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Abstrakt
Text hledá klíčové aspekty interaktivity ve vybraných knihách pro děti, jež dětského
čtenáře aktivizují v rovině myšlenky i manipulace. Práce zkoumá proces toho, jak si děti
prohlížejí, čtou a hrají s knihami Dagmar Urbánkové Cirkus ulice a Maškary. Snaží se
odpovědět na otázku, jak a v čem rozvíjí prohlížení autorských knih vizuální a
čtenářskou gramotnost dětí. Případová studie je realizována metodou zúčastněného
pozorování. Za použití revidované Bloomovy taxonomie kognitivních cílů analyzujeme
metodou kvalitativní analýzy participativní proces hry osmi dětí z hlediska jejich
myšlenkových činností. Jako hlavní principy interaktivity nacházíme hru, participaci,
komunikaci, proměnlivost, prožitek a možnost něco změnit. Na základě těchto
vysledovaných principů interaktivity a jejich souvislostí jsou se zkoumanými knihami
navrženy aktivity, jež se dají dále rozpracovat a realizovat s dětmi v hodinách výtvarné či
literární výchovy. Práce je zpracovávána v souvislostech čtenářské a vizuální
gramotnosti a jejich zastoupení v aktuálních kurikulárních dokumentech, které jsou
pedagogickým kontextem této práce. Odborný rámec tvoří vizuální kultura a pojmy jako
hra, tvořivost či pedagogický konstruktivistmus.
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čtenářská gramotnost

Abstract
The text searches for the key aspects of interactivity in selected books for children, that
activate the child reader in terms of a thought and manipulation. The thesis focuses on
the process of how children browse, read, and play with the books Cirkus ulice and
Maškary by Dagmar Urbánková. It aims to answer the question of how browsing through
the author's books develops visual and reading literacy of a child. The case study is
realized applying a method of participant observation. Using the Bloom’s revised
cognitive taxonomy, we employ the qualitative analysis method to analyse the
participative process of a game of eight children from their thought activity viewpoint.
We identify the game, participation, communication, variability, experience, and a
possibility to change something to be the key principles of interactivity. Based on these
identified principles of interactivity and their mutual ties, we propose activities with the
examined books, that can be further elaborated on and realized with children in the art
or literature education classes. The thesis is processed in the context of reading and
visual literacy and their representation in current curricular documents, that serve as a
pedagogical background to this thesis. Its professional frame is given by the notion of
visual culture and concepts such as game, creativity, and pedagogical constructivism.
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1 ÚVOD

Tématem mé diplomové práce je interaktivita ilustrací v knihách pro děti. Volba této
oblasti byla motivována třemi hlavními aspekty: výtvarnou a literární výchovou a mou
spoluprací s nakladatelstvím Baobab. Zájem o výtvarnou výchovu mne provází již od
raného dětství. Nejinak tomu bylo i po dobu vysokoškolského studia, kdy se stala mou
výchovnou specializací. Důležitou roli sehrál i můj dlouhodobý zájem o dětskou
literaturu, který byl významně podpořen literárními semináři v rámci výuky na
Pedagogické fakultě. Tyto semináře rozšířily mé obzory v přístupu k dětské literatuře a
práci s ní. Ačkoliv se diplomová práce pohybuje na pomezí literárního a výtvarného
diskurzu, které se vzájemně prolínají, dominuje jí především výtvarný aspekt.
Dnešní doba je charakterizována širokou nabídkou věcí, vjemů a informací, které
získáváme v různých úrovních kvality. Tento trend lze pozorovat i na knižním trhu.
Tuzemská knižní scéna tak čtenáři nabízí velké množství titulů, které bývají hojně
označovány za interaktivní. Dnes, více než kdy jindy, je úlohou pedagogů přispívat
k rozvoji kritického myšlení. Domnívám se, že při uvažování o podstatě sdělení, by pro
pedagoga mělo být důležité, aby v daném oboru přinášel širokou škálu možností, které
mohou přispět k rozvoji žákova porozumění. Kritické myšlení je klíčovou dovedností
k dekódování a správnému porozumění rozličným podnětům, jenž k nám přicházejí. Je
zároveň pojítkem mezi vizuální a čtenářskou gramotností.
V teoretické části práce se velkou měrou věnuji interaktivitě a definování interaktivního
prvku. Samotnou interaktivitu v kontextu této práce primárně chápu jako proces
participace diváka na díle. Participace, tedy aktivní podílení se, je stále častěji
skloňovaným fenoménem nejen v kontextu umění, ale i v občanském a politickém životě
dnešního člověka. Důraz by tak obecně měl být kladen nejen na dosažení cíle, ale i na
samotný interaktivní proces objevování významů. V teoretické části tedy popisuji
kontext a aktéry tohoto procesu. V krátkosti se zastavuji i u dalších dvou metod, jež jsou
založeny na aktivitě diváka, a to jsou autentické učení a galerijní edukace. Zabývám se
8

ilustrací jako obrazem v knize, jeho čtením, hrou jako klíčovým principem interaktivního
procesu a tvořivostí. Práci zasazuji do rámce vizuální kultury a již zmiňované čtenářské a
vizuální gramotnosti.
Výzkumná část v praxi zkoumá proces prohlížení/čtení mnou vybraných interaktivních
knih pro děti, věnuje se klíčovým principům interaktivity a aktivizujícím prvkům
zastoupeným v dětských knihách Cirkus ulice a Maškary od autorky Dagmar Urbánkové.
Výzkum se opírá o kvalitativní metodu případové studie, jež je realizována
prostřednictvím zúčastněného pozorování osmi dětských aktérů a skrze rozhovory
s odborníky z oblasti dětské literatury. Nejdříve popisuji postup při výběru knih a
zkušenosti z realizované pilotní studie, které promítám v dalším výzkumu. Výsledky
výzkumu získávám pomocí metody kvalitativní analýzy textů, transkriptů rozhovorů s
dětmi či zápisků ze svého reflektivního deníku. Na základě vypozorovaných principů
předkládám nápady na aktivity s vybranými knihami, jež mohou sloužit jako podněty pro
pedagogy či rodiče k rozpracování výtvarných nebo literárních úkolů. Pedagogickým
kontextem celé práce je rozvoj vizuální a čtenářské gramotnosti a jejich zastoupení v
aktuálních kurikulárních dokumentech.
Nepříjemným zpestřením tvorby diplomové práce mi byla ztráta některých dat
(poznámky, pozorování). Díky této situaci jsem se dostala do časového skluzu.
Domnívám se však, že mi tato skutečnost dala možnost si myšlenky více utřídit a na téma
se podívat s větší pokorou.
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2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Vizuální kultura

S mohutným rozšířením komunikačních médií se dnes na scéně objevuje nesnadno
uchopitelný pojem vizuální kultury. Do vizuální kultury můžeme zařadit mnoho
mediálních forem, jako jsou výtvarné umění vystavované v galeriích, filmová a televizní
tvorba, internet, reklamy atd. Vizuální kultura, označována jako kultura, které dominují
obrazy, ovlivňuje náš každodenní život. Ovlivňuje například to, jak jednotlivé věci
vnímáme a jak na nás samotné vnímání působí, aniž bychom si to vždy plně
uvědomovali. O každodennosti vizuální kultury hovoří ve své knize také Mirzoeff.
„Vizuální kultura odvrací naši pozornost od strukturovaných, oficiálních diváckých
prostorů, jako je kino a umělecká galerie, a hlavní sféru divácké zkušenosti nalézá
v každodenním životě.“ (Mirzoeff, 2012, s.19)
Mnohdy je nám různými formami vizualizace podsouváno, kam by se mělo naše vnímání
ubírat, a nedáváme tak volný průchod našemu myšlení. Ačkoli je umění určitým
bonusem, má v našem životě bezpochyby velký vliv na rozvoj osobnosti a jejích klíčových
kompetencí. Člověk, který má blízko ke kultuře, se povětšinou dokáže ve světě lépe
orientovat a na věci kriticky nahlížet. „Čím více se snažíme kultivovat naši vnímavost a náš
pohled například na „vizuálno“, tím více 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.“
(rozhovor s Miroslavem Pudilem, 9. 12. 2017 v Praze)
Nicholas Mirzoeff (2012) spatřuje ve vizuální kultuře specifický obor, který se plně
soustřeďuje na jednotlivé vizuální vjemy. Díky těmto vjemům může každý z nás zažívat
prožitek z vnímaného artefaktu. Tedy vše, co je nám schopno zprostředkovat vizuální
požitek, můžeme označit za vizuální kulturu. Tento pojem se opírá převážně o
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komunikaci s obrazy. „Vizuální kultura vybavuje každého jedince vzorci vidění, způsoby
vnímání zobrazení a jejich interpretace.“ (Kesner, 2000, s.94) Prožitek dnešního člověka
se tak stává více vizuálním než textuálním, jak tomu bylo v dobách minulých. Proto je o
mnoho snadnější interpretovat jednotlivé vizuální vjemy. Jedním ze stavebních prvků
vizuální kultury, který na nás bezprostředně působí, je vizualizace. „Nové obrazové
technologie a média proměňují způsoby přijímání a vstřebávání kulturních statků a možná
začínají proměňovat i strukturu lidského vnímání.“ (Kesner, 2000, s.15)
Život dnešních lidí se odehrává převážně na obrazovkách, díky kterým se diváci stávají
spíše konzumenty obrazů. Kolem silnic naši pozornost odvádějí pohyblivé rychle se
měnící billboardy. Ve městech se setkáváme se stále větším množstvím obrazů a reklam,
které na nás svou intenzitou doslova útočí. Děti jsou v domácím i školním prostředí
pohlceny novými technologiemi. Jejich zrak se stále častěji upírá do displeje mobilního
telefonu nebo monitoru počítače. Děti tak věnují nemalou část svého volného času hraní
her, sledování videí, prohlížení fotografií a pobytu na sociálních sítích.

2.1.1 Dítě a vizuální kultura
Vizuální kulturu v souvislosti s touto prací považuji za „soubor obrazů“, kterým jsme
bezprostředně obklopováni a který má neoddiskutovatelný vliv na naše chování, myšlení
a volbu kulturních artefaktů. Obrazy jsou nedílnou součástí našeho každodenního života.
Samotné ilustrace nám dokáží zprostředkovat vizuální požitek, který vnímáme jako
nedílnou součást vizuální kultury.
„Základní složky vizuální kultury tedy nejsou definovány ani tak médiem, jako
interakcí diváka s viděným, kterou můžeme nazvat vizuální událostí.“ (Mirzoeff,
2012, s.26)
Prostředí, ve kterém žijeme, nás formuje a spoluutváří ve všech ohledech. Ostatní mohou
vnímat to, jak se oblékáme, jakou posloucháme hudbu nebo jaké si vybíráme knihy. Ve
vizuální kultuře nespatřuji pouze ovlivňování jedince jeho socio-kulturním prostředím,
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ale i spoluutváření a formování celé společnosti. Velkou měrou se na formování
společnosti podílí politická situace země, osobnostní vzory, které společnost dává do
popředí a jistý vkus ve společenské komunikaci.
Domnívám se, že velký podíl na míře vkusu dítěte zastává rodič nebo pedagog. Pokud
budeme jako učitelé žákům překládat kvalitní vizuální zážitky, dětské vnímání bude
postupem času citlivější, a dokáže tak lépe rozpoznat kvalitní vizuální vjem či kulturní
artefakt. Učitel by měl v rámci školního prostředí dbát na kvalitu předmětného světa,
který žáka bezprostředně ovlivňuje. Vizuální zážitky se neodehrávají izolovaně, ale nové
podněty si osvojujeme na základě zkušenosti, kterou si již s sebou přinášíme. Rozvíjet
v dětech tvořivý potenciál, obklopovat je kvalitními vizuálními vjemy, které budou
kultivovat jejich osobnost po stránce estetické, je podle mého názoru jedna z důležitých
úloh pedagoga na prvním stupni.

2.2 Interaktivita jako participace diváka na díle

Pojem interaktivita je v současné době hojně rozšířený a často užívaný, neexistuje pro
něj však žádná jednotná, ustálená definice. Vnímání jeho podstaty je u každého jedince
individuální. Obvyklé chápání nás přivádí do světa elektroniky, moderních technologií a
virtuální reality. Mnohdy se s tímto označením setkáváme i u objektů, kterým bychom
tuto vlastnost vůbec nepřisuzovali.
Rob Cover (sociolog, mediální odborník a profesor na univerzitě v Západní Austrálii) na
interaktivitu nenahlíží pouze z technologického hlediska, v interaktivitě však spatřuje
touhu jedince po participaci na podstatě díla. Digitální technologie, které čím dál tím více
zaplavují naši planetu, vidí pouze jako možnosti, které dokáží tento proces zjednodušit.
Interaktivita je tedy procesem, který umožňuje otevírat prostor autorství a vlastní
seberealizaci. Pokud se podíváme do umělecké oblasti, typickým příkladem bychom
mohli uvést aktivní provedení happeningu nebo formu akčního umění.
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Cover (2007) se ve svém textu věnuje různým formám interaktivity, kde jejich podstata
spočívá v ovlivňování obsahu v samotném procesu. Obsah sdělení může být rozličně
řazen, přerovnávám a předáván skrze různé interpretace divákem, a tak přizpůsobován
jeho aktuálním potřebám. Nyní se blíže zaměříme na jeden z druhů interaktivity, který
řadím mezi klíčové pro mou práci.
„Je to ten druh interaktivity, kdy je obsah ovlivněn nejen v onom „styčném bodě“,
v němž se stává textuálním…ale zejména v bodě, v němž se text vymaňuje z přímé,
v reálném čase uskutečňované kontroly ze strany autora nebo tvůrce obsahu a
otevírá se možným úpravám ze strany čtenáře nebo uživatele.“ (Cover, 2007, s.195)
Právě takový způsob interaktivity, při kterém se vytváří napětí mezi čtenářem a
objektem, otevírá čtenáři široké možnosti, aby se mohl autorsky podílet na obsahu
vznikajícího díla. Můžeme pociťovat jistý posun v přístupu, ve kterém je čtenáři
umožněna značná míra svobody a seberealizace vůči uměleckému dílu. Právě ona přímá
intervence diváka či čtenáře je klíčovou složkou, abychom mohli takový proces označit za
interaktivní. V tomto smyslu hovoří též Ryan (1994), když mluví o nezbytnosti čtenářovy
vědomé spolupráce při tvorbě významu, aby interaktivita v knižním kontextu nezůstala
pouhým metaforickým konceptem.
Interaktivita se utváří v rámci kultury, ve které žijeme. Je jakýmsi prostředkem, díky
němuž můžeme spoluutvářet nějaký objekt. Mohli bychom tuto skutečnost nazvat jako
účast na samotné tvorbě při procesu prohlížení nebo čtení vizuálního textu a ovlivňování
jeho obsahu přáním, která od něj autor očekává.
Interaktivita„…podněcuje a podporuje touhu transformovat text způsobem, který se
vymyká kontrole autora, a naopak souzní s individuálním přáním člena publika nebo
uživatele.“ (Cover, 2007, s.196)
Prostřednictvím interaktivity jsme vtaženi do procesu, ve kterém dochází v časté
frekvenci ke zpětné vazbě mezi divákem a objektem. „Interaktivita … je vyjádřením toho,
do jaké míry spolu vzájemně souvisí po sobě následující sdělení, a především toho, do jaké
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míry pozdější sdělení odpovídající provázanosti sdělení předchozích.“ (Rafaeli – Sudweeks,
1997 in Cover, 200, s. 198)
Cover (2007) pro rozšíření definic interaktivity ve své studii interaktivních médií
zmiňuje například teoretičku Leliu Greenovou, která pojímá lehce odlišný pohled na věc.
Ta ve svém pojetí nahlíží na interaktivitu jako na určitou schopnost daného média, které
se naším aktivním zásahem může přetvářet. Oba autoři se však shodují, že to, co je pro
interaktivitu klíčové, je právě ona aktivní účast diváka na procesu a jeho přetváření
obsahu.
Pokud tuto situaci převedeme do školního prostředí, zpětnou vazbu a následné
ustanovování společné výpovědi považujeme za klíčové v reflektivním dialogu
v hodinách výtvarné výchovy. Učitel má možnost skrze zpětnou vazbu žákovi předestřít
jeho názor a rozšířit povědomí o tématu. V tomto diskurzivním prostoru se tak
prostřednictvím interakce mezi učitelem a žákem ustanovuje jejich společná výpověď.
V interaktivním procesu obou aktérů dochází k přemýšlení a obohacení mysli novými
podněty. U žáka je tento proces velmi důležitý z hlediska kultivace mysli a posunutí
v přemýšlení o tématu zas o kousek dál. V procesu se však nepřetváří pouze žák, ale jsou
zde proměňovány obě strany, jejichž vzájemný vztah je založen na partnerství.

2.2.1 Aktéři interaktivního procesu
V uměleckém diskurzu jsou podle estetika Tomáše Kulky (2008) klíčové tři složky,
kterými jsou objekt, subjekt a samotná aktivita. Při vnímání uměleckého artefaktu
dochází, jak autorem nazýváno, k estetickým činnostem. Činnost autor popisuje jako
aktivitu, díky které se může jedinec svobodně realizovat, a tak uspokojovat své primární
potřeby. Za subjekt v umění považuje umělce, diváka, posluchače, čtenáře, který je
tvůrcem a původcem aktivity. V objektu vnímá příjemce, ke kterému daná aktivita
směřuje. Může to být výtvarný materiál, který umělec využívá, případně i jiná lidská
bytost.
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Tomáš Kulka (2008) samotné činnosti rozřazuje ještě do čtyř podkategorií. Jako první
zařazuje přetvářecí činnosti, díky kterým vznikají pod rukama umělce prostřednictvím
různých výtvarných technik umělecká díla. Dalšími v pořadí jsou činnosti poznávací, ve
kterých umělec obsah artefaktu nikterak fyzicky nepřetváří, ale čerpá pouze z jeho
myšlenkové podstaty, díky které si uchovává neopakovatelný prožitek. V hodnotících
činnostech autor spatřuje oproti předešlým kategoriím významné postavení citů.
Poslední kategorii označuje jako společenské činnosti, ve kterých jsou aktéry děje dva
subjekty, které se vzájemně vnímají. Tuto situaci autor označuje jako sociální interakci.

2.2.2 Divák/čtenář
Nyní bych se ráda zaměřila na subjekt našeho zájmu. V diplomové práci se pod
variantami pojmenování divák/čtenář se ukrývá dítě, které svým věkem spadá na první
stupeň základní školy.
Marie Fulková (2008) označuje takového čtenáře/diváka za empirického diváka. Za
empirického diváka považuje svébytného jedince s neznámou praxí, který disponuje
mnohými schopnostmi, díky kterým dokáže číst a z vnitřní zkušenosti interpretovat
obrazy. Schopnosti, kterými jedinec oplývá, jednotlivé významy, které přisuzuje viděným
artefaktům, bezprostředně vycházejí z jeho kulturního habitu. Utváří jej prostředí, které
dítě významným způsobem ovlivňuje a obklopuje (školní prostředí, rodina, společnost)
případně aktuální emocionální rozpoložení. Pro utváření a zpřesňování významů
považuje autorka za klíčové nabídnout divákovi bezpečný diskursivní prostor, ve kterém
se nebude obávat své názory sdělovat a prostřednictvím dialogu s ostatními aktéry
obohacovat své myšlení o další poznatky.
Jak jsem již zmínila, v kontextu diplomové práce hovoříme o dítěti mladšího školního
věku, jehož myšlení ovlivňuje sociální zázemí a úroveň soudobé vizuální kultury, ve které
žije. Čtenář/divák je povětšinou vybaven různorodými kompetencemi, které nám nejsou
zpočátku zřetelné. Díky pozorování skrze divákovu interpretaci viděného artefaktu
můžeme odhalit míru tvořivé osobnosti. Posláním pedagoga je vytvářet bezpečný prostor
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v dialogu nad uměleckým artefaktem, ve kterém je podporováno flexibilní myšlení,
prostor ke dvojznačnosti vyjádření, snaha a odvaha zapojit nápady, u kterých se nestane,
že by byly terčem posměšků od ostatních aktérů.

2.2.3 Participace v umění a jako nedílná součást pedagogického konstruktivismu
Chápeme-li pojem interaktivita v rámci výše zmíněného především jako aktivní postoj
čtenáře vůči knize, zdůrazňujeme tak obecnou potřebu participace diváka na díle.
Participace je v uměleckém i v pedagogickém kontextu poslední doby často skloňovaným
termínem. V posledním desetiletí je kladen důraz na onen zmiňovaný aktivní proces než
na výsledný artefakt, proto také v následujících kapitolách k participaci uvádím ještě
další dvě metody, které jsou taktéž založené na aktivitě diváka. Těmito metodami jsou
autentické učení a galerijní edukace.
Otevření prostoru pro komunikaci, diskuzi, ve které může divák sdílet své myšlenky a
přicházet s vlastními významy, bývá v dnešní společnosti mnohdy opomíjen. Bishop
spatřuje tři oblasti, ve kterých je participace rozvíjena, a to touhu po vytvoření něčeho
ojedinělého, samotné autorství a společenství (komunitní aspekt). Participace se
v kontextu dnešního umění označuje za umění angažované či komunitní. Jedním
z impulzů participativního umění v 60. a 70. letech bylo přiblížení se každodennímu
životu (splývání umění a života), objevení sociálního pouta a společného budování
významů.

Participativní

přístupy

zaznamenáváme

v těchto

letech

například

v happeningu Zorky Ságlové. V současnosti můžeme například hovořit o tvorbě Kateřiny
Šedé, skupině Rafani či Martinu Zetovi, který umělecký artefakt vnímá jako tekutý, jenž je
stále otevřený novým proměnám. (Zálešák, 2011)
Jedná se tedy o sdílení či aktivní podílení se na něčem. V principu sdílení či aktivního
podílení spatřuji vnitřní souvislost s pedagogickým konstruktivismem. Teorie
konstruktivismu zdůrazňuje přímou aktivitu subjektů vůči okolnímu světu, která je dána
jeho vnitřními a vnějšími podmínkami, jež na něj bezprostředně působí. V tomto ohledu
Průcha (2003) tuto teorii pojímá jako interakci mezi subjektem a okolním světem.
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Poznání jedince se uskutečňuje konstruováním dosud nabytých poznatků z vnějšího
prostředí. V procesu konstruování významu si dílčí poznatky jedinec spojuje do
smysluplných struktur. Dále s těmito poznatky provádí kognitivní operace, jež jsou
podmíněné odpovídající úrovní jedincova mentálního vývoje. Jednotlivé úrovně
kognitivních

procesů

popisuje

taxonomie

vytvořená

americkým

psychologem

Benjaminem Bloomem, kterou dále užívám ve svém výzkumu. Konstruktivistické pojetí
se ve výuce snaží o zapojování tvořivého a kritického myšlení při řešení problémů. Důraz
je však také kladen na názornost, která povětšinou spočívá v manipulaci s určitými
předměty. I tato teorie, jako mnohé další, má své odpůrce a příznivce. Nejčastěji je
tomuto směru vytýkána jistá demokratizace. Je zde více kladen důraz na zábavu oproti
pamětnému

drilování

či

stálému

procvičování.

Z hlediska

sociologie

je

na

konstruktivismus nahlíženo jako na významný směr, jenž vychází z principu, kdy jedinec
jako přímý aktér sociální života stále konstruuje své poznatky v procesu interakce a
sociální komunikace. Svět není jedinci dán jako fakt, ale je stále přetvářen. (Průcha,
2003)
V pedagogickém

konstruktivismu

si

žák

na

základě

své

vnitřní

zkušenosti

prostřednictvím nových podnětů přetváří obsah svého poznání. Tento individuální
proces nabízí žákovi jedinečné poznání, které ho motivuje k další aktivitě. Pedagogika,
jejíž principy vycházejí z učení, které je podloženo vlastní zkušeností, bývá také
označována za interaktivní pedagogiku. Takové pojetí přivádí žáky ve školách
k autentickému učení, které si klade za cíl propojit svět školy s reálným světem.
(Jurečková, 2013)

2.2.4 Autentické učení
Výstižnou definici tohoto pojmu nabízí Marvin Pasch:
„Autentické učení zahrnuje shromažďování, interpretaci a syntézu znalostí a
výsledkem jsou produkty, které mají estetickou, praktickou nebo osobní hodnotu.“
(Pasch, 1998, s. 152)
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V procesu autentického učení je kladen důraz na smysluplnost učiva. Žáci se tak aktivně
podílejí na konstruování svých poznatků, které bezprostředně propojují s reálným
světem. Smyslem učení je, aby žák nereprodukoval již naučené znalosti, ale dokázal
v tvořivém přístupu vymyslet originální řešení, navrhnout nový postup nebo nalézt
dosud neobjevené významy a ty poté dále vyhodnotit a interpretovat ostatním.
(Jurečková, 2013) Avšak ani obsahy, kterými je vyučovací lekce naplněna, nejsou
statické. Pokud jsou žáci vnitřně motivováni a plně se zaujetím vtaženi do procesu, snaží
se povětšinou obsahy kreativně přetvářet, zkoumat, hledat a aktivně se zapojovat.
(Marušák, 2010) V konstruktivistickém pojetí výuky by měl pedagog po skončení
vyučovacího bloku uvažovat nad tím, co si žáci z hodiny odnesli. Klást si otázky, jak
rozvinul jejich dosavadní poznatky a zda je dokázal zasadit do kontextu, jenž je žákům
znám. Učitel by měl reflektovat své konání a poučit se z možných úskalí, která nastala.
Vývoj dítěte je významně ovlivněn vnitřními i vnějšími faktory, které na něj každý den
bezprostředně působí. Prostřednictvím tohoto učení jsou u žáka značně uspokojovány
jeho kognitivní potřeby, a je tak více motivován k aktivní činnosti. Autentické učení je
pro žáky napříč všemi předměty velmi podstatné. Ve výtvarné výchově spatřuji jeho
důležitost především díky podpoře tvořivého myšlení. Žák si nově nabyté poznatky
porovnává s vlastní zkušeností a skrze zvnitřnění jsou pro něj lépe uchopitelné, jelikož se
s nimi dokáže snadněji ztotožnit. Prostřednictvím diskuse nad uměleckými artefakty
mohou žáci vzájemně sdílet své zkušenosti, prozkoumávat nové možnosti, vytvářet si
vlastní představy a obohacovat se myšlenkami ostatních. V bezpečném diskursivním
prostoru tak dochází k lepšímu porozumění obsahu viděného díla. Díky těmto tvořivým
činnostem se rozvíjí žákovo kritické myšlení, schopnost řešení problémů, ale i učivo
smyslové citlivosti či uplatňování subjektivity.
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2.2.5 Galerijní edukace
V české pedagogice se s termínem galerijní edukace můžeme setkat v kontextu muzejní
pedagogiky. Právě onu galerijní edukaci můžeme považovat za etablovanou možnost, jak
zprostředkovávat zajímavým způsobem umění nejen dětem. V současné době značná
část muzeí i galerií nabízí rozmanitou škálu vzdělávacích programů pro školy i širokou
veřejnost. (Novotná, 2014) S nástupem digitálních technologií, se zprostředkování umění
výrazně zjednodušilo a zpřístupnilo. Otevřelo se i nové pole působnosti pro nové formy
interaktivní práce v rámci galerijních animací. Jednotlivé galerie nabízejí širokou škálu
programů, ve kterých je kladen důraz na aktivní zapojení diváka (workshopy,
participativní činnosti atd.). Praktické činnosti a velkou míru aktivního zapojení
nalezneme nejvíce v programech pro nejmenší diváky, kteří se s uměleckým dílem
setkávají prostřednictvím jednoduchých hravých činností. Hra je pro tuto skupinu diváků
důležitým aspektem při objevování nových významů. (Horáček, 2010)
Edukativní programy, které uskutečňují jednotlivé galerie či muzea, jsou pro učitele
dobrou možností, jak svým žákům přiblížit umění a rozvíjet jejich vizuální gramotnost.

2.2.6 Dětská literatura a interaktivita
Vraťme se však do oblasti dětské literatury, která je předmětem mého zkoumání.
V souvislosti se všeobecným trendem nadužívaného označení „interaktivní“ se na
tuzemské knižní scéně s označením interaktivní kniha setkáváme poměrně často.
Hledání principů interaktivity u vybraných knih je jedním z klíčových cílů mé diplomové
práce. Ve snaze definovat pojem interaktivní prvek jsem mimo studium odborné
literatury ještě uskutečnila rozhovory s odborníky v oblasti dětské literatury, které mi
v tomto ohledu velmi pomohly. Ačkoliv tento pojem v diskurzu výtvarné výchovy nemá
žádnou ustálenou definici, popsání jeho významu, které je mému vnímání nejbližší,
považuji za klíčové pro další porozumění mé práci.
V rozhovoru s autorkou Dagmar Urbánkovou (9. 2. 2018), které jsem se ptala na její
vnímání pojmu interaktivita, se mi dostalo této odpovědi: „Interaktivita je podle mého
19

názoru podílení se na „četbě“. Dále mi tento pojem potřebovala upřesnit v souvislosti
s interaktivní knihou, kterou vnímá jako prostředek pro zapojení smyslů. Tím hlavním je
samozřejmě zrak, avšak při prohlížení interaktivní knížky můžeme zapojovat hmat, čich,
sluch nebo prostorovou vnímavost. Projevy prostorové vnímavosti se mohou
uskutečňovat v přetváření a skládání ilustrací, a tím si čtenář vytváří svou vlastní podobu
knihy.
Ve své práci bych v oblasti interaktivity vycházela také z myšlenek Marie-Laure Ryan a
Roba Covera. Ryan spatřuje interaktivitu v autorském podílení se na obsahu díla, jež
vzniká napětím mezi čtenářem a objektem. Cover vyjadřuje podobnou myšlenku, ve
které interaktivitu definuje jako touhu jednice podílet se na obsahu díla. V našem případě
by se tato skutečnost dala shrnout jako aktivní postoj čtenáře k dětské knize či ilustraci.
Takový postoj spočívá v přímých reakcích čtenáře/diváka na podněty, jenž mu kniha
nabízí.
V rozhovoru s Miroslavem Pudilem z Nakladatelství Baobab jsem na otázku interaktivity
ilustrací obdržela tuto odpověď: „Myslím si, že hlavním 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 ji 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.“ (rozhovor s Miroslavem Pudilem, 9. 12. 2017 v
Praze)
Spoluzakladatel skupiny Tvrdohlaví Jiří David v publikaci Kataríny Přikrylové (2010,
s.45) se k této tématice vyjadřuje slovy: „Radost a vzrušení z kombinace obsahu, který není
klišovitě zpracováván a je něčím čerstvý, otevřený pro asociace (mé osobní). Který používá
třeba i neotřelé metafory. Musím být nějak uhranut, třeba i z maličkostí a musím hlavně
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uvěřit skrze jazyk obrazu v autentičnost spojení autora a jeho práce.“ Vyjádření Jiřího
Davida nás přivádí k myšlence, uvažovat o interaktivním prvku jako o jistém prožitku
z viděného.
Právě onomu prožitku z estetického díla se podrobněji věnuje Ladislav Kesner (2000).
Prožitek popisuje jako prchavý okamžik, pro který těžko nalézáme racionálního
vysvětlení. Při pohledu na umělecký artefakt pociťujeme něco, co se nedá slovy jasně
definovat. Potěšení, které cítíme, vychází z vlastní seberealizace a samotné činnosti, která
sama v sobě nese cíl i skrytou motivaci. Ocitáme se ve světě plném tajemství, jehož obsah
je pro druhé nesnadno sdělitelný. Mnoho vizuálních objektů má v sobě jakési „háčky“,
které diváka připoutají a poskytnou mu možnost vlastní participace.
Prožitek nebo požitek? Nabízí se ještě další rovina chápání tohoto abstraktního prvku, a
to jako jistého požitku. O požitku ve své knize Umění vnímat umění hovoří Michael
Třeštík (2011) jako o jisté slasti a pobavení z viděného. Požitky jsou u každého diváka
subjektivní, a tedy viděné dílo každý může vnímat různorodě.
V diplomové práci Kateřina Štěrbíková (2014) v rámci svého výzkumu hledala kritéria,
pomocí nichž je možné posoudit kvalitu dětské knihy. Mezi tato kritéria zařazuje
komplexnost, estetičnost, komunikaci, aktivizaci či způsoby provázanosti textu a obrazu.
Pro účely mé práce jsem se blíže zaměřila na oblast komunikace a aktivizace. Prvky,
které spatřuje jako interaktivní, označuje za …elementy, asociace, motivy. Motiv v tomto
smyslu chápe jako jistou pohnutku, která diváka nabádá k další aktivitě s daným
médiem. Interaktivní prvky lze chápat poměrně široce.
Matyáš Trnka vnímá interaktivitu jako velmi nadužívané slovo dnešní doby. „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.“ Ve své tvorbě se primárně snaží o to, aby ho vzniklá
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díla bavila. Aby dílo opravdu vůči čtenáři fungovalo jako interaktivní, je důležité na toto
hledisko pamatovat v samotném procesu tvorby. „Interaktivita sama o sobě není důležitá,
mělo by se jednat o důležitý prvek, bez kterého by jinak dílo nefungovalo. 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. 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.“ (rozhovor s Matyášem Trnkou, v Praze)
Další pohled předkládá Barbora Čermáková, která interaktivitu chápe v rovině
interpretační. Nabízí úvahu, zda dávají abstraktní ilustrace větší možnost k divákově
představivosti oproti ilustracím popisným. „Tím, že jsou ilustrace jasné, názorné, tím je
dítě více pasivnějším příjemce.“ V souvislosti s abstraktními ilustracemi uvažuje o rovině
komunikační, kterou dokládá příkladem o obrazech Terezy Říčanové, jenž podněcují děti
v jejich zvídavosti a přivádí je k bezprostřední diskusi. Obdobným příkladem je i tvorba
autorky Daisy Mrázkové či ilustrace Alžběty Skálové, jejíž přístup sahá primárně po
interpretaci diváka. Důležitým aspektem je tedy samotná osobnost ilustrátora, jenž má
velkou moc ovlivňovat a kultivovat čtenářovo vizuální vnímání.
Dagmar Urbánková nachází interaktivní prvek v něčem, co může čtenář vlastním
konáním v interakci s knihou přímo ovlivnit. Takové ovlivnění může spočívat
v dokreslování, domalovávání různých obrázků, skládání komponentů.

V případě

zmiňovaných knih se jedná o převlékání postav a maškar prostřednictvím manipulace
s jednotlivými pásky. Dalším ovlivňováním může být rozstříhávání, doplňování jistých
formulací. Autorka tedy interaktivní prvek považuje za „něco“, díky čemu můžeme do
knihy jako její další autoři vstoupit, a tak transformovat její dosavadní podobu. Představa
o procesu interaktivity mezi čtenářem a knihou se autorce jeví již v samotné tvorbě.
Například u knihy Cirkus ulice byla cílem nekonečná hra s převleky a grimasy
rozstříhaných postav.
„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,
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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.“
(rozhovor s Barborou Čermákovou, 25. 10. v Praze)

2.2.7 Mé chápání interaktivního prvku
S již zmiňovanými názory se ztotožňuji, nemohu však vyjádřit jedinou platnou definici,
která by tento pojem plně vystihovala. V návaznosti na výše uvedené bych ráda
zdůraznila tyto aspekty interaktivity, tak jak je uvádějí oslovené autority: participace,
hra, proměnlivost, prožitek, komunikace a možnost něco změnit. Z již zmiňovaných
názorů vychází společné stanovisko, že interaktivní prvky vyžadují aktivní postoj
k uměleckému artefaktu. Aktivizační prvky dávají čtenáři možnost autorské realizace.
Jeví se mi však dvě podstatné roviny, ve kterých je možné tento prvek vnímat, a to rovina
myšlenková a manipulační. V myšlenkové rovině chápu prvek jako něco tajemného,
překvapivého a plně neuchopitelného. Je to jistá pohnutka, estetický zážitek, asociace,
která nutí čtenáře k přemýšlení. Také jako silný podnět, se kterým se ztotožňujeme a on
nás ke knize svou specifičností připoutá a odvede na malou chvíli z reálného života do
světa fantazie. Díky takovému prvku, je interpretace autentičtější a naše mysl otevřená
k tvořivosti.
V rovině manipulační považuji za klíčové vyjádření Dagmar Urbánkové a Miroslava
Pudila z nakladatelství Baobab, kteří v interaktivním prvku spatřují možnost čtenáře
realizovat s artefaktem (ilustrací, textem) jistou změnu a díky tomu proměňovat jeho
významy. Takové situace se vyskytují v herní činnosti, která je i typickým rysem tvorby
autorky Urbánkové.
Do

roviny

manipulační

zařazuji

následující

ukázku,

protože

ilustrace

jsou

transformovány a rozpohybovány v rámci jednotlivých animací, se kterými si děti mohly
hrát. Manipulaci tedy chápu jako pohyb těla v prostoru, zde jízda dětí na tříkolce. Skrze
zprostředkování ilustrace jiným způsobem, než je její klasická statická podoba, na kterou
jsme povětšinou zvyklí, docházelo ve vnímání dětí k rozlišnému chápání obsahu. Kocour
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budil na výstavě mnohem silnější emoce a představoval odlišné vlastnosti, než jaké
vzbuzoval na ilustracích v knize.
Velká ilustrace, která byla převedena na zem jako prostor, kde děti honily kocoura,
který se ukrýval v sudu. Úkolem každého aktéra, který se chtěl s kocourem setkat a
porazit ho bylo hlasitě zvolat „KOCOURÉÉ“! a následně kocoura dohonit na
tříkolce. Anička si vzala tříkolku a pomalu začala objíždět velký sud, který stál
uprostřed. Postupně se přidávaly další a další děti, které společně volaly na
kocoura. Následovala velká honička několika dětí, které přes sebe pokřikovaly na
kocoura. Anička se velmi smála a jezdila na tříkolce stále kolem dokola, aby
kocoura chytila. Několikrát se však stalo, že jiné děti zavolaly na kocoura a ten pak
chytil Aničku, která si ho nevšimla. V takovém případě se velmi lekla, jelikož se
animovaná ilustrace proměnila v rudou kouli, která nebudila dobrý dojem.

2.3 Ilustrace jako obraz

Obraz v této práci chápu v nejširším slova smyslu jako ilustraci, vizuálně obrazné
vyjádření či vizuální sdělení. Nejdříve se však zaměřím na ilustraci, která je svébytnou
součástí estetického objektu dětské knihy. Etymologický původ pojmu ilustrace pochází
z latinského slova ilus, což znamená jistou záměnu, omyl. Můžeme tak označit situace,
smyslové přeludy, či dojmy, ve kterých reálné předměty či jevy považujeme za něco, čím
ve skutečnosti nejsou. Ilustrace je také považována za jisté prosvětlení, nasvětlení či
objasnění textu. (Reissner, 2015) Kateřina Štěrbíková (2014), která zpovídala ilustrátory
zjistila, že návaznost text-obraz může být různá (obraz předchází, text předchází,
případně oba vznikají paralelně).
Věnujme teď pozornost samotnému obrazu. O tom, co si představit pod tímto pojmem,
nemusí nikdo z nás dlouho přemýšlet. Naše představy se povětšinou prolínají a vycházejí
z naší intuice. Každý máme v hlavě vytvořený určitý rámec, díky kterému tento pojem
chápeme. Mnohdy se rozdílnost může projevovat ve formě nebo míře vkusu.
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Michael Třeštík ve své knize popisuje obraz jako plochu, která je čistá, ohraničená a
připravená pro zobrazení. Tedy, „…rovná barevná plocha, která připouští jakýkoliv počet
čtení, včetně toho správného.” (Třeštík, 2011, s.16) Čím jsou tedy obrazy výjimečné?
V rámci výzkumu uvedeného v publikaci Kataríny Přikrylové oslovení malíři na tuto
otázku odpovídají takto: „Zajímavým spojení techniky a obsahu, nečekanou formou a
obsahem, harmonií formy a obsahu a kvalitním zpracováním.“ (Přikrylová, 2010, s.45)
Ladislav Kesner dodává: „Především v tradici klasického západního umění se obraz často
propůjčuje jako „okno“, jímž je možné přímo vstoupit do jiného světa nebo příběhu a
odevzdat se tomuto prostředí.“ (Kesner, 2000, s.149)
V obraze je však důležitý jeho obsah, myšlenka, nápad, námět, který je do něj vložen.
„Obraz nesmí být ukecaný, je pro něj důležitá čerstvost a otevřenost.“ (Přikrylová, 2010,
s.45)
Abychom mohli vnímat samotný obraz, musíme se nejdříve zabývat zobrazením.
Zobrazení svou historií sahá několik tisíc let před náš letopočet, kdy člověk zobrazoval
výjevy z každodenního života prostřednictvím jeskynní malby. Za klíčový moment pak
považujeme fakt, kdy nastalo samotné dekódování zobrazení, které Michael Třeštík
označuje jako “vidět něco v něčem” (Třeštík, 2011, s.17)
Proto, aby divák dílo přijal, je pro něj podstatná originalita, autenticita, výjimečnost, jistá
míra asociací, smysl pro detail a určitá dávka překvapení. (Přikrylová, 2010, s.45) Důležité
jsou však i výrazové prostředky, například barva. Plocha je tedy nositelem zobrazení, do
kterého vstupujeme jako diváci, kteří díky svému vidění obraz dekódují. Musíme si však
předestřít důležitost onoho vidění. Naše vidění se nesmí vyznačovat povrchností námi
vnímaného zobrazení, ale musí se vždy snažit proniknout do samotné podstaty onoho
zobrazení. Ano, není to jednoduchý úkol. Klademe si tedy otázku, jak takového vidění
dosáhnout? Proto, abychom se mohli uchýlit do hloubky zobrazování, musí plocha
disponovat průhledností, transparentností. Pak je naše vnímání hluboké a jde do
podstaty zobrazování. Začínáme vnímat znak se všemi jeho významy, které jsou
prostřednictvím média přenášeny, nikoliv pouze samotné médium. V usnadnění vnímání
mnohým divákům může napomoci jasné ohraničení média, které se stává vstupem do
světa obrazu. (Třeštík, 2011)
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Jako budoucí učitelé bychom měli klást velký důraz na vnímání a prozkoumávání obrazů
s dětmi ať již v médiu dětské knihy či v rámci galerijních a muzejních prostor.

2.3.1 Pozornost, soustředěnost
Na začátku všeho je naše soustředěnost. V pozorném a soustředěném vnímání však
v dnešní době můžeme vidět značný problém. Lidé jsou přehlceni velkým množstvím
informací, které má vliv na onu schopnost soustředit se. Ladislav Kesner (2000)
pozornost označuje jako jednu z klíčových složek vnímání.
„Pozornost je většinou chápána jako nejasně vymezený, subjektivní mentální stav,
který odfiltrovává jevy a děje, na něž se v daném okamžiku nezaměřujeme.“ (Kesner,
2000, s.144)
K pozornosti tedy může docházet skrze proces vizuálního vnímání. Naše vidění si
v obraze dokáže spojit prvky, které jsou podobné tvarem, barvou, velikostí a nalézat
v tomto spojení určitou kontinuitu. Pokud však v procesu vnímání nastane situace, při
které oko diváka spatřuje více rozličných prvků, postupně začne docházet k selektivnímu
třídění a výběru podnětů, které divák v soustředěném stavu považuje za ty
nejpodstatnější. A právě takovou situaci označuje Michael Třeštík za stav pozornosti.
(Třeštík, 2011) Zaměřme se však na soustředěnou pozornost, která je klíčová pro
vnímání uměleckého díla.
Soustředěná pozornost je v současném školním prostředí i ve společnosti velkým
problémem. V dnešní uspěchané době nás od soustředění odvracejí rozličné vjemy, které
divákovi nabízí soudobá vizuální kultura. Sice se hovoří o pozornosti, jako problému
dnešní doby, avšak paradoxem je, že mnoho nových vizuálních vjemů moderní civilizace
má za úkol naši pozornost tříštit. Pokud divák neprojeví zájem o artefakt, nemůže pak
v interakci s dílem dosáhnout estetického prožitku. „Pozornost evidentně podmiňuje a
proměňuje způsob, jakým vidíme.“ (Kesner, 2000, s.146) K dosažení soustředěné
pozornosti velkou měrou přispívá pocit vnějšího i vnitřního bezpečí. Značně tak
pozornost ovlivňuje prostředí, ve kterém se dítě nachází (domov, škola) a jeho přirozené
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autority (rodič, pedagog). Podobnou roli však může zastávat jakákoliv autorita
vyplývající z aktuální situace. V souvislosti s dětskou literaturou například knihovníci
v knihovně.

2.3.2 Od pozornosti k představivosti
Pozornost je pro diváka/čtenáře opravdu složitým mentálním stavem. V plné pozornosti
divák ztrácí vědomí reálného světa a ponořuje se do světa, ve kterém se v jeho mysli
utvářejí nové obrazy, a tím také dochází k jeho kognitivní participaci na díle. Právě ono
zacházení s obrazy je dáno divákovou participací, která se odehrává ve hře fiktivního
světa. Prožitek, kterého se divákovi dostává v interakci s obrazem, můžeme uchopit jako
jednu z variant dětských her. V takové situaci není divákova participace na díle nijak
svazována. (Kesner, 2000)
U diváka dochází ke stavu, který Ladislav Kesner přirovnává k útěku z reálného života.
Divák se tak ocitá naprosto v jiné dimenzi vnímání. „Při prohlížení uměleckých děl se
ocitáme ve fiktivních světech podobně jako děti při hře na loupežníky nebo jako spáč ve
snu.“ (Kesner, 2000, s.151) Představivost tedy můžeme chápat jako jednu z lidských
schopností.

Díky této schopnosti si divák vytváří vlastní obrazy o světě, které

bezprostředně vycházejí z jeho dosavadních zkušeností.
Naše představy jsou úzce propojeny s myšlením a pamětí. Jedná se o myšlenky,
vzpomínky, které jsou těsně provázány s asociacemi. Představivost hraje v uměleckém
diskursu klíčovou roli a je úzce spjata s fantazií a obrazotvorností. (Kesner, 2000) Naše
osobní představivost se stává uvědomělou zařazením osobního zážitku a vlastních
zkušeností do procesu komunikace. Díky dominantnímu postavení zraku, coby
prostředku pro kontakt s realitou, hraje hlavní roli vizuální představivost. (Fulková,
Kitzbergerová in Podlipský a kol., 2017)
Z teorií je patrné, že pokud je naše vidění dlouhodobé, dochází pravděpodobně
k uspokojení diváka, který je z díla nadšen, a tak v procesu prožívá jen samé kladné
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pocity. V souvislosti s tímto pojmem zařazuji ukázku z rozhovoru s Barborou
Čermákovou. Otázka se vztahovala k tvorbě českých ilustrátorů.
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.
(rozhovor s Barborou Čermákovou, v Praze 25. 10. 2017)

2.3.3 Interpretace obrazu
V každodenním životě je interpretace naší nedílnou součástí. Interpretujeme téměř
cokoliv a kdykoliv. Taktéž je interpretace nepostradatelnou složkou výtvarné výchovy ve
smyslu sdělování významů, který se odehrává v daném diskursivním prostoru. Jak říká
Marie Fulková:
„Neméně důležitý je pro výtvarnou výchovu fakt, že o produktu (obrazu, kresbě,
objektu, akci a její dokumentaci atd.) se musí mluvit, aby vůbec nastal proces
vznikání významů: vytváření znaků a vytváření významů je stejně důležité.“
(Fulková, 2008, s.184)
Petříček (2009) čtení kulturního artefaktu vnímá jako velmi složitý myšlenkový proces.
Je to zpočátku nejistá a riskantní cesta, po které se čtenář vydává, aby své myšlenky,
asociace, pohnutky, které ho při pohledu na obraz napadají, transformoval do svého
uvažování a dokázal je skrze interpretaci předávat dál. Je to jakési autorské hledání úhlu
pohledu na viděný artefakt. Když v obraze popisujeme, co vidíme, dostáváme
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k samotnému porozumění, a tak skrze interpretaci předkládáme obsah viděného do
textu.
„Číst obrazy znamená nevidět je jako obrazy, ale redukovat je překladem do jazyka.“
(Petříček, 2009, s.33)
V kontextu současného vzdělávání je proces čtení a budování významu označován za
formu komunikace. Marie Fulková tuto skutečnost dále popisuje slovy: „Prolínáním
„viditelného“ a „vyslovitelného“ je základním kulturním rozhraním, jehož prostřednictvím
„čteme“ vizuální text“. (Fulková, 2008, s. 188)
Takové situace, které vyvstávají v umělecké komunikaci, závisí na pozorném vnímání
diváka, nikoliv tvůrce uměleckého artefaktu. „Podobně jako v dobách uměleckých
avantgard i dnes je výtvarné dílo provokujícím souborem otázek, k nimž je třeba odpovědi
aktivně hledat.“ (Fulková, Kitzbergerová in Podlipský a kol., 2017, s. 117)
Samotný proces vnímání nemůžeme definovat, jelikož u každého diváka je individuální
čas, způsob i intenzita prožitku. V umělecké komunikaci Tomáš Kulka (2008) předkládá,
že divák si svůj význam i obsah sdělení utváří sám. Autor však význam nespatřuje jako
jediný výsledek komunikace, ale zdůrazňuje celistvost komunikačního procesu, který
popisuje jako sdílení a sdělení. Jako bychom při sdílení slyšeli: „Pojď se mnou sdílet tento
zážitek.“ (Kulka, 2008, s.187)
Proces budování významu, jímž si divák prochází při čtení uměleckého artefaktu, popsala
v několika stádiích teoretička Abigeil Housenová. Klíčové jsou však dva stupně. První,
který nazývá výčtový, a poslední – interpretativní. V obou stádiích se divákovi dostává
možnost, aby na viděný umělecký artefakt tvořivě reagoval. (Fišerová, 2015) „Vnímání
uměleckého díla, jeho dekódování a interpretace jsou podmíněny znalostmi a zkušenostmi
recipienta, jeho osobností a celkovým obsahem psychického života.“ (Kulka, 2008, s.365)
Jeho interpretace tedy bezprostředně vychází z emocionálního rozpoložení a životní
zkušenosti. S myšlenkou složitosti procesu, ve kterém se snažíme dekódovat jednotlivá
sdělení kulturního artefaktu, se autorka shoduje s myšlenkami filozofa Petříčka. Proces
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čtení vnímá jako složitý a dynamický. Klíčovým nástrojem pro čtení kulturních artefaktů
je vizuální gramotnost. (Fišerová, 2015)
Ondřej Hník (2007) hovoří o termínu kreativní interpretace. Kreativní interpretaci
pokládá za činnost, ve které se žák projevuje jako svébytná osobnost, která disponuje
schopností originálním způsobem vykládat umělecký artefakt. Při takové činnosti
dochází u žáka k tvořivému myšlení.
Právě ono tvořivé myšlení by měl v žácích podporovat každý učitel výtvarné výchovy.
Učitel, který je motivován vlastním zaujetím, se neobává volných interpretací žáků.
Prostřednictvím tvořivé interpretace se žák vydává na cestu po pochopení významu i
obsahu díla. Povětšinou je vnímání figurativního díla pro žáka snadnější. Taková činnost
je srozumitelnější i pro učitele, jelikož dokáže lépe předvídat, kam se bude žákova
interpretace ubírat. Jednotlivé interpretace se u žáků značně odlišují, jelikož záleží na
jejich divácké zkušenosti a socio-kulturním prostředí, ze kterého vycházejí. Někteří žáci
mají bohatší slovní zásobu, díky níž daný artefakt snáze interpretují. (Fulková,
Kitzbergerová in Podlipský a kol., 2017) „Schopnost vnímat, tvořit a pociťovat kulturní
symboliku poskytuje příležitost k tvorbě sebe sama.“ (Fulková, Kitzbergerová in Podlipský
a kol., 2017, s. 112) Žák se skrze praktickou činnost naučí nejvíce, nesmí se však opomíjet
ani samotné vnímání, které má v procesu učení taktéž nezastupitelnou roli a otevírá
možnosti pro interpretování díla. Jako učitelé bychom měli vychovávat kultivované žáky,
jež dokáží věci jasně interpretovat, kriticky na ně nahlížet, a tím je připravit na život
v soudobé společnosti.

2.3.4 Ilustrátor jako autor sdělení
Důležité poslání má v procesu interakce také samotný autor sdělení, v našem případě
ilustrátor. Zaměřme se nejdříve na samotný termín ilustrátor, jehož původ je odvozen
z latiny a francouzštiny. Význam termínu představuje ilustrátora jako osvěcovatele a
vykladače, což poukazuje na souvztažnost s ilustrací jako nasvětlením, či objasněním.
(Reissner, 2015) Záměr autora, který přichází s vlastním významem se však může od
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čtenářova vnímání odlišovat. „Jakýkoliv vizuální obraz nabízí velký počet pohledů, z nichž
ho můžeme interpretovat, a tak je potencionálně mnohem demokratičtějším médiem, než
psaný text.“ (Mirzoeff, 2012, s.24)
Autorovo sdělení skrze obrazové vyjádření ovlivňuje významným způsobem vnímání
dítěte. Klíčovou roli hraje provedení vnímané ilustrace. Kamila Kočová (2011) studovala
ve své diplomové práci jednotlivé znaky kvalitní dětské ilustrace. Jedním z důležitých
znaků takové ilustrace je péče. Péče autora by měla být věnována každému prvku
v knize, ať už se jedná o obal knihy, předsádku nebo číslování jednotlivých stránek a
celkovou typografii knihy. Všechny zmiňované části spolu harmonicky korespondují,
neruší se navzájem a v knize mají své jasně definované místo. Takový autor se dokáže
lépe vcítit do duše dětského čtenáře, uvědomuje si harmonickou provázanost
jednotlivých částí.
Ilustrátor dbá na to, aby dítěti nabídl podněty, motivy, které podnítí jeho představivost
k vytváření vlastních obrazů, a tak mu nabídl prostor pro jeho vlastní participaci. Právě
ona představivost je jednou z funkcí umění, které ve své knize nabízí Kulka (2008). Mezi
další funkce umění můžeme dle autora zařadit komunikaci, imaginaci, vnímání či
pozornost.
Abych získala lepší představu o autorově konkrétním záměru, položila jsem paní Dagmar
Urbánkové tuto otázku: 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
takovou knihu bude prohlížet déle než obvyklou obrázkovou knihu, protože bude tolik
variabilní.“ (rozhovor s Dagmar Urbánkovou, 9. 2. 2018 v Praze)
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2.4 Tvořivost

V současnosti není pojem tvořivost vymezen žádnou obecně platnou definicí. Důležitým
mezníkem v teorii i v praxi výtvarné výchovy byla v souvislosti s nově objeveným
fenoménem tvořivosti 60. léta 20. století. Od té doby patří rozvoj tvořivých předpokladů
žáků k významným prioritám ve všech koncepcích výtvarné výchovy. Tvořivé činnosti
směřující k přetváření jsou podstatnou součástí tohoto předmětu. (Hazuková, 2010)
Helena Hazuková (2010) ve své publikaci uvádí tři přístupy, které zkoumají tvořivost a
její projevy. První z nich vysvětluje tvořivost jako jistou vlastnost osobnosti. Ve druhém
přístupu je tvořivost předkládána jako proces či stálá tendence směřující k vývoji.
Poslední přístup nahlíží na tento pojem jako na zvláštní komplexní schopnost.
„Tvořivost je přirozenou vlastností každého člověka. Je podstatnou součástí myšlení,
jednání i předmětné činnosti, uplatňuje se tedy jak v poznávacích a interpretačních
procesech, tak i v rozmanitých podobách sociálních interakcí.“ (Horáček, 2010, s.
193)
Jaromír Uždil tvořivost charakterizuje jako účast celé osobnosti na dané činnosti.
Vnímání tvořivosti jako psychologického fenoménu rozlišuje několika pro ni
podstatnými složkami, jako jsou citlivost k vlastní činnosti, k vlastnímu zážitku
z prováděné aktivity. Schopnost analyzovat úkol, ve kterém je velká míra subjektivního
hodnocení a originálního řešení. Dále však hovoří i o schopnosti ve složitých věcech
nalézat jednoduché a v jednoduchém složité. Podtrhuje zde činnostní složku, složku
emocionální (radost a zájem), ale i složku racionální. (Hazuková, 2010)
Ve školním prostředí je tvořivost vykládána jako jistá schopnost žáka, který si se
zadaným úkolem dokáže samostatně poradit. Žák se tak vydává na cestu
experimentování, která nemá předem jasně definovaný cíl. (Fulková, Kitzbergerová in
Podlipský a kol., 2017)

32

„Tvořivost je součástí verbalizované i nonverbální komunikace, má přitom různé
projevy a podoby.“ (Horáček, 2010, s.194)
V tvořivosti však nejde pouze o činnosti, při kterých žák vytváří hmotný kulturní
artefakt, ale také o činnosti receptivní, při kterých žák vnímá vizuální podněty a dokáže
s nimi tvořivě nakládat. (Fulková, Kitzbergerová in Podlipský a kol., 2017) Významné
postavení v rozvoji tvořivého myšlení u žáka představuje učitel. Pedagog má možnost
žákovi nabízet podněty z různých disciplín, podněcovat jeho otevřenost, citlivost a
aktivitu. Skrze vlastní uměleckou činnost a její reflexi být pro žáky rádcem a facilitátorem
jejich tvořivých projevů. (Horáček, 2010) Ve výtvarné výchově tedy záleží na kvalitativní
úrovni a obsahu autentických zkušeností pedagoga. (Hazuková, 2010)
Rozvíjení tvořivosti je nelehký úkol pro každého pedagoga výtvarné výchovy. Hodiny
výtvarné výchovy by měly být prostorem, který by onu možnost rozvoje tvořivosti
podporoval, a tak se postupně rodil tvořivý jedinec.

2.4.1 Tvořivý jedinec
Nyní se zaměřme na tvořivého jedince. Právě v tomto diskursivním prostoru se může
díky vlastní seberealizaci rodit tvořivá osobnost. V literatuře se můžeme setkat
s různými teoriemi, které nabízejí charakteristiku takového jedince.
Při následujícím popisu teorií budu vycházet z publikace doktorky Hazukové (2010)
Didaktika výtvarné výchovy VI. Autorka zde poukazuje na teorii amerického psychologa
G. H. Gougha, který v 60. letech minulého století předložil několik znaků, jimiž tvořivá
osobnost disponuje. Z jeho teorie považuji za klíčové, aby myšlení takového jedince bylo
flexibilní,

otevřené

k originální

interpretaci,

která

nepovede

v povšechnému

všeobecnému vyjádření. Osobnost s takovýmto myšlením je velmi senzitivní, vnímavá
vůči přicházejícím podnětům, existujícím problémům a otevřená novým možnostem a
přístupům. (Hazuková, 2010)
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V teorii J. S. Dacey a K. H. Lennona je nejčastěji skloňována vlastnost tvořivého jedince
spočívající v toleranci vůči dvojznačnosti. Autoři se tomuto znaku věnují komplexněji a
uvádějí jednotlivé rysy, které k této vlastnosti nejvíce přispívají. Na přední místa je
řazena flexibilita, ve které se shodují s teorií G. H. Ghouga. Tvořivý jedinec je vytrvalý a
disponuje ochotou a jistou měrou odvahy vstoupit do nečekaných a riskantních situací.
Taková osobnost dokáže analyticky řešit problémy, jejichž východiskem může být jedna
nebo několik správných odpovědí. Preference chaosu, jistá zmatečnost a nestereotypní
jednání mu není cizí. Významné postavení však autoři přikládají sebeovládání a
intuitivnímu chování. Tvořivý jedinec většinou oplývá chutí ke hře a optimistickou
náladou, díky které otevírá možnosti novým nápadům. Hra je tedy jednou ze zásadních
činností, která dává bezpečný prostor k projevování jedincovy tvořivé mysli.

2.5 Hra jako klíčový princip interakce s dílem
2.5.1 Definice pojmu hra
Hra je již od počátku přirozenou součástí naší kultury a zaujímá výsadní postavení
v životě člověka. Významnému postavení hry z pohledu výchovy dítěte věnovali velkou
pozornosti již řečtí filozofové jako byl Platón a Aristoteles. Tato specifická forma činnosti
nabývá své klíčové postavení v období předškolního věku dítěte, kdy je jednou z
jeho hlavních činností a odlišnou formou od práce nebo učení. (Průcha, 2003)
V této specifické etapě její moc spočívá v utváření a formování osobnosti, ať už po
stránce duševní nebo tělesné. Při hře můžeme u dítěte pozorovat jeho bezprostřední,
přirozený a spontánní projev, a využít tak příležitost k výchově a vštěpování duchovních
i materiálních hodnot kulturní společnosti. Jak říká ve své knize Hra a hračka v životě
dítěte autorka Věra Mišurcová:
„Lidská bytost se totiž formuje působením toho, co je jí vrozeno, vlivem prostředí,
výchovy a svou vlastní činností.“ (Mišurcová a kol., 1980, s.7)
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Johan Huizing (2000) předkládá hru jako svébytnou veličinu kultury, která tu je již od
pradávna a kulturu doprovází až do současnosti. Je to činnost, kterou nemůžeme ničím
popřít. Není spojena s žádným stupněm kultury nebo světovým názorem, a tak každý
racionálně smýšlející člověk si dokáže představit skutečnost hry i hraní, i když tento fakt
není jasně definován nějakým specifickým termínem. V naší kultuře se tak s herní
činností setkáváme jako s kvalitou jednání, která nese smysl sama v sobě. Zaujímá
výsadní postavení v životě člověka a diferencuje se svou podstatou od reálného života.
Hra je v kultuře, ale i v lidském životě funkcí, při níž je mnohdy překračován
bezprostřední pud sebezáchovy, a tak je vnášen svébytný smysl této činnosti. Jedním
z hlavních projevů hry je také smích. S tímto termínem úzce souvisí komično, které onen
smích u aktéra vyvolává. Ve hře však můžeme nacházet i duchovní rozměr.
„Jak hra, tak umění jsou schopny poskytnout člověku silný prožitek, který jej zbavuje
vnitřního napětí a tíhy a přináší mu duševní vyrovnání.“ (Mišurcová a kol., 1980, s.
41)
Z definic, které se soustředí na hledisko biologického původu této aktivity, je podstata
označována jako „vybití přebytku životní síly“, potřeba uvolnění, nápodoba, odreagování
nebo jisté cvičení k sebeovládání. Hra má smysl sama v sobě. Umožňuje radost,
uspokojení, ale i vzdělávání. Je pouze na hráči, zda se rozhodne, že má smysl do této
činnosti vstoupit a samotnou hru začít hrát.

2.5.2 Hrou k vizuálnímu růstu dítěte
Z pohledu hráče se na hru můžeme dívat jako na činnost, která spočívá v manipulaci
s určitými předměty, v přetváření reálných věcí do světa fantazie například
prostřednictvím dramatického vyjádření. Dítě se prostřednictvím hry vciťuje do jejího
obsahu, a tak ztrácí kontakt s reálným světem. Tento aspekt hry je pro dítě velmi
podstatný. Dokáže vtáhnout účastníka do jiného světa. Je to aktivita, ve které je dítě
z vlastní vůle, a tak se rádo seberealizuje. (Marušák, 2010)
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1Dílo

by mělo vždy přinést pro diváka něco nového, ne-pravidelného, aby bylo pro něj

dostatečně zajímavé a působivé. Avšak je důležitá jeho zakotvenost v něčem, co je nám již
dlouho známé, tedy v jistém smyslu pravidelné, a tedy snáze uchopitelné. Díky této
skutečnosti se mezi čtenářem a dílem ustanovuje a vytváří ono podnětné napětí, které je
stěžejním principem jakékoliv tvorby.
„Bez zakotvení ve známém bychom neporozuměli významu, bez inovace by nebyl
důvod opakovat známé.“ (Dytrtová, Raudenský, 2015, s.125)
Kateřina Dytrtová (2015) tento proces označuje prakticky za komunikaci (vizuálně
sdílivou komunikaci). Čtenář se v procesu interakce s vizuálním dílem dokáže téměř
oprostit od osobních témat. Neustále se opakující smyčky, prostorové a kombinatorické
úvahy, jež jsou zakotvené v promyšlené čtenářově koncepci, tak napomáhají vzniku
lehkého a ničím nezatíženého vizuálu. V tomto smyslu autorka hovoří o „vizuálním
růstu“, který je bezpodmínečně založen právě na hře. Vizuální růst nemá jasně stanovené
hranice, a tak ani neuvažujeme o jeho konci. Neustálé vrstvení a opakování již známých
cyklů přináší dítěti pocit uspokojování. Autorka tuto situaci ilustruje v souvislosti
s ručními pracemi. Při nichž neustálé kladení, vrstvení a zahušťování procesu napomáhá
k plnému soustředění a oproštění se od okolních vjemů. Pozornost je plně upřena
k tvorbě díla, avšak ona lehkost a hravost zůstává stále přítomna

2.5.3 Znaky hry
Každá hra v sobě nese své charakteristické znaky, díky kterým je pro pozorovatele lépe
analyzovatelná. Nyní se zaměříme na jednotlivé znaky hry, které předkládá autorka Soňa
Koťátková (2005) a kulturní historik Johan Huizing (2000). Tyto znaky byly nejvíce
příznačné pro mou práci.

1

Ilustraci v dětské knize považuji za umělecké dílo.
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Svoboda – „Hra jako svobodné jednání“
V tomto smyslu je vyjádřeno, že hra není činností, která by se plnila na rozkaz. Činnost,
která by vycházela z direktivního přístupu, by nebyla hrou. Dítě si hraje, protože skrze
tuto činnost zažívá potěšení a uspokojení. Pokud by ji vykonávalo na rozkaz, nevycházela
by z přirozené potřeby, kde potěšení motivuje naléhavou potřebu hry další. Dítě má
právo kdykoliv ze hry vystoupit a činnosti zanechat, jelikož není úkolem, který by
požadoval konečné řešení. Člověk si hraje, když má volno.
„Hra jako vstup do neobyčejného života“ (Hra není obyčejný nebo vlastní život)
Z běžného života člověk vstupuje do světa, kde je všechno „jen tak“, vše se tak tvoří
„jenom z legrace“. Spatřujeme tedy v tomto znaku protipól vážnosti a jisté odlehčení
každodenních věcí. Vstup do světa hry nám dává prostor k odpočinku, relaxaci, stává se
tak zkrášlujícím a potřebným doplňkem našeho života. Nezbytná je tedy pro jednotlivce,
ale i pro celou společnost díky smyslu a významu (sociální, duchovní), který v sobě
skrývá.
Ohraničenost a uzavřenost hry
Hra se odehrává v jasně stanovených hranicích času i místa. Smysl i průběh nese v sobě
samé. Hru můžeme považovat za kulturní formu, jelikož od v průběhu hraní nabývá
pevných kontur. Po ukončení činnosti nezmizí, ale zůstává ve vzpomínkách aktéra jako
duchovní artefakt, a tak může být dále předávána a kdykoliv opakována. Právě ona
možnost opakování, je jedním z nejdůležitějších znaků hry. Prostorové ohraničení hry
může být vytyčeno jak materiálně, tak i mentálně. Je to jakési dočasné chráněné území,
kde platí specifická pravidla a řád. Tento znak bych uzavřela myšlenkou, že: „Hra vytváří
řád, hra je řád.“ Úzkou spojitost s řádem autor nachází v estetičnu a kráse hry. (znaky hry
dle Huizing, 2000)
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Spontánnost
Vyznačuje se improvizací a značnou mírou bezprostředního jednání. Podněty vycházejí
od jedince, z jeho vnitřní a vnější motivace. To, co jedinec do hry přináší, je výlučně jeho
vlastní. Cíle, prostředky, záměry a podmínky si stanovuje on sám.
Zaujetí hrou – Soustředěnost
Tento znak můžeme specifikovat jako hlubokou soustředěnost na danou činnost, kdy
dítě nevnímá realitu, která se kolem něj odehrává. Podněty, které z jeho okolí přicházejí,
jsou pro něj v tento moment nepodstatné. Pokud dítě ze hry někdo vyruší a musí ji tak
opustit, je s průběhem činnosti nespokojené.
Radost a uspokojení
To, že je hra pro dítě radostná, poznáme z jeho výrazu, ať už jde o smích, gesta nebo
pohyby, kterými dítě uspokojení a nadšení z činnosti vyjadřuje. Prostřednictvím hry
můžeme u dítěte pozorovat velkou škálu emocí kladných, v některých případech i
záporných.
Fantazie
Kolem šestého roku dítěte můžeme o fantazii hovořit jako o dominantním a důležitém
znaku. Obohacuje dětské představy a dosavadní zkušenosti. Mezi nabytými a neurčitými
poznatky vytváří „mosty“. Úzkou propojenost spatřujeme s dalším znakem, kterým je
tvořivost.
Tvořivost
Originální práce s podněty, které dítě přijímá z okolního světa a je schopné vytvářet
jejich různé kombinace. Povaha tohoto znaku je velmi různorodá. Můžeme mluvit o
tvořivosti v oblasti jazyka (vytváření smyšlených příběhů, nových slov, či slovních
spojení), pohybové nebo konstrukční tvořivosti.
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Opakování
Tento znak zastává významné postavení. Pokud hra dítě oslovila, zažilo v ní kladné
emoce, rádo se k ní vrací. Pro příští činnost má specifika prozkoumána, a tak se v činnosti
lépe orientuje. Nemalý vliv tvoří také motivace, která pramení z kladného zážitku.
Přijetí role
Dítě má možnost pozorovat jednání ostatních v určitých situacích a vybrané atributy
přejímat do svého konání. Blíže se s tímto prvkem setkáváme u námětových her. (znaky
hry dle Koťátkové, 2005)

2.6 Vizuální gramotnost

Než se dostaneme k pojmům vizuální gramotnost a čtenářská gramotnost, na které je
v současném vzdělávacím systému kladen velký důraz, definujme si nejdříve gramotnost
jako takovou. K tomuto účelu můžeme vycházet z pedagogického slovníku (Průcha,
2003), který gramotnost vidí jako základní dovednost čtení a psaní, kterou žák zpravidla
nabyde v počátcích školní docházky. Z širšího pohledu můžeme rozlišovat několik
specifických druhů gramotnosti. V naší další práci se však zaměříme zejména na pojem
vizuální gramotnost posléze na gramotnost čtenářskou.
S narůstajícím počtem vizuálních médií existuje v dnešní době několik definic pojmu
vizuální gramotnost. Vymezení tohoto pojmu prošlo vývojem zejména v posledních
padesáti letech. Pojem poprvé použil John Debes, který v roce 1969 přednesl následující
definici:
„Vizuální gramotnost se vztahuje ke skupině zrakových schopností, které může
lidská bytost rozvíjet viděním při současném integrování ostatního smyslového
vnímání. Rozvoj těchto kompetencí je nezbytný pro běžné lidské učení. Jsou-li
rozvinuty, umožňují vizuálně gramotné osobě rozlišovat a interpretovat vizuální
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jevy, objekty, symboly, přírodní nebo člověkem vytvořené, s kterými se potkává ve
svém prostředí. Tím, že tvořivě užívá těchto schopností, je schopen komunikovat
s ostatními. Vnímavým zacházením s těmito kompetencemi, je schopen pochopit a
mít potěšení z mistrovských děl vizuální komunikace.“ (Fransecky & Debes, 1972, s.
7)
V dnešním světě můžeme hovořit i o vizuální negramotnosti, kterou teoretik Ladislav
Kesner spatřuje v kulturním ochuzení člověka. „Vizuální negramotnost možná není
problém z pohledu ekonomické produktivity, ale ubírá na kvalitě života a vede ke
kulturnímu ochuzení, které je velmi reálné.“ (Kesner, 2000, s.16) Pokud dokážeme vnímat
umění, není to důsledkem daru, který bychom dostali, ale naučenou dovedností. Vizuální
gramotnost tedy vnímá jako schopnost, díky které dokáže divák vnímat a následně
interpretovat viděné obrazy. Vnímání se však vlivem nově přicházejících technologií a
médií stává poněkud složitějším. (Kesner, 2000)
V současné době jsme čím dále více obklopeni vizuálními vjemy, ať již se jedná o obrazy,
které každodenně vnímáme, nebo je sami vytváříme. Můžeme například zmínit
fotografie, reklamy či internet, které bezprostředně utvářejí naše představy a náš pohled
na svět. (Fulková, 2002) Je tedy velká potřeba gramotnosti, gramotnosti vizuální, díky
které bychom se vyhnuli manipulacím a snadněji pochopili své místo v multikulturní
společnosti. (Fulková, 2008)
Je pro nás samozřejmostí s těmito médii „nějak“ zacházet, identifikovat se s nimi, aniž
bychom si uvědomovali jejich obsahové sdělení. Důležité je však uvědomění, že žijeme
v jistém symbolickém řádu, který sami vytváříme prostřednictvím našich obrazů, gest,
řeči, vztahů, či institucí. Zároveň má tento symbolický řád, který se do nás vpisuje již od
narození, velký podíl na formování naší osobnosti. Nemůžeme tedy být jen pasivními
příjemci vizuální kultury, která nabírá na větším rozsahu, ale důležitá je naše aktivní
účast, porozumění a chápání obrazu jako jistého souboru znaků. Metaforicky vzato o
vizuální gramotnosti hovoříme jako o spojení jazyka a obrazu, které je slibným faktem
v oblasti vzdělávání v dnešní vizuální kultuře. (Fulková, 2002)
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2.6.1 Vizuální gramotnost jako mnohovrstevný fenomén
Marie Fulková vychází z výzkumu vedeného K. Raney a definuje tento pojem jako
mnohovrstevný fenomén. (Fulková, 2002) Z definice docentky Fulkové dále vychází
Kitzbergerová (2014, s. 9): „Vizuální gramotnost (Fulková, 2004, s. 17) je definována jako
soubor mnoha dovedností, které spadají do oblastí, jako je:
● percepční senzitivita (smyslová i emoční citlivost v podmínkách běžného života)
● schopnost kritického myšlení (schopnost kriticky posoudit a vyhodnotit předložené
informace, rozpoznat intenci sdělení)
● estetická otevřenost (neulpívání na normách a vzorech, schopnost přijímat nová a
překvapivá řešení)
● schopnost vizuální výmluvnosti (schopnost využít dosažitelné prostředky k
formulaci vlastního vizuálně obrazného vyjádření)
● kulturní habitus (prostor, v němž se utváří životní styl)
Jako nedílnou součást

vizuální

gramotnosti

doktorka

Kitzbergerová

spatřuje

dovednost zacházení s významy díla. V příkladu uvádí divákovu schopnost odhalit
manipulaci, která může být skryta v reklamním plakátu, ale i schopnost odhalit „co malíř
vlastně namaloval“. (Kitzbergerová, 2014)
Přesuneme-li se do pedagogického prostředí, s pojmem vizuální gramotnosti se
v Rámcovém vzdělávacím programu v oboru Výtvarná výchova explicitně nesetkáváme.
Je však zřejmé, že jeho zakotvenost pramení z komunikačních obsahů, ve kterých
spatřujeme kompetence, které svým naplněním odpovídají vizuální gramotnosti. Na
pedagogické půdě se však tento klíčový soubor kompetencí jeví z hlediska cílového
zaměření vzdělávání jako zásadní. Pro čtenáře hraje vybavenost těmito kompetencemi
významnou roli při dekódování vizuálních sdělení nebo čtení významů kulturních
artefaktů. Žáci by posléze dokázali lépe porozumět kódům, hodnotovému i
myšlenkovému poslání umění. (Fišerová, 2015)
Z výše uvedeného lze usoudit, že vizuální gramotnost je komplexní záležitostí, skládající
se z více fragmentů – z různých oblastí, které se mohou vzájemně ovlivňovat. Kromě
samotného porozumění je podstatným momentem taktéž schopnost vizuální podněty
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interpretovat a objevovat jejich významy. My sami si utváříme řád, ve kterém žijeme, a
tím se stáváme spolutvůrci vizuální kultury.
Ve školním prostředí je značná potřeba učit se vizuální gramotnosti. Žáci jsou v současné
době čím dál tím více konfrontováni s vizuálními médii, proto být vizuálně gramotný je
důležitou dovedností. Jako budoucí pedagogové výtvarné výchovy musíme dbát na to,
jaké vizuální sdělení žákům předkládáme, jelikož tím významně ovlivňujeme žákovo
vnímání. Právě ono rozvíjení vizuální gramotnosti by ve školách mělo patřit mezi stěžejní
cíle výtvarné výchovy.

2.6.2 Kritické myšlení jako most mezi vizuální a čtenářskou gramotností
Kritické myšlení je nedílnou součástí vizuální a čtenářské gramotnosti. Je jednou
z důležitých schopností, která by se měla u žáka soustavně rozvíjet. Kriticky nad věcmi
uvažovat vyžaduje jistou dávku tvořivosti. Jedinec je vůči podnětům, které mu ilustrace
nabízejí, zvídavý a při přemýšlení nad rozličnými motivy, vyvstávají různé cesty, po
kterých by se mohl vydat. Schopnost interpretace, argumentace, ale i naslouchání
ostatním je důležité.
Kritické myšlení bychom mohli považovat za určitý stupeň myšlení ve významu
argumentace a logického uvažování. Kritickým myšlením se podrobněji zabýval David
Klooser, který ho stručně obsáhl v pěti znacích.
● Kritické myšlení je nezávislé a samostatné.
● Informace a informovanost jsou výchozím bodem kritického myšlení.
● Kritické myšlení hledá a předkládá otázky a problémy.
● Kritické myšlení hledá promyšlená zdůvodnění.
● Kritické myšlení je myšlení ve společnosti.
Rozvojem kritického myšlení se zabývá inovativní program Čtením a psaním ke
kritickému myšlení (Reading and Writting for Critical Thinking).
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2.7 Čtenářská gramotnost

Definic pojmu čtenářské gramotnosti najdeme více. V metodické příručce rozvoje
čtenářství a čtenářské gramotnosti se nabízí komplexní definice Výzkumného ústavu
pedagogického:
„Čtenářská gramotnost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi,
dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů
textů v různých individuálních a sociálních kontextech. Ve čtenářské gramotnosti se
prolíná několik rovin, z nichž žádná není opominutelná.“

(Šlapal, Košťálová,

Hausenblas a kol., 2012, s.10)
Testováním čtenářské gramotnosti 4. ročníků na prvním stupni základní školy se zabývá
mezinárodní výzkum PIRLS (Progress in International Reading Study). Klíčovým prvkem
provázanosti jednotlivých předmětů je funkční podoba čtení. Právě na onu funkční
podobu čtení poukazuje a klade značný důraz definice čtenářské gramotnosti v šetření
PIRLS. Pojem Čtenářské gramotnosti je zde chápán jako interaktivní a tvořivý proces.
Čtenář je schopen použít dosud nabytých znalostí a zkušeností k tomu, aby reflektoval
informace a hlavní myšlenky textu a vytvářel si tak vlastní představy. (PIRLS, ČSI, 2016)
Díky formě funkčního čtení žák dokáže velmi efektivně a rychle zpracovávat jednotlivé
informace. Čtenářskou gramotnost bychom mohli metaforicky chápat jako most,
napomáhající k rozvoji funkční gramotnosti, která je důležitou schopností dospělého
jedince.
Se čtením, jehož primární podstatou je dekódování jednotlivých písmen, ze kterých
čtenář skládá slova a věty, v práci pracuji jako s procesem interpretace vizuálního díla. V
procesu čtení není vizuální text pro čtenáře hotovým artefaktem, ale čtenář se stává jeho
spoluautorem.
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2.7.1 Čtenářská gramotnost v kontextu gramotnosti vizuální
Jak již bylo zmíněno v metodice rozvoje čtenářství, její autoři nabízejí několik důležitých
rovin čtenářské gramotnosti. Těmito rovinami jsou: vztah ke čtení, doslovné porozumění,
vysuzování, metakognice, sdílení a aplikace. (Šlapal, Košťálová, Hausenblas a kol., 2012)
V kontextu práce s ilustrací vyvstávají jako klíčové roviny metakognice a sdílení.
Metakognici můžeme chápat jako čtenářovo cílené zaměření se na ilustraci, ve které pro
sebe hledá další informace, které mu zobrazení nabízí. K porozumění textu tak mnohdy
dochází přes obsahy ilustrace. Prostřednictvím roviny sdílení čtenář může sdílet své
prožitky, dojmy a pocity z přečteného a ty poté na základě vlastní zkušenosti
interpretovat. Vizuální stránka knihy je v této rovině velmi důležitá. Pro dětského
čtenáře je při výběru knihy ilustrace (obrázek) stěžejním momentem.

2.7.2 Čtenářská gramotnost a výtvarná výchova
Vzdělávací obor výtvarné výchovy pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy.
Prostřednictvím těchto systémů se žákovi dostává prožitků a poznatků z lidského světa.
Ve výtvarné výchově se s tímto prvkem gramotnosti žáci setkávají skrze výtvarné
činnosti. Tvůrčí činnosti jsou v tomto oboru považovány za klíčové. Tvořivá práce žáků
s výrazovými prostředky při vnímání vizuálního díla či interpretaci slouží jako
prostředek k autentickému vyjádření. Žáci se učí porozumění, chápání vizuálních děl
prostřednictvím své dosavadní zkušenosti. Zvnitřněním prožitku díla skrze vlastní
zkušenost tak dochází k jedinečné interpretaci, ve které žák implementuje bezprostřední
pocity. Tvůrčí činnosti žáka, vnímání a následná interpretace vizuálního díla jsou
stěžejním pilířem výtvarné výchovy. V Rámcovém vzdělávacím programu je učivo
přesněji vymezeno jako rozvíjení smyslové citlivosti, uplatňování subjektivity a
ověřování komunikačních účinků. Při takových činnostech má pedagog či rodič možnost
rozvíjet fantazii, představivost, vnímavost, citlivost, intuici a v kritické myšlení. Kritické
myšlení je jedním ze styčných bodů čtenářské a vizuální gramotnosti. (Hlinovská, 2014)
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3 VÝZKUMNÁ ČÁST

Ilustrace v dětské literatuře představuje primární oblast zájmu kvalitativní výzkumné
sondy. Výzkum se soustředí na proces prohlížení/čtení mnou vybraných interaktivních
knih pro děti. Hlavní pozornost je věnována zkoumání interaktivity, interaktivních a
aktivizujících prvků. Zaměřuji se na to, zda a jakým způsobem tyto prvky aktivizují
čtenářovo vnímání a jak s nimi děti při prohlížení/čtení zachází. Dále se zamýšlím nad
tím, v čem ony interaktivní prvky rozvíjejí u čtenářů vizuální a čtenářskou gramotnost.
Na dalších řádcích představuji čtenáři použitou metodologii případové studie, sběr a
analýzu dat. Dále uvádím jednotlivé aktéry výzkumu. V rámci kapitoly pilotní výzkum
popisuji dlouhodobý proces výběru knih a jeho samotnou realizaci. V kapitole výzkumná
data jsou zastoupeny analyzované materiály, na jejichž základě následně popisuji
výsledky celého výzkumu.

3.1 Výzkumné otázky
Cílem výzkumné sondy je odpovědět na tyto otázky:
● Co můžeme považovat za interaktivní prvky v knihách pro děti?
● Jak se interaktivními prvky projevují v prohlížení a čtení knihy?
● V čem rozvíjejí interaktivní prvky ve vybraných knihách vizuální a čtenářskou
gramotnost dětí?
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3.2 Metodologie výzkumu
Pro vedení výzkumné sondy jsem vybrala metodu případové studie. Volba případové
studie byla příhodná z několika důvodů. Hendl (2016) charakterizuje případovou studii
jako metodu, která je vhodná při kvalitativním zkoumání relativně malého vzorku
respondentů s použitím rozmanitých forem sběru dat. Přístup studie spočívá v hlubším
prozkoumání a sběru dat, který je detailněji zaměřen na jeden či více vybraných případů.
Jedná se o podrobnější rozpracování jednotlivých specifik zkoumaného případu. Právě
díky detailnějšímu zachycení složitosti a provázanosti vztahů zkoumaného případu,
můžeme lépe porozumět těm případům, které jsou v jistých ohledech obdobné.
Původní výzkumnou metodou v zadání diplomové práce byl videozáznam dětí při
prohlížení knížek. Avšak na základě pilotního výzkumu jsem usoudila, že nebude nadále
vhodné při pozorování prohlížení knihy účastníky natáčet. Element natáčení, jakkoliv na
něj může dítě časem zapomenout, upoutává chvílemi jeho pozornost, čímž jej odvede od
soustředění nad knihou. Nešlo mi však pouze o možnou ztrátu pozornosti dítěte, obávala
jsem se také, zda reakce při natáčení budou dostatečně spontánní a autentické. Kromě
mé přítomnosti, coby relativně cizího člověka, představovala kamera další rušivý
element. Při sběru dat jsem dále používala především metodu zúčastněného pozorování
jednotlivých dětských aktérů. Zúčastněné neboli participativní pozorování patří mezi
stěžejní metody kvalitativního výzkumu. Díky této metodě je možné zaznamenat, co, jak
a kdy se odehrává. Pro záznam však neexistuje žádná předepsaná norma. Pozorovatel
zde funguje jako přímý aktér, který se účastní výzkumného dění. S účastníky výzkumu je
v přímém osobním vztahu, aby dokázal lépe zachytit pozorované jevy. „Výzkumník
přistupuje k pozorování s vědomím toho, že sociální svět je spoluvytvářen subjektivními
významy a zkušeností konstruovanou účastníky sociální situace.“ (Hendl, 2016, s.193)
V procesu zúčastněného pozorování výzkumník užívá rozmanité způsoby sběru dat, jako
jsou neformální rozhovory, dotazování, audio či video nahrávky nebo deník výzkumníka.
(Hendl, 2016)
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3.3 Sběr dat
Inspiračním hlediskem pro mne byl zájem o dětskou literaturu. Celému výzkumu
předcházelo hledání a vybírání vhodných knih s interaktivními prvky, jemuž jsem
přikládala značnou důležitost. Považovala jsem za podstatné sledovat dětskou knižní
tvorbu napříč knižními festivaly, v knihovnách či na internetových portálech. Jak popisuji
níže, proces výběru knih se ukázal být časově i kapacitně náročným především kvůli
velkému množství kvalitních dětských titulů, které bylo nutno prozkoumat. Původním
záměrem mého výzkumného šetření bylo prostřednictvím zúčastněného pozorování,
které bude natáčené na kameru, sledovat proces, kdy si rodiče čtou s dětmi mnou
vybrané dětské knížky s interaktivními prvky. Po provedení pilotního výzkumu jsem
díky nabytým zkušenostem dospěla k závěru jednotlivá pozorování dále nenatáčet.
Důležité pro mne bylo, abych podpořila autenticitu projevu dítěte a intuitivní přístup ke
knize, což pořizování videozáznamu plně neposkytovalo.
Následné zúčastněné pozorování s dětskými čtenáři jsem prováděla především proto,
abych udržela bezprostřednost situací. Snažila jsem se pozorování provádět v prostředí,
které je dítěti známé. V plánování výzkumu jsem primárně cílila na domácí prostředí,
bohužel se mi nepodařilo sehnat větší množství rodičů s dětmi, kteří by mi toto umožnili.
Převážilo tedy pozorování ve školním prostředí, které bylo pro mne dostupnější a dětem
bylo též vlastní. V rámci pozorování jsem se soustředila na intuitivní přístup dítěte ke
knize. Chtěla jsem pozorovat prvotní bezprostřední a nerušený kontakt dítěte s knihou,
její objevování, manipulaci hravým listováním. Na začátku pozorování, v prvních
přibližně pěti minutách, jsem tedy nechávala volný průběh spontánním reakcím. Tyto
často samy a přirozeným způsobem vytvářely prostor pro související otázky. Nebylo
výjimkou, že první podněty a otázky přicházely od dětí. Mnohdy jsem se snažila formou
neformálního rozhovoru od dětí zjistit klíčové informace. Mé otázky tedy nebyly totožné
a pro jednotlivá pozorování, ale reagovaly na dosavadní práci s knihou, vzniklou situaci a
kontext. Mým cílem nebylo klást předem připravené otázky, ale pokud to bylo vhodné,
citlivým způsobem se dotazovat tak, abych získala informace v oblastech, které byly
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předmětem mého výzkumu. V procesu pozorování bylo pro můj výzkum přínosnější
zkoumat, co děti s knihou dělají a jak samotný proces probíhá, jelikož se může u každého
dítěte odlišovat. Během pozorování jsem si zaznamenávala poznámky, které jsem později
přepsala do souvislého textu, jenž mi sloužil jako prostředek pro následnou analýzu.
Délka pozorování povětšinou nepřekročila dvacet minut.
Abych podpořila výpovědní hodnotu prováděných výzkumných šetření, v paralelní linii
k práci s dětmi jsem se svůj výzkum ve stanovených oblastech snažila podpořit
rozhovory vedenými s odborníky v oblasti dětské literatury. Díky spolupráci a
příležitosti, kterou mi umožnilo nakladatelství Baobab, jsem byla v blízkém kontaktu
s hlavními představiteli nakladatelství, s nimiž jsem měla možnost svůj výzkum
opakovaně konzultovat. Rozhovory nebyly v předem stanoveném plánu výzkumu, ale
považovala jsem je za tematicky přínosné v osvětlení a zpřesňování definice těžko
uchopitelného pojmu interaktivního prvku, ve kterém každý promítá svůj subjektivní
pohled. Za důležité jsem pokládala oslovit i autorku dětských knih Dagmar Urbánkovou
či vnuka Jiřího Trnky, autora interaktivní výstavy Zahrada, Matyáše Trnku. Každý
rozhovor obsahoval jiný počet či obsahovou formulaci otázek, což se odráželo od profesí
zmíněných respondentů a aktuální fáze výzkumného šetření. Fragmenty jednotlivých
rozhovorů cituji napříč prací v souvislosti s tematickým propojením.
Data jsem shromažďovala pomocí rozmanitých dokumentů. Přepisy rozhovorů, video
nahrávka, zápisy z deníku výzkumníka. V průběhu zpracování diplomové práce mne
potkala nemilá skutečnost technického charakteru, díky které jsem přišla o část
shromážděných dat.

3.4 Účastníci výzkumu
Při hledání účastníků jsem se potýkala s nemalými obtížemi. Oslovovala jsem především
známé, povětšinou rodiče dětí z blízkého okolí. Snažila jsem se se zajistit vhodný termín
pro realizaci výzkumu. Nebylo však mnoho rodičů, kteří by byli ochotni věnovat svůj čas
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mému výzkumu, což mi způsobilo jisté organizační obtíže. V závěru oslovování se mi
nakonec podařilo nalézt rodinu, ve které bylo možno zrealizovat pilotní výzkum.
Cílovou skupinu účastníků mého výzkumu tvořilo osm dětí ve věku 6 až 7 let. Pilotní
výzkum jsem realizovala s holčičkou Aničkou a její tetou. Dále se jednalo o konkrétní
žáky dvou pražských základních škol (Jakub, Dimitrij, Rozárka, Dominika, Matyáš), které
jsem pozorovala v prostředí školní třídy samostatně či v při rozhovoru nad knihou. Díky
práci v nakladatelství Baobab jsem dostala příležitost pozorování provádět na knižních
festivalech (Patrik, Martin). Po dobu výzkumného šetření jsem měla možnost pozorovat
větší množství dětských aktérů, avšak kvůli ztrátě dat uvádím pouze tyto dochované
záznamy. Kromě dětských aktérů mne navíc obohatilo taktéž pozorování dospělých ve
mém okolí, kterým jsem knihy nabídla, či ostatních, které jsem pozorovala při prohlížení
knih na festivalech. V širším smyslu lze dále za aktéry výzkumu považovat autora
výstavy Matyáše Trnku a zástupce nakladatelství Baobab (Barboru Čermákovou a
Miroslava Pudila), dále pak autorku Dagmar Urbánkovou, s nimiž jsem v průběhu
zkoumání vedla neformální rozhovory.

3.5 Analýza dat

Pro rozbor dat jsem použila výzkumnou metodu kvalitativní analýzy. Účelem této
metody je přinést průkaznou evidenci o tom, že vypozorovaný jev existuje a je
specifickým způsobem strukturován.
Kvalitativní analýza je proto vždy do značné míry popisná a svým způsobem
lineární. (Švaříček, Šeďová a kol, 2007, s. 210)
Data byla zpočátku rozsáhlá a nestrukturovaná. Ke zpracování dat se dle Flicka (2006)
využívají v nejobecnější rovině dvě strategie. V rámci první strategie dochází k redukci
textů, jež je prováděna jejich sumarizováním, parafrázováním či kategorizováním. Ve
druhé strategii výzkumník rozkrývá a interpretuje významy, které objevil v jednotlivých
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sděleních respondentů. V konečném důsledku lze říci, že jsou původní texty zredukovány
pouze na klíčová tvrzení, která jsou doplněna o interpretaci výzkumníka. (Švaříček,
Šeďová a kol., 2007)
Analýzu transkriptů z jednotlivých pozorování jsem prováděla pomocí otevřeného
kódování, metoda papír a tužka. Ukázky z kódování přikládám v přílohách v závěru
práce. Technika otevřeného kódování byla použita též v rámci zakotvené teorie podle
Strausse a Corbinové.
„Kódování obecně představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány,
konceptualizovány a složeny novým způsobem. Při otevřeném kódování je text jako
sekvence rozbit na jednotky, těmto jednotkám jsou přidělena jména a s takto nově
pojmenovanými (označenými) fragmenty textu potom výzkumník dále pracuje.“
(Švaříček, Šeďová a kol., 2007, s.211)
Otevřené kódování se vyznačuje detailní prací s textem a rozkrýváním jednotlivých
významů, které by při běžném čtení nebyly člověku na první pohled patrné. Pro lepší
orientaci ve výzkumných materiálech jsem si jednotlivá pozorování rozkreslila. Ukázky
rozkreslených situací taktéž ilustruji v přílohách v závěru práce. Pomocí otevřeného
kódování jsem posléze dospěla k seznamu kódů. Analýzu jsem provedla na základě
Bloomovy revidované taxonomie kognitivních cílů, která mi nabídla komplexní systém
kognitivních operací. Tyto operace jsem hledala v jednotlivých transkriptech. Shledala
jsem postupy, které se opakují u více dětí při prohlížení/čtení vybrané knihy. Posléze
jsem kódy kategorizovala. Seskupila jsem je podle jejich podobnosti a vnitřní souvislosti
a uvedla do vzájemných vztahů. Výsledkem byla myšlenková mapa, kterou přikládám
v kapitole 3.7 Výzkumná data.
Oba tyto analytické postupy vycházejí z již zmiňované Zakotvené teorie, avšak ve
výzkumu je používám samostatně bez vytváření ucelené teorie.
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Kategorie a
kognitivní
procesy
1. ZAPAMATOVAT SI

1.1 Znovupoznání

1.2 Vybavování

Alternativní vyjádření

Definice/Příklady

Vybavovat si příslušné znalosti z dlouhodobé paměti
Lokalizování znalostí s dlouhodobé paměti,
které jsou konzistentní s předloženými údaji
Identifikování
(např. znovu poznat důležitá data historických
událostí)
Vyvolání znalostí z dlouhodobé paměti (např.
Vyvolání z paměti
vybavit si důležitá data historických událostí)

2. POROZUMĚT

Konstruovat význam sdělení zprostředkovaného ústně, písemně nebo graficky

2.1
Interpretování

Převádění, parafrázování,
vyjadřování,
zjednodušování

2.2 Dokládání
příkladem
2.3 Klasifikování

2.4 Sumarizování

2.5 Usuzování

2.6 Srovnávání
2.7 Vysvětlování
3. APLIKOVAT
3.1 Aplikování
3.2
Implementování

Převádění z jedné vyjadřovací formy do jiné
(např. převést z numerické formy do verbální;
parafrázovat veřejné projevy a důležité
dokumenty)
Ilustrování pojmu nebo zákonitosti vhodným
Ilustrování, uvádění
příkladem (např. uvést konkrétní příklady
příkladu
různých způsobů malby)
Určování, že něco patří do určité kategorie
Kategorizování,
(např. klasifikovat pozorované nebo popsané
zařazování
případy duševních poruch)
Formulování hlavní myšlenky nebo východisek
Abstrahování,
(např. napsat krátké shrnutí událostí
zobecňování
zachycených na videozáznamu)
Odvozování závěrů,
Odvozování logických závěrů z předložených
interpolování,
informací (např. při učení se cizím jazykům
extrapolování,
odvodit gramatické pravidlo z předložených
predikování
příkladů)
Určování shod a rozdílů mezi dvěma
Porovnávání kontrastů,
myšlenkami, předměty nebo jevy (např.
mapování, přiřazování
porovnat historické události se současnými)
Konstruování kauzálního modelu situace, stavu
Konstruování modelů
nebo systému (např. vysvětlit příčiny událostí
ve Francii v 18. století)
Používat známé postupy v daných situacích
Aplikování známých postupů při řešení
Používání postupů
běžných úloh (např. dělit celé víceciferné číslo
jiným celým číslem)
Aplikování známých postupů v nových
Využívání
situacích (např. využít 2. Newtonova
pohybového zákona v situaci, kdy je to vhodné)
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Rozkládat celek na podstatné části, určovat jejich vzájemné vztahy a
jejich vztah ke struktuře celku nebo jeho účelu
Odlišování podstatných a nepodstatných nebo
Odlišování,
důležitých a nedůležitých částí předloženého
4.1 Rozlišování
diferencování,
celku (např. rozlišit mezi podstatnými a
vyčleňování, vybírání
nepodstatnými číselnými údaji v zadání
matematické slovní úlohy)
Určování místa nebo funkce prvků uvnitř
struktury (např. provést větný rozbor; ze
Vyhledávání souvislostí,
souboru fakt, která jsou podkladem popisu
4.2 Strukturování uspořádávání, rozebírání,
určité historické události, vyčlenit fakta
vyčleňování
podporující a fakta nepodporující vysvětlení
této události)
Vymezování stanoviska, zkreslení, hodnoty
nebo záměru předloženého sdělení (např.
4.3 Přisuzování
Dekonstruování
vymezit stanovisko autora eseje z hlediska jeho
politického přesvědčení)
5. HODNOTIT
Vyjadřovat hodnotící stanoviska na základě kritérií a norem
Odhalování nedůsledností a omylů v procesu
nebo výsledku poznání; stanovování, zda
Přezkoumávání,
proces nebo jeho výsledky jsou v souladu s
5.1 Ověřování
testování, monitorování
vnitřními kritérii; zjišťování efektivity
použitého postupu (např. stanovit, zda
badatelovy závěry vyplývají ze zjištěných dat)
Odhalování nesouladu mezi formulovanými
závěry a zvnějšku danými kritérii, posuzování,
Vyjadřování kritických
5.2 Posuzování
zda je postup při řešení daného problému
soudů
vhodný (např. posoudit, která ze dvou metod je
vhodnější k řešení daného problému)
Skládat prvky tak, aby vytvářely koherentní nebo funkční celek;
6. TVOŘIT
reorganizovat prvky do nových struktur a modelů
4. ANALYZOVAT

6.1 Generování
6.2 Plánování
6.3 Vytváření

Formulování alternativních hypotéz založených
Formulování hypotéz
na vymezených kritériích (např. navrhnout
hypotézy týkající se pozorovaných jevů)
Navrhování postupu pro řešení problému
Navrhování, projektování
(např. navrhnout plán výzkumné studie na
dané historické téma)
Vytváření originálních děl (např. navrhnout
Konstruování
architektonické řešení budov pro určitý účel)

Tabulka: Bloomova revidovaná taxonomie kognitivních cílů. Zdroj: Byčkovský, Kotásek, 2004
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3.6 Pilotní výzkum
Abych v praxi prověřila svůj teoretický koncept, rozhodla jsem se nejprve realizovat
pilotní výzkum. Pro realizaci bylo klíčové vybrat knihy, které budou předmětem mého
zkoumání. Samotný proces výběru popisuji detailněji v podkapitole výběr knih.
Primárním cílem pilotního výzkumu bylo testování mnou vybraných dětských knih, které
dle mého soudu obsahují interaktivní a aktivizující prvky. Prohlížení knih jsem chtěla
realizovat v domácím prostředí s dětmi a jejich rodiči prostřednictvím zúčastněného
pozorování, které bude natáčené na videokameru. Hledání rodičů s dětmi bylo složité, jak
již popisuji v kapitole účastnících výzkumu. První část pilotního výzkumu se mi podařilo
nakonec uskutečnit v domácím prostředí šestileté Aničky. Místo maminky figurovala
v procesu prohlížení teta, která s holčičkou tráví hodně času. Pro Aničku jsem měla
připravené 3 vybrané knihy (Cirkus ulice, Zahrada, To je Praha). Prohlížení knihy To je
Praha se bohužel díky ztrátě dat nedochovalo. Pozorování knihy Cirkus ulice, záznamy
z rozhovoru či reflexi zahrnuji pro přehlednost práce do výzkumného vzorku, abych
nekomplikovala členění jednotlivých kapitol. Druhou částí pilotního výzkumu bylo
společné navštívení interaktivní výstavy Zahrada jejíž koncepci uvádím ve stejnojmenné
kapitole. Reflexi z ní taktéž zařazuji pro přehlednost práce do výzkumného vzorku.
Celkové výsledky pilotní studie významným způsobem ovlivnily průběh a formu
následného výzkumu.

3.6.1 Výběr knih pro výzkum
Již v době přípravy mé diplomové práce jsem si uvědomovala, že výběr knih pro
výzkumnou část bude významným způsobem utvářet budoucí podobu práce. Ačkoli od
začátku svého vysokoškolského studia věnuji zvýšenou pozornost zejména dětské
literatuře, domnívám se, že orientace v současné knižní tvorbě pro děti a mládež nemusí
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být jednoduchým úkolem. 2 Zájem o dětskou literaturu vzbuzený zejména díky účasti na
výstavách a veletrzích jsem dále prohlubovala ve vysokoškolských seminářích literatury
pro děti pod vedením paní doktorky Klumparové nebo pana doktora Hausenblase.
Pestrost knižních titulů, které nám po celou dobu předkládali, byla nevídaná. Díky těmto
seminářům jsem si uvědomovala smysl a důležitost poslání nosných myšlenek textů i
ilustrací, které mají velkou sílu čtenáře již od dětství kultivovat a vést je prostřednictvím
rodičů či pedagoga k určitým hodnotám. Současnou i klasickou tvorbu umělců jsem
sledovala také na internetových portálech jako jsou iliteratura.cz nebo čítárny.cz.
Samotný proces výběru konkrétních knižních titulů nebyl pro mne v konečném důsledku
snadným úkolem. Roli ve výběru knih hrály literární ankety, které vyhodnocují nejlepší
knihy za daný rok v různých kategoriích. Mezi tyto ankety můžeme zařadit Nejlepší knihy
dětem, Magnesia Litera nebo Zlatá stuha. Vítězné tituly Zlaté stuhy, která se soustředí
pouze na dětskou literaturu. V roce 2016 jsem měla možnost vítězné artefakty shlédnout
v Poštovním muzeu.
Ve světle výše zmíněného jsem si stanovila několik inspiračních hledisek, která
motivovala můj výběr knih. Níže uvádím jejich charakteristiky.

Interaktivita
Na poli dětské literatury je v dnešní době pojem interaktivita, interaktivní kniha hojně
rozšířen. Jak ale zmiňuji v teoretické části diplomové práce, ustálená definice
interaktivity není doposud pevně stanovena. Proto lze toto kritérium chápat do jisté míry
jako subjektivní. Klíčovým momentem je však pro nás chápání interaktivity jako
participace diváka na díle.

2 V roce 2016 vyšlo více než 15 500 knih, z toho 12 % představovala produkce knih pro děti. Pouze jedno

z největších tuzemských nakladatelství Albatros (*1949) ročně vyprodukuje přes 160 titulů pro děti ve
věku do 12 let, v nichž jsou zařazeny nově vzniklé knihy, ale i překlady či re-edice dětmi po léta oblíbených
knih (z přednášky šéfredaktora Albatrosu Petra Eliáše ze dne 7.12.2017).
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Literární ankety, festivaly
Jak již jsem v předchozí kapitole zmínila, vodítkem pro hledání kvalitních dětských knih
pro mne byly literární ankety a knižní festivaly. Pokud jde o literární ankety, chtěla bych
zmínit především tyto: V rámci ankety Zlatá stuha se již po dobu čtvrt století udělují
ocenění nejlepším ilustrátorům a autorům českých dětských knih. Každoroční soutěž
Nejkrásnější česká kniha klade důraz na výtvarné, grafické a typografické hledisko
zpracování výhradně českých knih od českých autorů i nakladatelství. Ocenění Magnesia
Litera odměňuje kvalitní tuzemskou produkci knih napříč žánry. Jednou z devíti
vyhlašovaných kategorií je také literatura pro děti a mládež.
Projekt Nejlepší knihy dětem vytvořený Českou sekcí IBBY se každoročně zaměřuje na
nově vycházející české knihy pro děti a mládež a přehledně poukazuje na hodnotnou
oceňovanou literaturu. Tento katalog může být dobrým vodítkem výběru knih pro
učitele, rodiče, knihovny, knihkupce či širokou veřejnost. Další inspiraci v podobě pestré
škály nových titulů pro dětského čtenáře každoročně přináší také Knižní festival, Svět
knihy, Knihex či veletrh malých nakladatelů Tabook pořádaný v Táboře.
Preference autorské knihy
Symbióza a provázanost textu a obrazu je velmi výrazná v autorských knihách, jelikož je
autor komplexním tvůrcem díla. Pro knihu je jak ilustrátorem, tak i autorem textu. U
těchto knih se mnohdy setkáváme se značným podílem hravosti, která dokáže
aktivizovat čtenářovo vnímání. V tomto ohledu bych zmínila několik autorů jako jsou
Květa Pacovská, Tereza Říčanová, František Skála, Petr Nikl nebo Dagmar Urbánková.
Malá nakladatelství
Díky zkušenostem s uměleckým provedením jednotlivých ilustrací v knihách pro děti se
moje hledání vyprofilovalo do oblasti malých nakladatelství, která toto hledisko považují
za podstatné.
Jak jsem již dříve uvedla, v dnešní době se u čtenářů začíná zvyšovat preference kvality
nad kvantitou, a to napříč odvětvími. Dětská literatura tomu není výjimkou. Právě ona
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malá nakladatelství, veřejností nazývaná také jako alternativní či moderní, nabízejí svým
čtenářům kvalitní umělecké artefakty. Jednoduchost, jasnost a harmonické provázání
textové stránky se stránkou uměleckou kontrastují s přebujelostí, ozdobností a
okázalostí kýčovitých produktů označovaných za brakovou literaturu masové kultury.
„Brak signifikantně charakterizovala jak pokleslost literární, tak typografická a ilustrační.“
(Reissner, 2015, s. 10)
Ano, hledání kvalitní literatury je mnohdy velmi složitý proces, ale jako učitelé bychom
toto úsilí pro kultivaci estetického vnímání našich žáků měli podstupovat. K této tématice
mne napadají pouze slova jednoho přísloví a to že: „Někdy méně, znamená více.“
Potvrzením této skutečnosti v oblasti výběru literatury pro mne byla i slova knihovnice
ze Semil (z rozhovoru 9. 12. 2017, v Praze) „Lidé se mnohem více snaží vybírat pro své děti
kvalitní literaturu, ať už jde o stránku vizuální nebo textovou. Povšimla jsem si, že knihy
z nakladatelství Baobab často vyhledávají rodiče, kteří mají své děti ve Waldorfských
školách.“ Kladu si tedy otázku, můžeme hledat jistou provázanost s hodnotami
Waldorfské školy a Nakladatelstvím Baobab? Je ona alternativa pojítkem pro tuto
provázanost, kterou paní knihovnice nabídla?
Pro inspiraci čtenářům, pedagogům i široké veřejnosti bych doporučila jejich pozornosti
tato nakladatelství, jejichž ilustrační tvorba disponuje zajímavými prvky. Informace o
několika malých nakladatelstvích uvádím v příloze. Nakladatelství Baobab věnuji větší
prostor, jelikož jsem se v průběhu výzkumu soustředila primárně na jejich tvorbu.

Městská knihovna v Praze – Zlatý fond
V rámci Městské knihovny v Praze postupně vzniká pro uchování kvalitní dětské
literatury Zlatý fond. Když jsem navštívila tuto knihovnu a setkala se s vedoucí dětského
oddělení paní Magdalenou Řeřichovou, zjistila jsem, že se v kritériích výběru knih
shodujeme. Zlatý fond vznikl primárně proto, aby se kvalitní dětská literatura neztratila
a dochovala se pro další generace čtenářů. Literatura Zlatého fondu je rozdělena do tří
částí. Literatura z období do 30. let 20. století, ve druhé části se jedná o dětskou
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literaturu od 30. let do roku 2000 a pro třetí část je stěžejní současná tvorba pro děti.
Nejvíce se moje pozornost soustředila na výběr knih ve třetí kategorii. Metodika výběru
je poměrně striktní, knihy projdou důkladným zhodnocením a předčítáním. Hlavním
kritériem při výběru jsou knihy oceněné. Literatura je vybírána napříč světovými
kontinenty. Můžeme zmínit evropské literární ceny, americké a australské ceny dětské
literatury. V tuzemských oceněních vévodí Magnesia Litera nebo Zlatá stuha. Neméně
důležitým požadavkem z hlediska obsahové stránky knihy dominuje hledisko
provázanosti textu a ilustrace. Velký důraz je kladen zejména na výtvarnou část knihy.
Dítě se při prvním setkání s knihou zaměřuje primárně na ilustrace, proto také kultivaci
prostřednictvím kvalitní výtvarné podoby knihy považují knihovníci za jedno ze
stěžejních hledisek výběru. Postupně vytvářející se seznam knih Zlatého fondu by měl
být primárně určen pedagogům, rodičům i široké veřejnosti, která se chce inspirovat a
orientovat v kvalitní dětské literatuře. Pro pedagogy může být tento seznam také
vodítkem, které jim napomůže prostřednictvím knih diferenciovat učivo (knihy pro
slabší i silnější čtenáře). Díky rozmanité skladbě knižních titulů pedagog může u svých
žáků podnítit jejich zájmy a každému tak nabídnout knihu, která je pro daného žáka
nejvhodnější.

Vybrané knihy
Díky mému dlouhodobému zájmu o dětskou literaturu jsem se v posledních letech
setkala s celou řadou zajímavých knižních titulů. Vytvoření dostatečně úzkého výběru
knih pro mne tak představovalo úkol, který byl nejen kapacitně, ale především časově
náročný. S využitím inspiračních hledisek jsem si v prvotní fázi zvolila následující
skupinu knih Cirkus ulice (Urbánková Dagmar, nakladatelství Baobab), To je Praha
(Černá Olga, Kukovičová Michaela, nakladatelství Baobab), Zahrada (Trnka Jiří, Studio
Trnka), Chrobákovy trampoty (Konárková Marcela, nakladatelství Meander, e-kniha),
Hlava v hlavě (Böhm David, Buddeus Ondřej, Labyrint/Raketa), Galerie, aneb
Arturovo dobrodružství (Konárková Marcela, Meander), O smutné továrně (Lipus
Radovan, Vávra David, Meander)
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Domnívám se, že každá z vybraných knih by byla vhodným artefaktem mého výzkumu.
Zkoumání tak velkého počtu knih by však bylo nad rámec diplomové práce, proto jsem si
vybrala knihy tři knihy, které mi v začátku výzkumu byly nejbližší a u nichž jsem
subjektivně spatřovala interaktivní hledisko. Jednalo se o knihy Cirkus ulice, Zahrada, To
je Praha (v seznamu uvedeny kurzívou).
Abych si vyzkoušela reakce dětí, zařadila jsem tři výše zvolené knihy do pilotního
výzkumu. Pilotní výzkum byl důležitým momentem, který významně ovlivnil výběr knih
pro další zkoumání. Praktické zkušenosti nabyté pilotním výzkumem včetně pozorování
dětí v rámci knižního festivalu mi pomohly, abych výběr knih dále upravila. Kniha To je
Praha, která je obrazovým průvodcem po tomto velkoměstě, se ukázala být spíše
edukativní a vybízela k popisu a diskusi nad jednotlivými místy, nikoliv k hlubší
myšlenkové či činnostní rovině diváka. Její interaktivitu jsem spatřovala pouze
v komunikaci diváka s rodičem, nikoliv však ve vztahu divák kniha, proto jsem tuto knihu
pro další výzkum nezařadila.
V rámci pilotního výzkumu jsem rovněž pracovala s knihou Zahrada (Jiří Trnka).
Prvotní rozhodnutí zařadit tuto knihu bylo významně podpořeno konáním stejnojmenné
interaktivní výstavy (Zahrada II.) Na základě této výstavy jsem se rozhodla, že knihu dále
do výzkumu nezařadím. Při společném čtení s Aničkou interaktivní prvky nenabízela
přímo kniha, ale až její rozpracování v podobě hravé výstavy, kterou jsme společně
navštívily.

3.6.2 Interaktivní výstava Zahrada II.
Inspirací k navštívení této výstavy mi byla její předchůdkyně, která se uskutečnila v roce
2016 v prostorách Malostranské besedy. Kniha, která patří do Zlatého knižního fondu,
v těchto místech ožila a divák se tak mohl podívat do koruny stromu, honit zlého kocoura
nebo pozorovat slony, jak hrají divadlo. Atmosféra celkové instalace vyznívala jako velké
dětské hřiště. Podobně tomu bylo i u pokračování této výstavy, která nesla název
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Zahrada II a byla po dobu tří měsíců umístěna v pražském Braníku. Výstava diváky
přivedla do oživlého světa knihy. Celkovou instalaci utvářelo 6 specifických scén, které
vycházely z původních knižních ilustrací. Základem pro tyto scény byly animace, které
ilustrace rozpohybovaly.

Koncepce výstavy
Cílem projektu Zahrada II. je znovuoživení výtvarného a literárního díla Jiřího Trnky3.
Podstatou výstavy je vytvořit prostor korespondující s příběhem knihy, ve kterém bude
nutné aktivní zapojení dětí. Přání autorů je, aby se každý návštěvník na chvilku ocitl
v ději knihy a prožíval ji prostřednictvím hry, ke které vybízejí jednotlivé instalace.
Autoři si kladou za cíl rozvíjet fantazii a formovat dětský vkus zábavnou formou. Dále se
domnívají, že takto provedená výstava může motivovat děti ke čtení, či obecně k rozvoji
čtenářství. Pro plnější zážitek je však lepší knihu přečíst a vstoupit do instalace s jistými
zkušenostmi. (rozhovor s produkční výstavy Petrou Náhlíkovou, 30. 5. 2017 v Praze).
Autoři: Jan Trnka, Matyáš Trnka
Primární záměr byla adaptace původní knihy Zahrada do nějakého nového tvaru. Nešlo
nám primárně o to, udělat něco (cokoliv) 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.
(rozhovor s Matyášem Trnkou, v Praze)

3

Jiří Trnka (1912-1969)
Malíř, ilustrátor a grafik, který v historii dětské knihy zaujímá výsadní postavení. Jeho tvorba také
významně přesahovala do scénografie a filmového umění. V dětské knize se vyznačovala větším prostorem
k obraznosti diváka. Právě díky osobité ilustraci, která není vnitřně provázaná s textem, mohou čtenáři
zažívat tajemnou atmosféru. Tím se také výrazně odlišoval od autorů 60. let. (Stehlíková, 1979)
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Kniha Zahrada
Zahrada vypráví příběh, ve kterém dominují postavy pěti chlapců, kteří se cestou ze
školy zatoulají ke staré rezavé brance. Branku chlapci otevřou a rázem se ocitnou
v tajemné zahradě. V zahradě jsou pro ně připravena mnohá dobrodružství, k nimž jim
napomůžou podivní obyvatelé. V útrobách zahrady se setkají se starým moudrým
trpaslíkem, který celou zahradu bedlivě ochraňuje. Potkají zde i dalšího velmi klíčového
aktéra příběhu jím je zlomyslný kocour. Kniha Zahrada od autora Jiřího Trnky se poprvé
objevila na knižním trhu v roce 1962 a pro čtenáře je i v dnešní době stále aktuální.

Obrázek 1: Jiří Trnka – obálka knihy Zahrada.
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Obrázek 2: Jiří Trnka – ilustrace z knihy Zahrada.

Obrázek 3: Jiří Trnka – ilustrace z knihy Zahrada.
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Díky reakcím dětí na knižních festivalech jsem si pro další zkoumání ponechala knihu
Cirkus ulice (Dagmar Urbánková). Kniha neobsahuje text. Díky stranám, které jsou
vodorovně rozděleny do pěti segmentů různých velikostí, nabízí čtenáři nekonečné
objevování rozličných postav, jejich grimas, oblečení, účesů v netypickém formátu
dělených stránek připomínajících skládanku. Každá dílčí změna se navíc projeví na
figurách obou stranách knihy. Tato kniha nejvíce podněcovala dětský zájem, vybízela
k aktivní herní činnosti, podporovala čtenářovu představivost a radost z objevování.

Obrázek 4: Dagmar Urbánková – obálka knihy Cirkus ulice.
Obrázek 5: Dagmar Urbánková – ilustrace v knize Cirkus ulice.
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Přínosem pilotního výzkumu bylo zařazení knihy Maškary (Dagmar Urbánková), která
je vystavěna na obdobném principu jako Cirkus ulice. Stránky, které jsou tvořeny třemi
horizontálními, navzájem nezávislými segmenty, umožňují čtenáři ve více rovinách volně
kombinovat převleky jednotlivých maškar. Takto vzniklé figury zároveň dynamicky
korespondují s textem na protější stránce. V knize se objevuje široká škála výtvarných
prostředků jako jsou malba, kresba, koláž či výšivka. Odlišností od výše zmiňované knihy
je obohacení o textovou stránku. Děti si mohou hrát se slovy, vytvářet humorné verše,
které jsou podpořené zajímavým typografickým vyjádřením. Knihu jsem zařadila pro
další zkoumání, jelikož také vybízela k aktivní herní činnosti, probouzela v dětech
zvídavost, radost a humor.

Obrázek 6: Dagmar Urbánková – obálka knihy Maškary.
Obrázek 7: Dagmar Urbánková – ilustrace z knihy Maškary.
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Konečná volba hravých knih Dagmar Urbánkové Cirkus ulice a Maškary pro další
zkoumání nereflektuje fakt, že by vybrané knihy byly nejlepší, ale byly nejpříznačnější
z hlediska interaktivity pro mou další práci. Autorka tyto knihy často označuje za hračky.
Jako ukázku přikládám část rozhovoru.
MF: 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?
DU: Říkám těmto knihám hračky – i když mají tvar knihy.
MF: 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).
DU: Vím i o dospělých, kteří si Cirkusem ulice listují...
(rozhovor s Dagmar Urbánkovou, 9. 2. 2018 v Praze)
V knize Cirkus ulice samotná ilustrace vyjadřuje pro čtenáře naprosto vše. Dítě
k obrázkům nepotřebuje slova, ale potřebuje svoji fantazii, která ho podněcuje
k přemýšlení, díky kterému se rozvíjí jeho představivost. Tím, že jsou jednotlivé ilustrace
pro čtenáře srozumitelné, dokáže lépe porozumět jejich obsahům a ztotožnit je s něčím
pro něj dobře známým. V knize Cirkus Ulice i Maškary se dítěti ukazuje humor skrze
obrazové vyjádření. Je zde velký prostor pro dětské vnímání, které není podmiňováno
tím, aby děti vytvořily něco estetického. Kniha je pro ně objevováním nových možností a
hrou s esteticky kvalitním dílem. Rozvoj představivosti u dětí je to nejcennější, co jim
můžeme skrze literaturu zprostředkovat. Domnívám se, že ilustrace má zvláště pro malé
děti silnější význam, než samotný text. Když dítěti nabídnete knihu, první, co dítě zajímá,
jsou „obrázky“ ilustrace. Pro nás pedagogy je tedy velkou výzvou, jak s knihami pracovat.
Měli bychom dětem předkládat kvalitní dětskou literaturu, ať již po stránce výtvarné či
textové. Jako inspiraci pro další zkoumání bych doporučila knihy Záhadky (Petr Nikl,
Meander), Všeobecný zvířetník doktora Revilloda (Ramón Goméz de la Serna,
nakladatelství Baobab), Dodělej si knihu (Alexandra Cieślak, nakladatelství Baobab),
Největší přání (Ester Stará, nakladalteství 65. pole) a knihy Daisy Mrázkové
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Dagmar Urbánková (* 1972)
„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.“
(rozhovor s Barborou Čermákovou, 25. 10. 2018, Nakladatelství Baobab v Praze)
Výtvarnice, scénografka, spisovatelka, ale také básnířka. Vystudovala scénografii na
pražské DAMU (stáže v Bergenu (Norsko), Hobartu (Tasmánie). V letech 2002–2008
učila výtvarné obory ve studiu Paleta, od roku 2006 působí jako výtvarnice v pražském
Divadle Minor. Své výtvarné práce a texty publikuje například v Revolver Revue.
Vystavovala doma i v zahraničí. V poslední době se také věnuje radiovému dokumentu
(dokument Vítejte, Margitka, na Šumiac pro nedělní Čajovnu na stanici Vltava ČRo3).
Zabývá se i výtvarným uměním, její práce vystavila například galerie Do/Oka v pražské
Husově ulici (2005 a 2007). Kurátorsky připravila výstavu v Galerii v Havlíčkově Brodě
věnovanou ilustrátorům spolupracujícím s nakladatelstvím Baobab, výstava s názvem
Baořez (2015). V současné době zabezpečuje kurátorský výběr a doprovodný program
Galerie divadla Minor.
Dagmar Urbánková je autorkou řady dětských knih, většina z nich vyšla v Nakladatelství
Baobab: Byl jeden dům (Baobab, 2004 a 2016), Adam a koleno (Baobab, 2007), Chlebová
Lhota (Baobab, 2010), Cirkus ulice (Baobab, 2012), Maškary (Baobab, 2016) a také knih
pro dospělé Fjertoch si vyšiju (Eman, 2007, povídková kniha s ilustracemi), Ta hlava větru
vypadá jako pes (Host, 2007, básnická sbírka), Už měkoně vyvádějí (Baobab, 2016).
Publikovala také v Revolver Revue, Hostu, A2.
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3.7 Výzkumná data
Z analýzy dat mi na základě otevřeného kódování a následné kategorizace dat vyplynuly
tyto kategorie: pozornost, soustředěnost, hra, komunikace, participace, správnost. Do
myšlenkové mapy však zahrnuji všechny aspekty interaktivity vycházející z výzkumu i
z rozhovorů s odborníky v oblasti dětské literatury.

Obrázek 8: Myšlenková mapa.

Pozornost, soustředěnost
Při každém pozorování samotnému začátku dominovala koncentrovaná pozornost.
Myšlenky dětí se plně zaměřily na proces prohlížení. Kniha svou netradiční vazbou a
grafikou vzbudila v dětech zájem a motivaci, že má cenu se jí dále věnovat. Postupně
překládáním jednotlivých pásků objevovaly nové možnosti, a tak přistoupily na hru
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s knihou. Povětšinou prvotní seznamování probíhalo v naprosté tichosti a příjemném
napětí. Pro příklad ilustruji několik ukázek z pozorování.
Soustředěně otevřela knihu a mlčky převracela jednotlivé pásky. Každá nová stránka pro ni
byla překvapením, jelikož se s takovou knihou nikdy nesetkala. V pokoji panovalo naprosté
ticho a plná soustředěnost na prohlížení netradičních ilustrací. Silně vnímala různost
jednotlivých zobrazení, které jí kniha nabízela. (Z výzkumného deníku MF)
Dlouze se díval na titulní stránku knihy a luštil její modře napsaný název. Poté ji začal
přetáčet a prozkoumávat nezvyklý formát. Po chvilce ji položil na stůl a opatrně překlápěl
první pásku. (Z výzkumného deníku MF)
Otočil první stránku, dlouhým pohledem ji zkontroloval od shora až dolů. Velmi ho zaujala
maškara s velkou hlavou, do prázdné a tiché třídy se začal tiše pousmívat. Přetáčel vrchní
pásky a trochu si u toho pobroukával. Jeho zrak se však začal více a více ubírat k textové
stránce knížky. Text se spoluutvářel s maškarami, avšak na levé straně knihy. Po chvilce se
od obrazové stránky úplně odtrhl a začal vnímat pouze stránku textovou. (Z výzkumného
deníku MF)
Kesner píše: „Trvající pozornost je pak výsledkem dynamického vztahu, který se začne
utvářet: souvislého uplatňování divákových vizuálních a interpretačních schopností, jež ve
vnímaném díle nacházejí protihráče.“ (Kesner, 2000, s.147)

Hra a komunikace s knihou, čtenářova participace na díle
Klíčovou kategorií, která nese významné postavení v procesu interaktivity, je hra a s ní
spojená participace, jež se u většiny dětí odehrávala obdobným způsobem. Kniha se stala
pro děti jejich spoluhráčem, protihráčem, ale také partnerem. Klíčovým momentem
rozehrání hry byla identifikace nápadného rysu osoby, který byl dítěti z jeho zkušeností
vlastní. S knihou se pak dokázalo plně ztotožnit a přijmout ji za svou. Komunikace
s knihou probíhala v celém procesu čtení v cyklických fázích a neustále se opakujících
smyčkách. Děti si stále volně hrály, smály se a přeskládávaly obrázky. Následně
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popisovaly svoje představy, vzniklé na základě ilustrací v knize. Jak konkrétně probíhá u
dětí proces participace s jednotlivými knihami ilustruji v následujících řádcích.

Čtenář a kniha Cirkus ulice
Vzhledem k přehlednosti jsem se rozhodla popsat proces prohlížení vybraných knížek ve
dvou kapitolách zvlášť.
Po začátečním soustředění a volném objevování možností, které kniha nabízí, dítě otočí
pár pásků. Při náhodném prohlížení několika pásků si dítě vybaví osobu, kterou zná (To
je babička. To je Kačenka. To je černoch. To je sportovec.). Při porovnání s revidovanou
Bloomovou taxonomií si uvědomuji, že na úrovni kognitivních operací se jedná o
identifikaci, tedy paměťovou operaci. Poté povětšinou nastává fáze spontánního hraní
s jednotlivými pásky bez předem stanoveného cíle, v této fázi u většiny dětí dominuje
smích, který je podnícen různorodostí ilustrací. Při zaznamenání výrazného znaku, jenž
je pro dítě známý, dochází k aktivizaci jeho myšlenkové činnosti. Na úrovni porozumění
děti interpretují (Eee, běží domů… Utíká z knížky.), klasifikují (Vypadá skoro jako
dědeček, akorát má rtěnku), usuzují (Třeba by mohla dělat výpravčího, když má kufr. Asi
někam cestuje. To je motorkářka.) a srovnávají (Vypadá skoro jako dědeček, akorát má
rtěnku. Já hledám ale ještě jednu babičku, kam se schovala?) V procesu volného hraní dítě
spontánně vyjadřuje emoce, případně hodnotí (A nějaký hezký boty hledám, co třeba
tyhle. A tohle je hezký. Co třeba toto, slušelo by nebo neslušelo? Ta je smutná.)
Během analýzy jsem si uvědomila že při prohlížení obrázků, jejich sestavování a povídání
o nich dochází k interpretaci, tedy složité myšlenkové operaci. Bloom interpretování
charakterizuje jako převádění z jedné vyjadřovací formy do jiné. Tedy při prohlížení a
komentování obrazového textu k němu dochází neustále viz. kapitola interpretace
obrazu.
U většiny dětí jsem spatřovala, že si v hlavě vytvářejí jasné představy a plány (Tak já
udělám tuhle černošku. Mohl bych udělat paní co někam běží. Tuhle udělám, ta bude
srandovní.), podle kterých dohledávají jednotlivé kousky a vytváří konkrétní osoby,
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které si v mysli představují pozoruji, že plánují správné nebo vymyšlené osoby. Pro
některé osoby děti využívají originálních vtipných označení (A tady mám „pánoženskou“.
Tohle jsou „hlaváci“ a tohle „noháci“.)

Obrázek 9: Příklad sestavené postavy z knihy Cirkus ulice.
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Čtenář a kniha Maškary
Kniha Maškary disponuje stránkou obrazovou, ale i textovou. Dítě se zpočátku soustředí
více na ilustraci. Zájem k dalšímu prohlížení byl však v dítěti vyvolaný zajímavým slovem
„prd“. Motivací pro přečtení celého textu, který vznikl na levé straně knihy bylo právě
ono slovo. (Dlouhý Turek peče prd.) Vzniklá ilustrace, disponuje v obličeji znaky, se
kterými se dítě identifikuje a osobu díky nim snáze interpretuje. (Ten je jak strejda.)
Nastává fáze volného hraní a listování jednotlivými pásky, která končí hlasitým smíchem.
Smích je podnícen vzniklou humornou ilustrací, kterou dítě interpretuje podle části
textu a podnětů, které mu samotná ilustrace předkládá. (Jé, ta je srandovní, divná slepice.)
Po krátkém hledání, dítě zaujme hlava kozy a font písma, který je k ilustraci použit,
dochází k usuzování (Koza z Čech. Je to hubené jako koza. Šplhá na. Ty jsou vysoké jako
hora nebo vysílač.). Volné hraní je přerušeno opět výrazným rysem ilustrace, se kterou se
dítě identifikuje. Vzniklý příklad opět interpretuje. (Tohle je paní Muchomůrková. Paní
Muchomůrková je v lese pod stromem a chrání malinká zvířátka.) Při objevení prázdného
políčka v oblasti hlavy dochází k vytváření originálního názvu ilustrace (Bezhlavka).
Následuje fáze plánování, ve které dítě přemýšlí, jaké konkrétní představy dále
uskuteční.

Obrázek 10: Příklad sestavené postavy z knihy Maškary.
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Jak již v začátku zmiňuji, proces hry s oběma knihami se u dětí odehrával obdobným
způsobem. Knihy se odlišují počtem pásků a Cirkus ulice oproti knize Maškary absencí
textové stránky. V každé z nich je čtenářova prvotní pozornost soustředěna na ilustraci.
Humorný text v knize Maškary v dítěti vyvolává mnohem častěji smích, asociace a
podněty k vytváření vtipných názvů. Autorský vklad Dagmar Urbánkové spatřuji v tom,
že text v knize má tu schopnost čtenáře jasněji vést k vymýšlení, hraní si s představami a
uvědomění si jednotlivých detailů ilustrace. Vzniklý text můžeme vnímat jako
nonsensovou poezii. Úzkou souvislost spatřuji s principem Dada, který je taktéž založen
na hravosti, nonsensu, náhodě či protikladu.

Správnost
Oproti předchozím hravým participativním situacím, ve kterých u dětí můžeme
zaznamenat jednotlivé kognitivní procesy, jež vedou k tvořivému myšlení, stojí
v kontrastu kategorie „správnost“. Tato kategorie byla taktéž častým jevem jednotlivých
pozorování. Hlavním cílem čtenářů bylo sestavit správně doléhající obrázek.
Jako první předkládám určitý „návod“ ke správnosti, který se objevil při pozorování
Aničky. Teta Aničce v rozhovoru vysvětluje, jak správnosti jednotlivých ilustrací docílí.
Teta: Zvládla bys ji sestavit úplně celou? Jako sama, jak to k sobě patří, ale jak to k sobě
opravdu patří, ne jako že si z toho děláš srandu. Zkus sestavit nějakou celou.
Anička: Která fakt k sobě patří? Tak dobře. Takhle by to šlo?
Teta: To asi není úplně k sobě, podívej se na to pořádně?
Anička: No ale mně se to tak líbí.
Teta: No ale není to správně. Že bys mohla sestavit jako úplně tu správnou víš. Jak to má
být.
Anička: Já bych chtěla tuhle.
Teta: Tak to dělej takhle, podle výšky, tady je to výš, tak co s tím musíš udělat?
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Anička: Vrátit.
Teta: No, tady zase níž, tak to přidej.
Anička: Jo, aby to bylo úplně. Tak ještě, ještě, hele, teď to fakt patří k sobě.
Teta: To vypadá, že je ona, tak pokračuj dál.¨
(Z výzkumného deníku MF)

Obrázek 11: Příklad sestavené postavy z knihy Cirkus ulice.

Výraznou potřebu správnosti jednotlivých ilustrací jsem zaznamenala při prohlížení
knihy Cirkus ulice u jednoho z chlapců. Když jeho bratr vytvářel rozmanité postavy, byl
z toho chlapec značně nervózní, jelikož mu vadilo, že k sobě jednotlivé části správně
nedoléhají.
M: To je správně, to tak nech.
P: Ne, je více možností, to tak můžu mít. Já to tak chci mít. Nech mi to, jak to bylo.
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M: Takhle je to správně.
(Z výzkumného deníku MF)
Správnost se však objevila i při prohlížení druhé knihy Maškary. V této knize dětem
významně napomáhaly k poskládání „správné“ ilustrace rozličné fonty písem. Prostor
pro hledání správného řešení není tak velký jako v knize Cirkus ulice, protože text
pomáhá rozehrávat další představy a nedovolí čtenáři zkončit u správného řešení.
D: A teď máme všechna písmenka stejná.
D: Spiderman šplhá na krychle.
R: Tak to máme ten správný obrázek, když jsou písmenka stejná.
R: Podívej se, co mám. Pan chyták liška. Taky mám stejný písmenka. A teď když všechny
převrátím stejně, tak jsou taky stejná.
D: No, jo.
(Z výzkumného deníku MF)

Obrázek 12: Příklad sestavené postavy z knihy Maškary.
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Divák na výstavě Zahrada II.
K hravému participativnímu přístupu docházelo i na interaktivní výstavě Zahrada II.,
která byla vytvořena na základě příběhu stejnojmenné knížky. Než jsem se však na
výstavu s Aničkou vypravila, považovala jsem za důležité si knihu společně přečíst, aby
pro ni byla hra více autentická. V samotných útrobách kybernetoskopu, jak autoři
nazývají prostor zábavy, ve kterém se výstava odehrává, jsem Aničce předestřela, že se
ona stává jedním z aktérů, hrdinů, jenž bude mít možnost vstoupit starou rezavou
brankou do světa Zahrady a s jednotlivými instalacemi si hrát. Anička měla v začátku
potřebu soustředit se primárně na knihu, kterou jsme měly s sebou. Instalace, které ji ve
výstavním prostoru obklopovaly, začala postupně vyhledávat v knižních ilustracích a
kontrolovat tak jejich shodnost. Poté přistoupila na hru a začala objevovat jednotlivé
instalace a jejich možnosti.
Prstoschod, bylo takové bludiště pro prst. Úkolem v prstoschodu bylo najít správnou cestu
k jednotlivým obrázkům (mouchy, slona, trpaslíka, psa) a ty následně zhasnout. Cestou
Aniččin prst sledoval kocour a když zabloudila, tak na ni vybafl. V Trpaskopu měla možnost
nahlédnout Trpaslíkovi do jeho hlavy, ve které se mu odehrávaly rozličné sny. (Z
výzkumného deníku MF) U této instalace jsem se jí zeptala na otázku, pokud by byla na
místě trpaslíka a já bych se podívala do její hlavičky, zajímalo by mne, co by se tam
odehrávalo. Interpretace její odpovědi byla následující (Byla by tam maminka, Kačenka i
tatínek a byli bychom u moře jako v létě.) Další hravou instalací byl hudební nástroj
štěkafon. Nebyl to jen tak obyčejný hudební nástroj, Anička začala postupně mačkat
jednotlivé knoflíky a z nástroje se začala pomalu linout psí melodie. Hra se štěkafonem
pokračovala pár minut, poté mi Anička sdělila, že se jí líbí, že jsou pejsci jako opravdoví, že
je může slyšet a hrát si s nimi. Největším zážitkem však byl kočkodrom. Velká ilustrace,
která byla převedena na zem jako prostor, kde děti honily kocoura, který se ukrýval v sudu.
Úkolem každého aktéra, který se chtěl s kocourem setkat a porazit ho, bylo hlasitě zvolat
„KOCOURÉÉ“! a následně kocoura dohonit na tříkolce. Anička si vzala tříkolku a pomalu
začala objížděla velký sud, který stál uprostřed. Postupně se přidávaly další a další děti,
které společně volaly na kocoura. Následovala velká honička několika dětí, které přes sebe
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pokřikovaly na kocoura. Anička se velmi smála a jezdila na tříkolce stále kolem dokola, aby
kocoura chytila. Několikrát se však stalo, že jiné děti zavolaly na kocoura a ten pak chytil
Aničku, která si ho nevšimla. V takovém případě se velmi lekla, jelikož se animovaná
ilustrace proměnila v rudou kouli, která nebudila dobrý dojem. (Z výzkumného deníku MF)
Po delší době strávené na výstavě měla Anička větší potřebu viděné věci interpretovat.
Pro příklad bych zmínila instalaci velkých brýlí, které sloužily dětem jako prolézačka, jež
Anička komentovala slovy (Tady jsou lepší. Tady je můžu prolézat jako na hřišti. V knížce
to nejde, tam jsou jen namalovaný.) Instalace velrybárium, velká plechovka, do které se
odstěhovala paní velryba. Anička intuitivně začala točit klíčem, který vyvstával z jedné
strany tohoto nástroje. Po chvilce se na obrazovce objevila velká velryba, která byla svou
výřečností nezastavitelná. Povídala samé „moudrosti“, kterými Aničku po nedlouhou dobu
bavila.
V následném shrnutí Aniččiných pocitů z výstavy jsem se dozvěděla, že jí nejvíce zaujala
možnost si s ilustracemi hrát a objevovat jejich skryté možnosti. Tuto skutečnost mi
uváděla na příkladu kočkodromu. Díky této instalaci měla možnost objevit v knižní
ilustraci svého spoluhráče. Zdůraznila však odlišnost vnímání postavy kocoura v knize a
na výstavě. V knížce kocoura vnímala jako roztomilého tvora, avšak na výstavě jako
zlobivé zvíře, které mělo při hře úkol Aničku dohnat. Podíl divákovy participace na
výstavě byl výraznější oproti procesu prohlížení stejnojmenné knihy.
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Obrázek 13: Interaktivní výstava Zahrada II.

Obrázek 14: Matyáš Trnka – Velrybárium. Interaktivní výstava Zahrada II.
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3.8 Výsledky výzkumu a jejich interpretace

V odpovědi na první výzkumnou otázku uvádím šest aspektů, které jsem objevila v
rozhovorech s odborníky v oblasti dětské literatury a umění, jejich textech a vlastním
výzkumu v souvislosti se zkoumáním interaktivity. Jsou to: participace, hra,
proměnlivost, prožitek, komunikace a možnost něco změnit. Ukázalo se, že
interaktivní proces probíhající mezi čtenářem a knihou můžeme na základě výzkumu
označit za jistou formu komunikace. Tento proces je založen na klíčových principech: již
zmíněné komunikaci, hře a s ní úzce spojené participaci, tedy aktivnímu přístupu čtenáře
k dílu (přetváření obrazů). Můžeme tak hovořit o spojení jazyka a obrazu.
V odpovědi na druhou výzkumnou otázku popisuji jednotlivé aspekty, jak se objevují při
prohlížení/čtení knížky. Dítě je v celém procesu aktivní (participuje), když převrací
jednotlivé pásky knihy a tím vytváří vlastní postavy. Dítě si s knížkou hraje nejprve volně
a po chvíli začne být jeho aktivita ovlivňována (usměrňována) samotnou knížkou. Hra
má očividně motivační potenciál, vzhledem k rozmanitým, proměnlivým a velmi
variabilním možnostem, díky kterým dítě zůstane u hry déle, a proto se dokáže na danou
činnost delší dobu soustředit. První část hry probíhá povětšinou v naprostém tichu a
plném soustředění. Radost ze hry a smích signalizují silné prožívání této činnosti.
Komunikace probíhá nejen mezi knihou a dítětem, ale i mezi autorkou a dítětem či
rodičem.
Interaktivní prvky se ukázaly jako velmi významné z hlediska aktivizace diváka/čtenáře.
Výzkum v souvislosti s aktivizací dítěte poukazuje na stránku manipulační (přetáčení
jednotlivých pásků, listování, hra s knihou), ale i na jeho myšlenkovou činnost. Obě tyto
stránky jsou ve vzájemné souvztažnosti. Manipulace s knihou, objevování rozličných
ilustrací, které čtenáře oslovují nápadnými znaky, otevírají stále nové možnosti, díky
kterým se rozehrává jeho mentální činnost. Můžeme tedy říci, že je čtenářova mentální
činnost podepírána onou manipulací. Interaktivní prvek dokáže taktéž plně aktivizovat
čtenářovou pozornost a soustředěnost.
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Odpověď na třetí výzkumnou otázku je pozitivní. Interaktivní prvky ve vybraných
knihách přispívají k rozvoji vizuální a čtenářské gramotnosti. V oblasti čtenářské
gramotnosti se rozvíjí rovina metakognice, procesy, ve kterých se dítě zaměřuje na
ilustraci a tu popisuje. Jak uvádím ve výzkumné části, v procesu prohlížení knihy
probíhají jednotlivé myšlenkové operace, jakou jsou: identifikování, interpretování,
klasifikování, usuzování, srovnávání, hodnocení, plánování či vytváření. Rozvíjení
vizuální gramotnosti popisuji konkrétněji v jednotlivých jejích oblastech. V oblasti
percepční senzitivity dítě vnímá jednotlivé ilustrace, všímá si jejich rozmanitostí, detailů
a hovoří o nich. V oblasti kritického myšlení se snaží o logickou argumentaci či o
rozpoznání autorova sdělení. V estetické otevřenosti se dítěti předkládá kniha, jež je
sama jistým estetickým vzorem, který je umělecky oceňovaný. Dítě je otevřené změnám,
transformacím významů a neustálému obměňování, které nikdy nekončí. V oblasti
vizuální výmluvnosti je dítě schopné si samo plánovat úkoly, jakou postavu vytvoří. Do
oblasti kulturního habitu se promítá uvažování o otázkách identity a místa ve světě.
V knize Maškary se ukázalo, že je dítě skrze ilustraci motivováno ke čtení textu, který
vždy vznikal na levé straně knihy a byl povětšinou velmi humorný. Celý proces
prohlížení interaktivní knihy probíhá jako komunikační hra s participativním přístupem
dítěte, jenž je založen na neustálých změnách obrazů a jejich následných interpretacích.
Hra se odehrává v jednotlivých fázích či smyčkách, v nichž dominují spontánní části, ve
kterých dítě listuje knihou, a fáze, ve kterých zaznamenáváme různé úrovně kognitivních
procesů. Pravidla posloupnosti jednotlivých fází si však určuje dítě samo. Hra se
povětšinou rozehrává situací, kdy dítě v ilustraci identifikuje něco pro něj známého.
Tuto a níže popisované situace vystihuje citát z knihy Ko-text Kateřiny Dytrtové a
Martina Raudenského:
„Bez zakotvení ve známém bychom neporozuměli významu, bez inovace by nebyl
důvod opakovat známé.“ (Dytrtová, Raudenský, 2015, s.125)
Nejčastěji pak následují procesy interpretování, dokládání příkladem, usuzování,
klasifikování, srovnávání, hodnocení, plánování či vytváření. Zakotvení těchto procesů
pramení z Bloomovy taxonomie kognitivních cílů.
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Do kontrastu k tomuto procesu

vstupovala jistá správnost, prostřednictvím které se děti snažily o přesné sestavení
osoby. To však vedlo k minimální interpretaci díla.

3.9 Náměty pro práci s dětmi s knihami Cirkus ulice a Maškary
autorky Dagmar Urbánkové

Na základě vysledovaných principů interaktivity přikládám několik nápadů, které mohou
sloužit jako inspirace například pedagogům či rodičům pro práci s knihami Cirkus ulice a
Maškary. Návrhy předkládám v obecnější rovině, aby mohly být dále za použití různých
médií rozpracovány do výtvarných úkolů či jako podklad do hodin literatury.

Nápady na práci s knihou Cirkus ulice
● Žák si sestaví v knize jednu postavu, se kterou se dokáže nejlépe identifikovat,
(objeví u postavy něco, co mu je blízké). Prostřednictvím metody volného psaní
z programu RWCT během 5 minut postavu popíše. Ve svém popisu se může
zaměřit na několik bodů. Jak by se postava mohla jmenovat, jaké má vlastnosti, co
ráda dělá, jaké je její povolání a jak se ve své roli cítí. Po dopsání textu si svůj
popis vymění s jiným spolužákem. Úkolem každého bude postavu spolužáka
podle popisu v knize najít a společně nad ní diskutovat. (např.: Proč jsi pro tuto
postavu zvolil takové jméno, co tě inspirovalo? O postavě jsi napsal, že je pyšná, co
Tě k této vlastnosti přivedlo? Tvá postava je povoláním manažer, co to přesně
znamená, jak se takové povolání vykonává?) Diskuze však může probíhat i
v kruhu nad knihou s ostatními spolužáky a pedagogem.
● Soustřeď se na rozmanitost lidí kolem sebe, které každý den potkáváš ve
škole, tramvaji, metru, na procházce či doma. Vyfotografuj si ty, kteří Tě něčím
zvláštním upoutají. Ze všech výrazných podnětů, které jsi během svého zkoumání
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posbíral, sestav jednu osobu. Pro představení své osoby ostatním použij metodu
pětilístku z programu RWCT. Vystihni postavu jedním podstatným jménem, poté
jí popiš dvěma přídavnými jmény, třemi slovesy, pokus se o sestavení věty o
čtyřech slovech, a nakonec svůj výtvor zakonči vystihujícím synonymem.
● Jací jsme uvnitř, tak se i oblékáme. Určitě si vzpomeneš ze své zkušenosti na
situace, kdy stojíš před otevřenou skříní s oblečením a nevíš, co si máš vzít na
sebe. Když jsi veselý a máš dobrou náladu tvůj výběr oblečení je jiný, než když jsi
smutný. Napiš pomocí metody brainstorming (z programu RWCT) několik slov o
tom, jak se dnes cítíš. Jaké barvy by tvůj dnešní pocit nejlépe vystihovaly? Pokud
chceš, sdílej své prvotní pocity se spolužákem. Některé pocity se jistě ve třídě
opakují (zmapování pocitů, vytvoření 4 zástupců). Rozdělte se do čtyř skupin. Pro
každou skupinu je charakteristický jeden pocit. Pokuste se ho znázornit
prostřednictvím živé fotografie.
● Tvorba autorské interaktivní knížky – Moje třída. Ve třídě je velké zrcadlo. Každý
žák se nejdříve pozoruje v zrcadle a poté znázorní svou postavu na papír. Postava
se poté rozstříhá na čtyři části a společně s ostatními postavami spolužáků sváže
do jedné knihy. Hotová kniha může sloužit jako námět pro další úkoly například
v osobnostně sociální výchově.
● Paralely a kontrasty lidí. Zkoumej specifika různých evropských, ale i světových
národností. Vyber si několik z nich a vytvoř k nim zástupce. Svou postavu
charakterizuj (odkud pochází, jakým jazykem mluví, jaký je život v její zemi atd.).
Diskuze ve skupině, tvorba společné mapy s názvem „lidé světa“.
● Kam kráčím, jaký jsem a co rád dělám. Na velký arch papíru načrtni sebe jako
siluetu, která kráčí po cestě. Pomocí metody brainstormingu zaplň zbývající
plochu slovy, jež budou odpověďmi na otázky: Jaký jsem? Co rád dělám? Čeho
bych chtěl v životě dosáhnout? Co si nejvíce přeji? Představení siluety ostatním,
společná diskuse. Co udělat proto, aby se Vaše přání splnila?
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Nápady na práci s knihou Maškary
● Aktivita pro hlubší poznání spolužáka/kamaráda. Zaměř se v knize na ilustraci i
text. Pokus se vytvořit sebe a poté vysvětlit kamarádovi, podle jakého klíče jsi
postupoval. Proč právě tato postava znázorňuje Tebe? (např.: muchomůrka-mám
rád les, sportovní oblečení-hraji fotbal).
● V knize Maškary žák vyhledá text a ilustraci, která ho nejvíce oslovila. Vytvoří
příběh, jehož názvem je vzniklý text na levé straně knihy a hlavním hrdinou
vzniklá postava náležící k textu. Literárním žánrem může být bajka, pohádka,
povídka, báje atd. (pro mladší žáky případně popis či charakteristika). Jednotlivé
příběhy budou sloužit jako náměty na scénky. Rozdělení žáků do několika skupin,
ve kterých nacvičí podle vybraných textů scénky. Poté předvedení ostatním
spolužákům. Název scénky bude jako hádanka pro diváky.
● Navštívení divadla Minor, ve kterém je scénografkou autorka knih Dagmar
Urbánková.

Na základě její tvorby (scéna-kulisy v divadle, knihy) otevření

techniky koláže. Vytvoření kulis k vlastní scénce (příběh z předcházejícího
nápadu).
● V knize mají maškary zajímavé kostýmy. Představ si, že jsi kostýmní výtvarník
neboli návrhář kostýmů. Víš, co tato profese obnáší? Kdyby si byl kostýmním
výtvarníkem ty, jaký převlek by si vytvořil? Co by si použil za materiál? Pro koho
by si kostým vytvořil?
● Tvorba autorské interaktivní knížky. Pomocí techniky koláže žák vytvoří
z výstřižků z novin „divnotvora“. Poté ho rozstříhá na tři části. Jednu část si
ponechá a další dvě promění se spolužáky. Poskládá nového „divnotvora“, kterého
popíše. V popisu využije svůj osobitý font písma. Všechny výtvory se sešijí do
společné knihy „divnotvorů“.
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4 ZÁVĚR

Diplomová práce se zabývala tématem interaktivity ilustrací v knihách pro děti. Během
její tvorby se mi dostalo mnoha cenných zkušeností, informací a poznatků, ať již na poli
teoretickém či praktickém. Velkou měrou se na mém rozhledu v této oblasti podílela i
možnost spolupráce s nakladatelstvím Baobab. Vztah dětské literatury a interaktivity je
v dnešní době poměrně nadužíván. Téměř v každém knihkupectví či na knižním festivalu
nalezneme několik interaktivních knih, avšak každá podstatu tohoto fenoménu
zohledňuje jiným způsobem. Proto bylo relevantní a zároveň i velmi zajímavé se touto
problematikou více zabývat.
Při práci s odbornou literaturou jsem se zaměřila především na nejnovější články a
publikace, které byly k mému tématu dostupné. Použila jsem však i starší relevantní
tituly z 20. století a několik vybraných zahraničních zdrojů, které jsem během tvorby
práce nacházela. Práci jsem však netvořila lineárně, ale teoretická část byla syntézou
poznatků z výzkumu a provedených rozhovorů. Obsahem teoretické části bylo uchopení
souvislostí interaktivního procesu, jenž probíhá při čtení vizuálního díla mezi subjektem
(divák/čtenář) a objektem (kniha). V tomto kontextu hovořím o interaktivním procesu
jako divákově participaci, která je úzce spojena s konstruktivistickým pojetím výuky, či
dalšími metodami, které jsou založené na aktivitě diváka, a to autentickým učením a
galerijní edukací. V kapitole Dětská literatura a interaktivita jsem se snažila o definici
těžko uchopitelného pojmu interaktivního/aktivizujícího prvku, který se nacházel
v dětských knihách. Pomocí pro definování tohoto pojmu mi byla odborná literatura,
provedené rozhovory s odborníky v této oblasti a samotný výzkum. Dále jsem se
věnovala ilustraci jako obrazu v knize, tvořivosti či hře jako klíčovému principu tohoto
procesu. Neméně důležité bylo popsání vizuální a čtenářské gramotnosti, které utvářejí
pedagogický kontext této práce. Práce je zasazena do odborného rámce vizuální kultury.
Výzkumná část, byla realizována pomocí metody kvalitativní případové studie, která se
zaměřovala na zkoumání interaktivních prvků a procesu prohlížení/čtení vybraných
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knih autorky Dagmar Urbánkové; Maškary a Cirkus ulice. Celému procesu zkoumání
předcházel důkladný a poctivý výběr knih, jemuž jsem věnovala dlouhý čas. Během
procesu výběru mi prošlo rukama nemalé množství knih, z nichž by několik bylo hodno
taktéž podrobnějšího zkoumání. Uvědomuji si, že konečný výběr knih Dagmar
Urbánkové mohl být částečně podmíněn mou nákloností k nakladatelství Baobab.
V procesu prohlížení/čtení vybraných knih jsem prostřednictvím metody zúčastněného
pozorování pozorovala osm dětí převážně ve školním prostředí, které byly ve věku 6 a 7
let. Provádění jednotlivých pozorování by pro budoucí zkoumání bylo dobré realizovat
spíše v domácím prostředí. Mám však vlastní zkušenost s tím, že není pro výzkumníka
jednoduché takových podmínek dosáhnout. Škola je pro děti sice prostředím dobře
známým i bezpečným, stále je tu však více nových podnětů než v prostředí domácím. Pro
rozšíření obzorů a k lepšímu uchopení této problematiky jsem výzkumné materiály dále
rozšířila o rozhovory s odborníky v oblasti dětské literatury z Nakladatelství Baobab či s
Matyášem Trnkou, autorem konceptu interaktivní výstavy Zahrada I. a II. na motivy
stejnojmenné knižní předlohy. Získané materiály jsem na základě metody kvalitativní
analýzy kódovala a následně kategorizovala.
V procesu pozorování interakce diváka/čtenáře s vybranou knihou jsem shledala
myšlenkové postupy, které se opakovaly u více dětí. K analýze těchto postupů jsem
využila revidované Bloomovy taxonomie kognitivních cílů, která mi nabídla ucelený
systém kognitivních operací. Na základě provedeného výzkumu se ukázalo, že
interaktivní proces může být označen za jistou formu komunikace mezi subjektem a
objektem. V provedeném výzkumu, textech a rozhovorech s odborníky jsem objevila šest
aspektů interaktivity. Jsou to: participace, hra, proměnlivost, prožitek, komunikace a
možnost něco změnit. Společným jmenovatelem těchto aspektů je čtenářův aktivní
přístup k dílu. Při prohlížení/čtení dochází k hravé participativní činnosti, která je vždy
zakotvena v něčem pro dítě dobře známém, s čím se může bezprostředně ztotožnit.
Prostřednictvím této činnosti dítě pociťuje radost a uspokojení z možnosti něco v knize
změnit, přetvořit. Interaktivní prvky ve vybraných knihách přispívají k rozvoji čtenářské
a vizuální gramotnosti. V oblasti čtenářské gramotnosti se jedná o rovinu metakognitivní.
Na poli vizuální gramotnosti jsou rozvíjeny dovednosti spadající do oblastí percepční
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senzitivity, kritického myšlení, estetické otevřenosti, vizuální výmluvnosti či kulturního
habitu.
Rozvíjení vizuální gramotnosti se stává výzvou i pro mne, coby budoucího pedagoga.
Výtvarná výchova by měla být ve škole založena z velké části právě na komunikaci.
Prohlížení/čtení interaktivních knížek tak vyvstává jako zajímavé téma nejen do hodin
výtvarné či literární výchovy, ale i do domácího prostředí pro práci rodičů s dětmi.
Pedagog či rodič může tak u dítěte podpořit rozvoj, v současné době velmi nutného
kritického myšlení, které je pojítkem vizuální a čtenářské gramotnosti. Po provedení a
analýze mého výzkumu bych pro další zkoumání ráda doporučila následující otázku,
kterou vnímám jako zajímavou a zároveň i velmi relevantní vzhledem k tématu. Jak by se
projevovala divákova participace u abstraktních ilustrací v dětských knihách? Tato práce
může sloužit pedagogům, rodičům či knihovníkům jako zdroj nápadů na práci s knihami
Cirkus ulice a Maškary nebo může ukázat směr při hledání podnětných a vizuálně
kvalitních knih pro děti a mládež.
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6 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.
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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?
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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
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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?
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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...
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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
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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.
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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
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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
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Příloha č. 6 – Ukázka kódování transkriptu
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Příloha č. 7 – Otevřené kódování, rozkreslená situace Rozárka

102

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