmalby na skle) a 
rychlé kreativní úkoly, ke kterým ?áci pot?ebují 
tu?ku a trochu ?asu.
Ur?it? doporu?uji nahlédnout do katalogu výstavy 
umíst?ného u vchodu.

https://dvojka.rozhlas.cz/467-schuzka-zapas-o-dusicky-7938565
https://dvojka.rozhlas.cz/467-schuzka-zapas-o-dusicky-7938565
https://dvojka.rozhlas.cz/467-schuzka-zapas-o-dusicky-7938565
http://www.kulturadobruska.cz/e_download.php?file=data/editor/20cs_16.pdf&original=selske_povstani.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tPqpyK8Nju8
https://www.youtube.com/watch?v=tPqpyK8Nju8
https://www.youtube.com/watch?v=tPqpyK8Nju8


3. Výt varné zadání: Dekorat ivní podm alba

Zde se budeme v?novat okolí samotného výjevu. Medailon se svatou Starostou obklopuje hustý dekor 
akantových rozvilin. Ka?dý ?ák má za úkol vytvo?it sv?j vlastní dekor. P?i práci by si m?li ?áci uv?domit (a 
u?itel ve svém hodnocení), jak pracují se symetrií, naru?ením symetrie, opakováním motivu, dominantním 
prvkem. Zárove? by bylo dobré, aby se úkol ze znakové úrovn? dostal na symbolickou. Docílíme toho tím, ?e 
ka?dý ?ák si vybere stavební prvek (v?tve, hady, vlasy? ), z kterého jinak abstraktní dekor vytvo?í. 

Výt varná ?ada: Ornament

Nám ?t : Osobní významy v dekorativním artefaktu

Cíl: P?iblí?it ?ák?m techniku podmalby na sklo, dekorativní proud ve výtvarném um?ní a nechat je se 
zamyslet nad významem  a propracovaností svých dekor?.

Cílová skupina: 7. - 9. t?ída

Inspira?ní východiska: Sv. Starosta od Daniela Preisslera, st?edov?ké iniciály, skytské a vikingské 
?perky, Alfons Mucha, Petr Kví?ala

            No. 2 od Petra Kví?aly

Technika: Podmalba na sklo

Pom ?cky: Sklo (ideální je t?eba ráme?ek na obrázky), tempery nebo akrylky, kus houby na nádobí, 
mince, alobal, lepidlo nebo lepenka na p?ilepení alobalu

Fáze: 

Motivace: 
a) Náv?t?va výstavy V lesku zlata, v zá?i barev. 
b) Ukázky r?zných ornamentálních motiv? v hodin?. Dá se p?edem mluvit o funkci ornamentu ? ta je 
hlavn? estetická. Zeptal bych se d?tí, jestli mají doba sváte?ní porcelán a jestli z n?ho pijí. 

Zadání úkolu: 
Vytvo? ornament, který pro tebe bude n?co znamenat. Vyber si n?co, co ti je blízké a pou?ij to jako 
základní stavební prvek ornamentu. Ten lze vytvo?it nap?íklad rytmickým násobením prvku nebo jeho 
variováním. 

Realizace: 
1. Nejd?íve si ?áci nabarví zadní stranu skla tmavou barvou. 
2. Potom si na papír navrhnou sv?j dekor. Dekor staví z jednoho stavebního prvku (v?tví, vlas?, list?, 
had? ? podlouhlé a variabilní prvky jsou ideální).
3. Po zaschnutí barvy a schválení ornamentu u?itelem ho vyryjí mincí nebo jiným tvrdým tupým 
p?edm?tem ? ten?í p?edm?t umo?ní v?t?í mno?ství detail?. M??eme pou?ít víc p?edm?t? o r?zných 
?í?kách. Techniku rytí do barvy pou?íval také mistr Preissler p?i tvorb? dekoru na Sv. Starost?. 
4. Zadní stranu p?ikryjeme vrstvou hliníkové fólie. Sna?íme se jí v procesu nepoma?kat. Sklo p?itla?íme 
a podél hran odtrhneme p?ebyte?nou fólii. Po krajích p?ilepíme lepící páskou a hotové dílo za?istíme. 
Pokud jsme pou?ili sklo z rámu na obrazy, lze podmalbu vrátit do rámu bez lepení.

Reflexe: 
Spole?ná diskuze nad vzniklými díly. Hodnotíme, jak jednotlivé ornamenty vystihují ?áky, symetrii nebo 
asymetrii ornament?, v?rnost návrh?m. ?áci mluví o tom, co jim v technicky náro?ném úkolu d?lalo 
problémy a jak p?istupovali k vytvá?ení dekoru. 

Klí?ová slova: Ornam ent , dekorat ivní proud, baroko, podm alba na sk le, ryt í



Obrazová p?íloha p?ibli?n? odpovídá 
jednot l ivým  bod?m  realizace. 
Neúsp??n? jsem zkusil víc vrstev barvy, 
výsledku to spí? u?kodilo. Taky bych na 
odrývání p?í?t? pou?il jiný p?edm?t. 
Mince se ukázala nep?esná a nevhodná 
na tvorbu drobn?j?ího dekoru.

1.

2. - 3. 

4. 

5.

Práce je sou?ástí výzkumného programu 
PROGRES Q17, P?íprava u?it ele a 
u?it elská profese v kont ext u v?dy a 
výzkum u /Gramotnost/Vizuální 
gramotnost. Vznikla v kursu Galerijní a 
muzejní edukace pod vedením doc. 
PhDr. Marie Fulkové, Ph.D., 2020.
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