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1.0 úvod

Tato bakalářská práce se zaobírá mou autorskou knihou „kde mám 
mikinu?“. Téma autorské knihy jsem si vybral hlavně proto, že kniha 
je podle mého názoru jedna z největších výzev tištěného grafického 
designu a spojuje dohromady všechny jeho důležité prvky. Grafická 
úprava, návrh layoutu, sazba a práce s typografií, fotografie a její 
editace, tvorba vektorové grafiky a vazba knihy. Se všemi těmito 
prvky grafického designu ve své bakalářské práci pracuji a snažím 
se vytvořit jedno celistvé dílo.

Kniha „kde mám mikinu?“ je založena na mém osobním deníku, 
který vznikal postupně během dvou týdnů na Svatojakubské cestě 
do Santiaga de Compostela.

2.0 Svatojakubská pouť

Cesta svatého Jakuba1 (Camino de Santiago) je asi nejznámější 
křesťanskou poutí. První a původní trasa k ostatkům svatého 
Jakuba vede z francouzského města Le Puy a poprvé ji v roce 951 
vykonal francouzský biskup. Po definování této trasy na ní vyrostly 
kostely, kaple a kláštery, které další poutníci mohli využívat jako 
azyl. Do dnešní doby vzniklo celkem dvanáct hlavních tras, které 
tvoří síť po celé Evropě. Začít se dá tedy takřka odkudkoliv, ale cíl 
mají všechny cesty společný, a to je katedrála ve španělském městě 
Santiago de Compostela.

2.1 svatý Jakub a Santiago de Compostela

Katedrála v Santiago de Compostela2 je jedno z nejvýznamnějších 
křesťanských míst, protože ukrývá údajné ostatky svatého 

1 Svatojakubská cesta — wikipedie. Dotupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/
Svatojakubsk%C3%A1_cesta>

2 Santiago de Compostela — wikipedie, Dostupné z: < https://cs.wikipedia.org/
wiki/Santiago_de_Compostela>
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Jakuba (jednoho z dvanácti apoštolů). Svatý Jakub byl jako první 
z Kristových učedníků popraven za své apoštolské skutky a následně 
pohřben v Jeruzalému. Podle legend ale byly jeho ostatky přeneseny 
do Španělska, kde dříve konal misijní činnost. Poloha jeho hrobu 
byla dlouhá staletí neznámá. Až do doby, než podle jiné legendy 
na hrob upozornily jasně zářící hvězdy. Proto se město, které bylo 
postaveno kolem tohoto hrobu, jmenuje Santiago de Compostela 
(„svatý Jakub v hvězdném poli“).

2.2 Svatojakubská mušle

Další legenda3 vypráví o hvězdném třpytu z nebe, který se objevil 
v momentě, kdy loď s ostatky svatého Jakuba připlula do přístavu. 
Kůň s rytířem, který stál poblíž, se splašil a skočil i se svým pánem 
do moře. Když byl rytíř zachráněn z moře, celé jeho tělo bylo 
pokryto hřebenatkami. Mušle se tak stala symbolem svatého Jakuba, 
a jelikož je tento apoštol mimo jiné i patronem poutníků, stala se 
i jejich symbolem.

V dnešní době potká každý poutník na cestě těchto symbolů desítky. 
Svým tvarem připomínají šipku, a jsou tedy součástí navigačního 
systému4, který vede poutníky z celé Evropy až k samotné katedrále. 
Spousta cestovatelů se sama na pouti svatojakubskou mušlí označuje 
(většinou ve formě přívěsku nebo nášivky připevněné na batohu).

2.3 motivace

Svatojakubská pouť je v dnešní době velice populární. Podle 
Kanceláře poutníků v Santiago de Compostela dorazilo jen v roce 
2018 do města přes více než 300 000 poutníků a každý rok se toto 
číslo přibližně o dalších 30 000 zvyšuje. Původně byla motivace pro 

3 Jakub Starší — wikipedie. Dostupné z: < https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_
Star%C5%A1%C3%AD>

4 příloha 1 — Svatojakubská mušle
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absolvování pouti ryze náboženská záležitost. Pouť byla výrazem víry 
a prostředkem k očištění. Pořád se najde spousta lidí, kteří vyráží 
z náboženských důvodů. Většina těch, co tuto cestu absolvují, má 
ovšem jinou motivaci. Pouť může být vnímána třeba jen jako fyzická 
výzva nebo poznání nové kultury. Má osobní motivace byla hlavně 
o kontaktu s přírodou a přemítání nad sebou samým.

3.0 text, typografie a cenzura

Má autorská kniha „kde mám mikinu?“ je založena na osobním 
deníku, který jsem sepisoval v průběhu mé dvoutýdenní pouti.

Text, který čítá přes dvacet normostran, se dělí na dvě části. Tou 
hlavní je vlastní příběh, kde chronologicky popisuji den za dnem. 
Co jsem měl k snídani, jaké bylo počasí, koho jsem potkal a s kým 
se dal do řeči. Píši o městech, kterými jsem procházel, a přírodě, ve 
které jsem strávil nejvíce času. Ta druhá, více intimnější část, jsou 
mé osobní myšlenky. Tyto rozvahy a pocity, které jsem si po cestě 
sepsal, jsem se rozhodl nezprosředkovat přímo. Rozhodl jsem se je 
cenzurovat černými bloky5. Čtenář tedy ví, že se něco odehrávalo 
v mé hlavě, ale nedozví se konkrétně co. Dávám mu prostor pro 
domýšlení si obsahu nebo pro naštvání se nad autorovým pojetím 
celé věci. Pravdou je, že tyto myšlenky jsou pro mě až příliš osobní, 
abych je sděloval někomu cizímu. Při čtení ale text funguje plynule 
i bez těchto cenzurovaných bloků. Je tedy opravdu na čtenáři, jestli 
jim bude věnovat pozornost a přemýšlet nad jejich skrytým obsahem, 
či je bud brát pouze jako grafický doplněk. Jako malou kompenzaci 
jsem do některých cenzurovaných bloků vložil praktické informace, 
které by se potencionálnímu poutníkovi mohly hodit. Kromě 
praktických informací se v cenzurách objevují historická fakta, 
zajímavosti nebo fotografie z cesty.

3.1 layout a grafická úprava

5 příloha 2 — cenzura
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Po přepsání a náročné úpravě textu jsem se začal věnovat výběru 
písma, navržení layoutu, grafické úpravě a nakonec vazbě.

Pro knihu jsem zvolil formát A5 (148 × 210 mm), protože se rovná 
formátu mého skutečného deníku, který jsem měl s sebou ve 
Španělsku. Druhým důvodem je, že je dostačující pro tento typ 
literatury a rozsah knihy. Vnitřní okraje jsem zvolil poměrně široké   
(35 mm) kvůli typu vazby (japonská vazba). Vnější okraje mají 
definovanou šířku na 20 mm kvůli dostatečnému místu na palce 
při držení knihy v rukou. Horní okraj jsem následně nastavil podle 
vnějšího okraje a spodní nadsadil o 28 bodů (2 × proklad řádku) od 
paginace.

3.2 písmo a sazba

Celé kniha je vysázená v softwaru Adobe InDesign. Pro sazbu jsem 
zvolil font „paperback 12“ z písmolijny House Industries6. Toto písmo 
je vhodné pro sazbu dlouhých textů. Zároveň jsem se rozhodl použít 
ho na obálce knihy a plakátu kvůli jeho charakteristické a nápadité 
kresbě, která vyzní nejvíce ve vetším měřítku. Na celou práci jsem 
tedy použil jedinou rodinu písma a její dva řezy. Velikost písma 
v sazbě jsem definoval na 10 bodů a zvolil větší proklady řádků na 
14 bodů pro lepší čitelnost. Dále jsem upravil typografii podle mého 
nejlepšího úsudku a zkušeností, které jsem získal během studia. 
Sazbu jsem upravil pomocí skriptů a běžného nastavení (znakové 
styly, odstavcové styly, nastavení dokumentu, apod.) a následně 
pomocí několika ručních zásahů, abych dosáhl vyrovnaného 
a dobře čitelného textu. Nápomocná mi byla i odborná literatura. 
V první řadě to byly knihy „Knihy a typografie7“ od Martina Peciny 
a „Typografický manuál8“ Vladimíra Berana.

6 příloha 3 — paperback 12

7 PECINA, Martin. Knihy a typografie. Host, 2017. ISBN 978-80-7577-040-0.

8 ŠTORM, František. Eseje o typografii. Revolver Revue, 2008. ISBN: 978-80-  
87037-15-7.
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3.3 fotografie

Podstatnou část knihy tvoří fotografie9, které jsem během cesty pořídil 
na můj telefon. Zprvu jsem neměl v plánu žádné použít, kvůli jejich 
nízké náhledové a tiskové kvalitě. Pomocí softwaru Adobe Photoshop 
jsem ale vytvořil pro mou autorskou knihu zajímavou bitmapovou 
obrazovou složku. Po tom, co jsem zvolil vhodný rastr pro tisk, 
jsem rozložil fotografie do několika vrstev a upravil jejich kontrast 
a světelnost. V knize jsem využil celkem tři velikosti fotografií. 
Všechny jsou černobílé a tisknuté metodou „rich black“ (C 10 %, 
M 10 %, Y 10 %, K 100 %). Některé fotografie můžou působit na první 
pohled abstraktně a vyžadují tak od čtenáře více pozornosti, stejně jak 
cenzurované černé bloky.

3.4 obálka a vazba

Kniha je zhotovena ve třech výtiscích, z toho každá je vytištěna na 
jiném druhu papíru (100 g/m2). Rozhodl jsem se, že knihu sám sešiji 
pomocí japonské vazby. I to je hlavní důvod, proč jsem zvolil papír 
s tak nízkou gramáží. Pro tento typ vazby (v kombinaci se zvoleným 
formátem A5) není vyšší gramáž vhodná – čím je totiž větší gramáž 
je, tím se knihou hůře listuje. Tuto skutečnost jsem si sám otestoval 
na jedné z několika maket, které během pracovního procesu vznikly. 
Stejný papír, jako jsem zvolil pro knižní blok, jsem se rozhodl použít 
i pro obálku, i když tato volba není úplně běžná. Použitím stejného 
papíru jsem se snažil dosáhnout většího propojení a celistvosti knihy. 
Obálka tedy jak knihu reprezentuje, tak ji i chrání.

4.0 autorská kniha

Autorská kniha by dle mého názoru mělo být dílo, kde je celý její 
myšlenkový (respektive textový) a hmotný obsah výtvorem autora. 

9 příloha 4 — ukázka fotografie



10

Který nebude snadno reprodukovatelný. Z tohoto důvodu jsem se 
rozhodl vytvořit pouze tři kusy s tím, že každý z nich bude jiný, ale 
zároveň budou tvořit jednotnou sérii. Společnými prvky jsou formát 
a knižní blok. Rozdílnými jsou použití papíru, který se s každou knihou 
liší (sdílejí pouze stejnou gramáž), alternativní grafické úpravy obálky 
a v jedinečných patternech, které jsem pro knihy vytvořil a které se 
objevují na rubové straně obálky. Každý ze tří patternů vychází ze tvaru 
mušle svatého Jakuba10. Dále má každý výtisk svůj vlastní vzor v šité 
japonské vazbě11. Posledním znakem autorské knihy je samozřejmě 
autorský text založený na osobním příběhu a vlastní fotografie.

5.0 závěr

Tvorba autorské knihy pro mě byla výzva. Asi poprvé za studium 
jsem pracoval na takto komplexní a dlouhodobé práci. Věřím, že 
jsem se s tímto tématem autorské knihy12 vypořádal, a zúročil 
spoustu zkušenosti, které jsem během svého studia na Fakultě 
designu a umění Ladistava Sutnara získal.

10 příloha 5 — pattern

11 příloha 6 — vzor vazby

12 příloha 7 — autorská kniha
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Resumé

This bachelor thesis deals with my author‘s book „kde mám mikinu?“. 
I have chosen the author’s book as a topic mainly because I see 
a book as one of the major challenges in printed graphic design 
joining together all its important elements. These are the graphic 
adjustment, layout, typesetting and typography, photograph and its 
editing, creation of vector graphics and book binding. I have covered 
all mentioned elements and aimed to create a compact piece of work. 
The book kde mám mikinu? is based on my personal diary that was 
gradually created during two weeks in Spain on my way to Santiago 
de Compostela.
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