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1. MÁ SOUČASNÁ TVORBA V SOUVISLOSTI S OBOREM

Řekla bych s jistotou, že moji tvorbu silně ovlivnilo studium na Střední 

umělecké řemeslné škole textilních řemesel. Tato škola byla především zaměřená

na řemesla a užité umění, většina předmětů byla s profilovaným zaměřením na 

textil z pohledu technického, řemeslného a historického. Textilní umění mám 

velice ráda, nicméně nemohu nepřiznat, že to je obor/umění docela zapomenuté 

a mrtvé vzhledem k moderním požadavkům veřejnosti. Můj obor tkaní a barvení 

látek, mě ale docela nenávratně ovlivnil v tvorbě a přístupu k vytvoření 

jakéhokoliv díla a to zejména ve výběru barev, monumentalitě a zároveň 

schopnosti vytvořit detailní momenty. 

Nicméně mě tyto roky studia na odborné škole připravily o jakési základní 

znalosti co se týče fyziky, chemie, biologie či matematiky. Tyto mezery ve 

vzdělání mi ale dávají možnost vidět tyto předměty z jiného hlediska než ze 

vzpomínek na povinně naučená fakta důležitá do testů nebo stresujících 

zkoušek. Snažím se tedy pochopit tyto tématiky jako jakýsi mimozemšťan či dítě.

Další školou kterou jsem navštěvovala byla Vyšší odborná škola Václava 

Hollara, obor klasické a mediální ilustrace. Tato škola mě naučila zejména 

technickým znalostem grafických programů, a méně pragmatickému/užitému 

způsobu tvorby. Vytvořila jsem si po těchto dvou školách jakousi filosofii co se 

týče tvorby knižní ilustrace a mojí tvorby obecně. 

- Nenaplňuje mě ilustrace již existujících knih, které byly nailustrované. Největší 

smysl vidím v tvorbě nových knih, s vlastním či nikdy nezveřejným textem. To mi 

totiž zaručuje jakousi jedinečnost a prvenství ve kterých smysl vidím.

- Vidím smysl v ilustraci knih, které se snaží vysvětlit komplikovanější tématiky a 

snaží se čtenáře nějak poučit, něco mu vysvětlit, sdělit. Myslím si z vlastní 

zkušenosti, že je vizuální informace a její úspěšné podání schopné vysvětit více 

nežli stovky slov. Já sama nejlépe rozumím informaci pokjud si ji nakreslím, či 

pokud ji vidím vizuálně.

Tyto dvě myšlenky jsem aplikovala na tuto bakalářskou práci.
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2. VÝBĚR TÉMATU A FORMY 

Celá tvorba knihy započala pracemi které jsem vytvořila minulý rok pro 

svoji sólo výstavu v ESA. Jednalo se o akvarely na našepsovaném papíře. Prvním 

obrázkem z této série byla “baži-buňka” inspirovaná Estonskými bažinami.

V roce 2018 jsem se především snažila najít svůj nový vyjadřovací způsob, a

to jak kompoziční tak technický. Zkoušela jsem si vše od oleje na plátno přes 

monumentální spray na textilu až po mastný pastel na skle. Našla jsem se, 

nejvíce v centralizované kompozici ohraničené tvrdým bílým tvarem, nejlépe 

proveditelným s pomocí latexově našepsovaným podkladem. Brzy jsem takových 

maleb udělala více, a připomínaly čím dál více buňky, či mikrokosmy.

Před první konzultací o bakalářské práci jsem měla jasno, že chci vytvořit 

knihu naučnou či encyklopedickou. S texty psanými s nefiktivními základy.

Prvním mým návrhem pro bakalářskou práci byla encyklopedie ptáků, či 

ilustrovaná reportáž s občankou Venezuely. Nehledě na uznání nápadu s 

encyklopedií, mi tématika ptáků vnitřně úplně neseděla.

Na konzultaci druhé, jsem díky paní Fučíkové objevila své malby buněk jako

vhodnou, docela unikátní cestu k užití nalezeného stylu a tématiky v roce 2018. 

Tak tedy začalo mé bádání mikrosvětů a buněk.

3. PRŮBĚH PŘÍPRAVY A PRŮBĚH TVORBY

Jak již bylo naznačeno v první kapitole, mám velké mezery ve vzdělání co 

se týče základů vědeckých oborů jako je biologie. Také mi vyhovuje role 

Ilustrátora, grafického designéra, nikoli však spisovatele. Mám ovšem velké štěstí 

v tom, že můj ochotný blízký přítel Jakub Zamouřil má neskutečně široký rozhled

ve všeobecných znalostech a talent pro psaní textů všeho druhu. Jeho největší 

předností je však schopnost vysvětlovat složité tématiky jednoduchým a 

pochopitelným způsobem. Již jsme spolu dříve tvořili drobné projekty, ale nikdy 
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jsme neměli čas či důvod udělat něco velkého jako knihu. Když jsem Jakubovi 

nabídla spolupráci jaokžto spisovatele a odborníka, velkoryse souhlasil. 

Během ranních konzultací s paní Fučíkovou, mi bylo doporučeno se 
zaměřit na konkrétnější části mikrobiologie. Omezit se třeba jen na 
jednobuňečné organismy, které objevil holandský kupec Antonie van 
Leeuwenhoek.1

Mým prvním krokem bylo našepsování velikého množství kartónů, zejména 

kartónů balicího typu na příklad: kartonové krabice od pizzy, od kakaa či rýže. 

Tyto kartóny jsou skvělé nejen tím, že jsou dostatečně tvrdé a tlusté, také jsou 

prakticky zadarma a opětované využití takovýchto materiálů mi přináší pocit 

jakési recyklace. Rozhodla jsem se při tvorbě barevných ilustrací používat  

vodové barvy, anilinkové barvy a v některých případech kvaš či bílou fixu. 

Po pár malbách mikroorganismů a různých experimentech se strukturou 

šepsu a akvarelových usazenin, jsem si začala zjišťovat více faktů o 

mikroorganismech a jejich systematickém dělení. Udělali jsme si tedy s Jakubem 

první konzultaci ohledně konceptu rozdělení knihy.  Jak již bylo dříve zmíněno, 

zaměřili jsme se nejdříve na objevy Antonie van Leeuwenhoeka. Rozhodli jsme se

tedy začít knihu objevem takzvaných „Animalkul“ panem Leeuwenhoekem, a dále

navázat základy moderní biologie2 o buňkách a jejich životě. 

1. COGHLAN Andy, 2015, Leeuwenhoek's 'animalcules', just as he saw them 340 years 
ago,NewScientist.com [online]. 20. 05.[Cit. 20.3.2019]. Dostupné z: 

https://www.newscientist.com/article/dn27563-leeuwenhoeks-animalcules-just-as-he-saw-
them-340-years-ago/

2. ZÁVODSKÁ Radka. Biologie buněk. Vyd. Scientia - pedagogické nakl.,2006, 160s. ISBN: 80-86960-15-3 
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Hlavní prioritou v této ranné fázi bylo vytvořit  systém a strukturu podání 

vizuálních informací. Vymyslela jsem tedy dvě metody:

 První metoda byla zaměřena na předání co nejvíce přehledné textové 

informace, proložená hravými, téměř srandovními lineárními ilustracemi 

vytvořené tenkým fixem či perkem a tuší.

 Druhá metoda barevná, malovaná a s konkrétní ukázkou veliké buňky či 

širší kategorie se naopak zaměřovala na vizuální prožitek a ukázku 

organismů ve velkém malebném měřítku. Velkého měřítka jsem se 

rozhodla dosahovat zejména s pomocí skenu na vysoké DPI, nikoli kvůli 

větší velikosti původního fyzického obrázku. Dále jsem v této druhé 

metodě stále pokračovala v kresbě (stejnými nástroji jako metoda první), 

nicméně v tomto případě byly kresby přesné a snažily se co nejpřesněj 

ukázat reálný vzhled  ilustrovaných stvoření.

Mám ve zvyku skicovat jakékoliv projekty přímo v grafickém programu ve 

kterém chci vytvořit konečnou knihu. Jde mi pak skvěle vidět zda k sobě 

ilustrace a text ladí, zda vše jde jak bylo zamýšleno. Pokud jde vše podle plánu, 

je možné pokračovat okamžitě v práci dál, bez jakýchkoliv pochyb. Kdykoliv jsem 

tedy něco namalovala či nakreslila, hned jsem to naskenovala či vyfotila a 

zasadila do souboru.

Hhed v ranní fázi tvorby jsem se rozhodla pro font od Google, jménem 

Dosis Bold, který jsem nejdříve chtěla použít na veškerý text v knize, byly mi 

sympatické jeho kondenzované a zároveň oblé tvary. Po konzultacích s pedagogy 

Grafického designu jsem se však rozhodla použít Dosis Bold jen na nadpisy, a pro

běžné paragrafy využít Google fontu Work Sans. Co se týče barvy textu, jsem 

fanoušek využití jiné barvy než černé na bílém, neboť je to ostrá kombinace, 

která na mě působí škodlivě nejen z estetického hlediska. Barva textu je tedy 

světle šedá či barevná, jako například v případech popisu konkrétních Animalkul. 

Seznam Animalkul které bylo nejlepší nailustrovat mi poskytl Jakub, já 

jsem si pak pokaždé vybrala tu vizuálně nejzajímavější. Chtěla bych podotknout, 

10



že při naší společné tvorbě se jednalo téměř o „text, který ilustroval ilustrace“ 

spíše nežli o „ilustrace ilustrující text“. Měla jsem vždy pod kontrolou kolik textu 

a jakého druhu bylo zapotřebí na jaké stránce. Pokaždé jsem Jakubovi zadala 

nějaký počet řádků, sloupců textové náplně, které kompozičně ladily s 

ilustracemi.

Poté co část knihy o Animalkulách byla téměř hotová, rozhodla jsem se 

zaměřit na obecnější chápání mikrosvětů – na rozdělení buňek podle takzvaného

stromu života. Koncepce stromu života mi byla velmi sympatická vzhledem k 

jasnému vizuálnímu rozdělení. V zájmu textové soudružnosti mi tento strom 

vytvořil a popsal Jakub. 

Během ilustrování jednotlivých odvětví stromu života, jsem se především 

zaměřila na vizuální odlišnosti každé větve. Tyto větve, mě dále vedly k vytvoření 

jednotlivých kapitol, každá vizuálně odlišná. 

Co se týče tisku a velikosti knihy, rozhodla jsem se pro formát zkrácené A3.

Konečný počet stran je 48.

4. POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA Z HLEDISKA DANÉHO OBORU

Ve výsledku jsme vytvořili knihu, která jasně a srozumitelně vysvětluje 

základy o jednobuňečných organismech a buňách obecně. Chtěla jsem tuto 

knihu primárně vytvořit pro děti druhého stupně základních škol, nicméně si 

myslím, že by se jim mohla hodit i u maturitních zkoušek.

Mimo jiné si mysím, že tato kniha ukazuje mikroorganismy spíše jako naše 

sousedy na této planetě, a ne jen nepřátelské mikroby, které se nás snaží nakazit

nemocemi.
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6. RESUMÉ

Animalkuly a jiné mikrosvěty is a book dedicated to exploration and 

explanation of micro creatures, their life cycle and the impact they have on our 

lives.

Its is a book aimed at children starting from the age of 8, but it can certainly be 

enjoyed by those curious enough regardless of their inner and factual age. It can 

also prove useful during the Maturita exams.

The book was co-written with my friend and a frequent work partner, 

Jakub Zamouřil. Who has a profound talent in writing and explaining difficult 

topics in a simple manner.

The idea of making a book based on micro organisms started way back in 

the year 2018. During that time I was making art for my solo exhibition in ESA 

Estec. Some of the paintings highly resembled microcosmic lifeforms.

Before I had my first meeting with Ms. Fučíková, I have made up my mind, about 

making an encyclopedia of some sorts. I was thinking of creating an 

Encyclopedia with birds as the main subject. Ms. Fučíková however, was not very

enthusiastic about my idea. So I have tried to look deeper into my recent works 

and discovered a pattern. The pattern can be described as that I have devised a 

form of a visual language, that highly resembled microorganisms and cells. This 

self discovery enabled me to propose an idea of making an encyclopedia of the 

microcosms to Ms. Fučíková. 

Luckily Ms. Fučíková met this idea with much more interest and 

enthusiasm than my previous ornitological concept. She was even kind enough 

to give me recomendations on famous scientific figures that have discovered 

such worlds, namely Antonie van Leeuwenhoek, who decided to call these 

creatures Animalcules. This figure and his discoveries, are the main inspiration 

for the book. Furthermore, the first half of the book ended up being about Mr. 

Leeuwenhoek , and his first encounters with Animalcules. The second half of the

book was describing broader definitions of the microorganisms, and other 

famous scientists who have forever changed our view of the micro creatures. 
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The main medium for the illustrations was aquarelle/ watercolours on 

latex primed paper. I have also created linear drawings that complimented the 

paintings with some comical relief and naturalistic precision.

The final book was printed on offwhite paper, in modified A3 format. Final 

amount of pages is 48. 
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