PŘÍLOHY

Příloha č. 1. – Rozhovor s Barborou Čermákovou (Nakladatelství Baobab) - 25. 10.
2017
M=Martina Filipová
B=Barbora Čermáková
M: V čem spatřujete možnou interaktivitu ilustrací v dětských knihách?
B: Myslím si, že čím jsou ilustrace popisnější, tím méně dávají prostor interaktivitě
(vlastní interpretaci). Tím, že jsou ilustrace jasné, názorné, tím je dítě více pasivnějším
příjemcem.
M: Jak velké ovlivnění možné interaktivity ilustrací spatřujete v osobnosti
ilustrátora?
B: Přístup ilustrátora je stěžejní, v ilustraci se odráží jeho osobnost, jeho náklonnost
k určitým technikám a směru jeho myšlení. Zmínila bych například Michaelu
Kukovičovou a její knihy To je Praha, Jitka a kytka, Kouzelná baterka, Lilinda
Superhvězda.
M: Napadají Vás ještě další autoři, ilustrátoři?
B: Určitě bych zmínila Terezu Říčanovou a paní Daisy Mrázkovou. Jejich ilustrace jsou
specifické tím, že v nich vidíte obrazy, které by se mohly umístit do galerie. Jsou to
ilustrace, které by si zasloužily velkého formátu. Setkala jsem se s tím, že tyto „obrazy“
dokážou v dítěti vzbudit zvídavost a přimět ho k diskuzi. Za zmínku stojí kniha od Daisy
Mrázkové „Haló Jácíčku“. Její ilustrace nás zavádějí do světa fantazie, myslím si, že tento
proces umožňuje její abstraktní tvorba. Každý si může v ilustraci něco doplnit,
představit. To je právě ten moment, kdy je dítě zavedeno do světa fantazie a tím, že
ilustrace není jasně popisná, tak má potřebu o ní diskutovat a předávat své myšlenky o
obrazu například rodičům, prarodičům a kamarádům.

Vrátila bych se ještě k Tereze Říčanové. Její ilustrace má velký přesah, a to tím, že působí
jako výtvarné dílo než jako doprovod k textu. Samotného textu v knihách Terezy najdete
minimum. Je začleněn tak, že plně koresponduje s ilustrací, a skrze to neruší umělecký
zážitek z ilustrace (například kniha Noemova archa). V knize Obrazy světa se tyto
ilustrace dostaly vně knihu a mají samostatný prostor. K principu její tvorby bych ještě
dodala, že primárně maluje obraz, který se pak v knize promění v ilustraci.
A ještě bych ráda zmínila, že za „starého režimu“ (poválečná generace) umělci nemohli
kreslit, ale ilustrace byla právě tím artefaktem, jak se mohli výtvarně vyjádřit.
M: Zmínila jste generaci ilustrátorů po válce, jak k ilustraci přistupují současní
ilustrátoři?
B: Současné ilustrátory ovlivňují nové technologie, velkým pomocníkem je tedy PC
technika. Práce s PC je práce s interaktivním médiem, ale produkt pak mnohdy není
interaktivní. Z nově nastupujících ilustrátorů bych zmínila Magdalenu Rutovou (kniha Do
vesmíru!), Evu Macekovou (kniha 12 hodin s Oskarem), Danielu Olejníkovou (kniha
Havětník) a Marii Štumpfovou (kniha Jak zvířata spí). Mezi mladší ilustrátory, avšak
s tradičním přístupem bych dále zařadila Alžbětu Skálovou. Její přístup hodně sahá po
interpretaci, a ne po jasném popisu. Pokud by to bylo pouze popisné, bylo by to svým
způsobem nudné, takto se dostáváme do hry.
M: Do mého výzkumného výběru knih jsem zařadila knihy Cirkus ulice a Maškary
od autorky Dagmar Urbánkové. Mohla byste mi blíže přiblížit tvorbu této autorky?
B: Díla Dagmar Urbánkové jsou komunikativní, záleží jí na tom, aby proběhla
komunikace mezi knihou a čtenářem. Když tvoří své ilustrace promítá se do tvorby její
další profese, kterou je scénografie (divadlo Minor). Dialog již probíhá během samotné
tvorby. Domnívám se tedy, že jedním z bodů interaktivity by mohla být právě v začátku
zmíněná komunikace.
M: Pokud se podíváme za hranice našeho státu, jak byste zhodnotila ilustrátorskou
tvorbu?

B: Zaměřila bych se na dvě země Západní Evropy, a to je Německo a Francie. Francouzi
jsou více kreativní, „bohémští“, empatičtí. Němce ovlivňuje i ve tvorbě dokonalá
promyšlenost díla, přesnost a srozumitelnost, ale kreativity u nich nalezneme méně.

Příloha č. 2 - Rozhovor s Miroslavem Pudilem (Nakladatelství Baobab) – 9. 12.
2017

J=Martina Filipová
M=Miroslav Pudil
J: Myslíte si, že mohou být ilustrace v dětských knihách interaktivní?
M: Myslím si, že hlavní pilířem interaktivní ilustrace je změna, dynamika, určitý smysl
pro humor, zkrátka proměnlivost. Tato odpověď se nedá nijak paušalizovat, každé dítě je
jiné, každé reaguje na stejnou knížku odlišně.

Když se podíváme na knížku Cirkus ulice

nebo Maškary, můžeme jí určitým způsobem připodobnit k PC hrám, které jsou
některým dětem dobře známé. Tak jako ve hře, tak i v této knize, dítě dostává stále nové
podněty, v krátkém čase vznikají rozmanité, humorné ilustrace. Když se podíváme do
historie, například ve středověku byla síla obrazu veliká. V dnešní době se s obrazem
setkáváme všude (umění, plakáty, reklamy, média – kniha, televize, PC, mobilní telefon).
„Vizuálno“ nás dnes obklopuje po všech stránkách.

Různé typy vizuálních vjemů děti

ovlivňují a kultivují jejich pohled. Zmínil bych k pozornosti knihu od Umberta Eca
„Skeptikové a těšitelé“, kde se zaměřuje na různé podoby kultur a jak jsou specifika
jednotlivosti kultur přijímány člověkem.
J: Děkuji za inspiraci.
M: Ještě bych ale dodal, že čím více se snažíme kultivovat naši vnímavost a náš pohled
například na „vizuálno“, tím se nám utváří a přetváří pohled na celý svět. Sami jsme
režiséry našeho života a po čase putování na tomto světě si „točíme svůj film“. Když jsem
zmínil k pozornosti knihu Umberta Eca, nedá mi to, ale musím ještě k tomuto tématu

zmínit jeden skvělý film, který stojí za zhlédnutí. Film se řadí mezi dokumenty a
experimentální filmy a jmenuje se Muž s kinoaparátem od režiséra Dziga Vertova.
Naprosto úžasná je hudba k jednotlivým soundtrackům, kterou natočil The Cinematic
orchestra.

Příloha č. 3 – Rozhovor s Dagmar Urbánkovou – 9. 2. 2018

Vybrané knihy paní Dagmar Urbánkové – Cirkus ulice, Maškary.
Co jsou pro Vás interaktivní prvky?
Za interaktivní prvek bych považovala to, co můžu svým „konáním“ v knize přímo
ovlivnit: dokreslit, poskládat, rozstřihnout, změnit.
Interaktivita je podle mého názoru podílení se na „četbě“.
Když vytváříte knihu, představujete si, jak bude vypadat čtenář, jaký asi bude?
Představuji si nejčastěji svoje děti.
Co jste při tvorbě knihy Cirkus ulice očekávala? Jaké bude čtenářovo vnímání,
jakým způsobem ji bude číst, prohlížet?
Představovala jsem si, že jí bude mít možnost nekonečně dlouho listovat, „převlékat“ lidi,
zkoušet jim různé grimasy, klobouky – že to bude takový šatník. Možná taky, že občas
narazí na něco, co jemu nebo někomu známému bude podobné, blízké... A taky, že si
takovouto knihu bude prohlížet déle než obvyklou obrázkovou knihu, protože bude tolik
variabilní.
Kniha Maškary je vystavěna na podobném principu jako Cirkus ulice, ale jsou zde
znatelné změny. Objevuje se zde textová stránka, kde může čtenář vytvářet vtipný
text. Zároveň oproti Cirkusu ulice je stránka rozčleněna na méně políček. Lišilo se
nějak zásadně Vaše očekávání od této knihy oproti výše zmiňované?

Ano, chtěla jsem vytvořit jednodušší knihu než Cirkus ulice a chtěla jsem určitě použít ke
hře také texty, a to by při počtu pěti rozdělení v obrázku (jako u Cirkusu) bylo hodně
složité. Chtěla jsem, aby texty vyznívaly vtipně a vytvářely celkem logické věty...
Měl by čtenář objevovat v různých fontech skryté významy?
Fonty navrhnul až grafik Juraj Horváth, který knihu upravoval a připravoval pro tisk.
Myslím, že se snažil, aby font vždy odpovídal výtvarnému ladění jednotlivých postav...
Bylo vaše očekávání, které jste měla při tvorbě u knih, naplněno?
Ano
S Vašimi knihami si dle mého výzkumu děti rády hrají. Proto mne napadá otázka,
zda by bylo možné tyto knihy označit za hračky? Pokud ano, čím by byly od
klasických hraček specifické?
Říkám těmto knihám hračky – i když mají tvar knihy.
Mohou ilustrace se čtenářem komunikovat? Pokud ano, jak taková komunikace
probíhá, co jsou její specifika?
Spíše asi jde jen o to, že nás nějaká kniha zaujme: výtvarným pojetím, textem, příběhem...
Jaké schopnosti, dovednosti mohou být u čtenáře skrze komunikaci s ilustracemi
rozvíjeny? (Mohou ilustrace u čtenářů rozvíjet tvořivost, kreativitu?)
Myslím, že když čtenář narazí na něco, co s ním koresponduje, je mu blízké, může ho to
inspirovat, „nakoupnout“ k vlastní tvorbě...
Může být ilustrace edukativní? (ve Vašich knihách i obecně vzato)
Může být inspirativní, může nám ukázat nějakou jinou možnost pohledu, jinou výtvarnou
techniku, takže asi ano.
Mohou ilustrace vyvolat i mezilidskou komunikaci? Komunikaci mezi rodičem a
dítětem, mezi kamarády, spolužáky?
Myslím, že ano. Zvlášť, když se třeba nad knihou potkají ve stejnou dobu...

Myslíte si, že čtenářova vizuální komunikace s knihou je ovlivněna jeho kulturním,
sociálním zázemím?
Nevím, spíše asi ano. Zřejmě nás ovlivňuje, v jakém prostředí jsme vyrostli, možná i díky
tomu saháme po určitém druhu knih...
Myslíte si, že si s těmito knihami dokáží hrát pouze děti nebo na věku nezáleží?
(Když víme, že hra je činnost, která člověka provází celým životem).
Vím i o dospělých, kteří si Cirkusem ulice listují...
Odlišuje se vnímání ilustrace z generačního pohledu? Jinak ilustraci vnímá dítě a
jinak maminka, babička atd.?
Asi ano, díváme se na věci zřejmě taky podle nabytých zkušeností, informací, zážitků...
Je nezbytné, aby čtenář pro čtení, prohlížení knih (ilustrací) disponoval vizuální
gramotností?
Nevím
Budu moc ráda, za Váš názor, jak byste se dívala na tyto pojmy, které podle mého
výzkumu jsou stěžejní pro interakci čtenáře s ilustrací. Souhlasila byste s nimi?
Případně, co vy byste považovala za prvky interaktivity ilustrací v dětských
knihách? Děkuji.
Pojmu „interaktivní ilustrace“ asi nerozumím. Rozumím interaktivní knize – tady může
kromě zraku zapojit třeba čich, hmat, prostorovou vnímavost... Sám si např.
přeskládáváním ilustrací, obrázků vytvářet nové stránky v knize (hračce)...
Myslíte si, že díky prvkům interakce čtenář snadněji porozumí obsahu (ilustrace)?
Myslíte si, že díky těmto prvkům vzniká u čtenáře motivace pro další čtení,
prohlížení?
Asi ano

Příloha č. 4 – Rozhovor s Matyášem Trnkou

Jaký byl primární záměr výstavy Zahrada?
Primární záměr, jak to nazýváte, byla adaptace původní knihy Zahrada do nějakého
nového tvaru. Nešlo nám primárně o to, udělat něco (cokoli) interaktivního, ale o to, jak
adaptovat zrovna, a právě knížku Zahrada. Výstavní podoba se ukázala vzhledem k
zaměření mému a mého otce jako ideální cesta, kterou se vydat. Jinak tam hrála roli ještě
motivace mého táty Jana, který byl po několik let nespokojen s různými variantami
přenesení Zahrady do výstavních prostor, a tak se rozhodl, že to vezme do vlastních
rukou a dali jsme se dohromady.
Co spatřujete v interaktivitě ilustrací v dětských knihách?
Interaktivita ilustrací je to komplikované téma. Principálně jsem proti tomu, aby se
dodávala interaktivita či animace do již hotových ilustrací, které jsou vždy koncipované
jako nehybné a kompozičně vymyšlené tak, aby se vytiskly spolu s textem v knize. Co se
týče naší Zahrady, jedná se o hraniční záležitost, kde jsem mnohokrát narážel na omezení
plynoucí právě z toho, že se jedná o statické ilustrace, které nikdy nebyly určeny k tomu,
aby byly jakkoli rozhýbány. Jinými slovy naší Zahradou jsem do jisté míry porušil to, co
bych za jiných okolností nebyl ochoten porušit. Jedná se pak samozřejmě o technologické
zpracování, které u některých typu ilustrací může dobře zafungovat (dovedu si to
představit u Lady či Čapka), nicméně Trnka byl díky své bezkonturové kresbě na hranici,
často až za hranicí toho, co jsem za normálních okolností schopen akceptovat. Udělal
jsem tím tak jakýsi experiment, co ještě snesou Trnkovy ilustrace a taky co jsem ještě
schopen akceptovat já osobně z hlediska respektování původních podkladů.
Klíč, jak tvořit podobné interaktivní instalace je ten, koncipovat kresbu k animaci a
interaktivitě už při jejím vzniku. Takto jsem minulý rok postupoval při přípravě jedné z
instalací pro výstavu Jiřího Brdečky ve Chvalském zámku. Nicméně kouzlo a výzva
pokusit se rozpohybovat původní kresby dnes nežijících autorů mě dohnala i zde a pro
výstavu jsem, mimo jiné, připravil opět i rozpohybované kresby Jiřího Brdečky, které
opět pracovaly se stejnou technologií, jako jsme použili při vývoji animací naší Zahrady.

Co byste považoval za interaktivní prvek v knihách pro děti a popřípadě které
prvky opravdu aktivizují dětské vnímání?
Napadá mne, nasměřuji Vás na můj starší projekt Malý Alenáš, interaktivní komiks, což je
adaptace dětské knížky Ivana Vyskočila do interaktivní podoby, knihy/komixu. Tento
projekt je pionýrským pokusem, jak pracovat s interaktivitou v ilustraci a dětské knize
všeobecně. Je tam poměrně dost nápadů, jak se dá s klasickou ilustrací pracovat v
digitální podobě. Jak vlastně pojmout interaktivní platformu a adaptovat (či vytvořit) pro
ní knihu. Jinak netuším, co vlastně děti aktivizuje, co v nich budí potřebu hledat
interaktivitu v díle. Veškeré projekty, ať už Zahradu či malého alenáše, nebo ještě
interaktivní komiks o Karlu IV., který jsem dělal spolu s českou televizí, vždy tvořím tak,
nebo se snažím tvořit tak, aby primárně bavily mě a neorientuji se na to, jestli to děti
potom bude bavit, či nikoli. Tudíž nejsem schopen vlastně říct, jestli má díla na děti
fungují, o to méně se můžu vyjadřovat k všeobecnému zhodnocení, co a jak děti
aktivizuje a zapojuje svou interaktivitou do díla.
Přijde mi, že je v dnešní době „interaktivita“ velmi často skloňována v souvislosti
s dětskou literaturou, jaký je Váš názor?
Souhlasím s tím, že slovo interaktivní, je velmi nadužívané. Interaktivní je už vlastně
všechno, nicméně si myslím, že většinou jde už jen o marketingový tah, který má dílo
(knihu, výstavu, film atd.) ozvláštnit a přitáhnout diváka/čtenáře/posluchače... Já slovo
interaktivní také používám, často, ale vlastně s odporem a z důvodu absence českého
synonyma, nebo spíše nějakého slova, které by lépe popisovalo ono "aktivizování"
čtenáře, lépe než interaktivita. Nicméně klíčové pro mě při práci s interaktivitou není to,
že je dílo interaktivní, ale proč je interaktivní. Interaktivita sama o sobě není důležitá,
mělo by se jednat o důležitý prvek, bez kterého by jinak dílo nefungovalo. Pokud je
interaktivita používána coby jakýsi bonus nebo pouhé využití technických možností, je
pro mě srovnatelná například se stereoskopickými filmy, což je stále ještě poměrně
boom. Ale z mého pohledu jediný efekt, které 3D filmy mají, je vyšší vstupné a paradoxně
snížená kvalita vnímání filmu. Stejně může být na překážku právě i interaktivita. Teprve
v momentě, kdy je interaktivita zásadním prvkem díla, bez kterého by toto dílo

nefungovalo, je pro mě interaktivita důležitá, správně použitá a snad pouze tehdy je
možné dílo označit skutečně za interaktivní.

Příloha č. 5 – Otevřené kódování, rozkreslená situace Anička

Příloha č. 6 – Ukázka kódování transkriptu

Příloha č. 7 – Otevřené kódování, rozkreslená situace Rozárka

Příloha č. 8 - Myšlenková mapa procesu prohlížení/čtení interaktivních knih.

Příloha č. 9 – Malá nakladatelství

Nakladatelství Baobab
Malé alternativní nakladatelství, které bylo založeno v roce 2000 se zaměřuje na
vydávání ilustrovaných knih pro děti a mládež. Primárně se věnují vydávání původních
knižních předloh nebo zajímavým překladům. Jako jedno z prvních nakladatelství
dětských knih kladlo důraz na grafické a typografické zpracování knih, což dokládají
každoroční ocenění v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku. Většinu knih pro
nakladatelství upravuje Juraj Horváth, vedoucí ateliéru grafiky a ilustrace na VŠUP. Mezi
kmenové autory nakladatelství patří Tereza Říčanová, Dagmar Urbánková, Petr Šmalec,
Alžběta Skálová, Michaela Kukovičová, Chrudoš Valoušek a další. V Baobabu debutovali
také absolventi výtvarných oborů na VŠUP, například Magdalena Rutová, Alžběta
Zemanová, Eva Maceková, Stanislav Setinský, Daria Čančíková a Marie Štumpfová.
Nakladatelství otevřelo dveře mnoha novým výtvarným trendům, autorským knihám a
dalo příležitost nově nastupující generaci výtvarníků. Spolu s tím Baobab připomněl i
autory o dvě generace starší, představitele z dnešního pohledu již klasické tvorby pro
děti: Daisy Mrázkovou a Miroslava Šaška. Především jméno Miroslava Šaška bylo
v Čechách donedávna neznámé. Nakladatelství se věnuje vydávání nejen reedic z 60. a
70. let 20. století, ale ve své ediční řadě „Pocta Miroslavu Šaškovi“ navazuje současnými
pohledy na původní obrazové průvodce světovými velkoměsty. Obdobně Baobab oživuje
i knihy Daisy Mrázkové, ve kterých klade důraz na grafické a technologické zpracování
původních předloh ze 70., 80. let 20. století. Ke spolupráci oslovilo nakladatelství Baobab
také zahraniční ilustrátory (Blexbolex, Iwona Chmielewska, Franziska Neubert) a
propojilo jejich tvorbu s českými ilustrátory v souboru 12 ukolébavek. Baobab pořádá
mnoho kulturních akcí jako jsou výstavy, literární čtení či každoroční festival malých
nakladatelů Tabook uskutečňovaný v Táboře.

Nakladatelství Meander
Vznik tohoto nakladatelství se datuje ve druhé polovině 90. let 20. století. Významnou
část produkce tvoří ediční řada Modrý slon-umělecké, autorské knihy pro děti.
Exkluzivitu knih mělo podpořit i částečně bibliofilské vydání (knihy byly očíslovány a
podepsány autorem). Nakladatelství publikuje knihy mnoha osobností spjatých
s kulturou (Petr Nikl, Jiří Černický, Vendula Chalánková, Matěj Forman). V posledním
roce se Meander zaměřuje na ilustrované zpracování biblických příběhů. Nakladatelství
každoročně pořádá festival „Děti čtete?“.
Nakladatelství Běží liška
Specializací tohoto nakladatelství je formát leporel v klasické podobě pro nejmladší
čtenáře. Nutno však zmínit jeden z jejich posledních věhlasných počinů, kterým byla
kniha Hravouka. Tato edukativní hravá prvouka obdržela ocenění Zlaté stuhy v literární
oblasti, ale také nominaci v anketě Magnesia Litera.

