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1 Výběr tématu a rešerše
Jako svou diplomovou práci jsem se rozhodla zpracovat téma 

ilustrovaná dětská knížka a dodatkové práce. Ráda vytvářím autorské 
knihy. Lákavá byla i možnost navrhnout si vlastní hračku nebo hru.

Pro prvotní inspiraci jsem se vydala do knihkupectví na průzkum, 
co za knihy pro děti dnes vychází. Jedna, která mě zaujala, se jmenuje 
Medvěd nechce jít spát od ukrajinské výtvarnice, která se jmenuje 
Oksana Bula.1 Skvělá je i  její další kniha Jak tukoni zachránili strom. 
Další z knih, která mě postrčila k tématu les, je Jak Cílek Lídu našel od 
Františka Skály2. U obou autorů se mi líbily ilustrace ve spojení s  jed-
noduchým textem.

Mezi mé další velké vzory patří Daisy Mrázková3. Její poetické 
příběhy a  ilustrace plné zajímavých struktur mě nepřestávají fascino-
vat. V  knize Slon a  mravenec mě také zaujala kombinace barevných 
celostránkových ilustrací a drobných černobílých kresbiček.

Můj další oblíbený autor je Shaun Tan4. Obdivuji jeho kresbu tuž-
kou, hlavně způsob stínování a šrafování. I  jeho kniha Erik má jedno-
duchý a poetický děj.

Kromě zmíněných autorů ovlivnily mou závěrečnou práci i před-
chozí projekty, na kterých jsem získala spoustu zkušeností. Jednou ta-
kovou prací byla kniha Špaček Čiperka5. Příběh napsal Vladlen Kuksov. 
Pro knihu jsem vytvářela loutky ptáků z  přírodnin. Ty jsem pak aran-
žovala a fotografovala v různém prostředí. Do fotek jsem následně do-
kreslovala jednoduché vektorové objekty pro doplnění děje. Některé 
situace totiž bylo těžké naznačit pouze fotografií. Kniha měla ještě 
druhou část – naučnou, kde se děti mohly dočíst spoustu zajímavostí 
o ptácích, o tom jak pomáhat přírodě, o třídění odpadu atd. 

1 viz příloha č. 1

2 viz příloha č. 2

3 viz příloha č. 3

4 viz příloha č. 4 

5 viz příloha č. 5
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Dalším velmi zábavný projekt představovala kniha Na křídlech 
Červenky1. Zde jsem si vyzkoušela poprvé napsat svůj text. Jako první 
v rámci školního cvičení vznikla část zátiší, která se později stala kulisou 
příběhu. Hlavní hrdinkou je holčička Nikolka, která je volně inspirovaná 
dcerou mé kamarádky. Tu v noci navštíví kouzelná Červenka a vezme ji 
na výlet za stínečky, žijícími v jejich bytě pod křeslem. Červenka se však 
ztratí po návštěvě kina v  mušlích z  dovolené. Zbytek knihy ji Nikolka 
hledá, aby se mohla vrátit do postele. Po cestě potká mnoho zajíma-
vých tvorů (např. pana Chuchvalčíka žijícího ve staré ulitě, mrňušky, 
housenku v koupelně a další). Nakonec se shledají a Červenka zanese 
Nikolku do postele.

1 viz příloha č. 6
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2 Kniha Jarní probuzení
Protože jsem nenašla text, který by mě pro práci zaujal, rozhodla 

jsem se vyzkoušet si napsat vlastní. Dnešní děti podle mého názoru 
netráví tolik času venku nebo v přírodě, proto bych jim ráda ukázala, že 
les je krásný, plný dobrodružství a zajímavostí, které můžou objevovat. 
Vymyslela jsem si tedy pohádkovou knihu, v které jsou ukryté i reálné 
události v  přírodě. Původní plán byl vytvořit knihu o  čtyřech ročních 
obdobích, jelikož by to však byl dlouhý a časově náročný román, roz-
hodla jsem se soustředit pouze na jaro. 

A o čem kniha je? Koncem zimy do lesa přijde zvláštní postavička 
Rozárka (postavička s člověčími rysy a zaječími oušky) a její mazlíček 
Chlupáček (chlupaté a  velmi neposedné cosi). Jelikož se Chlupáček 
nachladí, hledají pomoc. Seznámí se tak s  ježkem Josífkem, který je 
zavede k léčitelce paní Veverkové. Z Rozárky a Josífka se stanou velcí 
kamarádi a objevují spolu les (zvoní na sněženky u studánky a vzbouzí 
tak spící zvířátka, chytají teplo s mravenci, navštíví pana Jezevce atd.) 
Idylka končí, když při jedné výpravě ke Kočičí skále zjistí, že tuto část 
lesa obývá zlý výr a jeho myšlenky otravují celé okolí. Naneštěstí, než 
stihly utéct a informovat ostatní, výr unese Chlupáčka. Zvířátka pak na 
velké poradě vymýšlí, jak zlého výra vyhnat. Rozárku napadne, že by 
mohli zkusit vyvolat Ducha lesa, který by jim pomohl. K tomu je potřeba 
zvláštní rituál, jehož recept má pan Jezevec od svého dědečka. Rituál 
se zdaří a opravdu se Duch lesa vzbudí. V podobě zářivého jelena pak 
vyvolá velkou bouři, která výra odfoukne pryč. Zvířátka pak pořádají 
velkou oslavu na počest Ducha lesa a všech zachráněných tvorečků.

Název knihy má odrážet, co se na jaře děje v přírodě – vše se pro-
bouzí. Ráda bych v budoucnu vymyslela příběhy i pro zbylá roční období. 
Pro letní radování by se hodilo téma nedostatek vody, pro podzimní usí-
nání shánění potravy na zimu a přípravy pelíšků, pro zimní snění zas co 
se děje v lese během zimního spánku a kdo všechno v zimě (ne)spí.

V knize jsem se inspirovala místy, která jsem doopravdy navštívila. 
Například Kočičí skála skutečně existuje, stojí nedaleko Broumova.
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3 Dodatkové práce
Ke knize jako doplněk vznikl naučný sešit „V  lese není nuda“, 

který má ukázat dětem, že les je plný smyslových požitků (chození bos 
v mechu, vaření čaje z bylin, osahávání kůry stromu), zajímavých pří-
rodnin (vyrábění hudebních nástrojů, domečků pro skřítky atd.), místo 
pro pokusy a zkoumání (hledání brouků ve vodě i hlíně, hledání poby-
tových stop zvířat, vytváření herbáře, pěstování semenáčku dubu atd.) 
i skvělé hřiště na hraní (strakapoudí hra, pexeso, Kimova hra a mnoho 
dalších). 

Sešit může fungovat jako pomůcka pro rodiče, větší dítě už si po-
radí samo. 

Úlohy v  sešitě by měly podporovat rozvoj dítěte v  různých ob-
lastech – tvořivé úkoly, výroba jednoduchých hudebních nástrojů, 
pohybové aktivity, pozorování a zaznamenávání pokusů, naučné a ro-
zumové úlohy, smyslové poznávání okolí, grafomotorické a polytech-
nické úkoly, vaření podle jednoduchého receptu, skupinové hry plné 
komunikace a spolupráce, práce s rodičem atd.

Se sestavováním a  vymýšlením mi pomáhala učitelka v  envi-
ronmentálně zaměřené mateřské školce, která mi vnukla nápad takový 
sešit vůbec vytvořit. Velmi nápomocná mi byla i  příručka ekologické 
výchovy a  lesní pedagogiky Pojďme na to od lesa (vydala Správa 
Národního parku a  chráněné krajinné oblasti Šumava), kterou mi za-
půjčilo Ekocentrum ve Spáleném Poříčí. Dále mě inspirovala sada na-
učných karet Směs pro les od Hnutí Duha.

K  sešitu jsem navrhla také herbář a  zápisník. Vše dohromady 
tvoří sadu, pro kterou jsem si nechala ušít batůžek. Malý průzkumník si 
tak vše může sbalit a vzít s sebou do lesa. Batoh je ušitý z látky, kterou 
jsem vlastnoručně potiskla pomocí na zakázku vyrobených razítek.1

1 viz příloha č. 10–12
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4 Proces tvorby
Jako první jsem začala s  tvorbou pohádkové knihy. Pro sazbu 

jsem si vybrala kvalitní písmo Skolar od Rosetta Type Foundry, auto-
rem fontu je David Březina. Toto písmo je doporučováno i na webových 
stránkách CZECHDESIGNU1.

Při vymýšlení sazby jsem se snažila řídit radami a  tipy z  Knihy 
a typografie od Martina Peciny – formát, velikost okrajů, zrcadlo sazby, 
eliminace typografických chyb atd. 

Jako dominantní barvy celého setu jsem zvolila zelenou a  hně-
dou, které mají evokovat jaro (tráva vykukující z  hnědého listí z  pod-
zimu a rašící stromy). 

Po rozvržení sazby a umístění textu přišla řada na vymýšlení kom-
pozic ilustrací a tvorbu makety. Snažila jsem se, aby každá ilustrace byla 
originál a kompozice se neopakovali. Střídají se detaily a velké scény, 
ilustrace liduprázdné krajiny i výjevy s mnoha zvířecími postavami.

Důležitým bodem bylo také vytvoření jednotlivých charakterů 
postav.2 Hlavní postava Rozárka má jednoduché šaty, žlutý šátek a če-
pici zakrývající ryšavé vlasy. Její mazlíček Chlupáček je světle modrý, 
je tak snadno vidět v záplavě zelené. Dalšími důležitými postavami je 
pan Jezevec, paní Veverková a  ježek Josífek. Všechna tato zvířátka si 
v příběhu chodí vzpřímeně a pohybují na zadních nohách.

1 viz článek Jak na písmo, aby se četlo samo? Díl I.

2 viz příloha č. 9
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5 Technika ilustrací pohádkové knihy
Abych vybrala vhodnou techniku, udělala jsem si pár zkoušek – 

koláž, použití struktury naskenovaných papírů, akvarel, malba…1 
Žádná ale nesplnila má očekávání, neměly pro mě tu správnou atmo-
sféru. Až teprve kombinace kresby a lavírované malby byla ta pravá.2

Barevné ilustrace jsou tvořené ze tří vrstev – lavírovaná malba, 
kresba tužkou a  barevný tón dodaný v  počítači. Malé ilustrace jsou 
kresleny obyčejnou tužkou, které jsou v počítači obarvená na hnědo, 
aby ladily s barevnou koncepcí knihy. Textury barevných tónů jsem zís-
kala při předchozích projektech a jsou tvořené pomocí barevných tuší. 

K  malbě jsem se nakonec vrátila. Využila jsem ji pro kontrast 
„hodného“ a  „zlého“ lesa.  Hutnější gestická malba působí oproti la-
vírce víc tvrdě a dynamičtěji. 

Technika ilustrací se může jevit složitá, spousta kreslení, skeno-
vání atd., ale je to jen zdání. Výhodou je, že s objekty v počítači můžu 
dále pohybovat a  ladit kompozici. Také můžu „namíchat“ ideální 
barevný tón a  donekonečna přemalovávat ilustraci pomocí masek 
ve Photoshopu. Velkou nevýhodou tohoto způsobu tvoření jsou však 
objemná data.

1 viz příloha č. 7

2 viz příloha č. 8
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6 Vazby
Jelikož mé předchozí studium bylo zaměřeno na knižní vazbu, 

ráda v této oblasti experimentuji a sama si své knihy také šiji. I kniha 
Jarní probuzení má specifickou vazbu s odhaleným hřbetem. Jsou tedy 
vidět stehy a  barevné proužky plátna, které vytváří dekoraci.1 Kniha 
má měkké desky a zakulacené rohy, díky kterým je příjemná do ruky. 
Zabrání se tím také rychlému opotřebením rohů stránek. Přestože 
jsem již slyšela názory, že kniha vypadá nehotová nebo víc industriální, 
přijde mi tato vazba netradiční a zajímavá. Navíc lze dvoustránky lépe 
rozevřít.

Jedinou knihou ze setu, která trochu vybočuje z řady, je herbář. Je 
šitý koptskou vazbou, kdy jeden list tvoří jednu složku, což má zabránit 
tomu, aby se herbář po naplnění rostlinami „nafoukl“. Také jako jediný 
má pevné desky, aby byl odolnější. Na zadních deskách je připevněná 
kapsa s volnými papíry vhodnými například pro frotáž kůry nebo listů 
a následné vlepení do bloku.

Pro lehčí určování stromů, zvířat a  jarních květin jsem vytvořila 
ještě tři jednoduché kapesní atlasy.2 Jsou to kartičky s otvorem navle-
čené na provázku s karabinou. Dají se tak přichytit například k pásku 
anebo je lze neustále rozšiřovat o nové kartičky. Na jedné straně je vždy 
kresba a na druhé pár informací.

1 viz příloha č. 13

2 viz příloha č. 14
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7 Výsledná realizace
Jak dopadla finální verze knihy? Třináct kapitol začíná vždy 

úvodní stranou ve světle zelené. Dominantní název kapitoly doplňuje 
kresba přírodniny. Text začíná na následné dvoustraně zelenou iniciá-
lou. V knize převládají celostránkové a dvoustránkové ilustrace, najde 
se ale i  pár drobných ilustrací. Velké ilustrace mají převážně jemnou 
pastelovou barevnost. Ta mizí po únosu Chlupáčka a návštěvě „zlého 
lesa“, vrací se až po poražení výra při závěrečné oslavě. Chtěla jsem tím 
zdůraznit temnější atmosféru této části příběhu.1

Naučný sešit je ilustrovaný trochu odlišně – pomocí drobných 
kreseb a  fotografií, které názorně ukazují pokusy a  tipy.2 Fotografie 
také navozují správnou jarní atmosféru. Pro rychlejší orientaci v sešitu 
jsou na spodní straně umístěné piktogramy. Ty znázorňují, na co se 
daný tip „specializuje“, jestli je to hra, pokus, tvořivý úkol, pro kolik lidí 
je vhodný atd. 

1 viz příloha č. 18–26

2 viz příloha č. 15–17
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8 Využití
Práce funguje jako celek, ale jednotlivé části mohou posloužit 

i  samostatně. Knížka může sloužit jako pohádka pro dítě na dobrou 
noc nebo trénink prvního čtení. Naučný sešit zas může představovat 
návod pro rodiče, jak dítěti zábavnou formou předat znalosti o přírodě. 
Lze ho také využít k  enviromentální výuce např. v  ekocentrech nebo 
v mateřských a základních školách.
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10 Resumé
The theme of this master‘s thesis is an Illustrated children‘s book 

and additional works. 
The main intent is to raise interest in children for outdoor activi-

ties and forest exploration. 
The key part of work is an author‘s book with 40 illustrations. 

Story in the book is about a group of animals and their exploration of 
the forest. 

Supplementary work is an educational set containing a workbook 
with activities related to forest, a forest diary and a herbarium, which 
allows children to assemle their own atlas of flowers. 

Illustrations for the author‘s book are combination of three tech-
niques – wash painting, pencil drawing and computer coloring. 

The book, notebook and diary have a special binding with soft 
binder and exposed back. The set is packed in a backpack sawn from 
self-printed fabric.
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2. kapitola

U paní Veverkové

Za Veverkou poběžíme, 
ona ví, co s rýmou.
Není radno zahrávat si 
se studenou zimou.

19

odina Veverkových bydlela ve starém vykotlaném dubu. Měla 
tam útulný byteček o třech komůrkách. V jedné sušila bylinky a vařila 
masti, v druhé skotačila veverčata a ve třetí byla velká postel pro manžele 
Veverkovy. Na strom vedly schody, aby nahoru mohli chodit i pacienti, kteří 
neumí šplhat po stromech. Kdo nezvládl ani vyjít nahoru, zazvonil dole na 
zvoneček.
„Dobrý den, paní Veverková, tohle je Rozárka a Chlupáček,“ představil ná-

vštěvníky Josífek.
„Dobrý den!“
„Hepčííííík!“
„Tady se někdo nastydl! Pojď ke mně, uvařím ti lipový čaj, s medem od les-

ních včel. Snad mi ještě nějaký zbyl! Veverčata mi ho chodí ujídat. Tajně, ale 
já to stejně vím. A přidám tam ještě trochu šípků, pár borůvek pro chuť a ma-
teřídoušku. Tak, tady si sedni, za chvíli jsem tu,“ zavelela paní Veverková 
a odběhla k plotně. Jen vybrala správný hrnec a šup tam s bylinkami. Za chvíli 
už bylo slyšet bublat čaj.

R
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8. kapitola

O čem stromy  
šepotají?

Na koncertě zazpívali
slavíci i červenky,
zůstanou nám na památku
samé krásné vzpomínky.
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36

„Však je na čase všechny vzbudit.“
„Pokud ti to nevadí… Moc ráda. A jak to mám vlastně udělat?“
„Jemně ji chytni za stonek a trochu s ní zatřes.“
„Tak jo, jdu na to.“ 
Jakmile Rozárka zatřásla sněženkou, ozvalo se jemné cinkání. Znělo jako 

rolničky. Také se zvedl teplý větřík a roznesl zvonění po lese. Ze všech koutů 
se začalo ozývat zívání, šustění peřinek a věty jako: „To jsem se krásně vy-
spal!“ i „To už je jaro?“.  Zvířata se začala soukat z pelíšků.
„Jéé, konečně budou vzhůru i rodiče! Pojď, já tě představím.“
V ježčí chaloupce už panoval čilý ruch. Paní Ježková se otáčela u plotny. 

Celá kuchyně voněla dobrotami. Pan Ježek seděl venku před chaloupkou 
a pokuřoval dýmku. 
„Tati!“ zvolal Josífek a běžel tatínka obejmout. Pak pelášil do kuchyně dát 

mamince pusu na tvář.
„Mami, tati, rád bych vám představil Rozárku a Chlupáčka. Přišla sem po 

jedné bouřce, Chlupáček byl nastydlý a neměli kde bydlet, proto jsem je ne-
chal přespat u nás. Nevadí to?“
„Moc nás těší, Rozárko,“ usmívali se manželé Ježkovi. „To víš, že nevadí. 

Zůstaňte tu jak dlouho potřebujete, aspoň tu bude veseleji.“
Rozárce spadl kámen ze srdce. 
„Děkujeme mockrát! Jak se vám odvděčím?“
„Můžeš mi třeba hned pomoct v kuchyni. A pak vyvětráme peřiny.“
V ježčí chaloupce se pracovalo celý den. Večer se všichni sešli u slavnostní 

večeře na oslavu probuzení a slavili a slavili až dlouho do noci.
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„A kam půjdeme nejdřív?“ zeptala se Rozárka.
„Vezmeme to okolo mraveniště k panu Jezevci, což znamená u studánky 

doprava a po Jelení stezce.“
A vyrazili. Chlupáček hopkal za nimi. Rozárka by studánku skoro nepo-

znala. Palouk byl porostlý sněženkami a bledulemi. Všude to vonělo, bzučelo. 
Přiletěly snad všechny včely a čmeláci z okolí, Rozárce se zdálo, že zahlédla 
i motýla. Jaká měl krásně vybarvená křídla!
„Dobrý den, kmotry včelky! Dobrý den, pane čmeláku! Jaký je letos nektar?“ 

zeptal se Josífek.
„Výtečný, vyřiď paní Ježkové, ať se zastaví pro skleničku medu,“ volala na 

něj jedna ze včel.
„Vyřídím!“

Příloha 20
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vlastní foto



35

„Chlupáčku! Co budeme dělat!?“ Rozárka neměla 
daleko k pláči. „Musíme ho zachránit!“
„Hlavně se musíme uklidnit a vše pečlivě promyslet. 

Co kdybychom se poradili s panem Jezevcem a pak se sem 
vrátili?“ přemýšlel Josífek.
„Vždyť se tu bude sám bát,“ nechtěla odejít Rozárka.
„Prohlédla sis tu klec, do které ho výr zavřel? Byla tam i další zvířátka. 

Myslím, že jsem zahlédl nějakou veverku, možná i myšku. Vrátíme se tak 
rychle, jak jen to půjde.“
„Tak dobře,“ souhlasila Rozárka.
Potichu odešli. Jakmile se les okolo nich začal projasňovat a zelenat, 

rozběhli se jako o život.

86

Večer přišla všechna zvířátka na smluvené místo. Některá se divila, co se 
děje. Taková velká porada se nekonala už několik let.

Pan Jezevec si stoupl doprostřed palouku a poprosil o ticho.
„Nebudu vám lhát, situace je vážná. Z rozhovorů s vámi jsem zjistil, že 

chybí celkem třicet zvířátek. Navíc les okolo Kočičí skály umírá a odumřelá 
část se stále zvětšuje. Mám jistou teorii. Výr, který se tam zabydlel, je opravdu 
zlý. Tak zlý, že jeho myšlenky otravují okolní stromy a ničí je. Myslím, že 
bychom ho měli vyhnat. Jen jsem ještě nepřišel na to, jak. Má někdo nějaký 
nápad?“

Mezi zvířátky to zašumělo. Všechna si lámala hlavičky, jak zlého výra 
vyhnat. Až se přihlásila Rozárka.
„Sice v  lese bydlím jen chvilku, ale… Co kdybychom zkusili vzbudit 

Ducha lesa?“
„Anó!“
„Jóó!“
"Supr nápad!"
„To je dobrý plán!“ 
Zvířátka byla z Rozárčina návrhu nadšená.
„Ví ale někdo, jak ho vzbudit?“ zeptala se paní Lišková.
„Myslím, že jsem kdysi zahlédl postup, jak to provést, ve starých knihách po 

dědečkovi. Hned se půjdu podívat!“ řekl pan Jezevec a spěchal domů. Hledal 
a hledal. Zvířátka se zatím shromáždila u vchodu do jeho nory.
„Heuréka! Našel jsem to!“ zvolal pan Jezevec.
„Jde o rituál, který se musí vykonat za úplňku. Ví někdo, kdy je úplněk?“
„Zítra večer,“ hlásila paní Veverková. V tu dobu totiž chodí na bylinky, proto 

si pamatuje, kdy úplněk je.
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„Světlo měsíce, dej nám sílu probudit Ducha lesa!“
Tekutina uvnitř se rozzářila. Pan Jezevec opatrně předal květ Rozárce a ta 

se s Josífkem vydala k dubům.
Když k nim došli, Josífek se opět zaposlouchal.
„Ten to je!“
Rozárka rozlila elixír okolo označeného dubu. Všem se zatajil dech, nikdo 

nevydal ani hlásku. Chvíli se nic nedělo. Pak se ozvalo hlasité zívání a zvuky, 
jako by se kdosi protahoval po dlouhém spánku. Z dubu se začalo linout světlo. 
Bylo ho stále víc a víc, až se zformovalo do podoby jelena. 
„Kdo mě budí a proč?“
„Odpusťte, vznešený Duchu lesa,“ spustil pan Jezevec, „ale u Kočičí skály 

se usídlil zlý výr, který svým zlem otravuje okolní les a také chytá a zavírá 
do klecí zvířátka. Sami na něj nestačíme. Pomůžete nám, prosím?“
„Dobrá tedy. Pojďme!“ prohlásil Duch lesa a pomalými, majestátními kroky 

se vydal ke Kočičí skále. Za ním šla všechna zvířátka v čele s panem Jezevcem, 
Rozárkou a Josífkem.
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Kniha Jarní probuzení – finální podoba 3
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