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1 mÉ dosavadní dílo v konteXtu speCialiZaCe

Ilustrace mě obklopovala již od útlého dětství. Zásobena nepřeberným 
množstvím knih v domácí knihovně jsem trávila celé dny jejich prohlížením, 
nejčastěji tedy obrazovými encyklopediemi. Vždy mě fascinovalo, jak někdo 
dokáže vlastní rukou – kresbou či malbou vypodobnit podobu či daný 
charakter předmětu, živé bytosti. 

Velmi záhy jsem se tak rozhodla, že bych něco takového také chtěla umět. 
Proto jsem od 3. třídy základní školy začala navštěvovat výtvarný obor na ZUŠ 
Václava Talicha v Berouně, kde tento obor vedl pan Jiří Kreissl. Jeho hodiny 
pro mne byly vynikající průpravou ve výtvarném oboru, postupně jsem zača-
la pronikat do dějin umění, kde mě nejvíce oslovila tvorba Salvatora Dalího 
a Reného Magritta. Nějaký čas jsem se snažila napodobovat jejich styl a vy-
mýšlet si vlastní snové světy. 

Později, na doporučení p. Kreissla, jsem si podala přihlášku na pražskou 
Střední uměleckou školu Václava Hollara, kam jsem se k mému překvapení 
dostala a začala jsem studovat obor Grafický design. Naštěstí tento obor ne-
byl soustředěn jen čistě na grafický design, ale byl to průřez celým širokým 
odvětvím výtvarného umění – přes klasické grafické techniky, figurální kresbu, 
modelování, fotografování, typografii atd. 

Během studia jsem si čím dál tím více uvědomovala, že raději, než jen 
vytváření grafických návrhů v počítači, mám klasickou kresbu. 

První větší zkušenost s ilustrací knihy jsem nabrala při realizaci maturitní 
práce, kde jsem si vybrala knihu od Bohumila Hrabala – Ostře sledované vlaky.  
Pro ilustrace jsem použila kombinaci lineární kresby černým fixem, akvarelu 
a dodatečné barevné úpravy v počítači. Ilustrace ve finále působily skličují-
cím a depresivním dojmem, což je u tohoto příběhu příhodné. A takovýto 
styl ilustrací mi vyhovuje asi nejvíce. Nikdy jsem ve své tvorbě nevyužívala 
mnoho barev. Vždy jsem se více přikláněla k „obyčejné“ kresbě tužkou, tuží 
či tmavším akvarelovým barvám.

Podobně deprimující téma jsem si vybrala i pro svou 1. klauzurní práci na 
Fakultě designu a umění, kdy tématem byla historie města Plzeň a já uhlo-
vými kresbami zachytila historii Borské věznice a osudu vojenského generála 
Heliodora Píky, který tu byl popraven.

Tlumenější barevnost jsem použila i ve svých dalších klauzurních pracích 
v 2. i 3. semestru, kde jsem kombinovala tužkovou kresbu s akvarelovými 
barvami.
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Během 4. semestru jsem v rámci ateliéru vytvořila 3 tematicky odlišné 
komiksy – strip s Blobbem (fialovou rosolovitou hmotou, která řeší každodenní 
problémy), dětský komiks o plzeňské ZOO a nakonec humorně laděnou 
komiksovou etudu o vynálezu telefonu v rámci projektu 4. průmyslové 
revoluce, ze kterého vznikla i výstava na plzeňské radnici.

Ve 3. ročníku mne pak velmi potěšilo jedno ze semestrálních zadání – 
komiksů na téma Noční můry, které mi vyhovovalo jak po stránce tematické, tak 
i po stránce ztvárnění, jelikož komiksy měly být pouze v černobílé barevnosti.

Pokud bych se měla zamyslet na veškerými mými pracemi a najít nějaký  
jejich společný rys, byl by to asi důraz na realističnost vyobrazení. Vždy se 
soustředím na určitou „živost“ vyobrazovaných věcí, i když to jsou například 
fantazijní či snové výjevy, kterým tak, doufám, dodávám více na uvěřitelnosti.
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2 tÉma a dŮvod JeHo volBY, Cíl práCe

2.1  téma a důvod jeho volby

Tématem mé bakalářské práce je Autorská ilustrovaná kniha na pomezí ilustrace 
a komiksu. Tímto výběrem jsem si byla téměř jista už od chvíle, kdy jsem poprvé 
pročítala možnosti témat pro můj obor. Vždy jsem si totiž přála zkusit knihu 
nejen ilustrovat, ale i napsat. Jediné, čeho jsem se trochu obávala, byl pojem 
komiks. Naštěstí ale díky předchozím absolvovaným semestrům, kde jsem se 
s tvorbou komiksů seznámila, jsem měla v hlavě poměrně jasnou představu, 
jak komiksové vyprávění v mé práci pojmout.

Vždy jsem tíhla k fantazijním, vědeckofantastickým či snovým věcem. Proto 
jsem byla pevně rozhodnuta vytvořit něco na pomezí všech těchto kategorií. 
Něco podivného a ne úplně reálného, ale něco, co se bude odehrávat 
v uvěřitelném prostředí, kde bude někdo (vypravěč), se kterým se můžeme 
ztotožnit.

Velkými inspiračními zdroji mi byly filmy z japonského studia Ghibli, kde 
krásně můžeme pozorovat střetávání a prolínání se reálného a fantazijního 
světa, kde chvílemi nevíme, který svět je který.

Fascinují mě i komiksy japonského kreslíře Junjiho Ita, kde se poměrně 
hororové události dějí ve vizuálně obyčejném prostředí.

A asi největší inspirací mi je australský ilustrátor Shaun Tan, jehož tvorba 
mě uchvátila již na střední škole a zatím ani trochu nepolevila. Dle mého 
názoru má úžasný vypravěčský talent a ve svých ilustracích dokáže dokonale 
vystihnout atmosféru místa.
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2.2. Cíl práce

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit takovou knihu, jejíž textová i obrazo-
vá část se bude navzájem propojovat a podporovat. Jedna část doplní druhou 
a naopak. Vytvořit originální knihu jak po stránce textové, tak i po stránce 
obrazové a ve finále tak bude fungovat jako dobrý celek.

Snažila jsem se vytvořit takovou knihu, kde by si své našel jak dětský tak 
i dospělý čtenář.

Chtěla jsem docílit co nejdokonalejšího prolnutí všedního (někdy možná 
trochu nudného vesnického života) a poněkud bizarně fantaskních situací.

Mou snahou bylo vytvořit zajímavé, samostatně stojící příběhy, které jsou 
ale nápadně či nenápadně propojeny určitým pocitech strachu. Některé z pří-
běhů jsou inspirovány mými skutečnými zážitky, některé jsou naopak zcela 
vymyšleny.

Příběhy se odehrávají na jednom místě, respektive v jedné obci. Kniha je 
do určité míry poukázáním na zvláštnosti a podivnosti, které se dle mého ná-
zoru dějí v každé obci, či městě a případný čtenář možná nalezne podobnosti 
i se svým bydlištěm, nebo ho kniha donutí se na svým domovem zamyslet 
jinak než doposud.
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3 proCes pŘípravY, proCes tvorBY

3.1  proces přípravy

Na začátku vyvstala vcelku jednoduchá, ale zato velmi důležitá otázka. Uvě-
domit si, jak vlastně chci, aby celá kniha vypadala. Co vše by měla obsahovat, 
jak moc by měl být text propojen s ilustracemi, jak přesně by měly vypadat 
povinné komiksové části apod. 

Zároveň jsem procházela inspirační zdroje – již dříve zmíněného Shauna 
Tana a jeho knihy Nový svět, Příběhy z konce předměstí či Pravidla léta. Dále 
jsem si prošla tvorbu anglického ilustrátora Jima Kaye, jehož tvorba mi je 
také velmi blízká. Oživila jsem i tvorbu Kamila Lhotáka s jeho známými výjevy 
létajících strojů.

Také jsem se v rámci přípravy procházela po obci, kde bydlím a snažila jsem 
se okolí pozorovat poněkud pozorněji než jindy. Uvědomit si, jak na mě které 
místo působí a rozpomenout si, jak na mě působilo, když jsem byla menší. 
Podle potřeby jsem si některé části obce zdokumentovala.

Příběhy samotné nebylo tak obtížné vytvořit, jak jsem si zprvu myslela. 
Několik námětů jsem již dlouhou dobu nosila v hlavě, stačilo je jen zachytit 
na papír. Snažila jsem se je sepsat v co nejkratší a doufám v co nejsrozumi-
telnější formě. Aby případný čtenář nebyl psanou částí unaven. 

Příběhy by se daly rozdělit do dvou skupin – ty, které jsou založeny na prav-
dě a ty, které jsou zcela vymyšleny. I když pravda v těchto příbězích dokáže 
být velmi vrtkavá. Příběhy jsou sice postaveny na reálných událostech, ale 
z větší či menší míry jsou „přikrášleny“. Druhá část příběhů, které jsou zcela 
vymyšleny, vychází z mé volné tvorby. Vždy jsem se věnovala spíše fantazijním 
či surrealistickým tématům a tyto prvky jsem se snažila umístit i do této knihy.

Po ucelení napsaných příběhů jsem začala skicovat jednotlivé ilustrace 
a zároveň přemýšlet o výtvarné technice a barevnosti ilustrací. 
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3.2  proces tvorby

Jednou z prvních věcí, kterou jsem musela vyřešit, byla vizuální koncepce 
jednotlivých příběhů. Ke každému příběhu jsem si načrtla několik skic a začala 
si rozvrhovat jednotlivé strany. Nejprve jsem řešila každý příběh s načrtnu-
tými ilustracemi samostatně. Poté jsem je začala skládat za sebe, neměla 
jsem žádné určené pořadí, jak mají příběhy jít za sebou. Jistá jsem si byla jen 
úvodním příběhem Muž a stín, který je pojatý jako jakási pověst.

Jelikož by příběhy měly působit tajemnějším dojmem, rozhodla jsem se 
pro tlumenější barvy, resp. ve většině případů pro černobílou barevnost, kte-
rá by nejvíce podtrhovala atmosféru příběhů a která mi také nejvíce vyhovuje.

Jako médium jsem tak zvolila obyčejnou tužku, která je mi nejpříjemnější, 
pro svou variabilitu, dále grafitový prášek a černý pigment. Těmito prostředky 
jsem řešila naprostou většinu ilustrací. 

Poté, co jsem nakreslila většinu ilustrací, jsem přistoupila ke skenování 
a následnému upravování v počítači. Některé úpravy byly minimální, u ně-
kterých byly úpravy časově náročnější.

Zároveň jsem začala sázet texty a řešit písmo pro chlebový text a pro nad-
pisy. Poté jsem jednotlivé ilustrace začala umisťovat k textům do jednoho 
souboru, podle vytvořené malé makety. Celkovou koncepci knihy jsem také 
konzultovala s MgA. Mgr. Pavlem Švejdou z grafického designu, který mi 
poradil několik užitečných rad ohledně typografie.

Následně jsem začala řešit tisk a nechala si vytisknout zkušební tisky. 
Po tisku z barevné tiskárny jsme však společně s vedoucím práce MgA. Ing. 
Václavem Šlajchem došla k názoru, že se tmavé ilustrace na papíru nepříjemně 
lesknou a ani papír pod nánosem barvy není na omak příjemný. Zkusila jsem 
tak černobílé ilustrace vytisknout jen na černobílé tiskárně a tisk byl na pohled 
i omak mnohem přijatelnější. Celou knihu jsem však nemohla vytisknout 
černobíle kvůli občasným barevným ilustracím. Nějakou dobu jsem tak řešila 
vyřazování stránek do složek, aby mi co nejlépe vyšly černobílé ilustrace k sobě 
a barevné vyšly k barevným.

Po vytisknutí a vyskládání jednotlivých listů do složek, jsem složky sešila, 
zaklížila hřbety, následně ořízla, nalepila kapitálky a zavěsila do desek pota-
žených šedým plátnem.

Posléze jsem vytiskla připravený přebal, kde jsem finální velikost určovala 
až podle zavěšené knihy.

Nakonec jsem do knihy vložila, jako samostatný artefakt, rozkládací mapu.
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4 popis díla, teCHnologiCká speCiFika, pŘínos práCe  
 pro danÝ oBor

4.1       popis díla

Finálním výstupem je kniha s názvem Divné zápisky. Kniha má formát 195x257 
mm. Jedná se o sbírku příběhů, které spojuje společné místo děje – nejmeno-
vaná obec v údolí mezi lesy. V celé knize je záměrně použit ten fakt, že obec 
není pojmenována. Může se tedy jednat o jakoukoli sebevíce zapadlou vesničku 
a čtenář si tak může příběhy představovat i ve svém bydlišti.

Celá kniha by mohla fungovat na principu „obecní kroniky“, kde se shroma-
žďují zprávy o všem možném. Články, fotografie, deníkové záznamy... na takové 
bázi jsem částečně svou práci pojala. Jako takový „deník“ plný zvláštností.

Pro oživení jsem u některých ilustrací využila starých fotografických snímků, 
ze kterých jsem využila zohýbané okraje, abych tak docílila dojmu fotografií, 
resp. takových „momentek“ situací, které by určitě stály za zdokumentování. 
Tohoto principu jsem využila v příběhu Ptačí lampy, kde je přece snadnější 
podivné ptáky „vyfotit“. Podobně jako v příběhu Akátový les, kde se nerudní 
kočičí chovatelé fotit nechtějí a „fotografie“ na dvoustraně s obsahem zas 
navazují na strany z obecních novin ze začátku knihy. Dvoustranou s novino-
vými články jsem chtěla částečně poukázat na nejrůznější obecní zpravodaje 
a deníky, které občas obsahují doopravdy neuvěřitelné informace. Na násle-
dující dvoustraně s věnováním,  se zas z kusu vytrženého popsaného papíru 
dozvídáme něco o obci, kde se příběhy odehrávají.

Některé z příběhů jsou o podivných zvířatech (Ptačí lampy, Akátový les, 
Jak si vypěstovat Megapteru), jiné o zvláštních bytostech, které žijí kolem 
nás (Noční zvuky, Ohnivý mužík), některé zas jen o neobvyklých životních 
událostech (Parádní den, Veselý příběh).

Příběhů najdeme v knize celkem 10, jsou to: Muž a stín, Noční zvuky, Ptačí 
lampy, Jak si vypěstovat Megapteru, Parádní den, KOKO – žlutá příšera, Aká-
tový les, Chroust, Veselý příběh a Ohnivý mužík.

Kniha je vázána klasickou šitou vazbou V8, s celoplátěnými deskami a pře-
balem, na kterém je postava držící si pod hlavou rozsvícenou baterku. Kužel 
světla tak na přebalu vytváří světlý, jasně ohraničený prostor pro název knihy.

Uvnitř knihy nalezneme přiloženou mapu s bezejmennou obcí, kde nalez-
neme jednoduché piktogramy jednotlivých příběhů a spoustu dalších důle-
žitých popisků týkajících se obce.
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4.2      technologická specifika

U všech ilustrací jsem vždy vycházela z lineární kresby tužkou.Tužka je vděč-
ná pro svou živost a já se k ní vždy ráda vracím. Podle potřeby jsem takto 
připravené ilustrace, buďto dále vystínovala, nebo vybarvila tušovou lavír-
kou. U některých ilustrací jsem využila černého pigmentu, kresby tak mají 
charakter uhlové kresby.

Již od začátku jsem počítala s tím, že tužku budu kombinovat s nějakou 
mokrou technikou, proto jsem pro kresbu zvolila papír Neocom, který je 
primárně určen pro akvarelové barvy, ale skvěle funguje i na samostatnou 
kresbu grafitem. O většině ilustrací se dá říci, že jsou spíše temnějšího cha-
rakteru, působí tajemným dojmem, což bylo mým cílem.

Jednotlivé ilustrace jsem následně naskenovala a začala postupně upra-
vovat v počítači.

Pro úpravu v počítači jsem použila program Adobe Photoshop CS6. Po 
základní úpravě jasu, kontrastu a křivek jsem přešla na úpravy ve vrstvách. 
Většinu ilustrací jsem přes vrstvu Multiply (Násobit) překryla šedou průhled-
ností, kterou jsem  posléze skrze masky podle potřeby prosvětlila.

Některé z barevných ilustrací jsem měla ještě před naskenováním ručně 
vybarvené akvarelem, avšak po naskenování a srovnání s ostatními ilustrace-
mi jsem usoudila, že bude lepší pokusit se ilustrace kolorovat přímo v počítači, 
kde získám jednolitější barevné plochy a větší prostor pro experimentování 
s barevností. Toto kolorování jsem opět vytvořila skrze vrstvy s příkazem 
násobit.

Po vytvoření všech ilustrací jsem začala rozvrhovat strany v programu Ado-
be InDesign. Co nejlépe rozvrhnout zrcadlo sazby, rozmístit text a ilustrace.

Pro chlebový text je použito písmo Chapparal, velikosti 12 b, se kterým 
pracuji velmi ráda. V kontrastu k tomuto písmu jsem pro názvy jednotlivých 
příběhů zvolila písmo Supernova, které působí jako ručně psané. Stejné pís-
mo je použito i v titulu. V příběhu Ptačí lampy je použito mé vlastní ručně 
psané písmo, které vychází z klasického školního krasopisu. Jiným druhem 
písma a celkově odlišnou koncepcí stran, jsem tento příběh chtěla odlišit.

Kniha byla tištěna na papír Flora gardenia, gramáže 130 g/m², předsádky 
na papír Rives tradition, gramáže 170 g/m². Po oříznutí jsem knižní blok opat-
řila černými kapitálky. Desky jsou celoplátěné, potažené knihařským plátnem 
Imperial v šedém odstínu.
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4.3  přínos práce pro daný obor

Po několikaměsíční poměrně intenzivní práci jsi nejsem zcela jista, zda mohu 
objektivně zhodnotit přínos mé knihy. Troufám si ale říci, že pro obor ilustrace 
by tato práce mohla být určitým oživením pro svůj, doufám, neobvyklý obsah, 
jak po stránce textové tak i obrazové.

Podobný typ knih na českém trhu moc nevídám, i když je možné, že se 
dívám nepozorně nebo prostě jen knihy podobného ražení nejsou vidět.

Dalším možným přínosem by mohla být určitá nezařaditelnost do čte-
nářské věkové kategorie. Neměla jsem stanovenou žádnou cílovou skupinu 
a pevně věřím tomu, že má kniha by dokázala oslovit téměř kohokoliv.
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6 resumÉ

The topic of my bachelor’s project is an author’s illustrated book on the edge 
of illustration and comics. My goal was to create an author’s book where the 
text and the illustrated parts blend together into a story,and occasionally the 
pictures take the lead and continue the tale by themselves.

The book is called Strange Notes and in total contains ten short stories. 
The stories are connected by the place of the occurrence – a small nameless 
village somewhere in the middle of the woods where strange things happen. 

Some of the stories are to a certain extent inspired by my own experien-
ces whereas some of them are completely made up. Nevertheless you can 
always come across something odd in them. They contain pieces of fantasy, 
surrealism and dream reality. I also wanted to add elements of mystery and 
a certain feel of fear, which can be more or less found in every story. There 
are stories about strangely behaving animals and people, or just records of 
peculiar situations, which sometimes happen to all of us in our daily life.

All of the illustrations are drawn in pencil. In some of them I also used 
graphite powder, black pigment, lavored ink or watercolor. I also painted 
some of the illustrations digitally; these are less colorful for clarity and better 
coherence of the pictures. All of them went through digitalcolor correction. 
The book also contains a colored map with all sorts of captions.
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