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Botanické uměmí  Květiny na oděvech  

 Ovládnutí technik velkých umělců, architektů a návrhářů   Historie módního designu – jak se používají květiny  

 Cíl: Poznat velké umělce, řemeslníky a návrháře a chápat historický a kulturní vývoj jejich 
umělecké formy.  
 
Použijte webovou stránku Botanické umění a umělci k prozkoumání významných 
historických a současných botanických umělců, jako například  
• Alexander Marshal (1620-1682) 
• John Dunstall (1644–1675) 
• Elizabeth Blackwell (1707-1758) 
• Sydney Parkinson (1745 - 1771)  
• Anne Pratt (1806-1893)  
• Walter Hood Fitch (1817 – 1892) 
• Marianne North (1830 – 1890) 
• Victoria Braithwaite (1973- ) 
 
Žáci by měli vybrat umělce a popsat, proč si jej vybrali.   
• Co je přitahuje na stylu vybraného umělce?  
• Jaká technika byla použitá k vytvoření obrazů?  
• Vypovídá styl umělce o kultuře a době, ve které žil 

nebo žije? Jak?  
• Nasbírejte na školním pozemku rostliny a použijte je 

k replikaci daného uměleckého stylu.  
 
Zdroje: 
Webová stránka Botanické umění a umělci: https://www.botanicalartandartists.com  
 
Kritéria úspěchu: 
ü Dokáži vysvětlit a popsat, proč se mi líbí dílo daného umělce  
ü Dokáži identifikovat techniky a materiály potřebné k replikaci daného uměleckého 
stylu. 
 
 

 Cíl: Prozkoumat květiny v módě napříč historií a vyrobit vzorník pro současný oděv.  
 

• Egypťané jsou považovaní za první floristy, k dekoraci 
oděvů používali skutečné květy a každá květina měla 
symbolický význam.  

• Řekové, Římané a Byzantinci také používali květiny jako 
ozdoby do vlasů a pro oslavy.  

• Od dob středověku začaly být látky s květinovým 
vzorem používané zámožnými lidmi. Tyto látky byly 
většinou tkané nebo vyšívané. 

• Od 12. století se látky bohatě vyšívané květinovými 
vzory používají na celém světě od středního východu, 
Asie a také na japonská kimona.  

• ‘Květinová síla’ 60. let. 
• K přenesení tradice do současnosti srovnejte svatební výšivku královny Elizabeth se 

svatebním závojem Megan Markle. Tato výšivka znázorňovala květy charakteristické 
pro každou zemi společenství.    

• Žáci s pomocí svého průzkumu a pozorování živých rostlin na pozemku nebo v 
zahradách vytvoří vzorník výšivek pro současný oděv, vysvětlí také význam svých 
vybraných květin.  

 
Na internetu naleznete řadu zdrojových 
materiálů, včetně historických obrazů a fotografií 
z moderní doby.  
 
Kritéria úspěchu 

ü Dokáži vysvětlit, kdy a proč byly květinové vzory používané napříč historií ke 
zdobení oděvů.  

ü Dokáži vysvětlit,  proč se mi líbí dílo umělce, který využívá květiny ve svém 
designu. 

ü Dokáži použít řadu technik k vytvoření květinového vzoru na různých 
materiálech. 

 

Květiny v historii módy 
 


