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1 POPIS PŘÍPRAVY A REFLEXE PROCESU VLASTNÍ TVORBY

Pro mou diplomovou práci jsem zvolila knihu “Karolcia” z roku 
1959 od polské spisovatelký Marii Krüger.

Důvodem volby této knihy je dobrý vztah, který k ní mám. V Pol-
sku je tato kniha velmi populární, patří k povinným četbám na prvním 
stupni základních škol. Stejně jako moje máma jsem se k této knize 
dostala právě takhle a nebude překvapením, když napíšu, že je to 
jedna z našich nejoblíbenějších a zároveň prvních knížek, které jsme 
v dětství četly.

Román vypráví o osmileté holčičce Karolci, která těsně před 
stěhováním do nového bytu s rodiči nachází korálek. Rychle zjišťuje, 
že je korálek kouzelný a dokáže splnit každé její přání. Karolcia a její 
kamarád Piotr se rozhodnou, že pomocí korálků budou společně 
dělat ostatní lidi šťastnými. V průběhu zažívají mnoho dobrodružství 
a jejich hlavním nepřítelem je čarodějnice Filemona, která chce za 
každou cenu magický předmět zmocnit. Karolcia a Piotr si časemyz-
jistí, že korálek kvůli plnění jejích přání pomalu mizí a ztrácí svou bar-
vu. Na konci příběhu  se holčička rozhodne, že nechce dále korálek 
trápit a přeje si ať se káždému v okoli splní jeden sen. Tím korálek 
úplně mizí a jejich společná dobrodružství končí.  

Příběh i když je pro děti od 7 do 9 let, umí byt napínavý a trochu 
děsivý. Při tvorbě mé diplomové práce jsem si vzpomněla jak jsem 
se jako malá bála Filemony a byla jsem překvapená, že se v knize 
objevují i prvky krve.

Originálni ilustrace pro tento román vytvořila ilustrátorka Hali-
na Bielinska. Jsou to menší kresby dělané černou linkou tuš. Kres-
by jsou zjednodušené a grafické. Styl těchto kreseb se mi moc líbí 
a člověk z nich může cítit ten nádech 60. let. Já chtěla jít odlišným 
směrem a nailustrovat tuto knihu uplně jinák. 

Jako malá jsem v knihách vždy cenila velké ilustrace  a vnímala 
jsem je jako motivaci ke čtení. Viděla jsem, že bude v dané kapitole 
velký obrázek a chtěla jsem se k němu co nejrychleji dostat. S touto 
myšlenkou jsem pracovala i při vytváření vlastní verze teto knihy.

1.1 Zvolené téma
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1.2 Reflexe a dokumentace procesu tvorby

Poté co jsem si zvolila knihu, kterou bych ráda ilustrovala, 
začala jsem přemýšlet nad technikou zpracování. Zkoušela jsem 
kresbu pastelkami, poté kombinaci s fixy, ale nakonec vyhrála tužka 
s následnou úpravou a kolorovaním v grafickém programu.

 Kresba tužkou je mi příjemná, jelikož nemusím hned volit jaké 
barvy použíji. Místo toho střídála jsem různé tvrdosti tužek, pak až 
v programu Adobe Photoshop v nové vrstvě zvolila jsem barvy, které 
mi vyhovovaly a vytvořila jsem více barevných variant. U některých 
ilustrací jsem také ve vrstvách přidávala malé detaily, třeba listi 
v pozadí nebo vzor na tapetu, které dodaly ilustracím barevný prvek 
nebo je více sladili s ostatními kresbami. Tvoření vlastních kreseb je 
asi moji oblíbenou části procesu, všechno najednou začne zapadat, 
což ve mně vzbuzuje velmi uspokojivý pocit.

 Korálek, který je jedním z hlavních prvků tohoto románu, má 
světle modrou/tyrkysovou barvu, z toho důvodu jsem se rozhodla 
pro 4 základní barvy - tyrkysová, tyrkysová světla, modrá, oranžová 
a červená. Díky tomu na sebe všechny ilustrace navazují a mají čistý 
vzhled.

Výjimkou jsou některé kresby,  na kterých můžeme vidět žluté 
prvky (např. Kočičí oči, vajíčka na stole, rozsvícená lampa). 

Místo dění v knize není určeno, proto jsem se inspirovala hlavně 
budovami z 60. let 20. století a okolím ve kterém jsem vyrůstala. 
Studovala jsem staré fotografie z této doby, přihlížela jsem na styl 
oblékání, vybavení domácností, životní styl, architekturu a dopravní 
prostředky. Díky tomu jsem mohla vše sladit.

Ilustrace můžeme rozdělit na jednostránkové, dvoustránkové 
ve variantách s a bez pozadí. Varianta bez pozadí dodává vzdušnost  
a prostor pro text. Všechny tyto typy ilustraci se mezi sebou střídají, 
díky tomu kniha vypadá zajímavě a čtenář se může těšit na velké 
kresby, které ho doprovází po celou dobu čtení. 
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 Na přední stráně obálky je ilustrace zobrazující hlavní postavy 
nimiž se vznáší onen velký korálek, který je schopen měnit svou ve-
likost. Na zadní straně se nachází malá ilustrace květin, která navazu-
je na přední stranu obálky.
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Výsledným dílem je řada ilustrací pro dětskou knihu “Karolcia”. 
Formát knihy je 148x210mm, tento formát jsem si zvolila hlavně 
z toho důvodu, že se jedná o povinnou četbu ve školách. Hodilo se 
tedy, aby velikost byla praktická. Je šitá klasickou vazbou v8. a ob-
sahuje 164 stran. Pro tisk byl použit, ofsetový papír o gramáži 140. 
I přesto, že  mám v oblibě spíše strukturovaný a lehce nažloutlý, ne-
hodil by se k celkovému vzhledu. Chtěla jsem, aby ilustrace působi-
ly čistě a aby barvy hezky vynikly, z toho důvodu jsem se přiklonila 
k bílé a nestrukturované variantě.

Pro sazbu jsem použila font Myriad Pro. Písmo není rušivé 
a dobře ladí s kresbou. Aby se dětem kniha lépe četla a zároven vz-
padala estetický zvolila jsem velikost písma 12. Pro kapitoly a titul 
knihy jsem vybrala různé řezy písma Basier Circle s použitím mnou 
vybraných čtyř základních barev.

Snažila jsem se, aby téměř každá stránka obsahovala alespoň 
malou ilustraci. Vynechala jsem maximálně dvě dvoustrany, aby příliš 
velké množství kreseb nerušilo čtenáře. V každé kapitole mužeme 
najít aspoň jednu celostránkovou ilustraci, střídala jsem je s dvous-
trankovými a s řadou menších kreseb, aby kniha vypadala rozmanitě.

Jelikož hlavní postavy příběhu ztvárňují děti, které se v průběhu 
dobrodružství nacházejí pouze v okolí svých domovů, můžeme na 
ilustracích vidět podobné lokality (např. dvoustránkové výhledy na 
paneláky, les, zahradu).

Ilustrace jsem tvořila tužkou, abych své kresby následně 
naskenovala a digitálně upravila v programu Adobe Photoshop. Poté 
jsem vybrala základní barevnou škálu, která sloužila ke kolorování 
všech prací. Na většině ilustrací převážuje modrá a tyrkysová barva.    
Na pár vybraných ilustrací jsem použila barevný detail, například 
červený nebo žlutý. Dalším prvkem spojujícím část mých kreseb je 
šachovnicový vzor, který mi připomíná dobu 60. let 20. století. (např. 
kabát, šálu nebo ubrus).

Obálka je díky své jednoduchosti a čistemu vzhledu pouze ochut-
návkou toho co ukrýva vnitřek knihy.

2  POPIS VÝSLEDNÉHO DÍLA A JEHO VYUŽITÍ, ČI ADJUSTACE
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Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit ilustrovanou knihu pro 
děti, která zaujme mladého čtenáře nejen svým příběhem, ale i ilus-
tracemi. Chtěla jsem se také vrátit do svých dětských lét a konečně 
mít přiležitost ilustrovat tuto ikonickou knihu, která byla důležitou 
častí mládí pro mnoho poláků.  
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Jako zadanie mojej pracy końcowej wybrałam ilustrowaną książkę 
dla dzieci. Tytułem książki jest “Karolcia” od pisarki Marii Kruger. 
Jest to bardzo popularna książka dla dzieci w Polsce i jednocześnie 
jedna z obowiązkowych lektur szkolnych dla klas 1-3. Powieść ta 
została wydana w roku 1959, więc zarówno ja jak i moja mama 
mamy dobre skojarzenia na myśl o niej, ponieważ obie czytałyśmy 
ją po raz pierwszy właśnie w szkole podstawowej. 
Historia opowiada o dziewczynce Karolci, która chwilę przed prze-
prowadzką znajduję koralik, który okazuje się magicznym i umie 
spełnić każde życzenie tego, kto go znajdzie. Karolcia wraz z kolegą 
Piotrem postanawia użyć koralika do czynienia dobra i uszczęśliwi-
ania ludzi. W międzyczasie o istnieniu koralika dowiaduje się cza-
rownica Filemona, która za wszelką cenę chce go ukraść. Dwójka 
przyjaciół ma mnóstwo przygód i chcą chronić magiczny przedmiot. 
Powieść choć jest przeznaczona dla dzieci od 7 do 9 lat  jest trzyma-
jąca w napięciu i momentami trochę straszna. Do teraz pamiętam 
jak bardzo bałam się Filemony. 
Sposób tworzenia moich ilustracji jest mieszany. Najpierw użyłam 
zwykłych ołówków o różnej twardości a później przy pomocy pro-
gramu Adobe Photoshop edytowałam rysunki i dodawałam kolory. 
Ponieważ koralik w książce ma odcienie koloru niebieskiego, posta-
nowiłam użyć następujących kolorów - turkusowy jasny i ciemnie-
jszy, niebieski, czerwony, pomarańczowy i miejscami żółty. W ten 
sposób chciałam aby ilustracje tworzyły jedną całość i wszystko do 
siebie pasowało. 
Przez to, że  “Karolcia” została napisana pod koniec lat 50-tych,  pos-
tanowiłam się zainspirować właśnie tym okresem przy tworzeniu 
moich ilustracji. 
Celem mojej pracy było stworzyć ilustracje do tej kultowej książ-
ki tak, aby zachęcić nimi nowe czytelniki. Przyznam, że przy pracy 
wróciłam do swoich dziecięcych, dzięki temu mogłam za pomocą 
rysunków pokazać jak tę historię widzę ja.

3. RESUMÉ  
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