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1 POPIS PŘÍPRAVY A REFLEXE PROCESU VLASTNÍ TVORBY

1.1 Rešerše zvoleného tématu

 Tématem mé diplomové práce je několik odvětví českého jazyka – 
stručně bychom to mohli nazvat jako slova a jejich významy. Zabývám se to-
tiž skupinami slov, jako jsou synonyma, antonyma, homonyma, paronyma, 
frazémy apod., které se snažím vyjádřit pomocí ilustrací a usnadnit tak jejich 
zapamatovatelnost významu.
 Důvodem volby tohoto tématu je můj kladný vztah k našemu mateř-
skému jazyku. Český jazyk a jeho bohatost mám velmi ráda. Baví mě nad slo-
vy přemýšlet a vzhledem ke studiu ilustrace mám tendenci nad skoro čím-
koliv přemýšlet i ve vizuální podobě. Vizuální podoba je neodmyslitelnou 
součástí učení se a právě nějaký „obrázek“ se nám do paměti vryje lépe, než 
obšírné slovní vyjádření. 
 Na nejrůznější synonyma, antonyma či přirovnání narážíme každo-
denně a nejen děti, ale i dospělí mívají problém si některá slova zapamato-
vat. Původně jsem uvažovala nad zpracováním vyjmenovaných slov, ale po 
zmapování knižního trhu, jsem zjistila, že knihy zabývající se právě vyjme-
novanými slovy, již několikery existují. Proto jsem se vrátila ke své klauzurní 
práci z druhého ročníku magisterského studia, kde jsem se zabývala českými 
homonymi (viz příloha 7 a 8) a rozhodla se pro zpracování tématu trochu 
jiného – a to problematiku antonym, synonym, paronym, frazémů a idiomů, 
nářečním výrazů a nakonec opět i homonym (která jsem do výsledné knihy 
nakonec zařadila kvůli koronavirové situaci a získanému času prodloužením 
odevzdání diplomové práce).
 Myslím, že výše zmíněná odvětví českého jazyka nejsou, oproti právě 
vyjmenovaným slovům, v knižním vydání zcela běžná (vynechám-li samo-
zřejmě školní učebnice), proto jsem usoudila, že by byla vhodná pro zpraco-
vání. Navíc to jsou jevy poměrně běžné a v kombinaci s ilustrací si myslím, 
že se čtenáři snáze zapamatují.
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1.2 Reflexe a dokumentace procesu tvorby

 Poté, co jsem si určila odvětví, která budu zpracovávat, jsem se začala 
zaměřovat na jednotlivé jevy, které do daných kategorií zařadím. Vybírala 
jsem jevy buďto poměrně známé nebo jevy, které se budou dobře ilustro-
vat. Ilustrace jsem se snažila komponovat tak, aby daná zobrazovaná slova 
tvořila jednu kompaktní ilustraci, např. antonyma stoupat / klesat, kde jsem 
vyobrazila výjev s mořským útesem, ze kterého stoupají k nebi horkovzduš-
né balóny a vedle v moři klesá ke dnu loď).
 Některé jevy jsou obohacené o doplňující informace v podobě krát-
kého textu, kde se čtenář dozví něco navíc. Nechtěla sem totiž, aby kniha 
byla striktně jen o problematice češtiny, ale aby zde čtenář našel i nějakou 
přidanou hodnotu.
 Každá část má jednu specifickou výraznější barvu, objevující se v ilu-
stracích, které jsou jinak černobílé. Výraznější barva slouží k lepší přehled-
nosti knihy.
 Pro popis techniky zvolené pro ilustrace nejlépe sedí technika kombi-
novaná. Pro vznik ilustrací bylo totiž použito vše možné. Ale primárně jsem 
zvolila kresbu tužkou. Používala jsem též různě texturované papíry, barevné 
papíry, papíry přetřené grafitovým práškem, černým pigmentem, pauzovací 
papíry, frotáže omítek, dřeva, břidlicových destiček. Tyto papíry jsou pak do 
některých ilustrací vlepovány formou koláže a opětovně je přes ně kresleno. 
Také jsem použila fixy, pastelky, gelová pera. Někde i výstřižky z časopisů.
 Všechny ilustrace samozřejmě prošly úpravou v grafických progra-
mech, ilustrace byly dobarvovány či přebarvovány tak, aby barevně odpoví-
daly dané sekci, kam patří.
 Ruční kresba a následné kolorování v počítači mi jako technika vyho-
vuje nejvíce. Čistě digitální ilustrace mi není úplně příjemná a kolorování 
v počítači mi přijde praktické – můžete zkoušet všemožné barevné varianty 
a v průběhu času je jednoduše měnit. Umírněnou barevnost jsem zvolila, 
kvůli větší přehlednosti a lepšímu vyznění oné jedné výraznější barvy v kaž-
dé sekci. Navíc se lépe cítím v ne tak křiklavých tónech.
 Ilustrace doplňuje vždy krátký popisek vyobrazované věci či situace, 
barevně opět ladí s danou sekcí, někde navíc svou úpravou umocňuje ilust-
race.
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 Nedílnou součástí bylo také vymyšlení názvu knihy. Dlouho dobu jsem 
měla jen pracovní název, který byl „Na pomoc češtině“. Po konzultacích s ve-
doucí diplomové práce, paní Renátou Fučíkovou, jsme došly k závěru, že by 
byl třeba nějaký udernější název. Rozhodla jsem se nechodit nikam daleko 
a vzít si jako název nějaké trefné slovní spojení. Na začátku byli tři adepti – 
„Zapiš si to za ucho”, „Mám toho plný kecky” a „Pozdě bycha honiti“.  Tyto 
varianty  jsem vytvořila rovnou i se skicami obálek a jako nejvhodnější se 
jevila právě varianta „Pozdě bycha honiti“ , kde jsem na obálce měla běží-
cí postavy, které se honí na oním „bychem”, který mě odjakživa fascinoval 
(stejně jako asi mnoho lidí), kdo to vlastně je – stejně jako třeba kdo je ta 
„pepka“, která sem tam někoho klepne. 
 Postavy původně honili neviditelného bycha a došly jsme nějak 
k tomu, že bych by měl být světu viditelný. Nastal tedy úkol bycha vymyslet. 
Nakonec jsem došla k podobě jakéhosi zvířete – něčím mezi psem a mra-
venečníkem, který má ale šest nohou a sedí jako myš. Je také velmi zvědavý, 
mlsný, všudypřítomný a dokáže měnit barvy jako chameleon. Probíhá tedy 
celou knihou a na mnoha místech na něj narazíte. 
 Nedílnou součástí procesu tvorby se stal i nástup celosvětové pande-
mie nového typu koronaviru Covid-19, který nás v České republice poprvé 
zastihl v březnu. Vzhledem k uzavření škol a poměrně ztíženým možnostem 
konzultací, další tvorby či zařizování realizace diplomové práce, jsem si bě-
hem karantény k diplomové práci přidala kapitolu homonyma, která v pů-
vodním plánu nebyla. 
 O něco později, když se protiepidemiologická opatření začala uvolňo-
vat, jsme s vedoucí práce došly k závěru, že by bylo příhodné ke knize přidat 
jakýsi „dodatek“ nově vzniklých slov – neologismů, které vznikly právě bě-
hem karantény v souvislosti s koronavirem. A tak vznikla „koronyma“ (název 
vznikl na základě názvů synonyma, antonyma, paronyma...). Jde o krátký se-
šit, který vizuálně a i obsahově doplňuje knihu. Slova jsem převzala z inter-
netové stránky Čeština 2.0, kde vznikl poměrně dlouhý seznam nově vznik-
lých „koroslov“.
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2 POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA A JEHO VYUŽITÍ, ČI ADJUSTACE

 Výsledným dílem je autorská kniha s názvem Pozdě bycha honiti. Kni-
ha má za cíl humorným a poutavým způsobem přiblížit čtenáři problematiku 
některých odvětví českého jazyka a podnítit v něm další zájem o náš mateř-
ský jazyk.
 Formát knihy je 220 x 270 mm, šita klasickou vazbou V8. Počet stran 
knihy je 92. Pro tisk byl použit bílý, klasický kancelářský papír o gramáži 160, 
bez výraznější povrchové struktury. Na tomto „obyčejném“ papíru barvy ilu-
strací vycházely nejlépe a vzhledem k jemným barevným přechodům ilustra-
cí tó papíru působí nejméně rušivě.
 Pro sazbu jsem použila písmo Roboto Slab v různých řezech. Písmo 
má výraznější patky, ale myslím, že ilustrace nijak neruší, dobře je doplňuje.  
Pro občasnou „přímou řeč“ postav v některých ilustrací je použito písmo 
Aller. Jedná se o bezpatkové písmo, které je, dle mého názoru, dobrým pro-
tipólem písma Roboto Slab. Většinou jsem u písma Aller užívala tučný řez, 
aby písmo bylo údernější. Barva písma je upravována podle jednotlivých 
kapitol, vybraná slova v textech vždy ladí s ilustracemi dané části.
 Kniha je bohatě ilustrována. Každá dvoustrana obsahuje primárně 
ilustraci s pouze menším množstvím textu, který se vztahuje k dané ilustraci, 
či dané téma nějak rozvíjí.
 Ilustrace jsou primárně černobílé a doplněné o jednu výraznější bar-
vu v každé jednotlivé části knihy. Ilustrace  jsou vytvořené kombinovanou 
technikou s použitím všech možných materiálů.
 Ilustrace jsem se také snažila ladit do určitého historického období. 
Nejčastěji do 20. století. Móda, nábytek a celkový „vizuál“ jednotlivých de-
setiletí je pro mě zajímavější na zobrazování, než současné přehlcení často 
nevkusnými kusy.
 První kapitolou jsou synonyma (odlišující barvou je zelená), kde se na 
úvodní dvoustraně setkáme s běžci, kteří nás svým během doprava navedou 
na další dvoustrany, kde jsou výjevy z různých prostředí – město, příroda, 
domácnost. Ilustrace jsem se snažila vystavět tak, aby zde byl jeden kom-
paktní výjev, kde se objeví více pojmů.
 Další částí jsou antonyma (odlišující barvou je modrá). Oba vyobra-
zované pojmy opačného významu jsou součástí jedné ilustrace. Ku příkladu 
tu je na společné ilustraci žralok velrybí společně s maličkými rybkami, či 
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horolezci s kanoisty vyjadřujícími rozdílnost pojmů vertikální a horizontální. 
U některých ilustrací tu nalezneme i nějaké rozšiřující informace ze zvířecí 
říše či astronomie a fyziky.
 Třetí částí jsou homonyma a slova mnohoznačná (odlišující barvou je 
červená). Zde je využila principu homonym a slov mnohoznačných a dané 
vyobrazované významy slov prohazovala. Marie Terezie tu má místo králov-
ské koruny pouze korunu jako minci a František Štěpán zas korunu stromu. 
Z monitoru na nás shlíží ikony pravoslavých světců a na talíři máme pravou 
středověkou kamennou baštu.
 Čtvrtou částí jsou paronyma (odlišující barvou je oranžová) a pojmy 
jsou opět spojovány do společné ilustrace – brojler sedící na bojleru, spiklenci 
kující komplot jedí kompot slepice se popelí u polepené reklamní tabule.
 Další částí jsou jsou frazémy a idiomy (odlišující barvou je žlutá). Tato 
část se dá považovat asi za tu nejbizarnější. Zde se totiž úplně nabízelo dané 
pojmy vyobrazovat doslova. Najdeme tu slečnu se kterou všichni čerti šijou 
(na šicích strojích) nebo třeba pána, který svůj nos nosí pěkně nahoru (po 
schodech).
 Poslední částí jsou nářeční zajímavosti (odlišující barvou je opět zele-
ná, jako u synonym). A když se jedná o nářečí, ilustrace jsou laděny do ven-
kovského prostředí s lidovými kroji. Ženy tu na poli sbírají brambury, zemáky 
a erteple, na koláč se sletají vosy, vosové, čmeláci, medáci...
 Součástí knihy je i volně vložený sešit obsahující tzv. „koronyma“, tedy 
slova vzniklá během koronavirové pandemie. Jedná se o soubor ilustrací k 
neologismům, které jsem převzala z internetové stránky Čeština 2.0. Každý 
neologismus je tu krátce vysvětlen a okomentován. Ilustrace tu už nejsou 
barevně sladěny jako v knize Pozdě bycha honiti, ale odkazy na knihu tu 
jsou  – vzhled obálky, kde se též nachází běžící lidé (v rouškách), kteří ovšem 
nehoní „bycha“, ale naopak je honí zlý koronavirus. Tito zlí koronavirové pak 
prostupují celým sešit, podobně jako „bych“ v knize.
 Co se využití knihy týče, myslím, že by mohla najít široké využití. Ne-
jen u děti, ale i u dospělých. Ve čtenářích by díky mnoha ilustracím a minimu 
textu mohla vzbudit větší zájem o český jazyk. Což si myslím, že by byl dobrý 
začátek, aby člověk více uvažoval o jazyku, kterým hovoří, uvědomil si, kolik 
krás a jedinečností český jazyk nabízí.
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3 RESUMÉ

 The topic of my diploma thesis is an illustrated non-fiction book. The 
book is dealing with Czech language and it’s interests.
 Czech idiom ‘Pozdě bycha honiti’ was used for a title of the book. The 
meaning in English is ‘That ship has sailed’ and it’s inspired by one part of 
the book where I deal with the topic of idioms. 
 The other parts of the book are synonyms, antonyms, homonyms, 
paronyms, phrasemes and idioms, and vernacular curiosities. The book is 
richly illustrated and accompanied by short texts.
 The illustrations are mainly black and white, but each topic is 
supplemented and distinguished by one specific colour. They are processed 
by combining technique. I used pencils, markers, graphite powders, frottage, 
collage and many others. I also used graphic programs for the final editing. 
 Most illustrations are stylized into the 30’s – 80’s of the 20th century. 
The fashion and overall impression of this period of time fits much more to 
my style than the present looks. I tried to get some humour into illustrations 
too.
 During the creation I added one more „special part“ in the form of 
another thin book, called „koronyma“, in English „coronyms“. I illustrated 
new words which were created by people during the coronavirus quarantine. 
 The book is intended for children older than 10 years of age and also 
for adults. I think that everyone can find there something interesting or it 
may give some impulse to start thinking about Czech language in different 
point of view.
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10 http://www.gallery.cz/cgi-bin/hynekol/aps.sh?VSS_SERV=gobraz&galpre=11513&language=cz
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Příloha 11 

Inspirační zdroje – ukázka tvorby Kamila Lhotáka11

11 https://magazin.aktualne.cz/kultura/umeni/kamil-lhotak-hluboka-vysava/r~d9edf2c0cc9f11e984260c-
c47ab5f122/r~0098428ecc9d11e98776ac1f6b220ee8/
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Příloha 12 

Srovnání ilustrace před a po úpravě12

12 ilustrace vlastní
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Příloha 13 

Ukázky finálních ilustrací13

13 ilustrace vlastní
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Příloha 14 

Ukázky finálních ilustrací14

14 ilustrace vlastní
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Příloha 15 

Ukázky finálních ilustrací15

15 ilustrace vlastní
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Příloha 16 

Obálka knihy16

16 návrh vlastní
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Příloha 17 

Ukázka ilustrací z přílohy Koronyma17

17 návrh vlastní
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Příloha 18 

Ukázka ilustrací z přílohy Koronyma18

18 návrh vlastní


