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a) rešerše zvoleného tématu
Při výběru tématu mé bakalářské práce jsem od počátku věděl, že mám zájem pracovat na projektu, který by měl 

vizuální i praktickou stránku. Artefakt, který by člověk mohl využít prakticky, ale zároveň aby mu celá práce 

přinesla potěšení a třeba i ponaučení.

První nápad na moji práci vznikl při sledování videa s ilustrátorem Ricardo Cabralem. Ten ve svém deníku 

kreslil život na ulicích Tel Avivu, při svém měsíčním pobytu v Izraeli. Později ze svých skic vytvořil barevné 

celostránkové ilustrace, které později hromadně vydal knižně. Tento koncept mě zaujal, přišlo mi, že nikdo nic 

podobného o žádném českém městě nevytvořil.

Rozhodl jsem se, že tématem mé bakalářské práce bude naše hlavní město. Celá kniha měla fungovat jako 
průvodce po místech, které navštěvují rodilí Pražané. Vybral jsem si Prahu z několika důvodů. Sám jsem tako-
vých míst mnoho neznal a tedy jsem celé město chtěl více prozkoumat. Při mé rešerši jsem jich několik oslovil 
a zjišťoval jsem, kam rádi chodí, jak tráví volný čas v naší metropoli.

b) reflexe a dokumentace procesu tvorby
Postupně jsem tato místa navštěvoval společně s mým deníkem, kam jsem si postupně zakresloval jednotlivé 
lokace. Procházel jsem nové tipy kam zajít v podstatě celý červenec a srpen. Problémem se stala tématická 
různorodost míst, celá práce by byla tak roztříštěná a nekompaktní pro budoucího čtenáře.

Na začátku semestru jsem začal přemýšlet nad tématem, které by všechna tato místa spojila v jeden celek. 
Uvažoval jsem i o samostatných prvcích našeho hlavního města, např. o tématu pražského metra. Popsat ho 
způsobem jak funguje, jeho historii, způsob stavby apod. V průběhu mé rešerše jsem se však dozvěděl, že po-
dobná kniha již existuje od autorky Milady Rezkové (ilustrace Jan Šrámek, Veronika Vlková, rok vydání 2019).

Po několika konzultacích společně s mým vedoucím práce jsem došel k protřídění jednotlivých míst, vybral 
jsem ta, která spolu nejvíce tematicky souvisela. Vznikly následně tři kategorie: Veřejná zeleň (parky, zahrady 
apod.), místa spojená s uměním (galerie, umění ve veřejném prostoru apod.) a tzv. zákoutí Prahy (polozapome-
nutá místa, antikvariáty atd.). Při další rešerši a důkladném procházení míst mi došlo, že by budoucí průvodce 
po těchto místech byl stále tematicky příliš roztříštěn. Vybral jsem si jednu z kategorií, ze které jsem měl nejvíce 
míst a která mě nejvíce zaujala. Tou byla již výše zmíněná kategorie umění.

Při promýšlení celého konceptu knihy jsem se vrátil také k tématu metra. Metro je pro Prahu zásadním prvkem, 
většina lidí jím cestuje každý den. Pojal jsem však toto téma jinak, než jsem zamýšlel původně a propojil ho 
s tématem umění. Vznikl tak originální koncept knihy, který spojuje dostupnost metra a umění kolem něj. Kniha 
vybízí k vnímání reality kolem člověka a ukazuje na místa, nad kterými by se možná ani člověk běžně nepoza-
stavil. Kniha cílí primárně na toho, koho umění zajímá, neví však tolik podrobností a rád by se dověděl o něco 
více o „libůstkách“ z uměleckého prostředí, které nás obklopují.
 
Následně jsem vybíral místa a stanice, které zahrnu do své knihy. Z původního plánu zahrnout do práce např. 
celé centrum Prahy a stanice v něm bohužel sešlo a to převážně z časových důvodů. Vybral jsem tedy podle 
mého názoru jednu z tepen celé metropole, nejhlavnější a nejfrekventovanější část pražského metra, stanice 
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linky A. Přemýšlel jsem tak, že člověk, který přijíždí do Prahy, jede často vlakem a tedy nejbližší stanice byla 
stanice metra MUZEUM.

Po samotném definování tématu knihy začala fáze tvorby ilustrací. Zvolil jsem techniku kvašové malby na 
papír, namalované ilustrace byly následně naskenovány a v počítači za pomocí digitální malby doupraveny do 
současné podoby. V knize je možné najít jak celostránkové ilustrace, tak tzv. špičky, ilustrace na bílém pozadí 
stránek.

Barevnost ilustrací jsem zvolil výraznou, nejdříve jsem přemýšlel, že celou práci sladím do monochromních 
barev a dám prostor třeba jen jedné výrazné barvě. Po zkouškách jsem ale zjistil, že ilustrace by neplnily účel 
hlavně praktický, mým záměrem bylo divákovi ukázat místo nebo objekt takový, jaký je a omezená barevnost 
některým místům vyloženě škodila. Druhý faktor byla práce s konceptem jednotlivých stanic metra, které mají 
každá jinou barevnost a provedení (ať už se jedná o druh obložení, architektonické řešení, či právě o barev-
nost). I kdybych tedy zvolil monochromatické řešení ilustrací, samotný koncept by rozbíjely právě tak důležité 
zastávky metra.

c) popis výsledného díla a jeho využití
Výsledné dílo je kniha věnující se tématu umění v hlavním městě Praha, konkrétně se jedná o průvodce po 
místech, kde čtenáři tyto umělecké artefakty a objekty mohou najít. Kniha má sedmdesát dva stran, na kterých 
přibližuje daná místa u jednotlivých stanic pražského metra. Má informační, tak estetickou hodnotu. Snažil 
jsem se, aby byl čtenář inspirován zmíněná místa navštívit a případně se o nich něco dozvědět.

Jak jsem již zmínil výše, zásadním prvkem pro tuto knihu je pražské metro. Funguje zde jako prvek, který 
provází celou publikací, reaguje na fakt, že se zde jedná o nejpoužívanější hromadný prostředek. Od tohoto 
prvku se odvíjel i samotný výběr typografie. Zvolený font Metron je skutečné písmo, jež je využíváno v reálném 
prostředí pražského metra. Tento font byl vytvořen grafikem a typografem Jiřím Rathouským, který na písmu 
spolupracoval společně s grafickým designérem Petrem Tučným. Toto písmo je do značné části inspirované pís-
mem Syntax od typografa Hanse Eduarda Meiera. V tehdejším východním bloku nebylo obvyklé, aby si státní 
dopravní podnik objednal pro výstavbu metra výrobu svého specifického fontu.
Toto písmo mělo několik verzí. V té první se vyznačovalo např. nelomenými háčky nebo hlubšími zářezy na 
místech, kde se setkávají šikmé linie s těmi ostatními. Pro lepší a rychlejší čtení dopomohlo kolmé ukončení 
tahů.

Až do roku 1985 tvořil Metron většinu informačních nápisů v pražském metru. V dnešní době se tento font vy-
užívá pouze pro jednotlivé nápisy názvů stanic, které jsou připevněny na stěnách naproti nástupišti. Ve zbytku 
informačních tabulí a ostatního textu se od Metronu upustilo z důvodu špatné čitelnosti, jelikož abeceda od 
Jiřího Rathouského v jedné textové řádce působila stále neklidným dojmem. Místo Metronomu nahradilo mo-
difikované písmo Helvetica, které navrhl Rostislav Vaněk. Tato kombinace přinesla vznik originální sérii číslic 
Digita, jenž byla vytvořena pro hodiny, které se nacházely ve stanicích a vestibulech metra.
Autor tohoto písma, Jiří Rathouský se narodil 20. dubna 1924 v Praze. Nevěnoval se pouze tvorbě písem, byl 
také významným knižním a grafickým designérem, věnoval se tvorbě plakátů či také informačnímu designu. 
Během 50. let navrhl grafickou podobu nakladatelstvím, jako jsou např. Academia, Albatros či Mladá fronta. 
Často také spolupracoval se svoji ženou, výtvarnicí Dorou Novákovou. Byli spolu u založení výtvarných skupin 
jako např. Máj (1957) nebo Horizont (1959).
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Samotné ilustrace jsou malovány kvašem a následně upravené za pomocí digitální malby. Jednotícím prvkem 
ve všech ilustracích jsou odstíny modré a absence černé barvy.

Formát knihy je zvolen takový, aby čtenář byl schopen knihu brát s sebou do terénu, jde tedy o menší a tím 
pádem mobilnější formát, konkrétně 210x160 mm. Pro obálku jsem zvolil karton o 2mm šířky, pro vnitřní listy 
jsem zvolil matný papír Munken polar o gramáži 150g.
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2. RESUMÉ
english version

A topic of my bachelor thesis is about creation of a guide which is focused on our capital city and its cultural and 
artistic sites. I chose this topic because of my interest in working on something practical in real life but on the 
other hand something usefull and visually compact. One of the main theme in this book is Prague metro. Each 
chapter of this book is dedicated to a single metro station and in every chapter a reader has got a chance to find 
some places around the station (up to 500 meters) where he/she can find something what is connected whith 
the world of art. Chosen topic - metro and art - became the original book concept which conects metro (and its 
availability) and art which is everywhere arround us. The final version of the book is called METRART and 
it has 72 pages. Illustrations are mostly full page but smaller pictures can be found as well. These illustrations 
are painted with gouache and then finished with a digital painting. The aim of my work is to show other people 
a cultural and artistic sites around us and their historical and artistic quality.
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