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1 Mé dosavadní dílo v kontextu specializace

Výtvarným činnostem jsem se věnovala již od dětství. Už jako malou mě bavilo 
překreslovat ilustrace z knížek, vystřihovat, modelovat z hlíny a vytvářet vlastně 
cokoliv. Myslím, že mě k tomu hodně vedla babička, se kterou jsme společně často 
něco tvořily. 

Od první třídy základní školy jsem docházela do ZUŠ na Kladně do výtvarného kro-
užku a zůstala tam až do devátého ročníku. Nejprve mě učila paní Milica Gedeon-
ová, scénografka a kostýmní výtvarnice, poté si mě převzala paní Mgr. Lada Stará. 
S její pomocí jsem se připravovala na přijímačky na střední školu.
 
Vzali mě na Střední uměleckou školu Václava Hollara v Praze na grafický design. 
Zde jsem měla možnost vyzkoušet si široké spektrum zaměření a technik. Věnovali 
jsme se různým klasickým grafickým technikám, figurální kresbě, malbě, mod-
elování s hlínou i sádrou, práci s počítačem atp. Často jsem také i mimo školu 
navštěvovala různé kulturní akce. Nakonec mi během studia došlo, že bych se 
chtěla věnovat hlavně knihám a ilustraci. Jako svou maturitní práci jsem ilustro-
vala Malého prince. Byla to pro mě výzva, protože kniha měla už svůj specifický 
a známý styl, z poskytnutých témat mi ale seděla nejvíce. 

Na konci střední školy jsem zvážila své možnosti a přihlásila se na Artcamp na 
FDULS Ladislava Sutnara. Šla jsem přímo na kurz přípravy na přijímačky k paní 
akad. mal. Renátě Fučíkové. S ní jsem zde také mohla konzultovat a zjistila jsem, na 
co se mám zaměřit. 

Během studia na “Sutnarce” jsem si prošla různými úkoly a technikami. Začala 
jsem se svou kresbou a zavedeným stylem ze střední školy, pak se postupně pro-
pracovávala také digitálem, malbou, kombinovanými technikami a koláží. Myslím, 
že jsem se od prvního ročníku školy výtvarně posunula a zlepšila. Hlavně co se 
týče schopnosti zobrazení a vnímání toho, co chci vyjádřit. V rámci ateliéru jsem 
měla možnost podílet se na různých společných projektech, hlavně na spolupráci 
s Husitským Muzeem v Táboře, výstavě a knihou Tábor 600 let, kde mám tu čest 
mít své ilustrace. 

Studium mě také inspirovalo a podněcovalo k tomu, abych se zkusila zapojovat do 
různých projektů a open callů i mimo školu. O což se také i nadále zajímám. Stále 
se ve své tvorbě hledám, škola mě ale určitě posunula tím správným směrem, za 
což jsem vděčná. 
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Jako svou bakalářskou práci jsem se rozhodla ilustrovat snář. Jak píši v úvodu své 
knížky, sny mi vždy přišly fascinující. 

Od mala jsem je vnímala jako svou součást, ráda jsem přemýšlela nad jejich výz-
namy a bavilo mě hledat si ve snáři, který jsem měla doma, odpovědi na svoje 
otázky. Věděla jsem i tehdy, že tyto knihy nemohu brát doslovně ani příliš vážně. 
Beru je jako sepsání lidové slovesnosti a tradovaných významů z různých míst 
a období. Vedli ale k zamyšlení. 

S kamarády a známými se o snech bavíme docela často. Sdílíme svoje zkušenosti, 
když se nám při spánku stalo něco zajímavého nebo zvláštního, vyprávíme si, co se 
nám zdálo. A díky tomu mi také téma snů přijde stále aktuální.

Všímám si také, že snáře, se kterými jsem se zatím setkala, příliš neoplývají nějak-
ou vizuální hodnotou. Působí na mě spíše “kýčovitým” dojmem a to jsem ve své 
práci chtěla změnit. 

2 Téma a důvod jeho volby
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3 Proces přípravy, proces tvorby

3.1 Proces přípravy

Při tvorbě textového materiálu jsem v první řadě vycházela ze snáře, který jsem 
si dříve sama pročítala. Vybrala jsem z něho část textů, přepsala je do digitální 
formy a poupravila je dle vlastní potřeby a kontextu doby. Významy pojmů jsem 
samozřejmě neměnila. 

Texty a příběhy v druhé polovině své knihy jsem z části sepsala sama, z části je 
posbírala a přepsala od známých a kamarádů. Ti mi poskytli své vlastní sny, abych 
je mohla sdílet. 

Dospět ke zvolené technice pro ilustrování mi chvíli trvalo. Vysvětlení snů jsem se 
pokoušela ilustrovat již ve druhém ročníku při klauzuře v zimním semestru. Tehdy 
jsem zvolila digitální formu, později mi ale došlo, že tato technika je příliš “mrtvá” 
pro to, co chci uchopit. Když jsem se později od digitálu více oprostila, zkoušela 
jsem ilustrovat pomocí kombinované techniky - malby, kresby a koláže. Jakmile 
jsem ale výjev nakreslila, s mou vedoucí akad. mal. Renátou Fučíkovou jsme 
se shodly,  že je velmi konkrétní a na sen až moc představitelný. Chtělo to něco 
prchavějšího, něco, co by představu uvolnilo a nechalo prostor k fantazii. Potom 
jsem ve škole při hodině hlubotisku objevila techniku tisku z koláže spočívající ve 
strukturách, u které jsem skončila. Jakmile jsem pomocí ní zkušebně vytiskla první 
ilustraci, věděla jsem, že je to ono.

Když jsem měla jasno v technice a měla hotový také textový materiál, mohla jsem 
začít ilustrovat a dávat knihu dohromady. 
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3.2 Proces tvorby

Nejprve jsem přemýšlela nad tím, jak by celá kniha měla působit a fungovat 
dohromady. Dlouho jsem si nebyla jistá formátem a rozložením, přišla jsem na něj 
nakonec až při zamyšlením nad samotnými ilustracemi, na kterých jsem průběžně 
začala pracovat. Slušel jim šířkový formát, navíc se hodil také k pojmům ve výkladu 
snů - mohly se pak hezky vejít ve dvou sloupcích na jednu stránku. 

Ilustrace příběhů jsem většinou nejprve navrhovala tužkou a z toho, co mě na-
padlo, jsem pak zvolila nejlepší a nejpovedenější variantu. Jiné motivy, obzvlášť ty 
drobné, jsem vytvářela bez předešlého skicování rovnou. Ilustrace měly více stádií 
procesu - nejprve myšlenka a případný návrh, poté lepení na papír, tisk, a nakonec 
skenování a úprava v počítači. 

Ač můj plán tvorby byl původně jiný, pracovala jsem na sazbě, grafické úpravě 
knihy a ilustracích kontinuálně. Matrice ilustrací jsem si vždy připravovala doma 
a následně je tiskla ve škole. Pan MgA. Mgr. Jan Kocman mi při jejich tisku často 
pomáhal. Mezičas jsem vyplňovala prací na typografii a grafické podobě knihy. Již 
hotové ilustrace jsem mohla digitálně upravovat a vkládat na stránky. 

Při finální fázi všech úprav, po korektuře textu a kontrolách, kdy už byly všechny 
body knihy na svém místě, jsem se rozhodla zkušebně si ji vytisknout doma na 
tiskárně. Chtěla jsem předem vidět, jak kniha i celkový formát působí, jak na sebe 
ilustrace navazují a jaký z nich vyzařuje pocit. Stránky jsem tedy vytiskla, ořezala 
na správný formát a znovu si vše prohlédla ve hmatatelné verzi. Díky tomu jsem 
pak přišla ještě na pár bodů, které jsem mohla upravit. 

Nakonec následovala zkouška tisku v tiskárně Indigoprint a poté finální poslání dat.
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4 Popis díla, technologická specifika, přínos práce 
pro daný obor

4.1 Popis díla

Finální výstup mé bakalářské práce je ilustrovaná kniha s názvem Snář. Je situo-
vaná na šířku s formátem 250x160 mm a rozdělená na dvě části. První se zabývá 
výkladem snů a obsahuje abecedně seřazený seznam pojmů a jejich vysvětlení. 
Ve druhé části je třináct posbíraných příběhů od různých lidí. Ty jsou anonymní 
a očíslované. Chtěla jsem do klasického snáře přidat něco navíc a ozvláštnit ho, 
proto jsem se rozhodla pro vložení skutečných snů. Části knihy jsou odděleny nad-
pisy a ilustracemi přes dvoustranu.

Kniha je sešita vazbou V4 s otevřeným hřbetem. Zvolila jsem tuto vazbu, protože 
mi přišla pro snář výtvarně zajímavá. Díky viditelnému prošívání ve hřbetu také 
působí více deníkovým dojmem, což s tématem koresponduje. 
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4.2 Technologický postup tisku

Jak už jsem psala, zvolená technika ilustrování spočívá v tisku z vrstev a struktur. 
Nejprve jsem si vždy připravila matrici se samotnou ilustrací - ta vznikala lepením 
různých nalezených věcí, jako jsou papíry, lepenky, kartony, igelity, provázky, různé 
odřezky atp. Nejčastěji jsem používala kousky novinového papíru a natrhanou 
papírovou lepenku. Pomocí lepenky jsem mohla hezky symbolizovat momenty 
rozkladu a prchavosti, kterou ve snech cítím. 

Když jsem měla hotovou matrici, musela se natřít šelakem, aby se vše zafixova-
lo a papír se v dalším procesu tolik nekroutil. Občas jsem více experimentovala 
a celou plochu matrice např. překryla alobalem, čímž byl potom celý výjev trochu 
zahalen a zároveň se na něm objevilo spoustu nových struktur. Jinou matrici jsem 
zase přetřela lesklou bílou barvou, čímž se ilustrace ve výsledku hezky vyhladila.  
Po zafixování následovalo pozvolné nanášení barvy pomocí stětce. 

Hotové matrice s barvou jsem pokládala na plochu tiskařského stroje a pokrývala 
je vlhkými papíry, na které se motiv při přejetím válce otiskoval. Jednu ilustraci 
jsem většinou tiskla ve víc kusech. Před tiskem jsem totiž neměla úplnou před-
stavu, jak to popadne. Každý výtisk vypadal trochu jinak, ač pocházel ze stejné 
matrice. Postupem času jsem více porozuměla tomu, jak tisk funguje a co mohu 
očekávat, ale i nadále v procesu zůstávalo kouzlo náhody a překvapení. 

Tato technika mi dala prostor k vytvoření abstraktnějších výjevů, které sny hezky 
vyjadřují. V ilustracích může každý vidět něco jiného a mít odlišné pocity. 
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4.3 Grafická úprava a typografie

Drobné ilustrace jsem vyřezávala v programu Adobe Photoshop z velkých tisků 
a ukládala je zvlášť. Pak jsem si s nimi na stránkách hrála, abych našla jejich místo 
mezi řádky. Velké ilustrace jsem oproti nim chtěla nechat i s pozadím, aby se obě 
části knihy oddělily a také proto, že každý sen je jedním malým příběhem, který si 
zaslouží větší ucelenější motiv. Navíc ilustrace pak působí více jako grafické listy, 
kterými ve skutečnosti jsou. Celou finální úpravu knihy a rozložení stran jsem 
prováděla v Adobe Indesignu.

Pro texty jsem zvolila písmo Playfair Display. Mám jen jeden druh fontu v celé 
knize, zato ale střídám jeho tloušťku a barevnost. Chtěla jsem mít v tomhle úpravu 
knihy čistou. Písmo není nikde přímo černé - použila jsem odstín modré a šedé. 
Černobílé ilustrace díky tomu krásně vyskakují a text podobu knihy zjemňuje. 

Pro blok knihy a potah desek je použit papír Munken polar 150 g/m2. Na předsád-
ku jsem zvolila papír TIZIANO Polvere 160 g/m2. Vzhledem k tomu, že mám celou 
knížku laděnou do černobíla s malými modrými prvky, chtěla jsem něco, co by jí 
přidalo na barevnosti. 



16

4.4 Přínos práce pro daný obor

U této bakalářské práce jsem využila techniku, se kterou jsem nikdy dřív neměla 
zkušenosti a nepodobá se ničemu, co obyčejně vytvářím. Byla to pro mě velká 
výzva. Chvílemi jsem si dokonce nebyla jistá, jestli jdu tou správnou cestou. Teď 
jsem ale ráda, že jsem se vydala právě tudy. Experimentovala jsem s technikou, ke 
které bych normálně moc neměla šanci se dostat. Vyzkoušela jsem si něco nového 
a zjistila, že mě to baví. S výsledkem jsem spokojená a této technice se budu ráda 
věnovat i v budoucnu. Chtěla bych ji zkusit spojit s tím, co už znám a vytvořit tak 
něco nového. 

Co se týče přínosu, myslím si, že knížka vizuálně vyzdvihuje podobu snářů. Ukazu-
je, že klasická kniha se může pojmout trochu jinak, moderněji, čistěji, víc výtvarně. 
To bylo to, čeho jsem chtěla dosáhnout. Změnit náhled na podobu snáře a ukázat, 
že sny mohou být také zdroj inspirace a dá se s nimi různě pracovat. Zároveň jsem 
tuhle modernější podobu spojila s tradičnější grafickou technikou, což dle mého 
názoru může být zajímavý příspěvek do knižní tvorby. 
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5 Seznam použitých zdrojů

a) knižní a periodická literatura

Kolektiv autorů. Velký snář, věštba z ruky, horoskopy. Most: OKO, 1990. ISBN 80-
900284-0-3

b) internetové zdroje

https://fonts.google.com/specimen/Playfair+Display?query=playfair+display
- použitý font 
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6 Resumé

As my Bachelor thesis I have chosen to illustrate an authors book about dreams. 
The book is simply called “The Dream Book” and it consists of two parts. The first 
part is about the meaning of dreams and it is in the form of an alphabetical dic-
tionary. The second part includes thirteen short stories from some people I know. 
They sent me their real dreams and I rewrote them. These two parts of the book 
are separated by the titles and two-page illustrations. 

Illustrations are made by a special graphic technique which is about glueing dif-
ferent materials and structures on a cardboard sheet and printing them. The first 
part of the book has small illustrations which I call fragments, the second one 
contains bigger scenes that correspond with dreamy stories. Every motive is only 
black and white. The graphic technique  enabled more imagination and mystery in 
the topic and that was the goal for me. 

In this work I wanted to show, that even a dream book can have interesting and 
pleasing visual and does not have to be cheap looking. I tried to create something 
clean in the combination of classic graphic technique and modern book. I added 
real dreams so I could  bring it to the next level and make it more story-like. 
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