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ABSTRAKT

Tato práce zkoumá, jaká je aktuální hodnota ilustrací Josefa Lady pro dnešní dětské
publikum. Zabývá se dvěma základními otázkami. Je tvorba Josefa Lady stále aktuální?
Pokud ano, jaká je její aktuální hodnota, v čem spočívá a z čeho vyplývá?

Výzkum probíhá ve stěžejní didaktické části pomocí kvantitativní metody dotazníku, který
byl použit na cíleně vybrané věkové kategorie respondentů na základní škole a na nižším i
vyšším stupni gymnázia. Ve vybrané třídě na základní škole byl uskutečněn rovněž
výtvarný úkol cílený na základní téma výzkumu.

V teoretické části jsou zpracována uměleckohistorická data, která se jeví jako podstatná
v životě a výtvarné i knižní tvorbě Josefa Lady. Pozornost je zaměřena zejména na důvody,
které vedou k tomu, že i dnes je dílo Josefa Lady stále aktuální. V závěru každé teoretické
části se objevuje snaha o pohled na dané téma formou svého vlastního úsudku.

Praktickou část tvoří vlastní dílo v podobě obrazu namalovaného olejovými barvami.
Obraz, jehož téma je provázáno s výtvarným pohledem Josefa Lady na krajinu a svět,
reflektuje vlastní pohled na idylický svět, na své oblíbené místo z dětství.

Výsledkem práce, který dokládají zjištěná data, je, že dílo Josefa Lady je stále aktuální.
Jeho aktuální hodnotu pro dětské publikum lze vymezit koexistencí čtyř základních funkcí
díla: estetickou, didaktickou, výchovnou a existenciální.

Existenciální význam Ladovy tvorby nabývá v souvislosti s vývojem lidské civilizace na
hodnotě. Ladovy ilustrace a knihy dětem bez rozdílu věku zprostředkovávají optimistický,
laskavý pohled na svět i přesto, že tento svět není bezchybný. Má svůj jasně daný řád, jímž
jsou dány důležité jistoty v životě dítěte. Je to barevný svět plný veselí a humoru, který
ukazuje cestu a dává naději. Svět odhalující pocit štěstí ve všední, každodenní kráse.

Obsahu odpovídá výtvarná forma Ladova díla, která pozitivním způsobem ovlivňuje
estetické vnímání dětí.

Významnou nově přidanou hodnotou pro současné dětské publikum jsou didaktická a
výchovná funkce Ladova díla. Zatímco mnohé tehdejší děti výjevy Ladových ilustrací i
samy žily, pro současné děti se stávají zdrojem poučení, ale také inspirací a zamyšlením
nad současným způsobem žití. Ladovy ilustrace a knižní tvorba se stávají pojítkem
mezigeneračním, a současně tak i důležitým činitelem při formování mezigeneračních
vztahů v rodině.

KLÍČOVÁ SLOVA
Josef Lada, česká ilustrace, dětská ilustrace, aktuální hodnota

ABSTRACT
This study examines the importance of Josef Lada's illustrations for today's younger
audience. Two primary questions are explored. Is Josef Lada's work still relevant? If so,
what is its current value, where the worth lies and from what does it result?
The research carried out in the main part uses a quantitative method of a survey, which was
applied to targeted age groups of respondents at primary school and both lower and higher
levels of grammar school. An art task focused on the fundamental topic of the study was
also carried out in a selected class at primary school.
The theoretical part deals with data from Art History, which appear to be essential in Josef
Lada's personal and professional life. Attention is focused mainly on the reasons that lead
to the fact that the work of Josef Lada is still relevant even today. At the end of each
theoretical part, there is an effort to reflect on the topic.
The practical part consists of artwork in the form of an oil painting. The painting, which
theme is intertwined with Josef Lada's artistic view of the landscape and the world, reflects
my outlook of the idyllic world and favourite place from childhood.
The conclusion of the study, which is substantiated by the obtained information, is that the
work of Josef Lada is still relevant. Its value for a younger audience can be defined by the
coexistence of four fundamental functions of the artwork: aesthetic, didactic, educational
and existential.
The existential weight of Lada's work is gaining in significance in connection with the
growth of human civilization. Lada's illustrations and books provide children of all ages
with an optimistic, kind view of the world, even though the world is not flawless. It has its
clearly defined order, which gives important assurances in the child's life. It is a colourful
world full of joy and humour, which shows the direction and gives hope. A world
revealing a sense of happiness in ordinary everyday beauty.

The content corresponds to the artistic form of Lada's work, which positively influences
the aesthetic perception of children.
The didactic and educational function of Lada's work is a significant newly added value for
the current children's audience. While many of the children of that time lived the scenes of
Lada's illustrations themselves, for today's children they become a source of education, but
also an inspiration and reflection on the current way of life. Lada's illustrations and literary
output become an intergenerational link and at the same time an important factor in the
formation of intergenerational relationships in the family.
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Úvod

Smyslem této práce je zjistit, jaká je aktuální hodnota díla Josefa Lady pro současné dětské
publikum.
Aktuální dle Slovníku cizích slov (www.ABZ.cz) znamená týkající se současnosti, živý,
naléhavý. Budu se tedy soustředit na to, jaká je současná, živá hodnota Ladova díla pro
dětské publikum, z čeho vyplývá a v čem spočívá.
Zaměřím se na tyto otázky: 1. Je dílo Josefa Lady pro současné dětské publikum stále
aktuální, tedy živé?
2. Pokud ano, v čem konkrétně spočívá hodnota Ladova díla, která je důvodem jeho stálé
aktuálnosti a naléhavosti i pro současné děti?
Kritéria, která budu ve své práci sledovat:
ad 1/ a) veřejné povědomí o tom, kdo a kým byl Josef Lada;
b) zájem o Ladovu knižní a ilustrační tvorbu projevený formou nákupu a vlastnění
knih, reprodukcí Ladova díla, sledování Ladova odkazu v animované podobě;
ad 2/ snaha zachytit, pochopit a uvědomit si, v čem spočívá hodnota Ladova díla, která je
důvodem toho, že Ladovo dílo je stále živé.
Nástroje a metody: a) studium odborné literatury;
b) vytvoření dotazníku;
c) praktická výtvarná činnost dětí;
d) vlastní výtvarná činnost.
V teoretické části budu zkoumat důležité, klíčové události v životě a díle Josefa Lady.
Zaměřím se nejprve na jeho osobní život a budu si všímat, jaký vliv měli členové jeho
rodiny a prostředí, ve kterém vyrůstal, na utváření jeho osobnosti.
Budu sledovat, jak se vyvíjel jeho profesní život, které osobnosti a instituce měly vliv na
jeho profesní cestu.
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Svoji pozornost zaměřím na jeho výtvarnou a knižní tvorbu, zejména z pohledu kritérií
stanovených pro sledování aktuální hodnoty Ladova díla pro současné dětské publikum.
Cílem didaktické části je zjistit, zda je tvorba Josefa Lady pro dnešní dětské publikum stále
živá. Didaktické úkoly jsou vytvořeny především pro základní školu a nižší stupeň
gymnázia. Didaktickou řadu tvoří výtvarná činnost a dotazník. Výtvarná činnost je určena
pro žáky prvního stupně základní školy. Snahou je tímto způsobem zjistit, zda současné
děti činnosti zobrazené ve vybraných dílech Josefa Lady (Čtvero ročních období) znají a
zda je samy vykonávají.
Funkce dotazníku, určeného pro žáky prvního stupně základní školy a prvního a druhého
stupně gymnázia, je stejná. Dotazník bude uplatněn i ve vyšších věkových skupinách žáků.
Získám tak bohatý materiál nejen z hlediska počtu, ale také z hlediska věku.
V praktické části vytvořím své vlastní výtvarné dílo, které bude s tvorbou Josefa Lady
spjato prostřednictvím jednoho z nejčastějších motivů jeho díla, s krajinou. Chci vytvořit
obraz, který se Ladově reflexi světa bude podobat pouze společnou percepcí světa jako
prostředí krásného a bezpečného z dob dětství, kdy člověk žil a neměl ještě žádné starosti.
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Teoretická část

1

Josef Lada, život a dílo

1.1 Rodina

Rodinu Josefa Lady bohužel nepostihl moc šťastný osud. Životy členů rodiny byly těžké a
kolem Lady určitě nevytvářely idylický rámec. Nicméně v té době se tak dělo „normálně“.1
Jeho tatínek, Josef Lada starší (1847 – 1904), byl vesnický švec. I když byl velmi pracovitý
a šikovný, měl velmi chudý život a dluhy nestihl splatit ani do konce svého života. Život
byl pro něho plný starostí a rány osudu, o kterých říkával, že jsou to pro něj křížky od
Boha, ho stíhaly na každém kroku. Vše ale přijímal s klidem a následnou odevzdaností,
kterou Josef Lada mladší velmi vnímal. Bral svůj život s lehkostí a sršel humorem, kterého
měl i přes všechny své nesnáze na rozdávání. Chodíval do hospody a hrával karty. Veselil
se s ostatními, ale nikdy domů nepřišel opilý. Když byla rodina okradena nebo přišli o svůj
dobytek, řekl své ženě: „Co je pryč, je pryč a je marno naříkat! Pánbůh dal, Pánbůh vzal –
tak už nelamentuj!“

2

Bohužel postupem času začal trpět rozedmou plic, která mu

znemožňovala normální spánek ve vodorovné poloze, a několik let musel spát vsedě. I při
své nemoci si na nic nestěžoval.3 Spíše každé ráno oplýval, aspoň navenek, humorem a
povídal Ladovi, ať mu osedlá toho valacha.4
Když Josef Lada mladší odešel do Prahy do učení, posílá kolem roku 1904 otci dopis.
Sděluje mu v něm, že je přijat na uměleckoprůmyslovou školu.5 Otec si tuto radostnou
novinu nechával často předčítat. 6
Po nějakém čase přijel do Prahy Ladův bratr František, aby mu sdělil smutnou zprávu, že
otec zemřel. „Byl krásný letní den, když jsem ho doprovázel na poslední cestě, ale já
1

Václav Formánek, Josef Lada, Praha 1980, s. 8.
Josef Lada, Kronika mého života, Praha 1974, s. 9.
3
Jiří Olič, Jos. Lada, Brno: Petrov 2003, s. 18.
4
Formánek, Josef Lada (pozn. 1), s. 8.
5
Lada se doopravdy na školu nedostal. Byl přijat až na třetí pokus v roce 1906.
6
Olič, Jos. Lada (pozn. 3), s. 18.
2
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všechnu tu krásu, jíž jsem jindy věnoval tolik pozornosti, tehdy vůbec nevnímal.“ 7 Tatínek
Josefa Lady zemřel ve věku 57 let. Zůstal pro Josefa Ladu vzorem a příkladem poctivého a
dobrého řemeslníka, jehož práce si vážilo mnoho lidí i ze širokého okolí.8
Jeho maminka se jmenovala Alžběta Ladová (1843 – 1912), za svobodna Janovská.
Porodila nejmladšího syna Josefa, když jí bylo už 43 let. Takže si na ni pamatoval jako na
starší upracovanou ženu, ale zároveň i veselou. Na ženu, která se ráda smála. Trpěla
neurastenií,9 kterou po ní Josef Lada zřejmě zdědil.10 Měla často dobrou náladu, ale snadno
upadala do chmur, které se lehce proměnily v pláč. Lada pociťuje tyto melancholické
pocity postupem času u sebe také.11 Do smíchu jí za mladých let bylo velmi často, až se
někdy bála, aby to někdo nepochopil špatně vůči sobě. Jako malému Josefu Ladovi
vyprávěla pohádky. Nečetla mu ale ledajaké pohádky. Četla pohádky strašidelné, plné
loupežníků, ježibab a další podobné havěti.12 V šedesáti letech onemocněla šedý zákalem,
který si nechala léčit v Praze, kde ji Josef Lada navštěvoval. Do své smrti pak přebývala u
své dcery Marie. Nebyla už tak plná života a spíše byla čím dál tím víc mrzutější. Zemřela
na následky mrtvice v listopadu roku 1912 v osmdesáti šesti letech.13
Josef Lada měl tři sestry a jednoho bratra. Jejich osudy ale také nebyly moc šťastné.
Jeho bratr František, narozen v roce 1870, byl ze sourozenců nejstarší. Pracoval původně
jako ševcovský tovaryš. Užíval si života s radostí. Ale nijak se neopíjel, nekarbaničil ani se
nepral. Měl milou povahu a rád si se svojí sestrou Marií zazpíval. Až ve čtyřiceti letech se
oženil a zanechal ševcoviny. Začal pracovat jako traťový dělník na dráze. Byl velmi
pracovitý a spořivý. Podařilo se mu splatit všechny dluhy, a i sám si něco navíc ušetřil.
Jednoho nešťastného dne, snad kvůli sesuvu kamenů, na kterých stál, nebo svou závratí,
spadl pod projíždějící vlak.14 Z té doby se dochovala Ladova korespondence, která
ukazuje, jaký měla tato tragédie na Ladu vliv: „Od smrti mého bratra mám nervy tak
7

Lada, Kronika mého života (pozn. 2), s. 12.
Olič, Jos. Lada (pozn. 3), s. 17.
9
Neurastenie (nervová slabost) je nejčastější druh neurózy. Jejími příznaky jsou střídání podrážděnosti a
únavy, bolesti hlavy, poruchy soustředění, poruchy spánku, vyšší emocionální citlivost a vegetativní obtíže.
https://www.celostnimedicina.cz/neurastenie-chronicky-unavovy-syndrom-cfs.htm, vyhledáno 15. 3. 2020.
10
Lada, Kronika mého života (pozn. 2), s. 12.
11
Formánek, Josef Lada (pozn. 1), s. 8.
12
Lada, Kronika mého života (pozn. 2), s. 12.
13
Ibidem, s. 13.
14
Lada, Kronika mého života (pozn. 2), s. 13 - 14.
8
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rozbité, že mi ta práce jde, jako když to tenkráte nešlo! Vždy něco začnu, ale dopadne to
tak, že by mi to dělalo ostudu.“ 15
Sestra Antonie (1877 – 1900) byla také velmi veselá dívka. Ale ani na ni nebyl osud moc
hodný. Jezdívala často do Prahy, kde trávila většinu svého času. Pracovala ve službách u
lidí v domovech a jednoho chladného dne, při nošení těžkých puten s vodou, jí ta voda
stekla až dolů na záda. To se jí stalo zřejmě osudným. Onemocněla zánětem ledvin, který
se bohužel nepodařilo vyléčit. Zemřela doma na měkké pohovce, kterou jí rodiče vypůjčili
z fary. Obklopená svou matkou i bratrem Josefem.16
Ani další sestra Marie, narozena roku 1881, to neměla v životě moc lehké. Vyučila se
švadlenou, ale svému řemeslu se dál nijak nevěnovala. Manžel jí zemřel za války na tyfus
a ona tak zůstala sama se čtyřmi dětmi. Starala se o své děti, jak nejlépe mohla, a snažila se
jim dát vše, co potřebovaly. Prokázalo se to i tím, že její syn Josef vystudoval reálnou
školu s vyznamenáním. Žila pak spokojeně se svojí nejmladší dcerou Marií společně
v jedné domácnosti.17
Pro Ladu byla celá rodina velmi důležitá. Neméně významné místo v jeho životě zaujímali
ale i jeho přátelé a kamarádi. Píše o nich ve své knize Kronika mého života. „Kamarádství
je něco navíc, dar a záruka šťastného dětství, prožitého ve hrách na dvorku, polích,
pastvinách a ve škole.“ 18
Ladu také zajímalo, jak daleko do minulosti sahají kořeny jeho rodiny. Když už jako
dospělý pátral po tajemství svého rodu, nic zvlášť důležitého nezjistil. Vyzdvihuje pouze
to, že jméno Lada je v Čechách vzácné. Ale udává i drobnou zajímavost, že takto se
nazývaly i „všelijaké krámy“, například šicí stroje,19 což může vysvětlovat název slavné
továrny na šicí stroje Lada Soběslav, s pobočkou v Jindřichově Hradci.
V okolních vesnicích nazývali jeho rodinu z neznámého důvodu Mlejnečkovi a Ladu jako
„Mlejneček z Hrusnici“. U nich ve vesnici v Hrusicích se mu říkalo Josef Ševců. Byl na

15

Václav Pokorný (rec.) 14. 12. 2017, https://www.extrastory.cz/zivot-josefa-lady-nebyl-zadnou-idylkouprisel-o-dceru-bratra-i-manzelku, vyhledáno 20. 3. 2020.
16
Lada, Kronika mého života (pozn. 2), s. 14 - 16.
17
Ibidem, s. 16.
18
Jiří Olič, Jos. Lada, Brno: Petrov 2003, s. 22.
19
Olič, Jos. Lada (pozn. 3), s. 22.
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tyto přezdívky natolik zvyklý, že když byl pak ve škole a učitel ho oslovil „Lado“, zůstal
v údivu, koho pan učitel myslí.20

1.2 Důležitá data v profesním životě Josefa Lady

Josef Lada se narodil 17. prosince 1887 v malebné vesnici jménem Hrusice u Senohrab
blízko Prahy. Zemřel 14. prosince 1957. Žil v chalupě č. p. 15, ve které byla pouze jedna
světnice. V té žila celá jeho rodina. Josef Lada si dokázal vyhrát a spokojit se se vším, co
mu jeho rodná chalupa nabízela.
„Josef Lada vzpomíná: „V baráčku byla jediná obytná světnice, malá skříňka, chlév,
stodůlky a menší chlívky pro husy a čuníka… V jediné světnici se vařilo, spalo a provádělo
obuvnické řemeslo. Spalo tu někdy nejen šest členů rodiny, ale často ještě pocestný, nad
nímž se otec ustrnul, když v celé vsi nemohl sehnat noclehu…“ 21
V té světnici se odehrávalo tolik příběhů, ať už prožitých, či vyprávěných. Josef Lada to
velmi intenzivně vnímal. Byla to pro něj inspirace, kterou později využívá ve svých dílech.
Jako malý si vymýšlel různé hry, kterými se dokázal zabavit, a dokázal k nim využít
všechno, co kolem sebe našel. Někdy přišel na takový nápad, že mu některé děti záviděly.
Například bahenní jezírko, o kterém se zmiňuje Lada v Kronice mého života, ony ve svých
výstavných chalupách mít nemohly. To ještě Lada netušil, jak důležitou roli sehraje
hravost dětství a upřímnost v jeho tvorbě.
Do života Josefa Lady a zároveň zřejmě i do jeho výtvarného výrazu zasáhla hned na
počátku jeho života jistá skutečnost. Trauma, které se s ním neslo celý jeho život. Jen úzký
okruh jeho nejbližších přátel věděl, že si Lada jako půlroční dítě nešťastnou náhodou
poranil své pravé oko tak, že na něho postupně zcela oslepl.22 Lada tento svůj nedostatek
nikde nešířil, ani nepřiznával. O svém zranění mluvil jako o „očním defektu.“ Později na
uměleckoprůmyslové škole se tuto vadu snažil co nejlépe zamaskovat. Mohlo to ovlivnit
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jeho přijetí a následně ho ohrozit jako malíře i karikaturistu. Tato vada by mohla strhnout
na sebe pozornost a dát prostor a hlavní důvod k úvahám, proč Lada maloval plošně.23
Lada neměl prostorové vidění, a existují domněnky, že zřejmě i proto si vyvinul
nezaměnitelný styl s typickou silnou linkou a zaoblenými tvary postav.
U Ladů doma panovala radost a veselí, ale i přísnost a kázeň. Bylo to z důvodu chudé
domácnosti. Děti tak musely pomáhat od útlého věku rodičům, tím víc když byli oba
rodiče nemocní. Většinu svých radostných zážitků prožíval tedy Lada venku, na návsi nebo
ve škole. Pro Ladu to byl ale nespoutaný a radostný život po celé dětství.
Když Lada v Hrusicích vychodil obecnou školu, rozmýšlelo se, co s ním bude dál. Pan
farář Růžička a ostatní věděli, že chlapec má výtvarné nadání. Jinak ale škola malého
Josefa moc nebavila a výsledky nebyly nejlepší. Otec nakonec rozhodl, že se malý Josef
svému malířskému nadání bude moci nadále věnovat. Když ale zjistil, že malířství se
studuje pouze za peníze, musel své rozhodnutí rychle přehodnotit. I když nemohl svému
synovi dopřát studium, v malířství ho nezrazoval. Zařídil mu pár pohovorů u mistrů malířů
pokojů a pozeptal se, jestli u nich není pro Ladu místo. V roce 1901 ho nakonec do učení
přijal pan Petránek, malíř pokojů a divadelních dekorací. Lada z toho moc velikou radost
neměl. Musel bydlet v takzvaném Johaneu, útulku pro katolické studenty a učně. V útulku
se Ladovi nežilo dobře a v práci musel vykonávat obtížné práce. Doufal, že bude moci
malovat dekorace, ale aby se dostal k takové práci, musel ujít ještě dlouhou a nelehkou
cestu. Lada v Praze trpěl a tesknil po volnosti. Strádal steskem po domovu a rodině.
Nejraději by se vrátil do Hrusic. Nakonec mu dal pan Petránek vyhazov. Toho ale Lada
nikdy nezalitoval.24
V roce 1902 nastoupil Lada do učení na knihaře k panu Karáskovi. Při práci se setkával
s mnoha kresbami a malbami známých českých malířů a ilustrátorů. V období Vánoc
namaloval na objednávku dva portréty do jevištního pokoje jistého ochotnického
představení.25
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V roce 1904 časopis Máj otiskuje Ladovy první čtyři kresby.26 Jedna z Ladových prvních
kreseb znázorňuje rotundu svatého Martina na Vyšehradě. 27
V letech 1904 – 1906 navštěvuje Lada večerní kurzy kreslení na uměleckoprůmyslové
škole.28
V tomto období se seznamuje i s V. V. Štechem, který o něm následně píše recenze o
výstavě v Krásné jizbě v roce 1930, a po prohlédnutí jeho knížky plné kreseb říká, že
Ladovy práce jsou velmi, až nápadně ovlivněny Alšem, který měl v té době pověst
nejslavnějšího českého malíře. Cituji V. V. Štecha „…pamatuji se zvláště na perovou
kresbu zaklínače mraků: ta měla už blízko k imitaci, ačkoli námět byl úplně samostatný.“29
Ve stejné době se Lada setkává na živnostenské pouzdrařské škole s pouzdrařským učněm
Alšem, synovcem slavného Mikoláše Alše. Ukazuje mu pravděpodobně tu samou knížku
s kresbami, jakou si pak prohlížel V. V. Štech. Po prohlédnutí knížky byl synovec Alše
nadšený, ale zároveň mu poradil, aby zašel za jeho strýcem a domluvil se s ním na dalším
postupu, aby nekreslili oba to samé. Ladu to rozčílilo. „Sám nesnažil jsem se nikdy
napodobovat Alše v jeho kresbě, jeho liniích a výtvarném rukopisu. Mně šlo vždy jen o to,
vtěsnat v kresbu ono záření, jež tak oslnilo z jeho krajin. Mně šlo vždycky spíše o
duchovnost kresby, ne pouze o její kresebné, grafické, kompoziční vyjádření.“

30

Lada byl

na kritiku velmi citlivý. Knížka s kresbami je dodnes nezvěstná.
Dále zkoušel své štěstí také v redakci Švandy dudáka. Mění svůj dosavadní „alšovský“ styl
a také žánr. Myslím, že tento okamžik byl pro Ladu zásadní. Stal se tehdy humoristickým
kreslířem. Lada ani nevěděl, proč to dělal. Bylo to spíše intuitivní rozhodnutí. Věděl ale, že
by to pro něho mohla být lepší existenční cesta k vytčenému cíli. Na malování obrazů si
ještě natolik nevěřil, neměl na to tolik času a ani prostředky.
Zaměřil se tedy na humoristické časopisy. Snažil se co nejrychleji načerpat plno nových
informací o technikách a postupech svých oblíbených kreslířů. Nejvíce ho zaujal a poté
ovlivnil Benjamin Rabier v časopisu Journal Amusant. Jeho motivy totiž obsahovaly
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hlavně zvířata. V časopisu Švanda dudák 10. června 1905 otiskli všechny Ladovy kresby,
které předal Ignátu Herrmannovi, vůdčí osobnosti časopisu Švanda dudák. První
publikovatelná kresba nesla název Výlet lokálkou. Zobrazuje starší pár na výletě, který sedí
na lavičce obklopené odpadky, i když hned naproti je koš. Tehdy měl secesní stylizaci,
která byla téměř povinná, ale kresba ještě tak perfektní nebyla. V časopisu Švanda dudák
publikoval ještě několik svých humorných kreseb.
Liboval si v podepisování svého nového pseudonymu Ballada pod kresbu. Nebylo to
z důvodu marnivosti či nějaké stylizace. Byla to pro něho nutnost. Lada v té době dělal
přijímací zkoušky na výtvarnickou školu a ta měla v podmínce, že nastávající studenti
nesmějí nikde publikovat ani být někde jinde výtvarně činní. Mohly tu být ale i jiné
důvody, proč používal Lada pseudonym. Určitá nejistota nebo se prostě nechtěl
podepisovat pod něčím, co dělal jenom pro výdělek. V polovině roku 1905 se Lada poprvé
pokusil dostat se na uměleckoprůmyslovou školu. Stále byl ale učněm, proto to pro něho
bylo trochu obtížnější. U ředitele školy pana Stíbala se dozvěděl o následných zkouškách,
ale zejména o tom, že po předložení vysvědčení chudoby nemusí platit žádné školné. To
byla pro Josefa Ladu velmi radostná zpráva. Bohužel se na první pokus na školu nedostal,
ani na ten druhý, který se konal poté na podzim. Lada z toho byl velmi smutný a vzdal se
malířské kariéry, která se mu zdála velmi obtížná. Dál se tedy věnoval tomu, čím se pak
nakonec také proslavil, a to tvorbě kreseb do časopisů a novin. Mistr mu nijak nebránil
v cestě, protože už delší dobu s paní mistrovou pozorovali, jak to Ladu táhne kamkoliv
jinam než ke knihařskému řemeslu. Proto byl pan Karásek jeden rok, který Ladovi scházel
do vyučení, ochoten prominout. Tovaryšská zkouška se nahradila prvním místem v soutěži,
kterou Lada získal na učňovské výstavě.
30. září 1905 se Lada v dobrém rozloučil s rodinou Karáskových a odešel ke krejčímu
Burešovi nedaleko od nich. Stále se věnoval kreslení do humoristických časopisů, jako
například do Veselé Prahy, Nerudy (přejmenovaný na Nový Neruda), do Sborníku mládeže
a Besídky malých. Kreslil pouze jednoduché motivy jako bábu s bábou nebo pána s pánem
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v jasných, obrysových liniích, bez náznaku plastičnosti a v nenáročné kompozici. Lada se
ale často bál, jestli za kresby dostane vůbec nějaký honorář, který i tak býval nízký.31
V rodině pana Bureše nastal v životě Lady veliký zvrat. Poznal tam svoji životní lásku,
tehdy Hanu Budějickou. Po osmnácti letech si ji vzal za ženu. Po tak dlouhé době zřejmě
proto, že si nebyl jistý, zda uživí rodinu.
V roce 1906 se Josef Lada stává řádným žákem uměleckoprůmyslové školy. Na třetí pokus
to konečně zvládl, a to díky nově získanému výučnímu listu. Ukáže se však, že studium
není pro Josefa Ladu dobrá cesta. Jako student musí dodržovat několik podmínek. Nesmí
zveřejňovat své vlastní práce, musí tedy vydávat pod různými pseudonymy (L. Horký, V.
Konečný, L. Rosner nebo K. Gregor). To ho nutilo měnit svůj styl kresby, aby na sebe
nestrhával přílišnou pozornost. Po půl roce Josef Lada školu opustil. Tvorbě kreseb
do časopisů se Lada věnoval stále, i během studia. Přispíval například do časopisu Svítilna.
Byl pro něho ideální. Mohl zde více experimentovat a začíná se nově věnovat politické
karikatuře. V roce 1906 se poprvé pokusil o karikování osob. Zkouší i své první
monumentální scény a figurální kompozice. Cyklus Pražští řečníci je příkladem klasické
scény. Scény „davové“, jako jsou pranice v hospodě nebo scény na návsi, později Ladu
proslaví. Karikatury politiků začíná naopak kreslit čím dál tím méně. Jako by si Lada
s portrétováním často nevěděl rady. Později, v roce 1918, s karikaturou končí úplně.32
Stále víc se ale zlepšuje v humoristickém zobrazování zvířat, osob a věcí. Tento styl se stal
nenapodobitelným a Lada ho vyzdvihl až k úplné dokonalosti. V roce 1907 se Lada poprvé
setkává s Romanem Haškem, nejspíš v redakci časopisu Svítilna, kdy mu dělá tak zvaného
výtvarného „rádce“. Časopis Svítilna po nějaké době zaniká, a tím tak zaniká i jediný
Ladův finanční příjem. Jediným uměleckým dílem z tohoto období jsou secesní ilustrace
pro knížku Pohádka o Honzíčkovi a zlatovlasé Isole od Jaroslava Havlíčka. Lada tak
poprvé ilustruje knihu. Následovala kritika, která ho přímo zostudila. Kritikem byl malý
chlapec, který považoval Ladovu chaloupku za koně. Zřejmě v tu chvíli se v Ladovi
probudila myšlenka, že děti jsou nejlepšími kritiky jeho umělecké práce, a přikládal jim
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také patřičnou vážnost.33 Kritiku od dospělých si ale také velmi hlídal a k profesionálním
výtvarným kritikům pociťoval respekt. Nechával si prostřednictvím výstřižkové služby
posílat všechny články, kde se objevilo jeho jméno.34 Ve stejném roce se s přítelem J.
Soukenkou stali redaktory Humoristických listů pana nakladatele Vilímka. Po měsíci však
oba dva dostávají výpověď.35 V tu dobu se seznamuje i s Jaroslavem Haškem, v tiskárně
Emanuela Stivína v Myslíkově ulici. Pracovali na časopisu „Nová omladina“. Jaroslav
Hašek jako redaktor dělal korektury.36
V roce 1908 se Lada stěhuje do prázdného bytu v Dittrichově ulici č. 6, ve kterém pak žil
dalších sedmnáct let. V tuto dobu kreslí Lada do různých časopisů, jako jsou Besídky
malých nebo brněnská Rašple, kde mu otisknou jeho první barevnou kresbu. Daleko větším
úspěchem ale bylo vytištění kreseb ve vídeňské Die Muskete, což popudilo mnoho lidí
z Ladova dřívějšího redaktorského okolí.
Ve stejném roce se Lada snaží znovu prorazit na druhý pokus ve Vilímkových
Humoristických listech. Je mu však vydáno pouze několik kreseb.37
V roce 1909 se ředitel národně sociální tiskárny rozhodne vydávat humoristický časopis. O
vedení časopisu požádá Josefa Ladu. Ten je ale v tomto období velmi vytížený, protože
spolupracuje ještě s Humoristickými listy. Samozřejmě ale nabídku přijal. Měl plnou hlavu
nápadů, kterými stačil zásobovat oba dva časopisy. Ve dvacátém třetím čísle podává Lada
se svým kolegou Josefem Skružným, se kterým měli stejný názor na humor,38 zprávu o
výstavě spolku Mánes způsobem vtipným, ale velmi ironickým, a to na účet moderny. To
ale ještě nevěděl, že za patnáct let se stane členem tohoto spolku.39
Toho roku se Lada stává odpovědným redaktorem v nově založeném časopisu jménem
Karikatury, kterému sám vymyslel název.40 Autorem textové části je Jaroslav Hašek41 a J.
Pavlíček, který publikoval pod pseudonymem Ch. Chordey. Časopis na začátku vycházel
33
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jako příloha Lidu a tiskl se pouze černobíle na čtyři listy. Karikatury a vtipy šly někdy až
příliš za hranu. Lada byl redaktorem časopisu, který měl za účel čtenáře rozveselovat, a ne
pobuřovat. Ale to nebylo někdy možné. Bál se o svoji budoucnost, jak to s ním dopadne.
Mnoho jeho národně socialistických známých muselo totiž do vězení. Toto období bylo i
přes tyto komplikace pro Ladu, ale i Haška, velmi dobré a plodné. Plánovali spolu vydat
knihu Historie vola, která nakonec nikdy nevyšla a zůstává nezvěstná.42 Ve stejném roce
podniká také svoji první cestu do ciziny, spolu s Romanem Haškem. Navštívili Drážďany,
Hamburg i ostrov Helgoland. Země na něho zapůsobily hlavně originalitou pokrmů, ale i
počasím.
Rok 1911 byl pro Ladu velmi významný. Byl to důležitý mezník v jeho výtvarné tvorbě.
Vydal svoji první dětskou knihu Moje abeceda. Byl to snad jeho první pokus o dětskou
knížku s obrázky. V roce 1923 je Lada všechny překreslil, protože se mu ilustrace zdály
moc nemotorné v kresbě. Použil zde novou, zjednodušenou formu kresby, která byla
obrysová, nestínovaná a plošná. Abeceda se dětem líbila, proto Ladovi nic nebránilo v tom,
aby v takovém stylu kresby i nadále pokračoval.43 Tato kniha spojovala tradici
s moderností. Od ironických projevů přešla k hlubším a vroucnějším hodnotám, které Lada
vyjadřuje jemnou říkankovou lyrikou s nádechem dobromyslného, laskavého humoru.
V Karikaturách naopak musel prosazovat spíše svůj ironický projev talentu. Musel
kritizovat a moralizovat. Aktuálnost pro něho byla velmi důležitá, protože své kresby
publikoval v novinách.44
Po ukončení časopisu Karikatury v roce 1911 se Lada vrací zpátky do Humoristických listů
a objevuje krásu ve zvířatech, která začíná kreslit. V tomto okamžiku, kdy jeho díla
dostávají opravdové základy, začíná místo pera používat jemnější štětce. 45
V roce 1912 Lada začal nově spolupracovat se satirickým časopisem Kopřivy.46
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v tomto časopise se Lada zbavuje výtvarných stereotypů a objevuje nové možnosti
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nevyčerpatelným zdrojem jeho fantazie a velmi se v tom vyžívá. Dává jim přednost před
zobrazením jedné figurky. Baví ho také tématika žen a vytváří tedy na toto téma několik
kreseb.48 Poprvé se dostává ke slovu Ladova dynamičnost a akčnost. 49 Nikdy se v
Kopřivách ale nedopracoval na místo redaktora, i když časopisu svojí prací významně
přispíval. Kreslil do Kopřiv nejčastěji obrazy, které se vyobrazovaly na vnitřní dvoustranu.
Čtenářům se to velmi líbilo. Lada byl rád, že nebyl nijak omezován ve svém výtvarném
projevu.
Vytváří ilustrace Pohádek, které pro děti napsal Karel Vika. Soubor ilustrací tvoří osmnáct
černobílých a tři barevné kresby. Svými jednoduchými prostředky dokázal vyjádřit to, že
pohádky mohou být tvořeny i jako strašidelné, plné hrůz. Uzdu svému svobodnému
výtvarnému projevu popouští v kresbách, které doprovází Bitvu u Košťálova od Venouška
Dolejše. Zde vytváří v duchu naivně dětského „kresleni“ kresby, kterých bylo dohromady
osmdesát sedm. V knížce se vrací zpátky do svých dětských let. Je plná čistého humoru a
bezelstného dobrodružství.
V této době žije bohémským životem. Chodíval často do hospod a dělal společníka
Jaroslavu Haškovi. Měli mezi sebou dobrý vztah, ale určitý odstup. Hašek nerozpoznal,
jaký se v Ladovi skrývá talent. Proto povídkovou knihu Dobrý voják Švejk a jiné podivné
historky, kterou vydává Hašek, neilustruje Lada, ale Karel Stroffa. Přesto v tomto období
přátelství mezi nimi dosáhlo vrcholu.
V roce 1913 vydává Lada svoji druhou knížku pro menší děti s názvem Kalamajka. Byla
mnohokrát vydaná (naposledy v roce 2019 nakladatelstvím Edice Knihy Omega a v eshopu Knihy Dobrovský je stálým bestsellerem).50 Jako podklad mu sloužila národní
říkadla, která jednoduchou rýmovanou formou, s jemným humorem a vtipem komentují
jednotlivá řemesla a stavy. Tuto knihu v roce 1923, stejně jako svou první knihu Moje
abeceda, Josef Lada překreslil. Další knihu, Básně, hádanky a průpovídky, napsal Jaroslav
Hašek, pro kterého ovšem takovýto způsob vyjádření nebyl moc obvyklý. V knize pod
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svým dílem ale podepsán není.51 V tomto roce se stane Ladovi něco prazvláštního. Má sen,
že sedí v kavárně, čte si odpolední vydání Národní politiky, kde vidí v černém rámečku
jméno Mikoláše Alše.52 Stalo se to tak pak i ve skutečnosti. Josef Lada se tímto způsobem
dozvěděl o odchodu Mikoláše Alše. Zareagoval článkem O Alšovi, ve kterém Alše opěvuje
a poprvé veřejně přiznává, že ho měl za svého nejoblíbenějšího Mistra.53
Rok 1914 byl pro Ladu rokem ne příliš finančně úspěšným. Vrátil se skoro na svůj začátek,
který prožíval v letech 1905 - 1908, kdy pouze živořil.54 Žil dokonce společně s
Jaroslavem Haškem pod jednou střechou v jednom malém bytě. Hašek musel v roce 1915
narukovat. Ladovi se toto vyhnulo kvůli poraněnému oku. Dá se říct, že válka tyto přátele
rozdělila a jejich přátelství se už nikdy zcela neobnovilo.55
V letech 1916 – 1917 si Lada ve výtvarné činnosti našel náhradu za Humoristické listy.
Začal kreslit do večerníku Právo lidu, kam posílal veselé obrázky s tématikou, která
pohotově reagovala na současnou situaci. Hlavními tématy byla válečná dobu a její
důsledky v běžném všedním životě člověka. Například vznikaly náhražky potravin a
oděvů.56 Veřejnost se těmito narážkami bavila tak znamenitě, že po skončení války vychází
souhrn těchto ilustrací knižně pod názvem Válka v kostce.57
V roce 1917 vyšla další Ladova obrázková knížka nesoucí název Veselý přírodopis. Byla
formátově daleko větší a také obsahovala více obrázků než jeho dvě předešlé knihy. Styl
kresby se nese v ostrých čarách, s výraznými grimasami u postav a zvířat, jako je tomu i
v předešlých knihách. Nakonec ji však také předělává do jemnějšího stylu.
Lada se tehdy věnuje i spolupráci s Jiřím Mahenem, mimo jiné i redaktorem brněnské
redakce Lidových novin, který Ladu objevuje po zveřejnění jeho ilustrace k pohádce O
ševci a čertovi v Národních listech. Jiří Mahen právě připravoval knihu pohádek
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s jednoduchým názvem Dvanáct pohádek. Lada pro knihu nakreslil dvanáct barevných
ilustrací, které se poté staly v tištěné podobě samostatnou přílohou.58
V roce 1918 vychází první číslo časopisu Šibeničky, který Lada založil společně se svými
přáteli Zdeňkem Kratochvílem, Vratislavem Hugo Brunnerem a Eduardem Bassem.
Během dvouleté existence dosáhl tento časopis na úroveň zahraničních vzorů.59 Lada
přispívá do časopisu svými kresbami i vyprávěním. Obsah časopisu Šibeničky naplňovaly
především kritické a satirické reakce na skandály a korupční aféry první republiky. Měl
sloužit těm umělcům, kteří pociťovali především potřebu sloužit novému státu a chtěli
upozorňovat na jeho staré a nové nepřátele. Šibeničky byly po formální stránce velmi
reprezentativní. Tisklo se na kvalitní papír a barevně.60 Lada nese veliký podíl na tom, že
Šibeničky jsou jedním z vrcholů české politické a společenské satiry.61
V poválečné době je aktivita Lady obdivuhodná. Pracuje pro časopis Šibeničky, vytváří
scénické návrhy pro kabaret Červená sedma, ilustruje a upravuje knihy a kreslí do novin i
časopisů. Spolupracuje například s Josefem R. Hradeckým, kterému ke knize Rodina
špačka Perčivy vytváří padesát černobílých ilustrací a titulní kresbu. Soubor dvou set
karikatur a výběr kreseb nesoucí jméno Válka v kostce publikoval Lada v novinách a
časopisech ještě v letech válečných.
V roce 1920 Lada poprvé vystavuje na výstavě kreslířů Šibeniček, kterou pořádalo
Sdružení českých umělců grafiků Hollar, svých padesát kreseb. Výstava prezentovala i
díla dalších autorů, například Vratislava Huga Brunnera, Zdeňka Kratochvíla, Aloise
Moravce, Antonína Pelcla a Vlastimila Rady. Ladovy některé kresby zakoupila Moderní
galerie. O Vánocích vyšla Ladovi jeho šestá obrázková knížka pro děti. Obsahem byla
Erbenova národní říkadla, která zachycovala náměty ze zvířecího světa. V tomto roce
zaniká časopis Šibeničky. Koncem léta 1921 žádá Josefa Ladu Jaroslav Hašek, který se
vrátil v roce 1920 po téměř šesti letech strávených v Rusku na frontě zpátky do Prahy, o
spolupráci na svém díle Osudy dobrého vojáka Švejka. S malým okruhem přátel, který
Haškovi zbyl, vydal první sešit Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. Lada
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ztvárnil kresbou první podobu Švejka, která se vyjímala na obálce. Při jejím ztvárnění se
řídil konkrétními představami Haška tak, jak mu Hašek Švejka sám popisoval. V tomto
roce, někdy v době mezi srpnem a zářím, se viděli Josef Lada a Jaroslav Hašek
naposledy.62 Stalo se, že začátek jejich spolupráce byl i jejím koncem.
V této době se uzavírá i Ladovo období hledání, tápání, omylů i objevů. Lada nalézá svůj
definitivní styl, který se týká hlavně kreseb, kterými přispívá do Lidových novin a Českého
slova.63
Přispívá i do časopisů sociálně demokratických, i když mu více vyhovuje zaměření
národně socialistické. Jeho kamarád Josef Skružný vydal pod pseudonymem knihu Jak
jsem byl bolševikem a Lada ji ilustruje.
V letech 1921 – 1940 Lada spolupracuje s různými časopisy a novinami a přispívá do nich
svými kresbami, nejčastěji například do Českého slova, Kvítka z čertovy zahrádky a do
Lidových novin.64
V roce 1922 Lada kreslí do dětské přílohy Českého slova Šprýmovné kousky Frantíka
Vovíska. Jeho kresby se objevují i v Dětském koutku Lidovek, které na pokračování
vydávají Erbenova Říkadla. Ilustruje Zeměklíč Karla Kovala a jeho poezie pro děti, na
Štědrý den v Českém slově představuje Lada betlémskou scénu Zvířátka u jesliček.65 Své
kresby posílá také do časopisu Venkov i do sociálnědemokratického humoristického
časopisu Kopřivy. Do Lidových novin ale přispívá nejintenzivněji. Lada tedy kreslil jednu
až dvě kresby každý den, které publikoval v novinách a časopisech, a to nepočítáme ještě
jeho knižní ilustrace.66
V roce 1923 se Josef Lada oženil s Hanou Budějovickou na pražské radnici.67
Josef Lada si nemohl nevšimnout našeho největšího politického satirika Karla Havlíčka
Borovského. V Českém slově doprovází svými obrázky Havlíčkovu satirickou básnickou
skladbu Křest svatého Vladimíra a o něco později, v roce 1946, je kreslí znovu. Připojuje
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k nim ale i další Havlíčkovy skladby jako Krále Lávru, Epigramy, Tyrolské elegie a
Obrazy z Rus.68
V letech 1923 – 1925 nakreslil Lada pět set čtyřicet černobílých kreseb na téma „Osudy
dobrého vojáka Švejka“.69
Koncem roku 1923 ilustruje a místy někdy i vypravuje dílo Jaroslava Haška, který 3. ledna
1923 bohužel zemřel. Objevuje se tak všeobecně známá podoba Josefa Švejka. Vychází
totiž první pokračování Haškových Osudů v Nedělní obrazové a zábavné příloze Českého
slova. Je to kresebný seriál na pokračování, který Lada pojal v komiksové formě. Hašek se
stal v krátké době legendou a Ladu začali brát vážně v tak zvaných výtvarných kruzích. U
čtenářů probudil velký zájem a získal si značnou oblíbenost. Komiksovou formu používal
v roce 1923 velmi často. V redakci Lidových novin se jí říkalo film. Být moderní
znamenalo být filmový. Dokázat zachytit slovo i obraz v krátkých příbězích, a tím tak
napodobovat filmové grotesky, jako se to, dle mého názoru, skvěle povedlo, nejen ve
skutečném filmu, ale také v literární podobě Vladislavu Vančurovi v jeho půvabném
Rozmarném létu. Lada v tomto duchu dokonale nesl celý Haškův román.
Kreslený seriál Osudy dobrého vojáka Švejka se stal hlavním dílem Josefa Lady v roce
1924. Ilustruje také poslední díly Haškovy knihy. Ne vždy Lada respektuje dějovou
posloupnost příběhu, například u scény z kapitoly Duchovní útěcha, která vychází v příloze
Českého slova.
18. ledna 1925 vychází poslední pokračování Švejka v Nedělní obrazové a zábavné příloze
Českého slova. 25. ledna 1925 vychází další pokračování, celé již v Ladově režii. 70 71
V období let 1923 – 1942 Lada ilustroval více než sto deset knih pro děti i pro dospělé.
Stává se i spisovatelem svých prvních dětských knih.72
V prosinci 1925 se Ladům narodila holčička jménem Alena, která se později stává známou
ilustrátorkou dětských knížek. Rodina se stěhuje do většího bytu v ulici V Ohradách, která
se dnes již jmenuje Ladova. Lada se v tomto roce stává redaktorem časopisu Kvítko, což
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pro něho znamenalo jediný služební postup v rámci redakce listu.73 To, že v tomto
časopisu byla Ladovi umožněna samostatná práce, mělo na rozvoj jeho kresby veliký vliv.
Kresba je postupně zbavena zbytečných kudrlinek a nachází definitivní formu pevné linie,
která by měla působit co nejvýrazněji.74
V roce 1926 má Josef Lada ve svých třiceti osmi letech svou první, samostatnou výstavu
v síni pražského Mánesa. Výstava se týkala hlavně kreseb dětských a humoristických. U
návštěvníků to mělo veliký úspěch a Lada pozoroval z povzdálí jejich reakce. To pro něho
byla největší odměna.
V tomto roce také doprovází osmi barevnými a patnácti černobílými ilustracemi Národní
pohádky od Boženy Němcové. Od tohoto roku měl Josef Lada, a doposud má, souborné,
kolektivní i samostatné výstavy. Výstavy probíhaly například v Paříži, Vídni, Berlíně,
Ženevě, Rize, Benátkách, Římě, Vietnamu, Číně a na mnoha dalších místech u nás
v Čechách včetně velkých výstav v Praze.75
V roce 1928, opět v prosinci, se Ladům narodila druhá holčička jménem Eva. Zahynula 14.
února 1945 ve svých šestnácti letech nešťastnou náhodou při leteckém bombardování
Prahy.76 Svoji bolest vyjádřil Josef Lada obrazem krajiny s temnými mraky a osaměle
stojící borovicí.
1930 Lada kupuje ve svých rodných Hrusicích od manželů Svobodových kus pole, kde si
postupně založil svoji zahrádku s kouskem lesa. Na tomto místě pak tráví se svojí rodinou
stále více času, hlavně tu bývá o letní dovolené. Hrusice se tak začínají v jeho dílech
objevovat častěji.77
V letech 1930 – 1952 Lada tvoří několik řad návrhů na divadelní scény a kostýmy pro
Národní divadlo, pro Divadlo Vlasty Buriana a několik dalších českých divadel.78
Nejdůležitější scénografickou prací byly však Ladovy návrhy scén a kostýmů pro
Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany. Výsledek ale veliká očekávání nenaplnil. Kritika
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byla příliš přísná, hlavně co se týká přátel Františka Kysely, který byl pokládán za
zakladatele české moderní scénografie už od roku 1914 a který v roce 1924 zinscenoval
celý cyklus k vytvoření Smetanových oper.
V roce 1935 byl Josef Lada odvolán z pozice redaktora v časopisu Kvítko, což byla pro
něho veliká rána. Z důvodů takových, že přílohu dělá až „příliš lidově“.79 Na toto období
vzpomíná i ve své knize Kronika mého života.
V roce 1936 publikuje v Pražském ilustrovaném zpravodaji dva rozsáhlé dětské seriály.
Dobrodružství psa Kuldíka a Dobrodružství Tondy Vyskoče.
V politicky složitém roce 1939 Josef Lada maluje své první zobrazení hastrmana na obraz,
který tvoří pro svého přítele Petra Křičku. Tento motiv se stává Ladův nejoblíbenější. I
když tato pohádková bytost většinou symbolizuje zlo nebo nebezpečí, v Ladově podání je
ale hastrman něčím polidštěný a nejde z něho taková hrůza.
Ve stejném roce vydává také knihu Bubáci a hastrmani. Tyto pohádky vyprávěl svým
dětem a napsal tuto knihu proto, aby si ji mohly přečíst i ostatní děti. Vzápětí takto
podobně vzniká i další knížka s názvem O Mikešovi, o kocourkovi, který mluvil. Byl to
černý kocourek, kterého Lada dříve měl, a svým dětem vyprávěl, jak ho učil mluvit, a
ostatní kamarádi mu ho mohli jen závidět.80
V roce 1940 vychází v Českém slově na pokračování pohádka O statečné princezně, kterou
Lada ilustroval a napsal k ní text. Josef Lada dále uveřejňuje vánoční kresbu či kompozici
složenou z devíti menších kreseb. Jedná se o typický ladovský vánoční kaleidoskop.
V redakci Českého slova zároveň Josef Lada ukončuje zaměstnanecký poměr po
devatenácti letech spolupráce. Své kresby publikuje dále v deníku Venkov, především
v příloze Venkov dětem. Deník mu vyhovuje svým názvem i složením celé redakce, jejímiž
členy byli například Karel Koval a jeho dávný přítel Kolman Cassius.
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Tento rok byl tedy pro Ladu velmi důležitý, protože svůj čas začíná věnovat hlavně své
volné tvorbě, ve které se kvalitativně významně zlepšuje. Objevují se v ní nové prvky a
zvláštně jiná atmosféra, kterou do té doby Josef Lada ještě nepoužil.81
Nedělní Venkov v roce 1941 zobrazuje Ladovu dvoubarevnou, celostránkovou kresbu
Leden – Nový rok. Po celý rok 1941 tak vycházejí jednotlivé charakteristiky každého
měsíce. Tyto kresby v originále se stávají vrcholy Ladova umění.82
O rok později, v roce 1942, Josef Lada vydává svoji knihu Kronika mého života. Tato
kniha vyšla v dobách tří různých politických režimů, z toho ve dvou diktaturách. Lada
přesto text nikdy neměnil a nijak ho podle různých společensko-historických okolností
nepřizpůsoboval. Ve své knize popisuje různé okamžiky svého života. Svůj osobní život do
toho ale nijak nezačleňuje. Z některých vět jako čtenář vnímám jeho znepokojení nad
přicházející moderní dobou, která znamenala prudký nástup techniky a různých nových
vynálezů, které lidem spíše škodily, než aby jim prospívaly.
Tento rok se také stala velmi nemilá událost. 29. října 1942 Josefu Ladovi přišel příkaz od
Wolframa von Wolmara,83 že je zakázáno referovat o všech kresbách, jejichž byl autorem.
Není úplně jasné, proč tento příkaz platil pouze na kresby. V letech 1943 – 1945 Lada
nevydává knihy se svými ilustracemi a nevystavuje svá díla. Přesto se Ladovi podařilo
během toho roku vydat ještě několik knih pro dospělé, ale také knížky pro děti, například
Českého Honzu od Jiřího Horáka, už potřetí, nebo Veselý červenec od Břetislava Mencáka.
V roce 1943 Lada maluje jeden ze svých nejpopulárnějších obrazů Rvačku v hospodě.
9. září 1947 je Josef Lada jmenován vládou Československé republiky národním
umělcem.84 Druhého dne dostává také gratulační list od předsedy tehdejší vlády Klementa
Gottwalda.
Začátkem roku 1948 jsou v prodeji dva první kalendáře s ilustracemi Josefa Lady. Jeho
práce se také objevily na Všeslovanské zemědělské výstavě, kde vystavuje obrazy
s motivem vesnice tehdy a nyní. Domnívám se, že moderní technické vymoženosti se mu
81
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na venkově příliš nezamlouvaly, ačkoliv jejich uplatnění, které znamenalo zejména
ulehčení těžké fyzické práce, chápal. Pokud tedy vesnici maloval, nesměl zapomenout na
traktor či nějaký jiný nový mechanismus a poukázat tak na moderní přísloví „Pokrok se
nedá zastavit!“. Jedná se například o obraz, který Josef Lada nazval Jaro na vesnici. Snažil
se zde o moderní zpracování a doprostřed typické ladovské vesnice umístil traktor.
Myslím, že právě tady můžeme u Josefa Lady pozorovat již výše zmiňovanou nelibost vůči
přicházející době a jejím novým technickým vymoženostem, kterých se snaží v
nadcházejících letech vyvarovat a které instinktivně vnímá jako něco nedobrého, co
narušuje přirozený řád.
Tento rok maluje Josef Lada svůj nejlepší obraz nazvaný Před bouří a věnuje ho své
manželce. Další obraz věnovaný Ladově manželce je obraz malovaný kvašem nazvaný
Krajina před bouří. Alena Ladová se ve své knížce k tomuto obrazu vyjadřuje jako
k jednomu ze tří smutných, které její otec namaloval.85
V letech 1948 – 1955 Josef Lada spolupracuje s filmem. Pracuje na kresleném filmu, na
výpravě k hraným filmům nebo na dokumentárních filmech o něm.86 Prvním takovým
celovečerním hraným filmem byly Hrátky s čertem, který režíroval Josef Mach, autorem
předlohy byl Jan Drda. Celá scéna a vytvořené kostýmy jsou dílem Josefa Lady.
V roce 1949 namaloval Lada obraz Hastrmanův podzim, který se výrazně liší od těch
ostatních hastrmanů, které maloval dříve. Hastrman sedí na stavidle a smutně se dívá do
podzimního lesa, před ním teče jen nepatrný potůček vody. Můžeme se domnívat, že
postava hastrmana zobrazuje ve skutečnosti Ladu. Lada v této době, kdy mu zemřela
mladší dcera Eva a v roce 1951 i žena, moc radostné obrazy nemaluje. Potvrzují to i jeho
přátelé. Na smrt své ženy bezprostředně reaguje namalováním obrazu Smutná rusalka.87
Hana Ladová, která se nikdy nesmířila se smrtí své mladší dcery, zemřela ve věku 63 let.
Mezi starší dcerou Alenou, která zřejmě zdědila výtvarné vlohy po svém otci, a osamělým
Josefem Ladou se vytvořilo silné pouto nejen rodinné, ale i kolegiální, kdy se oba ve své
výtvarné činnosti podporovali a vzájemně si radili.
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V roce 1950 spolupracuje Lada s Nakladatelstvím dětské knihy SNDK (dnešní Albatros) a
vytváří nové barevné ilustrace ke svým knihám.88
V roce 1954 Lada zveřejňuje několik svých nových děl na kolektivních výstavách či
ilustruje titulní stránku časopisu Výtvarná práce s básní Františka Hrubína Máji, máji,
zavoň kvítím. Nové obrazy se také představí ve Výstavní síni Mánes, kdy anonymní autor
referátu o Ladových dílech napsal, že „přesvědčil opět o nevysychajícím prameni své
inspirace a při vší ustálenosti jeho výrazu nalézá i některé nové „rysy“.
Točí se i „ladovské“ filmy, při kterých Lada spolupracuje, například na krátkém
animovaném snímku E. Hofmana Bystrouška vyvlastňuje. Základem tohoto filmu byly
kresby říkadel z Lidových novin. 89
Autorem tří krátkých animovaných filmů na motivy Dobrého vojáka Švejka je Jiří Trnka,
který vytváří loutky přesně podle Ladových kreseb, tudíž s nimi byl Lada spokojen.90
V tomto roce namaloval Josef Lada technikou kvaše zajímavé dílo Jaro. Zajímavý byl
obraz v detailu, ve kterém se Lada snažil vyjít vstříc kritikám, které volaly po znázornění
současnosti, a nakreslil děti v obyčejných šatech, které se právě prodávaly v obchodech.
Postavy dětí byly tedy zbaveny jeho oblíbených doplňků, jako jsou třeba dřeváky nebo
nádherné kroje.
V roce 1955 dostává veřejnost finální podobu Švejka, kterou ztvárnil Josef Lada. Toto dílo
vyjde kompletně i s barevnými ilustracemi a naposledy ještě za jeho života.
V roce 1952 maluje svoji představu pekla pro Dvořákovu operu Čert a Káča, kterou
nakonec využívá právě až v roce 1955, kdy toto téma překreslí do animovaného filmu
režiséra Václava Bedřicha. Za několik měsíců také navrhuje kostýmy a scény pro film
Hrátky s čertem scénáristy Jana Drdy a využívá tak všech námětů, které se dříve nevyužily.
V roce 1956 vychází kniha Jaroslava Seiferta Chlapec a hvězdy s Ladovými ilustracemi.
Rok 1957. V závěru života Josefa Lady je spojeno jeho dílo s dílem Jana Drdy. Nejenom
filmem Hrátky s čertem, ale také Českými pohádkami, které Lada ilustroval, a staly se tak
88
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jeho dílem posledním. Poslední obraz, který Josef Lada namaloval, patří mezi tři
nejsmutnější, které za svůj život vytvořil. Jmenuje se Hastrman v zimě. 91
14. prosince 1957 náš národní umělec Josef Lada zemřel. Je pochován na Olšanských
hřbitovech v Praze.

1.3 Josef Lada a jeho svět, shrnutí

Josef Lada si vytvořil svůj vlastní pohled na život, který jako by vedl jeho štětec, a tím byl
tak jedinečný. Svou inspiraci čerpal ze svých dětských let, kdy svobodné chvíle her byly
pro děti vzácné a vnímaly je, troufám si tvrdit, jinak než současné děti. Žil tím, co se děje
právě teď. Neprobouzel se zřejmě s vědomím, kolik zájmových kroužků musí ten den
stihnout. Měl schopnost najít, vnímat a prožívat chvíle, které mu svět nabízel, i když nežil
nikdy v přepychu. Snad i proto je většině z nás jeho tvorba ještě bližší a milejší. Z těchto
okamžiků svého dětství vycházel po celý svůj život. Jaký paradox pro současného člověka,
který přesně totéž hledá v současnosti, ovšem u cizích vzorů92, nejlépe ve virtuálním světě,
aniž by si uvědomil hodnotu toho, co se mu podbízí skoro denně, například jako potisk na
vánočním papíru.
„Chalupa s doškovou střechou, kde se před sto dvaceti lety narodil, se na jeho obrázcích
nestala symbolem bídy a zaostalosti, ale znakem domova, světa harmonie, životních jistot a
pozitivních hodnot. Metamorfózu všedního v kouzelné uměl nejen osobně prožívat, ale také
přesvědčivě tlumočit.“ 93
Josef Lada byl velmi pracovitý a suverénní kreslíř. Svou osobitou tvorbou poznamenal
mnoho výtvarných oblastí. Významnou součástí jeho života bylo ilustrování Haškových
Osudů dobrého vojáka Švejka. Stal se tvůrcem originálních dětských knih a malířem, který
se vrací do svého světa dětství plného radosti, životního klidu a harmonie. Ne že by to tak
bylo, ale on to tak viděl, budu-li parafrázovat slova Bohumila Hrabala. Svou tvorbou
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důrazně zasáhl i do moderní české karikatury. Netýkalo se to pouze karikatury, ale také
knižní tvorby, ilustrace, plakátů, reklamy a dokonce i scénografie.
„Josef Lada je obdivuhodný především tím, jak se jeho umění jako jakýsi bacil dokáže mezi
Čechy šířit. Není snad nikdo, kdo by jeho obrázky neznal a nebyl je schopen identifikovat,“
konstatoval Tomáš Pospiszyl nad Ladovou výstavou, která se konala na podzim roku 1998
v Jízdárně Pražského hradu.94
Ve své výtvarné činnosti používá Lada jednoduché prostředky, jako jsou základní barvy,
plošnost, výrazná obrysová linka a předměty zobrazené jednoduchým znakem. Tyto
principy jsou velmi příznačné pro kresby dětí, ale i pro moderní malíře v prvním desetiletí
dvacátého století a jejich tvorbu. Například pro malíře jako Picasso nebo Derain.
Domnívám se, že jedinečný charakter tvorby Josefa Lady spočívá v tom, že svoji
dokonalou řemeslnou schopnost zachytit na plátně reálnou skutečnost spojil se svým
jedinečným osobním vnímáním světa, nepodlehl významně cizím tlakům a vzorům a
ponechal si svoji osobní i tvůrčí svobodu.
U Josefa Lady můžeme hledat jakýsi návod, který nám pomůže zorientovat se v dnešním
výtvarném umění. Lada si vytváří svůj svět i přesto, že se výtvarně vzdělává, je v kontaktu
s dobovými uměleckými trendy. Sleduje je, zabývá se jimi, ale nepodléhá jim. Z vlastní
zkušenosti vím, jak je toto těžké. V jeho světě mají věci pevné obrysy, mají svůj vnitřní řád
a klid a probíhají v souladu se základními životními pravidly a samozřejmou jedinečností
přírody.
Lada není naivní umělec, jak se v některých jeho dílech může zdát, například v zimní
krajině s padajícím sněhem. „…pouze kreslíř, jenž pro složité věci hledá tu nejlepší
možnou výtvarnou zkratku, a malíř, který v umění nachází svět volnosti, jde důsledně
vlastní cestou a neohlíží se na konvence.“ 95
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2

Výtvarná a literární činnost Josefa Lady

2.1 Ilustrace Josefa Lady pro děti

Nyní se zaměřím na Ladovy ilustrace pro děti. Upozorním na ta nejzajímavější a
nejoblíbenější díla z knih a pohádek pro děti od Josefa Lady. Pokusím se tak poukázat na
to, proč Ladovy ilustrace a knihy v žádném případě neupadly v zapomnění.
Domnívám se, že Ladovy ilustrace mají své pevné kořeny v křesťanské tradici. Z jejího
jasně daného řádu, stanovených pravidel a historické zkušenosti vychází lidová moudrost,
která se řídí svým selským rozumem.
Už jsem zmiňovala, že se Josef Lada ve své rané výtvarné činnosti velmi inspiroval stylem
ilustrací Mikoláše Alše, ale také třeba i Adolfem Kašparem. Lada sám to nijak nepopíral.
V jeho prvních publikačních pokusech se projevily i vlivy secese, ale také vlivy kreslířů ze
Simplicissima96. Jeho styl se velmi rychle vyvíjí a mění.
Zadíváme-li se pozorně na ilustrace pro děti, je jasné, že právě v nich Lada využívá jasnou
nelomenou barevnost. Lada čerpá ze své vlastní zkušenosti. Dobře ví, že se dětem líbí
veselé, čisté, výrazné a jasné barvy, dynamičnost a pohyb v kresbách. Snaží se vše více
zdobit, jen aby se ilustrace dětem co nejvíce líbily. Mezi ilustracemi pro děti a ilustracemi
pro dospělé vnímám velký rozdíl. Pro dospělé vytváří ilustrace spíše střídmější. To je
patrné například i z jeho komiksů, karikatur a kreslených seriálových vtipů, které
publikoval v Šibeničkách nebo v Humoristických listech. Orientuje se spíše na
jednoduchou obrysovou kresbu a na jednoduché, přitom výstižné a vtipné zachycení
výrazu. Jednotlivé postavy jsou zobrazeny velmi jednoduše, bez stínování, často v
jednobarevném provedení nebo jen pevnou černou linkou.
Ladovy ilustrace pro děti jsou tématy a náměty určeny hlavně pro nejmladší a mladší
dětské publikum. Lada ilustroval také povídky ze života dětí. Více se ale zajímal o
pohádky a zejména také o folklór.
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Jeho první dětské ilustrace se objevily v knize s názvem Pohádka o Honzíčkovi a
zlatovlasé Isole od Jaroslava Havlíčka v roce 1906.97 V bohatě ilustrované knize jsou
zobrazeny typické postavy známých pohádek, například Honza či zlatovlasá panna.
Ilustrace mají v sobě ještě náznaky nejistoty a začátečnické opatrnosti. Obrázky nám už ale
prozrazují Ladovu mimořádnou pečlivost, smysl pro detail a velkou fantazii.
V období 1923 – 1935 kreslí Josef Lada ilustrace, které doprovázejí dětské příběhy
v knížkách (Bruno, čili dobrodružství německého hocha na české vesnici, 1930 od Marie
Majerové nebo Jak Honzíček hledal Filipa od Jaroslava Hlouška, 1930).
V roce 1923 Lada ilustruje knihu pohádek O překrásné Alenušce, o moudrém pasáčkovi a
jiné pohádky od Julie Brožové – Malé. Recenze na Ladovy barevné, někdy snad příliš
dekorativní ilustrace poukazovaly ale na stálé tíhnutí ke karikatuře. Jako karikaturu
hospodyně, která přehání domácí úklid, ještě k tomu v domácnosti, která jí nepatří, a
obtěžuje tím skutečného pána domu jezevce, můžeme vnímat postavu lišky v pohádce
Proč se jezevec neoženil. Ale stejně tak je myslím možné vnímat jako jemnou satiru
samotný text Brožové – Malé. Z tohoto úhlu pohledu jsou pak Ladovy ilustrace velmi
podařené a trefné.
V podobném stylu jsou pak ilustrace v knize Pohádka o zlaté mušce od Luďka Kozla
z roku 1928. V knize, psané rýmovaným veršem, můžeme najít ilustraci s motivem
nemocné mušky, která leží v postýlce obklopena všemi svými hmyzími kamarády. Ačkoliv
se jedná vlastně o smutný výjev, díky celkové kompozici kresby (zářivě žluté slunečnice,
jasně modrá obloha za oknem, červené berušky s černými tečkami na krovkách, barevné
ploštice a cvrček skřípající na housličky, to vše zasazené do zdobného rámce) působí celá
scéna optimisticky, ne však podbízivě vesele.
Jednu z ilustrací této knížky měl Lada pověšenu ve své pracovně, kde měl jen pár svých
obrazů, a tuto kresbu.98
V Národních pohádkách od Boženy Němcové z roku 1926, které Lada doprovázel
několika svými barevnými i černobílými ilustracemi, je Lada už sebejistější a svou kresbu
a barevnost umí skvěle využít.99
97
98

Novotný, Ladova ilustrace (pozn. 49), s. 23.
Olič, Pavluch, Lada (pozn. 34), s. 245.

35

Na ilustracích v dalších dětských knihách, například v knize Jiřího Mahena Dvanáct
pohádek z roku 1918, můžeme pozorovat, jak Lada postupně směřuje k pevné figurální a
lineární jednoduchosti.
Pro knihu Václava Říhy Dvanáct pohádek z onoho světa, vydanou v roce 1921, vytvořil
Lada dvacet čtyři ilustrací. Největší ohlas vzbudila černobílá kresba Čertův úpis, která
přesně znázorňovala Ladovu představu, jak vypadá české peklo. 100 Lada sám ale s těmito
ilustracemi moc pokojený nebyl. Vyjadřuje se k nim, že byly příliš přeplněny čarami.101
Nejoblíbenějšími postavami Josefa Lady, nejenom jeho dětských ilustrací, jsou pohádkové
bytosti, které nesou svůj příběh, a Lada se jimi zabývá ke konci života nejčastěji i ve své
volné tvorbě.
Čerti
Pro Ladu jsou tato stvoření vlastně neškodná, až hloupá. Maluje čerty s určitou
jednoduchostí a ztvárňuje je spíše jako nešiky, nemehla, až s dobráckým, popleteným
výrazem, kteří mají rádi své teploučko a klid. Ve výrazu má tendenci je polidšťovat,
ačkoliv nezapomíná na typické čertovské atributy jako paznehty či kopyta na nohou,
dlouhé zahnuté rohy, mohutnou oháňku. Někdy je čert obutý a oblečený a to, že má každou
ponožku jinou, dětského diváka jenom pobaví. Jindy je zachumlaný do dlouhého huňatého
kožichu. Občas nechává Lada ukázat jeho nahé, mohutné, snad ohněm osmahlé tělo. Peklo
ztvárňuje v dětských ilustracích jako svým způsobem příjemné prostředí, kde se zatápí pod
kotlem pro hříšné duše a kde může přebývat za jistých okolností i člověk a může mu tam
být i dobře. Ovšem Ladovo Peklo (1921) na volném listu barevné litografie vypadá jinak,
mnohem děsivěji. I když ani tady se při pohledu na běsnící čerty, kterým nevěnuje
pozornost ani pes poklidně svačícího bači, neubrání člověk tichému úsměvu.
Bubáci
Bubáci a hastrmani patří k těm nejdůležitější námětům v Ladově tvorbě. Stali se námětem
celého jeho obrazového cyklu. V kontrastu ke svému předurčení jsou Ladovi bubáci
postavičky paradoxně hodné, veselé, působí mile a nevzbuzují žádný strach. Například ve
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výjevu, kde se setkává Červená karkulka s vlkem, je zřejmé, kdo má v dané situaci navrch.
Mlsně se olizující vlk vypadá spíše jako chudák loudil a Karkulka svým postojem s rukama
v bok dává s úsměvem najevo, že má situaci pod kontrolou. Stejně tak postava draka,
v jasných tónech červené, zelené, žluté a bílé barvy, působí vesele, jako by se usmívala, a
stateční mužové se mu neohroženě staví. Na titulní straně knihy Ladovy pohádky se drak
skutečně usmívá a zvesela hraje na strunný hudební nástroj.
Vodníci, hastrmani
Postava vodníka má v Ladově tvorbě, troufám si tvrdit, zásadní význam. Postavy
hastrmana se objevují jako samozřejmé v tvorbě pro děti. Ale významný prostor jim Lada
věnuje i na samostatných plátnech. V ilustracích pro děti se vodník objevuje v různém
barevném

provedení. Jako by jeho veselé barevné vyobrazení

symbolizovalo

dobromyslnost a ochotu člověku i pomáhat, naopak převažující zelená, často temného
tónu, s šedavým akcentem předznamenává vážnost situace. Na jiném obrázku můžeme
vnímat až přátelský vztah mezi lidmi a vodníkem, který sedí společně se všemi, dospělými
i dětmi, ve světnici, všichni mu naslouchají a ještě mu pozorně přistrčí vědro, aby mu měla
kam odkapávat voda ze šosu. Hastrman, který sedí na své smuteční vrbě a sám si šije
botičky a kabátek, působí téměř osaměle, a ne jako zručný, soběstačný „tvrďák“. Při
pohledu na výjevy, kde vodník pokuřuje klidně ze své fajfky a dívá se zádumčivě do
ztichlé krajiny, vzniká zvláštní směs pocitů. Jakéhosi klidu z vodníka jako postavy moudré
a vědoucí, současně neklidu z postavy, která velmi dobře ví o všech špatnostech a zlu,
které se skrývají v člověku, a má moc ho za to potrestat. Postavy vodníka bafajícího ze své
dýmky, zabaleného sice v kožichu, avšak uprostřed studené zimní noci, s ponurými
troskami rozpadlého hradu v pozadí jako by vyjadřovaly už jen tíhu a smutek někde
hluboko Ladovy duše.
Rusalky
Většinu rusalek namaloval Lada roku 1944 kvašem. Rusalky maluje jako krásné
plavovlasé dívky či tmavovlásky, s věnečkem ve vlasech, u rybníka, které jsou většinou
zády k divákovi, tančí nebo hovoří spolu s vodníkem. Mají postavy dobře rostlých
venkovských dívek. Horní část jejich těl je oblečena pouze do jejich dlouhých vlasů, od
útlých pasů přes pevné boky jim splývá sukénka snad ze stébel rákosí. Jsou bosy. I přesto,

37

že jsou vlastně nahé, nepůsobí v žádném případě jakkoliv podbízivě eroticky či hrubě.
Navíc u mnoha jejich podob Lada jakoby velmi nenápadně, nenásilně, ale výtvarně velmi
obratně zakrývá jejich ňadra. Na jednom z obrázků (Rozhovor rusalky s vodníkem, 1944) je
rusalka zachycena i s obnaženým poprsím, ztvárněným velmi jemně. Nelze říci, že by snad
tento výjev měl nějaký skrytý erotický podtext. Naopak může v divákovi vyvolávat spojení
s Rusalkou Jaroslava Kvapila, která se obrací v zoufalství ke svému tatíčkovi Vodníkovi
v opeře Rusalka Antonína Dvořáka (Národní divadlo, 1901). Podobně jako Kvapilova
Rusalka nedokáže nalákat proradného prince do jisté záhuby v bažinách, ani Ladovy
rusalky nepůsobí jako zlé bytosti, kterých by se lidé měli bát.
Jiná rusalka (Rusalka u mlýna, 1944) je velmi podobná té, kterou Lada maluje v roce 1951
s názvem Smutná rusalka, která je ale bezprostřední reakcí na smrt jeho ženy. I když se
obě postavy liší pouze v detailech (smutná má více skloněnou hlavu, zachycena z profilu,
s jednou nohou méně pokrčenou), můžeme z obrazu Smutná rusalka cítit bolest, kterou
nesmírně citlivým vedením štětce Josef Lada při ztvárnění své smutné rusalky, jejího
držení těla a okolní přírodní scenérie do obrazu vložil.
Domnívám se, že na některých jiných obrazech je možné všimnout si odlišného pojetí
postav rusalek. Rusalky jako dívky, k jejichž kráse a půvabu jejich autor nezůstává
netečný. Zejména obraz Čert a rusalka z Mahenovy knihy Dvanáct pohádek (1918)
můžeme vnímat jako souboj něžné nevinnosti s přímo ďábelským svůdníkem. Zatímco
rusalčinu čistotu jako by symbolicky podtrhovala i bílá barva jejích šatů, postava čerta
rozhodně nepůsobí jako dobrácký, neškodný popleta. Možná se však nejedná o postavu
rusalky, ale spíše anděla. Třeba chtěl jejími andělskými křídly Lada vyjádřit věčný střet
dobra a zla, který se děje ne jenom v pohádkách.
Ve stejné knize nalezneme také ilustraci pod názvem Student a rusalka, kdy aniž bychom
znali děj pohádky, je z obrázku jasně patrné, že rusalka je ta, která si vede studenta
omámeného jejím půvabem, který jako na důkaz své oddanosti rusalce nese v ruce kvítek
z květinového věnce, který má rusalka kolem pasu. Myslím, že zde Lada nedokáže popřít
své schopnosti brilantního satirického kreslíře.
Samozřejmě nelze zapomenout ani na Ladův veselý svět jeho oblíbených zvířátek.
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Kocour Mikeš
Kocour Mikeš je jeho nejznámější a nejslavnější pohádková postava, jejíž popularita a
oblíbenost trvá dodnes. Jako uhel černý kocourek, který se naučil od svého kamaráda
Pepíka mluvit, se naučí také chodit po dvou jako lidé. Spolu s Pepíkem zažívají plno
příhod a Lada ho zobrazuje jako hodnou a veselou postavičku. A protože chodí jako
člověk, má i boty jako člověk. A taky hůl, kabátek, čepici a raneček, když vyrazí do světa.
I když je kocourek černý, nepůsobí smutně. Černou barvu vyvažuje jeho dobromyslný
výraz a obvykle veselá barevná okolní kompozice.
Chytrá liška
Chytrá liška se velmi podobá kocourku Mikešovi. V tom, že se také naučila mluvit od lidí.
Dokáže číst a psát a doprovází ji plno veselých příběhů. Na obálku své knížky O chytré
kmotře lišce ji Lada zachytil, jak si lišácky vykračuje v zeleném mysliveckém obleku, s
kamizolkou na hlavě, s flintou přes rameno a se svou největší ozdobou huňatým liščím
ocasem.
Malou lištičku přinese do Hájovny U pěti buků svým dvěma dětem hajný. Růženka a Jeník
si s liškou stále hráli a ona se tak naučila rozumět lidské řeči. Nakonec z hájovny sice
odešla, ale svět lidí neopustila. Chtěla se podobat lidem a zajímaly ji věci, kterými si
člověk zpříjemňoval život. Ve své noře měla dokonce houpací křeslo.
Ladova liška je vskutku liška podšitá a jejímu autorovi se skvěle podařilo výtvarně
jednoduchou linkou přesně zachytit její chytrost, odvahu, vynalézavost a sílu. Ale také
schopnost citu a přilnutí k člověku.
Ačkoliv se v Ladových knihách a ilustracích pro děti objevují postavy, které představují
podle pravidel klasické pohádky buď dobro, nebo zlo, on je tak výtvarně nevyjadřuje.
Tento můj pohled potvrzuje i Šmahelová, když říká, že „Josef Lada se v pohádkové tvorbě
zaměřuje na obměnu typicky formálních znaků pohádkového žánru.“ 102
Jeho postavy nejsou černobílé. Hloupá kočka se dokáže naučit mluvit a zlý vlk se z lásky
ožení. Lada není mravokárce, a přesto vychovává, nekáže, ale ukazuje. Nechává děti, aby
si prostřednictvím jeho výtvarného vidění samy uvědomily, že v každé bytosti je ukryta
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potřeba, ale i schopnost lásky a soucitu. A dělá to způsobem veselým a pro děti, snad i pro
dospělé, srozumitelným dodnes.
Domnívám se, že tato skutečnost je dalším z důvodů, proč je Ladovo dílo mezi dětmi
aktuální i dnes.

2.2 Knihy Josefa Lady pro děti

V této části práce uvedu nejznámější knihy Josefa Lady, které si děti opakovaně samy
žádají. Dokazují to opětovná vydávání knih, jejich vysoká prodejnost a převádění do
podoby animovaných filmů či audionahrávek nebo v současné době zhlédnutí těchto
animací na oficiálním internetovém serveru YouTube. Jedná se o knihy oceňované i
odbornou společností, která je vyznamenala knižními cenami. Například cenou
Nejkrásnější kniha roku hned dvakrát, v roce 1958 a v roce 1960.
Josef Lada přikládá dětským knížkám velikou vážnost. Je si velmi dobře vědom, jak děti
příběhy v knížkách prožívají. Jak sám uvádí ve své knize,103 největšími a nejcennějšími
kritiky pro něho byly malé děti. Jedině od nich bral kritiku vážně a dával jim přednost před
dospělými. Snažil se co nejvíce všímat toho, co si nad jeho obrázky povídají. Co se jim
nelíbí a proč. Z toho pak Lada vycházel a snažil se to v příštích obrázcích zohlednit.
Věděl, že obrázky pro děti mají být veselé a barevné, spíše v plochách a v jemných,
světlých tónech. Barvy nesmějí být křiklavé a plochy zbytečně vypiplané. Byl si vědom i
potřeby správně zvolit výrazy jednotlivých postaviček. Neměly by být zlé nebo nějak
děsivé, snažil se v nich zobrazit charakter milosti a dobrosrdečnosti. Postavy se snažil
zachytit v pohybu. Děti mají rády v obrázkových knihách vše, co se hýbe a je živé.
Všechny různé činnosti, zaměstnání a práci. Lada věděl, že když dokáže namalovat
obrázek, který děti vyprovokuje k pohybu nebo ke hře, je to pro ně „nejmilejší a
nejvýchovnější“. Byl rád, když jeho dcery Alenka s Evičkou s jeho knížkami usínaly a
znaly každý verš nazpaměť.
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„…šťastné chvíle dětství jsou vlastně tím nejkrásnějším a nejvlivnějším ze všeho, co člověk
ve svém celém a často dost krušném životě prožije.“104
Svoji první knížku pro děti vydal Josef Lada v roce 1910. Nese název Moje abeceda. Stala
se jeho prvním pokusem o dětskou knihu.105 Obsahovala dvacet dva barevných ilustrací.
K textu mu posloužila národní říkadla. Do druhého vydání v roce 1923 Lada všechny
ilustrace překreslil. Lada poprvé používá svoji jednoduchou obrysovou linii. O této změně
ve svém výtvarném postupu mluví v roce 1947 v devátém čísle časopisu Polytechnická
výchova. Jinými slovy zde říká, že vynalezl jednouchou „moderní“ formu. U svých kolegů
ale žádný obdiv nevzbudil. Jeho nová forma totiž měla tendenci provokovat, podobně jako
obrazy tehdy moderních malířů, které se začínaly nově objevovat na výstavách.
Tato kniha měla u dětí veliký úspěch. To Ladu povzbudilo do další práce a pouští se do
tvoření nové knihy pro děti.106
Svou druhou knihu pro děti vydává v roce 1913 pod názvem Kalamajka. Jako autor je na
desce knihy uvedený sice Josef Lada, ale autorem textů je Jaroslav Hašek. Uvádí
to alespoň informace v tiráži na zadní straně knihy. Kniha je převážně obrázková, obsahuje
dvacet čtyři Ladových kreseb. Na nich jsou zachyceny postavy řemeslníků i různých
jiných lidských povolání a k nim je připojena krátká vtipná básnička či anekdota. Texty
jsou obvykle čtyřveršové, s více či méně podařeným rýmem. Odhalují lidské slabosti a
lidskou hloupost veselým způsobem, který pobaví a rozesměje nejen nejmenší děti a
čtenáře, pro které je kniha určena. I když po jazykové stránce je možné textu vytýkat
mnoho nedostatků a chyb, jak ve svém článku v časopise Naše řeč uvádí Augustin
Doležal,107 jedná se o knihu, která se dočkala opakovaných vydání a je mezi dětmi
oblíbená dodnes.
Protože jsou obě tyto knihy určené těm nejmenším dětem, Josef Lada je několikrát
překresluje, aby byly dokonalé. V tom se zcela shodoval, aniž by to zřejmě o sobě
navzájem věděli, s výše zmiňovaným A. Doležalem. Ten ve zmíněném článku text
Kalamajky odborně rozebral, poukázal na všechny jeho nedostatky a povzdechnul si, proč
104

Josef Lada, Kronika mého života, Praha 1974, s. 343.
Ibidem, s. 241.
106
Olič, Pavluch, Lada (pozn. 34), s. 141 - 143.
107
Augustin Jar. Doležal, Naše řeč, ročník 21, 1937, č. 2 – 3, s. 61 - 64.
105

41

tak pěkné dílo po výtvarné stránce není dokonalejší i ve své jazykové správnosti, aby bylo
pro ty nejmenší dokonalým vzorem.
V roce 1919 se Lada opět vrací k prosté národní poezii a vydává další obrázkovou knížku
pro děti s názvem Vlkova svatba. Verše si vybral z Erbenovy sbírky Prostonárodních písní
a říkadel. Kniha obsahovala k veršům, umístěným obvykle na levé části dvojstrany, dvacet
čtyři barevných kreseb, na pravé části dvojstrany. Spojujícím tématem knihy je život
oblíbených Ladových postav ze světa zvířat. Opět se objevují statný vlk ve fraku a s
kloboukem, rohatá bílá koza s červenou mašlí jako nevěsta, na hostině spolu tancují ježek
s liškou a kočička s čuníkem, své spory řeší křeček se syslem. Pro všechny Ladovy zvířecí
postavy je typický jejich vzpřímený postoj. Myslím, že tímto výtvarným pojetím Josef
Lada lépe vtahuje malé děti do světa dospělých lidí.
Erbenovy verše Lada po nějaké době změnil, aby jim děti mohly lépe rozumět.
Z roku 1919 je další obrázková kniha pro děti Svět zvířat. Verše k obrázkům napsal Petr
Křička. Kniha obsahuje dvanáct celostránkových barevných ilustrací k básničkám
s výmluvnými názvy jako Osel diplomatický zmocněnec, Krokodýlí ohon či Zpěvavý spolek
Pějmír. Na zvířatech Lada zobrazoval jejich dobré nebo špatné vlastnosti a způsob života
přirovnával k jejich povoláním. „Jeden obrázek rád bych však vynechal v budoucích
vydáních: onen, na němž vlk číhá na ovečku. Ten jaksi ruší celkovou dobrou pohodu díla a
citlivější děti jej nemají rády; zakrývají jej při prohlížení knížky. Dítěti není obrázková
knížka chvilkovým rozmarem, jak se někteří rodiče domnívají, ale dítě knížky opravdu užije
až do roztrhání, jako šatů nebo bot.“ 108 Věděl, že děti zvířátka milují a napodobují je.
Pohádky pro děti začíná Lada pravidelně psát od roku 1931 a publikuje je v Radosti, dětské
příloze časopisu Lípa, kde zveřejnil také první díl pohádky O kocourkovi, který mluvil.
Knížka vychází až v roce 1934.
První díl nese název O Mikešovi. Postupem času roku 1936 vychází ještě další tři díly,
které se jmenují Do světa, Cirkus Mikeš a Kludský a také závěrečný čtvrtý díl s názvem
Zlatý domov. Příběhy o kocourku Mikešovi byly a stále jsou ty, které si děti oblíbily
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nejvíce. V roce 1936 kniha získala Rambouskovu cenu, která byla udělována za nejlepší
dětskou knihu roku.109
Kniha vyšla dosud čtrnáctkrát a čtyřikrát jako omalovánky, což jistě svědčí o stálé
oblíbenosti této knihy u dětí i jejich rodičů.110
V roce 1962 vyšel Kocour Mikeš v překladu německého spisovatele Otfrieda Preusslera
pod názvem Kater Mikesch. Geschichten vom Kater, der sprechen konnte a o rok později
kniha získala německou cenu za dětskou literaturu. Z německé verze byla přeložena dále
do dánštiny, angličtiny, italštiny, japonštiny, švédštiny a španělštiny.111
Kocour Mikeš byl také zfilmován. V roce 1971 jako animovaný televizní seriál v režii
Josefa Klugeho, podle scénáře Josefa Bruknera, který později dál s Josefem Ladou
spolupracuje jako autor vtipných básniček na Ladově Světě zvířat z roku 1984. Film byl
rozdělen do dvaceti šesti epizod. Jeho velké popularitě jistě významně napomohl i
nezaměnitelný hlas herce Karla Högera. Na filmu spolupracovala i Alena Ladová. Ale o
tom už Josef Lada nevěděl.112
Kocourek Mikeš si získal srdce nakonec všech diváků různého vyznání či rasového původu
poté, co se v jistém čase uklidnily spory kolem příběhu Kocour Mikeš straší. V této
epizodě někdo strčí kocoura do pytle a hodí ho na vůz. Ale nakonec se vše vysvětlí a
šťastně dopadne.
V současné době jsou jednotlivé epizody filmu k dispozici na největším internetovém
serveru pro sdílení videosouborů YouTube a jejich zhlédnutí se pohybují v řádech sta
tisíců, což jistě můžeme považovat za další potvrzení neklesající oblíbenosti a aktuálnosti
Ladova díla.113
Na vyprávění o kocourkovi Mikešovi navazuje Lada dalším zvířecím hrdinou, a to chytrou
liškou. Kniha se jmenuje O chytré kmotře lišce a vydaná byla v roce 1937.
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Lada se opět snaží sloučit realitu s dobrodružstvím a následně i pohádkovým světem.
Knihu doprovází třicet černobílých ilustrací.114
O významné zpopularizování příběhu o statečné a nepoddajné lištičce se zasloužilo opět
animované zpracování. Večerníček O chytré kmotře lišce natočil režisér Eduard Hofman.
Vypravěčkou je Jiřina Bohdalová.115
I tyto příběhy dosahují vysoké sledovanosti na YouTube a lze vysledovat, kolik zhlédnutí
jednotlivé příběhy mají. Podle toho patří epizoda Povedený rybolov s pěti tisíci sedmi sty
devadesáti třemi zhlédnutími k těm nejoblíbenějším.116
Na přelomu let 1938 – 1939 vydává Lada svoji další velmi oblíbenou knihu Bubáci a
hastrmani.117 Tento námět se stává pro Ladu velmi používaný i v jeho volné tvorbě, když
zasazuje vodníky a hastrmany do mnoha svých obrazů. Příhody, které se děly hastrmanovi
Brčálovi a malému hastrmánkovi Pulci a bubákovi Mulisákovi, který se cítí být od
ostatních odstrčený a „zneuznaný moderní dobou“, jsou prožity svým vlastním
vypravěčem. Josefem Ladou a zasazeny do rodného kraje kolem Hrusic.
Kniha nabývá nové aktuálnosti i v tom, že oba otcové, Brčál a Mulisák řeší podobné
problémy jako někteří rodičové dnes v době takzvaných „mamánků“. Brčál a Mulisák by
po pár set letech poctivého řemesla už chtěli na odpočinek, ale jejich synkům, Pulci a
Bubáčkovi, se do učení moc nechce a stále nejraději vyhledávají jen různou zábavu pro
zpestření svého života.
V Albatrosu vyšlo v roce 2010 desáté jubilejní vydání.118
Na motivy Bubáků a hastrmanů vznikl v roce 1999 také ladovský večerníček v režii Pavla
Kubanta. Vypravěčem je Josef Somr.119
Další pohádková kniha byla vydaná v roce 1939 s názvem Pohádky naruby, inspirovaná
příběhy od Boženy Němcové. Lada přenesl tyto tradiční pohádkové příběhy do své vlastní
verze a převyprávěl je po svém.
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Na knihu se sesypala kritika, která upozorňovala na to, že Ladovy ilustrace se stávají
„kreslířsky stereotypními“. Lada tato díla věnoval ale dětským čtenářům, kteří jistě ocenili
Ladovu formu, o které věděl, že se dětem líbí a dokáží na ni reagovat. Ladův hlavní cíl byl
především ten, aby jeho ilustrace nebyly nijak podbízivé, ale srozumitelné.120
Pohádky na ruby a Nezbedné pohádky jsou názorným příkladem Ladovy schopnosti
humorně parafrázovat známé příběhy pohádek. Klasické pohádky se snaží přenést do úplně
nového děje. Staly se tak pro něho předmětem i cílem parodické proměny. Lada se tak
zabývá protikladnými významy, které se v pohádkách odehrávají. Například když jde
statečná princezna vysvobodit svého Honzu, který byl omylem odnesen do pekla.121
I dnes se děti rády zasmějí v pohádce O statečné princezně, kde princezna Máňa
zachraňuje Honzu z pekla, nebo v pohádce O zázračném jablíčku, kdy hloupý Honza při
vysvobození rohaté princezny poplete, co může.
Dokladem stálé oblíbenosti a aktuálnosti jsou nejen opakovaná vydání těchto pohádek,
například v nakladatelství Albatros byla kniha vydána celkem sedmkrát, naposledy v roce
2012,122 ale třeba i cyklus čtení na ČT:D, televizní stanici pro děti, kde Nezbedné pohádky
ožívají v podání vypravěče Josefa Dvořáka.123
Podle Šmahelové jsou pohádky od Josefa Lady ještě něčím výjimečné, jiné. Pohádkové
postavy srovnává s těmi venkovskými, a poté je v tomto typu i zobrazuje. Krále kreslí
velmi obyčejně, sudičky jsou jako tety, které se nezastaví v povídání o všem možném, a
královny jsou „panímámy“. Pohádky také zasazuje do kontextu moderní doby. Například
princezna jezdí autem nebo si drak lakuje své nehty na růžovo. Ladovo experimentování
ale nijak nezasáhlo do tradiční pohádkové ideologie. Hlavními aktéry v pohádkách u Lady
zůstávají zvířátka, jako je Chytrá liška nebo kocourek Mikeš, ale také pohádkové bytosti
jako jsou bubáci a hastrmani.124
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Holešovský si všímá, že Lada zasazuje své pohádkové bytosti do skutečného venkovského
prostředí, bez náznaku pohádkového přepychu.125
V roce 1952 vychází kniha Josef Lada Dětem. Kniha je vydávána dodnes, naposledy
v Albatrosu v roce 2017. Nakladatelství Albatros ji na svých oficiálních webových
stránkách označuje jako „nesmrtelnou knížku pro děti“.126 Ladovy ilustrace, plné
obvyklých zvířátek českého venkova a svérázných postav, které si ponechal Josef Lada ve
svých vzpomínkách na rodné Hrusice, našly velmi šťastné spojení s verši takových
básníků, jako byli Jaroslav Seifert a František Hrubín. Kniha obsahuje i lidová říkadla,
bajky a Ladovy vzpomínky na dětství strávené v Hrusicích.
Na oficiálních webových stránkách internetového prodejce knih Knihy Dobrovský píší
čtenáři, kteří si tuto knihu zakoupili, své „recenze“. Jedna z nich mluví za všechny:
„Krásná kniha, milovala jsem ji už jako malá, teď ji čtu svým dětem a jsou taky nadšené.
Skoro nevěří, jak se dřív žilo. Doporučuji a Ladovy obrázky jsou samozřejmě vtipné a
nádherné.“
Nejenom tyto uvedené knihy Josefa Lady, ale i mnohé další, například Ladův Veselý
přírodopis (1952), Erbenova Národní říkadla (1930) či Veselé učebnice (1977), jsou mezi
čtenáři stále oblíbené a vyhledávané, jak je možné z výše uvedených odkazů dohledat.
Autory komentářů k Ladovu dílu zveřejněných na výše uvedených odkazech jsou dospělí
lidé a o své dětské zkušenosti ze setkání s Ladovými knihami se vyjadřují velmi
pochvalně, což lze jistě vnímat jako oblíbenost Ladova díla napříč generacemi.

2.3 Josef Lada v uměleckém kontextu, shrnutí

Josef Lada je moderním umělcem už právě kvůli své svobodě. Je to zároveň ilustrátor
v tradičním slova smyslu a vychází z kreslířské a malířské podstaty díla. Lada byl
ilustrátorem, karikaturistou, scénografem a malířem. Mnohdy dokázal toto všechno
propojit pouze v jednom jediném díle.
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Co ho ale vlastně formovalo na jeho umělecké cestě? Jak mohl dojít k takové výjimečnosti,
dokonalosti a typičnosti svého projevu? Když shrneme své postřehy od vývoje jeho
laických začátků až do dnešních let, můžeme najít odpověď. Podle Novotného je to díky
jeho výjimečné paměti, kdy si Lada pamatuje vše krásné jak citově, tak i vizuálně. Dokáže
se rozveselit nad úplnou maličkostí, například nad ptáčkem nebo dřevěným koníkem, kteří
se později objevují v jeho kresbách. Ve své výtvarné činnosti využívá také své vzpomínky
na klukovské příhody, hry s kamarády, život ve vesnici a přátelství se zvířaty, se kterými je
ve velmi blízkém vztahu už od malička. Novotný dále uvádí, že činnosti, které se dějí ve
čtyřech ročních obdobích, ve dne i v noci, a celý svůj intenzivně žitý život Lada bedlivě
sleduje a vnímá. Ukládá si do paměti každý detail všeho, co uvidí. Výraz kdejakého
člověka, ptáčka, malého brouka nebo obyčejný předmět, kterého si plno lidí ani
nepovšimne. Všeho si všímá a vše detailně pozoruje. To pak přenáší i na svá umělecká díla
Jinou důležitou skutečností, která dopomohla Ladovi k tak úžasné formě zobrazování, je,
že byl samouk. Není to ale nic, co by Ladu mělo znehodnocovat nebo podceňovat. Naopak.
Došel si ke svému cíli úplně sám a uchoval si svoji jedinečnost.
K dalším faktorům patří jeho úcta ke kultuře, humor, váha slova, vztah ke knize a
výtvarnost jako samozřejmý základ jeho tvorby.127
Lada byl někdy kritizován ve své ilustrační tvorbě, bylo tomu tak spíše na jeho začátcích a
jen díky tomu, že nebyl porozuměn. Lada byl úžasný a nenapodobitelný, ač se mu plno lidí
snaží jenom přiblížit, nikomu se tak nepovede. Vznikl by z toho pouhý padělek, bezcenná
replika. Lada byl jedinečný a zůstává jím dodnes.128
Domnívám se, že existuje ještě další skutečnost, která je zřejmě důvodem výjimečnosti a
ojedinělosti díla Josefa Lady. A tou byla jeho nemoc, neurastenie. Nemoc, které se v době
života jeho maminky, ani v době života Josefa Lady běžně nevěnovala přílišná odborná
pozornost. Nemoc, na kterou se neumírá, ale s níž se velmi špatně žije. Jako by šel člověk
světem s nasazenými brýlemi, díky kterým vidí a vnímá všechno mnohem intenzivněji,
citlivěji a ostřeji než většina ostatních. Krásný byl svět přes tyto brýle jen v dobách Ladova
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dětství. Když se poutníkovi Ladovi v dospělosti brýle posunuly, stejně tak ostře a jasně
viděl a vnímal všechny nedokonalosti světa dospělých.
Krásný pocit bezpečí a bezstarostnosti má s obdobím dětství spojeno mnoho z nás. Ale jen
málokdo je schopen v době dospělosti rozpoznat a uvědomit si, v čem spočívala ta
samozřejmá krása bytí. Zvláště pak u Lady, kdy jeho rodina byla chudá, všichni museli
tvrdě pracovat, a přesto ani na studia nebylo dost peněz… Svět dospělý, současný, moderní
je, viděn těmito brýlemi, nelaskavý, zlý a pokrytecký, plný lidské malosti, pýchy a touhy
po moci. Je to svět, ve kterém není člověku dobře, ve kterém se člověk cítí osamělý, a
proto stejně jako Josef Lada utíká do světa laskavosti, přirozeného řádu, pokory a prosté
radosti z obyčejného žití. Ne každý, kdo má sloní paměť, se stane výjimečným umělcem.
Ten, který skutečnost dokáže vnímat emočně tak intenzivně, jako ji vnímal Josef Lada, ale
třeba i Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal, dokáže vytvořit dílo tak výjimečné, že se svět, do
kterého pro útěchu utíká duše umělce, stane světem stále vyhledávaným mnoha dalšími a
dalšími lidmi, diváky, posluchači, čtenáři.
Svět na přelomu 19. - 20. století. To jsou psychoanalytik, průzkumník lidských duší
Sigmund Freud. První filmová představení bratří Lumiérových. Centrum umělecké scény
na Montmartru a varieté Moulin Rouge. Moderní Olympie Paula Cézanna následovaná
Avignonskými slečnami Pabla Picassa. Múzy a fobie Gustava Klimta či nekonvenční
pohled sochaře Gustava Rodina.
Považuji Ladův vztah ke všem modernistickým snahám za zcela unikátní. Jeho dílo se
vyznačuje smyslem pro detail, nikoliv pro záměrnou dekorativnost. Ladovy obrazy
rodného venkova jsou plné přírodních scenérií, ne však stylizovaných rostlinných motivů.
Nepodléhá ani opačnému trendu, strohému purismu, a ponechává svým objektům přesně
to, co jim náleží. Nesnaží se o zachycení prchavého okamžiku, a přesto vytváří jedinečné
děje odehrávající se pouze teď a tady. Nevyužívá lidské tělo jako nástroj k vyjádření
emocí, přesto jsou jeho postavy vroucí a plné vnitřního prožitku a výtvarně zpracovány
tak, že vyjadřují přesný reálný výraz, a to bez jakéhokoliv zásahu moderní počítačové
technologie hojně využívané dnes.
Snad může být nazíráno Ladovo dílo v kontextu výše zmíněných jako konzervativní.
Avšak tím, že vychází z toho, co našel ve svém dětství, a tím, že základem jeho tvorby je
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poctivé řemeslo, kterým člověk bezprostředně vyjadřuje svůj vztah ke světu, je Ladovo
dílo nejen hluboce pravdivé, ale právě proto i stále aktuální.

Didaktická část
3

Struktura výtvarné činnosti

Téma: Josef Lada, Čtvero ročních období (1940)
Aktéři: třída 4. B, 17 žáků, Základní škola Jindřichův Hradec V
Námět: Čtvero ročních období – dětské hry na jaře, v létě, na podzim, v zimě
Koncepty: ilustrace Josefa Lady, dětské činnosti, rozdílnost, srozumitelnost, porovnání,
uvědomění si
Záměr: Zamyslet se nad činnostmi, které běžně konaly děti doby minulé, a činnostmi,
které běžně konají děti dnes. Najít mezi nimi společný vztah, nebo si naopak uvědomit
rozdíly. Uvědomit si, jaké činnosti se dnes už neprovozují nebo jaké by se už ani
provozovat nesměly.
Východisko pro didaktickou transformaci: dílo Josefa Lady
Pomůcky:
barevné pastelky, nůžky, lepidlo, čtvrtka A3, čtvrtka A4, ilustrace Čtvero ročních období
od Josefa Lady ve vytištěné podobě
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Obrázek č. 1 – Josef Lada, Čtvero ročních období, 1936 – 1937

Reflektivní otázky:
Znáte činnosti, které se odehrávají na obrázku? Rozumíte jim? Hrají si děti tak i dnes?
Postup práce:
Na začátku vyučovací hodiny uvedu žáky do tématu a přejdeme k výtvarné činnosti. Každý
žák si ze Čtyř ročních období vybere jednu ilustraci. Během vymezeného času si žáci
důkladně prostudují vybraný obrázek. Každý žák vybere ty činnosti, kterým nerozumí
nebo kterým se děti dnes už nevěnují. Vybrané činnosti poté žáci vystřihnou. Zbylou část
obrázku nalepí na čtvrtku. Do vystřihnutých bílých míst namalují to, co dělají ve vybraném
období oni. Díky většímu formátu čtvrtky (A3) oproti obrázku (A4) se nemusejí žáci
soustředit pouze na vystřihnutou část, ale mohou své aktivity ještě domalovat okolo
obrázku. Vystřihnuté části z obrázku pak nalepí na další čtvrtku (A4) a napíšou, jaké
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činnosti se dle jejich úsudku na nich odehrávají. K tomu mohou připojit i své záliby a
činnosti, kterým se věnují sami. Na konci hodiny proběhne závěrečná reflexe.

3.1 Sebereflexe didaktického úkolu

Didaktický úkol byl vytvořen pro žáky prvního stupně základní školy. Úkol byl připravený
pro 20 žáků, 3 z nich nakonec byli nemocní. Tento úkol by se dal aplikovat i na druhém
stupni základní školy nebo na základní umělecké škole.
Na celý výtvarný úkol mi byla vyčleněna jedna vyučovací hodina. Musela jsem tedy
přesně vědět, co od žáků požaduji, a mít vše přesně časově rozplánované, abychom stihli
vypracovat celý úkol. Pana učitele jsem s průběhem hodiny a s připraveným výtvarným
úkolem seznámila předem.
Na začátku hodiny jsem se přivítala s žáky a pan učitel mě představil. Poté jsem žáky
uvedla do připraveného tématu. Záměrně jsem neříkala nic o Josefu Ladovi, děti samy na
jeho obrázky však reagovaly.
K výtvarné činnosti jsem měla připraveno 20 obrázků Čtvero ročních období Josefa Lady.
Od každého ročního období jsem měla 5 výtisků. Žáci se dobrovolně přihlásili o jimi
vybrané roční období a já jsem jim postupně obrázky spolu se čtvrtkami rozdala. Pak si
žáci během stanoveného času obrázky detailně prostudovali. V průběhu času jsme s panem
učitelem obcházeli všechny žáky a pomáhali jim návodnými otázkami.
Dále žáci vystřihovali ty části obrázku, kterým nerozuměli nebo o kterých si mysleli, že
činnosti na nich zachycené se dnes už nedělají. Průběžně jsme žáky opět s panem učitelem
obcházeli a případně jim pomáhali. Někteří žáci jako by se báli zasáhnout do obrázku
nůžkami, proto museli být od nás podpořeni, aby se nebáli a klidně část obrázku odstřihli.
Obrázek bez vystřihnutých částí pak nalepili na čtvrtku.
V další fázi práce žáci kreslili do bílých míst ty činnosti, kterým se oni sami ve vybraném
období věnují. Upozornila jsem je, že není nic špatného na tom, když se nakreslí například
u počítače nebo s mobilem v ruce. Výslovně jsem je požádala, aby kreslili činnosti podle
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pravdy. Žáci začali přemýšlet a bylo vidět, že si mnohdy neví rady a nemohou si
vzpomenout, čemu se věnují. Například na podzim. Pomáhala jsem žákům otázkami a
většina z nich si brzy vzpomněla.
Žáci pracovali velmi klidně a pečlivě. Většina z nich využila i prostoru okolo obrázku, a
snažili se tak využít celou plochu papíru. Pouze 4 žáci ze třídy nakreslili, že jsou na mobilu
nebo na počítači.
Když měli žáci dokresleno, vystřihnuté části z obrázku nalepili na další čtvrtku a snažili se
je popsat. K tomu mohli ještě připsat, jaké činnosti dělají oni sami nebo ostatní děti dnes.
Žáci se velmi snažili a kreslili své činnosti velmi detailně.
Když měli vše hotové, začala jsem s nimi hromadně konzultovat jejich výtvarné práce.
Holčičky se hned rozpovídaly a popisovaly vše, co do obrázku nakreslily. Postupně se
přidali i chlapci a začali vyprávět i své příběhy.
Tento výtvarný úkol považuji za zdařilý. Žáci pracovali velmi aktivně a při menších
pochybnostech jsem se jim vždy snažila individuálně poradit. Oddychla jsem si, že žáci
vše za minimum času stihli. V závěrečné reflexi mne velmi potěšila aktivita žáků, kteří se
rozpovídali o svých zálibách a koníčcích, kterým se věnují po škole nebo o prázdninách.
Po skončení hodiny mě mile překvapilo, že se žáci sami začali zajímat o činnosti z
obrázků, kterým nerozuměli, a ptali se, co tam děti tedy dělají. Z výsledných prací jsem
měla výborný pocit.
Závěr
Žáci většinu činností z cyklu Čtvero ročních období znali. Nejvíce úspěšná byla zima, kde
žáci dokázali pojmenovat všechny činnosti.
U ostatních ročních období žáci nedokázali některou z činností pojmenovat.
Nejčastěji v jarním období, kdy ani jeden žák nerozuměl činnosti chlapce, který se baví
odpalování tzv. špačků pálkou.
V letním období žáci nejvíce reagovali na koupající se nahé děti s tím, že oni se dnes
koupou v plavkách. Žáci rovněž neznali chytání raků.
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Na podzim současné děti sice sedávají u ohně, ale nehlídají přitom na pastvě krávy a ani
tuto činnost neznají.
Činnosti, které žáci neznali, ze současného světa vymizely, takže je ani znát nemohli.
Ladovo dílo se tak pro ně stává i zdrojem poučení.

Obrázek č. 2 – Jaro, žákovská práce
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Obrázek č. 3 – Léto, žákovská práce
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Obrázek č. 4 – Podzim, žákovská práce
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Obrázek č. 5 – Zima, žákovská práce
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4

Dotazník

K analýze jsem použila dva druhy dotazníků. Dotazník 1 a Dotazník 2, který má více
otázek, které nahrazovaly výtvarnou činnost.
Respondenti:
a/ 17 žáků, 9 – 10 let, třída 4. B, 1. stupeň Základní školy Jindřichův Hradec V, Větrná 54;
b/ 27 žáků, 14 – 15 let, třída 4. A, 1. stupeň Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův
Hradec;
c/ 26 žáků, 16 – 17 let, třída 6. A, 2. stupeň Gymnázia Vítězslava Nováka Jindřichův
Hradec.

Celkem se mého výzkumu zúčastnilo 70 respondentů ve věku 9 – 17 let.

4.1 Dotazník 1, zadání
Dotazník jsem vytvořila pro třídu 4. B Základní školy Jindřichův Hradec.
Pan učitel mi ve své třídě vyčlenil dvě vyučovací hodiny výtvarné výchovy. První hodinu
jsme se věnovali přímé výtvarné činnosti, viz výše. Druhá hodina náležela dotazníku. Žáci
tak byli správně naladěni a vše postupovalo hladce.
Doplňující obrazový materiál jsem žákům ukazovala vždy na interaktivní tabuli. Mohli si
tak prohlédnou obrázky ve větší velikosti.

Použité obrázky k Dotazníku 1:

Dotazník 1
1. otázka 1, A/ Vodník, 1953, B/ Švejk, ilustrace z knihy Osudy dobrého vojáka Švejka
za světové války, 2010, C/ Zimní radovánky, 1953, C/ ilustrace z knihy O chytré
kmotře lišce, 1957;
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2. otázka 2, Mikeš, 1966;
3. otázka 9, A/ Ponocný, 1952, B/ Slouha vytrubuje, 1952, C/ Místní rozhlas, 1933, D/
Masopustní průvod, 1930;
4. otázka 14, A/ ilustrace z knihy Tajemství za sněhovým knírem, 2017, Milada
Rezková, B/ ilustrace z knihy Lichožrouti, 2010, Galina Miklínová, C/ ilustrace
z knihy Kuba Tuba Tatubahn, 2015, Filip Pošivač a Jana Šrámková, D/ Zimní
radovánky, 1953, Josef Lada.

Použité obrázky k Dotazníku 2 jsou stejné jako v Dotazníku 1 s výjimkou otázky 14:
1. otázka 14, jaro/ Dětské hry na jaře, 1936, léto/ Dětské hry v létě, 1937, podzim/
Dětské hry na podzim, 1937, zima/ Dětské hry v zimě, 1936.

4.1.1 Žáci základní školy

Vyhodnocení Dotazníku 1 ve třídě 4. B ZŠ Jindřichův Hradec V

Třída 4. B, 1. stupeň ZŠ, celkový počet respondentů 17, 10 dívek a 7 chlapců.
Ve výsledcích dotazníku nebylo pohlaví respondentů zohledněno. Podpis byl dobrovolný.
Všichni se ale podepsali.

1. Znáš tyto obrázky?
(otázka v ústním komentáři: „Pokud znáte obrázek, připište, odkud ho znáte.“)
ad A/ Ano: 15 (ze 17)
Ne: 2 (ze 17)
ad B/ Ano: 14 (ze 17)
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Ne: 3 (ze 17)
ad C/ Ano: 14 (ze 17)
Ne: 3 (ze 17)
ad D/ Ano: 16 (ze 17)
Ne: 1 (ze 17)
V celkovém průměru 88 % žáků obrázky znalo, většina hlavně z knížek. Pouze jeden
žák neznal ani jeden obrázek a jedna žákyně znala obrázek pouze jeden (D).

2. Kdo to je?
Správná odpověď (kocour Mikeš): 14 (ze 17)
Dva žáci věděli, kdo to je, neznali pouze jméno Mikeš.
1 žák nevěděl, kdo to je.
94 % žáků kocoura Mikeše znalo.

3. Kde ses s těmito obrázky setkal? (doma, ve škole/školce, na výstavě…)
Doma: 7 (ze 17)
Ve školce: 7 (ze 17)
Ostatní: ve škole (1), v kině (1), u babičky (1)
Budeme-li „u babičky“ počítat jako „doma“, pak 47 % žáků se s tvorbou Josefa
Lady setkalo doma, ostatní ve školním zařízení.
4. Znáš Josefa Ladu?
Ano: všichni žáci
100 % žáků Josefa Ladu znalo.
5. Víš, čemu se věnoval?
Ilustrátor, spisovatel: 7 (ze 17)
Spisovatel: 7 (ze 17)
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Ostatní (3): malíř, ilustrátor, „maloval obrázky“.
100 % žáků vědělo, čemu se Josef Lada věnoval.
6. Vlastníte doma něco od Josefa Lady? (knihy, pohlednice, kalendáře…)
Knihy: 12 (ze 17)
Pohlednice a knihy: 1 (ze 17)
Kalendář a knihy: 2 (ze 17)
Nic: 2 (ze 17)
88 % žáků doma vlastní nějaké dílo Josefa Lady.

7.

Popiš, co vidíš na obrázku.
Žáci dokázali věci nazvat a popsat. Byli velmi všímaví. Dokázali z obrázku
rozpoznat to, co se na obrázku opravdu odehrává, jaká konkrétní činnost. Bohužel
až při procházení odpovědí jsem si uvědomila, že jsem otázku položila špatně.
Měla znít: „Co dělají lidé na obrázku? Jaké činnosti vykonávají?“ Někteří žáci tedy
spíše popisovali, kdo na obrázku je, ale ne to, co se na něm odehrává. Všimla jsem
si, že to dělají pouze u obrázku, u kterého neví, co se na něm odehrává. Pokud to
věděli, činnost i pojmenovali.

ad A/ Cituji: „Vánoce, sníh, zima, paní má v ruce tašku, košík na zádech, pán má
v ruce trumpetu. Tma.“
„Stopy, pani s košíkem, pán s trumpetou, noc, Vánoce.“
„Vánoce a mráz, noc, chumelí, je sníh, paní má koš na zádech, zpívají koledy,
pán na píšťalku.“
„Zima, děti, pán s trumpetou, dávají dárky.“
Nikdo přesně nepojmenoval výjev na obrázku.
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ad B/ Cituji: „Ponosný se psem, noc.“ (Těžko dohledat, zda ve slově ponosný se
jedná o přepis, nebo zkomolený výraz.)
„Pes, kotel, lesní roh, noc, domy, opadané stromy, pán, co troubí, kolik je
hodin.“
„Kostel, trubač, pes.“
„Pán má lesní roh a je noc a je zima a „devátá hodina odbila“, říká ten pán.“
„Pán, který troubí o půlnoci.“
Pojem ponocný uvedlo 8 žáků. 7 žáků činnost popsalo a rozuměli jí, pouze ji
neuměli pojmenovat. 2 žáci neznali ani činnost, tudíž ani její pojmenování.
88 % žáků dokázalo výjev na obrázku pojmenovat.

ad C/ Cituji: „Bubeník, bubnuje a něco oznamuje.“
100 % žáků dokázalo výjev na obrázku pojmenovat.

ad D/ Cituji: „Masky – nástroje.“
„Je tam průvod a karneval.“
„Karneval, kapela, masky.“
„Svolává lidi,“
„Lidi, smích, šašek, kapela, masky, domy.“
„Průvod, maškarní.“
„Masopust, průvod.“
3 žáci (ze 17) znali pojmenování masopust. Ostatní dokázali pojmenovat
jednotlivé motivy, ale nedokázali je spojit s touto konkrétní tradicí.
18 % žáků dokázalo výjev na obrázku pojmenovat.

8. Co se ti na obrázcích líbí?
Barevnost. Styl kresby. Téma. Detail.

61

To jsou nejčastěji uváděné důvody, proč se Ladovy ilustrace dětem líbí.
Cituji: „Krásně maluje.“
„Barvy, detaily, kresba.“
„Jak jsou pohádkové.“
„Jedinečný styl kresby.“
„Kresba, barvy, děj, jak to je do detailu vypracované.“
9. Co se ti na obrázcích nelíbí?
Líbí se mi všechno: 15 žáků (ze 17)
Moc staromódní: 1 žák (ze 17)
1 žák napsal: „Nelíbí se mi tam vodník, jak sedí na stromu, protože to vypadá jako
photoshop.“
Pouze 2 žákům ze 17 se na obrázcích něco nelíbilo.
12 % žáků se na obrázcích něco nelíbilo.
10. Viděl jsi v poslední době nějakou animovanou pohádku Josefa Lady?
Neviděl: 7 žáků (ze 17)
Strašidla a hastrmani: 5 žáků (ze 17)
O chytré kmotře lišce: 4 žáci (ze 17)
Kocour Mikeš: 1 žák (ze 17)
59 % žáků v poslední době nějakou animovanou pohádku vidělo.
11. Který z obrázků je ti bližší? Který by sis doma pověsil na zeď do svého
pokojíčku?
Pořadí:
1. obrázek B: 8 žáků (ze 17)
2. obrázek D: 7 žáků (ze 17)
3. obrázek A: 1 žák (ze 17)
4. obrázek C: 1 žák (ze 17
59 % žáků by si vybralo Ladův obraz do svého pokoje.
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4.2 Dotazník 2
Dotazník 2 obsahuje stejné otázky jako Dotazník 1. Je pouze rozšířen o otázky,
které nahrazují výtvarnou činnost. To proto, že na Gymnáziu V. Nováka
v Jindřichově Hradci mi byla poskytnuta k provedení mé činnosti pouze jedna
vyučovací hodina.

4.2.1 Žáci gymnázia

Vyhodnocení Dotazníku 2 ve třídě 4. A Gymnázia V. Nováka Jindřichův Hradec

Celkový počet respondentů ve třídě 4. A GVN: 27, z toho 19 dívek a 8 chlapců. Pohlaví
nebylo pro vyhodnocení dotazníku relevantní.

1. Znáš tyto obrázky?
(otázka v ústním komentáři: „Pokud znáte obrázek, připište, odkud ho znáte.“)
ad A/ Ano: 25 (z 27)
Ne: 2 (z 27)
ad B/ Ano: 27 (z 27)
Ne: 0 (z 27)
ad C/ Ano: 21 (z 27)
Ne: 6 (z 27)
ad D/ Ano: 25 (z 27)
Ne: 2 (z 27)
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95 % žáků obrázky znalo, nejčastěji z knih a školních čítanek, z pohlednic a
kalendářů, z televizního zpracování.
1 žákyně poznala pouze 1 obrázek, a to Švejka.
2. Kdo to je?
Správná odpověď (kocour Mikeš): 24 (z 27)
Dva žáci odpověděli „kocour“, 1 žák „kocour v botách“.
89 % žáků kocoura Mikeše znalo, ale lze předpokládat, že i ti zbývající Mikeše
znají, neuměli však uvést jeho přesné jméno.
3.

Kde ses s těmito obrázky setkal? (doma, ve škole/školce, na výstavě…)
Doma: 19 (z 27)
Ve škole: 8 (z 27)
Z toho současně: ve školce (3), na výstavě (1).
70 % žáků se s tvorbou Josefa Lady setkalo doma, ostatní ve školním zařízení.

4. Znáš Josefa Ladu?
Ano: 27 (z 27)
100 % žáků Josefa Ladu znalo.

5. Víš, čemu se věnoval?
Ano: 27 (z 27)
100 % žáků vědělo, čemu se Josef Lada věnoval.

6. Vlastníte doma něco od Josefa Lady? (knihy, pohlednice, kalendáře…)
Knihy: 9 (z 27)
Pohlednice a knihy: 8 (z 27)
Kalendář a knihy: 3 (z 27)
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CD s pohádkami a knihy: 3 (z 27)
Nic: 4 (z 27)
85 % žáků vlastní nějaké dílo Josefa Lady.

7.

Popiš, co dělají postavy na obrázku, jejich činnost.
ad A/ Nikdo z žáků neodpověděl správně.
Cituji: „Asi koledují na sv. Štěpána.“
„Žebrají.“
„Chtějí, aby jim dali koledu“
„Postavy se koukají do okna chaloupky, jak se tam mají dobře.“
0 % žáků dokázalo správně pojmenovat výjev na obrázku.
ad B/ Správně: 12 (z 27), z toho 2 označili ponocného jako trubače.
Nesprávně: 15 (z 27)
Cituji: „Půlnoční hodina odbila – říká.“
„Troubí večer.“ „Něco o polednici?“
„Hlásí ráno (budíček) nebo možná večer.“
44 % žáků dokázalo správně pojmenovat výjev na obrázku.
ad C/ Správně: 4 (z 27)
Nesprávně: 23 (z 27)
Cituji: „Lidé poslouchají hlásače, co se zavádí nového.“
„Chaos na vesnici“
„Zabijačka, nebo nějaká jiná oslava.“
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15 % žáků dokázalo správně pojmenovat výjev na obrázku. Mnozí si vojáka
uprostřed vůbec nevšimli, neznali jeho roli. Domnívali se, že lidé něco slaví,
například žně.

ad D/ Správně: 16 (z 27)
Nesprávně: 11 (z 27)
Cituji: „Oslava sv. Mikuláše.“
„Utíkají před čerty.“
„Nějaká rvačka.“
„Lidé na obrázku oslavují masopust.“
59 % žáků dokázalo správně pojmenovat výjev na obrázku.

8. Co se ti na obrázcích líbí?
Osobitý styl. Barevnost. Hravost. Jsou milé.
To byly nejčastěji uváděné důvody, proč se Ladovy ilustrace žákům líbily.
Dva žáci neodpověděli vůbec. Jeden z nich „nechápal“, co by se mu na obrázcích
vůbec mělo líbit.
Cituji:
„Kdo říkal, že se mi líbí? Proč myslíte, že se mi na nich něco líbí?“
„Každý člověk tam je jinak znázorněný, každý je unikátní.“
„Jeho styl kreslení. Obrázky mají příběh a jsou vždy živé a plné života, radosti.“
„Ukazuje venkovské zvyky a styl malování postav.“
„Dokážu se dostat do děje obrázku.“
„Styl a hravost. Tvoření snových maleb.“
„Líbí se mi styl, jakým maluje. Líbí se mi, že nakreslil různé zvyky a tradice,
přírodu a vesnici, jak vypadaly dřív.“
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„Moc se mi líbí rozdílnost postav a přesné zachycení situace tak, jak to u nás
doopravdy bylo. Vždy, když se podívám na nějaký obrázek, připadám si jako jeho
součást.“
„Líbí se mi příběhy obrázků Josefa Lady. Obrázky nás okouzlí a vtáhnou do děje.
Jeho styl působí čistě a opravdově.“
„Jsou takové milé, každý obrázek má nějaký svůj děj. Také se mi líbí jeho styl.“
9. Co se ti na obrázcích nelíbí?
Líbilo se všechno: 17 (z 27)
Něco se nelíbilo: 10 (z 27)
Cituji:
„Nelíbí se mi trochu, jak jsou hranatí, ale to je o stylu.“
„Možná někdy ta dětinskost, ale protože maloval pro děti, tak to nevadí.“
„Občas je na nich až moc velký zmatek.“
„Obličeje postav (až na Švejka).“
„Starý styl.“
„Nelíbí se mi celkově všechny jeho postavy = velký nos, kulatý břicha atd.“
„Někdy jsou ty obličeje strašidelný.“
63 % žáků se líbilo všechno, 37 % žáků uvedlo, že se jim něco na Ladových
obrázcích nelíbilo.
10. Jak na tebe obrázky působí?
Pozitivně (hezky, mile, vesele, příjemně): 21 (z 27)
Negativně (staře, nudně): 3 (z 27)
Nijak: 3 (z 27)
Cituji:
„Působí na mne jemně a radostně. Vystihují život vesnického lidu.“
„Celé jsou takové snové a mile působí.“
„Připomínají dětství. Připomínají mi základní školu.“
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„Když jdu mezi obrazy, tak to není to, u čeho bych se zastavila. Znám i lepší
autory.“
„Staře, dětsky.“
„Nudně.“
78 % žáků vnímalo Ladovy obrázky pozitivně.
11. Viděl jsi v poslední době nějakou animovanou pohádku od Josefa Lady?
Ne: 23 (z 27)
Ano: 4 (z 27)
Důvodem záporné odpovědi může být spíše věk žáků než skutečný nezájem. Pouze
4 žáci uvedli, že ano, z toho 2 proto, že se na pohádky dívají jejich mladší
sourozenci. Jeden žák uvedl „Bajky“, jiný „O chytré kmotře lišce.“.
Cituji:
„Ne, nekoukám se na TV, natož na déčko.“
„Ano, sestřička kouká na jeho pohádky, takže je i já pozoruji.“
„Ne, nemáme televizi!“
„Asi ne, nekoukám se na televizi.“
„V poslední době ne, ale jako malá jsem na ně moc ráda koukávala.“
85 % žáků žádnou animovanou pohádku Josefa Lady nesledovalo.

12. Který z obrázků je ti bližší? Který by sis doma pověsil na zeď do svého
pokojíčku?
Obrázek D: 12 (z 27)
Obrázek B: 8 (z 27)
Obrázek A: 5 (z 27)
Obrázek C: 2 (z 27)
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44 % žáků by si mezi obrázky jiných ilustrátorů vybralo obrázek Josefa Lady.

13. Věnují se současné děti činnostem na obrázcích?
Nevěnují (například zimním radovánkám, není sníh): 11 (z 27)
Je to různé, někdo ano, někdo ne: 10 (z 27)
Děti na venkově ano, ve městech ne: 2 (z 27)
Věnují, i když méně: 4 (z 27)
Cituji:
„Nejsou aktuální. Moc se jim nevěnují, protože často nemají možnost kvůli sněhu.“
Myslím ale, že spousta z nich by stejně radši zůstala doma.“
„Vzhledem k tomu že zde není sníh, tak asi ne. Myslím, i když by byl, tak by děti tyto
činnosti neprovozovaly. (mobily, iPady, Xbox, …)“
„Myslím, že moc ne, možná někteří na těch vesnicích ještě ano, ale děti z měst moc
ne.“
„Bohužel mi přijde, že tuto zimu nebyla možnost pravých zimních radovánek. Co se
týče činností, jsou naštěstí děti, které se jim pořád věnují. Avšak některé mají jen
„online svět“, což mě mrzí.“
„Nepřijde mi to aktuální. Dříve děti v zimě nemusely pracovat, tak si užívaly venku
zimních radovánek (neměly co dělat). Teď to tak už není.“
„Trochu ano, ale už rozhodně ne tak moc, jako tomu bylo dříve.“
„Děti už tyhle činnosti nedělají.“
„Řekla bych, že děti se teď více věnují např. telefonu, ale činnosti, co jsou na
obrázku, jsou také furt aktuální.“
„Částečně ano, kdyby napadl sníh, určitě by si hodně dětí šlo zasáňkovat. Dnes je
ale pro ně „normálnější“ ležet u telefonu nebo hrát hry na PC.“
85 % žáků se domnívá, že činnostem, kterým se věnovaly děti na Ladových
obrázcích, se dnešní děti spíše nevěnují.
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14. Které dětské činnosti na obrázcích znáš? Zkus je popsat.
Žáci uměli pojmenovat tyto činnosti:
Jaro: (vyřezávání píšťalky, hra na babu, cvrnkání kuliček) 24 (z 24);
Léto: (všechny činnosti) 24 (z 24);
Podzim: (činnost nedokázal pojmenovat žádný žák) 0 (z 24);
Zima: (všechny činnosti) 24 (z 24).
Žáci neuměli pojmenovat:
Jaro: (házet špačky) 24 (z 24);
Léto: (chytání raků) 4 (z 24);
Podzim: (hlídání krav na pastvě) 24 (z 24);
Zima: (uměly pojmenovat všechno)0 (z 24).
Tři žáci tuto otázku nevypracovali.
Tři druhy všech činností neuměli žáci pojmenovat a ani tyto činnosti neznali.
15. Co děláš ve svém volném čase?
Všichni žáci uvedli, že se věnují svým zájmům a koníčkům.
Druhy činností: tanec, hra na hudební nástroje (klavír, flétna), sport (házená, posilování,
hokej, florbal, tenis, cyklistika, parkur, free running), skaut, výuka cizího jazyka
(angličtina), posezení s kamarády v kavárně, návštěva kina, procházky do přírody, čas
aktivně strávený na sociálních sítích, PC, Tv.
Z odpovědí žáků jasně vyplývá, že činnosti, kterým se ve svém volném čase děti věnují
dnes, se od těch, které kreslil Josef Lada, významně liší.

70

Vyhodnocení Dotazníku 2 ve třídě 6. A Gymnázia V. Nováka Jindřichův Hradec

Celkový počet respondentů ve třídě 6. A GVN: 26, z toho 14 dívek a 12 chlapců. Pohlaví
nebylo pro vyhodnocení dotazníku relevantní.
Tuto třídu jsem kontaktovala formou e-mailu. S žáky jsem neměla osobní kontakt. Žáci si
ale s otázkami poradili, až na nějaké výjimky, velmi dobře, i když spolupráce s nimi nebyla
jednoduchá.

1. Znáš tyto obrázky?
ad A/ Ano: 20 (z 26)
Ne: 6 (z 26)
ad B/ Ano: 24 (z 26)
Ne: 2 (z 26)
ad C/ Ano: 22 (z 26)
Ne: 4 (z 26)
ad D/ Ano: 21 (z 26)
Ne: 5 (z 26)
1 žák neznal ani jeden obrázek. Naopak 1 žák znal úplně všechny a věděl i přesné
názvy.
88 % žáků obrázky Josefa Lady znalo.

2. Kdo to je?
Správně: 25 (z 26)
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Nesprávně: 1 (z 26)
96 % žáků poznalo postavu Mikeše. 1 žák tuto postavu neznal.
3. Kde ses s těmito obrázky setkal? (doma, ve škole/školce, na výstavě…)
Ve škole: 17 (z 26)
Ve škole a doma: 15 (z 26)
Tři žáci uvedli, že se s nimi setkali poprvé na Instagramu, v televizi v podobě
Večerníčku. 1 žákyně zmínila přímo Památník Josefa Lady v Hrusicích. 2 žáci si
vzpomněli na školku, kde se setkali s obrázky Josefa Lady v podobě omalovánek. 1
žák napsal, že se s nimi nikde nesetkal.
58 % žáků se s dílem Josefa Lady setkalo doma či ve škole. 65 % žáků uvádí
jako místo setkání základní či mateřskou školu.
4. Znáš Josefa Ladu?
Ano: 26 (z 26)
100 % žáků Josefa Ladu znalo.
5. Víš, čemu se věnoval?
Správně: (malíř, ilustrátor, autor pohádek) 26 (z 26)
Všichni žáci se k této otázce vyjádřili a uvedli správné odpovědi. 20 žáků vědělo,
že se Josef Lada věnoval různým druhům činností. 1 žákyně správně napsala, že se
věnoval i karikatuře.
100 % žáků vědělo, čemu se Josef Lada věnoval.
6. Vlastníte doma něco od Josefa Lady? (knihy, pohlednice, kalendáře…)
Knihy: 21 (z 26)
Nic: 5 (z 26)
Žáci zmiňovali knihu O chytré kmotře lišce (3), O Mikešovi (4) nebo Bubáky a
hastrmany (1). 1 žák knihu Jaroslava Seiferta Chlapec a hvězdy, kterou ilustroval
Josef Lada.
81 % žáků vlastní některé z knih Josefa Lady.
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7. Popiš, co dělají postavy na obrázku, jejich činnost.

ad A/: Správně: 0 (z 26)
Cituji:
„Lidé se večer procházejí zasněženým městem.“
„Mrznou, stojí, nasávají.“
„Vypadá to, že muž něco hledá v okně, za ním stojí babka a opodál děti.“
„Hledají místo, kdy by mohli přespat.“
0 % žáků dovedlo pojmenovat výjev na obrázku.

ad B/ Správně: 22 (z 26)
Nesprávně: 4 (z 26)
Cituji:
„Ponocný vytrubuje písně.“
„Ponocný troubí půlnoc.“
„Troubí na trubku a ohlašuje noční hodinu.“
„Ponocný troubí.“
85 % žáků dovedlo pojmenovat výjev na obrázku.

ad C/ Správně: 11 (z 26)
Nesprávně: 15 (z 26)
Cituji:
„Lidé na návsi/náměstí pozorují umělce.“
„Shromaždujou se, (momentálně trestné).“
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„Bubeník vyhlašuje nějakou zprávu, lidé se sbíhají kolem na náměstí.“
„Očekávají, co jim voják ohlásí. Jsou zvědaví.“
42 % žáků dovedlo pojmenovat výjev na obrázku.

ad D/ Správně: 13 (z 26)
Nesprávně: 13 (z 26)
Cituji:
„Lidé na té samé návsi/náměstí pozorují hrát celou kapelu.“
„Vesnicí prochází maškarní průvod.“
„Lidé na jarmarku.“
„Masopust. Lidé slaví a užívají si.“
50 % žáků dovedlo pojmenovat výjev na obrázku.

8. Co se ti na obrázcích líbí?
Nejčastější odpovědi: autentičnost, atmosféra, originalita, jednoduchost, veselé
barvy.
Žáci na tuto otázku reagovali velmi kladně.
Cituji:
„Malebnost.“
„Zachycení krajiny, českých tradic.“
„Vyjadřují obyčejný lidský život.“
„Přijde mi, že z nich srší klid.“
„Zvednou náladu.“
100 % žáků se něco na obrázcích Josefa Lady líbilo.
9. Co se ti na obrázcích nelíbí?
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Líbí se mi všechno: 13 (z 26)
Něco se mi nelíbí: 13 (z 26)
Cituji:
„Lehce starobylé.“
„Způsob vyobrazení.“
„Špatný kontrast barev.“
„Některé jsou příliš chaotické.“
„Přijdou mi přeplácané.“
„Občas mi přijde všechno stejné.“
„Není to úplně styl, který by se mi 100 % vizuálně líbil.“
„Nelíbí se mi způsob, jakým maluje postavy. Je to zvláštní.“
50 % žáků se na obrázcích něco nelíbí.

10. Jak na tebe obrázky působí?
Kladně: 22 (z 26)
Negativně: 4 (z 26)
4 žáci uvedli, že při pohledu na jeho obrázky se vrací do dětství a působí na ně
velmi příjemně, až idylicky.
Cituji:
„Nijak.“
„Pěkné, ale pro malé děti.“
„Trochu depresivně.“
„Spokojenost, klid o prázdninách u babičky a dědy.“
„Jednoduše, jako že i život je jednoduchý.“
85 % žáků vnímá obrázky Josefa Lady pozitivně.
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11. Viděl jsi v poslední době nějakou animovanou pohádku Josefa Lady?
Ano: 3 (z 26)
Ne: 23 (z 26)
1 žák odpověděl, že v poslední době viděl právě vysílaný Večerníček na Déčku
České televize Bubáci a hastrmani. Záporná odpověď souvisí spíše s věkem žáků
než s jejich nezájmem.
11 % žáků vidělo v poslední době animovanou pohádku Josefa Lady.

12. Který z obrázků je ti bližší? Který by sis doma pověsil na zeď do svého
pokojíčku?
Obrázek A: 6 (z 26)
Obrázek B: 3 (z 26)
Obrázek C: 3 (z 26)
Obrázek D: 10 (z 26)
Žádný: 4 (z 26)
10 žáků si vybralo obrázek Josefa Lady. 3 z nich ale dodali, že kdyby si nemuseli
vybrat, nevystavili by si v pokojíčku ani jeden z těchto obrázků.
38 % žáků by si vybralo obrázek Josefa Lady.

13. Věnují se současné děti činnostem na obrázcích?
Nevěnují: 16 (z 26)
Věnují: 3 (z 26)
Některé se věnují: 4 (z 26)
Věnují děti na venkově, ve městě ne: 3 (z 26)
12 % žáků se domnívalo, že činnostem z obrázků Josefa Lady se současné děti stále
věnují.
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14. Které dětské činnosti na obrázcích znáš? Zkus je popsat.
Žáci uměli pojmenovat tyto činnosti:
Jaro (vyřezávání píšťalky, hra na babu, cvrnkání kuliček): 23 (z 23);
Léto (všechny činnosti): 19 (z 23);
Podzim: činnost nedokázal pojmenovat žádný žák – 0 (z 23);
Zima (všechny činnosti): 23 (z 23).
Žáci neuměli pojmenovat:
Jaro (házet špačky): 23 (z 23);
Léto (chytání raků): 4 (z 23);
Podzim (hlídání krav na pastvě): 23 (z 23);
Zima: uměly pojmenovat všechno – 0 (z 23).
Tři žáci tuto otázku nevypracovali.
Tři druhy všech činností neuměli žáci pojmenovat a ani tyto činnosti neznali.

15. Co děláš ve svém volném čase?
Všichni žáci uvedli, že se věnují svým zájmům a koníčkům, ve kterých se snaží
zdokonalovat.
23 žáků (z 26) paradoxně uvedlo, že čas strávený na kroužcích a v různých zájmových
oddílech nepovažují za svůj volný čas.
16 žáků (z 26) každý den aktivně působí na sociálních sítích, 17 žáků (z 26) pravidelně
sleduje různé seriály. 19 žáků (z 26) čte knihy.
Druhy činností: hra na hudební nástroje, tanec, sport (závodní plavání, posilování, hokej,
běh, veslování, cyklistika, jízda na koni), výuka cizího jazyka (angličtina), setkávání
s kamarády, návštěva kina, vycházky do přírody (často se psem).
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Z odpovědí žáků jasně vyplývá, že činnosti, kterým se ve svém volném čase děti věnují
dnes, se od těch, které kreslil Josef Lada, významně liší.

4.3 Celkové vyhodnocení

Dotazník 1, třída 4. B ZŠ (9 – 10 let)
Z výše uvedených závěrů vyplývá:
1. 88 % žáků uvedené obrazy Josefa Lady znalo. 47 % z nich z domova, ostatní ze
školy.
2. 94 % žáků postavu Mikeše znalo.
3. 100 % žáků vědělo, kdo a kým je Josef Lada.
4. 88 % žáků vlastní něco z díla Josefa Lady.
5. 88 % žáků se obrázky Josefa Lady líbily, ačkoliv ne vždy žáci výjevům na
obrázcích rozuměli.
6. 12 % žáků se něco na obrázcích Josefa Lady nelíbilo.
7. 59 % žáků by si vybralo Ladův obrázek mezi ilustracemi jiných autorů.
8. To, co děti zdůrazňují jako pěkné na Ladově díle (osobitý styl, barevnost,
tématiku, smysl pro detail), je ve shodě s tím, o čem mluvil sám Josef Lada (viz
výše).

Dotazník 2, třída 4. A GVN (14 – 15 let)
Z výše uvedených závěrů vyplývá:
1. 95 % žáků uvedené obrazy Josefa Lady znalo, 70 % z nich z domova.
2. 89 % žáků postavu Mikeše znalo.
3. 100 % žáků vědělo, kdo a kým je Josef Lada.
4. 85 % žáků vlastní něco z díla Josefa Lady.
5. 63 % žáků se všechno na obrázcích Josefa Lady líbilo, ačkoliv ne vždy žáci
výjevům na obrázcích rozuměli, ve svém volném čase se věnují zcela jiným
činnostem a některé z dříve vykonávaných činností už ani neznali.
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6. 37 % žáků se něco na obrázcích Josefa Lady nelíbilo.
7. 85 % žáků v poslední době nesledovalo animovanou pohádku Josefa Lady.
8. 44 % žáků by si vybralo Ladův obrázek mezi ilustracemi jiných autorů.
9. To, co žáci zdůrazňovali jako pěkné na Ladově díle (osobitý styl, barevnost,
hravost, jsou milé), je ve shodě s tím, o čem mluvil sám Josef Lada (viz výše).
10. Na 78 % žáků působily Ladovy obrázky pozitivně.

Dotazník 2, třída 6. A GVN (16 – 17 let)
Z výše uvedených závěrů vyplývá:
1. 88 % žáků uvedené obrazy Josefa Lady znalo, 58 % z nich z domova.
2. 96 % žáků postavu Mikeše znalo.
3. 100 % žáků vědělo, kdo a kým je Josef Lada.
4. 81 % žáků vlastní něco z díla Josefa Lady.
5. 100 % žáků se něco na obrázcích Josefa Lady líbilo, ačkoliv ne vždy žáci
výjevům na obrázcích rozuměli, ve svém volném čase se věnují zcela jiným
činnostem a některé z dříve vykonávaných činností už ani neznali.
5o% žáků se líbilo všechno.
6. 50 % žáků se něco na Ladových obrázcích nelíbilo.
7. 89 % žáků v poslední době nesledovalo animovanou pohádku Josefa Lady.
8. 38 % žáků by si vybralo Ladův obrázek mezi ilustracemi jiných autorů.
9. To, co žáci zdůrazňovali jako pěkné na Ladově díle (osobitý styl, barevnost,
atmosféra), je ve shodě s tím, o čem mluvil sám Josef Lada (viz výše).
10. Na 85 % žáků působily Ladovy obrázky pozitivně.
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Závěr
Z výše zjištěných údajů vyplývá:
1. Všichni žáci bez rozdílu věku věděli, kdo a kým je Josef Lada.
2. Velká část z nich (88 % - 95 %) znala jeho dílo, nejčastěji (47 % - 70 %)
z domova.
3. Velké části z nich (88 % - 100 %) se obrázky Josefa Lady líbily.
4. Jen menší části z nich (12 %, 9 - 10 let, 37 %, 14 - 15 let, 50 %, 16 - 17 let) se na
obrázcích něco nelíbilo. S vyšším věkem výhrady u žáků stoupají, v ryze dětské
kategorii se jednalo o výhrady dvou žáků.
5. Velká část by si vybrala obrázek Josefa Lady mezi ilustracemi jiných autorů (59
%, 9 - 10 let, 44 %, 14 - 15 let, 38 %, 16 - 17 let). S vyšším věkem si žáci vybrali i
jiné autory, mladší žáci v nadpoloviční většině preferovali Ladovu kresbu.
6. Velká část z nich (81 % - 88 %) vlastní něco z díla Josefa Lady.
7. Výše uvedená zjištění platí i za té okolnosti, že žáci bez rozdílu věku mnohé
činnosti a výjevy zachycené v Ladových obrazech neuměli pojmenovat, nerozuměli
jim a tudíž je ani sami nevykonávají.
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Praktická část
5

Vlastní tvorba

V praktické části jsem se rozhodla namalovat obraz.
Dívala jsem se na díla Josefa Lady, nechala své myšlenky volně plynout a inspirovala se
specifickým estetickým prožitkem, zejména emocemi evokovanými typickým Ladovým
spektrem barev. Prostřednictvím svého obrazu bych divákovu reflexi reality chtěla obohatit
a rozšířit svým viděním, vizuální zkušeností a způsoby uvažování o obrazu jako prožitku.
Všechna Ladova díla jsou úžasná a nenapodobitelná. Je možné naučit se na nich mnoho z
výtvarného řemesla.
Ve své práci jsem se rozhodla Josefa Ladu neimitovat. Oba máme svůj osobitý pohled na
svět, v základních hodnotách nikterak odlišný. Domnívám se, že jeho pohledu díky této
bakalářské práci rozumím čím dál víc, a doufám, že by i on rozuměl tomu mému. Nechala
jsem se jím ve své výtvarné práci inspirovat. Jeho pohledem na svět dětskýma očima.
Přírodou. Vzpomínkami na dobu a místa, kdy nám bylo dobře.

5.1 Motiv

Má výtvarná tvorba se nese v duchu přírody, světlých zářivých barev. Avšak především se
vracím do dětství. Tak jako Lada vzpomínám na své oblíbené místo z dětství, které mě
doprovází mým životem dodnes. Místo, na které mám mnoho krásných vzpomínek, kde
poznám každý nový kamínek, žábu v jezírku či ještěrku na skalce. Místo, které je vzácné,
protože tam uslyšíte povídat si ptáky a bzukot včel, které mají plno práce s opylováním
všech těch nádherných květů. Je to naše zahrádka. Ne zahrada, ale zahrádka. Malá, ale plná
života. Uvědomila jsem si, že toto je pro mne výjimečné místo, jaké měl Josef Lada ve
svých rodných Hrusicích.
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5.2 Technika

O technice svého obrazu jsem nemusela dlouho přemýšlet. Nechtěla jsem zkoušet nic
nového, nebo něco, v čem si nejsem jistá. V definitivním výběru výtvarné techniky mne
také utvrdil výrok Josefa Lady, který si plánoval tento způsob už jako zručný malíř ve
starším věku vyzkoušet. Bohužel se ale té chvíle nedožil a nádhera, která se ukrývá v této
technice, pro něho zůstala neobjevena. To byl hlavní důvod, proč jsem si vybrala zrovna ji.
Olej na plátně. Namaluji pro něho krajinu, kterou má tak rád, technikou, kterou už neměl
možnost si vyzkoušet. Věřím, že by se Josefu Ladovi malba olejovými barvami velmi
líbila. Dají se jí vykouzlit nádherné, zářivé barvy plné života. Proto mám olej na plátně tak
ráda a od té doby, kdy jsem vyzkoušela malovat olejem, jsem už jinak ani nemalovala.

5.3 Inspirace

Styl, kterým jsem namalovala výsledný obraz, se částečně pojí s pointilismem. V duchu
postmoderní estetiky nemaluji takto celý obraz, pouze některé jeho části. Vnímám to jako
nejlepší způsob, jak zachytit přírodu a co nejvíce života v ní. Inspiruji se hlavně pohledem
na stromy u autorů jako například Georges Seurat (Horse and cart, 1882–1884), Paul
Signac (The pine, St. Tropez - 1909, Fontaine des Lices, St. Tropez - 1895) nebo Vincent
Van Gogh (Farmhouse in Provence, 1888).
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Obrázek č. 6 – Zahrádka, olejomalba, 70 x 70
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Závěr
Na základě studia níže uvedené odborné literatury, knižního a výtvarného díla Josefa Lady,
vyhodnocení informací získaných dotazníkem a výtvarné činnosti žáků i své vlastní jsem
dospěla k tomuto závěru.
Knižní a výtvarné dílo Josefa Lady je pro současné dětské publikum stále aktuální, živé a
z pohledu současné aktuální celosvětové situace, kdy si znovu klademe otázky o smyslu
života a jeho základních hodnotách, i nově naléhavé.
Na základě poptávky jsou Ladovy knihy opětovně vydávány a mají vysokou prodejnost.
Žádaná a stále sledovaná jsou i animovaná zpracování Ladových knih v podobě televizních
seriálů.
Z výše uvedeného bádání vyplývá, že aktuální hodnotu díla Josefa Lady pro současné
dětské publikum lze vymezit koexistencí jeho čtyř základních funkcí:
1. estetické;
2. didaktické;
3. výchovné;
4. existenciální.
ad 1/ Svou čistou barevností, veselými, nelomenými barvami, přehlednou lineární
kompozicí, jednoduchou figurální a obrysovou linií významně působí na estetické vnímání
dětí. Lada neusiloval záměrně o to, být ve svém výtvarném projevu jiný. Snažil se
spolupracovat se svým dětským divákem a vycházet mu v jeho estetických hodnotách
vstříc.
ad 2/ Novou aktuální hodnotu získává Ladovo dílo svou didaktickou funkcí.
Ladovo zachycení života na venkově se všemi zvyky, tradicemi a činnostmi, které dnešní
děti neznají, je výtvarně vyjádřeno způsobem, který nenásilně probouzí v dětech jejich
přirozený spontánní zájem o život svých předků. Skutečnost, že děti neznají mnohé
z výjevů ilustrací, se neprojevila jako důvod, proč by Ladovo dílo mělo dnešní dětské
publikum přestat zajímat. Možnost nahlédnout do způsobu života na venkově kdysi
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působila na děti pozitivně. Vzbuzovala jejich zájem o dávné tradice a zvyky. Život sám
pak vnímaly jako klidný, čistý, opravdový až idylický.
ad 3/ V nové aktuální podobě se projevuje výchovná funkce Ladova díla, především ve své
schopnosti propojovat již několik generací. Významně tak ovlivňuje mezigenerační vztahy
v rodině a spoluutváří společné vnímání světa a základních životních hodnot. Ladovy
dětské knihy se často v rodinách dědí. Hlavní postavy jsou známy několika generacím a
děti se o nich dozvídají od svých rodičů či prarodičů, a ne naopak, jako tomu často bývá u
jiných kreslených postav současného výtvarného umění.
Lze konstatovat, že Josef Lada je náš vskutku národní umělec, bez pejorativního podtextu
tohoto označení. Můžeme ho řadit mezi osobnosti jako Jaroslav Seifert, František Hrubín,
Vladislav Vančura, které svým dílem český národ spojují.
ad 4/ V souvislosti se současným vývojem lidské společnosti nabývá na hodnotě Ladovo
dílo ve svém existenciálním významu. Lada si vytvořil svůj osobitý pohled na svět, který
má své pevné kořeny v harmonickém, i když nelehkém dětství, v základních křesťanských
hodnotách. I jako dospělý si dokázal uchovat schopnost prožívat a plně vnímat přítomný
okamžik. Nepokoušel se na svých obrazech zachytit velká historická témata, ale obyčejný
všední život. Jeho postavy nejsou černobílé, vyjadřují potřebu, ale i schopnost lásky,
soucitu a milosrdenství. Radost, krásu, ale i smutek a tíhu života dokázal výtvarně zachytit
způsobem, který je dětem srozumitelný, je k nim laskavý, dokáže je pobavit, rozesmát, ale
také, aniž by si toho děti všimly, poučit a ukazovat, jaké hodnoty jsou v životě důležité.
Díky této své schopnosti působí Ladovo dílo v souvislosti s aktuálními událostmi, které
významně ovlivňují celý svět, jako nově naléhavé a znovu svým odkazem pod linkou vede
člověka k zastavení, uvědomování si smyslu a řazení hodnot.
Svět Ladových ilustrací má svůj jasně daný řád, jímž jsou dány důležité jistoty v životě
dítěte. Je to barevný svět plný veselí a humoru, který ukazuje cestu a dává naději. Svět
odhalující pocit štěstí ve všední, každodenní kráse.
Současné děti mají Ladovy ilustrace a knihy rády ze stále stejných důvodů, jak o tom
mluvil už sám Josef Lada se svými „největšími kritiky“, tedy s dětmi kdysi. Jsou jimi:
barevnost, smysl pro detail, veselé motivy ze života lidí, zvířat a pohádkových bytostí,
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zachycení přírody jako běžné součásti života, originální výtvarné vyjádření, ale také
schopnost navození pocitu klidu, pozitivní nálady, harmonie a malebnosti. To potvrzuje, že
se jedná o hodnoty a potřeby trvalé, neměnné v čase, a v tom spočívá i trvalá hodnota
Ladova díla.
Díky své nadčasovosti a pravdivosti svého výtvarného výrazu doprovází Ladovo dílo děti
dodnes. Stávají se tak součástí jeho světa plného jemného humoru a prosté krásy.
V samém závěru své práce se dostavuje paradoxní pocit. Že se ocitám sotva na jejím
začátku.
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Seznam příloh
Příloha 1 – Struktura otázek v dotazníku
Dotazník 1:
1. Znáš tyto obrázky?
A)

B)

C)

D)

2. Kdo to je?

3. Kde ses s těmito obrázky setkal? (doma, ve školce/škole, na výstavě…)
4. Znáš Josefa Ladu?
5. Víš, čemu se věnoval?
6. Odkud to víš?
a) Od rodičů či prarodičů
b) Ze školy
c) Jiný zdroj (uveď jaký)

7. Vlastníte doma něco od Josefa Lady? (knihy, pohlednice, kalendáře…) Pokud ano,
napiš co.

8. Chtěl bys mít doma některý z obrázků Josefa Lady?
a) Ano
b) Ne
c) Nevím

9. Popiš, co vidíš na tomto obrázku.

A)

B)

C)

D)

10. Co se ti na obrázcích Josefa Lady líbí?
11. Co se ti na obrázcích Josefa Lady nelíbí a proč?
12. Jak na tebe obrázky působí?
13. Viděl jsi v poslední době v televizi nějakou ilustrovanou pohádku od Josefa Lady?
14. Který z obrázků je ti bližší? Jaký by sis doma pověsil na zeď do svého pokojíčku?

A)

B)

C)

D)

