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1 POPIS PŘÍPRAVY A REFLEXE PROCESU VLASTNÍ TVORBY

1.1 Rešerže zvoleného tématu

 Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala fenomen tmy. Již delší dobu ve své vol-
né tvorbě k tomuto tématu směřuji. Často uvažuji o tom, jaké představy si promítáme do 
tmy a stínů, nebo například o tom, jaké obrazy vidíme, když zavřeme oči. Tyto myšlenky se 
promítají například do mých litografických tisků¹ a také byly podnětem ke vzniku výstavy 
s názvem Za víčky², pro kterou jsem vytvořila sérii osmi obrazů. Právě proto mi přišlo za-
jímavé toto bádání rozvinout a jako vyvrcholení celého procesu se tmou zabývat v rámci 
zakončení svého bakalářského studia.
 Tma je nedílnou součástí našich životů a přesto je velice opomíjená. Možná i proto, že 
nám jí příliš nezbývá. Je to něco, nad čím nikdo z nás nepřemýšlí, něco jako například dý-
chání. Přesto, že na ní tolik zapomínáme, každý den nás obklopuje a je pro náš život daleko 
přínosnější, než si vůbec umíme představit. Právě kvůli tomu, jak moc je tma opomíjená 
jsem se rozhodla, že bych na ní ve své práci ráda poukázala a přiblížila široké veřejnosti její 
původ a význam. 
 Ve chvíli, kdy jsem o tématu tmy začala přemýšlet o něco víc do hloubky, vytanulo mi na 
mysl mnoho otázek. Začalo mě zajímat, odkud taková tma pochází, proč je vlastně v noci 
tma, jak vypadá tma na obloze a mnoho dalšího. Čím více jsem si o tmě začala zjišťovat, tím 
zajímavější mi začala připadat. Je až neskutečné, jak moc je tma propojená se vším, co nás 
v našich životech provází. 
 Jak moc velký vliv má asi tma na naší psychiku? Když jsem se začala zajímat o to, jak na 
nás působí tma, došla jsem k názoru, že by tato otázka měla být položena spíše obráceně. 
Jak moc velký vliv má nedostatek tmy na naší psychiku? Nedostatek tmy nás totiž ovlivňuje 
jak po psychické, tak i po fyzické stránce daleko více, než si dokážeme představit.
 Dalším důležitým aspektem pro mě byl hluboko zakořeněný strach, který si v sobě už 
od pradávna nosíme. Začla jsem zkoumat, proč se tmy bojíme, odkud tento strach pochází 
a zda je ještě v dnešní době relevantní se jí bát. 
 Každý z nás určitě někdy přemýšlel nad tím, jak taková tma vypadá. Už v dětství si před-
stavujeme, co se asi skrývá ve tmě pod postelí a tyto představy nás mohou provázet celý ži-
vot. Pro každého může být tmou něco jiného. Pro někoho je tma přicházející se soumrakem 
jako vlk plížící se krajinou, pro jiného může být den a noc jako dva milenci. Právě těmto 
představám jsem se chtěla ve své knížce věnovat a ztvárnit je pomocí ilustrací.
 V neposlední řadě mě zajímalo, jak vypadá tma na různých místech. Tma nikdy není 
stejná... Černé nebe plné hvězd, které můžeme spatřit uprostřed přírody se rozhodně ne-
shoduje se světle šedým nebem, které můžeme spatřit ve městě.

1 Příloha 1
2 Příloha 2
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1.2 Reflexe a dokumentace procesu tvorby

 První fáze celého tvůrčího procesu sestávala z bádání a ze sociologického průzkumu. 
Strávila jsem mnoho času pročítáním knih a článků týkajících se tématu bakalářské práce 
a snačila jsem se dozvědět se co nejvíce a načerpat důležité informace, které bych využila 
v následující tvorbě. Ze všech podkladů jsem si dělala pečlivé výpisky3, ke kterým jsem si 
rovnou skicovala obrázky4, které se mi v souvislosti s textem honily hlavou. Během tohoto 
bádání jsem se také snažila vyzpovídat své okolí a dozvědět se, jaký pohled na tmu mají oni. 
Co by se o ní chtěli dozvědět, co nevědí a jak si jí představují, nebo jaké na ní mají vzpomín-
ky z dětství.
 Po dokončení této rozsáhlé rešerže jsem si začala kompletovat texty. Texty měly mnoho 
verzí a prošly nesčetným množstvím úprav. Výpisky, které jsem si předpřipravila v před-
chozí fázi jsem využívala pouze jako podklady pro potvrzení skutečností a informací, kte-
ré pro mě byly dříve neznámé. V samotných textech jsem ale z žádné předlohy nečerpala 
a snažila jsem se postupovat co nejvíce intuitivně.
 Paralelně s tvorbou textů jsem pracovala na tvorbě ilustrací. Některé předlohy pro 
ilustrace vznikly už během bádání a při tvorbě výpisků, u jiných jsem čerpala až z mnou 
vytvořeného textu. Veškeré ilustrace jsem nejprve dlouho skicovala a s využitím pauzo-
vacích papírů jsem hledala tu správnou podobu. Nejprve jsem si vytvořila hrubý náčrt 
a následně jsem pomocí překreslování hledala ten správný tvar a podobu5. Ve chvíli, kdy 
jsem našla správnou podobu ilustrace, připravila jsem si finální papír. Vybrala jsem si 
papír o gramáži 300 g/m2, s krémovým zabarvením a s jemnou strukturou. Na tento pa-
pír o finálním rozměru jsem pomocí přenosného papíru překreslila předem připravenou 
skicu a začala kreslit. Všechny ilustrace jsem vytvářela za pomoci tužky6. Některé obráz-
ky jsem doplnila o jemnou lavírku7. Tím jsem si vytvořila podklad a mohla tak pracovat 
s více odstíny černé. U ilustrací, které jsem doplnila o tuto techniku jsem začala právě la-
vírkou, kterou jsem si vytvořila nejprve jednolitý podklad. Po zaschnutí jsem za pomoci 
vrstvení naředěné tuše vytvářela temnější odstíny až do finální podoby. Až po dotvoření 
podkladu tuší jsem začala pracovat tužkou a vytvořila finální obraz. Všechny ilustrace 
jsou vytvořené jedna ku jedné.
 Jelikož jsou pro mne ilustrace, které jsem vytvořila velice pocitovou věcí, při tvorbě ilu-
strací mě napadaly různé věty a začaly vznikat krátké básně8. Tyto básně souvisí s ilustra-
cemi a umocňují divákův pocit z knížky.
 Během tvorby ilustrací, jsem zároveň začala pracovat na layoutu a na sazbě knížky. La-
yout jsem si vzhledem k tomu, že se jedná o autorskou knížku, zvolila lehce atypický. Celou 
knížku jsem si rozdělila do čtyř kapitol. Úvodní strana nese název kapitoly a krátký úvod. 

3 Příloha 3
4 Příloha 4
5 Příloha 5
6 Příloha 6
7 Příloha 7
8 Příloha 8
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Pro zvýraznění začátku kapitol jsem pod text úvodní strany a pod text strany následující 
umístila obdelník šedé barvy9. Každá kapitola sice nese určité téma, ale texty často netvoří 
souvislý text, spíše odbíhají k různým myšlenkám a pozastavením se. Právě to jsem chtěla 
podtrhnout a v rámci tvorby layoutu jsem se rozhodla pracovat s dvojím umístěním texto-
vého pole10. U textu jsem tedy pracovala se zaražením jak k levému, tak k pravému okraji 
stránky. Vnější okraj jsem vždy vytvořila o velikosi devíti milimetrů a pro vnitřní okraj jsem 
zvolila okraj větší, teda třináct milimetrů, aby vazba nebránila v čitelnosti textu. Pro sazbu 
celé knížky jsem si vybrala písmo Lido, které mi přišlo vhodné jak k použití u delších textů, 
tak pro nadpisy. 
 V momentě, kdy jsem mě dokončený layout, sazbu a dokreslené ilustrace, přešla jsem 
k postprodukci. Ilustrace jsem si naskenovala a následně lehce upravila v programu Adobe 
Photoshop. Úprava skenů spočívala především ve vyčištění podkladového papíru, protože 
jsem nechtěla, aby byl v tisku viditelný. Následně jsem lehce upravila jas a kontrast, aby 
v tisku jemná kresba tužkou nezanikla
Po dokončení posprodukce a zkompletování celé knihy jsem začala s výběřem papíru 
a s tiskem zkušebních tisků11. Tiskla jsem různě upravené ilustrace, abych zjistila, která 
verze nejvíce odpovídá originálním kresbám.
 Pro svázání jsem si vybrala vazbu V8, která knížce dodává určitou exkluzivitu a také 
(z praktického hlediska) trvalost. 
 Přebal knížky jsem chtěla vyřešit co nejvíce minimalisticky a vystihnout tak jednodu-
chost a čistotu tmy. Zvolila jsem tuhé desky, které jsem nechala potáhnout bílím plátnem 
a na titulní stranu jsem slepotiskem nechala vyrazit název TMA. Bílé plátno jsem zvolila, 
protože vtipně vytváří kontrast právě s názvem knížky. Díky využití slepotisku vzniká malá 
hříčka, kdy je text na bílém plátně čitelný pouze díky stínům a až tma nám tedy dovolí po-
chopit, co se na přebalu píše.

9 Příloha 9
10 Příloha 10
11 Příloha 11
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2 POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA A JEHO VYUŽITÍ

2.1 Popis díla

2.1 Využití díla

 Výsledkem mé práce je ručně šitá kniha o téměř 60 stránkách formátu menší A5. Tento 
formát jsem vybrala vzhledem k nevelkému množství textů a proto, aby byla knížka čte-
náři příjemná do ruky a aby podtrhoval intimitu zvoleného tématu. 
 Ilustrace jsou vytvořeny za pomoci kresby tužkou a některé jsou také doplněny o jem-
nou lavírku. V kresbách pracuji s velkými černými plochami, které jsem vyplnila šrafůrou. 
Veškeré ilustrace jsem do finální podoby upravovala v programu Adobe Photoshop.
 Pro grafickou úpravu knížek jsem zvolila program Adobe InDesign, ve kterém jsem 
upravila jak sazbu textu, tak celkový vzhled layoutu knížky.
 Po četných zkouškách jsem si pro svou knížku vybrala papír Munken Pure, 160 g/
m2. Tento papír jsem si vybrala pro jeho kvalitu a také kvůli lehkému zbarevní. Vzhledem 
k tomu, že originální ilustrace byly vytvořeny na krémový papír, přišlo mi nevhodné tisk-
nout na čistě bílí papír. 
 Knižní blok jsem si nechala svázat na způsob vazby V8 s černými předsádkami. Desky 
knížky jsem si nechala potáhnout bílým plátnem. Na titulní stranu jsem na zlatý hřbet ne-
chala slepotiskem vyrazit názem vnížky.

 Byla bych ráda, kdyby kniha sloužila jako připomenutí něčeho, na co jsme už dávno za-
pomněli, něčeho, co by pro nás mělo být vzácností.
 Tma je velice důležitá nejen pro nás, ale také pro celkovou rovnováhu na Zemi a pro fun-
gování veškeré fauny a flóry. Možná právě tato knížka by mohla každému z nás připome-
nout, že tma není jen ztělesněním strachu a nebezpečí.
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4 RESUMÉ

 As the topic of my bachelor thesis I chose the phenomenon of darkness. For some time 
now I have been working on this topic in my creative work. That is why I wanted to develop 
this research and as a culmination of the whole creative process to deal with the theme of 
darkness as well in my final bachelor’s degree project. I decided to create an author‘s book 
for which I wrote my own texts and drew a set of illustrations.
 The first phase of the entire creative process consisted of research and sociological re-
search. I spent a lot of time reading books and articles on the subject. I was inclined to 
learn as much as possible and to get some important information that I could use in the 
following work.
 After completing this extensive research, I started assembling the texts and editing 
them to their final form. I worked on the creation of illustrations in parallel with the tex-
ts. I created pencil drawings, some combined with black ink. Illustrations complement 
the text and help the reader move his vision a little further.
 The illustrations I have created are a very emotional thing for me. When I created them, 
I began to think about some sentences and so short poems began to form. These poems are 
placed in the book to complement the illustrations.
 In the final stage of the creative process, I edited all the illustrations in Adobe Photoshop 
and prepared the typography and layout in Adobe InDesign. In this program, I have also 
finished the book for printing.
 After printing, I had the book bound to the V8 binding, and I had the book cover covered 
with a white buckram that contrasts with the theme of the book. The title of my book is 
debossed onto the cover with matrix.
 The result of my work is an author‘s book that explains many of the confusions about 
darkness. The book brings readers closer to this topic, trying to demolish the taboo and 
remind that even darkness is a necessary part of our lives.
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Příloha 1

Litografický tisk
 zdroj: vlastní tvorba
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Příloha 2

Výstava s názvem Za víčky
 zdroj: vlastní tvorba
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Příloha 3

Rešerže a výpisky
 zdroj: vlastní tvorba
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Příloha 4

Prvotní skicy
 zdroj: vlastní tvorba
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Příloha 5

Proces vytváření ilustrací
 zdroj: vlastní tvorba
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Příloha 6

Originální ilustrace nakreslené tužkou
 zdroj: vlastní tvorba
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Příloha 7

Originální ilustrace doplněné o lavírku
 zdroj: vlastní tvorba
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Příloha 8

Ukázka básní
 zdroj: vlastní tvorba

Zavři oči.

Už ji vidíš?

S nádechem, 
probudím tě v sobě.

Když plavu v černočer-
ných vodách, kdy měsíc 
odráží se na hladině. 
Občas mám pocit, jako 
bych pod sebou…

… jako bych zahlédl…
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Příloha 9

Layout začátku kapitol
 zdroj: vlastní tvorba

76

Černočerná

Za sedmero horami a sedmero 
řekami, v dobách, kdy ještě 
v noci panovala černo černá 
tma… I příběh o tmě by mohl 
začínat tak, jako mnoho 
pohádek, které známe.

Pomalu se blížíme k tomu, že bychom si o tmě mohli vyprá-
vět jako o bájné stvůře, co žila kdysi dávno a proháněla se 
oblohou během noci.
Tma je nedílnou součástí našich životů, a přesto na ni za-
pomínáme. Stává se pro nás tak moc samozřejmou, že ji 
s klidným svědomím můžeme přirovnat k dýchání. Každý 
z nás se během dne nadechne až 23 000 krát a bereme to 
jako něco samozřejmého. Nikdo z nás nad tím nepřemýšlí, 
děje se to přece tak nějak samo, tak proč se nad tím poza-
stavovat. Ale co když dýchat přestaneme? Bude nám pak 
dýchání stále připadat jako něco, na co nemusíme myslet? 
I když si to málokdo z nás uvědomuje, s tmou je to stejně 
jako s dýcháním. K život ji potřebujeme všichni do jednoho. 
Je přínosná více, než si vůbec umíme představit. Bohužel, 
z našich měst už dávno vymizela a opravdovou tmu bychom 
našli jen na několika místech na celém světě. Možná by bylo 
na místě se nad touto „samozřejmostí“ zamyslet a začít o ni 
pečovat. Chránit ji jako drahé kamení nebo jako ohrožený 
druh. Udržet si tmu v našem životním prostředí a možná 
také trochu probudit tmu v nás samotných.
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Příloha 10

Layout
 zdroj: vlastní tvorba
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Příloha 11

Zkušební tisky
 zdroj: vlastní tvorba
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Příloha 12

Ukázka knížky
 zdroj: vlastní tvorba

8 9

Tma. Tři jednoduchá písmena, která nemusí nic znamenat, 
a přesto vyvolávají mnoho emocí. Má mnoho podob a pro 
každého z nás může představovat něco jiného. Ačkoli si to 
málokdo z nás připouští, již dávno víceméně bezdůvodný 
strach ze tmy stále třímá naši duši.

Kdo z nás vlastně ví, co je to tma? Koho by napadlo zamýš-
let se nad tak banální otázkou. Tmu přece zná každý z nás. 
Ale přece jen… Co je to tma? Co tmu samotnou způsobuje, 
co pro nás tma znamená, a jak taková tma vypadá v našich 
představách? Čím vším pro nás tma může být?

10

Můžeme začít například u otázky, proč je v noci tma. Větši-
na z nás dojde velice rychle k jasné odpovědi. Je to přeci jed-
noduché, naše Země obíhá po oběžné dráze kolem Slunce 
a v momentě, kdy se otočí, Slunce začne zapadat za obzor 
a přichází noc, ruku v ruce s tmou a s nebem plným hvězd. 
Proč ovšem nezůstane světlo i po zapadnutí Slunce? Dáva-
lo by to smysl, pokud víme, že vesmír je nekonečný a hvězdy 
pokrývají celou jeho plochu, tím pádem by měly ozářit celé 
nebe… Ty hvězdy, co jsou nám blíže, svítí sice jasněji a hvěz-
dy, co jsou od Země vzdálené, sice září méně, na druhou 
stranu, je ve větší vzdálenosti daleko hustší pokrytí, a tím 
pádem by se to mělo vyrovnat. Když si to zkusíme předsta-
vit, dojdeme k zjištění, že hvězdy by měly pokrýt naprosto 
celou noční oblohu a my bychom měli na každém místě, 
i v tom nejzazším koutě narazit na jasnou hvězdu. Nenara-
zili bychom ani na malinký kousek tmy.
Ve skutečnosti se noc této představě ani zdaleka nepodo-
bá. Pokud se v noci zahledíme na oblohu, rozhodně nena-
razíme na každém místě na jasnou hvězdu. Spíše naopak. 
Na nebi převládá černočerná tma, ve které září hvězdy jako 
majáky na pustém moři. Jak je to tedy možné?
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Příloha 13

Ukázka knížky
 zdroj: vlastní tvorba

12 13

Vysvětlení je zdánlivě jednoduché, nazývá se Kepler-Olber-
sův paradox a je postaven na rozpínavosti vesmíru. Když se 
vesmír rozpíná, hvězdy se začínají vzdalovat a v návaznos-
ti na to se mění jejich světlo a jeho barevnost se posouvá 
k červené. Protože světlo je vlastně elektromagnetické vlně-
ní a nejdelší vlnovou délkou z jeho barevného spektra má 
červenou barvu. Se vzrůstající vzdáleností se vlnové délky 
prodlužují až do chvíle, kdy některé z nich není naše oko 
schopné zachytit. A právě kvůli tomu se stává noční obloha 
takovou, jakou ji známe.

Tady v té nekonečné tmě. 
Konečně vidím sama sebe.

1918

Tma je zjevení mnoha tváří. Nebo je možná tma černým há-
vem, do kterého se může zahalit cokoliv a kdokoli na celém 
světě. Jasné je ale to, že nikdy není stejná. Pokud se zamys-
líme nad tmou, která v noci zaplaví krajinu a města, na ka-
ždém místě se bude lišit, nikdy se nesetkáme s tou samou 
tmou. Bohužel, na většině místech už se nesetkáme s téměř 
žádnou tmou, i když panuje ta nejhlubší noc.

Jakožto obyvatelé měst se se skutečnou tmou opravdu 
nemáme šanci setkat. Žijeme v naprosté bublině světel-
ného znečištění a jsme tak zdánlivě spokojeni. Světelné 
znečištění, nebo také světelný smog je jakkoli člověkem 
uměle vytvořené světlo, které se odráží od noční oblohy, 
je rozptýleno do ovzduší a má nežádoucí vedlejší účinky. 
Jedná se o veřejné osvětlení, nasvícené reklamní plochy, 
z devadesáti procent špatně řešené architektonické osvět-
lení, velká sportoviště, parkoviště a v menší míře, nikoli 
s menším dopadem, světlo unikající z budov a z doprav-
ních prostředků.
Tento smog má vliv na mnoho živočichů, primárně na 
hmyz, ptáky a noční lovce a nevyhne se ani rostlinám, kte-
ré reagují na příchod jara i o týden dříve. To má logicky do-
pad i na nás samotné.


