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Disertační práce je určena zejména vyučujícím oboru knižní vazba na výtvarných školách a jejím 
žákům. 
Představuje konstrukci knižní vazby jako nástroj výtvarného zpracování knižní adjustace.
Konstrukce bude představena jako soustava jednotlivých konstrukčních prvků. Text navazuje na 
publikaci Stavíme knižní vazbu (Hybner, 2015), ve které byly konstrukční prvky definovány. Nyní by 
měly být představeny v oborovém, výtvarném i technologickém kontextu. 
Práce s konstrukčními prvky je inspirována pedagogickými metodami Bauhausu, které jsou založe-
ny na výstavbě výtvarného díla z elementárních výtvarných prvků. Konstrukční prvky knižní vazby 
jsou použity jako díly stavebnice. Výtvarné hodnoty předmětu je dosaženo vzájemnou kombinací 
prvků do funkčních a estetických celků. 
Na „předškolu“ elementárních prvků navazuje jejich použití při kreativním zpracování knižní vazby. 
Výtvarná práce s konstrukcí je rozvíjena pomocí tematických úkolů. 
Použití funkcionálních prvků jako prvků výtvarných se uplatňuje v užitém umění obecně. Proto by 
snad koncept založený na výuce jednotlivých prvků mohl být platný i v jiných umělecko-řemeslných 
oborech.

Anotation:

This dissertation is intended especially for teachers of bookbinding at art schools and their students. 
It presents the construction of a book bound as a tool for artistic processing of a book alignment. 
The construction will be presented as a set of individual structural components. The text follows the 
previous publication – Stavíme knižní vazbu/Construction of Book Bound (?) (Hybner, 2015), in 
which the structural components were defined. Now they should be presented in their field, artistic 
and technological context. 
Work with the structural components is inspired by the pedagogical methods of Bauhaus, which 
are based on the construction of an art work from the elementary artistic components. The structu-
ral components of a book bound are used as parts of a building kit. Artistic value of the object is 
achieved by combining components into functional and aesthetic units. 
The “pre-school” of the elementary components is followed by their use in creative processing of 
a book bound. The art work with construction is developed through thematic tasks.
The use of functional components as art components is generally applied in applied art. The con-
cept based on teaching of individual components might be, therefore, valid in other art and craft 
fields as well.



„Nikdo nebo nic neexistuje samo o sobě,
všechno je součástí struktury.
Každá struktura je naopak částí jiné struktury.
Všechno co existuje, „je struktura“.
Porozumět něčemu znamená porozumět struktuře toho,
čeho je to součástí - elementy formují strukturu, která něčím je“.

(Carrión, Ulises. The new art of making book, 1975, s. 5)
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1. Úvod

Následující stať je věnovaná výtvarné práci s konstrukcí knižní vazby. Z jakého důvodu 
se soustředíme právě na konstrukci a záměrně upozaďujeme ostatní dvě výtvarné složky 
uměleckořemeslné tvorby?
Volba materiálů nebo vnější dekorace či, chcete−li, grafická úprava obalu, jsou nedílnou 
součástí výtvarného zpracování knižní adjustace a jistě má cenu se jimi zabývat. Problema-
tika jejich estetiky je však v odborné literatuře dostatečně zpracována. Dokonce do té míry, 
že dějiny výtvarného zpracování knižní vazby jsou někdy vykládány pouze z hlediska její 
vnější výzdoby a použití materiálu pro potažení desek (Hybner, 2015, s. 98).
Konstrukce knižní vazby je naproti tomu dlouhodobě výtvarně nedoceněna a je obecně 
považována za pouze funkční prvek. Touto cestou bych tedy rád pozvedl konstrukci na 
úroveň ostatních složek. 
Jako výtvarný prvek bych ji chtěl doporučit jak těm, kteří se knižní vazbou odborně zabývají 
a konstrukci používají spíše z funkčního hlediska, tak i těm, kteří se knižní vazby dotýkají 
pouze okrajově, designérům − kteří pracují s knižní vazbou pouze prostřednictvím počíta-
če a z použití konstrukce pro výtvarné účely mají obavy právě z důvodu její nedostatečné 
znalosti.
Konstrukci bych také chtěl představit z trochu jiného úhlu pohledu − jako předmět kreativ-
ní úpravy prostřednictvím jednotlivých konstrukčních elementů.
Tato práce navazuje na předchozí publikace Brožura (2010), Knižní vazby Dunhuangu 
(2011) a Stavíme knižní vazbu (2015). V těchto publikacích jsem se také zabýval konstruk-
cí knižní vazby (Evropy i Dálného východu − viz název disertační práce), ale spíše z hledis-
ka její analýzy − rozboru konstrukčních prvků. 
Nyní bych se rád pokusil o syntézu konstrukčních vědomostí s tím, že bych dříve uspořá-
dané poznatky aplikoval ve výuce. Za tímto účelem jsem vypracoval novou metodiku výuky 
knižní vazby. 
Tato metodika se inspiruje pedagogikou Bauhausu − její součástí je výuka výtvarných ele-
mentů a jejich sestavení do estetických celků. Výuka knižní vazby je vedena prostřednic-
tvím konstrukčních prvků. 
Tématem práce je uvedení inspiračních zdrojů a popis obsahu a formy výuky. Text popisu-
je konstrukci knižní vazby z pohledu její výuky, je však současně přehledem konstrukčních 
prací, jejichž osvojení by mohlo vést k pochopení zákonitostí oboru. Předem bych však 
chtěl upozornit na to, že práce není návodem ke zhotovení knižních vazeb, ale spíše zamy-
šlením nad funkční logikou konstrukce a výtvarným významem jednotlivých konstrukčních 
prvků. Cílem výuky není předmět sám o sobě, ale iniciace tvůrčího přístupu k jeho zhoto-
vení. 
Naším předpokladem je, že navrhovaná metodika výuky povede ke zkvalitnění výuky 
v oboru knižní vazba. Výtvarná práce s funkcionálními prvky se však uplatňuje v užitém 
umění obecně. Proto by snad koncept výuky založený na definici jednotlivých prvků struk-
tury a jejich kombinaci při vytváření estetických celků mohl být platný i v jiných umělecko−
řemeslných oborech. 
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2 Inspirace Bauhausem

Předmětem výzkumu je výuka knižní vazby na českých školách. Nespokojenost se součas-
ným stavem výuky přispěly ke vzniku nové metodiky výuky. Inspirací k inovacím ve výuce 
se staly pedagogické metody Bauhausu1.

1 Na podobnost zamýšlené metody výuky prostřednictvím konstrukčních elementů s pe-
dagogickými metodami Bauhausu mě poprvé upozornil vedoucí disertační práce prof. 
Ladislav Daniel. Poté jsem se začal problematikou Bauhausu hlouběji zabývat. 
Z hlediska tématu této práce bylo zajímavé zejména zjištění, že v počátcích existence 
škola provozovala také knihvazačskou dílnu. Z informací, které se podařilo dohledat, vy-
plynulo, že to byla právě knihařská dílna, kde docházelo k prudkému střetu starých, aka-
demizujících a nových, pokrokových koncepcí výuky. 
Očekávání, že by mohla být tradiční ikonografická a dovednostní koncepce výuky překo-
nána a nahrazena moderním tvůrčím pojetím výuky, které by korespondovalo s celkovou 
koncepcí Bauhausu, se nenaplnilo a dílna zanikla.
Studium historie knihařské dílny Bauhausu tak bohužel nebylo poučením o nových výuko-
vých metodách, ale se stalo se inspirací v jiném smyslu. Podnítilo polemiku, jak by mohla 
být výuka na tomto pracovišti v ideálním případě vedena. 
Na podkladu dosud dosažených vědomostí jsem se pokusil otázku zodpovědět a načrt-
nout metodu výuky knižní vazby, která by byla blízká celkovému ideovému pojetí Bauhau-
su. To se mi stalo velkou pomocí při koncipování metodiky výuky prostřednictvím kon-
strukčních elementů, která je výsledkem této práce.

2.1 Bauhaus 

Bauhaus je umělecká škola, která byla založena roku 1919 ve Výmaru v německém Duryň-
sku. Bauhaus posléze rozvinul svou činnost v sasko−anhaltské Desavě a ukončil působení 
po krátkém extempore v Berlíně. 
Bauhaus měl ke svému vzepětí a pádu vymezeno pouhých 14 let. Během své existence 
se potýkal s nesčetnými komplikacemi. Pro akademismus byl nestravitelnou avantgardou, 
pro národní socialisty „zvrhlým uměním“. Potýkal se s potížemi finančního rázu i s vnitřními 
rozpory ohledně koncepce výuky.
Přesto zanechal po sobě hluboký odkaz nejen v oblasti umělecké tvorby, ale i v oboru 
uměleckého školství.
Bauhaus se stal příkladem moderního uměleckého učiliště a jeho pedagogické metody se 
staly předmětem podrobného zkoumání a nápodoby.
Bauhaus se stal inspirací i pro nově navrženou metodu výuky knižní vazby, a to formou 
i obsahem. Forma výuky, kterou se inspirujeme, je „úvodní kurz“ Bauhausu. Obsahová 
inspirace se týká celkového pojetí estetiky a tvorby Bauhausu − komponování výtvarného 
díla z jednotlivých výtvarných elementů. 
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2.2 Úvodní kurz Bauhausu a výuka elementárních prvků

Obě dvě složky výuky se vzájemně prolínají organizačně i myšlenkově. 
Úvodní kurz Bauhausu byl jakýmsi „přijímačem“. Trval obvykle půl roku a byl zařazen na 
začátku celého studia. Předcházel tak výtvarné práci na „skutečných“ uměleckých projek-
tech v ateliérech a jejich realizaci v dílnách. Prostřednictvím úvodního kurzu se studenti 
učili porozumět základním stavebním prvkům výtvarného díla: barvě, tvaru, rytmu, kontra-
stu, textuře i materiálu.
Pro Bauhaus se jednotlivý výtvarný prvek stal výchozím pro řešení celého výtvarného pro-
blému. Studiem prvků, aktivním hledáním estetických vztahů mezi nimi a skladbou ele-
mentů může podle této teorie vzniknout celek, jenž má vyváženost a výtvarnou čistotu 
(Uždil, 1974, s. 38)
Výuka měla dva cíle: výukový a motivační. Úvodní kurz byl určen k předání vědomostí o 
jednotlivých elementech výtvarného celku a zároveň z pochopení základních výtvarných 
prostředků vycházela kreativita. Předpokládalo se, že studenti na základě získané zkuše-
nosti budou s výtvarnými elementy experimentovat při stavbě díla (Daichendt, 2010, 
s. 110).
Navrhovaná metoda výuky knižní vazby je pojata jako výtvarná práce s konstrukčními sta-
vebními prvky. Podobně jako v Bauhausu jsou prostřednictvím úvodního kurzu předsta-
veny jednotlivé elementy knižní vazby − poté následuje jejich tvůrčí zpracování v procesu 
zhotovení knižní vazby.
Elementárními prvky se pro nás stanou bazální součásti konstrukce, jako např. jednotlivý 
list nebo složka nebo prvky spojující tyto části − např. spojení do bloku či šití po složkách, 
nebo připojení obalu knihy. 
Konstrukční prvky jsou uspořádány do přehledného portfolia a následně komponovány 
do jednoho celku − knižní vazby. Výběr prvků z portfolia probíhá na základě jejich funkč-
ních a estetických vlastností. Budování knižní vazby se stává motivací pro konstrukční a vý-
tvarnou hru. Komponování konstrukce předmětu se stává výtvarným procesem, podobně 
jako pro děti hra s kostkami stavebnice.

2.3 Dílny Bauhausu

Podstatu práce s výtvarnými prvky při výuce uměleckého řemesla můžeme dobře ilustro-
vat na pozadí dění v knihvazačské dílně Bauhausu.
Jednou ze základních premis Bauhausu bylo sepětí teorie s praxí. Bauhaus byl školou umě-
lecko − průmyslovou. Ideovou předlohou Bauhausu byla středověká „stavební huť“, která 
pod sebou sdružovala řemeslníky všech oborů a jejímž účelem byla stavba domu a jeho 
vybavení veškerým zařízením.
Cílem výuky bylo výtvarné zpracování předmětů určených k běžnému použití. Výsledný 
produkt měl být určen širokému publiku a měl naplňovat každodenní potřeby lidí. Vý-
sledkem výtvarného zpracování měl být předmět jednoduše tvarovaný (nikoliv složitě ela-
borovaný), který by mohl být snadno zhotovitelný − moderními technologiemi za použití 
novodobých materiálů.
Odmítnutí exkluzivity výrobků a orientace na produkt pro širokou spotřebitelskou obec 
vyplývalo z levicového politického prostředí v Bauhausu a naopak, zjednodušení designu 
vycházelo, paradoxně, z nutnosti kooperovat s „kapitalistickou“ průmyslovou výrobou, na 
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Obr. 1. Kromě toho, že Bauhaus významně proměnil podobu volného a užitého 
umění, architektury a designu, byl inspirativní i v pedagogické rovině. Systematický 
učební plán Bauhausu byl postaven zejména na experimentaci s elementy výtvarného 
jazyka, na učení hrou a diskusí o cestách a cílech výtvarné práce. Bylo zde zavedeno 
koncepční studium výtvarných prostředků a experimentální činnosti, při níž žáci 
procvičovali používání elementárních prvků a pracovali na jejich tvůrčích variacích. 
(Šobáňová, Musilová, Beková In Skřivánková a kol., 2014, s. 67)



které byla škola do značné míry existenčně závislá. 
Tento „ideologický dualismus“ pragmaticky ústil v prakticismus ve výuce. Sepětí teorie 
a praxe se mimo jiné projevovalo také tím, že plnohodnotnou součástí kurikula byla výuka 
v dílenských provozech.

2.4 Zřizování dílen

Za účelem přiblížení „umění“ praktickému využití byly v Bauhausu kromě ateliérů usta-
noveny také četné dílny, ve kterých studenti pracovali na svých výtvarných projektech. 
Pracovaly zde např. dílny keramická, truhlářská, kovodílna, textilní, sklářská a mnohé další. 
Původním záměrem bylo zřídit jednotlivé dílny pro zpracování všech dostupných materi-
álů. Později byly dílny organizovány spíše tak, aby jejich struktura vyhovovala navrhování 
prototypů pro průmysl. Např. kovodílna byla sloučena s truhlářskou do dílny „nábytkář-
ské“, později koncipované ještě šířeji − jako „design interiéru“ apod.
Práce v dílnách byla vnímána jako vyšší stupeň uměleckého zasvěcení. Navazovala na 
úvodní kurz a trvala po celou dobu studia. Dílenská výuka byla brána velice vážně. Po třech 
semestrech strávených v dílnách mohl být student nazýván tovaryšem, a po dalším studiu 
a práci v dílnách mistrem řemesla. 
Pro vysoké nároky dílenská výuka probíhala pod supervizí vedoucích uměleckých ateliérů. 
Vedoucími ateliérů, kteří současně působili jako „mistři formy“ v dílnách, byli např. Walter 
Gropius, Johannes Itten, László Moholy−Nagy, Vasilij Kandinskij, Hannes Meyer, Ludwig 
Mies van der Rohe nebo Paul Klee. 
Při kooperaci vedoucího ateliéru a zástupce dílenského provozu docházelo zákonitě ke 
sporům. Spory se často týkaly střetu ideje, představované vedoucím ateliéru a reality za-
stupované vedoucím dílny. 
Tvůrčí duchové se dostávali do úzkých, když měli svůj záměr realizovat v praxi. Přestože 
věhlas školy spočíval v autoritě umělců, spory zákonitě vyhrávali dílenští, disponující širšími 
praktickými znalostmi (Whitford, 2015, s. 53). 
Spor tohoto typu se odehrál i v knihařské dílně.

2.5 Knihařská dílna Bauhausu

V průběhu existence Bauhausu docházelo ke zřizování, ale i rušení nebo transformaci 
dílenských provozů. K rozvoji dílen mohla škola přistoupit zejména po přestěhování do 
vlastní, nově postavené budovy v Desavě (v r. 1925). 
Na samém počátku existence však Bauhaus nedisponoval téměř žádnými vlastními dílen-
skými prostory. Dílny ke zpracování výtvarných návrhů si tedy musel pronajímat.
Jednou z dílen, která byla takto přidružena k Bauhausu, byla knihařská dílna Otto Dorfnera. 
Otto Dofner (1985 − 1955) byl předním německým knihařem, majitelem knihařské dílny 
ve Výmaru. Svou dílnu Bauhausu poskytoval pro kurzy a sám zde také vyučoval jako tzv. 
„mistr řemesla“ (Werkmeister).
Mistr řemesla byl dílenským technologem, měl za úkol se studenty řešit technické problé-
my tvorby. 
Mistr formy (Formmeister) měl za úkol dílnu vést po umělecké stránce. Tento post v kni-
hařské dílně zastával expresionistický malíř a grafik Paul Klee (1879 − 1940).
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Obr. 2. Otto Dorfner (uprostřed). Jednou z příčin Dorfnerova 
výtvarného pojetí knižní vazby bylo také komerční zaměření 
jeho dílny (Fiedler, Feierabend, 1999, s. 247).
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Obr. 3. Technicky dokonale provedené knižní vazby 
Otto Dorfnera. Knižní blok je opatřen tuhými deskami, 
které tvoří korpus pro vnější výzdobu. Ta je provedena 
výběrem materiálu (useň) a vnější tvarovou úpravou 
(ornamentální výzdoba zlacením).



15

Knihařská dílna jako provoz Bauhausu měla jen velice krátkou existenci − od dubna 1921 
do dubna 1922. Příčinou zániku byly spory mezi oběma vyučujícími. 

2.6 Spor v knihařské dílně Bauhausu

O průběhu výuky v knihařské dílně Bauhausu nemáme k dispozici téměř žádné údaje. 
Na konkrétní příčinu neshod můžeme usuzovat pouze z rozboru tvorby jednotlivých pro-
tagonistů děje nebo podle průběhu jednání „Rady mistrů“, která se případem v závěru 
existence dílny zabývala.
Podstatou srážky byl zřejmě přístup ke kreativitě ve výuce.
Dorfnerovo pojetí výuky bylo spíše dovednostní a ikonografické. Jeho dílna byla zaměřena 
na zakázkovou výrobu a více mu záleželo na dokonalém zvládnutí osvědčených řemesl-
ných postupů než na experimentování. 
Tento přístup se pravděpodobně uplatňoval také ve výtvarném pojetí vazby, které se sou-
středilo kolem provedení dekorace povrchu desek zdobnými technikami (Feidler, Feiera-
bend, 2006, s. 247). Nosičem dekoru byl korpus zhotovený zavedeným způsobem − vazba 
šitá po složkách, s pevnými deskami. Výtvarné zpracování probíhalo výzdobou vnějšku 
tohoto „nosiče“. Desky, většinou potažené usní, jsou obvykle zdobeny náročnými knihař-
skými technikami (slepotisk, zlacení, intarzie, mozaika, apod.) a výtvarná kreativita se tak 
mohla uplatnit v podstatě pouze v uspořádání ornamentu.

2.7 Působení Paula Klee v knihařské dílně Bauhausu

Postavení Paula Klea v knihařské dílně muselo být značně nevýhodné. Dorfner byl uznáva-
ným odborníkem, mistrem svého řemesla, vlastníkem dílny.
Klee naproti tomu neměl s knižní vazbou žádné předchozí zkušenosti.
Přesto se během svého působení po boku Dorfnera Klee pravděpodobně pokusil výuku 
knižní vazby přiblížit celkové koncepci Bauhausu. 
Jeho úsilí však pravděpodobně skončilo nezdarem. Narazilo na Dorfnerův konzervativis-
mus a neochotu ke spolupráci. Příčina neúspěchu však tkvěla i v samotném Kleovi. Jeho 
snaha o změnu se nemohla opřít o řemeslnou erudici, která by transformaci výuky umož-
nila.
První příčinou, která bránila vypracování koncepce výuky v knihvazačské dílně, byla ne-
dostatečná kompetence pracovat s knižní vazbou jako s množinou výtvarných elementů.
Sám Paul Klee hovoří o tom, že tvůrce výtvarného objektu by měl proniknout do „grama-
tiky a skladby“ výtvarné řeči dříve, než se ji bude snažit využít k artikulaci smysluplného 
celku. Tuto teorii rozvíjel v přípravných kurzech malby a za účelem výuky vypracoval syste-
matickou metodu výuky elementárních prvků. 
O úloze učitele hovoří takto: „Moje role ve vyučovacím procesu se postupem času vyjas-
ňuje, zejména co se týče způsobu výkladu výtvarných forem, které vycházejí z ideje jejich 
utváření pomocí organizace mnohosti do jednoty. K tomu mi posloužila syntéza díla (viz 
mé práce) a jeho analýza (rozložení na jednotlivé nepostradatelné komponenty) (Droste, 
1990, s. 65).“
Pokud by měl k práci s knižní vazbou přistoupit inovativně, musel by začít u analýzy kon-
strukčních prvků knižní vazby a syntézou těchto prvků dojít ke stavbě knižní vazby. De-
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Obr. 5. Elementární prvky výtvarného díla (v tomto případě barvy) 
a náčrt systému výuky (sestává z úvodního kurzu a dalšího rozvíjení práce 
s elementárními prvky v dílnách a ateliérech) − základy pedagogiky Bauhausu

Obr. 4. Paul Klee v jeho ateliéru ve Výmaru. 
Jeho specializací bylo dvourozměrné výtvarné dílo.



finováním elementárních prvků (včetně uplatnění vnější výzdoby a volby materiálů) by 
mohl dospět k novému pojetí výuky výtvarného zpracování prostřednictvím komponování 
výtvarných elementů i v oboru knižní vazba.
Druhou příčinou, proč Klee v oblasti knižní vazby nedovedl prosadit inovativní pojetí, bylo 
nepochopení důležitosti výtvarné práce s konstrukcí knižní vazby. Práce s trojrozměrným 
předmětem se odvíjí od jeho stavby. Podstatou knižní vazby a východiskem pro její výtvar-
né zpracování je její konstrukce, pochopení funkčních pravidel a estetických vlastností kon-
strukce a uchopení konstrukční práce při technologickém i výtvarném zpracování knižní 
vazby.
Nelze říci, že by Klee konstrukci jako základní stavební prvek výtvarného objektu nevnímal, 
konstrukci však pojímal spíše jako předmět „odívání“: „Tak, jako člověk, má i obraz kostru, 
svaly, kůži. Lze mluvit o zvláštní anatomii obrazu. Obraz s námětem Nahý člověk se nesmí 
dělat podle lidské anatomie, nýbrž podle anatomie obrazové. Nejdříve se zkonstruuje leše-
ní pro malbu, která má budovat: Jak daleko se půjde nad toto lešení, to je lhostejné. Samo 
lešení může působit umělecký zážitek silnější než sám povrch (Pelánová, 1970, s. 22).“
Klee, stejně jako Dorfner, konstrukci knižní vazby vnímal jako typizovaný objekt a obal jako 
místo k umístění výtvarné kreace. Desky knihy pojal jako malířské plátno, na kterém se ode-
hrává vlastní výtvarná práce. Jedinou změnou v přístupu k výtvarnému zpracování knižní 
vazby tak byl pravděpodobně způsob, jakým měl v úmyslu výtvarně zpracovat plochu. 

2.8 Zánik dílny

Uvedené skutečnosti byly příčinou setrvání u zavedeného způsobu knižní vazby. Výuka 
nezaznamenala žádný progres a výsledkem jednání o situaci v knihařské dílně bylo nepro-
dlužovat nadále kontrakt s Dofnerem, který už tou dobou beztak vypršel. 
Knihařská dílna jako učiliště Bauhausu zanikla. Dorfner nadále provozoval svou dílnu 
a privátně vyučoval knižní vazbu, Klee pokračoval ve výuce na Bauhausu. Působil přede-
vším v ateliéru malby a také v některých dalších dílnách Bauhausu (např. dílně sklomalby 
nebo tkalcovské), kde mohl lépe uplatnit své schopnosti výtvarné práce s dvourozměrnou 
pracovní plochou.

Šance nevyužitá Dorfnerem nebo Kleem se může stát důvodem k zamyšlení nad způso-
bem, jak aplikovat pedagogické metody Bauhausu na výuku knižní vazby.
Řešením může být
1. Přistupovat ke knižní vazbě jako ke kompozici z jednotlivých elementů. To znamená ana-
lyzovat knižní vazbu, rozložit ji na jednotlivé komponenty, definovat její prvky, systematicky 
je setřídit a nabídnout je k dalšímu použití.
2. Navrhnout způsob výuky, který povede k tvůrčí práci s elementy knižní vazby. Předpo-
kladem je systematická výuka prvků v oborovém, výtvarném i technologickém kontextu, lo-
gické zdůvodnění jejich vzájemných kombinací v rámci knižní vazby a samostatná kreativní 
práce s prvky při jejich sestavování do funkčních a estetických celků.
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Obr. 6. Ukázky práce knihařské dílny Bauhausu.
Výtvarné zpracování spočívá v použití materiálů a dekoru 
na povrchu desek (vyobrazení pokračuje na s. 19).
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3 Design výzkumu

Téma disertační práce vychází z předpokladu, že knižní vazba je soustavou konstrukčních 
prvků a že tyto prvky je možno analyzovat, třídit a systematizovat. Hledá způsob, jak takto 
uspořádaný systém vědomostí předat ve výuce. Jejím cílem je vytvořit metodiku výuky, kte-
rá by přispěla k předání odborných poznatků a jejich uchopení tvůrčím způsobem. 
Tato metodika výuky se vymezuje proti současným způsobům vyučování knižní vazby. Ni-
koliv však proto, že by výsledky výuky dosažené jinými způsoby byly špatné nebo méně 
hodnotné, ale kvůli cestě, která je k těmto výsledkům dovedla. Oproti metodám transmi-
sivním staví pojetí kreativistické. Zabývá se otázkou jaký edukační program, nabízený stu-
dentům (v příslušném kurzu oboru) bude od samého počátku studia záměrně stimulovat 
a rozvíjet jejich kreativitu spolu s průběžně získávanými znalostmi a technickými doved-
nostmi. 
Návrh nové metodiky se opírá o edukativní (badatelský) princip „souběžné“ kreativity. Je 
vystavěn na předpokladu, že teprve pochopení základních elementů konstrukce vazby, je-
jich logické souvislosti a umění sestavovat elementární součásti do jednotných celků vede 
k uvědomělé konstrukční práci s knižní vazbou a umožňuje uchopení konstrukčních prvků 
nejen jako funkční součásti knižní vazby, ale i jako podstatného výtvarného prvku.
Metodika výuky byla sestavována během šesti let doktorandského studia. V první, asi dvou-
leté fázi byly na základě výzkumu knižních vazeb stanoveny konstrukční pravidla knižní vaz-
by. Tyto poznatky byly zveřejněny ve výše uvedených publikacích (viz Úvod, s. 9).
Na poznatky o konstrukci navazovalo plánování logického řazení konstrukčních úloh do 
výtvarných řad. Cílem projektu výuky byla připravená spontaneita − zhodnocení výuky 
nově systematizovaných poznatků kreativním způsobem. Na výuku konstrukčních pravidel 
navazovala tematická zadání s tvořivými náměty.
V druhé fázi výzkumu byl myšlenkový projekt realizován v praxi. Výuka prostřednictvím 
konstrukčních elementů byla prověřována v průběhu čtyř let. Během této doby, stálým vy-
hodnocování výsledků realizovaných akcí a prostřednictvím sebereflexe práce vyučujícího, 
byly uskutečňovány další změny ve způsobu výuky. Opakovaně, souběžně s opakováním 
cyklu výukových řad, probíhala evaluace výuky, příprava a vyhodnocení dalších intervenč-
ních návrhů a zařazení těchto opatření do praxe.
Při zpracování výzkumného úkolu jsem postupoval metodou učitelského výzkumu, která 
vychází z epistemiologické podvojnosti práce učitele1. Zkoumá způsob, jak nejlépe předat 
oborové znalosti ve výuce.

1 Do doktorského studia jsem nastupoval s představou, že hlavní náplní mé práce bude 
především rozvíjení odborných znalostí o knižní vazbě. Otázkou, jak své odborné poznat-
ky zformulovat a předat studentům jsem se začal zabývat až v průběhu studia. Na toto 
téma jsem absolvoval četné přednášky a konzultace. Přínosem mi byly zejména diskuse 
s doc. Ivanem Špirkem o celkové koncepci mé práce, s doc. Marií Fulkovou o formulaci 
výzkumných otázek („piš, jako kdybys chtěl někoho naučit učit knižní vazbu“), s doc. He-
lenou Hazukovou, která mě školila v metodice výtvarné výchovy a s doc. Janem Slavíkem, 
který mi poskytl teoretické podklady k vedení výzkumu (např. o problematice epistemiolo-
gické podvojnosti práce učitele).
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3.1 Epistemiologická podvojnost práce učitele

Epistemiologie zkoumá lidské poznání, jeho vznik, proces a předmět. Přídavné jméno epis-
temiologický označuje úvahy zabývající se původem, strukturou, postupy a platností lid-
ského poznání, pojednávající o duševních jevech lidského života: myšlení, vnímání 
a vědění (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 69). 
Epistemiologická podvojnost teoretického přístupu k faktům je atributem učitelské profese 
a pro oborové učitele je typická. Základem epistemiologické podvojnosti učitelské praxe 
je situace učitele, který se plynule pohybuje mezi ontodidaktickou a psychodidaktickou 
dimenzí svého oboru (Janík, Slavík, 2009, s. 3). 

Základem pedagogické práce jsou didaktické znalosti obsahu (Pedagogical content 
knowledge) (Slavík, 1987, s. 15), které spočívají ve schopnosti transformovat znalosti ob-
sahu do forem, které jsou pedagogicky účinné a přesto přizpůsobivé schopnostem žáků.
Učitel na základě pravidelnosti vybírá uzlové body obsahu pro jeho výklad, stanovení otá-
zek nebo úloh pro žáky a využívá k tomu didaktickou znalost obsahu − tzv. kompetenci 
konstruovat význam tak, aby byl obsah výuky pro žáka nejlépe přístupný.
Chce−li učitel přiblížit obsah žákům, musí se opírat o nějaké obecné podmínky intersub-
jektivní (týkající se vztahu mezi subjektem, žákovským projevem a expertním projevem) 
obsahové shody, které jsou společné pro něj, pro jeho žáky i pro experty jeho oboru.
Pro zjednání intersubjektivní shody jsou určující dva klíčové pedagogické principy: a) prin-
cip zpřístupnění − subjektivita − názornost, návaznost na žákovskou zkušenost, blízkost 
žákovu způsobu myšlení a vnímání světa a b) princip zdůvodnění − intersubjektivita − po-
žadavky na platnost argumentů a konsenzuálnost závěrů, logickou správnost práce s ob-
sahem vzhledem k uznávaným poznatkům oboru, kultivovanost věcné i personální stránky 
dialogu apod. 
Integračním a operačním polem obou principů je didaktická komunikace učitele s žáky 
a žáků mezi sebou navzájem s dopomocí učitele. Didaktická komunikace je založena na 
vytvoření intersubjektivní shody. 
Práce učitele − vytváření intersubjektivní shody − spočívá v operaci s extenzionálními (roz-
víjejícími) a intenzionálními (zpřesňujícími) významy. Mezi tyto operace patří:
a) rozlišení extenzionálního významu od intenzionálního
b) extenzionální dekonstrukce směrem k hledání obsahového významu (např. rozvíjení 
extenzionálních významů pojmu knižní vazba pomocí jednotlivých oborových informací)
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Graf I. Oborový a žákovský svět



c) extenzionální významy jsou přístupné prostřednictvím různých rovin konstrukce výrazo-
vé struktury (hledání způsobu, jak se dopracovat k výkladu extenzionálních významů výra-
zovou strukturou − např. výtvarnou řadou sestavenou pro účely kategorizace konstrukce 
knižní vazby)
d) extenzionální významy zprostředkují percepční oporu pro porozumění intenzionálním 
významům (v tom spočívá umění učitelské práce a podstata didaktické znalosti obsahu − 
jak vyjádřit totéž mnohokrát jinak, a tak budovat žákovskou představu o významu oboru 
− žák látce lépe rozumí, lépe se o ní dorozumí, lépe ji umí uskutečňovat na základě vlastní 
zkušenosti) 
e) úzká závislost intenzionálního významu na způsobu konstrukce výrazu (hledání inten-
zionálního významu rozvíjením a zhušťováním výrazového konstruktu − např. hledání vý-
znamu pojmu konstrukce knižní vazby pomocí zobecňování jednotlivých konstrukčních 
principů)

Ve vzdělávacích oborech nejde jenom o intelektuální práci s významy (toto je kniha), ale 
o výcvik dovedností utvářet, inovovat anebo originálně reflektovat výrazové struktury. Ne-
jde jen o identifikaci významu, ale o tvořivou inovaci způsobu, metody a techniky konstru-
ování výrazu (kniha je objekt, který se skládá z těchto součástí, které mají tyto funkce atd.).
V oborových didaktikách se setkávají dvě klíčové teoreticko−metodologické domény: 
a) empiricko−psychologický přístup ( jak subjekt uchopuje obsah)
b) obsahově−analytický ( jak je konstruován obsah ve struktuře výrazů).
V rámci české oborově didaktické školy se nazývá tento přístup jako psychodidaktický 
(psychodidaktika, psychodidaktická transformace) a ontodidaktický (ontodidaktika, onto-
didaktická transformace)
Konstantou ontodidaktického přístupu je oborový význam a způsob jeho konstruování 
a konstantou přístupu psychodidaktického jsou antropologicky založené dispozice žáků 
a jejich osobité zkušenosti v kontextu psycho−sociálního vývoje.
V reálné vzdělávací praxi se tyto roviny prostupují a učitel se plynule pohybuje mezi onto-
didaktickou a psychodidaktickou dimenzí (s psychodidaktickým přístupem se mění i onto-
didaktický přístup a naopak) − učitel je svou profesí nucen žít ve dvou světech: oborovém 
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Graf II. Obsah výuky a jeho zpřístupnění



a žákovském a soustředit se na problematiku psychodidaktiky nebo ontodidaktiky podle 
výchozích podmínek výukového pracoviště.
Procesy, v nichž se učitelovy znalosti obsahu transformují do didaktických znalostí obsahu 
vhodných pro výuku, nejsou zatím hlouběji prozkoumány (Janík, Slavík, 2009, s. 14).
Proces probíhá na bázi komunikace mezí žákovským (pedagogickým) a oborovým význa-
mem. Učitel, který operuje s oborovým významem, sleduje na vědomostech žáků o oboru 
účinnost konstrukce výrazu na budování představ žáků. Jde o neustále se opakující proces, 
který je někdy řízený a cílený (akční učitelský výzkum), někdy pouze intuitivní.
Během tohoto procesu dochází k takzvanému zhušťování informací (knowledge encapsu-
lation), neboli ke zkušenosti „praktiků“, v antice známé pod pojmem fronesis − „moudrost 
praktiků“ (Janík, Slavík, 2009, s. 14).
Jde o proces, v němž je množství informací původně nahlížených z oddělených perspektiv 
různých disciplín shrnuto do jednodušších systematicky utříděných výrazových konceptů. 
Tyto koncepty působí integračně, analyzují a syntetizují data oborových pojmů a stávají 
se abstraktnějšími ve smyslu intenzionálního významu (vyzdvihují podstatné jevy intenzi-
onální dimenze významu), probíhá plodná syntéza extenzionální dekonstrukce (hledání 
podstaty jevu) a intenzionální konstrukce významu (hledání struktury nejvýznamnějších 
významových uzlů). 
Teorie amalgamizace říká, že strukturalizace znalostí do operacionalizované výrazové po-
doby využitelná pro pohyb mezi ontodidaktickou a psychodidaktickou dimenzí výuky po-
tvrzuje význam oborové didaktiky (Janík, Slavík, 2009, s. 14).
Ve vzdělávacích oborech nejde jenom o intelektuální práci s významy, ale o výcvik doved-
ností utvářet, inovovat anebo originálně reflektovat výrazové struktury. Nejde jen o iden-
tifikaci významu, ale o tvořivou inovaci způsobu, metody a techniky konstruování výrazu. 
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3.2 Vědecký výzkum - proces s předem stanovenými 
pravidly, cyklicita výzkumu

Výzkumnou práci provádíme automaticky jako součást našeho běžného života. Překonává-
ní překážek a snaha o zlepšení životních podmínek jsou součástí každodenní praxe (Hen-
dl, 2005, s. 27). Výzkumný proces, který nazýváme vědeckým, má na rozdíl od běžného 
životního „výzkumu“ pevně stanovené zákonitosti a pravidla. 

Tak, jako veškeré lidské konání, je i výzkumná práce vymezena obecnými podmínkami 
provedení činnosti − časem, ve kterém probíhá, a způsobem provedení.
1. Výzkum je pevně zakotven v čase. Probíhá v určitých, přesně stanovených fázích, a proto 
podle předem sestaveného harmonogramu (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 53). 
2. Výzkum je zpravidla veden předem definovaným způsobem. Na jednu stranu je značně 
obtížné se shodnout na přesné metodě výzkumu (zejména u kvalitativního typu výzkumu). 
Na druhou stranu je třeba vycházet z obecně používaných a akceptovatelných pravidel 
výzkumu (Hendl, 2005, s. 29).

24

Graf III. Cyklicita výzkumu

Graf IV. Harmonogram 
a vlastnosti výzkumu



V našem případě bude harmonogram a typ výzkumu stanoven takto:
a) výzkumnou metodou bude kvalitativní výzkum
b) půjde o výzkum určený pro edukační prostředí neboli explanační výzkum
c) jelikož výzkum řeší aktuální změny ve vyučovacím procesu, bude zvolen
 typ kvalitativního výzkumu, který reaguje na aktuální změny ve výuce − tzv. akční výzkum 
d) výzkum usiluje o nalezení dokonalejší shody ve vyučovacím procesu
 − při zpřístupnění obsahu výuky žákům, proto bude veden jako výzkum „učitelský“.

Výzkumný proces nikdy není zcela uzavřen. Badatelské úsilí může být korunováno zavede-
ním navrhovaného řešení do praxe. Změny jsou uvedeny do života, dochází k ověřování 
výsledku výzkumu v praxi. Tím však výzkumná práce nekončí. Inovace vyvolávají další vý-
zkumné otázky a potřebu opakování výzkumného cyklu. 
Proto i výsledky našeho badatelského úsilí nemohou být konečným řešením problému. 
Námi navržené změny jsou pouze mezistupněm nikdy nekončícího úsilí o kvalitu výuky.

3.3 Volba typu výzkumu

Vhodným nástrojem pro řešení problémů epistemiologické podvojnosti práce učitele je 
akční výzkum (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 359). Jde o aplikovaný výzkum, zaměře-
ný na řešení konkrétního praktického problému. Jeho pomocí je vytvořen návrh opatření, 
intervencí a programů (např. může být vypracována nová metoda výuky knižní vazby). 
Tento aplikovaný výzkum probíhá kontinuálně za současného průběhu vyučovacího pro-
cesu. Protože jde o výzkum týkající se edukační reality, bývá označován také jako expla-
nační výzkum (explanace je metoda zaměřená na logickou rekonstrukci, vysvětlení nebo 
pochopení nějakého jevu nebo procesu a poskytuje výklad o struktuře a fungování jevů v 
edukační realitě). Jedná se o druh kvalitativního výzkumu − je úzce spjat s kontextem vý-
zkumu, který je vnímán senzitivně. Podstatou výzkumu je angažovanost výzkumníka, proto 
bývá tento druh výzkumu, pokud probíhá v edukačním prostředí, nazýván také jako uči-
telský výzkum.
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Graf V. Průběh jednotlivých typů výzkumu (graf pokračuje na s. 25)
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3.4 Vlastnosti kvalitativního výzkumu 
a možnosti jejich využití při výzkumné práci

Při stanovení vhodného typu výzkumu je třeba zohlednit všechny jeho vlastnosti a při vý-
zkumné práci počítat s jeho výhodami a nevýhodami. Ve prospěch kvalitativního výzkumu 
v edukačním prostředí hovoří jeho zasazení do kontextu reality. Je úzce spjat s fenomeno-
logickým náhledem na realitu. Nevýhodou kvalitativního výzkumu je jeho přecitlivělost na 
subjektivní vnímání problému. Kvalitativní výzkum je někdy kriticky označován jako sbír-
ka subjektivních dojmů (Slavík, 1998, s. 58). Senzitivita oboru však vede ke zdrženlivosti 
vůči „dekontextovým“ metodám zkoumání (kvantitativním). Výzkum a vypracování nové 
metodiky výuky knižní vazby bude probíhat na základě vyhodnocení vlastních zkušeností, 
výzkumu na bázi „fainomai“.
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Graf VI. Porovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu I.
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Kvalitativní typ výzkumu je zacílen na získání účelových poznatků. Výzkumné otázky vyplý-
vají z potřeby praxe a lze je v průběhu výzkumu měnit. Pro kvalitativní výzkum platí násle-
dující pravidla (Hendl, 2005, Švaříček, Šeďová, 2007):
Plán výzkumu se stále vyvíjí. 
Oproti klasickému výzkumu může být výzkumný vzorek nereprezentativní a může být ob-
měněn, metody sběru dat ve výzkumném vzorku jsou nedogmatické, proměnné. 
Vyhodnocení dat je na rozdíl od klasického výzkumu (interference) provedeno formou 
deskripce a analýzy. 
Pozice výzkumníka se nachází uvnitř edukační situace (tvůrce nové vyučovací metody je 
zároveň učitelem předmětu). 
Výzkum probíhá v cyklech a poznatky o nově utvářené metodě je možno zpracovat a ná-
sledně ověřit postupně, v několika dílčích krocích. 
Výsledky výzkumu jsou sice značně subjektivní, ale jsou určeny pro konkrétního učitele, 
k bezprostřednímu použití v praxi.
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Graf VII. Porovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu II.
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Graf VIII. Vlastnosti kvalitativního výzkumu



Obecná pravidla budou uplatněna také při přípravě navrhované metodiky výuky knižní 
vazby:
Výzkum bude probíhat na základě předem vypracované strategie. Podkladem pro vypra-
cování strategie budou vlastní poznatky z praxe. 
Forma sběru dat o předmětu výzkumu bude nedogmatická, vycházející z dosavadních 
výsledků vyučovacího procesu. 
Výzkumný vzorek bude nereprezentativní, v průběhu výzkumu bude obměňován. 
Výzkum je určen k získání praktických poznatků. Na základě analýzy subjektivních zkuše-
ností a jejich deskripce bude proveden systém účelových změn. 
Nová metoda výuky bude k dispozici bezprostředně po provedení plánovaných změn. 
Výsledný produkt bude předmětem změn jak v průběhu výzkumu, tak po jeho aplikaci − na 
základě jeho vyhodnocení v praxi. 
Akční výzkum je subjektivní, nejvíce ovlivní učitele, který výzkum provádí, ale výsledky 
výzkumu budou formulovány tak, aby je bylo možno aplikovat obecně. 
Protože učitel není předmětem výzkumu, ale průvodcem výzkumným procesem, jazyk 
výzkumu bude učitelský.
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Graf IX. Porovnání klasického a akčního výzkumu
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3.5 Jednotlivé fáze explanačního výzkumu při utváření 
a ověřování nové metody výuky 

Prvním předpokladem explanačního výzkumu je sebereflexe edukační reality a stanovení 
jevu a procesu, který hodláme zkoumat (např. knižní vazba ve výtvarné výchově − knižní 
vazba jako jev: knižní vazba jako předmět výuky výtvarné výchovy − knižní vazba jako pro-
ces: výtvarné zpracování knižní vazby ve výuce výtvarné výchovy atd.).
Tvrzení explanačního výzkumu jsou odvozena z poznatků o vyučovacím procesu (v na-
šem případě jde o problematiku didaktického obsahu, schopnosti konstruování výrazu 
a vytvoření shody při zpřístupnění obsahu). Harmonogram a způsob výzkumu vychází ze 
stanovení jevu a procesu ve výuce, který hodláme zkoumat. Za základ výzkumu klademe 
empirii − zkušenost s realitou − edukační realitou. To znamená, že empirie vychází 
z reflexivní praxe, často intuitivní, která vytváří obraz o vlastním postavení ve vyučovacím 
procesu (Slavík, 1998, s. 58).
Při explanačním výzkumu poznatky o jevu v edukační realitě vycházejí z účelu, na který je 
výzkum zaměřen (v našem případě výuka kreativní výtvarné práce s knižní vazbou). Pro-
blém, stanovení jevu a procesu, který hodláme zkoumat se během výzkumu vyvíjí ( jako 
nejdůležitější výtvarná složka, kterou může vyučující knižní vazby ovlivnit, byla stanovena 
konstrukce knižní vazby). 
Navrhovaná metoda výuky reaguje na dosavadní zavedenou praxi ve výuce. Ta je nejprve 
podrobena podrobné deskripci. Formulace výzkumné otázky, tak, jak vyplyne z praxe, se 
může měnit (bude výuka knižní vazby založená na výtvarné hře s konstrukčními prvky pří-
nosem pro tvořivé zpracování knižní adjustace?).
Jádrem vědeckého výzkumu je dedukce (odvození) − abdukce (navržení) − indukce (zo-
becnění z pravidelností). V případě explanačního výzkumu vychází dedukce a abdukce 
ze subjektivních zkušeností učitele (v tomto případě je předpokládaná metoda výuky vý-
povědí o osobní zkušenosti z výuky knižní vazby). Indukcí dospějeme k obecně platnému 
závěru, který je formulován zodpovězením teoretické otázky.
Důležitou fází učitelského výzkumu je ověření jeho výsledků (ověření nové metody výuky 
v praxi), jejich vyhodnocení a sebereflexe. Normativnost výzkumu může být stanovena 
po přehodnocení jevu a procesu v edukační realitě, přehodnocení a evaluace je součástí 
cyklického procesu.
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3.6 Výhody použití akčního výzkumu v edukační praxi

Akční výzkum je vědecká metoda hledání faktů a experimentování v relaci k praktickým 
problémům vyžadujících řešení. Vychází z potřeb těch, kteří se pohybují v každodenní 
edukační praxi. Reakcí na požadavky praxe je plán intervence. 
Výzkum je zahájen systematickým sběrem dat o fungování problému. Vytvořená opatření 
jsou ověřována zpětnou vazbou a podle potřeby jsou prováděny úpravy v plánu akcí na 
změnu systémových proměnných. Proces ověřování výsledků v praxi se prolíná s přípra-
vou nové akce.
Výhodou použití akčního výzkumu při stanovení nové metody výuky je cyklická sekvence 
jeho základních stavebních prvků (Hendl, 2005, s. 51 − 52). Proces výzkumu probíhá za 
stálého plánování změn a ověřování účinků. Posuzování reálnosti změn může vést k pře-
hodnocení cíle výzkumu, který může být zprvu nejasný (Hendl, 2005, s. 63). Ověřováním 
nastavených předpokladů a implementací změn je možno dojít k optimálnímu řešení pro-
blému.
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Graf X. Jednotlivé fáze explančního výzkumu
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Graf XI. Fáze akčního výzkumu

Graf XII. Cyklická sekvence základních stavebních prvků výzkumu



3.7 Učitelský výzkum jako součást každodenní 
práce pedagoga

Proces, který nazýváme učitelským výzkumem, je celoživotním údělem každého učitele. 
V pozici jeho předmětu i nástroje se ocitá výzkumník sám (Hendl, 2005, s. 52). Výzkumný 
proces probíhá často nevědomky, samovolně, bez intelektualizace problému, aniž bychom 
si uvědomovali, že svou reakcí na jevy a procesy v edukační realitě provádíme „výzkumnou 
práci“. V praxi zkušených učitelů je učitelský výzkum automatickou reakcí při konfrontaci 
s edukativním problémem. 
Učitelský výzkum vychází z epistemiologické podvojnosti práce učitele: reaguje na didak-
tické znalosti obsahu a je umožněn kompetencí konstruovat význam. Jeho předpokladem 
je definovat problém praxe a cíl změn (Hendl, 2005, s. 138). Výzkum začíná uspořádá-
ním dat do obsahu určeného k předání (princip zdůvodnění) a pokračuje hledáním formy 
vhodné k předání obsahu (princip zpřístupnění) a rozvíjením jeho intenzionálního a ex-
tenzionálního významu. 
Didaktická komunikace je založena na nalezení intersubjektivní shody (shody mezi učite-
lem a žákem) při zpřístupnění obsahu. Pokud je této shody dosaženo, může dojít k imple-
mentaci a evaluaci změn vytvořených v průběhu výzkumného procesu do praxe.
V případě, že je tento proces podroben sebereflexi a následné identifikaci a formulaci 
problému, změny ve vyučovacím procesu jsou naplánovány, sledovány a vyhodnoceny, 
stává se samovolný proces transformace obsahu do didaktických znalostí uvědomělou vý-
zkumnou prací.
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Graf XIII. Průběh učitelského výzkumu



3.8 Harmonogram a způsob provedení výzkumu

Následující výzkum zahájíme pomocí teoretických tvrzení vycházejících z praxe (v našem 
případě to byl předpoklad, že výuka prostřednictvím konstrukčních elementů povede ke 
kreativitě při výtvarném zpracování knižní vazby). Harmonogram a způsob výzkumu bude 
podobný hypoteticko−deduktivnímu modelu vědy. Dedukcí bude stanovena hypotéza, 
která projde dalším ověřováním (implementací nové metody výuky ověříme hypotetické 
tvrzení, že práce s jednotlivými konstrukčními prvky knižní vazby, jejich vzájemná kombi-
nace a jejich sestavování do konstrukčních celků může podnítit tvůrčí proces při utváření 
knižní adjustace). Výsledky nově definované metody výuky budou testovány v praxi, pokud 
dojde k potvrzení teoretické hypotézy, výsledky výzkumu budou verifikovány.

Výzkum bude probíhat podle následujícího harmonogramu a předem určeným způso-
bem:

1. zjištění současného stavu
2. návrh změn
3. obsah výuky určený k předání, rozvíjení intenzionálního významu
4. zdůvodnění obsahu, hledání možností zpřístupnění obsahu, 
    rozvíjení extenzionálního významu
5. implementace změn do praxe, úsilí o nalezení intersubjektivní shody, evaluace akcí
6. ověření výsledku intervence v edukativní praxi
7. vyhodnocení provedených akcí, plán dalších změn.
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Graf XIV. Harmonogram hypoteticko−deduktivního 
modelu vědy



4 Současný stav výuky knižní vazby na středních 
a vysokých odborných školách

Návrh nové metody výuky reaguje na současnou situaci v knihařském školství. V následu-
jících odstavcích je popsán přístup k výuce na našich nejvýznačnějších pracovištích, které 
se zabývají výukou knižní vazby a na několika učilištích zahraničních1.

1 Při návrhu nové metodiky jsem vycházel zejména ze svých dosavadních zkušeností učite-
le knižní vazby - z tříleté praxe mistra odborné výchovy v knihařské dílně Jedličkova ústavu 
v Praze a z více než dvacetileté zkušenosti vyučujícího knižní vazby na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové v Praze. 
Za účelem zjištění přístupu k výuce na jiných pracovištích jsem navštívil téměř všechny 
své kolegy zabývající se výukou knižní vazby na uměleckoprůmyslových školách po celé 
republice - Elišku Čabalovou, vedoucí ateliéru Knižní obal a grafika na Ostravské univer-
zitě, Olgu Hruškovou, vyučující oboru knižní vazba na Vyšší odborné škole grafické 
a střední odborné škole grafické v Praze v Hellichově ulici, Petru Soukupovou, vedoucí ate-
liéru Kniha a tvarování papíru Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské 
univerzity Plzeň, Vlada Slovenčíka vyučujícího a proděkana Fakulty restaurování Univer-
zity Pardubice v Litomyšli i emeritního vedoucího ateliéru Papír a kniha na fakultě umění 
Vysokého učení technického v Brně Jiřího Hynka Kocmana nebo emeritního vedoucího 
Intermediálního ateliéru a bývalého rektora Akademie výtvarných umění v Praze, Milana 
Knížáka, který se knihou ve výuce také zabývá. 
Pod čarou bych rád zmínil, že si velice vážím výsledků, které dosahují ve výuce. Rozdíl mezi 
jimi používanými metodami a metodou, kterou navrhuji, by měl spočívat nikoliv v konečné 
výtvarné hodnotě knižní tvorby, ale ve způsobu dosažení výsledného produktu. 
Dosavadní metody výuky dosahují výtvarné hodnoty prací rozvíjením ustálených knižních 
forem. Tyto formy nabízejí ve výuce v celku, jako vzory určené k napodobování a případně 
k transformaci. Případné modifikace předlohy spočívají v rozvíjení (míněno je i zjednodu-
šování) stávajících konstrukčních situací.
Tvůrci tohoto pojetí přistupují ke zdokonalování svých artefaktů zpětnou vazbou: zdo-
konalují již vytvořený konstrukční vzor. A to konceptuálním způsobem - tím, že přisuzují 
daným konstrukčním řešením novou ideovou náplň, nebo dovednostním způsobem - tím, 
že rozvíjejí konstrukční a materiálovou složku předmětu.
Nově navrhovaná metoda výuky také pracuje se vzory, které byly již vyvinuty. Na rozdíl od 
jejich „přestavby“ se však snaží dopátrat prapodstaty jejich vzniku. Na dosavadní způsob 
výuky reaguje tím, že ustálené konstrukční vzory rozebírá na jednotlivé součástky a kon-
strukční elementy dává k dispozici pro stavbu nového díla - od jeho základu.

4.1 Kritéria deskripce výuky knižní vazby

Předmětem popisu výuky knižní vazby je: 

1. forma předání učiva
2. východiska tvořivosti při výtvarné práci s konstrukcí knižní vazby a s ostatními výtvarný-
mi složkami uměleckořemeslného předmětu (materiálem a vnější tvarovou úpravou)
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Při popisu jsou použity následující kategorie: 

ikonografická výuka, dovednostní výuka, „technologicky poučený přístup k výtvarnému 
zpracování knižní vazby“ a „technologicky neukotvený přístup k výtvarnému zpracování 
knižní vazby“.

 

 

Ikonografická a dovednostní výuka

Pro deskripci současného stavu výuky jsou použity kategorie, publikované snad poprvé 
Roeselovou v souvislosti s úvahami o možnostech překonání krize dětského výtvarného 
projevu (viz Graf XV. na předchozí straně). Roeselová projektové vyučování uvádí jako 
cestu vhodnou k překonání krize dětského výtvarného projevu (1997, s. 25). Výuku ikono-
grafickou a dovednostní naopak zmiňuje jako překážku rozvoje tvořivosti.
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Graf XV. Projektové vyučování jako možnost 
překonání krize dětského výtvarného projevu



Kategorie „ikonografická výuka“ a „dovednostní výuka“, které jsou Roeselovou použity 
v negativním smyslu, nabývají, jak dále uvidíme, v kontextu výuky knižní vazby poněkud 
jiného, ne tak problematizujícího významu. 
Ikonografický způsob výuky, jak již vyplývá z názvu je založen na opakování předloženého 
vzoru (ikony). Využívá se především k nácviku typizovaných vzorů knižních vazeb. 
Dovednostní způsob výuky se týká dovedností nácviku u řemeslných dovedností. Je vhod-
ný pro výuku v odborných učilištích nebo řemeslných kurzech.
Ikonografický a dovednostní způsob výuky je zaměřen především na získávání technolo-
gických vědomostí a řemeslných znalostí.

Technologicky poučený přístup k výtvarnému zpracování knižní vazby 
a technologicky neukotvený přístup k výtvarnému zpracování knižní vazby

Na výtvarných školách se kniha a knižní vazba stává předmětem výtvarného zájmu. 
Pro naprostou většinu výtvarných učilišť a uměleckých ateliérů, které se zabývají knihou 
soustavně je výuka „řemesla“ integrální součástí kurikula. Spojnicí mezi nácvikem doved-
ností a výtvarnou tvorbou je „technologicky poučený“ přístup, kdy výtvarník využívá ke 
zpracování knižního objektu předchozích znalostí knižní vazby.
Kniha se však může stát ojedinělým výtvarným řešením v prostředí, které se jinak výukou 
knižní vazby systematicky nijak nezabývá. Děje se tak z různých důvodů. Většinou „knižní 
vazba“ slouží při zpracování autorských projektů nebo řešení konceptuálních výtvarných 
úkolů významotvorným způsobem, k vyjádření ideje knihy. 
Někdy je knižní vazba součástí uměleckého projektu. Kompletaci nebo adjustaci výtvarné-
ho díla řeší často tvůrce dle aktuální situace, bez dlouhé odborné přípravy. 
Práce na knižním objektu v obou případech může probíhat bez získání předchozích ře-
meslných dovedností nebo technologických znalostí. Tuto tvorbu můžeme označit jako 
„technologicky neukotvenou“, „intuitivní“, „ primárně konceptuální“ apod. 

Tab. I. Kategorie deskripce výuky knižní vazby 

výuka vlastnosti výuky
ikonografická nápodoba předložených vzorů, vyučování 

je návodem ke zhotovení požadovaného 
výrobku

dovednostní důraz na technologickou a řemeslnou 
zdatnost

technologicky poučená výtvarné zpracování knižního objektu při 
současné znalosti knižní vazby / založené 
na znalosti knižní vazby

technologicky intuitivní výtvarné zpracování knižního objektu bez 
předchozí zkušenosti s knižní vazbou
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4.2 Výuka knižní vazby na knihařských učilištích

Nejčastěji je k výuce knižní vazby používán přístup ikonografický. Je založen na nápodobě 
předloženého vzoru − ikony. Tento způsob je vhodný zejména při výuce na odborných 
učilištích, uplatňuje se ale i na středních a vysokých výtvarných školách.

Na knihařských učilištích je základem výuky nápodoba. Učební obory jsou zaměřeny na 
přípravu studentů pro ruční zakázkovou výrobu v knihařských dílnách nebo polygrafickou 
výrobu v tiskárnách. Knižní vazbu vyučují jako učební obor nebo jako jeden z učebních 
předmětů např. Střední škola polygrafická Praha, Střední odborná škola a střední odborné 
učiliště Lanškroun, nebo Střední škola služeb a podnikání v Ostravě atd.
Absolventi učňovských škol zaměřených na polygrafickou výrobu (Knihařské prá-
ce − 3457E01 (34−57−E/01) a Technik dokončovacího zpracování tiskovin − 3457L01 
(34−57−L/01)) se budou zabývat především průmyslovou a zakázkovou výrobou knižní 
vazby. Cílem výuky je příprava na zhotovení typizovaných výrobků. Z tohoto důvodu je 
předmětem výuky především soubor standardních knižních vazeb.
V první řadě jsou to zejména vazby označované jako V1−V8. Jde o vzorové produkty po-
lygrafického průmyslu, se systémem vazeb V1−V8 se pracuje v tiskárnách a strojních kni-
hárnách. 
Na učňovských školách zaměřených na zakázkovou výrobu je součástí výuky také několik 
typů knižních vazeb, které jsou určeny pro rukodělnou výrobu, např. vazba obchodní, 
knihovní nebo také knižní vazby „do kůže“ − obvykle její jednodušší varianta na německý 
způsob. Celoplátěná vazba s tvrdými deskami (V8) a vazba polo− nebo celokožená po-
tom také obvykle bývají tématem praktické části učňovských zkoušek oboru Knihař (ID: 
34−57−H/01).
Obsahem výuky jsou nejen knižní vazby, ale i další knihařské práce. Na Střední škole me-
diální grafiky a tisku se „v ruční knihárně žáci učí ručně vázat např. časopisy, knihy, alba, 
památníky, obchodní knihové vazby atd. Kromě vazeb se učí speciální knihařské výrobky. 
Do této oblasti patří podlepování map a plánů, pouzder na knihy, válcová pouzdra na uklá-
dání diplomů, výkresů nebo ukládání vzácných listin, sestavované krabice, kazety, dózy 
a věnovací desky. Velká pozornost je věnována také paspartám, ať už jde o jednoduché 
pasparty nebo pasparty s fazetou (online databáze dostupná z http://www.medialnigrafi-
ka.cz/courses−page/operator−dokoncujiciho−zpracovani−knihar/#more−72).“ 
Knihařská práce je jako jedna z mála profesí vhodná pro osoby se sníženou pracovní 
schopností. Proto je knižní vazba studijním oborem (34−57−H/01) na školách specializo-
vaných na výuku osob s handicapem, např. na Střední škole Aloyse Klara v Praze, nebo 
v Jedličkově ústavu a škole v Praze (online databáze dostupná z http://aklar.cz/Media/
Default/dokumenty/stredni−skola/obory/257_2013_09_01_U%C4%8Debn%C3%AD%20
osnova%20−%20Kniha%C5%99.pdf).
Tam, kde se postižení pojí s lehkou mentální retardací je knižní vazba vyučována v nej-
jednodušší formě v učebním oboru Knihařské práce. Jedličkův ústav informuje o uplatně-
ní absolventů tříletého učebního oboru (kód: 34−57−E/01): „Kartonáž, výroba krabiček, 
úpravy a šití knih, možnost práce v tiskárnách, copy centrech, chráněných dílnách (online 
databáze dostupná z http://www.jus.cz/typy−skol).“



Obr. 7. Práce žáků oboru Knihař Střední školy služeb a podnikání 
v Ostravě. Knižní objekty (vazby, krabice) jsou výtvarně zhodnoceny 
volbou potahových materiálů a vnější tvarovou úpravou (zlacení, 
aplikace).

Obr. 8. Práce žáků oboru Knihařské práce 
Jedličkova ústavu v Praze, vazby a krabice jsou 
potaženy ručně dekorovanými papíry.
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Vyučování ikonografickou metodou je návodem, při jehož přesném dodržení je možno 
dojít ke stanovenému cíli. Svou podstatou je ikonografická výuka vhodná tam, kde se 
v budoucí praxi předpokládá požadavek znalosti typizovaných výrobků. 
Vyučování ikonografickým způsobem dává také určitý prostor pro vlastní výtvarnou inven-
ci. Výtvarné zpracování je provedeno především výběrem materiálů pro potažení výrobků, 
výzdobou potahových materiálů dekorativními technikami nebo typografickou úpravou 
titulu umístěného na hřbetu a přední desce knihy. 
Výtvarná práce je vhodnou motivací výuky: „Každý knihařský výrobek se musí „převlék-
nout“ do nějakého slušivého „kabátu“. Tomuto říkáme odborně potahový materiál, který 
žáci zhotovují podle svého výtvarného cítění. Jedná se především o škrobové a olejové 
papíry. Ty se používají na libovolný knihařský výrobek společně s dalšími materiály, např. 
s kůží, plátnem nebo koženkou“, zmiňuje v možnostech estetického zhodnocení knižní 
vazby informační databáze Střední školy polygrafické (online databáze dostupná z http://
www.medialnigrafika.cz/courses−page/operator−dokoncujiciho−zpracovani−knihar/#-
more−72).



4.3 Nápodoba a rozvíjení typizovaných forem 
na středních a vysokých výtvarných školách

Výuka knižní vazby nápodobou předložených forem je východiskem tvorby i v ateliérech, 
které se zabývají knihou jako předmětem výtvarného zpracování. Podle Jiřího H. Kocmana, 
vedoucího ateliéru Papír a kniha na brněnském Vysokém učení technickém je výuka knižní 
vazby „interdisciplinární platformou pro ty, kteří se zajímají o přesah řemesla v umění“ 
(online databáze dostupná z http://kpk.ffa.vutbr.cz/apkuvod.php?anoat=1). 

Knižní vazba je specializací v ateliéru ilustrace a grafiky Ústavu umění a designu Západo-
české univerzity Plzeň, předmětem výuky na Fakultě umění Ostravské univerzity, na Peda-
gogické fakultě Univerzity Hradec Králové, vyučovacím předmětem na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové, tématem pravidelných kurzů na Filmové a televizní fakultě Akademie 
múzických umění nebo na Katedře výtvarné kultury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem a na mnoha dalších středních a vysokých školách. Na školách výtvarného 
zaměření se knižní vazba vyskytuje jako samostatný studijní obor, na školách zaměřených 
na grafický design bývá spíše jedním z vyučovacích předmětů.

Výuka v ateliéru Papír a kniha FVU VUT

Výtvarná práce s knižní vazbou byla samostatným vysokoškolským studijním oborem 
v Ateliéru papír a kniha Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 
(v letech 1998 − 2012). Ateliér byl v konečném důsledku ustanoven jako konceptuální. 
Konceptuální práce s knihou byla však založena na důkladné znalosti knihařského řemesla. 
Toto pojetí zřejmě vycházelo z osobních zkušeností vedoucího ateliéru Jiřího Hynka Koc-
mana, který svou konceptuální knižní tvorbu opíral o školení u mistra knihařského řemesla 
Jindřicha Svobody (1909 − 2001).
„Osnovou rozvrhových jednotek“ Ateliéru papír a kniha byly: „Jednoduché způsoby adjus-
tace knižního bloku. Modifikace adjustace knižního bloku. Readjustace zachovalého kniž-
ního bloku. Japonské vazby. Kartonáž. Knižní pouzdra. (Výuka bude uskutečňována 
v blocích dle potřeby, resp. náročnosti a schůdnosti dílčích technologických kroků) (online 
databáze dostupná z http://kpk.ffa.vutbr.cz/ano_papir_kniha2.php?anopr=1).“ 
Konkrétně byly vyučovány zejména tyto vazby: brožování, japonská vazba, sestavovaná 
potahovaná pouzdra (1. semestr), Bradelova vazba (2. semestr) a polokožená a opět Bra-
delova vazba (3. semestr). Znalosti ikonografické povahy byly posléze transformovány 
při využití konceptuálních úkolů (viz s. 53): „Toto pojetí souvisí s přechylováním řemesl-
ně−technologických a designerských východisek do oblasti konceptuálního umění(online 
databáze dostupná z http://kpk.ffa.vutbr.cz/anotace.php?anoat=1).“

Výuka v ateliéru Knižní obal a grafika na Ostravské univerzitě

Na výtvarných školách zaměřených na grafiku je knižní vazba většinou předmětem při-
druženým a pomocným k hlavnímu oboru, kterým bývá nejčastěji grafický design, knižní 
design, obalový design nebo ilustrace, fotografie. 
V Atelieru knižní obal a grafika na Ostravské univerzitě je výuka řemesla podkladem pro 
další tvorbu knižních objektů, knihy − konceptu, autorských knih s literárním a grafickým 
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Obr. 10. Andrea 
Braunová: Multipli-
kace pampelišky, 
studijní práce Ateli-
éru papír a kniha
FAVU VUT v Brně.
Nespecifikované 
množství autor-
ských papírů sym-
bolizuje výjimečný 
způsob množení 
pampelišky.

Obr. 9. Veronika 
Kopečková: Velká 
kniha, studijní práce 
Ateliéru papír 
a kniha FAVU VUT 
v Brně.
Kniha − objekt je 
tvořena jednou 
složkou ručně 
vyrobených papírů, 
k ideji knihy odka-
zuje významotvorný 
prvek „složka“.
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Obr. 11. Adéla 
Imerczerová: Bon-
boniéra, studijní 
práce Ateliéru papír 
a kniha
FAVU VUT v Brně.
Dvacet knížeček 
(lepených brožur), 
připomínajících 
nugátové bonbóny.



obsahem, prostorových knih, knih na pomezí autorské knihy a bibliofilie, maket knih pro 
nakladatelská vydání, autorských knih s přesahem do grafického a obalového designu 
apod. (viz propagační materiál Fakulty umění Ostravské univerzity).
Knižní vazba je předmětem semestrálního kurzu soustředěného do cca tří dnů. Předmě-
tem výuky jsou různé typy vazeb. Vedoucí ateliéru, Eliška Čabalová, v habilitační přednáš-
ce Autorská kniha a její přesahy do oblasti užitého umění (2007, s. 5) uvádí výběr vazeb 
určených pro výuku: „Pro tvorbu jakékoliv knihy je dobré znát alespoň minimální možnosti 
technologie vazby knihy, eventuálně svou práci konzultovat s knihařem. Možností jak svá-
zat nebo zkompletovat knihu je hodně. Toto tvrzení chci doložit výčtem typů vazby knih, jež 
jsem zařadila do svého projektu, a to samozřejmě nejsou všechny. Svitková kniha, římské 
destičky, koptická vazba, kodex, obalová vazba, vazba dvojčat, krabicová vazba, obálková 
vazba, sáčková vazba, francouzská vazba, vazba s trojitými deskami, vazba na hlubokou 
drážku, různé typy japonské vazby, indická vazba, harmoniková vazba, křížová vazba, vaz-
ba s prošitými deskami, vazba s přečnívajícími deskami a pianová vazba s otočnými panty.“

Výuka nápodobou předložených vzorů na Vysoké škole uměleckoprůmyslové

Nápodoba se uplatňuje také na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. V prvním ročníku je 
předmětem výuky průmyslová knižní vazba. Studenti vyrábějí modely vazeb polygrafické 
řady V1−V8. Důvodem výuky typizovaných vzorů je předpoklad, že absolvent bude jejich 
znalost potřebovat v budoucí praxi grafického návrháře, např. při úpravě nakladatelských 
vazeb, při jednání s tiskárnami apod. 
Výuce technologie a řemeslné práce je věnována zvýšená péče. Výtvarné zpracování je 
provedeno většinou volbou materiálů nebo závěrečnou vnější tvarovou úpravou. Předmě-
tem výuky jsou také různé modifikace typizovaných vzorů (např. způsob připojení obálky, 
uspořádání předsádek apod.)
Výuka knižní vazby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové je rozvržena do šesti semestrů. 
Do nedávné doby na výuku polygrafických vazeb (v prvním ročníku) navazovala ikonogra-
fická a dovednostní výuka i v ročnících dalších. Týkala se náročných knihařských technolo-
gií (francouzská nasazovaná celokožená vazba, obchodní vazba s pružným hřbetníkem) 
a zdobných technik (mramorování papíru, práce s knihařskými tlačítky, výroba ručního 
papíru apod.).
Ve školním roce 2013/14 byly učiněny první pokusy o zavedení nové metody výuky, která 
je založena na kreativní práci s konstrukčními prvky. Od té doby se tato metoda výuky dále 
rozvíjí.

Vztah nápodoby a kreativity je komplikovaný. Pro výuková pracoviště s ikonografickou vý-
ukou se může stát východiskem kreativity typizovaný vzor. Kreativita se zde odvíjí nikoliv 
od pochopení elementárních výtvarných prvků uměleckého předmětu, jako je tomu např. 
v pedagogice Bauhausu, ale od konfrontace s předloženými vzory. K autentické tvorbě je 
nutno se dobrat „kontraproduktivně“ − oproštěním se od naučeného schématu. Střet 
s předloženým vzorem často ulpívá pouze na povrchu − změny je dosaženo vnější tvaro-
vou úpravou nebo volbou materiálu. 
Kreativní uchopení konstrukce je složitější. Pokud je konstrukce představena jako hoto-
vý předmět, k jejímu kreativnímu uchopení je nutno se dobrat zpětnou rekapitulací kon-
strukčních kroků. Toho však není schopen každý. Analýza a syntéza konstrukce vyžaduje 
úsilí a technologické znalosti vycházející ze zkušeností i odvahy experimentovat. 
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Obr. 12. „Vyhynulé knižní formy“, ukázka ze souboru vzorových knižních vazeb Elišky 
Čabalové, vedoucí Ateliéru knižní obal a grafika na Ostravské univerzitě.
Jednotlivé vazby reprezentují historické konstrukční principy. Materiál a vnější tvarová 
úprava je upozaděna, zdůrazněna je konstrukce vazby.
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Ikonografická výuka se může stát východiskem kreativní tvorby, často však vede k opako-
vání naučených schémat bez další snahy o hlubší pochopení struktury konstrukce a ustrne 
v „rozmělňování“ a „okrašlování“ typizovaných vzorů. 
Kreativizačním podnětem by mohla být navrhovaná metoda výuky knižní vazby prostřed-
nictvím konstrukčních elementů.

Obr. 13. Nápodoba předložených konstrukčních vzorů ve výuce knižní vazby 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, výroba knižních vazeb podle návodu 
publikace „Book without paste or glue“ Keitha A. Smithe.
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4.4 Dovednostní způsob výuky knižní vazby na odborných 
a výtvarných školách

S nácvikem dovednosti se můžeme setkat např. na učilištích, ve specializovaných knihař-
ských kurzech, na mistrovských kurzech knižní vazby, apod. Při dovednostním způsobu 
výuky je kladen důraz na dokonalé ovládání výrobních technologií a řemeslných technik. 
Výtvarně je dovednostní výuka obvykle zaměřena na úpravu materiálů určených pro potah 
a předsádky knihy a vnější výzdobu desek.
Řemeslná dovednost může být využita ku prospěchu výtvarného zpracování adjustace 
tam, kde se snoubí s dobrým vkusem. 
Příkladem dokonalého řemeslného zpracování a kvalitního výtvarného návrhu mohou 
být vazby knihařů a výtvarníků v jedné osobě Pierra Legraina (1889−1929), Rose Adler 
(1890−1959) nebo Paula Boneta (1889−1932) a mnohých dalších (Relieurs D‘art Aujour-
d‘hui by Bibliothèque De La Ville De Metz, 2001, s. 28−32 a 43−44). Z našich jmenujeme 
např. Otto Blažka (1906 − 1907) a Jindřicha Svobodu (1909−2001).
Dovednost může být k výtvarnému zhodnocení knižní vazby přínosem také při spolupráci 
řemeslně zdatného knihaře a výtvarníka. Podle Jindřicha Svobody, nejvýznačnějšího čes-
kého uměleckého knihaře, je spolupráce umělce a řemeslníka nanejvýš žádoucí: „Umělec, 
znalý potřeb, technik a možností řemesla nechť vede knihaře k výtvarně hodnotné vazbě. 
Ať dá knize formu, barvu, výzdobu − ať ji dá tak říkajíc duši. Knihař nechť se naučí dívat na 
návrh jeho očima, aby pak svýma rukama přetvořil myšlenku v hotové dílo (J. Svoboda, 
O předpokladech moderní knižní vazby, In: Fialová, 1981, s. 52).“
Příkladem tvořivé spolupráce umělce a řemeslníka může být např. spolupráce knihaře Aloi-
se Jirouta (1899 −1969) s Františkem Kupkou, Františkem Muzikou, Jindřichem Štýrským, 
Toyen, Cyrilem Boudou, Jiřím Trnkou, Karlem Svolinským a mnohými dalšími význačnými 
výtvarníky zabývajícími se úpravou knižních adjustací. 
Uvedené příklady využití dovednosti při výtvarném zpracování knižní vazby vyvolávají otáz-
ku do jaké míry je technologická zdatnost zárukou kvalitní výuky na výtvarných školách.
Formální a obsahová stránka spolu musí korespondovat, být v souladu, navazovat jedna 
na druhou. Při výuce uměleckého řemesla, je potřeba překlenout období učení technic-
kým dovednostem a dospět ke stavu, kdy obsah může být vyjádřen i formálně dokonale 
− technicky čistě a precizně. 
Uměleckořemeslné školení, bývá někdy komplikovanější například u studentů, kteří se cítí 
být více umělci než řemeslníky. Výtvarně zaměření studenti, často excelující ve výtvarné 
složce díla, někdy zanedbávají technickou stránku řešení objektu a tím pádem je již samot-
ný základ existence předmětu jako komponentu výrazu i funkce ohrožen. 
Někdy je dovednost vyžadována docela striktně. Nekompromisní požadavek na dovednost 
ve výuce knižní vazby je však poněkud problematický. Na jednu stranu je neoddiskutova-
telným předpokladem výtvarné kvality předmětu jeho dokonalé technologické zpracování, 
na druhou stranu, nácvik řemeslných dovedností není zárukou pěstování výtvarného citu. 
Dovednostní pojetí výuky může mít ve vztahu ke kreativitě protichůdný efekt − přílišný 
důraz na technologickou dokonalost odvádí od rozvoje kreativity. Zvláště u některých tvo-
řivých jedinců, kteří nejsou zdatnými instrumentalisty, můžou technologické obtíže omezo-
vat jejich spontaneitu a uvolněný přednes (Roeselová, 1997, s. 25).
Problémem dovednostní výuky bývá také zahlcení výukového prostoru určeného pro krea-
tivní tvorbu nácvikem řemesla. Studenti se na úkor vlastní invence koncentrují na perfektní 
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Obr. 14. Knižní vazby Paula 
Boneta zdobené na povrchu 
desek aplikací, ražbou a slepotis-
kem − příklad symbiózy dokona-
lých řemeslných dovedností 
a výtvarné kompetence. 

Obr. 15. Knižní vazba Aloise 
Jirouta podle návrhu Františka 
Kupky, obraz je na deskách 
knihy vytvořen knihařskými 
zdobnými technikami.
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ovládnutí technologie. 
Dalším problémem je také poměrně častá „výtvarná rigidita“ dovednostní výuky. Doved-
nostní výuka bývá soustředěna na nácvik tradičních knihařských technologií (důraz je kla-
den na ovládnutí knihařských zdobných technik, např. zlacení, slepotisk, intarzie, atd.) 
a málo prostoru je věnováno experimentu. 
Dovednostní výuka je vhodná k výuce špičkových řemeslníků nebo mimořádně zručných 
jedinců, k rozvoji kreativity však není nutnou podmínkou. Kvalitní zpracování výtvarných 
prací je důležitým předpokladem kvalitní výuky, hlavním cílem výchovy výtvarníka je však 
tvořivost.

Dovednost při výuce restaurátorů

Dovednostní způsob výuky lze dobře uplatnit v uměleckých oborech, kde cílem výuky není 
vlastní výtvarná kreativita, ale pouze komplexní pochopení problematiky výtvarných as-
pektů práce − např. při restaurování historických knižních vazeb. 
Konzervátorství a restaurátorství je výtvarně − řemeslný obor. Absolvent restaurátorských 
oborů používá své technologické dovednosti nikoliv k vlastní tvorbě, ale k opravě již jed-
nou zhotovených artefaktů. Při této práci používá složité technologie knižní vazby, náročné 
na řemeslnou dovednost.
Předmět „knižní vazba“ je při výuce restaurátorů důležitou součástí kurikula. Podobně jako 
na školách učňovských, i na školách restaurátorských jsou vyučovány typizované formy 
knižních vazeb, především historických. Součástí výuky jsou také historické způsoby sesta-
vování knižního kompletu, spojování kompletu do knižního bloku (například šití na pravé 
vazy) nebo připojování desek (např. nasazování dřevěných desek na vazební motouzy) 
a další náročné knihařské práce.
Restaurování knižních vazeb je hlavním studijním oborem na Vyšší odborné škole grafické 
a střední odborné škole grafické v Praze nebo na Fakultě restaurování Univerzity Pardubi-
ce v Litomyšli. Tato pracoviště se zabývají výukou knižní vazby ve specializovaných před-
mětech. 
Na VOŠ a SŠ grafické vyučují „v 1. ročníku základy knihařského řemesla, výrobu maket 
jednoduchých knižních vazeb poloplátěných, plátěných, papírových, výrobu škrobových 
papírů a ochranných pouzder, ve 2. ročníku výrobu maket polokožených a celokožených 
vazeb, výuku historických a moderních zdobných technik, jejich aplikaci na knižní vaz-
bu, ve 3. ročníku výrobu maket polo−pergamenové moderní knižní vazby, výrobu makety 
historické knižní vazby gotické a barokní a ve 4. ročníku již praktické restaurování knižní 
vazby (online databáze dostupná z http://www.graficka−praha.cz/spsg/graficky−design/
charakteristika−oboru/konzervatorstvi−a−restauratorstvi).“
„Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a do-
kumentů výuku knižní vazby provádí v předmětech Knihařská dílna, grafická dílna, kaligra-
fie, miniatura I, II, III, IV, V, a Techniky restaurování a konzervace papíru, knižní vaz-
by a dokumentů I, II, III, IV (online databáze dostupná z http://www.upce.cz/fr/arpkvd.
html).“ Výuka spočívá ve zhotovování kopií gotického kodexu, gotické sáčkové vazby, měk-
ké gotické brožury, renesanční a barokní vazby, apod. Předmětem výuky jsou také např. 
zlacení a cizelování ořízky, ruční šití kapitálků, výzdoba knihařskými technikami (slepotis-
kem, zlacením, intarzií, aplikací, řezbou, tepáním), výroba kování atd. 
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Obr. 16. 
Nácvik technologických 
dovedností během kurzu 
gotické a renesanční knižní 
vazby na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové.
Šití na knihařském stavu, 
přelepování hřbetu knihy
v knihařském lisu a finální 
výrobek − elaborovaná 
maketa gotické knižní 
vazby
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4.5 „Intuitivní“ knižní tvorba na výtvarných školách 

Knihu primárně chápeme jako užitý předmět a její výtvarné zpracování vychází z funkčních 
požadavků předmětu. V takovém případě jsou na knihu kladeny nejvyšší estetické nároky, 
ale předpokladem úspěšné práce výtvarníka je také znalost řemesla a technologie knižní 
vazby: „Zatímco umělec pro své dílo může svobodně zvolit jakoukoliv formu, řemeslník 
musí vytvořit předmět: musí jej udělat vlastní rukou a musí využít tradiční řemeslné materi-
ály a postupy (Bruce Metcalf. Řemeslo a umění, kultura a biologie. In Pachmanová, 2005, 
s. 48).“
Výtvarník však může s předmětem „kniha“ zacházet daleko volněji: „Malíř“, napsal Harold 
Rosenberg, tvůrce a stěžejní ideolog expresionismu, „se od umění dokáže odpoutat skrz 
vlastní akt malby (1998, s. 92).“ Stejně tak výtvarník knižní adjustace chápe knihu jako 
předmět uměleckého vyjádření: „Umělecká vazba si dnes vyžaduje výtvarný vid, smysl 
a cit, fantazii a tvůrčí odvahu. Není tu čas již na opakování, reminiscence, antikvářství 
a melancholickou revokaci minulého. Současná vazba není jen krásná zbroj potištěného 
papíru, je také krystalizovaný výraz básníkovy myšlenky, je to idea nová, svébytná, živoucí 
(E. Minář. In Fialová 1980, s. 52).“
Produktem takovýchto úvah jsou knižní adjustace označované jako kniha − koncept, kniha 
objekt, autorská kniha, apod.
Autorská kniha je projektem jednoho autora, který se knihou zabývá od počátku jejího 
vzniku až po knižní vazbu. Je projevem osobního vyjádření výtvarníků, hudebníků, básníků 
− těch „kteří chápou formu knihy (včetně všech významových vazeb, které vzhledem ke své 
kulturní specifikaci má) jako ideální pro realizaci svého díla“ (Valoch, 1982, s. 31). 
„Autorská kniha využívá jakoukoliv dostupnou formu knižní tvorby, jakýkoliv „ism“ nebo 
mainstream umění a literatury, kterýkoliv způsob tvorby, každý tvar, každý stupeň křehkos-
ti či trvanlivosti. Neexistují žádná pravidla a definice autorské knihy (...) (Druckner, 1995, 
s. 14).“ „(...) V důsledku by však umělecká knižní tvorba měla mít určitý výraz, nějakou 
„duši“, důvod „být“ a „být knihou“ (Druckner, 1995, s. 10−11).
Zatímco autorská kniha většinou zachovává podobu knihy, která ke čtenáři hovoří textem 
či obrazy, konceptuální knižní tvorba se zcela vzdává nároků na fungování knihy. Knižní 
objekt se stává pouze formou výtvarného vyjádření, nositelem významu pojmu „kniha“, 
slouží „k vyjádření obsahu díla prostřednictvím ideje knihy, tak, jak se koncipovala během 
svého dlouhého historického vývoje“ (Valoch, 1982, s. 31).
Konceptuální tvůrce se obvykle zabývá všemi aspekty knihy, včetně její vazby. S technologií 
vazby přitom nemusí mít nutně žádné předchozí zkušenosti. Konstrukci knižní vazby řeší 
pouze do té míry, aby „podepřela“ jeho autorský výtvarný záměr. 
Ke vztahu aktuální tvorby k tradicím oboru prohlásil Milan Knížák: „Mohu porušovat tradi-
ce, ale musím je nejdřív poznat tak, abych mohl porušováním nastolit novou tradici nebo 
nový způsob pohledu (1994, s. 10).“ Otázkou je, do jaké míry je tím myšleno samotné 
technologické zázemí knižní tvorby. Autorská a konceptuální knižní tvorba se obejde bez 
předchozí znalosti řemesla. Podíl autora je v myšlence. Řemeslná stránka věci ztrácí vý-
znam, koncept je někdy dokonce namířen proti řemeslu.
Obsahem autentického díla je intenzivní vyjádření pocitů, formou je akce − živelná, těles-
ná, bytostná akce, konaná kvůli prožitku z ní: „V jistém okamžiku se plátno začalo stávat 
pro jednoho amerického malíře po druhém arénou vyzývající k akci, k představení (Rosen-
berg, 1998, s. 91).“ Ryze konceptuální nebo expresivní přístup ke knižní tvorbě můžeme 
označit jako „technologicky neukotvený“ nebo „technologicky intuitivní“. Struktura knižní 
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Obr. 18. Jiří H. Kocman:
Kniha o čaji a Mystika čichu 
Josefa Váchala. Koncept je 
založen na zhotovení papíru 
s přidáním čajových ingre-
diencí, resp. na recyklaci 
papíru původního výtisku. 

52

Obr. 17. Milan Knížák: 
Kniha dokumentů, knižní 
objekt konceptuální povahy, 
kniha, která nejde otevřít. 
Desky jsou odlity z betonu, 
do desek jsou zasazeny 
střepy skla. Podle autora 
má uměleckořemeslný 
předmět vzbuzovat respekt 
svou nepoddajností 
a nepřístupností. 



vazby je při tomto pojetí sice součástí projektu, ale nabývá spíše významotvorného než 
funkčního významu, případně je „plátnem“ určeným k pokreslení. 
Intuitivní přístup ke knižní tvorbě často přináší nová invenční výtvarná řešení. Propojuje 
knižní vazbu s impulsy z jiných oblastí knižní kultury a umění vůbec. Na první pohled by 
se tedy mohlo zdát, že tvorba, která není svázána žádnými technologickými předpisy, po-
skytuje autorovi výhodu neomezené tvůrčí volnosti. Neznalost oboru však ve skutečnosti 
kreativitu spíše limituje, protože tvůrce není k uměleckému výkonu vybaven všemi dostup-
nými nástroji, které se k vyjádření pojmu „kniha“ nabízejí.
„Specifikou výtvarné výchovy vždy zůstává její spontaneita, značná neuvědomělost. Její 
vědomé ovládání v plném rozsahu by patrně popřelo její vlastní charakter. Nelze však ne-
vidět, že i zde, v mnoha okamžicích vystupuje do popředí problém, který byl sice zachycen 
intuitivně, jaksi na okraji („něco není v pořádku“), při svém řešení však volá na pomoc 
vědomí ve velmi širokém dosahu (Slavík, 1990, s. 126).“

4.6 Konceptuální knižní tvorba založená 
na znalosti knihařského řemesla

Knižní tvorba je možná bez předchozí znalosti řemeslných technologií. V ateliérech, které 
se zabývají prací s knihou koncepčně a soustavně, však obvykle znalost knižní vazby au-
torské a konceptuální tvorbě předchází. Někdy je autorská a konceptuální knižní tvorba 
chápána dokonce jako vyvrcholení výuky knihařského řemesla: „Přesto lidé reagují ještě 
na jiný výkon, v němž se výraz (charakteristický rys umění): a funkce (charakteristický rys 
techniky) záměrně snoubí tak, aby vytvořily harmonický celek (E. Kaufman. Co je moderní 
design? In Pachmanová, 2005, s. 16).“

Koncept a řemeslo ve výuce knižní vazby ateliéru Papír a kniha FVU VUT

Hluboký otisk ve výuce konceptuální práce s knihou zanechal v našem školství především 
Ateliér papír a kniha Jiřího Hynka Kocmana. Stěžejním tématem ateliéru byla konceptuální 
knižní tvorba. Konceptuální umění je založeno na zdůraznění významu samotného proce-
su tvorby. Je vyloučena expresivita a subjektivita, konceptualismus je „uměním myšlenky“ 
(Štěpán Grygar, 2004, str. 3). V Kocmanově ateliéru byly „Specificky profilované předměty 
zájmu − papír a kniha chápány jako prostředky pro uměleckou tvořivost (online databáze 
dostupná z https://duha.mzk.cz/clanky/papir−kniha−jako−umelecke−medium).“
Koncept však vycházel z předchozí náročné knihařské průpravy: „(...) Primárním zaměře-
ním ateliéru nebyla designérská zpracování ani ilustrace a hlavní náplní nebyla ani umě-
lecká knižní vazba, třebaže technologie knižní vazby byla povinnou samozřejmostí výuky 
(online databáze dostupná z https://duha.mzk.cz/clanky/papir−kniha−jako−umelecke−
medium).“
Kocman ve svém pedagogickém působení pravděpodobně vycházel z předpokladu svého 
učitele, mistra knihařského řemesla Jindřicha Svobody, podle kterého „Není možné vy-
tvořit uměleckou vazbu, neovládáme−li řemeslo (J. Svoboda, O předpokladech moderní 
knižní vazby. In: Fialová 1980, s. 52).“ 
Výuka v Kocmanově ateliéru obsahovala přípravný kurz knižní vazby. „Cílem předmětu 
je naučit studenty „technologii šité vazby“. Teoreticky obeznámit a prakticky demonstro-
vat technologii výroby ručního papíru. V součinnosti s výukou předmětu grafický de-
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sign a grafické a prostorové editory vytvořit 3D návrhy zadaných úkolů. Studenti aplikují 
technologii šité vazby (zavěšované poloplátěné s rovným hřbetem) a technologii výroby 
nařezávaného pouzdra na knihu − objasní historii a technologii výroby ručního papíru, poj-
my − filigrán, reliéf a plastika, kategorie výtvarného knihařství − autorská kniha, miniatura, 
kniha − objekt − vyřeší prostorová řešení úloh směřujících k obalovému designu za pomocí 
techniky kašírování, lepení papíru a vydusávání forem − v součinnosti s výukou grafického 
designu a grafických a prostorových editorů vytvoří návrh ve 3D podobě.“ 
Úkoly konceptuálního charakteru byly do výuky zařazeny až po výuce knižní vazby. Kon-
ceptuální tvorba je v Kocmanově pojetí chápána jako vyvrcholení školení „o knize“: „Hlavní 
koncepcí ateliéru bylo využití potenciálu papíru a knihy jako prostoru pro volnou umělec-
kou tvorbu (...) (online databáze dostupná z https://duha.mzk.cz/clanky/papir−kniha−
jako−umelecke−medium).“ 
Konceptuální úkoly byly zadávány jako „kniha na určité téma“: „(...) Důležitým faktorem je 
důraz na ideu (pointu) díla, kde je estetika podřízena či determinována myšlenkou (on-
line databáze dostupná z https://duha.mzk.cz/clanky/papir−kniha−jako−umelecke−medi-
um).“ Témata úkolů zmiňuje vedoucí ateliéru v Knihařském bulletinu (2000/3, s. 14): 
„A jaké mám nároky? Maximální! V každém semestru je kaskáda zadání. Není to od nejjed-
noduššího k nejsložitějšímu. Zjistil jsem, že jednoduchá zadání jsou nejtěžší. Tak například 
zadání „udělejte knihu“ je těžší než zadání „udělejte knihu o pampelišce“.“ 
Výuku v ateliéru Papír a kniha bychom mohli souhrnně označit jako ionograficko−koncep-
tuální: Ke zpracování úkolu byly využity vědomosti nabyté předchozí řemeslnou průpra-
vou. Výuka knižní vazby byla přitom vedena ikonografickou formou (viz s. 42). Výtvarné 
řešení úloh tak spočívalo v modifikaci naučených knižních forem do nové podoby.

4.7 Výuka širokého spektra výtvarné práce s knihou

V některých ateliérech je obsahem výuky široké spektrum výtvarné práce s knihou, počína-
je grafickou úpravou a obalovým designem s tradičním knihařským zpracováním a konče 
konceptuálními projekty. Tvorba experimentální se zde mísí s tvorbou užitou. 
Výuka tohoto typu, tematicky široce vymezená, všeobjímající, se uplatňuje např. v oboru 
Grafické techniky UJEP v Ústí nad Labem, v ateliéru Knižní obal a grafika Fakulty umění 
Ostravské univerzity nebo v ateliéru Kniha a tvarování papíru Fakulty designu a umění La-
dislava Sutnara Západočeské univerzity Plzeň.

Řemeslo jako „východisko tvořivosti“ ve výuce Ateliéru Grafika Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Podobně jako v ateliéru Papír a kniha, i ve studijním předmětu Grafické techniky na Univer-
zitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je východiskem pro konceptuální tvorbu 
řemeslný základ: „Výuka umožňuje posluchačům přímou a praktickou zkušenost s danou 
technologií v rámci tvořivých zadání. Je vítanou alternativou k většinovým programům za-
loženým na širokém spektru výrazových možností elektronických médií. Akcentuje naopak 
„tradiční“ východiska k tvořivosti (řemeslná dovednost soustředěná ke zvládnutí technolo-
gií, cit pro materiály, vztah ke kultuře fenoménu knihy, papíru, tradičních tisků apod.). 
V rámci výuky samozřejmě poskytuje pracoviště výuku aktuálních trendů v daném oboru i 
v širším spektru vizuální kultury (exkurze na výstavy současného výtvarného umění), včet-
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Obr. 19. Anna Janovská: The best 
of, klauzurní práce na FUD UJEP. 
Výtvarné zpracování publikace 
je založeno na grafické úpravě 
a ilustraci.

Obr. 20. Andrea Vacovská: Suchar, 
studijní práce na FUD UJEP.
Autorská kniha receptů, koncept 
spočívá v textu i v „suché“ grafické 
úpravě.
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Obr. 21. Eva Somorovská: Voda,
studijní práce oboru Knižní obal 
a grafika Fakulty umění Ostravské 
univerzity, knižní objekt z ručního 
papíru.

Obr. 22. Eva Dokoupilová:
Variace na Erbenův poklad,
studijní práce oboru Knižní obal 
a grafika Fakulty umění Ostravské 
univerzity, prostorová kniha.

Obr. 23. Petra Skořepová: Matka 
země, závěrečná práce ateliéru 
Kniha a tvarování papíru Fakulty 
designu a umění Ladislava 
Sutnara Západočeské univerzity 
Plzeň, kniha − objekt − koncept.
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ně poskytnutí prostoru studentům pro tvůrčí experiment (online databáze dostupná 
z http://fud.ujep.cz/_kvp/atelier−grafika).“

Volná tvorba v ateliéru knižní obal a grafika na Ostravské univerzitě

Široké spektrum tvůrčích úkolů souvisejících s knihou zvládá také ateliér Knižní obal a gra-
fika Fakulty umění Ostravské univerzity: „Těžiště výuky je zaměřeno na tvorbu obalu a kniž-
ní grafiky směrem k výstupu na průmyslové zpracování knižní vazby a současně na volnou 
tvorbu média papír a autorské knihy (propagační materiál školy, bez datace).“ Eliška Ča-
balová v habilitační přednášce z roku 2007 (s. 5) jako témata studijních úkolů uvádí: „(...)
knižní objekty, konceptuálně řešené autorské knihy, autorské knihy s literárním i grafickým 
obsahem, prostorové knihy (např. autorská leporela), knihy na pomezí autorské knihy a bi-
bliofilie, makety pro nakladatelská vydání (vč. komiksu) nebo zpracování úkolů grafického 
a obalového designu do knižní formy“ a uměleckou tvorbu staví na řemeslných základech: 
„U všech těchto knižních forem je rozsah a způsob technického řešení úkolu pevně vázán 
na znalosti a dovednosti, které musí student zvládnout a splnit v konkrétním semestru.“

Výuka „na hranici mezi knihou a objektem“ v ateliéru Kniha a tvarování papíru 
Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity Plzeň

Uplatnění ve všech oblastech knižní tvorby − řemeslo, design i koncept − nabízí rovněž 
ateliér Kniha a tvarování papíru Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské 
univerzity Plzeň: „Studium je zaměřeno na práci s papírem a příbuznými materiály s ak-
centem na tvorbu prostorových řešení. V logické návaznosti na oblast ilustrace a knižních 
úprav nabízí tato specializace zaměření na uměleckou knižní vazbu, řešení nestandardních 
adjustací tiskovin a na tvorbu vystřihovánek a skládaček. Mezioborový přesah směrem ke 
grafickému designu je uplatněn především při tvorbě obalů a obalového designu. Zvláštní 
kapitolou je pak tzv. autorská kniha jako forma pohybující se na hranici mezi knihou 
a objektem.“ Součástí výuky je i technologie knižní vazby: „V oboru knihařství jsou studenti 
seznámeni s historií a terminologií oboru, získají praktické zkušenosti se základními tech-
nologiemi výroby knihy (online databáze dostupná z http://www.fdu.zcu.cz/cz/340−kni-
ha−a−tvarovani−papiru).“

Autorský a konceptuální způsob práce s knihou je do značné míry limitován předchozími 
předpoklady. Pokud probíhá bez dosavadních zkušeností (intuitivní přístup) může být do 
značné míry autentický, je však omezen neznalostí technologie knižní vazby. Předpokla-
dem pro jakoukoliv tvorbu, tedy i úpravu knižních adjustací, je vytvořit soubor návyků 
a dovedností, které bude budoucí umělec potřebovat jako nástroj k autentické tvorbě: 
„K tomu, aby dobře hrál, musí flétnista zapomenout na techniku, nátisk, kontrolu dechu 
a prstoklad a musí se soustředit na interpretaci hudby v souladu se záměry skladatele. Jen 
stěží byste dokázali dát hudbě nějaký výraz, kdybyste měli hlavu plnou Chapmanových rad 
ohledně toho, jak našpulit rty (B. Lavson. Co je to design? In Pachmanová, 2005, str. 32).“
Slavík uvádí (204, s. 207) jako ilustrativní příklad připravené a nepřipravené kreativity te-
nisový zápas: „Nízká míra zkušeností nutně doprovázená nízkou mírou technického cviku 
i nízkou mírou herního myšlení a herního citu nutně vede k tomu, že si při nejlepší vůli 
nezahrajete (...).“



Kvalitní a smysluplná hra vyžaduje určitou míru herních zkušeností. Podle Slavíka otázka 
nezní Hamletovsky „hrát či nehrát?“, ale Šalamounsky „ s kým hrát a jak dobře hrát?“ Naší 
výzkumnou otázkou proto není, zda se věnovat „tréninku řemeslných dovedností“, ale ja-
kou formou herní zkušenosti předat, aby vedla k přípravě „zdatných hráčů“.
Z průzkumu vyplynulo, že většina škol, na kterých se odehrává výuka knižní vazby, uplat-
ňuje ikonograficko−dovednostní koncept výuky. Zatímco na středních odborných školách 
je ikonografická výuka výukovému cíli odpovídající, na školách, které se knižní tvorbou 
zabývají z výtvarného hlediska je poněkud problematická. Nápodoba šablon, nebo vynu-
cování řemeslné dokonalosti může potlačovat tvůrčí potenciál studentů.
Východiskem vedoucím ke kreativní výtvarné práci užité i konceptuální se může stát tvorba 
založená na nabídce konstrukčních prvků. Východiskem pro tvůrčí přístup k výtvarnému 
zpracování knižních vazeb se pak stávají nikoliv hotové typizované vzory, ale bazální sou-
části struktury knižních vazeb − konstrukční elementy, které jsou na základě výtvarného 
záměru vybírány z portfolia a sestavovány do nových funkčních a estetických celků.
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4.8 Náhled na způsob výuky knižní vazby 
prostřednictvím učebních textů

Poučení o přístupu k výuce knižní vazby je možno nalézt nejen v samotném procesu vy-
učování, ale také v odborných učebních textech. Podobně jako výukové metody, jsou 
i výukové materiály nejčastěji koncipovány v duchu ikonografického a dovednostního způ-
sobu výuky.
Většina učebnic je tematicky zaměřena na klasické řemeslo. Základním učebním textem 
pro učňovské obory je, již od 60. let minulého století, Vakrčkovo Knihařství. Obsahem pu-
blikace je proces výroby jednotlivých typizovaných knižních vazeb a knihařských výrobků. 
Vakrčka popisuje technologii jednoduchých i složitějších typů vazeb. Jednotlivé kapitoly 
jsou označeny názvy jednotlivých knihařských výrobků (bloky, sešity, brožury, spisové des-
ky, atd.). Konstrukce vazeb je považována za pevně danou, a proto není předmětem disku-
se. Výtvarné zpracování je zmíněno pouze v závěrečné kapitole, jako nadstavba knihařské 
práce provedená volbou materiálů a zhotovením dekoru na deskách.
Obsahem publikací o polygrafii a knižní vazbě (např. Šalda, Blažej, Král) je často popis 
typizovaných vazeb, které jsou vedeny v oborové normě 88 3750 pod názvem V1−V8: 
„Vazba 1 je jednoduchou sešitovou vazbou, vazba 2, 3 a 4 jsou lepenou, do bloku šitou 
a po složkách šitou brožurou, vazba 5 vazbou s polotuhými deskami, vazba 6 leporelem, 
vazba 7 a 8 jsou vazbami s tuhými deskami potaženými jako polo nebo celoplátěné (Šalda, 
1957, s. 224−228).“
Publikace Jindřich Král, Moderní knihařství je takřka encyklopedickým přehledem všech 
dostupných knihařských výrobků a technik.
Příkladem dovednostního přístupu ke knižní vazbě je učebnice Vazby knih Jaroslava Dole-
žala, bývalého pedagoga knihvazačské dílny VŠUP, mistra knihařského oboru. Doležal se 
soustředí především na složité řemeslné postupy − vazby do kůže a pergamenu a techno-
logicky náročné knihařské dekorační techniky. 
Knihařské dovednosti jsou námětem také řady dalších publikací o technologii knižní vazby. 
Jsou to většinou texty staršího data, z období, kdy výroba knižních vazeb obsahovala větší 
podíl řemeslné práce na vyšší odborné úrovni. Patří mezi ně publikace zakladatele novo-
dobé české knižní vazby Ludvíka Bradáče (např. Knihařství), dále pak Brouskovy texty 
o mramorovaných papírech, Markova učebnice Knihařství a mnohé další. 
Příklady ikonografického a dovednostního přístupu k výuce knižní vazby lze nalézt i v za-
hraničí. Návodem ke zhotovení typizovaných knižních vazeb a dalších knihařských výrobků 
je například publikace Franze Zeiera Schachtel, Mappe, Bucheinband (vyšlo též anglicky 
pod názvem Books, Boxes and Portfolios), Keitha A. Smithe Bookbinding for Book Artists 
a mnohé další. 

Ve většině učebních textů je, dle dlouholeté západní knihařské tradice, konstrukce funkční 
součástí vazby − prostředkem výtvarného zpracování je pouze vnější výzdoba desek. Oje-
diněle se však vyskytují také učebnice, kde je konstrukce jednou z možností výtvarného 
zhodnocení knižní adjustace.
Inspirací v této oblasti jsou zejména některé publikace Keitha A. Smithe, tvůrce, pro kte-
rého je konstrukce knižní vazby prioritní součástí výtvarného zpracování knižní vazby 
(Drucker, 1994, s. 122). Smithova učebnice Books withouth glue je bezednou zásobárnou 
konstrukčních nápadů. „Šití a lepení jsou obvyklé způsoby knižní vazby. A co například 
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Obr. 25. Dovednostní přístup k výuce, Ukázka z učebnice Jaroslava 
Doležala, text a obrázky popisují náročné knihařské technologie

Obr. 24. Ikonografická výuka, učebnice jsou návodem ke zhotovení 
finálního výrobku (Vakrčka: Knihařství, Zeier: Schachtel, Mappe, 
Bucheinband, Doležal: Vazby knih)



vzájemné propojení výřezů, proplétání stránek, panty, klipsy, západky, spojovací kroužky 
a suché zipy? (Smith, 1979, s. 27)“
Keith A. Smith je jedním z těch, kteří si uvědomují význam konstrukce knižní vazby pro 
nové pojetí estetiky knižní adjustace: „Knižní vazba ve své podstatě není pouze spojením 
lepením, ale koncepčním utvářením času a prostoru. Není šitím, ale strukturou, která váže 
dohromady obsah uspořádaný na stránky knihy (1979, s. 18).“ Přesto je Smithova publika-
ce, jakkoliv s konstrukcí cílevědomě pracující, více ikonografická než kreativistická. Obsa-
huje podrobné instruktážní návody ke zhotovení knižních vazeb. Nápadů je uvedeno ne-
přeberné množství. Přesný návod, bez zmínky o uplatnění výchozích konstrukčních prvků 
a jejich vzájemných kombinací, však podněcuje spíše napodobení než vlastní tvůrčí práci. 
Důležitou informací o technologických a výtvarných možnostech konstrukce knižní vaz-
by je také publikace Kójiró Ikegamiho Japanese Bookbinding. Ikegami popisuje tradiční 
dálněvýchodní způsoby sestavení knižního kompletu, spojení knižního bloku a připojení 
obalu. Konstrukci nezmiňuje jako výtvarný prvek záměrně, pouze představuje knižní vazbu 
Dálného východu jako podnětný zdroj různých konstrukčních principů.
Knižní vazbou, mimo jiné i z hlediska její konstrukce, se zabývají také přehledné informační 
publikace o autorské a konceptuální knižní tvorbě, například Riva Castelman: A Century of 
Artist Books, nebo Johanna Drucker: The Century of Books. Tyto texty se zabývají tématem 
spíše z hlediska teorie výtvarného umění. Jsou souhrnným přehledem toho, co bylo v této 
oblasti dosaženo. Mohou být důležité jako inspirační zdroje, ale nelze je považovat za tex-
ty, které by mohly být východiskem k výuce knižní vazby a její konstrukce. 

Většina autorů, která význam funkcionálních prvků chápe, intenzivně se strukturou knižní 
vazby zabývá a vybízí k využití konstrukčních prvků při výtvarném zhodnocení knižní vazby, 
předkládá konstrukci jako „návod k napodobení“. Výtvarná práce s konstrukcí podle nich 
spočívá v předložení a opakování konstrukčních vzorů a dokonalém provedení předepsa-
ných úkonů. Výtvarné zhodnocení je spatřováno ve více či méně hlubokém „zásahu“ do 
nabízeného konstrukčního řešení − v modifikaci vzoru. 
Nově navrhovaná metodika výuky nabízí jako primární východisko pro „valenci“ jednotli-
vé „atomy“ prvku: k tvůrčímu uchopení struktury knižní vazby dochází až po pochopení 
bazální podstaty její konstrukce. Analýza konstrukčních principů, systematizace konstrukč-
ních prvků a jejich syntéza při sestavování knižních vazeb je východiskem tvorby.
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Obr. 26. Keih A. Smith: Non Adhesive Binding − Books Wihout paste or Glue
a Kójiró Ikegami: Japanese bookbinding. Publikace jsou podrobným návodem 
ke zhotovení různých konstrukčních typů knižních vazeb.
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Obr. 27. Jan Hybner: Brožura − první pokusy o analýzu 
konstrukce. Rozdělení knižních vazeb podle uspořádání 
knižního kompletu a spojení knižního bloku.
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Obr. 28. Jan Hybner: Knižní vazby z Dunhuangu.
Analýza konstrukce knižních vazeb:
rozdělení dálněvýchodních typů knižních vazeb podle uspořádání 
knižního kompletu a spojení knižního bloku.
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4.9 Výuka knižní vazby na některých zahraničních 
školách / zkušenosti s výukou z doktorské stáže 
na Akademii výtvarných umění v Hangzhou

Výuka knižní vazby jako samostatného oboru nebo jako jednoho z vyučovacích předmětů 
probíhá také na četných zahraničních výtvarných školách. 
Na Hochschüle für Grafik und Buchkunst Leipzig je obor knižní vazba jedním z vyučova-
cích předmětů. Výuka je určena pro studenty všech grafických oborů. Probíhá, podobně 
jako výuka ostatních předmětů, v předem určených vyučovacích hodinách v průběhu ce-
lého školního roku. Kromě toho je knihařská dílna školy určena také ke zpracování stu-
dentských uměleckých projektů. Předmětem výuky jsou standardní knižní vazby − brožury, 
vazby s tuhými deskami apod.
Na Čínské akademii výtvarných umění v Hangzhou je výuka knižní vazby ( jako i jiných 
předmětů) koncentrována do výukových bloků1. Na úvod jsou posluchači teoreticky se-
známeni s historií (i západní) knižní vazby. Poté samostatně pracují na tematických úko-
lech (předchozí praktická výuka není součástí výuky).
Některé úkoly se týkají konstrukce knižní vazby (oblíbeným zadáním je např. pop−up 
book). Většinou však konečné výtvarné řešení projektu spočívá ve vnější tvarové úpravě 
a použitých materiálech. Konstrukce bývá obvykle zhotovena na základě předlohy. Často 
se jedná o různé transformace kapsové knihy či jiných čínských tradičních forem. Jelikož 
technologie knižní vazby není součástí přípravy, pedagog koriguje technologii a výtvarné 
zpracování knižní vazby průběžně, během práce na projektu.
Na École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre Bruxelles je výuka knižní 
vazby samostatným výukovým oborem. Výjimečné postavení knižní vazby v kontextu ostat-
ních uměleckých oborů je ve francouzském kulturním okruhu dáno chápáním knižní vazby 
jako důležitého uměleckořemeslného či dokonce uměleckého projevu.
Podstatou práce se je výuka v ateliéru, kde studenti řeší široké spektrum výtvarných úkolů 
souvisejících s knihou, počínaje konceptuální výtvarnou prací s papírem a konče užitým 
knižním designem.
Na všech uvedených školách je, v souladu s nejmodernějšími trendy knižního designu, do 
výtvarné práce s knižní vazbou zapojena také její konstrukce. Ke konstrukčnímu řešení se 
obvykle dospěje na základě nápodoby, momentální inspirace apod. Systematická výuka 
konstrukce není součástí kurikula. 

1 Během doktorské stáže na Čínské akademii výtvarných umění v Hangzhou jsem nabídl 
k dispozici svoje zkušenosti učitele knižní vazby zdejším studentům grafických oborů. 
Akademie uspořádala pod mým vedením několik kurzů knižní vazby. Byl to týdenní kurz 
pro studenty tradičního tisku a čtrnáctidenní kurz pro studenty grafického designu. Vedle 
toho jsem také vedl výuku knižní vazby v organizaci zabývající se pořádáním výtvarných 
kurzů pro veřejnost Jue So v Šanghaji (http://www.jue.so/).
Ve všech těchto kurzech jsem uplatňoval ikonografickou a dovednostní metodu výuky. 
Tradiční formu výuky jsem byl nucen volit zejména s ohledem na objednávku zadavatelů. 
Ti dali přednost výuce jednoho reprezentativního typu elaborované západní knižní vazby 
před komplexní výukou konstrukce. Studenty tradičního tisku jsem vyučoval knižní vazbu 
šitou po složkách s tuhými deskami připojenými zavěšením na předsádku, studenty gra-
fických oborů nasazovanou vazbu na francouzský způsob (vedoucí katedry je frankofil) 
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Obr. 30. Výuka knižní 
vazby ba École nationale 
supérieure des arts visuels 
de La Cambre Bruxelles. 
Každý student má vlastní 
pracoviště pro zpracování 
výtvarných úkolů. Dílna
 je vybavena všemi nástroji 
potřebnými k dokonalému 
zpracování knižní vazby 
tradičními výzdobnými 
technikami (viz rolny 
na obr. dole).
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a studenty Jue So opět zavěšovanou vazbu.
Výuku, která by systematicky vysvětlila základní konstrukční principy, odmítlo vedení ka-
tedry s tím, že některé typy vazeb, které jsou součástí metodické řady, studenti již znají 
(harmoniková, motýlková a kapsová knižní vazba jsou původně čínského původu). 
Vysvětlit výhody přehledného portfolia konstrukčních prvků se mi nepodařilo. 

Výuka čínských studentů nebyla přínosem v rozvoji navrhované metody, ale byla zajíma-
vou zkušeností alespoň z jiných pedagogických aspektů. 
S podmínkami, které jsou nastaveny v našich končinách kontrastuje především dokonalá 
pracovní morálka studentů. Čínští studenti jsou velice disciplinovaní, plně soustředěni na 
přesné provedení zadaných pokynů (podle přísloví „Učitel hovoří, žák naslouchá“). 
Jinak to ani nelze. Výuka (i ve výtvarných oborech) obvykle probíhá frontálním způsobem, 
v masovém měřítku. Kurz francouzské knižní vazby, která je vrcholnou knihařskou techno-
logií a individuálním projektem, se podařilo realizovat při počtu více než třiceti účastníků. 

Dril a kázeň má i svou odvrácenou stranu. Zdá se, že čínští vysokoškolští (!) studenti 
nejsou schopni pracovat na základě samostatného úsudku. Přirozenou vyučovací meto-
dou je pro ně mechanické učení, bez logického třídění materiálu a asociativního ukládání 
vědomostí do paměti. Pracují svědomitě, s velkou pílí a pečlivostí, ale neprojevují (nebo si 
možná pouze nedovolují projevit) vlastní iniciativu. Usilují o to, aby dokonale splnili všech-
ny požadavky, ale není přítomna snaha dozvědět se o předmětu výuky něco navíc nebo se 
dokonce do hloubky zajímat o jeho podstatu. Ke kladení otázek o významu jednotlivých 
pracovních úkonů nebo smyslu konstrukce knižní vazby jsem musel studenty vybízet (za 
položenou otázku byla udělena pochvala), přesto se zdráhali samostatně formulovat do-
tazy. 
Čínští studenti se osvědčili jako ideální objekt ikonografické výuky.
Kromě výuky nápodobou lze v Číně bez obtíží uplatnit také výuku dovednostní. Číňané 
jsou neobyčejně zruční, zejména na jemné manuální práce, a tak i náročnější řemeslné 
úkony, které našim studentům občas činí potíže, zvládají bez problémů. 
Na druhou stranu, právě z důvodu sice přesného, ale pouze mechanického opakování 
jednotlivých pracovních kroků, v několika případech došlo k úplnému nepochopení účelu 
některých konstrukčních kroků. 

V závěru praktického kurzu západní knižní vazby ze složek jsem studenty alespoň teoretic-
ky seznámil s kompletním portfoliem konstrukčních možností. Nápodoba a dovednostní 
úsilí se však zdá být v přímém rozporu s kreativním přístupem a samostatná výuka jedné 
knižní vazby do logiky konstrukce nahlédnout nedává. 
Ikonografická nebo dovednostní výuka má tu nevýhodu, že jednotlivé knižní vazby vyu-
čuje jako ojedinělé jevy, spektrum naučených konstrukčních variant může být veliké, ale 
pokud je vyučováno bez vědomí vzájemných souvislostí, nedává smysl. Ke zjištění vzájem-
ných souvislostí konstrukčních variant by studenti museli dospět sami. 
Výuka novou metodou, jakkoliv se zdá být prostá a jednoduchá, vnáší do výuky systém, 
který vede k pochopení zákonitostí knižní vazby.
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Obr. 31. 
Výuka na Akademii výtvarných umění v Hangzhou. Výuka pro skupinu studentů z ateliéru 
tradičního tisku z dřevěných desek (nahoře) a výuka studentů grafického designu.
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5 Výuka prostřednictvím konstrukčních elementů

Podle Jana Slavíka (1990, s. 125) by měla být výtvarná tvorba dostatečně vybavena pro-
středky: „Při rozboru se ukazuje, že méně kvalitní práce se navzájem podobají proto, že 
oproti výtečným pracím používají menší počet vyjadřovacích výtvarných prvků. Méně 
úspěšné děti jako by neměly z čeho vybírat, jejich zásoba variant pro výtvarné vyjádření je 
omezená a nedovoluje jim v procesu řízení výtvarné činnosti využívat dostatečně širokého 
prostoru volby.“ Následující text by měl vybavit tvůrce knižních adjustací důležitým nástro-
jem výtvarného zpracování. K úpravě knižních vazeb bychom rádi nabídli prvek, který stál 
doposud v pozadí − konstrukci knižní vazby. 

Struktura knižní vazby

„Nikdo nebo nic neexistuje samo o sobě,
všechno je součástí struktury.
Každá struktura je naopak částí jiné struktury.
Všechno co existuje, „je struktura“.
Porozumět něčemu znamená porozumět struktuře toho,
čeho je to součástí,
elementy formují strukturu, která něčím je.“
(Carrión, 1975, s. 5)

Citát, uvedený již v titulu disertační práce, velice dobře vystihuje východiska navrhované 
metodiky výuky. Cílem výzkumné práce je vytvoření metodiky, která by využívala prvky 
struktury ke konstruktivní tvořivé práci. 
Uvažování o prapodstatě věcí nás vede k rozboru předmětu „knižní vazba“, kterým se nyní 
zabýváme, na jednotlivé elementy, které předmět definují, na které je možno předmět roz-
ložit a pomocí nichž je možno „věc“ i sestavit.
Strukturu pro nás představují elementy konstrukce knižní vazby. Jednotlivé konstrukční 
prvky jsou použity jako při výtvarném zpracování knižní vazby jako díly stavebnice. Reali-
zace jsou vytvořeny formováním elementů do celku, který by se vyznačoval funkční 
i výtvarnou hodnotou.

5.1 Konstrukce jako hlavní téma výuky předmětu 
„knižní vazba“

V úvodní části výukového cyklu se nosným tématem rozvoje tvořivosti při výtvarném zpra-
cování knižní vazby stane konstrukce. Důvodů k soustředění pozornosti na problematiku 
konstrukce je několik:
Konstrukce je v současné době nejdůležitější součástí výuky knižní vazby. A to jak při řeme-
slném zpracování, tak při výtvarné práci. 
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70

V minulosti se knihaři zabývali knižní vazbou jako celkem − její konstrukcí i výzdobou. 
V současnosti však výtvarná práce přešla do kompetence grafických úpravců, kteří se za-
bývají jak výtvarným řešením primárního artefaktu (vnitřku), tak i obálky: „Specializovaná 
činnost knižního návrháře, který zpravidla bývá autorem obálky, vazby a celkové grafické 
úpravy poskytuje právě v této syntéze možnost použít základního jednotícího prvku (Mi-
nář, E., Umělecká knižní vazba, anachronismus nebo anomálie, In: Fialová, 1980, s. 50).“ 
Volba materiálu je pro ně otázkou výběru z katalogu nabídky polygrafických firem a vnější 
grafická úprava se řeší potiskem obálky nebo potahu desek. 
Složkou, kterou může „knihař“ ze své pozice ovlivnit nejsilněji, je tak konstrukce. Konstruk-
ci řeší po stránce funkční, vzhledem k technologickým znalostem však může s konstrukcí 
pracovat i výtvarně.
Vyučující knižní vazby by měli na nově vzniklou situaci reagovat a koncentrovat své úsilí na 
složku, která je plně v kompetenci oboru. Konstrukci by měli zařadit mezi priority výuky. 
Konstrukční práce by měla být vyučována nejen jako technologický úkon, ale i jako mož-
nost estetického zhodnocení adjustace.

5.1.1 Výuka konstrukce na různých typech škol

Výuku konstrukce jako hlavního tématu výuky lze doporučit jak v učňovském školství, tak 
i na výtvarných školách. Na odborných školách s důrazem na technologii, na výtvarných 
školách se záměrem jejího výtvarného využití.

Na středních odborných školách je konstrukce vedle nauky o materiálu nejdůležitější sou-
částí výuky. Konstrukce je přitom pokládána za typizovaný produkt, s modifikacemi kon-
strukce se pracuje v omezené míře a spíše za účelem zdokonalení funkce než s výtvarným 
záměrem. Případné výtvarné zpracování knižní vazby se odehrává na povrchu konstrukce 
− na deskách knihy. 
Studenti jsou ve výuce seznamováni s elementárními pojmy jako složka, předsádka, vazy, 
šití, lepení apod., ale pouze v souvislosti s aktuálně probíraným typem vazby. Metoda výuky 
prostřednictvím konstrukčních prvků by na odborných školách mohla být přínosem zejmé-
na v oblasti logického pochopení konstrukčních prvků a jejich vzájemných vztahů. Průnik 
do problematiky konstrukce by pak mohl být přínosem nejen pro dokonalejší pochopení 
technologie, ale mohl by se stát i příspěvkem k výtvarnému uchopení konstrukčních prací.

Na uměleckých školách by měla být „konstrukce“ ustanovena jako první téma výuky před-
mětu „knižní vazba“. Ostatní výtvarné složky − materiál a vnější tvarová úprava − by měly 
na výuku konstrukce navazovat.
V některých ateliérech je přitom konstrukce opomíjenou, dosud málo používanou výtvar-
nou složkou knižní vazby. Bývá tomu tak zejména v oborech, které se knihou zabývají 
přednostně jako užitým předmětem − výtvarná práce je soustředěna na grafický design, 
typografii a volba knižní vazby je řešena výběrem z typizovaných konstrukčních vzorů. 
Jedním z důvodů opomíjení konstrukce jako výtvarného prvku je nezkušenost současných 
úpravců knižní vazby s konstrukcí. Do konstrukčních úprav se neodvažují vstoupit, při ad-
justaci volí vyzkoušené typy knižních vazeb a při výtvarném zpracování knižní vazby dávají 
přednost volbě materiálu a vnější tvarové úpravě. 



Upřednostnění konstrukce ve výuce by mělo budoucí designéry osmělit k zapojení kon-
strukční práce do výtvarného zpracování knižní vazby.
Příčinou podceňování konstrukce jako nástroje kreativní úpravy může být také málo in-
spirativní způsob její výuky. Konstrukce je předkládána jako finální produkt, předmět ná-
podoby. Výtvarná práce by měla vycházet z kreativního uchopení nejjemnějších součástí 
konstrukce. To předpokládá znalost konstrukčních prvků a tvořivou hru − stavbu struktury 
knižní vazby z konstrukčních elementů.

5.1.2 Charakteristika navrhované metodiky výuky 
knižní vazby

Práce na metodice vychází z předpokladu, že výtvarné vyjadřování má svá pravidla a zá-
konitosti a je založeno na znalosti pravidel, která se lze naučit. Kreativní přístup k výtvar-
nému zpracování konstrukce knižní vazby začíná u znalosti konstrukčních elementů. Na 
konstrukční znalosti navazuje jejich uchopení při výtvarné práci.
Předmětem výzkumné otázky je, jakým způsobem konstrukční znalosti předat a jak s nimi 
začít pracovat kreativním způsobem.

Inspirací nám mohou být pedagogické metody Bauhausu. 
Stavba výtvarného díla − konstrukce − bude, podobně jako v Bauhausu započata předsta-
vením jeho jednotlivých komponentů výtvarného díla − konstrukčních prvků.
Výukové metody Bauhausu nás mohou inspirovat také k rozčlenění výuky na fázi příprav-
nou, kde budou studenti seznámeni s elementárními konstrukčními prvky knižní vazby (na 
„předškolu“ konstrukčních prvků) a na fázi tvůrčí, kde budou znalosti prvků použity ke kre-
ativnímu výtvarnému zpracování knižní vazby (viz kapitola 5.4.6 Tvořivá část výuky, s. 145).
K předání obsahu výuky dochází postupně, ve dvou etapách. V první, „instruktážní“ fázi 
výuky dojde k předání portfolia jednotlivých konstrukčních elementů knižní vazby a k infor-
maci o možnostech vzájemné kombinace těchto elementů v rámci knižní vazby. 
V druhé „kreativní“ etapě, jsou vědomosti o jednotlivých konstrukčních elementech 
a o možnostech uspořádání konstrukčních prvků v objektu knižní vazby využity k samo-
statné tvůrčí práci.
Konstrukční prvky jsou předvedeny s cílem vysvětlit podstatu problému. K instruktáži kon-
strukčních pravidel dochází prostřednictvím několika jednoduchých knižních vazeb, ve 
kterých jsou obsaženy klíčové prvky portfolia (záměrem není vytvářet elaborované knižní 
objekty). Konstrukční prvky jsou představeny v historickém, výtvarném i technologickém 
kontextu.
Druhá část výuky obsahuje několik kreativních úkolů. Zadání úkolu je tematické (většinou 
vyplývá ze zamýšlené funkce vazby), řešením je funkční a výtvarné uplatnění konstrukčních 
prvků v rámci celku.

 
5.1.3 Předpokládané výhody nové metodiky výuky

Navrhovaná metoda výuky podle našeho předpokladu povede k rozšíření možností výtvar-
ného vyjádření a k vyšší účinnosti výtvarných prostředků. 
1. Výuka dá prostor všem výtvarným složkám uměleckořemeslného předmětu. Konstrukce 
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se stane vedle volby materiálu a vnější tvarové úpravy rovnocenným nástrojem výtvarného 
zpracování knižní vazby.
2. Výuka knižní vazby prostřednictvím elementárních konstrukčních prvků vytvoří tvůrčí 
přístup ke stavbě knižní struktury. Konstrukční prvky jsou použity jako díly stavebnice. Prv-
ky je možno vzájemně kombinovat a sestavovat do funkčních a estetických celků. Kon-
strukce knižní vazby je představena nikoliv jako předmět nápodoby nebo druhotné úpravy, 
ale jako od nejmenšího detailu komponovaný objekt.
3. Výuka nabízí portfolio konstrukčních prvků jako jeden z nástrojů výtvarného zpracování 
knižní adjustace. Portfolio je nástroj, který je možno jednoduše ovládat − vytvoří souhrnný 
přehled o konstrukčních možnostech knižní vazby. Výuka prostřednictvím konstrukčních 
prvků kreativitu opírá o systematickou přípravu k uměleckému výkonu.
4. Jednotlivé prvky knižní vazby jsou uvedeny do kontextu jejich vývoje a soudobého použi-
tí. Součástí výuky je také úvaha nad estetickými vlastnostmi konkrétních prvků. Názorně je 
objasněna funkce a technologické zpracování prvků. Pochopení technologického, historic-
kého a výtvarného kontextu knižní vazby umožní odblokovat strnulý přístup ke konstrukci 
knižní vazby a dovolí představit ji v nových souvislostech.
5. Navrhovaná metodika výuky by měla využitím konstrukce přispět ke zkvalitnění výtvar-
né práce s knižní vazbou. Práce s konstrukcí je však pouze jednou z možností, jak ovlivnit 
vzhled knižní vazby. Proto bychom neměli ostatní výtvarné složky při práci s konstrukcí 
opomíjet. 
6. V případě, že výuka splní svůj cíl a konstrukce knižní vazby se stane přirozeným nástro-
jem výtvarného zpracování knižní vazby, můžeme ve větší míře přistoupit k práci s mate-
riálem a vnější tvarovou úpravou. Konečným cílem výuky knižní vazby prostřednictvím 
konstrukčních prvků by tedy měla být tvořivá práce se všemi výtvarnými složkami umělec-
kořemeslného předmětu. 

72



5.2 Analýza konstrukčních prvků

Předpokladem navrhované metody výuky prostřednictvím konstrukčních elementů je defi-
nice prvků − jednotlivých konstrukčních elementů, které budou ve výuce použity k utváření 
složitějších funkčních a estetických celků.
Pokud se zúčastníte knihařských kurzů nebo nahlédnete do odborných textů, můžete se 
seznámit s nepřeberným množstvím rozličných způsobů knižních vazeb. Nabídka je do 
té míry pestrá, že je obtížné rozhodnout se, kterou z nabízených konstrukčních variant 
použít.
Paradoxně právě bezbřehost informací se může stát brzdou kreativní práce. Vazební kon-
strukce jsou vysvětlovány náhodně a nesystematicky, bez hlubšího pochopení vzájemných 
souvislostí a podstaty konstrukce knižní vazby.
Východiskem pro jasné a přehledné zobrazení funkčního i výtvarného potenciálu kon-
strukce knižní vazby by měl být rozbor a vytvoření přehledu konstrukčních prvků. 
Přestože se mechanismus knižní vazby zdá být velice složitým objektem a možnosti jak svá-
zat knihu se jeví jako nepřeberné, průzkumem knižních vazeb (historických i soudobých) 
je možno dospět ke zjištění pravidelného výskytu určitých konstrukčních jevů.
Z pravidelného výskytu konstrukčních zákonitostí lze odvodit základní konstrukční pravi-
dla knižní vazby. Konstrukci knižní vazby zajišťují konstrukční prvky jako např. sestavení 
knižního kompletu, spojení knižního kompletu nebo připojení desek.
Tyto prvky je možno dále rozebrat a tím se dopracovat k elementárním prvkům knižní 
vazby. Analyzované prvky je možno systematicky setřídit do přehledného portfolia a takto 
je nabídnout k inovativnímu sestavení do nových konstrukčních celků. Tento proces je 
podstatou tvorby prostřednictvím konstrukčních elementů. Konečným cílem je kreativní 
uchopení konstrukčních elementů při výtvarném zpracování knižní vazby. 

5.2.1 Průběh analýzy konstrukčních prvků

Uvedená simplifikace konstrukčních pravidel (na s. 77 − 87) je výsledkem poznatků oboro-
vých i poznatků z pedagogické činnosti1.

1 Periodicky se opakujících jevů týkajících se konstrukce jsem si poprvé začal všímat při 
práci na studentských projektech. Při opakovaném výkladu o možnostech knižní vazby 
jsem došel k závěru, že konstrukčních možností je limitované množství - že základní princi-
py konstrukce knižních vazeb se v různých variantách neustále opakují. Svoje první úvahy 
o konstrukci knižní vazby jsem formuloval v publikaci Brožura (2010). Publikace „Brožu-
ra“, která je z větší části návodem ke stavbě knižních vazeb s měkkou obálkou, se poprvé, 
v úvodních kapitolách, zabývá způsobem uspořádání knižního kompletu a spojení kom-
pletu do knižního bloku. 
Problematika konstrukce mne zaujala natolik, že jsem se začal zabývat otázkou, zda do-
sud letmo poznaná pravidla konstrukce platí pro všechny doposud existující druhy va-
zeb, či zda při stavbě vazeb existují ještě nějaké další možnosti. Zajímalo mne, jak různé 
varianty konstrukce spolu vzájemně souvisí a zda je možno konstrukční pravidla přesně 
definovat.
Z tohoto důvodu jsem se zaměřil na konstrukci dosud nepoznaných knižních vazeb 
z jiných kultur a civilizačních okruhů, zejména na konstrukci knižních vazeb dálného 
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a blízkého východu, která je z našeho pohledu nejméně probádaná. 
První příležitost zblízka se seznámit s knižní vazbou Dálného východu se mi naskytla bě-
hem stáže v Národním výzkumném institutu pro kulturní vlastnictví v Tokiu. Absolvoval 
jsem zde kurz knižní vazby a restaurování papíru organizovaný mezinárodní společností 
pro restaurování kulturních památek ICCROM. V návaznosti na tento kurz jsem zorgani-
zoval několik workshopů na téma východní knižní vazby na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v Praze (VŠUP). Nejprve to byl kurz zaměřený na montáže papíru a na čínskou 
kapsovou knižní vazbu pod vedením lektorky Wang Shan z Čínské akademie kulturního 
dědictví v Pekingu, dále kurz zaměřený na montáže papíru a konstrukci harmonikové 
vazby, který vedl Wyingui Wong, hlavní restaurátor dálněvýchodních sbírek The British 
Library. 
Poznatky o knižní vazbě Dálného východu jsem poprvé zveřejnil v publikaci Knižní vazby 
z Dunhuangu (2011).
Průběžně jsem se zabýval také západní knižní vazbou. Zde byla moje situace podstatně 
jednodušší, protože jsem mohl navázat na předchozí znalost této problematiky a na výho-
du domácího prostředí. Na téma konstrukce západní knižní vazby jsem uspořádal na Vy-
soké škole uměleckoprůmyslové několik seminářů: kurz gotické vazby, kurz měkké gotické 
vazby, kurz renesanční vazby, kurz restaurování pečetí a kurz galvanoplastiky, vedených 
lektory Evou Andrtovou, Karlem Křenkem, Zdislavou Joskovou a Renatou Pelíškovou. Ab-
solvoval jsem četné exkurze do našich odborných pracovišť a vzdělávacích institucí za-
bývajících se historií a restaurováním knižní vazby, zúčastnil jsem se školení a přednášek 
o historii a restaurování evropské knižní vazby (např. seminářů historiků a restaurátorů 
knižní vazby (2009 v Třeboni, 2011 v Brně, 2013 v Olomouci, 2016 v Opavě) apod. 
Z porovnání konstrukce knižních vazeb Západu a Východu vyplynul můj zájem o mož-
nosti vzájemného ovlivnění důležitých knižních kultur při jejich setkání ve středoasijském 
regionu. 
Problematiku kontaktu západní a dálněvýchodní knižní kultury jsem mohl řešit díky vstříc-
nosti instituce International Dunhuang Project, která se utvořila kolem kolekce vazeb 
z prvního tisíciletí po Kr. nalezených na severozápadě Číny v Dunhuangu a v Turfanu. Měl 
jsem možnost navštívit archivy IDP v Londýně i v Berlíně a prozkoumat konstrukce kniž-
ních vazeb uložené v archivech The British Library a Berlin-Brandenburgische Akademie 
der Wissenschaften. 
V publikaci Stavíme knižní vazbu jsem se zabýval otázkou manichejských knižních vazeb 
a jejich vlivem na vývoj knižní vazby v oblasti Středního východu. S vazbami, které zanesly 
do oblasti Sogdie a Džungárie na východ náboženské sekty Manichejců a Nestoriánů se 
seznamuji prostřednictvím digitálního archivu IDP. 
Srovnáváním západní a východní knižní vazby jsem dospěl také ke studiu knižních vazeb, 
které tvořily most mezi knižní kulturou Východu a Západu v období renesance - islám-
ských vazeb. Znalosti o islámské knižní vazbě mi prohloubil kurz islámské knižní vazby ve-
dený Gürcanem Mavilim z Marmar Univerzity v Istanbulu a kurz tradiční turecké techniky 
výzdoby papíru (Ebrü) pod vedením Seher Asici rovněž z Marmar Univerzity v Istanbulu. 
Školení o čínské knižní vazbě jsem prozatím uzavřel půlroční stáží na Čínské akademii 
výtvarných umění v Hangzhou, které jsem se zúčastnil v rámci doktorského studia.
Na stáž v Číně jsem se připravoval již dlouho předem, po dobu osmi let, studiem čínštiny 
a čínských reálií. V Číně jsem absolvoval kurz tradičního čínského tisku z dřevěných de-
sek pod vedením lektora oddělení tradičního tisku Zhenga Xiaofenga, kurz knižní vazby 
profesorky Hu Ke, praktikoval jsem ve školní dílně na výrobu závěsných svitků a v dílně na 
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Obr. 32. Z doktorské stáže 
na Akademii výtvarných 
umění v Hangzhou: 
montáž svitků ve školní 
dílně a jejich výstava 
ve školní galerii



tisk z dřevěných desek Devět bambusů, několikrát jsem navštívil výrobnu ručních papírů 
ve Fu Yanu, restaurátorské dílny knihovny Zhej Jiangu, restaurátorské dílny Šanghajského 
muzea a uskutečnil mnohá další zajímavá a poučná školení a jednání o tématu čínské 
knižní tvorby.

Při průzkumu konstrukce knižních vazeb jsem se soustředil nejen na otázky technologie, 
ale zjišťoval jsem také souvislosti vzniku vývoje konstrukce knižních vazeb se společen-
ským, náboženským a kulturním vývojem lidstva. Za tímto účelem jsem, jako student 
doktorského studia, navštěvoval přednášky zabývající se problematikou filozofie, nábo-
ženství, historie, estetiky především Dálného východu. Na filozofické fakultě UK, katedře 
religionistiky, jsem absolvoval dvousemestrální kurz buddhismu Jiřího Holby. na katedře 
sinologie UK celoroční výuku čínské ikonografie Zlaty Černé a dvousemestrální výuku čín-
ských dějin Jakuba Maršálka, na VŠUP přednášky o japonském umění Filipa Suchomela 
apod. 

V četných diskuzích nad konstrukcí knižní vazby jsem se setkával také s kolegy, kteří se za-
bývají knihou historickou i současnou, s teoretiky i s autory knižních adjustací, např. s Bo-
huslavem Nuskou, Janem Rousem, Jiřím Hynkem Kocmanem, Jiřím Valochem, Viktorem 
Karlíkem, Lubošem Drtinou, Kurtem Gebauerem, Annou Pleštilovou, Eliškou Čabalovou, 
Janem Čumlivským, Milanem Knížákem a mnohými dalšími. Sběr dat jsem zakončil škole-
ním o současných možnostech konstrukce knižních vazeb. 

Průzkumem historických i současných vazeb je možno dospět k následujícímu závěru: 
1. Všechny konstrukční principy, které se na vazbách uplatňují, byly vyvinuty během první-
ho tisíciletí po Kr. a v průběhu dalšího vývoje se pouze opakují. Lze je proto definovat na 
základě poznání historických vazeb, moderní vazby jsou pouze jejich modifikacemi. 
2. Konstrukční principy lze shrnout do jednoduché poučky 3x3.

Poznatky z analýzy konstrukčních prvků jsou podány v publikaci Stavíme knižní vazbu 
(Hybner, 2015). Na poznatcích o konstrukci knižní vazby je vystavěna následující metodi-
ka výuky.
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5.3 Simplifikace konstrukčních pravidel

Abychom lépe pochopili uspořádání výuky v první, instruktážní části výuky, bude nejprve 
nutno definovat pojem knižní vazba a představit si jednotlivé konstrukční prvky. Jejich sou-
hrnný přehled, včetně vzájemných kombinací, je uveden na s. 85 − 871.

1 Základní rozdělení konstrukčních prvků je převzato z publikace Stavíme knižní vazbu 
(Hybner, 2015, s. 8 a 9 a 106−117). Toto rozdělení bylo během ověřování metodiky v praxi 
doplněno novými poznatky.

5.3.1 Definice knižní vazby

Slovo „vazba“ obecně označuje spojení jednotlivých součástí do jednoho celku a zajištění 
těchto součástí proti samovolnému rozdělení (Hybner, 2015, s. 8). 
Knižní vazba je spojení nosičů písemného nebo obrazového záznamu (např. listů papíru, 
pergamenu nebo papyru), zpravidla jejich sešitím či slepením. Pevnost a kompaktnost 
knižního bloku zesiluje vnější obal.
Slovo „vazba“ označuje předmět i proces.
Za knižní vazbu jako „předmět“ můžeme považovat nosiče záznamu sestavené do knižní-
ho kompletu a spojené do knižního bloku s připojeným obalem. Nosiče jsou sestaveny do 
knižního kompletu podle posloupnosti textu nebo obrazové informace. Spojení knižního 
kompletu do knižního bloku může být pevné (např. šitím nebo lepením) nebo volné, kdy 
jednotlivé nosiče jsou proti rozdělení zajištěny pouze vnějším obalem (např. vložením do 
společného pouzdra). Součástí knižní vazby je obvykle obal, který knihu ochraňuje a bývá 
také předmětem výtvarného zpracování. 
Pod pojmem „proces“ knižní vazby rozumíme sled činností vedoucí k adjustaci knihy. Jedná 
se o sestavení knižního kompletu, jeho spojení do knižního bloku a připojení obalu2.

2 Slovo „obal“ je použito z nedostatku jiného vhodného českého výrazu, který by pod se-
bou sdružoval pojmy označující jednotlivé druhy závěrečné adjustace (obal, obálku, pře-
bal, desky, pouzdro, atd.).

5.3.2 Základní fáze výrobního procesu knižní vazby 
a její základní konstrukční prvky
 
Knižní vazba jako „proces“ se skládá ze tří základních výrobních fází. Jsou to: a) uspořádání 
knižního kompletu, b) spojení knižního bloku a c) připojení obalu ke knižnímu bloku: Kniž-
ní vazba jako „předmět“ sestává z knižního kompletu, který může být spojen do knižního 
bloku a opatřen obalem.

a) uspořádání knižního kompletu

Nosiče záznamu jsou seřazeny (např. podle posloupnosti) a uspořádány do knižního kom-
pletu. Organizace nosičů je provedena „uspořádáním knižního kompletu“.



b) spojení knižního bloku

Knižní komplet je spojen do knižního bloku.

c) připojení obalu ke knižnímu bloku

Ke knižnímu bloku je připojen obal.

Tab. II. Základní fáze a konstrukční prvky knižní vazby

uspořádání knižního kompletu
spojení knižního kompletu do knižního bloku
připojení obalu ke knižnímu bloku

Neúplné knižní vazby

Základní podmínkou pro identifikaci knihy jako funkčního objektu je organizace nosičů 
záznamu do knižního kompletu. Pokud knižní vazbě chybí některý z dalších konstrukčních 
prvků (spojení knižního bloku, připojení obalu), pokládáme ji za „neúplnou“. Knihou tak 
může být například i nespojený knižní komplet opatřený obalem nebo svázaný knižní blok 
bez desek. V krajním případě můžeme za knihu označit i pouhý nespojený knižní komplet 
bez obalu. 
Některé z kombinací neúplných vazeb jsou pouze teoretické a prakticky je za knihu ne-
považujeme (např. nespojený knižní komplet sestavený z jednotlivých listů bez vnějšího 
obalu). 
K neúplným knižním vazbám řadíme také adjustace, které jsou výsledkem záměrného 
zjednodušování konstrukce. Konstrukční prvek nebo jeho část může být úmyslně vyne-
chána z estetických důvodů.

5.3.3 Další rozdělení konstrukčních prvků (3x3)

Základními konstrukčními prvky jsou: uspořádání knižního kompletu, spojení knižního 
kompletu do knižního bloku a způsob připojení desek ke knižnímu bloku. Tyto tři základní 
stavební prvky mohou být dále rozvedeny následujícími třemi způsoby (3x3):

Knižní komplet je možno sestavit
a) z jednotlivých listů
b) z dvoulistů
c) ze složek

Spojení knižního kompletu do knižního bloku může být provedeno
a) nastavením do délky
b) spojením do bloku
c) šitím po složkách
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Připojení obalu (desek, obálky) je možno provést 
a) současně se spojením knižního bloku
b) po spojení knižního bloku
c) obal nemusí být pevně připojen1

1 Rozdělení je odlišné od dříve uvedeného v publikaci Stavíme knižní vazbu (Hybner, 2105, 
s. 110 − 112). Změna obsahu vyplynula z ověřování metody výuky v praxi.

5.3.4 Uspořádání knižního kompletu

Výchozí fází knižní vazby a prvním základním konstrukčním prvkem je „uspořádání kniž-
ního kompletu“. Knižním kompletem je nazýván soubor nosičů záznamu, seřazený podle 
logické návaznosti textu a určený ke knižní vazbě. Uspořádání knižního kompletu zajišťuje 
organizaci a přehlednost textu. 
Během historického vývoje knižní vazby se vyskytla tři hlavní konstrukční řešení uspořádání 
knižního kompletu, a to z jednotlivých listů, dvoulistů nebo složek. Kromě těchto možností 
existují i četné další, které se však vyskytují pouze zřídka − např. trojlisty, čtyřlisty atd.

Jednotlivé listy

Uspořádání knižního kompletu z jednotlivých listů je nejstarším konstrukčním řešením. 
Jednotlivými „listy“ byly v minulosti např. mezopotamské tabulky, římské destičky, indické 
palmové lístky pustakáni nebo listy čínských papírových pustakáni. 
Z jednotlivých listů byly později sestaveny také knižní komplety prvních knižních forem 
z plošných nosičů záznamu − svitek nebo harmonika. 
V současnosti se knižní komplet z jednotlivých listů používá např. u lepené knižní vazby, 
tzv. brožury (viz Hybner, 2010).

Dvoulisty

Dalším významným způsobem uspořádání knižního kompletu je jeho sestavení z dvoulistů 
(dvoulisty jsou na polovinu složené jednolisty). Dvoulisty se vyskytují na vazbách Dálného 
východu, kde si uspořádání knižního kompletu z dvoulistů vyžádal tisk z dřevěných desek. 
Dvoulisty mohou být v knižním kompletu uspořádány ohyby do hřbetu (např. u motýlkové 
knižní vazby) nebo ohyby k přední straně (u kapsové knižní vazby).

Složky

Složka je složena z několika dvoulistů vložených hřbety do sebe. Složky byly poprvé pou-
žity k sestavení knižního kompletu západních knižních vazeb. Ke vzniku a vývoji vazby ze 
složek došlo v souvislosti s šířením křesťanství, proto bývá kodex sestavený ze složek někdy 
označován jako „křesťanský”. 
Komplet ze složek se vyskytuje také na knižních vazbách islámských a vazbách Dálného 
východu.
Knižní komplet může být sestaven z jedné složky, nebo i více složek. Jako hlavní forma 
knižní adjustace přetrvává až do dnešní doby.
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Obr. 33 Uspořádání knižního kompletu

Tab. III. Uspořádání knižního kompletu

jednotlivé listy
dvoulisty
složky
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5.3.5 Spojení knižního kompletu do knižního bloku

Podstatou knižní vazby je „spojení knižního kompletu do knižního bloku“. Fixace nosičů 
záznamu do knižního bloku je provedena tak, aby umožnila manipulaci s knižním blokem 
a otáčení listů.
Knižní komplet může být do knižního bloku spojen třemi základními způsoby. Spojení je 
možno provést nastavením jednotlivých nosičů záznamu do délky, spojením knižního kom-
pletu do bloku nebo, pokud jde o komplet sestavený ze složek, jeho sešitím po složkách. 

Nastavení do délky

Nastavení do délky se uplatňuje při spojení jednotlivých listů nebo i dvoulistů (případně 
vícelistů). Je nejstarším způsobem spojení plošných nosičů záznamu. Bylo použito u svitku 
nebo harmonikové knižní vazby. Nastavení do délky je provedeno vzájemným slepením, 
případně sešitím jednotlivých listů nebo dvoulistů do jednoho dlouhého pásu, který je 
poté obvykle stočen do role nebo naskládán do harmoniky.

Spojení do bloku

Spojení do bloku je provedeno propojením nosičů záznamu na bočních stranách. Spoje-
ním do bloku můžeme spojit jednotlivé listy, dvoulisty i složky. Nosiče záznamu můžeme 
spojit do bloku lepením nebo šitím. Šití může být provedeno nití, provázkem, drátem, nýty, 
šrouby, spirálou atd.
Spojení do bloku je nejstarším způsobem knižní vazby vůbec. Poprvé bylo použito při 
spojení pevných nosičů záznamu − palmových lístečků v Indii nebo dřevěných destiček ve 
starověkém Římě. Knižní komplet byl spojen protažením linia otvory vytvořenými v ploše 
nosičů.
Spojení do bloku se uplatnilo také při spojení plošných nosičů záznamu. Bylo hlavním způ-
sobem adjustace především na Dálném východě, kde otevírání knižního bloku spojeného 
šitím do bloku umožnila ohebnost papíru. 
V současnosti se knižní vazba do bloku objevuje především u tzv. brožury, kde je spojení 
provedeno nanesením lepidla na bočních stranách jednotlivých listů (Hybner, 2010, 
s. 34−35). 

Šití po složkách

Šitím po složkách spojujeme knižní komplet sestavený z jedné nebo více složek. Při šití po 
složkách prošíváme hřbet složky (např. nití nebo drátem). Vzájemným provlékáním šicích 
nití nebo našíváním jednotlivých složek na vazy (šicí materiál, který je přiložen příčně přes 
hřbet) můžeme spojit více složek dohromady.
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Obr. 34. Konstrukční řešení spojení knižního bloku

Tab. IV. Konstrukční řešení spojení knižního bloku

nastavením do délky
spojením do bloku
šitím po složkách
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5.3.6 Připojení obalu ke knižnímu bloku

Proces knižní vazby končí „připojením obalu ke knižnímu bloku“. Obal tvoří ochranu kniž-
ního bloku před vnějšími nepříznivými vlivy, které by mohly způsobit poškození a rozdělení 
svazku. Obal může mít formu nepotažených desek, desek pokrytých potahem, obálky, pře-
balu, pouzdra atd. Součástí obalu je také jeho vnější tvarová úprava.
Připojení obalu ke knižnímu bloku může být provedeno třemi základními způsoby: 
obal je připojen současně se spojením knižního bloku, obal je připojen k již spojenému 
knižnímu bloku, obal není připojen − knižní blok je do obalu pouze volně vložen.

Obal je připojen současně se spojením knižního bloku

Toto připojení obalu se vyskytuje u vazeb historických (koptská vazba, kapsová vazba) 
i současných (V1 − sešitová vazba). Připojení desek je součástí spojení knižního bloku.

Obal je připojen k již spojenému knižnímu bloku

Připojení obalu k již spojenému knižnímu bloku se objevuje v západní i východní tradici. 
Na Západě se vyskytuje u vazeb středověkých, renesančních i novověkých, na Východě 
u vazeb vývojově starších − vazby harmonikové nebo motýlkové.

Obal není pevně spojen s knižním blokem

Poslední variantou ochrany knižního bloku (nebo pouze nespojeného kompletu) je jeho 
volné vložení do obalu. Tato forma adjustace byla používána například u západních i vý-
chodních svitků nebo ke kompletaci více svazků dálněvýchodní kapsové knižní vazby.

Ve vztahu k vnější tvarové úpravě desek se připojení obalu ke knižnímu bloku vyskytuje ve 
dvou variantách − nasazením a zavěšením (tento způsob rozdělení se používá zejména 
u západních knižních vazeb).

Nasazení

Jako nasazení je označen způsob, při kterém jsou desky nejprve připevněny ke knižnímu 
bloku a následně potaženy a vyzdobeny. Tento způsob připojení byl používán zejména 
v západní knihvazačské tradici např. u středověkých kodexů. 

Zavěšení

Při zavěšení jsou knižní blok a desky zpracovány odděleně. Desky jsou nejprve potaženy 
a vyzdobeny a teprve poté jsou připojeny ke knižnímu bloku. 
Tento typ zpracování se v současnosti využívá u průmyslově vyráběných knižních vazeb. 
V historii se uplatnil i v dálněvýchodní nebo islámské knižní vazbě.
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Tab. V. Připojení obalu ke knižnímu bloku

Obal je připojen současně se spojením knižního bloku
Obal je připojen k již spojenému knižnímu bloku
Obal není pevně spojen s knižním blokem
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Obr. 35. Princip nasazení

Obr. 36 Princip zavěšení
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5.3.7 Přehled vzájemných kombinací konstrukčních 
prvků knižní vazby

V následující tabulce je uveden přehled všech proveditelných kombinací konstrukce knižní 
vazby. Tabulka je uspořádána podle posloupnosti provedení konstrukčních prvků. 
V případě irelevance (např. šití jednotlivých listů nebo dvoulistů po složkách) je z praktic-
kých důvodů příslušná kolonka vynechána. 
Příklady existujících knižních vazeb jsou přiřazeny jen u některých teoretických kombinací. 
Zmíněny jsou jejich nejpravděpodobnější (nejčastěji se vyskytující) varianty. 
Prakticky jsou proveditelné všechny kombinace teoretických variant (a pravděpodobně 
byly během historického vývoje nebo v současnosti již někdy uskutečněny). Přehled kon-
strukčních prvků proto není určen k objevování nových způsobů vazby, jeho význam spo-
čívá v přehledné systematizaci kombinací konstrukčních prvků.

Tab. VI. Přehled vzájemných kombinací konstrukčních prvků knižní vazby (tabulka pokra-
čuje na s. 83 a 84)

konstrukční prvky knižní vazby, jejich teoretické kombinace a praktické realizace (1)
uspořádání 
knižního 
kompletu

spojení knižního 
kompletu 
do knižního 
bloku

připojení 
obalu 
ke knižnímu 
bloku

příklady existujících historických 
a soudobých knižních vazeb 
(nejpravděpodobnější 
konstrukční kombinace)

jednotlivé listy nastavení 
do délky

současně
k již 
spojenému 
knižnímu 
bloku

harmoniková knižní vazba, 
třepetavá knižní vazba

není pevně 
spojen

svitek

bez obalu kniha z bambusových úštěpků, 
aztécký kodex

spojení 
do bloku

současně pustaka, 
římské destičky, 
do bloku šitá brožura V3 (Z), 
kroužková vazba, apod.

k již 
spojenému 
knižnímu 
bloku

lepená brožura V2 (Z)

není pevně 
spojen
bez obalu

nespojené není pevně 
spojen

mezopotamské tabulky

bez obalu



konstrukční prvky knižní vazby, jejich teoretické kombinace a praktické realizace (2)
uspořádání kniž-
ního kompletu

spojení knižního 
kompletu 
do knižního 
bloku

připojení 
obalu 
ke knižnímu 
bloku

příklady existujících historických 
a soudobých knižních vazeb 
(nejpravděpodobnější 
konstrukční kombinace)

dvoulisty nastavení 
do délky

současně
k již spojené-
mu knižnímu 
bloku

harmoniková knižní vazba, 
třepetavá knižní vazba

není pevně 
spojen
bez obalu

spojení 
do bloku

současně
k již spojené-
mu knižnímu 
bloku

motýlková knižní vazba, 
kapsová knižní vazba 
(míněny jsou montážní spoje)

není pevně 
spojen
bez obalu

nespojené není pevně 
spojen
bez obalu
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konstrukční prvky knižní vazby, jejich teoretické kombinace a praktické realizace (3)
uspořádání kniž-
ního kompletu

spojení knižního 
kompletu 
do knižního 
bloku

připojení 
obalu 
ke knižnímu 
bloku

příklady existujících historických 
a soudobých knižních vazeb 
(nejpravděpodobnější 
konstrukční kombinace)

složky šití po 
složkách,
šití jedné složky

současně sešitová vazba V1 (Z)
vazby z Nag Hammádí (Z)

k již 
spojenému 
knižnímu 
bloku

 

není pevně 
spojen
bez obalu

šití po složkách, 
šití více složek

současně koptská 
a etiopská 
knižní vazba (N)

k již 
spojenému 
knižnímu 
bloku

středověká, 
renesanční 
i novověká knižní vazba (N), 
islámská vazba, 
průmyslová knižní vazba 
V5, V7, V8 (Z)

není pevně 
spojen
bez obalu

spojení 
do bloku

současně dálněvýchodní „účetní“ 
knižní vazba

k již 
spojenému 
knižnímu 
bloku
není pevně 
spojen
bez obalu
není pevně 
spojen
bez obalu

bližší charakteristika obalu:
Z − zavěšovaný obal
N − nasazovaný obal



5.4 Obsah výuky - učivo

Uvedená konstrukční pravidla tvoří obsah výuky. V následujícím textu budou jednotlivé 
konstrukční prvky popsány. Detailním popisem vysvětlíme jejich technologický i estetický 
potenciál. Hlubšímu pochopení konstrukčních prvků napomáhá jejich deskripce v oboro-
vém, výtvarném a technologickém kontextu.
Oborový kontext se týká zejména okolností vzniku konstrukčních principů, jejich prováza-
nosti s dějinným, náboženským a sociálním vývojem lidstva. Jak upozorňuje Marie Fulková 
(2012, s. 13) „V kultuře se nic neztrácí, jen na nějakou dobu, třeba i hodně dlouhou, to mizí 
pod hladinu a pak se to zase vynořuje, aby si to řeklo o pozornost v nových podmínkách.“ 
Z tohoto důvodu je důležité upozornit zejména na významotvornou složku konstrukčních 
prvků, která je daná dlouholetým historickým vývojem knižní vazby a může se uplatnit při 
zpracování současných adjustací.
Výtvarný kontext pojednává o estetických vlastnostech jednotlivých konstrukčních prvků 
a možnostech jejich použití při komponování knižního objektu. Z výtvarného hlediska jsou 
posouzeny také konstrukční možnosti při adjustaci konkrétních uměleckých produktů.
Technologický kontext je soustředěn kolem užité funkce knižní vazby a naznačuje také vý-
tvarný potenciál výrobních technologií. Prvky, které představujeme, nejsou elementy pou-
ze výtvarnými, ale také funkčními. Podobně jako v architektuře, také u knižní vazby vychází 
výtvarná práce z pochopení a respektování konstrukčních pravidel − konstrukční prvky se 
stávají funkčními komponenty, které mohou být využity i výtvarně. Z těchto důvodů výuka 
knižní vazby spočívá v představení konstrukčních elementů jako prvků funkčních a pokra-
čuje naznačením možnosti použití funkcionálních prvků jako prvků estetických.

Obsah výuky úzce souvisí s formou jeho předání. K předání obsahu dochází postupně, ve 
dvou etapách (viz kap. 5.1.2 Charakteristika navrhované metody výuky, s. 71). 
V první, „instruktážní“ fázi výuky, dojde k předání portfolia jednotlivých konstrukčních ele-
mentů knižní vazby a k informaci o možnostech vzájemné kombinace těchto elementů ve 
struktuře knižní vazby. Instruktážní vazby jsou sestaveny do metodické řady (viz kap. 5.5 
Organizační forma výuky − teoretická východiska) a uvedená konstrukční pravidla tvoří 
osnovu výuky. 
V druhé, „kreativní“ etapě, jsou vědomosti o uspořádání konstrukčních prvků využity 
k samostatné tvůrčí práci. Zatímco Instruktážní část výuky probíhá formou výroby jed-
noduchých knižních vazeb, ve kterých jsou zmíněny prvky, které jsou součástí portfolia, 
druhá část výuky obsahuje několik kreativních úkolů, ve kterých jsou znalosti získané 
z instruktážních vazeb využity při kreativním zpracování knižní vazby (viz s. 150 a 151).
Tvůrčí úkoly jsou sestaveny do tematické řady. Zadáním je očekávaná funkce knižní vazby, 
řešení vyplývá z funkčního a výtvarného uplatnění konstrukčních prvků.
Forma výuky je podrobně zpracována v kapitole 5.6. Ověřování funkčnosti výuky prostřed-
nictvím konstrukčních prvků v praxi, s. 160.

5.4.1 Instruktážní část výuky

Otázka nutnosti předstihu technického školení před zpracováním ideovým, výtvarným, je 
věcí zásadní diskuse. Rozhoduje se o potřebě upřednostnit zvládnutí formy a o návaznosti 
obsahu tvorby na technickou dovednost. V tomto pojetí je nejprve potřeba se naučit držet 
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tužku, poté je možno kreslit, nikoliv nejprve mít inspiraci a teprve poté uchopit nástroj. 
Výchova umělce probíhá ve složce formální, tj. technické a také ve složce obsahové. 
Technickou složkou umělecké výchovy se myslí suma dovedností, které je potřeba zpro-
středkovat pro praktikování oboru a tím i k rozvinutí obsahové stránky. Z důvodu potřeby 
předstihu ovládnutí techniky před aktem tvorby se můžeme domnívat, že obsahová strán-
ka navazuje na technickou. 
Upřednostňování formálního školení však nesmí přesáhnout určité hranice. Instruktáž je 
pouze nutným předstupněm tvůrčí fáze: „Je samozřejmé, že přísná instruktáž ne vždy pod-
poruje kreativitu. Především se s instruktáží, která se zásadním způsobem liší od vyučová-
ní, nediskutuje (například budoucí pilot si s instruktorem létání při tréninku nevyměňuje 
názory) (P. Dormer. Jazyk a praktická filozofie řemesla. In Pachmanová, 2005, s. 98).“
Tvůrčí aktivita je omezena v zájmu budoucí vybavenosti portfoliem konstrukčních znalostí.
Komplexní školení chápeme jako nezbytný předstupeň budoucí tvorby. Instruktáž, jakkoliv 
je rigidní formou výuky, vede k celkovému projasnění pojmů a pochopení logiky věci. Bez 
výuky elementárních principů knižní vazby je tvůrčí potenciál značně omezen. K podsta-
tě problematiky je možno dospět vlastními silami, ale vyžaduje to značné úsilí a nezane-
dbatelnou zkušenost s knižní vazbou: „Většina designérů získala formální tří− až sedmileté 
vzdělání na některé z designerských škol (nebo škol architektury), které jim poskytly odpo-
vídající kvalifikaci. Jiní začali velmi neortodoxně − učili se plavat tak, že jednoduše skočili do 
vody. Ale k tomu, aby z vás byl autodidakt, je často zapotřebí chápavých mecenášů, a vzdě-
lávání touto formou také bývá útržkovité v závislosti na příležitostech, které se naskytnou, 
a vyžaduje neobyčejnou dávku houževnatosti (N. Potter: Co je to design?. In Pachmanová, 
2005, str. 39).“
Při výuce instruktážních vazeb je nutno si uvědomit, že vazby nejsou ikonami, ale pouze za-
stupují jednotlivé konstrukční postupy. Proto klademe zvýšený důraz na definování vazeb 
podle způsobu jejich konstrukce, nikoliv podle typového označení. Výuka konstrukčních 
prvků by měla vést nikoliv k jejich napodobování, ale k pochopení prvků v oborovém, vý-
tvarném a technologickém kontextu. 
Knižní vazbu představíme jako organismus složený z jednotlivých komponentů. Výuka kon-
strukčních prvků proto nebude probíhat odděleně, ale v jejich vzájemných kombinacích. 
Východiskem konstrukční práce je organizace nosičů záznamu − jejich sestavení do kniž-
ního kompletu a podstatou knižní vazby je kompletace knižního kompletu − jeho spojení 
do knižního bloku. Tyto dvě operace budou vyučovány v úzké souvislosti, neboť jsou spolu 
těsně propojeny. 
Součástí výuky je také připojení obalu. Kombinace spojení obalu a knižního bloku volíme 
tak, aby se ve výuce vystřídaly všechny konstrukční možnosti. Detailnímu popisu obalu je 
věnována navazující část výuky, která pojednává o použití materiálu a vnější tvarové úpravy 
při výtvarném zpracování knižní vazby.

5.4.2 Výuka stavby knižního kompletu

V první fázi výuky budou prostřednictvím několika jednoduchých knižních vazeb předsta-
veny jednotlivé součásti portfolia konstrukčních prvků. Znázorněny budou téměř všechny 
konstrukční prvky (volné připojení obalu bude použito až v kreativní fázi výuky).

Prvním úkonem zhotovení knižní vazby je sestavení knižního kompletu. A sestavením kniž-
ního kompletu by měla být zahájena i výuka.
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Výuka sestavení knižního kompletu by měla poukázat na jeho jednotlivé konstrukční mož-
nosti: základními stavební prvky, ze kterých je možno sestavit knižní komplet jsou jednot-
livé listy, dvoulisty (listy ohnuté v půlce) nebo složky (dvoulisty vložené hřbety do sebe). 
Kromě těchto základních možností uspořádání existují i další možnosti adjustace plošných 
nosičů záznamu, např. jejich složení do trojlistu, čtyřlistu apod. Jednotlivé listy, dvoulisty 
a složky však zastupují tři nejdůležitější konstrukční principy a další varianty skládání listů 
jsou z nich pouze odvozeny.

5.4.2.1 Konstrukční prvek č. 1 - jednotlivé listy

Jednotlivé listy jsou historicky nejstarší doloženou formou uspořádání knižního kompletu. 
Předpokládá se, že jednotlivý list vznikl rozčleněním velké záznamové plochy na několik 
menších. Toto rozčlenění bylo pravděpodobně učiněno z důvodu mobility textu nebo jeho 
uskladnění. 

Oborový kontext

K rozdělení záznamové plochy na několik menších došlo pravděpodobně pod vlivem 
uspořádání záznamu do ohraničených obrazců. Hugye popisuje vývoj rozdělení plochy 
jako proces, při kterém se obrazy samovolně podřizují kázni (1967, s. 121). Texty se za 
účelem snazší orientace textu organizují do linek a sloupců a tak samy vybízejí k jejich 
umístění na samostatné plochy. 
Rozdělením textu na více nosičů záznamu vzniká knižní komplet. Vlastností dobře orga-
nizovaného kompletu je řazení nosičů podle posloupnosti textu na nich obsaženého. Tr-
vanlivost tohoto řazení má zajistit konstrukční prvek, který nazýváme „spojení knižního 
kompletu do knižního bloku“.

První „knižní vazby“ byly vytvořeny z jednotlivých listů přírodnin − listů, úlomků nebo 
úštěpků materiálů nebo materiálů uměle opracovaných − hliněných destiček, či dřevěných 
tabulek
Tyto komplety byly většinou spojovány tzv. do bloku1, tzn. protažením listů liniem v otvo-
rech vytvořených v ploše materiálů. „Aby se destičky nepřeházely, byly protaženy prováz-
kem (liniem) v otvorech na okrajích desek a mohly být i zapečetěny, nebo byly spojeny 
drátěnými kroužky (Pavlína Hamanová, 1959, s. 14).“
Jednotlivé listy byly později vyráběny uměle, z přírodních materiálů: proplétáním − slepe-
ním vláken šáchoru vznikl papyrus, plstěním směsi vláken papír apod. Umělé materiály 
měly většinou tu vlastnost, že jejich jeden rozměr výrazně převyšoval další dvě dimenze. 
Nabízely tak daleko větší plochu pro umístění záznamu než předchozí materiály. Proto tyto 
nosiče záznamu nazýváme jako „plošné“. 

1 Někdy dochází k záměně pojmů „spojení do bloku“ a „spojení knižního kompletu do 
knižního bloku“. Spojení „do bloku“ je pouze jednou z variant „spojení do knižního bloku“. 
Je provedeno propojením součástí kompletu na bočních stranách listů (podrobně bude 
vysvětleno v dalším textu).
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Obr. 37. Jako „jednotlivé listy“ sloužily nejprve prosté přírodniny.
Na Dálném východě to byly např. úštěpky bambusu, kosti nebo 
kamenné stély, na Západě hliněné tabulky.



Plošné nosiče záznamu lze snadno tvarovat a lepit. Této výhody bylo využito k trans-
formaci jednolistů do dalších forem uspořádání knižního kompletu i spojení knižního 
bloku. Z jednolistů byly vytvořeny dvoulisty a složky, archy plošných nosičů byly rolovány 
do svitků, komplety sestavené z dvoulistů a složek byly spojovány šitím do bloku nebo po 
složkách. 

Výtvarný kontext

Knižní komplet z jednotlivých listů je nejjednodušší variantou uspořádání knižního kom-
pletu.
Historické uplatnění jednolistů předurčuje jejich použití i v dnešní době. Jednolisty mohou 
být vyrobeny v podstatě z jakýchkoliv materiálů − přírodních i umělých, tradičních i neob-
vyklých. I dnes existují výtvarníci, kteří oživují pradávné knižní formy, např. hliněné tabulky, 
nebo naopak − za poslední výstřelek módy mohou být považovány knižní vazby zhotovené 
z plastů, či jiných soudobých „neknihařských“ materiálů.
Nejčastěji a obecně používaným materiálem pro zhotovení jednolistů je papír. Jednotlivé 
archy papíru jsou vyráběny strojně, ve velkých nákladech, jsou krájeny na menší rozměry, 
potištěny, a takto připraveny ke knižní vazbě. 
Knižní vazba z jednotlivých listů je dnes nejběžnějším způsobem adjustace tiskovin. Vel-
konákladové produkce knižních vazeb se ujaly stroje. Tiskárenské provozy jsou vybaveny 
„lepičkami“, které listy spojují u hřbetních okrajů (vazba V2) a šičkami, které je spojují šitím 
„do bloku“ (vazba V3).
Jednotlivý list je také produktem tisku z počítačové tiskárny, kopírky a dalších kancelář-
ských tiskových strojů. Požadavkem na knižní vazbu v kopírovacích centrech je rychlost 
a jednoduchost. Jednotlivé listy jsou spojovány na počkání pomocí mechanických vazeb, 
nejčastěji spočívajících v proděravění listů ve hřbetě a jejich protažení kovovou nebo plas-
tovou spirálou.

Jednolistem, jako předmětem grafické úpravy a jeho knižní vazbou se zabývají odborníci 
i amatéři. Jaké možnosti jim jednotlivý list nabízí při umístění textu a obrázků? 
Jednotlivý list je nejjednodušší plocha pro rozvržení písemného záznamu nebo obrázku. 
U jednolistu si nejsnáze představíme umístění zrcadla sazby a výsledné okraje. Tisk na jed-
nolistu může být zhotoven oboustranně nebo jen z jedné strany. Rovněž vyřazení stran na 
jednolisty je jednou z nejjednodušších možností.
Z těchto důvodů jednolist často slouží k produkci snadno zhotovitelných jednorázových, 
užitkových, merkantilních tiskovin. Tomu často odpovídá i způsob knižní vazby − spojení 
jednotlivých listů je provedeno jednoduchou cestou − slepením listů nebo jejich spojením 
některou ze zmiňovaných mechanických vazeb. Lepená nebo do bloku šitá vazba jednotli-
vých listů může být opatřena kartonovou obálkou nebo mohou jednotlivé listy být po spo-
jení do bloku vybaveny předsádkou a tuhými deskami podobně jako vazby ze složek V7 
a V8. Náročnější způsob adjustace jednolistů představují „alba“, kde jsou desky připojeny 
současně s šitím bloku.
Komplet z jednolistů může být sestaven z papírů vyšší i nižší plošné hmotnosti − pro obě 
varianty existují možnosti knižní vazby. 
Papíry nízké hmotnosti mohou být slepeny (V2), nebo spojeny šitím do bloku (V3). Snad-
né otevírání bloku v tomto případě zajišťuje ohebnost papíru. 
Papíry vyšší hmotnosti jsou obvykle spojovány kroužkovými mechanismy, kde otáčení listu 

92



93

Obr. 38. Indické pustaka, jedna 
z knižních forem sestavených 
z jednolistů. Jednotlivé lístečky jsou 
tvořeny vysušenými a vylisovanými 
palmovými listy. Záznam je proveden 
rydlem, do rytiny je zatřena černá tuš. 
Přebroušením lístečku vynikne 
zahloubená a začerněná rytina. 
Lístečky jsou spojeny do bloku, prota-
žením provázku skrz vyvrtané otvory.
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Obr. 39. Ujgurské a čínské pustaka (nahoře),
lístečky jsou zhotoveny z papíru.
Čínské pustaka (dole) je již tvořeno dvoulisty.

Obr. 40. Jednotlivé listy jsou tvořeny plátky mědi.
Listy jsou spojeny do bloku kovovými kroužky.
Nález z Kumránu u Mrtvého moře.



zajišťuje volný pohyb v kloubu spirály nebo, pokud je komplet prošit do bloku, může být 
ohyb stránek umožněn narýhováním jednotlivých listů u hřbetního okraje (např. jako 
u alba). 
Jednotlivý list vyšší hmotnosti je často produktem grafických tiskových technik hlubotisku, 
litografie nebo sítotisku. Mechanické vazby, komerčním využitím zprofanované, jsou bib-
liofily obvykle považovány za neslučitelné s „ušlechtilým“ tiskovými technikami a proto bý-
vají jednolisty s grafikami obvykle adjustovány buď jako „neúplná knižní vazba“ (nespojené 
jsou ukládány do speciálních pouzder, desek nebo krabic) nebo ve formě alba.
V poslední době, v souvislosti s rozvojem malonákladové knižní produkce a oblibou autor-
ské knihy jsou jednotlivé listy využívány více i v oblasti výtvarné knižní tvorby. Nekompliko-
vaný formát jednolistu a jeho adjustace vazbou na pomezí strojové a ruční výroby odpo-
vídá charakteru současné výtvarné produkce. Výtvarníci imitují merkantilní formát (např. 
reklamu, komiks), pro tisk záměrně využívají „buble−gumové“ tiskové techniky (kopírka, 
rysograf, ofset, tisk přes šablonu, razítka, ap.). 
Tomu trendu odpovídá i uspořádání knižního kompletu a celá knižní vazba. Vazba jed-
nolistů bývá nekomplikovaná, využívány jsou prvky strojní vazby v kombinaci s ručním 
zpracováním (např. strojní šití bloku a ruční připojení obalu) nebo je ručně jednoduchým 
způsobem zpracována celá vazba (např. scvaknutím jednolistů drátovkou). Mohou být 
také záměrně využity prvky komerční mechanické vazby apod.

Technologický kontext

Pokud nejsou jednotlivé listy již předem nakrájeny na příslušný formát (např. A4), je nut-
no je přiříznout z archů větších rozměrů ( jako výchozí zpravidla používáme formát B1). 
Krájení provádíme po jednotlivých arších nebo hromadně. Výhodné je, pokud to formát 
umožňuje, nařezat papíry nejprve na hrubý formát a poté zarovnat celý blok na stejnou 
velikost (na řezačce). 
Při krájení strojově vyráběných papírů je nutno zohlednit správný směr vláken v papíru. 
Přířezy určené pro knižní vazbu by měly mít vlákna nasměrována podél hřbetu knihy. Ply-
nulejší ohyb papírů podél vláken umožňuje snadnější ohyb listů a tím i otevírání vazby. 
Nasměrování vláken podél hřbetu je také předpokladem správného technologického zpra-
cování lepených vazeb. Příčně uložená vlákna by při použití vodou ředěných lepidel způ-
sobila zvlnění hřbetu. 
Tužší papíry určené pro vazbu do bloku (album) je nutno před spojením narýhovat. Buď 
ručně (kostkou podle pravítka) nebo strojově. Rýhování umožní snadnější ohyb papíru.
Při krájení papírů je nutno počítat s jejich případným ořezem po spojení do bloku. Pro 
závěrečný ořez bloku na řezačce postačí okraj 3 − 5 mm u hlavy, paty a u předního okraje.
U hřbetu je nutno počítat s okrajem pro vazbu (např. 1 − 2 cm u vazeb šitých do bloku).

Instruktážní vazby pro výuku vazeb z jednotlivých listů

Uspořádání knižního kompletu nejlépe vysvětlíme při jeho spojování do knižního bloku. 
Uspořádání kompletu a spojení knižního bloku spolu úzce souvisí: způsob uspořádání 
kompletu podmiňuje způsob vazby a naopak, určitý způsob spojení bloku vyžaduje pří-
slušné uspořádání knižního kompletu (připojení obalu má, naproti tomu, s předchozími 
konstrukčními prvky souvislost podstatně volnější).
Jednotlivé listy je možno zkompletovat jejich nastavením do délky nebo spojením do bloku. 
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Obr. 46 Soudobé verze 
pustaka. Jednotlivé listy 
jsou spojeny gumičkami 
umístěnými v zářezech. 
Publikace slouží jako 
katalog výstavy.
Jednotlivé listy je možno 
použít i samostatně.

Obr. 47 „Pustaka“. 
Listy jsou spojeny
protažením otvoru 
kroužkem na klíče.



Potencionálními vazbami pro výuku knižních vazeb z jednolistů jsou tak např. svitek nebo 
harmoniková vazba, kde jsou jednotlivé listy spojené jejich nastavením do dlouhého pásu 
nebo brožura, kde jsou listy spojeny do bloku lepením či sešitím nití nebo různé mecha-
nické vazby.
Spojení jednolistů do délky znázorníme prostřednictvím harmonikové vazby, spojení do 
bloku lepenou brožurou.

5.4.2.2 Konstrukční prvek č. 2 - dvoulisty

Bylo by možno namitnout, že jedinou formou nosiče záznamu je jednotlivý list a ten se 
objevuje v různých knižních adjustacích tvarován do rozličných podob (dvoulistu, trojlistu, 
složky apod.). Nepopíratelným faktem však je, že existují rozsáhlé knižní kultury, které jsou 
založeny na určitém způsobu uspořádání knižního kompletu. 
Jednolist je prvotní, základní výzvou pro uspořádání kompletu a jeho vazbu, na dvoulistu 
je založena knižní adjustace východní knižní kultury a složka je synonymem západní knižní 
vazby. Z tohoto důvodu definujeme tři základní formy uspořádání knižního kompletu.

Oborový kontext

Dvoulist se uplatnil zejména v dálněvýchodní knižní vazbě. Uspořádání knižního kompletu 
do dvoulistů souvisí s materiálovými a technologickými podmínkami výroby papíru a tisku 
na Dálném východě (Martinique, 1983, s. 27). 
Hlavním důvodem pro uspořádání knižního kompletu do dvoulistů je tradiční způsob tisku 
z dřevěných desek. Tisk jako technika pro rozmnožování knih se na Východě objevuje 
již v první polovině prvního tisíciletí po Kristu a k jejímu plnému uplatnění dochází již na 
přelomu prvního tisíciletí. První tištěná kniha se na Západě objevuje až téměř o tisíc let 
později (!). 
Způsob tisku zformoval uspořádání knižního kompletu. Přeložením archu do dvoulistu 
bylo možno skrýt obtah nebo průsak, ke kterému docházelo na rubové straně. (Prosvítání 
tisku na rubové straně listu, nebo průsak barvy je přirozenou součástí technologie. Dál-
něvýchodní papír vyráběný z jemných a dlouhých rostlinných vláken je velice tenký a tisk 
probíhá vodou ředěnou barvou.) Pohledu na obtah se zabránilo přeložením papíru. Toto 
řešení se uplatnilo u všech modelů dálněvýchodní knižní vazby: u vazby harmonikové, 
motýlkové i kapsové.
Dalším důvodem pro uspořádání kompletu z dvoulistů byl způsob vyřazení textu. Tisková 
forma − štoček pro tisk z výšky − obsahovala dvě sousední strany textu. Návaznosti textu 
bylo dosaženo řazením dvoulistů nikoliv do sebe, jak tomu bylo u západních vazeb sesta-
vených ze složek, ale vedle sebe. Dvoulisty byly ohnuty buď potištěnou stranou dovnitř 
(např. u motýlkové vazby) a spojeny k sobě vnějšími stranami nebo potištěnou stranou 
vně a vakát zůstal skryt uvnitř dvoulistu (např. u kapsové vazby).
Uspořádání knižního kompletu z dvoulistů umožňovala i kvalita východních papírů. Kom-
plet sestavený z dvoulistů byl obvykle spojen šitím do bloku (u kapsové vazby). Ohebnost 
papírů přitom nebránila snadnému otevírání vazby. 
Kvalita papíru byla jedním z důvodů, proč se dálněvýchodní typ vazby neuplatnil na Zá-
padě. Současně s šířením výroby papíru mohla západní civilizace převzít spolu se znalostí 
výroby papíru i dálněvýchodní tiskové techniky a způsob vazby. Papír, který byl na Západě 
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Obr. 48. 
Důvodem pro uspořádání knižního 
kompletu z dvoulistů byl na Dálném 
východě způsob tisku.
Tisk byl proveden na tenkém savém 
papíře vodovými barvami. Průsak tisku 
bylo nutno skrýt zakrytím rubové 
strany dvoulistu.
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Obr. 49. Tisková matrice odpovídala sestavení knižního kompletu z dvoulistů.
Byly tištěny dvě sousední strany současně.



většinou vyráběn z rozmělněných vláken hadrů, však neměl takovou ohebnost, aby při 
spojení do bloku umožnil pohodlné otevření knihy a listování stránkami.
Dálněvýchodní civilizace naproti tomu odmítla výhody složky. Vazby ze složek, které na 
Východ pronikly prostřednictvím obchodních cest nebo misií nestoriánských křesťanů či 
manichejců sice byly na Dálném východě známé, pokusy o sestavení kompletu ze složek 
se však objevily pouze okrajově (zejména v severozápadní oblasti Číny) a pouze v období 
manuskriptu. Rozvoj tisku tyto pokusy zastavil (online databáze dostupná z http://idp.
bl.uk/education/bookbinding/bookbinding.a4d).

Výtvarný kontext

Uspořádání knižního kompletu z dvoulistů se mohlo uplatnit v západní knižní vazbě až 
v nové době, umožněno strojní výrobou papíru. Zatímco ruční papír, na Západě sestavený 
z textilních vláken byl příliš neohebný (Tsuen−Hsuin, 1986, s. 233), stojní výrobou papíru 
se podařilo docílit ohebnosti, při kterém je spojení dvoulistů do bloku možné.
Dvoulist se v současnosti uplatňuje zejména ve formě vazeb motýlkových a kapsových. 
Harmonikové vazby, které se sice v období počátku tisku vyvinuly jako vazby z dvoulistů 
(viz s. 112), jsou dnes ponejvíce tvořeny skládáním pásu papíru do trojlistu, čtyřlistu nebo 
i vícelistu. Dvoulisty harmonikové vazby jsou spojeny do délky prostřednictvím „záložky“, 
která je součástí dvoulistu.

Motýlková vazba je prvním dálněvýchodním typem vazby se zpevněným hřbetem. Dvou-
listy jsou spojeny jejich vzájemným slepením v místě ohybu. Spojení je provedeno na 
vnějších stranách dvoulistu a obraz nebo text je tedy umístěn na vnitřní ploše. Spojením 
dvoulistů vně je vnitřní plocha uchována v celku, aniž by byla přerušena strukturou vazby 
(lepením nebo šitím). Přerušena je pouze lomem papíru. 
Toho je možno využít pro umístění obrázku na celou plochu dvoulistu. „Motýlkový“ typ 
vazby je například s oblibou využíván pro adjustaci fotografií, které jsou na narušení obra-
zu prvky vazby obzvlášť citlivé (z tohoto důvodu se této knižní formě někdy říká „famuvaz-
ba“ podle známé pražské školy − FAMU, kde probíhá mj. také výuka fotografie). 

U kapsové vazby je dvoulist naopak ohnut potištěnou stranou vně. Tento způsob organiza-
ce dvoulistů v knižním kompletu má také své výhody a způsob využití.
Je využíván zejména tam, kde je možné nebo vhodné potisknout arch papíru pouze na 
jedné straně a přitom je záměrem vyřadit text nebo obrázky v knize oboustranně. Dvoulist 
je ohnut nepotištěnou stranou dovnitř a takto vložen do kompletu. Vakát je uzavřen uvnitř 
dvoulistu a při listování vidíme pouze potištěné strany.
Tohoto způsobu řazení může být využito například při vazbě výjezdů z kopírek, počítačo-
vých tiskáren, kde je obtížné tisknout oboustranně tak, aby zrcadla sazby byla umístěna 
přesně na protilehlých stranách.
Skládání do dvoulistů bývá využíváno také při vazbě grafik (litografií, hlubotisků, dřevorytů 
ap.). A to ze dvou důvodů − někdy proto, že dochází k obtahu tiskové formy na rubové 
straně a někdy jen z toho důvodu, že grafiku není možno tisknout oboustranně a záměrem 
je skrýt vakát.
Dvoulistů může být využito také ke zdvojení tenkého nebo transparentního papíru z důvo-
du prosvítání tisku ( je třeba mít na paměti, že přeložením dvoulistu se zdvojnásobí celková 
plošná hmotnost stránky). Prosvítání papíru lze u dvoulistů využít také k různým vizuálním 
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Obr. 50. Dvoulisty slepené na vnějších stranách umožňují umístění obrazu přes celou 
vnitřní plochu dvoulistu (nahoře). Ohyb dvoulistu u přední strany podporuje narativní 
vnímání prostoru knihy (dole).
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efektům (tisk je například možno umístit vně i dovnitř dvoulistu − nebo pouze dovnitř).
Lom dvoulistů u přední strany knižního bloku umožňuje i zajímavé možnosti při umístění 
sazby nebo obrázků. Sazbu je možno umístit těsně k lomu dvoulistu (nemusíme se bát, 
že ji při zarovnávání předního okraje bloku ořízneme), obrázek naopak může pokračovat 
přes ohyb dvoulistu atd.

Technologický kontext

Dvoulist je v podstatě na polovinu ohnutý jednolist. Proto pro něj platí podobná pravidla 
(řezání papíru a jeho směr, okraje pro závěrečný ořez a vazbu atd.).
Při volbě plošné hmotnosti papíru je nutno počítat s jeho zdvojením (dvoulist otáčíme jako 
jeden list).
Ohyb jednolistu do dvoulistu provádíme zpravidla prostým přeložením. Pokud nutno pře-
ložit papír vyšší plošné hmotnosti, je nutno jej předem narýhovat (aby se v ohybu nelá-
mal). Rýhování provádíme kostkou podle pravítka nebo na rýhovacím stroji. Rýha bývá 
zpravidla provedena na vnitřní straně ohybu.
V oblasti lomu někdy dochází k popraskání papíru. To se neblaze projeví zejména tam, kde 
je umístěn přes ohyb papíru tisk (praskliny jsou zřetelné zejména na souvislých tmavých 
plochách). Proto se snažíme tisku v místě ohybu vyhnout.

Instruktážní vazby pro výuku vazeb z dvoulistů

Stejně jako u jednotlivých listů, je i uspořádání knižního kompletu z dvoulistů vysvětlováno 
v kontextu s jejich spojením do knižního bloku. Pro výuku vazeb z dvoulistů jsou určeny 
formy motýlková a kapsová a také vazba chlupová, která reprezentuje jednoduchý způsob 
spojení knižního kompletu do bloku.

5.4.2.3 Konstrukční prvek č. 3 - složky

Podobně jako dvoulist je výplodem dálněvýchodní knižní kultury, složka má úzkou souvis-
lost s knižní tvorbou západní.

Oborový kontext

Vývoj složky byl pravděpodobně zahájen použitím plošného nosiče záznamu k sestavení 
knižní formy, která je založena na otáčení listů ve hřbetním kloubu (plošný nosič záznamu 
je takový, jehož jeden rozměr výrazně převyšuje nad ostatními dvěma).
Na přelomu našeho letopočtu, v období vzniku složky, byl hlavní formou adjustace ploš-
ného nosiče záznamu svitek. Vedle svitku však existovaly také jiné knižní formy, které se 
mohly stát inspirací pro sestavení složky. 
Byly to především dřevěné destičky používané pro příležitostné záznamy (byly potaženy 
vrstvou vosku, do které se tvořil záznam rydlem − stylusem). Destičky byly spojeny ve hřbe-
tě kovovými kroužky, které zajišťovaly jejich soudržnost i otáčení.
Předlohou pro sestavení složky mohly být také „knihy z kůží“. Svazky vytvořené z dvou-
listů kůže se nedochovaly, jsou pouze zmiňované v soudobých textech. Např. Martialis 
(40−104) je zmiňuje jako záznamník pro údaje o vojenském tažení (online databáze do-
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stupná z http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/scroll/scrollcodex.
html). Knihy z kůží byly pravděpodobně první knižní formou, jejíž knižní komplet byl uspo-
řádán do složky.
Prvním hmatatelným dokladem vývoje složky jsou kodexy z Nag Hammádí (Szirmai, 1999, 
s. 7). Pocházejí z 3. - 4. st. po Kr. Jejich knižní komplet tvořila jedna složka sestavená 
z dvoulistů papyru. Složka byla prošita ve hřbetě nití. Obálka byla připojena současně se 
spojením bloku (podobně jako u současné (!) průmyslové vazby V1).
Další vývoj vazby ze složek směřoval ke spojení více složek do jednoho knižního bloku. 
Toho bylo docíleno vzájemným proplétáním nití protahovaných složkou. 
Dokladem vzájemného spojování složek šitím jsou např. koptské vazby. Koptské šití se jako 
živoucí dokument původní technologie dochovalo až do novověku v knižní tvorbě egypt-
ských Koptů a Etiopanů (viz Hybner, 2015, s. 32).
Knižní vazba z více složek se po rozdělení helénského světa na Orient a Západ vyvíjela ve 
dvou směrech.
Na Západě se nosičem záznamu stal pergamen (v podmínkách zaalpského klimatu odol-
nější než papyrus). 
Na Východě se vývoj knižní vazby ze složek odvíjel od použití papíru. Na Blízký východ 
a do střední Asie se papír dostal nejprve prostřednictvím obchodu a od 8. století byl 
v Arábii již vyráběn.
Vazba ze složek se šířila z oblasti svého vzniku také směrem na Dálný východ. Nestoriáni 
a manichejci zanesli koncept vazby ze složek až k hranicím Číny (Szirmai, 1999, s. 4), tam 
však byl její další postup zastaven. Vlivem tisku se dálněvýchodní knižní forma utvářela jako 
sestavená z dvoulistů.

Výtvarný kontext

Vývoj knihy sestavené ze složek je těsně spjat s šířením křesťanství. Oproti svitku nabízela 
složka výhody pro potřeby evangelizace.
Stejně jako prvotní křesťané i my můžeme využít složku pro snadnější manipulaci s knižním 
objektem (listování oproti převíjení), k lepší orientaci v textu (číslování stránek, obsah) 
i k usnadnění mobility celku − Kraft uvádí ekvivalent 46. svitků oproti jednomu svazku Bible 
(online databáze dostupná z http://ccat.sas.upenn.edu./rak/publics/formats/). V nepo-
slední řadě je výhodou také ekonomika výroby (možnost oboustranného záznamu oproti 
svitku nebo dvoulistu).
Podle Květy Pacovské je kniha „malým muzeem, do kterého instaluje obrázky“ (2010, 
s. 34). Složka nám skýtá četné výtvarné možnosti. Její přední strana je vstupním portálem 
a jednotlivé listy jsou stěnami výstavního prostoru. Časoprostorová sekvence listování nám 
umožňuje procházet složkou jako jednotlivými místnostmi, vracet se, vstupovat náhle do 
jiných prostor, nahlížet zběžně i důkladně, spočinout na místě.
Od doby vzniku složky, člení její prostor grafická úprava. Do „galerie“ návštěvník vstupu-
je přes patitul, titul a úvod, prochází textem a obrázky a na jejím konci rekapituluje svůj 
dojem z „výstavy“ obsahem, tiráží. Vystavené objekty by měly mít spojitost (ucelený druh 
písma, rovnoměrné umístění zrcadel textu). „Exponát“ může být díky posloupnosti prohlí-
žení stránek vystaven narativní formou, jako atrakce − show, uspokojivý prožitek vizuálního 
zobrazení může vzniknout i na základě pečlivého, dlouhého vidění. „Galerie je archivem 
specifických způsobů vidění (Kesner, 2000, s. 89).“
Knižní komplet může tvořit složka jediná, nebo i více složek. Jedna složka bývá použita 
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Obr. 51. Inspirační zdroje vzniku složky: 
knižní formy z jednotlivých listů spojených 
u hřbetního okraje (např. dřevěné destičky) 
a rozmístění záznamu na ploše svitku do sloupců.
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u tiskovin příležitostného charakteru (časopis, propagační materiál, výroční zpráva). Mer-
kantilní charakter vazby o jedné složce dodává adjustaci dojem časovosti, aktuálnosti 
a současnosti. Jednosložková vazba se využívá např. při adjustaci komiksů, zinů, katalogů 
výstav, vzorníků písmen apod. 
Vícesložková vazba na nás naopak může působit dojmem solidnosti a důstojnosti. Význa-
mu vazbě ze složek dodává již samotný odkaz její tisícileté historie. Množství složek a ob-
sáhlost textu vzbuzuje úctu i k obsahu publikace. Vazba ze složek se více hodí k adjustaci 
románů, monografií, odborné literatury atd. než např. lepení jednolistů, které je vhodné 
například pro vazbu telefonních seznamů (viz s. 118).
Sestavení vazby z více složek mělo výhodu zejména v období manuskriptu. Zatímco při 
záznamu do jedné složky musela být přesně odměřena polovina délky textu, při použití 
více složek bylo možno další vrstvy přidávat průběžně podle délky záznamu.
Výtvarného efektu může být dosaženo záměrným umístěním obsáhlého textu do jedné 
složky. Nejčastěji se však setkáváme s rozvržením obsahu do více složek. V každém pří-
padě by mělo být vyřazení textu provedeno tak, aby po sestavení dvoulistů do složek text 
plynule navazoval (viz obr. 54 na s. 108). Rozvržení textu a ilustrací je vhodné plánovat 
pomocí makety.

Technologický kontext

Složka je sestavena z dvoulistů, v současné době z dvoulistů papíru. Dvoulisty vytvoříme 
přehnutím archu papíru na polovinu. Takto přehnuté papíry vložíme hřbety do sebe.
Vnitřní dvoulisty je vhodné při skládání ohnout co nejvíce (přehladit ohyb kostkou), vnější 
naopak ohnout jen lehce. Při vložení dvoulistů do sebe pak tvoří vnější listy složky oblouk, 
nikoliv hranu.
Pro správné sestavení složky jsou důležité zejména dva faktory − směr vláken papíru 
a vhodná kombinace hmotnosti papíru s počtem dvoulistů ve složce.
Ačkoliv vazbu ze složek je možno zhotovit také z papírů s příčně uloženými vlákny (není ve 
hřbetě lepená, ale šitá), výhodou je vlákna papíru nasměrovat podél hřbetu. Takto umístě-
ná vlákna umožní snadnější ohýbání listu a tím i snazší otevírání celého svazku.
Složku je možno sestavit z papírů vyšší i nižší plošné hmotnosti. Z důvodu spojení slož-
ky a jejího fungování je důležitý součet hmotností jednotlivých papírů ve složce (celková 
hmotnost papírů by měla být cca 300−350 g/m2. Při šití příliš tenké složky hrozí protržení 
hřbetu, tlustou složku lze jen těžko propíchnout jehlou nebo prošít drátěnou skobičkou 
a její otevírání je příliš obtížné.
Při sestavení tlusté složky hrozí také komplikace s ořezem. Vnitřní dvoulisty, které jsou vy-
sunuty u předního okraje o hodně více než vnější, budou při závěrečném zarovnání více 
oříznuty (viz obr. 55 na s. 108). S tím je nutno předem počítat při umístění textu a obrázků.
Po sestavení složku vylisujeme. Lisováním se vnitřní dvoulisty stlačí a složka se zploští. To 
je důležité zejména při vrstvení několika složek na sebe. Lisovat je možno několik složek 
současně. Složky naskládáme a sklepeme tak, aby byly hřbety umístěny přesně nad sebou, 
uložíme je mezi prkýnka a lepenkové proklady (aby se do složek neobtiskl reliéf dřeva) 
a stlačíme co nejvíce v lisu.



Obr. 52. Významotvorný 
odkaz složky. Složka, 
ať již v jakékoliv podobě 
nebo třeba jen ve formě 
náznaku, odkazuje k ideji 
knihy západního formátu.
Na obrázku dole je vyob-
razen fragment dvoulistu 
manichejské knihy šité po 
složkách z konce prvního 
tisíciletí po Kr.
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Instruktážní vazby pro výuku sestavení knižního kompletu ze složek

Sestavování knižního kompletu ze složek předchází tématu „šití po složkách“ (viz s. 130). 
Předmětem výuky je několik variant šití ilustrativních pro výklad o vývoji a současných mož-
nostech spojování knižního kompletu: šití koptské (koptické), dálněvýchodní, islámské 
a šití na vazy (západní). 
Velmi neobvyklou, avšak z historie knižní vazby známou a ve výtvarné knižní vazbě využi-
telnou možností spojení složek je šití do bloku. Sešití složek nikoliv ve hřbetě, ale z jejich 
boční strany je obvykle samostatným úkolem, který je obvykle zařazen v průběhu výuky šití 
po složkách jako rekapitulace tématu „spojení knižního kompletu do bloku“.
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Obr. 53. Knižní komplet může být 
sestaven z jedné nebo z více složek

Obr. 54. Text musí být vyřazen tak, 
aby po sestavení dvoulistů do složky 
plynule navazoval

Obr. 55. Vnitřní dvoulisty vyčnívají 
u předního okraje ze složky více než 
vnější. S tím je třeba počítat při grafické 
úpravě. Po ořezu se zrcadlo sazby přiblíží 
více k přednímu okraji u vnitřních 
dvoulistů než u vnějších dvoulistů.

Obr. 56. Složka by měla mít přiměřenou 
tloušťku, takovou, aby ji bylo možno 
snadno propíchnout při šití jehlou. 
Počet dvoulistů ve složce by proto měl 
být odvozen od jejich plošné hmotnosti.
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5.4.3 Výuka spojení knižního kompletu do knižního bloku

V minulých kapitolách jsme se zabývali možnostmi sestavení knižního kompletu. Vysvětlili 
jsme si základní prakticky i historicky ověřené způsoby sestavení kompletu − z jednotlivých 
listů, dvoulistů a složek. 
Nyní přistoupíme k další fázi knižní vazby. Jednotlivé části knižního kompletu spojíme. Ten-
to proces a konstrukční prvek se nazývá „spojení knižního kompletu do knižního bloku“.
Z praxe známe i knižní objekty, které se obejdou bez spojení knižního kompletu. Tvoří je 
volné, nesvázané listy (dvoulisty, složky). Tyto bývají obvykle vybaveny obalem − volně 
vloženy do obálky do desek nebo např. jen přepásány pruhem papíru. Jakýkoliv způsob 
zajištění soudržnosti volných součástí knižního kompletu je uspokojivým naplněním pojmu 
„vazba“. 
Za „knihu“ je však někdy nutno považovat i nespojený knižní komplet bez vnějšího obalu. 
V takovém případě jsme však již na pochybách, zda lze hovořit o objektu jako o „knižní 
vazbě“. Spíše volíme pojem „knižní adjustace“ nebo pouze a výstižně „knižní komplet“.
Jaké jsou možnosti spojení knižního kompletu? Základní možnosti jsou, stejně jako při 
sestavení knižního kompletu, opět tři: spojení do délky, spojení do bloku a spojení šitím po 
složkách. 

5.4.3.1 Konstrukční prvek č. 4 - spojení do délky

Spojení do délky má neopomenutelné místo v historii knižní vazby. Spojení do délky bylo 
až do zavedení kodexového tvaru knihy hlavním způsobem kompletace plošných nosičů 
záznamu. Po dlouhou dobu bylo hlavním a jediným způsobem adjustace jednolistů i dvou-
listů., 
Dnes je spojení do délky spíše raritou. Vyskytuje se především v individuální nebo maloná-
kladové produkci.

Oborový kontext

Spojení do délky je provedeno pospojováním jednotlivých archů (nebo dvoulistů) do 
dlouhých pásů. Papíry bývají spojeny u bočního okraje, lepením nebo vzácněji sešitím. Po 
sestavení pásu je tento stočen do role (svitek) nebo naskládán do harmoniky.
Uvedený způsob kompletace byl používán jak na Západě, tak na Východě. Na Západě se 
svitek uplatnil nejprve při adjustaci papyru. Papyrus, který je křehký a pružný, se při skládá-
ní láme, ke stáčení do role je však vhodný.
Nejstarší dochované papyrové svitky pocházejí z období 2500 let př. Kr. (The Oxford Ency-
clopedia of Archaeology in the Near East. Sv. 4, 1997, s. 502) z Egypta. Svitek se pak použí-
val jako hlavní knižní adjustace po celé období starověku, především v Egyptě, starověkém 
Římě ale i v dalších přilehlých oblastech (např. v Mezopotámii). 
Ve starověkém Římě byl, oproti kodexovému tvaru knihy, považován za důstojnější formu 
adjustace. 
Jako reprezentativní forma adjustace písemného záznamu byl svitek používán i ve středo-
věku (pro různé státní listiny, vyhlášky, dekrety), kdy se materiálem svitku stává pergamen. 
Reziduum důstojnosti svitku přetrvává i do dnešní doby (diplom).
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Starověky svitek

V současnosti je svitek, pokud je používán, obvykle tvořen pouze jedním archem papíru. 
Archaické svitky naproti tomu byly sestaveny z více archů jejich spojením do dlouhých 
pásů. Pavlína Hamanová popisuje svitky o délce až čtyřicet metrů (1959, s. 11). Obvyklá 
délka svitku však byla 3 − 7 m.
Papyrus je zhotoven stloukáním několika (zpravidla dvou) vrstev přes sebe příčně polo-
žených vláken papyru. Systematický způsob kladení vláken a rolování svitku je dokladem 
technologické uvědomělosti starověkých knihařů. Svitky byly rolovány horizontálními vlák-
ny dovnitř. Důvodem pro tento způsob rolování byly fyzikální vlastnosti vláken papyru. 
„Pruh nikdy nebyl zarolován horizontálními vlákny vně a vertikálními dovnitř, protože tím 
by došlo k nadměrnému stlačení (kompresi) vodorovných vláken, čímž by mohlo dojít 
k jejich uvolnění, zatímco při rolování opačným způsobem jsou horizontální vlákna napí-
nána rovnoměrně − kolem obvodu role a při rozvinutí pásu se vracejí do původní polohy 
(Jaroslav Černý, 1947, s. 10).“
Způsob adjustace svitku souvisel se způsobem provedení záznamu. Na egyptských svit-
cích byl záznam organizován většinou svisle, podél směru rolování svitku. Později byl zápis 
organizován také do vodorovně psaných sloupců tak, aby bylo možno prohlížet text při 
postupném převíjení svitku mezi pravou a levou rukou (Černý, 1947, s. 18 − 19). Svitek 
byl přetáčen rozevřením na šířku jednoho nebo dvou sloupců textu, které byly zpravidla 
rozvrženy na jednom archu papíru. Zápis byl proveden zprava do leva. 
Umístění vodorovně psaného textu do sloupců bylo pravděpodobně předlohou grafické 
úpravy knih sestavených ze složek (viz obr. na s. 104). 

Egyptské svitky byly uschovávány do hliněných nádob (takto byly nalezeny např. svitky od 
Mrtvého moře), košů, skříněk (Černý, 1947, s. 30). Později, v Římském období, byly svitky 
ukládány do společných látkových pouzder zvaných capsa, které byly označeny závěsným 
štítkem s označením titulu (např. pokud šlo o více dílů jednoho titulu) a takto byly uloženy 
do regálů knihovny.

V době svého vzniku papyrový svitek skýtal oproti dřívějším knižním formám značné vý-
hody. Disponoval větší plochou pro umístění záznamu. Svitek se uplatnil jako přirozená 
adjustace plošného nosiče záznamu ve všech starověkých kulturách a jako hlavní knižní 
forma se udržel až do raného středověku, poté byl nahrazen kodexem. „Ve čtvrtém a pá-
tém století nabývá převahy tvar knihy kodexové a po šestém století bývá už svitek výjimkou 
(Hamanová, 1959, s. 12).“
Na Východě se svitek vyskytuje od přibližně sedmého století př. Kr. Prvním materiálem 
svitku je hedvábí. Hedvábí, jehož výroba je velice nákladná, sloužilo převážně pouze 
k obrazovým záznamům, k písemnému záznamu byly používány úštěpky bambusu (knihy 
z bambusových úštěpků). 
Po přelomu našeho letopočtu začíná být pro výrobu svitku používán nový materiál, papír. 
Výroba nosiče záznamu plstěním rostlinných vláken se brzy velice rozšířila a kolem 5., 6. 
století po Kr. je hedvábný svitek již zcela nahrazen papírovým. Dokladem rozšíření papí-
rového svitku jsou například nálezy z Dunhuangu, kde většina z nalezených položek má 
formu svitku.
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Obr. 57. Spojení nastavením do délky a naohýbání pásu do harmoniky

Obr. 58. Egyptský papyrový svitek a čínská harmoniková kniha
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Nastavení do délky u dvoulistů

Dálněvýchodní knižní kultura vyvinula mnoho zajímavých, na Západě nevídaných forem. 
Například po svitku i další způsob adjustace do délky spojených plošných nosičů − harmo-
niku.
Harmoniková kniha pravděpodobně vznikla readjustací svitku, pravidelným střídavým 
skládáním role.
Ve svých počátcích byla harmoniková kniha zhotovena skládáním předem spojených pásů 
papíru. Spoje papíru tak byly v knižním bloku umístěny nahodile. 
Později bylo spojení archů provedeno důvtipněji − v ohybech pásu tak, aby spoj nepřeká-
žel při umisťování písemného záznamu. Archy papíru byly nakrájeny na patřičnou délku, 
pravidelně zohýbány a takto spojeny. Na boční straně poskládaného pásu byla ponechána 
záložka (krátký záhyb papíru), která byla určena ke spojení sousedních listů.
Další, velice důležitou vývojovou fází nastavování do délky, bylo spojování dvoulistů. Dvou-
list se stal výsledným formátem tisku z dřevěných desek. Tisk probíhal tak, že současně 
byly vytištěny dvě sousední strany textu. Proto je naprostá většina dálněvýchodních kniž-
ních forem sestavená z dvoulistů.
K rozšíření harmonikové knihy přispěla, podobně jako tomu bylo u křesťanského kodexu, 
její symbióza s nově etablovaným náboženstvím, buddhismem (Tsuen−Hsuin, 1986, 
s. 230). Harmoniková kniha vznikla původně jako buddhistická knižní vazba, ale záhy byla 
používána také k adjustaci jiných náboženských textů (taoistických a konfuciánských) 
nebo pro tiskoviny profánního charakteru.
Na přelomu dynastií Tang a Song, kolem přelomu prvního a druhého tisíciletí po Kr. došlo 
k transformaci harmonikové vazby a vzniku dalších kodexových forem − knihy motýlkové 
a kapsové.

Výtvarný kontext

Spojení do délky skýtá zajímavé možnosti výtvarného zpracování knižní adjustace. 
U svitku se nastavení do délky dnes již nepoužívá. Svitek se vyskytuje prakticky pouze ve 
formě jednoho archu papíru stočeného do role.
Také harmonika je obvykle vytvořena pouze z jednoho pásu papíru. Do harmoniky na-
skládaný arch je dostatečným a přiměřeným prostorem pro umístění krátké informace, 
obrázku, mapy, atd. Tato forma adjustace bývá použita pro potřeby informačního charak-
teru − jako průvodce, leták, program, oznámení, atd. Střídavý klad listů umožňuje nejen 
listování, ale i rozevření harmoniky a souhrnný pohled na celé sdělení. 
Zatímco ohyb jednoho pásu papíru je možno zhotovit průmyslově, nastavení naskláda-
ných archů papírů do délky stroje neovládají. Ruční zhotovení je poměrně pracné. Proto je 
harmonika z více pásů papíru používána obvykle pouze pro individuální autorské projekty 
nebo vydání v malých nákladech. Odměnou za pracnost je estetický účinek nekonečného 
pásu harmoniky.
Prvním výtvarným přínosem harmonikové knihy je její vnější tvar. Střídavý klad listů, ohyby 
papíru, efekt rozevření korpusu nebo možnost jeho umístění do prostoru v rozevřené for-
mě skýtají zajímavé možnosti práce s formátem knihy při instalací objektu.
Originalita harmonikové vazby spočívá zejména ve vytvoření souvislého prostoru pro umís-
tění obrázků a textu. Klad listů harmoniky dává pocit pokračování − návaznosti − kontinu-
ality, větší než je tomu při otáčení jednotlivých listů u jiných kodexových forem. Navazující 
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Obr. 59. 
Inspirační zdroje vzniku harmonikové knihy: svitek − jako pás papíru určený 
k naskládání, pustaka − jako předloha k listové formě knihy, knihy z bambusových 
úštěpků − kladem listů a západní knižní forma − způsobem listování.

Obr. 60. 
V období manuskriptu tvořil harmonikovou knihu pás papíru sestavený z vícelistů 
(vlevo), při tisku se staly předmětem spojování do délky dvoulisty. Byly spojeny 
pomocí záložky vytvořené u bočního okraje dvoulistu (vpravo).



stránky leporela a způsob jejich otáčení v nás vzbouzejí dojem pokračování příběhu. Při 
umístění obrázku a textu můžeme navíc počítat s tím, že pás papíru je možno roztáhnout 
do délky. Obrázek a text tak může být umístěn přes celou plochu pásu. Možnosti umístění 
informace na stránky harmoniky můžeme kombinovat − využít spojitosti pásu i možnosti 
listování. Obrázek je tak např. možno umístit celoplošně a text na jednotlivé stránky.
Dalším výtvarným prvkem, který můžeme využít, je kontinualita prohlížení záznamu při 
jeho oboustranném umístění. 
Tohoto efektu bylo využito již při vzniku harmonikové knihy. Harmoniková kniha byla pů-
vodně určena k adjustaci buddhistických textů. Název vazby v čínštině zní 經折裝 ( jing zhe 
zhuang) neboli sútrová skládaná vazba, nebo také 梵夾裝 (fan jia zhuang) čili sanskrtová 
stisknutá − zřejmě v lomech papíru − vazba. Oboustranné umístění textu umožňovalo jeho 
nepřetržité prohlížení, čtení. V soustavné modlitbě pak spočíval posvěcující vliv knihy (Do-
nald Lopez jr., 2010, s. 157). 
Umístění textu nebo obrázku na obou stranách také lépe využívá záznamový prostor. 
Jinou formou harmonikové vazby je její varianta nazývaná „třepetavá vazba“. V tomto pří-
padě je záznam proveden pouze jednostranně a harmonika je vlepena koncovými částmi 
na protilehlá přídeští desek spojených ve hřbetě. Spojení nedovolí plné rozevření harmoni-
ky. Protilehlé části jsou při otevření desek vzdáleny na šířku hřbetníku, a proto se při listo-
vání stránky přesýpají z jedné strany na druhou nebo trčí vzhůru. Listování stránkami dává 
dojem povívání listů ve větru. Odtud pochází původní čínsky název knihy 旋风装 (xuan 
feng zhuang) − vazba otáčející se ve větru.

Technologický kontext

Možností zhotovení harmonikové vazby je mnoho. Pohrát si můžeme jak se způsobem 
spojení dvoulistů do délky, tak se způsobem připojení desek.
Dvoulisty můžeme spojovat pomocí ohybů, v celých plochách, spojení může být provede-
no na rubové i na lícové straně dvoulistu (viz obr. 65 na s. 117).
Desky je možno zhotovit jako dva oddělené přířezy nebo je lze spojit hřbetníkem (třepe-
tavá vazba), případně je možno tyto přístupy variovat (např. oboustranně potištěný pás 
papíru vlepit do desek se hřbetníkem pouze jedním koncem tak, aby bylo možno jej pro-
hlížet z obou stran).

Instruktážní vazby pro výuku spojení knižního kompletu nastavením do délky

Svitek jako knižní formu, která nemá v dnešní době příliš uplatnění, v praktické výuce pře-
skočíme (historie svitku je však nedílnou součástí teoretického výkladu) a přikročíme rov-
nou ke zhotovení harmonikové vazby. 
Harmoniková vazba je pro většinu studentů technologickou novinkou (dosud se setkali 
pouze se západní kodexovou formou) a proces jejího zhotovení je i intenzivním výtvarným 
zážitkem (viz obr. 94 na s. 195) a proto je vhodné prezentaci a výrobu harmonikové vazby 
zařadit na úvod kurzu jako motivaci k zahájení celého výukového cyklu.
Harmonikovou vazbu vyrábíme ve variantě „třepetavá“, která má vzhledem k její podobě 
s běžnou listovou západní kodexovou formou v dnešní době více šancí na uplatnění než 
harmonika se dvěma oddělenými deskami. Na třepetavé vazbě lze demonstrovat sestavení 
knižního kompletu (které je společné i pro klasickou harmonikovou vazbu) a navíc i obtíž-
nější variantu spojení knižního bloku a obalu.
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Obr. 61. Harmonika je pro 
snadnost transportu, 
manipulace, přehlednost 
i jednoduchost výroby 
vyhledávaná jako vhodná 
forma adjustace 
propagačních materiálů.

Obr. 63. Harmonikové 
leporelo je tvořeno korpusem 
z naskládaného kartonu 
nebo při okrajích spojované 
lepenky. Na korpus jsou 
nalepeny obrázky s texty.

Obr. 62. 
Harmonika podporuje 
narativ, lze ji použít jako
 listovou formu nebo 
ji roztáhnout do délky.



Nastavení do délky můžeme provést na dvoulistech, výhodnější je však využít k výuce ví-
celisty (vícekrát naskládaný pás papíru), protože dostatečnou sílu knižního bloku docílíme 
pomocí menšího počtu spojení. Při ohýbání pásů papíru nezapomínáme na vytvoření zá-
ložky.

Tab. VII. Kombinace konstrukčních prvků při spojení knižního kompletu 
nastavením do délky

konstrukční prvek sestavení 
knižního kompletu

konstrukční prvek
spojení knižního kompletu 
do knižního bloku

výsledný typ knižní vazby

jednotlivé listy spojení nastavením 
do délky

svitek

dvoulisty spojení nastavením 
do délky

harmoniková vazba

5.4.3.2 Konstrukční prvek č. 5 - spojení do bloku

Pojem „spojení do bloku“ je velice snadno zaměnitelný s pojmem „spojení knižního kom-
pletu do knižního bloku“. Zatímco „spojení knižního kompletu do knižního bloku“ je dru-
hou fází knižní vazby, „spojení do bloku“ je jednou z variant spojení knižního kompletu do 
knižního bloku (vedle nastavení do délky a šití po složkách). 
Spojení do bloku spočívá ve vzájemném spojení listů (nebo dvoulistů či složek) na jejich 
bočních stranách. Nejčastěji bývá provedeno prošitím bloku (nití nebo drátem), provléká-
ním spojovacího materiálu (např. šroubů, spirály nebo hřebenu) otvory vytvořenými do 
boku knižního kompletu nebo slepením listů u hřbetního okraje. Mezi vazby spojené do 
bloku počítáme i různé mechanické vazby založené na prostém sevření bloku, např. rych-
lovázací sponou, „U“ lištou apod.

Oborový kontext

Zatímco nastavení do délky je zřejmě nejstarším způsobem spojení plošného nosiče zá-
znamu, spojení knižního kompletu šitím nebo lepením do bloku je zřejmě nejstarším způ-
sobem knižní vazby vůbec.
Spojení do bloku se vyskytuje snad ve všech nejdůležitějších knižních kulturách. Na Zá-
padě byly šitím do bloku spojeny dřevěné destičky, na Východě palmové listy nebo archy 
tenkého papíru. 
Pavlína Hamanová hovoří o spojení do bloku jako o iniciační myšlence knižní vazby. Zázna-
mová plocha byla rozdělena na několik menších dílů, jejichž spojením bylo zajištěno, aby 
se „nepřeházely“ (1959, s. 14).
Protažení otvorů provázkem je nejjednodušší variantou spojení nosičů záznamu. Z tohoto 
způsobu adjustace se postupně vyvíjely složitější technologie knižní vazby.
Na Západě se šití do bloku stalo předlohou pro vytvoření vazby ze složek. Po vzoru dřevě-
ných destiček, otáčivých ve hřbetu byly papyry naskládány do dvoulistů, dvoulisty uspořá-
dány do složky a sešity ve hřbetním ohybu.
Na Východě byla jedním z nejdůležitějších impulzů vývoje knižní vazby do bloku šitá indická 
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Obr. 64. Třepetavá vazba: harmonika je vlepena do desek oběma konci. 
Při otevření knižního bloku se přídeští s připojenými konci harmoniky od sebe vzdálí 
na šířku hřbetu, takže knižní blok nelze zcela otevřít. Listy trčí do vzduchu a při otáčení 
se přesýpají z jedné strany na druhou, jako by byly povívané větrem.

Obr. 65. Desky jsou spojeny hřbetníkem 
a harmonika je v nich přichycena pouze 
na jedné straně. Harmonikou lze listovat 
nebo ji roztáhnout do délky. 



pustaka (online databáze dostupná z http://www.idc.iitb.ac.in/resources/dt−july−2009/
Palm.pdf). 
Knižní komplet pustaka byl tvořen z palmových listů, které byly spojeny protažením 
nitě v jednom nebo ve dvou otvorech. Pustaka do Číny z Indie pronikla prostřednictvím 
buddhismu. Zde se setkala s papírem a stala se podnětem ke vzniku harmonikové vazby. 
Jednotlivé listy pustaka byly předlohou pro naskládání pásu papíru do harmoniky (online 
databáze dostupná z http://idp.bl.uk/education/bookbinding/bookbinding.a4d).
Spojení do bloku se uplatnilo zejména tam, kde byla požadavkem rychlá a efektivní knižní 
vazba. Šití do bloku se v 10. století po Kr. ustálilo jako hlavní způsob adjustace dálněvý-
chodní tištěné knihy. Knižní komplet byl tvořen dvoulisty a ty byly sešity ve hřbetě nití pro-
taženou v předem provrtaných otvorech (kapsová vazba).
Spojení do bloku se vyskytuje zejména na Dálném východě. Důvodem je kvalita plošného 
nosiče záznamu. Šití a lepení do bloku, na rozdíl od jiných variant spojení knižního komple-
tu, neumožňuje plné otevření svazku. Listy jsou sevřeny z bočních stran a tak je otevírání 
bloku umožněno pouze díky ohebnosti papíru. Proto se spojení do bloku mohlo uplatnit 
pouze při spojení snadno ohebných čínských a japonských papírů, nikoliv při adjustaci 
pružného papyru nebo tuhého pergamenu.
Přestože dálněvýchodní kapsové knižní vazby byly na Západě známy (Martinique, 1983, 
s. 42), pro spojení knižního kompletu z plošných nosičů záznamu nebylo spojení do bloku 
využito ani po zavedení výroby papíru. Bylo to dáno jednak kvalitou zde používaných ma-
teriálů (papír vyráběný na Západě plstěním vláken textilií byl silnější a méně ohebný) 
a jednak setrvačností tisícileté tradice knižní vazby ze složek.
Pomineme-li „caudex“ z dřevěných destiček, na Západě ke spojování do bloku došlo až 
v souvislosti s industrializací výroby papíru a knižních vazeb. Strojně bylo možno vyrobit 
papír i v menších gramážích (nejnižší plošná hmotnost strojně vyráběných papírů je kolem 
10 g/m2) a nové technologie umožnily spojení do bloku šitím nebo lepením (první lepené 
vazby vyrobil William Hancock v Anglii kolem roku 1830. Lepení kaučukovým roztokem 
získaným z latexu tropického stromu Hevea a stromovitých druhů Ficusu využil pro vazbu 
telefonních seznamů). Výsledkem tohoto vývoje jsou dnešní vazby V2 a V3 − vazby lepená 
a šitá drátem do bloku. 
O novodobých proměnách knihařské technologie pohovořil umělecký knihař Jaroslav 
Svoboda na Odborném semináři k problematice knižní vazby v Brně roku 1982 slovy: 
„Znamenitě jsme pokročili v ničení knih uřezáním a nevalným slepením jejich hřbetů (In 
Sborník referátů z odborného semináře k problematice knižní vazby, 1982, s. 49).“

Výtvarný kontext

Spojení do bloku má jeden základní princip, ale ten může být uskutečněn mnoha různými 
způsoby. Proto spojení do bloku nabízí pestrou paletu výtvarného vyžití.

Lepená vazba

Navzdory odsudku barda umělecké knižní vazby Jindřicha Svobody je spojení knižního 
bloku lepením stále vyhledávaným a pravděpodobně nejčastějším způsobem knižní vazby. 
Nejširší uplatnění nalézá vzhledem ke své efektivitě a snadnosti provedení v nakladatelské 
produkci, vyskytuje se ale i v oblasti knižní vazby výtvarné. 
Lepení do bloku je většinou využíváno pro tiskoviny jednorázového nebo krátkodobého 
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Obr. 66. Lepení hřbetu používané u současné brožury je jednou z nejjednodušších 
možností spojení knižního kompletu do knižního bloku (obrázky jsou převzaty 
z publikace Brožura, Hybner, 2010, s. 35 a37).

Obr. 67. Poslední trend lepené vazby: 
hřbet je odkrytý, lepidlo je obarveno 
(v tomto případě barvou shodnou 
s barvou obálky).



charakteru (detektivky, časopisy, katalogy, vzorníky). Spojení probíhá většinou v průmys-
lových provozech, kde je pro lepení používáno tzv. tavné lepidlo (v tekuté konzistenci je 
udržováno nahřátím, po vychladnutí ztuhne). Pro merkantilní publikace je tento typ vazby 
přiměřený. Pro hodnotnější tituly je však krajně nevhodný. Lepidlo časem křehne a hřbet 
se rozpadá.
Někdy je lepení využíváno i pro adjustaci výtvarných projektů. V tomto případě je obvyk-
le prováděno vodou ředitelnými PVA lepidly, které mají oproti lepidlům tavným značnou 
soudržnost. Lepení je však nutno provádět ručně (viz obr. 66, s. 119). Z tohoto důvodu je 
tento typ lepení možný pouze u malonákladové produkce.
Lepením mohou být spojeny jednotlivé listy nebo i dvoulisty. Dvoulisty je možno sle-
pit u volných konců (podobně jako u kapsové vazby) nebo i u hřbetu ( jako u motýlkové 
vazby).
Obálku lepené vazby obvykle tvoří přířez kartonu do plošné hmotnosti cca 250 g/m2 
(z tohoto důvodu se někdy nazývá „měkká vazba“). Výtvarné zpracování brožury je založe-
no především na vnější grafické úpravě obalu. Konstrukční úpravy se týkají především růz-
ných možností tvarování obalu (klopy, přebal) nebo variant připojení obálky ke knižnímu 
bloku (průmyslové vzory Tubebind, Ottabind apod.).

Motýlková vazba

Zvláštním typem do bloku lepené vazby je motýlková vazba. Je sestavena z dvoulistů a tyto 
jsou k sobě slepeny na jejich vnější straně ve větší míře než je tomu u běžné brožury. 
Motýlková vazba má dávný původ (na rozdíl od západní lepené vazby z jednolistů). Její 
historie sahá až do 9. století po Kr. Vznikla v Číně, pravděpodobně jako vazba určená pro 
adjustaci prvotisků. V motýlkové vazbě byly dvoulisty slepeny vakáty (nepotištěnými stra-
nami) k sobě (připomínáme, že produktem tradičního čínského tisku z dřevěných desek 
byl dvoulist potištěný z jedné strany).
Stejným způsobem můžeme využít motýlkovou vazbu i dnes. Vnitřní plocha dvoulistu je 
určena k umístění obrázku a textů, vnější plochy jsou skryty pohledu.
Motýlková vazba se vyskytovala také ve formě manuskriptu − byla používána pro písemný 
záznam. V tomto případě byly dvoulisty obvykle spojeny pouze u hřbetního okraje a k zá-
znamu byla využita i vnější plocha dvoulistu. 
U vazeb slepených pouze u hřbetu vzniká při rozevřením knihy obraz, který připomíná 
křídla motýla. Odtud má vazba čínský název 蝴蝶装 (hu die zhuang) − motýlková vazba. 
Jiný tradiční název vypovídá o způsobu spojení kompletu 黏葉 (nien ye) − slepené listy 
(Gulik, 1959, s. 219). 
Motýlková vazba kladem a otevíráním listů připomíná západní kodex (a možná i pod vli-
vem západních knižních adjustací vznikla). Způsobem listování tedy vyhovuje západní 
představě o umístění textu a obrázků v knize. 
Ojedinělou výtvarnou a funkční možností motýlkové vazby jsou, jak již jsme se zmínili (viz 
s. 106), otáčení listů ve hřbetním ohybu a umístění obrazu na celé vnitřní ploše dvoulistu. 
Tyto vlastnosti jsou využívány například také pro sofistikovanější variantu motýlkové vazby, 
listové leporelo, kde je korpus vyztužen lepenkou, vkládanou mezi spojované strany dvou-
listu.
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Obr. 68. Spojení do bloku 
šitím je nejjednodušším 
způsobem knižní vazby.
Historické způsoby šití 
do bloku − pustaka, 
kovové nýty, římské 
destičky, papírové 
motouzy, drátěné skoby, 
lacetky



Šité vazby

Pod pojmem „šití do bloku“ je nutno si představit nejen obšívání hřbetu nití, jaké zná-
me z dálněvýchodní knižní vazby, ale také např. šití drátem, různé varianty mechanických 
vazeb nebo rozličné alternativní způsoby protažení spojovacího materiálu předvrtanými 
otvory.

Šití drátem (vazba V3)

Podstatou i komplikací spojení do bloku je spojení papírů z bočních stran. Listy, sevřené 
z boku skobičkou nebo stehy nitě, sice u sebe pevně drží, ale nelze je plnohodnotně, až 
do hřbetu, otevírat. 
U dálněvýchodních knižních vazeb tento problém řeší velice nízká plošná hmotnost papíru 
(kolem 10 g/m2). Listy lze snadno otáčet. 
Na Západě se knižní vazba šitá do bloku neuchytila. Papyrus byl v ohybu lámavý, perga-
men příliš pružný, papír vyráběný z hadroviny poměrně tuhý. K šití do bloku se zde ve větší 
míře přistoupilo až po zavedení strojní výroby papíru. 
K rozšíření vazby „šité do bloku“ došlo v souvislosti se zavedením drátovky (neboli drá-
tošičky). Blok jednolistů byl prošit z boku drátem. Skoby byly skryty olemováním hřbetu 
plátěným proužkem. 
Vazba drátem do bloku ( její průmyslový název je V3) byla určena ke spojení kopií z psa-
cích strojů (žila v symbióze s ohebným průklepovým papírem) nebo výjezdů z cyklostylu 
(byla v antagonistickém vztahu s tuhým a lámavým dřevitým papírem). Svého zenitu do-
sáhla vazba šitá drátem do bloku za komunismu. Vazbou V3 byly adjustovány vysokoškol-
ská skripta, vědecké publikace, výroční zprávy, sborníky, oznámení, příručky a návody, 
katalogy, stranické vyhlášky i samizdatová vydání.
Strojní papír je poměrně tenký a jeho ohebnost je relativně vysoká. Přesto vazba V3 ob-
vykle neměla dlouhou trvanlivost. Dřevitý papír totiž nedosahuje kvalit dálněvýchodního 
(s přírodními vlákny dlouhými až 12 mm). Listy se v místě spojení lámaly a vypadávaly 
z vazby. Z tohoto důvodu již dnes není vazba drátem příliš používána (nahradily ji me-
chanické vazby). Občas se vyskytuje jako východisko z nouze a někdy je využita ve stylu 
„retro“, jako připomínka její zašlé slávy.

„Japonská“ vazba

Zvýšení zájmu oproti sešívání drátem zaznamenává prošívání knižního bloku nití. Je vyhle-
dáváno pro jednoduchost zhotovení i estetické kvality.
Šití nití do bloku je velice jednoduché. Robert van Gulik vazbu šitou nití prohlásil za vzor 
efektivity knižní vazby (1959, s. 221). Knižní komplet je proděravěn na několika místech 
u hřbetu a otvory jsou protaženy nití.
Pro tento způsob šití se v našich končinách vžilo označení „japonská vazba“. Technologie 
vazby má však svůj původ v Číně (Hybner, 2015, s. 56). Tradiční název čínské nití šité kap-
sové vazby je 線裝 (xian zhuang) neboli niťová vazba, 線縫裝 (xian feng zhuang) neboli 
nití šitá vazba, nebo 線裝书 (xian zhuang shu) čili nití vázaná kniha.
Spojením dvoulistu u volných konců je vytvořena „kapsa“, proto byla tato vazba někdy 
označována také jako kapsová. Název vazby „kapsová“ pochází z japonské knižní tradice, 
z překladu sousloví fukkuro toji, kde fukkuro znamená pytlík, vak a toji vazba.
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Obr. 69. Spojení do bloku lepením
Motýlková vazba je sestavena z dvoulistů slepených v místě ohybů nebo v celé ploše. 
Pouze u hřbetu byly dvoulisty spojovány v období manuskriptu, slepení v celé ploše 
bylo využito k zakrytí průsaku tisku.

Obr. 70. V současnosti je spojení do bloku 
lepením využíváno jako rychlé a levné 
provedení knižní vazby



Uspořádání knižního kompletu kapsové vazby 

Z uvedených historických označení vyplývá, že charakteristickými funkčními a estetickými 
prvky jsou uspořádání knižního kompletu z dvoulistů a způsob jeho spojení obšíváním nití.
Knižní komplet vazeb šitých do bloku může být sestaven nejen z dvoulistů, ale i z jednot-
livých listů nebo dokonce ze složek. Nejčastěji bývají předmětem spojení jednotlivé listy. 
Pravého významu však kapsová vazba nabývá až při spojování dvoulistů.
Cílem uspořádání knižního kompletu z dvoulistů je skrytí obtahu nebo průsaku tisku na 
rubové straně. Toho může být využito nejen při adjustaci tisků z dřevěných desek, ale 
i u jiných tiskových technik, u kterých dochází k obtahu na rubu, např. knihtisku, hlubotisku 
nebo litografie. Složení dvoulistu tiskem vně může být použito ke skrytí vakátu (nepotiště-
né strany) např. u jednostranných tisků z kopírek a počítačových tiskáren.
Dvoulist můžeme použít také ke zdvojení tenkých nebo průsvitných papírů. Složením ar-
chu tiskem vně zdvojnásobíme plošnou hmotnost papíru a zabráníme prosvítání tisku na 
opačnou stranu.
Složení tiskového archu do dvoulistu se používá také při adjustaci tisků, u kterých není 
možno zrcadla sazby umístit při oboustranném tisku přesně na protilehlá místa (opět 
u grafických listů nebo i u výjezdů z počítačové tiskárny nebo z kopírky). Pokud je arch 
potištěn pouze z jedné strany, je možno zrcadla sazby snadno (např. na prosvětlovacím 
stole) „spasovat“ do protilehlé polohy přeložením archu do dvoulistu podle ořezových 
značek.
Šitím dvoulistů mohou být spojeny dvoulisty i jednolisty. O vazbě z dvoulistů by se dalo 
říci, že více podporuje natrativní dojem při listování knihou. Tisk a obrázky jsou umístěny 
nikoliv na protilehlých stranách, ale na vedlejších spojitých plochách dvoulistu. Vazba tak 
umožňuje kontinuální přechod obrázku nebo textu přes přední okraj na druhou stranu. Ve 
hřbetě vazba šitím naopak tvoří optický předěl (na rozdíl od vazby motýlkové).

Šití kapsové vazby

Významným funkčním prvkem, který můžeme při výtvarném zpracování kapsové vazby 
využít, je samo šití knižního bloku. To je tvořeno provlékáním nitě v předvrtaných otvorech 
a jejím obtáčením kolem hřbetu. Jiné tradiční označení vazby 包背装 (bao bei zhuang) 
v doslovném překladu znamená „vazba obalující hřbet“. Míněno je pravděpodobně právě 
obšívání hřbetu.
Při šití můžeme ovlivnit zejména rozmístění otvorů a volbu šicího materiálu. 
Nejběžnějšími způsoby rozmístění šicích míst jsou ty nejjednodušší: japonské, s pravidelně 
rozmístěnými čtyřmi otvory (známe pod označením „yotsume toji“), čínské s menší vzdále-
ností mezi středními otvory (rozmístění vyplývá ze způsobu rozměření šití) nebo korejské 
s pěti otvory. 
Rozmístění šicích otvorů může být i složitější. Tradiční dekorativní způsoby šití mají ustále-
nou formu − jsou označeny přiléhavými názvy, např. šití noblesní, želvího krunýře, konop-
ného listu, apod.
Šití je obvykle provedeno tenkou nití (v Japonsku jednoduchou, v Číně dvojitou). 

Chlupová vazba
 
Z historie knižní vazby známe i jiné „šicí“ materiály, např. papírové motouzy, různé textilie 
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Obr. 71. Tradiční dálněvýchodní 
šití a jeho sémiotický odkaz 
na moderních vazbách 
ve skutečné podobě nebo jen 
v náznaku při grafické úpravě
tiskovin.



(např. stuhy), nebo také nýty a šrouby (ale to již se blížíme spíše mechanickým vazbám). 
Nejjednodušším typem vazby do bloku je chlupová vazba. „Chlupy“ jsou míněny papírové 
motouzy. 
Vazbu tvoří dva smotky papíru protažené otvory v listech. Tradičními názvy vazby jsou 
捻紙裝 (nian zhi zhuang) neboli vazba papírovými vruty, či 毛裝 (mao zhuang), kde mao 
znamená chlup. 
Vazba hedvábnými lacetkami je považována za původní japonskou variantu vazby šité do 
bloku (v Japonsku je známá pod názvem yamato toji − starodávná vazba).

Významotvorná funkce tradičního šití

Obšívání hřbetu není jen funkční nebo výtvarnou entitou, ale také významným významo-
tvorným prvkem. Potenciál odkazu na dálněvýchodní knižní formu můžeme při výtvarném 
zpracování využít nebo také potlačit.
Šití lze použít v reálné podobě nebo pouze v náznaku (např. jako grafický prvek na obalu 
knihy). Prvky tradičního dálněvýchodního šití bývají používány nejen v souladu s tématem 
a celkovým výtvarným pojetím publikace, ale i u titulů velmi obsahově vzdálených. Někdy 
je tento konstrukční prvek protipólem grafické úpravy, a je zdůrazněn právě kontrastem s 
ostatními součástmi knižní adjustace. Pokud je úmyslem sémiotiku tradičního šití potlačit 
a využít konstrukční prvek pouze jako funkční, můžeme šití např. skrýt pod obálkou nebo 
pod předsádku.

Mechanické vazby

Mezi historické způsoby spojení do bloku patří zejména šití nití nebo lepení (a v součas-
nosti snad již také šití drátem). Nově se mezi vazby do bloku zařadily mechanické vazby. 
Vývojově starším, ověřeným způsobem mechanické vazby je protažení bloku plastovou 
nebo kovovou spirálou nebo plastovým hřebenem.
Mezi nejnovější technologie patří vazba kovovým hřebenem (anglické názvy hřebenů jsou 
např. Twin Wire, Wire Comb Binding, Wire „O“ Binding), kroužkovou „O“ nebo „D“ me-
chanikou, pákovou mechanikou (šanony), sevření hřbetu kovovou nebo plastovou „U“ 
lištou (například Canellbind, Metal U Shaped, Metalbind, C−Bind System, Wire Comb Bin-
ding) nebo rychlovázací sponou apod.
Výhodou kroužkových vazeb je snadná otevíratelnost bloku. Na rozdíl od vazeb, šitých 
nití nebo drátem nebo lepených, nejsou listy spojeny bočními stranami k sobě, ale volně 
se pohybují po spirále v předvrtaných otvorech. Nevýhodou vazby je její poměrně nízká 
trvanlivost − při častém nebo neopatrném používání může snadno dojít k vytržení listů 
z vazby.
Mechanické vazební systémy jsou obvykle využívány jako levný a rychlý způsob kompleta-
ce jednotlivých listů v kopírovacích centrech nebo v kancelářích. Funkčních vlastností 
a vzhledu mechanismů však bývá někdy využito také jako výtvarného prvku vazby. 
Vyhledávány jsou např. různé archaické mechanické vazby nebo naopak poslední výstřelky 
technologie. Významově se použití spirály může vztahovat k původnímu použití − jde 
o rychlovazbu s dočasnou platností − a může být využita pro adjustaci příležitostných tis-
kovin nebo, naopak, pro vazbu „seriózních“ publikací. Kromě toho je mechanismus vazby 
sám o sobě zajímavým výtvarným objektem.
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Obr. 72. 
Tradiční způsob šití dálněvýchodní 
kapsové vazby. Dvoulisty jsou spo-
jeny do bloku nejprve montážními 
papírovými vruty, poté, zároveň 
s obálkou je hřbet obšit nití v několi-
ka předvrtaných otvorech. 
Bao bei zhuang nebo yamato toji 
jsou i dnes vyhledávaným výtvarným 
prvkem. 



Technologický kontext

Jak vyplývá z názvu, spojením „do bloku“ je vytvořen „blok“. Jednotlivé součásti knižního 
kompletu jsou propojeny na bočních stranách. 
Do bloku lze spojit tenké i silné papíry. Tenké a ohebné papíry lze v bloku snadno otáčet, 
tuhé je nutno narýhovat, aby se v místě otáčení nezlomily (např. u „alba“ je pro usnadnění 
ohybu papíru obvykle vytvořeno hned několik paralelních ohybů vedle sebe). U krouž-
kových vazeb problém s ohýbáním listů odpadá − otáčení papírů probíhá podél obvodu 
spirály. Spirálou či hřebenem mohou být spojeny papíry nižší i vyšší hmotnosti, papíry 
a jiné materiály (např. plasty), které by za jiných okolností nešly spojit.
Nutným předpokladem otevíratelnosti vazby spojené do bloku je, aby papíry, které jsou 
určeny ke svázání, měly směr vláken podél hřbetu. Toto pravidlo platí pro všechny typy 
vazeb, kde jsou listy spojením sevřeny k sobě (kapsová vazba, album, vazba V3 apod.). 
Směr papíru není nezbytně nutno dodržet u kroužkových mechanismů, i zde však správné 
nastavení vláken usnadňuje listování.
Do bloku mohou být spojovány dvoulisty, jednotlivé listy i složky (v tomto případě však 
spojování do bloku poněkud ztrácí smysl). Dvoulisty, jednolisty i složky mohou být spoje-
ny šitím i lepením (při lepení složky u hřbetu jsou spojeny pouze vnější dvoulisty složek). 
Dvoulisty je možno spojit u hřbetního i u předního okraje, u složek má praktický význam 
pouze spojení u hřbetu.
Pro své estetické kvality patří mezi nejvyhledávanější způsoby šití zejména protahování 
nití v předvrtaných otvorech (kapsová vazba). Tuto vazbu je možno zhotovit v různých 
stupních obtížnosti. 
Při tradičním způsobu provedení je knižní komplet tvořen z dvoulistů, před samotným 
šitím je fixován montážními spoji. Šití je provedeno hedvábnou nití (dvojitou nebo jed-
noduchou), zapošívací uzle jsou skryty ve hřbetě, vazba může být vybavena obálkou se 
záložkami, textilními růžky, vícevrstvým štítkem, ochranným pouzdrem apod. (Ikegami, 
1979, s. 95 − 105). 
Při zjednodušeném pojetí je z celé komplikované technologie kapsové vazby extrahován 
pouze prvek spojení − otvory jsou předvrtány na vrtačce papíru, nit je protažena otvory, 
uzel je proveden na vrchní straně desek.
Šití do bloku je možno provést v mnoha různých variantách. Od tradičních až po expe-
rimentální. Hřbet může být spojen také například nýty, ať již papírovými nebo kovovými, 
šrouby či sponami atd.
Při lepení je nutno mít na paměti, že vazba do bloku je založena na spojení bočních stran. 
Pro dosažení soudržnosti hřbetu musí být lepidlo naneseno nikoliv pouze na hranách pa-
píru, ale rozhrnutím kompletu do „vějíře“ i nepatrně mezi listy (viz obr. 66 na s. 119).

Instruktážní vazby pro výuku spojení do bloku

Spojení do bloku je jedním z nejvíce používaných způsobu knižní vazby. Proto může být 
ve výuce představeno ve čtyřech variantách − vazbami motýlkovou, chlupovou, kapsovou 
i lepenou brožurou.
Pro prvně tři jmenované vazby bude knižní komplet sestaven z dvoulistů, pro lepenou bro-
žuru z jednotlivých listů. Dvoulisty budou řazeny následovně − u vazby chlupové a kapsové 
ohybem k přední straně a u vazby motýlkové ohybem do hřbetu.
Dvoulisty motýlkové vazby mohou být spojeny pouze u hřbetu nebo i u předního okraje 
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Obr. 73. Prostředky, které běžně slouží k merkantilní knižní vazbě − kovová spirála, 
plastový hřeben, kancelářská spona,kovový klips, nebo i mechanika KD4 OCD 90−4−45/27D 
zajišťují spojení do bloku a stávají se funkčním i výtvarným prvkem adjustace.
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Obr. 74. Fantazii se meze nekladou − vazba do bloku může být provedena i spojovacími 
materiály zcela neobvyklými − nýty, provázky, kovovým trnem, bužírkou nebo třeba 
kovovou lištou a šrouby.



(kvůli demonstraci obou pracovních úkonů se kloníme k druhé variantě). 
Chlupová vazba reprezentuje nejjednodušší způsob spojení knižního kompletu do knižní-
ho bloku. Je vzorem simplifikace knižní vazby.
Kapsová vazba může být naopak vyučována ve své nejobtížnější variantě, s vědomím, 
že v budoucnu je případně možno některé konstrukční prvky vynechat (opačně to nelze).
Lepená vazba (brožura) by měla být do výuky zařazena pouze v případě, že předtím ne-
byla součástí předchozích kurzů a školení (např. v případě výuky na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové kurz konstrukce knižních vazeb navazuje na výuku průmyslových vazeb V1−
V8, kde je výuka lepené vazby obsažena, proto brožura do metodické řady není zařazena).
Opakovaně zdůrazňovaným požadavkem, platným zejména u vazeb do bloku, je sestavení 
knižního kompletu z přířezů papíru, které mají směr vláken podél hřbetu (z důvodu ohybu 
papíru i lepení). 
Knižní blok instruktážní vazby by měl být po sešití a slepení vybaven obálkou. U některých 
vazeb je obálka provedena podle tradičního postupu (např. u kapsové vazby), u jiných 
může být vytvoření a připevnění obálky součástí kreativní práce s knižní vazbou.

Tab. VIII. Kombinace konstrukčních prvků při spojení knižního kompletu do bloku

konstrukční prvek sestavení 
knižního kompletu

konstrukční prvek
spojení knižního kompletu 
do knižního bloku

výsledný typ knižní vazby

jednotlivé listy spojení do bloku lepená brožura, 
mechanické vazby, alba

dvoulisty spojení do bloku motýlková vazba, chlupová 
vazba, kapsová vazba

složky spojení do bloku „účetní kniha“

5.4.3.3 Konstrukční prvek č. 6 - šití po složkách

Šití po složkách je nejmladším ze všech tří způsobů spojování knižního kompletu. Ke knižní 
vazbě je používáno po dva tisíce let.
Jak již vyplývá z názvu, jde o způsob spojení určený pro složky. Spočívá v jejich prošití ve 
hřbetu. Mohou tak být spojeny jedna nebo více složek.

Oborový kontext

Šití po složkách se, jako způsob spojení knižního kompletu, objevuje na přelomu našeho 
letopočtu. První zmínky o vazbě ze složek jsou pouze písemné (viz s. 102). Prvním dokla-
dem vazby ze složek jsou nálezy knih z Nag Hammádí. Bylo zde nalezeno 14 svazků 
a několik fragmentů knih. 
Vazby z Nag Hammádí byly sestaveny z jedné složky a desek, které byly prošity ve hřbetě 
současně s knižním kompletem. Jednalo se o vazbu, které dnes říkáme sešitová (nebo V1). 
Jde o nejjednodušší způsob spojení složek.
Záhy, podle nalezených dokumentů předpokládáme kolem 4. století po Kr., byly vytvořeny 
první vazby z více složek. Složky byly spojeny vzájemným provlékáním nití.
Co vedlo k vytvoření složky a vazby ze složek?
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Předlohou složky byly pravděpodobně „římské“ destičky používané v celé oblasti starově-
ké civilizace (název vícesložkové knihy „kodex“ byl odvozen z označení pro dřevěné desky 
− „caudex“). Dřevěné desky spojené u hřbetního okraje byly vzorem v kladu listů v knižním 
kompletu. Tento princip byl aplikován na arších papyru dříve určených pro výrobu svitku.
Archy byly naskládány do dvoulistů, dvoulisty vloženy hřbety do sebe a takto sešity nití.
Vznik a vývoj kodexu je těsně spjat s šířením křesťanství. Vazba ze složek sloužila jako knižní 
forma, která nejvíce vyhovovala potřebám evangelizace: kodex byl snadno přenosný, byl 
skladný, listová forma umožňovala (oproti svitku, který bylo nutno pracně převíjet) vyhle-
dávání pasáží potřebných pro argumentaci ve prospěch víry (k tomu sloužil také index 
− obsah) a v neposlední řadě byla složka také ekonomičtější (rané křesťanské církve byly 
pronásledované a chudé) − písemný záznam byl umístěn z obou stran listu.

S šířením náboženství je spojen i další vývoj vícesložkové knižní vazby.
Na Západě, v románském a gotickém období, byl knižní komplet kodexu sestaven z per-
gamenu. Pergamenové složky, těžké, tuhé a nepoddajné bylo nutno spojit pevnou vazbou. 
Proto bylo šití vybaveno tzv. vazy − pruhy kůže nebo motouzy, které byly nataženy příčně 
přes hřbet a na které byly složky postupně našívány. 
Hmotnosti bloku odpovídala i vnější adjustace. Desky knihy byly vyrobeny ze dřeva, 
u hřbetu byly navlečeny na přesahující vazy, u předního okraje sloužily k uzavření bloku 
spony.
Na Východě se oproti tomu zachoval původní způsob šití provlékáním nití. Na východních 
vazbách byl totiž poměrně záhy použit jako materiál k sestavení knižního kompletu papír, 
který byl podobně lehký jako papyrus. Šití po složkách provlékáním se vyskytuje na vaz-
bách byzantských, arabských i manichejských a nestoriánských.
Arabové se knižní vazbě učili od Koptů a křesťanských Etiopanů (Szirmai, 1999, s. 51). 
Islámské vazby byly šity koptským šitím nebo také tzv. „brožovacím“ stehem (viz Hybner, 
2010, s. 56−63). Desky islámských vazeb byly sestaveny z lepenky (vrstveného papíru).
Z oblasti Středního východu se prostřednictvím manichejců a nestoriánů vazby ze složek 
šířily i dále na východ. Doputovaly až k hranicím Číny (Szirmai, 1999, s. 4).
Dokumentem raného vývoje vazby ze složek na Dálném východě je několik vazeb naleze-
ných v Dunhuangu v severozápadní Číně. Pro spojení bylo použito zcela nových, nápadi-
tých způsobů prošívání složek.
Další vývoj zde však vazba ze složek nezaznamenala, protože nebyla kompatibilní se způ-
sobem tisku, který se v té době v Číně rozvíjel. Tisk z dřevěných desek byl vyřazen na pouze 
jednu stranu archu a jeho adjustaci vyhovovaly vazby, které zakrývaly nepotištěnou stranu 
(např. motýlková nebo kapsová).
Další vývoj knižní vazby se odehrával převážně na Západě. 
K zásadní proměně knižní vazby dochází v období renesance. K sestavení knižního kom-
pletu byl poprvé použit papír (v Evropě se začal vyrábět v 12. − 13. století) a formou písem-
ného záznamu se stal tisk (ve 14. století). Tyto okolnosti přispěly k umenšení a celkovému 
odlehčení knižního kompletu. Zmenšení formátu složek ulehčilo šití (vývoj pozvolna smě-
řoval k šití na rozpuštěné motouzy a na zapuštěné vazy a k oproštění kapitálku od funkce 
vazu). 
Také desky byly zjednodušeny. K jejich výrobě byla použita lepenka, pod vlivem islámské 
knižní kultury byly potaženy jemnějšími usněmi a zdobeny zlacením.
Setrvačnost v zažité formě knižní vazby nepřipustila na Západě pronikání vlivu konstrukce 
knižní vazby Východu. Také stereotyp záznamu na obě plochy papíru podpořil použití 
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Obr. 75. Vazby z Nag Hammádí jsou prvním dochovaným dokumentem spojení knižního 
bloku šitím po složkách. Knižní komplet byl sestaven z jedné složky, která byla prošita nití 
společně s obálkou.



knižní formy z dvoulistů. Naopak − papír byl vyráběn silnější, aby bylo eliminováno prosví-
tání tisku. 

Vývoj knižní vazby se tak odehrával na bázi vícesložkové knižní vazby. 
Kulminačním bodem ve vývoji západního kodexu se stává zavedení její strojní výroby. Slož-
ky jsou sešívány na šicím stroji (zpočátku také drátem). Desky jsou vyráběny jednoduše 
− odděleně od knižního bloku − spojení bloku a desek je až poslední operací knižní vazby. 
Strojní výroba knižní vazby zákonitě vede k její degradaci. Reakcí na tento vývoj je hnutí za 
obnovu řemeslné výroby (v Anglii reprezentováno Williamem Morrisonem, v oblasti knižní 
tvorby T. J. Cobden − Sandersonem a dalšími). 
K plné rehabilitaci řemeslně a výtvarně dokonale zpracované knižní vazby dochází v ob-
dobí secese. Knižní korpus secesních vazeb je sestaven ze složek sešitých na vazy - desky 
jsou v souladu s předchozím vývojem západní knižní vazby připevňovány jako nasazované 
(na vazební motouzy). Výtvarné zpracování knižní vazby se odehrává volbou potahových 
materiálů (useň, pergamen) a výzdobou desek.
Jmenovaná obrodná hnutí výtvarné zpracování knižní vazby pojímají jako zušlechťování 
desek. Přelomem ve vývoji „západní“ knižní vazby je uchopení knihy výtvarníky, kteří kni-
hu koncipují jako autorský projekt. Knižním objektem se zabývají od počátku jeho vzniku 
(včetně textů a ilustrací), přes tisk až ke knižní vazbě (viz s. 51). Ke knižní vazbě přistupují 
bez předsudků, její výtvarné pojetí se oprošťuje od kritérií „výsostné bibliofilie“ nebo „umě-
lecké knižní vazby“ (Kocman, 1983, s. 66−68).
Experiment se týká nejen práce s materiály nebo s vnější tvarovou úpravou, jako výtvarný 
prvek jsou nově použity i konstrukční prvky. Západní forma knižní adjustace sestavená ze 
složek přestává být dominantní, impulsem ke změnám konstrukce se stávají také prvky 
knižních vazeb z jiných kulturních oblastí. 
Dalším mezníkem v pojetí knižní adjustace je vznik tzv. „knihy objektu“ nebo „knihy kon-
ceptu“, kdy se kniha zcela oprošťuje od informativní funkce. „Kodexová forma knihy“ nebo 
„knižní vazba ze složek“ bývá v tomto případě použita pouze jako významotvorný prvek 
objektu odkazující k pojmu „kniha“ (viz s. 51).

Výtvarný kontext

Výtvarné zpracování knižní vazby začíná již u přípravy složek. Vzhled knižního bloku může 
ovlivnit počet dvoulistů ve složce, směr vláken papíru nebo lisování složek před šitím (např. 
tzv. osekáním složek, kdy oříznutí každé složky zvlášť − před šitím − dá ořízce „přírodní“ 
charakter, jiný než hladké oříznutí bloku na řezačce). 

Se složkami můžeme výtvarně pracovat především prostřednictvím jejich spojování. 
Složky bývají obvykle spojeny šitím „po složkách“. Neobvyklým a kontraproduktivním způ-
sobem spojení složek je jejich šití nebo lepení do bloku. V praxi se vyskytuje velice zřídka. 
Historicky je doloženo především na vazbě dálněvýchodních „účetních knih“ (Ikegami, 
1979, s. 68 − 71), kde jsou složky prošity do bloku na straně hřbetních ohybů. 
Podobně jako u jiných knižních adjustací Dálného východu, i u vazby ze složek je papír 
zdvojen, a to podélným přeložením dvoulistu (hřbetním ohybem pak vzniká vlastně čtyř-
list).
Ještě méně se vyskytuje spojení složek lepením. Známe ho např. z doby, kdy bylo zvykem 
dát si knihy svázat u „svého“ knihaře. Knihy byly distribuovány nesvázané, složky nebo na-
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Obr. 76. Vedle spojení 
„do bloku“ je šití 
„na stříšku“ druhým 
nejjednodušším způsobem 
knižní vazby. Složka 
je prošita drátem nebo nití.



skládané tiskové archy byly pouze slepeny ve hřbetě (slepeny jsou pouze vnější dvoulisty 
složek).
Další alternativy − slepení nebo sešití složek u předního okraje lze považovat pouze za 
experimentální.
Smysl složek vystihuje jejich spojení prošitím ve hřbetě. Spojení složek šitím po složkách 
umožňuje otevíráni bloku ve hřbetním kloubu. Takto lze sešít jedna nebo i více složek.
Vazba o jedné složce bývá obvykle prošita spolu s obálkou. Plošná hmotnost vnitřních 
dvoulistů by měla být nižší než u dvoulistu obálky. 
Šitím ve hřbetě mohou být spojeny i silnější papíry − kartony. Sešitová vazba tak může 
být použita ke spojení tam, kde tisková technika vyžaduje vyšší hmotnost papíru (např. 
u hlubotisků nebo litografií). Na druhou stranu, sešitová vazba je někdy považována za 
adjustaci užitkového, dočasného charakteru, a proto koreluje spíše s technikou sítotisku 
nebo ofsetu.
Sešitovou vazbu můžeme doporučit také pro vazbu výjezdů z tiskáren − ofsetových, digi-
tálních, počítačových kopírek, skenerů, atd. 
Složka bývá obvykle prošita drátem nebo nití. 
Šití drátem je využíváno především v průmyslové výrobě, pro výrobu časopisů, katalogů 
propagačních materiálů a jiných tiskovin určených na trh nebo do kanceláře. Přenese-
ně můžeme spojení drátem použít pro výtvarné publikace s aktuální platností − pro ziny, 
komiksy, bulletiny nejrůznějšího obsahu (v angličtině je tato vazba nazývána „pamphlet 
book“).
Šití nití má niternou povahu. Subtilní konstrukce jedné složky a několika stehů nitě (zvláště 
pokud je knižní komplet sestaven z průsvitných papírů a sešit do bloku tenkou nití) dodává 
titulu pocit intimity. Šití nití se používá spíše v autorských projektech - pro vazbu deníků, 
záznamníků, sbírek básní apod. 
Složku však lze prošít také na šicím stroji (takto jsou šity např. cestovní pasy).
Zatímco u vazby sešitové je šití z vnějšku viditelné, u vazby více složek bývá obvykle skryto 
pod povrchem desek (u vazby V4 pod kartonovou obálkou, u vazby V5 pod přelepem 
hřbetu, u V7 a V8 pod hřbetníkem desek).
Poslední trendem vícesložkové vazby je tzv. „odkryté šití“. Knižní blok není záměrně vyba-
ven obálkou či deskami (nebo jsou tyto bez hřbetní části) a viditelné šití je použito jako 
výtvarný prvek.
Při ručním šití po složkách je k dispozici hned několik druhů stehů. Složky je možno spojit 
vzájemným provlékáním nití − stehem koptským nebo brožovacím (viz Hybner, 2010, 
s. 56−63). Na vzájemném provlékání je založeno také strojní šití. Pro spojení složek je mož-
no využít také některý z dálněvýchodních způsobů provlékání nití (viz Hybner, 2015, s. 55). 
Složky je také možno našívat na vazy. Vazy mohou být tvořeny proužky papíru, plátna nebo 
jiných materiálů. 

Technologický kontext

Výtvarné úpravy konstrukce vazby by měly vycházet z technologických znalostí konstrukč-
ních prvků. 
Funkci i vzhled budoucí vazby ovlivní již uspořádání vláken v papíru knižního kompletu. 
Vlákna by měla být nasměrována podél hřbetu, aby papír bylo možno při listování snadno 
otáčet. Knihu se správně nasměrovanými vlákny lze snadno otevřít, estetickým přínosem 
je tak její vzhled i příjemnější dotykový pocit při listování. 
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Obr. 77. V počátcích vývoje knižní vazby z více složek bylo spojení knižního bloku 
zajištěno vzájemným provlékáním nití. Připojení desek bylo součástí šití složek. 
Potažení desek následovalo až po jejich připojení (nasazovaná vazba). 
V současné době je konstrukce koptského šití s oblibou využívána jako výtvarný prvek 
a to u vazeb rukodělných i strojně šitých. Hřbet knižního bloku je záměrně ponechán 
odkrytý, bez obalu.



Hmotnost a kvalita papíru použitého pro sestavení knižního kompletu obvykle vychází ze 
způsobu záznamu (tisku) a způsobu užití knihy. 
Pokud kniha slouží k záznamu textů, doporučujeme k sestavení kompletu papír přiměřené 
plošné hmotnosti (cca 80−120 g/m2). Papír této gramáže se dobře ohýbá a umožňuje 
snadné listování blokem.
Komplet vazby ze složek je možno, jako u jedné z mála vazeb (kromě motýlkové vazby 
nebo „alba“), sestavit z papírů různých hmotností a kvalit a to i z papírů vyšší plošné hmot-
nosti. To umožňuje velkou variabilitu vazby při zpracování výtvarných projektů.
Šitím po složkách můžeme spojit i papíry o hmotnosti větší než 150 g/m2. Otáčení listů 
totiž probíhá ve hřbetě složky. Silnější papír klade ohybu odpor, a proto je vazba z tužších 
papírů vhodná spíše pro útlejší svazky, u kterých není na ohyb listů při rozevření svazku 
kladen takový nárok jako u tlustých svazků. Šitím po složkách můžeme adjustovat grafické 
tisky, kresby a malby na kartonu apod.
Funkci i estetiku vazby může ovlivnit nejen výběr materiálů pro sestavení složky, ale i způ-
sob řazení dvoulistů do složek. 
Vzhled knižního bloku můžeme ovlivnit nejen kvalitou použitých papírů, ale i počtem dvou-
listů vkládaných do složky. 
Plošná hmotnost papíru a jejich počet ve složce spolu souvisí. Správný počet dvoulistů 
v jedné složce nejlépe odvodíme z jejich celkové plošné hmotnosti. V součtu by měla slož-
ka obsahovat papíry o hmotnosti cca 400 - 450 g/m2 − např. 5 dvoulistů papíru hmotnosti 
80 g/m2, 4 dvoulisty po 120g/m2, nebo 3 dvoulisty po 150 g/m2 atd. Tenký papír by tak 
měl být vložen do složky po pěti dvoulistech, složka ze silného papíru (kartonu) by měla 
být sestavena ze dvou nebo tří dvoulistů. 
Přiměřená síla složky umožní, aby ji bylo možno při šití bez obtíží propíchnout jehlou 
a zároveň, aby při utahování nitě nemohlo dojít k roztržení hřbetu složky. 
Způsob sestavení složky má vliv i na další jevy knižní vazby. Např. knižní blok sestavený 
z příliš silných složek nelze ve hřbetě plynule zaoblit (hřbety jednotlivých složek ze hřbetu 
při zaoblení příliš vyčnívají). Komplet sestavený z tenkých složek ve hřbetě při šití příliš 
nabyde (množstvím nití protahovaných složkami) apod. 
Důležitým funkčním prvkem, který zároveň může působit výtvarně, je rozmístění šicích 
otvorů. Šití by mělo být pravidelné a symetrické, otvory by měly být rozvrženy s ohledem 
na velikost knihy a zatížení hřbetu. Krajní šicí místa musí být dostatečně vzdálena od okraje 
knižního bloku kvůli ořezu.
Jehlu s nití je nutno vést složkou tak, aby procházela přímo ohybem složky. Otvory ve slož-
kách je možno proděravět předem. To lze doporučit zejména při odkrytém šití nebo při šití 
první a poslední složky s předsádkou (kde hrozí propíchnutí dvoulistu předsádky). 
Šití by mělo být přiměřeně utaženo a zajištěno proti rozvázání. Uzle mohou být umístěny 
vně nebo uvnitř složky.
Po šití následují další úkony knihařské technologie (sklepání, zalepení první a poslední 
složky, zaklížení, přelepení hřbetu gázou, nalepení záložky a kapitálku) − podle typu vazby 
a výtvarného záměru. Tyto práce je nutno provést podle předepsaných pravidel (viz např. 
Vakrčka, 1969, s. 83 − 86, Dloežal, 1961, s. 37−48, apod.) 
Oříznutý knižní blok může být opatřen ořízkou a kapitálkem. Následuje zhotovení obalu.
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Obr. 78. Další vývojovou fází spojování 
složek bylo jejich našívání na vazy. Vazy 
byly tvořeny pruhy kůže nebo motouzy. 
Tento způsob spojení knižního bloku 
se široce uplatnil zejména na vazbách 
gotických, kdy byly na dvojité vazy naší-
vány složky z pergamenu.
 

Obr. 79. V souvislosti s použitím papíru bylo šití odleh-
čeno. V období secese byly vazy tvořeny rozpletenými 
motouzy, motouzy zapuštěnými do zářezů nebo pruhy 
plátna. Na hřbetníku byly vytvořeny, jako dekorativní 
prvek, vazy falešné. 
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Instruktážní vazby pro výuku šití po složkách

Šití po složkách lze provést mnoha způsoby. Pro výuku zvolíme ty, které reprezentují hlavní 
kulturní okruhy, kterými vazba ze složek procházela.
Jako první by měla být zařazena vazba o jedné složce. Ta stála na počátku vývoje západní-
ho kodexu.
Jednu složku můžeme prošít opět několika způsoby. Mezi nimi vybereme variantu, kterou 
jsme dosud v žádné fázi výuky neprobírali (vazba o jedné složce je např. součástí výukové-
ho cyklu průmyslových vazeb V1−V2).
Z vícesložkových vazeb procvičíme nejprve vazbu „koptskou“ (viz např. Smith, 1990, 
s. 207 − 218). Dokumentuje vývoj vazby ze složek ve 4. − 8. století po Kr. 
Další formou spojování složek, která by měla být do výuky zařazena, je našívání složek na 
vazy. Jde o způsob šití, který se vyvinul po 8. století po Kr. na Západě. Zde se materiálem 
knižního kompletu stal těžký a nepoddajný papyrus a použití vazů bylo adekvátním způso-
bem pro jeho fixaci do bloku.
Šití na vazy bývá předmětem výuky v předcházejících výukových cyklech (V7, V8). Proto 
můžeme použít jeho alternativní varianty. Např. jako vazy použijeme papírové proužky, šití 
zůstane nekryté obálkou apod.
Dvěma instruktážními vazbami zdokumentujeme také vývoj vazby ze složek na Východě. 
K jeho zobrazení použijeme spojování složek tzv. „brožovacím“ stehem, který je zazname-
nán na islámských vazbách a některou z variant dálněvýchodního šití.
Nakonec, pro úplnost, zmíníme také spojování složek do bloku - u hřbetu i u volných kon-
ců složek.

Tab. IX. Kombinace konstrukčních prvků při spojení knižního kompletu šitím po složkách

konstrukční prvek sestavení 
knižního kompletu

konstrukční prvek
spojení knižního kompletu 
do knižního bloku

výsledný typ knižní vazby

složky šití po složkách sešitová vazba (vazba jedné 
složky), vícesložková vazba 

složky šití do bloku dálněvýchodní typy kniž-
ních vazeb
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Obr. 80. 
Sestavení knižního kompletu 
ze složek a jejich spojování šitím 
se z místa svého vzniku rozšířilo 
a samostatně se vyvíjelo 
na vazbách manichejských, 
čínských či islámských. 
Konstrukce spojení slože
k rozličných knižních kultur 
se mohou stát inspirací 
při výtvarném zpracování 
současné knižní vazby.
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5.4.4 Výuka připojení obalu - konstrukční prvek č. 7, 8 a 9

Posledním konstrukčním prvkem, který je předmětem výuky je připojení obalu.
Připojení obalu je možno provést třemi základními způsoby. 
1. Současně se spojením knižního bloku (konstrukční prvek č. 7)
2. Na spojený knižní blok (konstrukční prvek č. 8)
3. Obal není pevně spojen s knižním blokem (konstrukční prvek č. 9)
Připojení obalu můžeme procvičovat současně s oběma předchozími konstrukčními prvky. 
Např. současně se spojením bloku (ad 1) můžeme obal připojovat u vazby sešitové, chlu-
pové nebo kapsové, ke spojenému knižnímu bloku (ad 2) můžeme obal připojovat u vazby 
harmonikové, motýlkové nebo u vazeb šitých po složkách, volné vložení do obalu (ad. 3) 
můžeme použít u vazeb šitých po složkách.
Obal konstruujeme jednoduchým způsobem (např. jako papírovou obálku se záložkami 
nebo jako přířez kartonu), protože není našim cílem pracovat s podrobnostmi předmětu, 
ale ukázat základní konstrukční principy. Některé varianty připojení obalu byly zmíněny 
v průběhu deskripce předchozích konstrukčních prvků. Další budou předmětem navazují-
cí výuky, kdy se pokusíme při zpracování vazby vedle konstrukce uplatnit i ostatní výtvarné 
složky.

5.4.11 Navazující kapitola výuky knižní vazby 
- volba materiálu a vnější tvarová úprava

V západním pojetí funkce a estetiky knižní vazby je knižní objekt složen ze dvou samostat-
ných artefaktů. Prvním artefaktem jsou nosiče záznamu a jejich výtvarně zpracovaný obsah 
a druhým jsou desky knihy a jejich výzdoba. 
Konstrukce knižní vazby bývá pouze funkčním prvkem, slouží ke spojení prvního a druhé-
ho artefaktu a jako taková je zviditelňována jen v nejmenší možné míře.
Toto pojetí využití konstrukce knižní vazby přetrvává i v dnešní době, kdy je většina knih 
vyráběna strojově. Obvyklým konstrukčním řešením současné knižní vazby je knižní kom-
plet sestavený ze složek, spojený do bloku šitím po složkách, se zavěšeným obalem (viz 
obr. na s. 143). Knižní komplet a obal jsou zhotoveny odděleně, spojení knižního bloku 
a připojení desek je skryto. 
Cílem výuky prostřednictvím konstrukčních elementů je upozornit na výtvarnou hodnotu 
funkcionálních prvků. Další výuka knižní vazby by měla být soustředěna na výtvarné složky, 
které se týkají zejména povrchu knižní adjustace − materiál a vnější tvarovou úpravu. Tyto 
složky budou ve výuce zmíněny již s vědomím estetické hodnoty konstrukce, a proto nebu-
dou použity jako prvky dominantní, ale jako doplňující nebo rovnocenné.
Výuka se bude týkat použití atypických materiálů a různých forem vnější úpravy při zpraco-
vání knižní adjustace, přičemž podstatná část výuky bude věnována tematice obalu.
S vědomím důležitosti konstrukce můžeme vnější tvarovou výzdobu a materiály využít jako 
nástroj pro zpracování desek, obálky, potahu nebo přebalu knihy, ale i např. předsádky či 
pouzdra. Metodika výuky konstrukce, materiálu a vnější tvarové úpravy jako rovnocenných 
a vzájemně se doplňujících výtvarných složek bude zpracována v dalších publikacích.



Obr. 82. Obal knih z Nag Hammádí. Desky jsou vytvořeny z vrstveného papyru 
potaženého kůží. Obal je připevněn současně se spojením knižního bloku (složky). 
Tento princip se ve zjednodušené podobě uplatňuje dnes např. u sešitové vazby (V1). 

Obr. 83. Připojení obalu u tradiční kapsové knihy. Knižní blok je nejprve spojen 
papírovými vruty. Ke spojenému bloku je připojen obal, který je tvořen přířezem papíru. 
Obálka není připevněna v celé ploše, k připevnění slouží záložky. Po připevnění obalu 
je ještě blok spolu s obálkou u hřbetu obšit nití. V současnosti bývá u vazeb šitých 
do bloku obálka obvykle připojována souběžně se spojením knižního kompletu 
(například u mechanických vazeb).
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Obr. 81.
V období industrializace 
je šití provedeno našíváním 
složek dráty na gázu nebo 
vzájemným provlékáním 
nití. 
Strojně vyráběná knižní 
vazba je sestavená ze dvou 
samostatných částí. Knižní 
blok a desky jsou zpracová-
ny odděleně a jejich spojení 
je závěrečnou fází knižní 
vazby. Konstrukce šití 
je skryta pod povrchem 
desek, výtvarné zpracování 
vazby je soustředěn 
na výtvarné zpracování 
obalu.
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5.4.6 Tvořivá část výuky

Vyvrcholením výuky zaměřené na kreativní zpracování knižní vazby je její druhá fáze. Kon-
strukční prvky, se kterými jsme se seznámili prostřednictvím instruktážních vazeb, budou 
použity jako výtvarné elementy pro sestavování nových funkčních a estetických celků. Kre-
ativní práce bude procvičována prostřednictvím řady inspirativních tematických úkolů.
Při sestavování a zadávání tvořivých úkolů volíme kombinaci dvou přístupů − inspira-
ce a řízení. K problematice vyváženosti obou složek se vyjádřil Jan Slavík: „Učitel, který 
ukazuje žákům pro ně dosud neznámý výtvarný postup, rozšiřuje do budoucna rozsah 
jejich rozhodovací volnosti, inspiruje je. Navazujícím rozhodnutím − „a tak si dnes tu novou 
techniku vyzkoušíme“ − však žákům bere jejich rozhodovací volnost při volbě techniky v 
dané hodině. Inspirace jako „ukázání nových cest“ je tedy při společné činnosti provázena 
řízením, které zabezpečuje vyzkoušení nové varianty činnosti. Vzájemná proporcionalita 
inspirace a řízení je závažnou podmínkou úspěchu učitelovy práce (Slavík, 1990, s. 125).“ 

Řízení tvořivé fáze výuky pojímáme jako připravenou kreativitu:
1. Při zadávání tvůrčích úkolů navazujeme na předchozí, instruktážní fázi výuky, vycházíme 
z úrovně vědomostí a dovedností studentů. Tvořivost vychází z motivačních i poznávacích 
procesů (Průcha, 2009, s. 318). 
2. Při tvořivé činnosti hrají důležitou roli inspirace, fantazie, intuice. Předpokladem pro ře-
šení tvořivých zadání jsou však také určité předpoklady. Pokud je těchto předpokladů příliš 
málo, je nutno je dále rozvíjet (Mošna, Rádl, 1996, s. 4).
3. Tvořivost vede k nalézání takových řešení, která jsou nejen správná, ale současně také 
nová, nezvyklá, nečekaná. Proto je tvořivost přínosem pro vznik podnětných myšlenek 
a poznatků. Tvořivé činnosti, které vedou ke vzniku nového díla, jsou provázány s čin-
nostmi receptivními (Kitzbergerová, 2014, s. 7), tvořivá fáze výuky vede stejně jako fáze 
instruktážní k prohloubení a rozšíření vědomostí studentů − je zdrojem nových informací, 
cestou k zobecnění a tím i k manipulaci se získanými vědomostmi, přípravou na řešení 
problémů a průpravou samostatné práce. 
Johannes Itten, vedoucí úvodních kurzů Bauhausu, předpokládá, že pomocí práce s ele-
menty studenty dovede k uvolnění od konvencí a k otevření jejich tvůrčích schopností. 
„Kurz měl naučit studenty porozumět materiálům a uvést studenty do principů kompozice 
− barvy a tvaru (Daichendt, 2010, s. 109).“ 
4. Viditelným výsledkem vyučovacího procesu je na jednu stranu hmotný artefakt, studijní 
práce, na druhou stranu je hlavním přínosem a cílem výuky sám tvůrčí proces (Kitzberge-
rová, 2014, s. 7). Cílem výuky je sama tvořivost. „Čas odvane výtvarné zážitky, ale myšlen-
ková aktivita zůstane dítěti vlastní (Roeselová, 1997, s. 25).“

5.4.7 Problémové vyučování jako podnět k tvořivosti 

Tvořivost můžeme podněcovat vytvořením konfliktu mezi osvojenými poznatky a požado-
vanými neznámými výsledky (Mošna, Rádl, 1996, s. 4). Tomuto přístupu se říká „problé-
mové vyučování“. 
Problémová situace nastává nerovnováhou mezi dosavadními zkušenostmi a nároky zadá-
ní úkolu. Tuto nerovnováhu můžeme překonat „řešením problémové situace“. Úlohou uči-
tele, který postupuje metodou problémového vyučování je vytvořit podmínky pro řešení 
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problému a proces řešení řídit.
Řízený proces problémového vyučování je zahájen navozením „problému“. V našem pří-
padě by se měl problém týkat řešení konstrukce knižní vazby, zjištění souvislostí konstrukč-
ních prvků, zjištění funkce konstrukčních prvků, experimentu s materiály konstrukce apod.
Některé parametry problémového úkolu by měly být k dispozici (studenti jsou vybaveni 
portfoliem konstrukčních prvků), některé by měly být předmětem zadání (sestavení kon-
strukce na dané téma). 
Řešení se týká vztahu mezi neznámými a zadanými prvky ( jak použít známé konstrukční 
prvky k sestavení nových celků). Řešení vyžaduje intenzivní myšlení a použití dosud nena-
učených postupů.

5.4.8 Cyklická kruhová teorie řešení problému

Úkoly by měly být řetězeny do tematických celků (Mošna, Rádl, 1996, s. 4). Tyto celky 
budou zacíleny na řešení určitých otázek. V našem případě je vhodným způsobem uspo-
řádání úkolů do výtvarné řady (viz s. 152). Parametry úkolu jsou zprostředkovány instruk-
tážními úlohami, navození problému tvůrčími úkoly.
Při zpracování úkolu se nabízí několik ustálených modelů řešení situace (dokonalé zře-
tězení logických dílčích kroků, vnořování se do problému a jeho bytostné osvojení, řeše-
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ní pokusem a omylem, lineární model ap.). Pro výuku v našich podmínkách se jeví jako 
nejvhodnější cyklická kruhová teorie řešení problému (Mošna, Rádl, 1996, s. 19 −23). Ta 
předpokládá řešení úkolu ve dvou (nebo více) stupních prověřování. Během prvního stup-
ně jsou na základě souhrnu návrhů zpracovány různé varianty řešení, z nichž se vybere ta 
optimální. 
Optimální návrh je dále rozvíjen formou skic, výkresů a nakonec výrobou prototypu. V prů-
běhu skicování a zpracování makety dochází k modifikacím a změnám návrhu. Prototyp je 
testován podle parametrů, které jsou na výrobek kladeny (funkčních i estetických).
K finální realizaci výrobku dochází až po vyhodnocení návrhu a zkoušce prototypu. V pří-
padě, že návrh nebo prototyp nevyhovuje zadaným podmínkám, je možno se vrátit k před-
chozím dílčím krokům řešení problému (viz graf XVIII, s. 148).

5.4.9 Hlavní zásady při sestavování tvořivých úkolů

Z výchozích předpokladů a jejich ověřování v praxi vyplynuly zásady, které se osvědčily 
jako vodítko při sestavování tvůrčích úkolů.

Konstrukce je nástrojem tvořivosti

1. Hlavním nástrojem výtvarného zpracování knižní vazby je konstrukce.
2. Tvořivá činnost je založena na výtvarné hře s konstrukčními prvky, sestavování kon-
strukčních elementů do nových estetických celků.
3. Předpokladem práce s konstrukčními prvky je jejich analýza: komplexní informace 
o prvcích, stanovení jejich hierarchie, vztahů a interakcí mezi prvky.
4. Konečným cílem výuky je sama „tvořivost“.

Vztah mezi funkcí a estetikou předmětu

5. Přestože s konstrukcí budeme pracovat experimentálně, budeme se držet technolo-
gických pravidel. To často vyžaduje pohybovat se na tenkém švu mezi vzletností tvořivos-
ti a pragmatičností praktických požadavků. Požadavkem knižní tvorby v našem pojetí je 
kreativní výtvarné zpracování knižní vazby při současném zachování funkčnosti předmětu 
(nebo dokonce zdokonalení jeho funkce). Našim cílem je výuka knižní vazby užité, proto 
většina zadání vychází z funkce předmětu. Výtvarné zpracování je proto limitováno funkč-
ními požadavky. 
6. Na druhou stranu, jsou to právě funkcionální prvky, se kterými hodláme výtvarně praco-
vat, proto se experiment týká zejména konstrukce.
7. Přestože je konstrukce hlavním výtvarným prvkem, složitost konstrukce by neměla pře-
vyšovat obsahovou stránku předmětu, naopak, konstrukční prvky by měly být upraveny 
do co nejjednodušší podoby. Estetickým přínosem může být zjednodušení konstrukce 
nebo i záměrné vypuštění některých konstrukčních prvků (neúplné vazby). Simplifikací 
výrobku by měla být zohledněna také efektivita jeho výroby. Estetika konstrukčních prvků 
by měla být dosažena jednoduchým nápaditým řešením, nikoliv elaborací konstrukčního 
řešení nebo imitacemi neexistujících funkcí. Výtvarné řešení by mělo zdůraznit způsob užití 
předmětu.
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Motivační zásady

8. Učební úloha by měla nést emocionálně motivační náboj (musí se líbit, budit zájem, 
pozornost, vzbuzovat zvídavost, důvtip, chuť k řešení).
9. Úkol by měl podněcovat aspiraci na dobrý výkon. Měl by slibovat prožitek dobré kom-
petence a „šanci na úspěch“ (Hazuková, 2010, s. 51). 
10. Úkol by měl být sestaven tak, aby byl jeho řešitel přesvědčen, že ho zvládne po tech-
nické stránce (Kitzbergerová, 2014, s. 80). Jen tak můžeme očekávat, že se bude cítit zod-
povědný i za jeho obsah.

5.4.10 Příklady úkolů pro rozvíjení tvořivosti 
při práci s knižní vazbou

Výtvarnou práci s konstrukcí knižní vazby budeme procvičovat pomocí tvůrčích úkolů. 
V následující stati představujeme některé z nich, mnohé nás napadnou v dalším průběhu 
výuky. 
Názvy uvedených úkolů (komplet, zápisník − skicák − album atd.) vystihují téma zadání.
Úkoly jsou tematicky uspořádány tak, aby navrhovaná konstrukce knižní vazby odpovída-
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Graf XIV. Konstrukce jako výchozí obsahový problém při sestavování tvořivých úkolů
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la budoucímu způsobu „užití“ vazby. Vzhledem ke stavbě maket z nepotištěného papíru 
předpokládané užití předmětu „supluje“ i ostatní nároky na knižní vazbu, kterými jsou 
u nakladatelských titulů také vztah k obsahu a významu knihy, hodnotě edice, apod.

Komplet

Úkolem je sestavit komplet ze dvou (nebo i více) knižních bloků vložených do jednoho 
obalu. Každý z těchto bloků by měl plnit určitou funkci (např. zápisník, diář, poznámkový 
blok, trhací kalendář).
Úkolem je vybrat způsob sestavení knižního kompletu a spojení knižního bloku, který by 
nejlépe odpovídal zvolené funkci předmětu. 
Součástí výuky je skloubit funkční a výtvarné požadavky adjustace. Estetickým prvkem by 
měla být nápaditá kombinace konstrukčních prvků.
Komplet by měl být menšího formátu (cca 8 x 12 cm). Zadáním je kartonový obal. Obal 
může být vybaven zavíráním. Ostatní parametry jsou ponechány na tvůrčích schopnostech 
řešitele.
Součástí zadání je sériová výroba předmětu. Časová náročnost zhotovení kompletu ve více 
kusech (cca 10 ks) by měla vést ke zjednodušení předmětu. Simplifikace se týká funkčního 
i výtvarného řešení adjustace. Předmět by měl být esteticky zhodnocen jednoduchým, ale 
nápaditým konstrukčním řešením splňujícím praktické požadavky. 

Zápisník - skicák - album

Úkol „zápisník, skicák, album“ je další verzí kombinace různých konstrukčních řešení 
v rámci jedné společné adjustace. Tentokrát by měly být set sestaven ze tří samostatných 
vazeb, obal slouží pouze k jejich společnému uložení, transportu.
Úkolem je sladit design tří vazeb tak, aby tvořily jeden funkční a estetický celek. Rozdílný 
způsobu užití by měl vést k různorodosti konstrukce vazeb. Rozmanitost konstrukčních 
řešení se tak může stát hlavním výtvarným přínosem. Jednotícím elementem mohou být 
naopak prvky, na kterých je založena variabilita tradičně − materiál a vnější tvarová úprava.

Vlastní konstrukce knižní vazby

Sestavení knižní vazby „vlastní konstrukce“ není, kromě požadavku na funkčnost, omezeno 
žádnými parametry. Estetika knižní vazby by měla spočívat v originálním řešení konstrukce 
při zachování funkce vazby.
Při své zdánlivé jednoduchosti je ve skutečnosti „volné téma“ nejobtížnějším úkolem vý-
ukové řady. Úsilí o výtvarný efekt někdy způsobuje zbytečnou komplikovanost a předi-
menzování konstrukce nebo nadužívání konstrukčních prvků. K simplifikaci konstrukčního 
řešení přispívá instrukce: „představte si, že byste vazbu museli zhotovit ve sto kusech“.

Nejjednodušší knižní vazba

Realizace úkolu nejjednodušší knižní vazba by měla studenty dovést k zamyšlení nad sa-
motnou podstatou knižní vazby, jejím extraktem, otázkou co je a co již není knižní vazba, 
které konstrukční prvky knižní vazbu definují a které jsou pro ni méně podstatné, které jsou 



nezbytné a které je možno vynechat. Úkol slouží jako předmět k rozvíjení diskuze o prvcích 
a pravidlech konstrukce knižní vazby.

Diář

Při řešení úkolu „Diář“ pracujeme s funkčním a výtvarným uspořádáním knižního objektu. 
Úkolem je organizovat knižní komplet, jeho spojení a připojení obalu tak, aby byl kon-
strukčně rozdělen do sekvencí, které označují jednotlivá roční období, měsíce, dny nebo 
hodiny. 
Do výtvarného zpracování můžeme vedle konstrukce zařadit i grafické prvky (kalendári-
um) nebo volbu materiálů (např. rozdělení prostoru pomocí rozdílné plošné hmotnosti, 
kvality nebo barvy papíru apod.). Úkol je vhodný pro studenty, kteří mají zkušenosti kon-
strukcí knižní vazby i s grafickou úpravou tiskovin ( je možno ho zařadit do třetího ročníku 
výuky).

Kniha jako galerie

Dalším vhodným zadáním pro pokročilé studenty je úkol „Kniha jako galerie“. Vychází z 
představy o knize jako prostoru pro umístění obrázků a textu (viz s. 103). Výsledkem tvůr-
čího procesu by mělo být vytvoření souladu prostorového řešení knižní adjustace 
a uspořádání obrazového materiálu. Konstrukce knižní vazby je řešena s ohledem na po-
třeby umístění obrazu a textu na stránkách knihy − je uzpůsobena vlastnostem obrazového 
materiálu a způsobu časoprostorového procházení knižním objektem.

Výtvarné úkoly a průběh jejich zpracování budou podrobněji popsány v následujícím tex-
tu. Soupis výtvarných úkolů by však v žádném případě neměl být výzvou k jejich doslovné-
mu napodobení a opakování. Vymýšlení nových a aktuálních úkolů pro tvořivou práci by 
mělo být součástí kreativistického pojetí výuky.
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5.5 Organizační forma výuky - teoretická východiska

Po stanovení obsahu výuky je dalším krokem přípravy nové metodiky vytyčení formy pře-
dání obsahu. 
Forma výuky je odvozena od myšlenkového projektu, který je realizován ve výuce. Stej-
ně jako obsah je i forma předmětem ověřování. V souvislosti se zásadami učitelského vý-
zkumu je realizační projekt podroben evaluaci, která vede k zásahům do myšlenkového 
projektu. Upravený myšlenkový projekt je pak znovu uveden do praxe. Tento proces se 
cyklicky opakuje (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 240).

5.5.1 Základní inspirační východiska 
při utváření formy výuky

Navrhovaná metodika výuky knižních vazeb používá některé prvky dlouhodobějšího plá-
nování výuky formou výtvarných řad. Jde o způsob výuky běžně používaný ve výtvarné 
výchově. Výuka prostřednictvím výtvarných řad byla formulována v souvislosti se snahou 
o překonání „krize dětského výtvarného projevu“ prostřednictvím projektového vyučování 
( jeho předpokládaná autorka je Věra Roeselová). 
Uvažované metodice byly „výtvarné řady“ předlohou v možnostech jak strukturovat uči-
vo. Instruktážní a tvořivé úkoly jsou sestaveny do metodických a tematických celků, které 
navozují řetězce vzájemných souvislostí a vedou k postupnému výkladu konstrukčních 
prvků a jejich ověřování tvůrčí prací. Předpoklady a principy projektového vyučování se 
staly zpracovávané metodice předlohou také v motivační činnosti učitele i ve formulování 
vztahu učitele a žáka (viz graf XX, s. 153). 

5.5.2 Použití plánu výtvarných řad ve výuce knižní vazby

Výtvarné řady jsou použity jak k výuce konstrukčních elementů, tak při zadání kreativních 
úkolů. 
V první, instruktážní fázi výuky je výtvarná řada uspořádána metodicky. Výuka konstrukč-
ních prvků se zabývá v mnoha obměnách tématem konstrukce. Obsahovým problémem 
řady instruktážních úkolů je pochopení obecných vlastností konstrukce. Úlohy jsou sesta-
veny s ohledem na technologické souvislosti, vývojovou návaznost jednotlivých konstrukč-
ních prvků i technologickou obtížnost vazeb. 
Ve druhé fázi výuky jsou úlohy koncipovány tematicky, nahlíží problém konstrukce z růz-
ných úhlů pohledu. Cílem tematické řady je změna myšlení, která přivádí účastníky výtvar-
ného procesu k tvůrčímu uchopení nového nástroje pro řešení obsahového a výtvarného 
problému − výtvarnému zpracování knižní vazby.
Výtvarným problémem obou řad je hledání výrazového prostředku. Stává se jím konstruk-
ce knižní vazby, která je vedle ostatních výtvarných složek ustanovena jako výtvarná tech-
nika odpovídající primárním výtvarným vlastnostem díla.
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5.5.3 Příprava výtvarné řady 

Koncipování výtvarné řady (viz graf XXII, s. 155) je ovlivněno v prvé řadě „širšími souvis-
lostmi výtvarného úkolu“. 
Při sestavení metodické (instruktážní) řady hrají nejvýznamnější roli předchozí oborové 
znalosti. 
Sestavení tematické řady tvořivých úkolů navazuje na oborové zkušenosti z výuky knižní 
vazby. Výtvarný úkol může být zpracován a předložen k porozumění v širším oborovém 
a výtvarném kontextu, např. s ohledem na významotvornou složku knižních vazeb apod.
Příprava výukové řady je ovlivněna také předchozími pedagogickými zkušenostmi − sou-
borem způsobilostí, které učitel získává během života a používá v pedagogické činnosti − 
pedagogickými dovednostmi i pedagogickým nadáním (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, 
s. 193).
Výtvarný úkol je třeba sestavit s ohledem na to, že probíhá za aktuální metodické a psy-
chodidaktické situace − propojením poznatků z didaktiky i psychologie (psychologie učení, 
kognitivní psychologie, ap.) (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 234). 
Součástí úkolu je vyhodnocení, které směřuje k uvedení změn do praxe.
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Graf XXI. Jednotlivé způsoby stavby výtvarných řad
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5.5.4 Teoretické předpoklady sestavování úloh 
k procvičování kreativní práce s konstrukcí knižních vazeb

Při sestavování metodických úkolů pro výuku knižní vazby vycházíme především z myš-
lenkové mapy, didaktické analýzy úkolu a předpokladů úspěšného řešení úkolů (viz graf 
XXIII, s. 157).

Myšlenková mapa

Námětem činnosti je konstrukce knižní vazby. Prostředkem motivace je výtvarná hra s kon-
strukčními prvky. Učivem tvořivé fáze výuky je použití konstrukčních elementů pro sestave-
ní nových funkčních a estetických celků.

Didaktická analýza úkolu

Konstrukce bude vyučována jako jedna z výtvarných dimenzí knižní vazby. Výtvarná práce 
s konstrukcí knižní vazby bude procvičována v několika dílčích úkolech. Úkoly budou pro-
cvičovány praktickou formou, prostředkem realizace bude práce na konkrétních knižních 
vazbách. Kritériem hodnocení bude funkčnost a estetická hodnota knižní adjustace.

Předpoklad úspěšného řešení úkolů 

Výuka kreativní práce s konstrukčními prvky vychází z předchozích technických dovednos-
tí. Konstrukční prvky knižních vazeb byly definovány v instruktážní fázi výuky. Pro zachová-
ní funkčnosti a výtvarné hodnoty je potřeba respektovat technologické a estetické nároky 
a podmínky konstrukce knižních vazeb.

5.5.5 Příprava výtvarné činnosti 

Na sestavení výtvarné řady navazuje příprava výtvarné činnosti (viz graf XXIII, s. 157).

Východisko, myšlenková mapa

Výtvarný úkol je odvozen ze stanovení námětu (konstrukce knižní vazby), prostředků mo-
tivace (porozumění problematice konstrukčních prvků) a učiva ( jednotlivé konstrukční 
prvky v oborových výtvarných a technologických souvislostech). Výtvarná dimenze učiva 
je zdůrazněna především v tvořivé fázi výuky.

Metodický postup

Metodický postup je stanoven na základě didaktické analýzy úkolu a předpokladů úspěš-
ného řešení úkolu. Cílem je zjistit a vyhodnotit, zda při stávajících podmínkách je možno 
návrh (v našem případě návrh metodiky výuky prostřednictvím konstrukčních prvků) rea-
lizovat v praxi ( (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 193).
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Didaktická analýza úkolu

Didaktická analýza úkolu vychází ze vztahu učiva a výtvarné dimenze (konstrukční prv-
ky a tvořivá práce s nimi), z prostředků realizace (k dispozici je portfolio konstrukčních 
prvků), z rozložení učiva na dílčí úkoly a jejich zpracování (postupná výuka jednotlivých 
konstrukčních prvků) a z kritérií hodnocení (viz s. 172).

Předpoklady úspěšného řešení úkolu

Předpoklady úspěšného řešení úkolu spočívají ve výběru námětu, obsahu a motivační čin-
nosti (instruktážní vazby by měly demonstrovat příslušné konstrukční prvky, tvořivé úkoly 
by měly vést k jejich uplatnění při sestavování knižních vazeb), vycházejí také ze zralosti 
žáků k řešení úkolu a jejich technické zkušenosti a dovednosti (cílem není složitě konci-
povaný výrobek, ale demonstrace konstrukčního principu na jednoduché maketě knižní 
vazby).

Průběh výtvarné činnosti

Samotný průběh výtvarné činnosti vychází z aktuální metodické a psychodidaktické situace 
(viz graf XXIV, s. 157). Ta je daná aktuální motivovaností studentů, volbou didaktic-
kých a metodických postupů a také materiálně technickým zabezpečením výuky a kvalitou 
organizace práce. Předpokladem úspěchu výtvarné činnosti je řetězení výtvarných úloh, 
hledání nových výtvarných forem, vcítění se do řeči materiálů a nástrojů (Roeselová, 1997, 
s. 27).

Graf XXIV. Výtvarná činnost a její vyhodnocení



Vyhodnocení výtvarné činnosti a zpětnovazebné informace o jejím průběhu

Vyhodnocení výtvarné činnosti a zpětnovazebné informace o průběhu výtvarné činnosti 
jsou důležitým článkem vyučovacího procesu zejména vzhledem k tomu, že tato výzkum-
ná práce je postavena na zásadách akčního učitelského výzkumu, který z vyhodnocení 
činnosti vychází (viz kap. 3 Design výzkumu, s. 20). Na evaluaci akcí navazují změny ve 
výuce a jejich uvedení do praxe. Tento proces se cyklicky opakuje. Odpovědí na výzkum-
nou otázku by mělo být dosaženo opakováním procesu, který sestává ze zpracování dat o 
fungování systému v relaci ke stanovenému cíli, posuzování účinku intervencí, postupného 
upřesňování výzkumné otázky, plánování nových akcí a jejich opětovné implementace do 
praxe.
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5.6 Ověřování funkčnosti výuky prostřednictvím 
konstrukčních prvků v praxi

Výuka prostřednictvím konstrukčních prvků byla uvedena do praxe ve školním roce 
2012/2013 a byla ověřována po dobu čtyř let, na několika školách a v různých pracovních 
skupinách. 
Postupným uváděním změn do praxe, jejich evaluací a opětnou implementací změn do-
cházelo k utváření formy výuky do výsledné podoby. Změny se týkaly také obsahu výuky.
Navrhovanou metodou výuky byla knižní vazba vyučována především na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové, dále také na Univerzitě Hradec Králové, na Pedagogické fakultě UK, 
v kurzech pro odbornou i laickou veřejnost i při jiných příležitostech.

5.6.1 Cíl a očekávané výstupy výuky - anotace předmětu 
a studijní literatura

Prvním předpokladem úspěšného zavedení nové metodiky do praxe bylo stanovení cíle 
a hlavních sledovaných (očekávaných) výstupů výuky. 
Cíl a očekávané výstupy byly formulovány prostřednictvím anotace předmětu. V průběhu 
výuky se anotace měnila na základě posuzování reálnosti stanoveného cíle.

Ve školním roce 2012/2013 byly do výuky zařazeny pouze jednotlivé prvky nové metodiky. 
První pokusy o prezentaci konstrukčních prvků vycházely z aktuální úrovně oborových 
znalostí. Záměrem bylo seznámit studenty s konstrukčními postupy, které byly zveřejněny 
v právě vydané publikaci Knižní vazby z Dunhuangu (Hybner, 2011). 
Předmětem výuky byl soubor dálněvýchodních vazeb, na kterých bylo možno demonstro-
vat některé konstrukční prvky. Forma výuky však nebyla ještě zcela ujasněna. 
Ověřování metodiky bylo přerušeno doktorskou stáží v Číně (LS 2013). 

První anotace výuky prostřednictvím konstrukčních prvků byla sestavena až ve školním 
roce 2013/ 2014. Byla zveřejněna ve studijních plánech Vysoké školy uměleckoprůmyslové 
a Univerzity Hradec Králové. Na obou školách je předmět Knižní vazba akreditován již del-
ší dobu. Na ostatních učilištích byla anotace použita jen jako teoretické východisko výuky.

Ve školním roce 2013/2014 byl předmět KNIŽNÍ VAZBA 3 A 4 ve studijním plánu uveden 
pod následující anotací:
Cílem výuky je představit konstrukci knižní vazby jako jednu z možností výtvarného zpraco-
vání knižní adjustace. V úvodu kurzu budou uvedeny jednotlivé možnosti konstrukce kniž-
ní vazby, tj. varianty uspořádání knižního kompletu, spojení knižního kompletu do knižního 
bloku a připojení obalu ke knižnímu bloku. Tímto způsobem budou definovány jednotlivé 
konstrukční prvky knižní vazby. V další části kurzu bude úkolem sestavit knižní vazbu na 
základě vzájemné kombinace jednotlivých konstrukčních prvků. Výuka bude zaměřena na 
výtvarnou práci s konstrukčními prvky při jejich sestavování do smysluplných estetických 
celků − knižních vazeb. Kurz probíhá formou praktických semestrálních úkolů.
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Cílem výuky byla stanovena kreativní výtvarná práce s konstrukcí knižní vazby. V anotaci 
předmětu je popsán průběh výuky a její závěrečná fáze − tvůrčí použití konstrukčních ele-
mentů při sestavování knižních vazeb.
Ve školním roce byla 2013/2014 byla výuka prostřednictvím konstrukčních prvků realizo-
vána pouze ve druhém ročníku výuky knižní vazby (KNIŽNÍ VAZBA 3 A 4). V prvním a 
druhém semestru (KNIŽNÍ VAZBA 1 A 2) nadále probíhala výuka průmyslové knižní vazby 
a v pátém a šestém semestru (KNIŽNÍ VAZBA 5 A 6) dobíhala výuka původní, ikonografic-
ko−dovednostní metodou.

V dalším školním roce 2014/2015 byla již metodika ověřována i ve třetím ročníku výuky 
knižní vazby (KNIŽNÍ VAZBA 5 A 6). Byla koncipována jako pokračování výtvarné práce 
s konstrukcí knižní vazby, tentokrát však již ve větší míře v kombinaci s dalšími výtvarnými 
složkami − materiálem a vnější tvarovou úpravou předmětu: „Během výuky získáme nové 
poznatky o možnostech vzájemné kombinace konstrukce, materiálů a vnější tvarové úpra-
vy knižní adjustace.“ 

Ve třetím a čtvrtém semestru (KNIŽNÍ VAZBA 3 A 4) bylo nadále cílem výuky představit 
konstrukci vazby jako jednu z možností výtvarného zhodnocení knižní adjustace. 
V úvodu kurzu měly být představeny konstrukční prvky a všechny prakticky proveditelné 
kombinace uspořádání knižního kompletu, spojení knižního kompletu do knižního bloku 
a připojení obalu ke knižnímu bloku. Tvořivou část kurzu popisuje anotace jako hru s díly 
stavebnice: „Jednotlivé prvky použijeme jako díly stavebnice. Budeme z nich sestavovat 
nové funkční celky − knižní vazby. Výtvarné hodnoty knižní adjustace docílíme vzájemnou 
kombinací konstrukčních prvků.“

Kurz opět probíhal formou praktických semestrálních úkolů, k praktické výuce se poprvé 
přidružil i teoretický výklad.

Anotace byla s malými úpravami použita ve studijním plánu i ve školním roce 2015/2016:

KNIŽNÍ VAZBA 3 A 4
Cílem výuky je představit konstrukci jako důležitou výtvarnou složku uměleckořemeslné-
ho předmětu. V úvodu kurzu budou prostřednictvím osmi instruktážních knižních vazeb 
představeny všechny dostupné konstrukční prvky a možnosti jejich vzájemných kombinací. 
V další části kurzu přejdeme k samostatné tvůrčí práci. Úkolem bude použít funkcionální 
prvky k výtvarnému zpracování knižní vazby.

KNIŽNÍ VAZBA 5 A 6
Výuka navazuje na znalosti z předchozího ročníku. Tentokrát budeme vedle konstrukce 
používat k výtvarnému zpracování knižní vazby také ostatní výtvarné složky − materiál 
a vnější tvarovou úpravu. Výuka probíhá formou práce na tematických úkolech.

S drobnými úpravami bude tato anotace používána i nadále.
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Tab. X. Cíl výuky − anotace předmětu

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
a jejich uvedení do praxe

cílem výuky bude nauka 
o konstrukci a kreativní 
výtvarná práce s konstrukcí 
knižní vazby

konstrukce bude použita 
jako hlavní výtvarný prvek 
knižní vazby

ve druhém ročníku výuky 
bude konstrukce použita 
jako hlavní předmět výu-
ky, ve třetím ročníku bude 
výtvarná práce s knižní vaz-
bou rozšířena o další dva 
prvky − materiál a vnější 
tvarovou úpravu

5.6.1.1 Studijní literatura

Pro výuku knižní vazby byla zvolena následující studijní literatura: 
1. Publikace Kojiró Ikegamiho a Keitha Smithe Japanese Bookbinding a Non−adhesive Bin-
ding, které jsou sborníkem různých zajímavých konstrukčních nápadů
2. Publikace Brožura, Knižní vazby z Dunhuangu a Stavíme knižní vazbu (autor Jan Hyb-
ner), ve kterých jsou uvedeny systematizované poznatky o konstrukci knižní vazby (z nich 
zejména posledně jmenovaná je souborným přehledem konstrukčních elementů). 
Praktické ukázky jsou obohaceny o teoretický výklad, který uvádí konstrukční prvky ve vý-
tvarném a oborovém kontextu. 

Ikegami, Kórijó. Japanese Bookbinding. Boston, London: Weatherhill, 2007. ISBN 
9780834801967
Smith, Keith, A. Non−adhesive Binding. Rochester, New York: Keith Smith Books, 1990.
ISBN 092715904X
Hybner, Jan. Brožura. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2010. ISBN 
9788086863399
Hybner, Jan. Knižní vazby z Dunhuangu. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2011.
ISBN 9788086863979
Hybner, Jan. Stavíme knižní vazbu. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015. ISBN 
9788086863979 (publikace Stavíme knižní vazbu byla k dispozici koncem školního roku 
2014/2015 a mezi studijní literaturu byla zařazena až ve školním roce 2015/2016)
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5.6.2 Prerekvizity předmětu

Na vysoké škole uměleckoprůmyslové výuka prostřednictvím konstrukčních elementů na-
vazuje na výuku průmyslových vazeb (KNIŽNÍ VAZBA 1 A 2). Návaznost na výuku průmy-
slových vazeb není pro výuku prostřednictvím konstrukčních prvků překážkou. Naopak, 
studenti mohou zpětně identifikovat konstrukční prvky průmyslových vazeb a provést re-
kapitulaci konstrukčních postupů a tak proniknout hlouběji do logiky konstrukčních princi-
pů všech dostupných typů vazeb.

Na ostatních učilištích je výuka prostřednictvím konstrukčních prvků první příležitostí 
k seznámení se s knižní vazbou. Vhled do problematiky knižní vazby se tak odvíjí od zna-
losti konstrukce a od vědomí výtvarné hodnoty konstrukčních prvků. 

V obou skupinách je cílem výuky kreativní výtvarná práce s konstrukcí knižní vazby, která 
navazuje na znalost konstrukčních prvků. Znalostí portfolia konstrukčních prvků bude vy-
bavena jak skupina s předchozí znalostí knižní vazby, tak i skupina, která výukou konstrukč-
ních prvků teprve začíná.

V souvislosti s nedávným rozdělením studia na bakalářský a magisterský stupeň bude nově 
výuka konstrukčních principů dostupná bez návaznosti na předchozí výuku i na Vysoké 
škole uměleckoprůmyslové. Budou se jí tak moci zúčastnit studenti, kteří nastupují až do 
bakalářského stupně studia a jsou absolventy předchozí výuky knižní vazby na jiných ško-
lách nebo i ti, kteří nemají s oborem žádné předchozí zkušenosti.

V souvislosti s tím pravděpodobně dojde k úpravě názvu předmětu. Výuce průmyslových 
vazeb nadále zůstává název „Knižní vazba“, ve druhém a třetím ročníku použijeme název 
„KONSTRUKCE, MATERIÁL A VNĚJŠÍ TVAROVÁ ÚPRAVA KNIŽNÍ VAZBY“.

Tab XI. Návaznost na předchozí výuku − prerekvizity předmětu

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
a jejich uvedení do praxe

výuka založená na ikono-
grafické znalosti knižní 
vazby může být předstup-
něm výuky prostřednictvím 
konstrukčních principů

konstrukční principy mo-
hou být vyučovány i bez 
předchozí znalosti knižní 
vazby

návaznost výuky prostřed-
nictvím konstrukčních prv-
ků na ikonografickou nebo 
dovednostní výuku vede 
k rekapitulaci a zpětnému 
pochopení logiky konstruk-
ce knižní vazby

výuka bez jiných předcho-
zích zkušeností s knižní 
vazbou vede přímo ke 
kreativní práci s konstrukcí 
knižní vazby

výuka bude nabízena bez 
prerekvizit

případná předchozí znalost 
knižní vazby je výhodou
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5.6.3 Studijní skupina

V první fázi může být uplatněno vyučování frontální (žáci plní stejnou úlohu), v tvořivé fázi 
je vhodná výuka individuální (zadání je pro všechny stejné, ale každý žák pracuje na svém 
vlastním projektu). Počet studentů ve studijní skupině by měl umožňovat jak hromadnou 
instruktáž, tak i individuální přístup. 
Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové čítá pracovní skupina v prvním ročníku výuky kon-
strukčních prvků (KNIŽNÍ VAZBA 3 A 4) přibližně deset až patnáct studentů, v druhém 
ročníku (KNIŽNÍ VAZBA 5 A 6) maximálně 5 studentů. Na Univerzitě Hradec Králové je 
pracovní skupina větší (přibližně dvacet studentů). V ostatních zmiňovaných výukových 
skupinách byl počet studentů menší (do deseti studentů). 
V prvním ročníku výuky konstrukčních prvků se osvědčila skupina o přibližně deseti až 
patnácti studentech. Tento počet studentů vede k motivaci výuky (umožňuje vzájemnou 
interakci v průběhu i při hodnocení výuky - studenti mohou porovnávat výsledky své práce, 
diskutovat o úskalích technologie, atd.), názornosti výuky (výuka je do značné míry zalo-
žena na praktických ukázkách) i důslednosti učitele ( přiměřený počet studentů ve skupi-
ně umožňuje individuální přístup při korekturách prací). „Příznačným rysem je předávání 
nápadů mezi členy skupiny kreativního výcviku, které není spojeno s omezováním rozsahu 
fantazie: všechno je možné (Slavík, 1990, 125).“
Ve vyšších ročnících studia je ideální pracovní skupina o počtu do deseti studentů. Nízký 
počet studentů ve skupině umožňuje vyšší koncentraci na složitější pracovní úkony, dává 
větší prostor individuálnímu přístupu učitele. Interakce mezi studenty a vyučujícím studen-
ty je intenzivnější a poskytuje širší možnosti odborné komunikace, která je s přibývajícími 
zkušenostmi žáka stále více směřována na učitele.
Velikost skupiny je také limitována předchozí zkušeností studentů s knižní vazbou nebo 
uvědomělostí a motivovaností členů skupiny. Např. v Číně, kde je kázeň a zručnost stu-
dentů na vysoké úrovni bylo možno vyučovat (frontální metodou) bez problémů až třicet 
studentů najednou (viz kap. 4.9 Výuka knižní vazby na některých zahraničních školách/
zkušenosti s výukou z doktorské stáže na Akademii výtvarných umění v Hangzhou, s. 65).

Tab XII. Studijní skupina

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
a jejich uvedení do praxe

vhodnou formou výuky je 
skupinové vyučování

pro úvodní fázi výuky je 
vhodná skupina o větším 
počtu studentů, ve vyšších 
ročnících skupina menší

velikost skupiny by měla 
odpovídat požadavkům 
na názornost, důslednost 
a motivaci ve výuce

v prvním ročníku kurzu je 
vhodná skupina o 10 − 15 
studentech

v navazující části kurzu by 
měla mít skupina maximál-
ně 10 studentů
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5.6.4 Nároky na technické zajištění výuky 

Kurz výuky konstrukčních prvků byl sestaven tak, aby knižní vazby, které jsou součástí 
instruktážního cyklu i ty, které jsou výsledkem samostatné tvůrčí práce, bylo možno reali-
zovat bez jakéhokoliv speciálního vybavení. 
Toto uspořádání výuky má dvě zásadní výhody:
1. kurz je možno realizovat v jakémkoliv prostředí, podmínkou je pouze vybavení pracov-
ními stoly (např. na pedagogické fakultě UK se výuka odehrávala v přednáškové místnosti 
katedry, stoly byly vybaveny pracovními podložkami).
2. v samostatné tvůrčí činnosti je možno pokračovat i po absolvování výuky (například 
v ateliéru, za improvizovaných podmínek doma, nebo v běžných podmínkách výuky vý-
tvarné výchovy apod.).

Zabezpečení materiálových podmínek pro výuku

Pro zhotovení vazeb není zapotřebí žádných strojů, nebo speciálních knihařských nástrojů, 
postačí drobné ruční nářadí:
tužka
guma
řezák s odlamovací čepelí 
pravítko na řezání (nejlépe kovové 30 − 50 cm)
měřítko (např. trojúhelník s ryskou)
řezací podložka (např. arch tvrdé lepenky)
knihařská kostka (lze koupit ve výtvarných potřebách nebo v obchodech pro kutily)
šídlo nebo jiný nástroj s ostrým hrotem na propichování
dlouhá tenká jehla (cca 7 cm) 
nůžky

Materiál pro zhotovení vazeb může být dodán vyučujícím, nebo si ho mohou zajistit stu-
denti sami (rádi používají různé inspirativní odstřižky a zbytky papíru). Pro sestavení kniž-
ního kompletu je vhodný papír 50, resp. 80 g/m2, pro obálky karton 200 − 250 g/m2. Pří-
pravu výuky usnadní nařezání papíru na výchozí formát (např. archy formátu B1 je vhodné 
rozkrájet na pásy o výšce 20 cm). 
Dále je třeba zajistit spojovací materiál − nitě a lepidlo (nejlépe lepící tyčinku − např. značky 
Kores).

Tab XIII. Návaznost na předchozí výuku − prerekvizity předmětu

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
a jejich uvedení do praxe

výuka nevyžaduje žádné 
speciální vybavení

výuku je možno realizovat 
v jakémkoliv prostředí, kte-
ré je vybaveno pracovními 
stoly

organizaci výuky zjedno-
dušuje předchozí příprava 
materiálu
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Obr. 84 
Výuka na VŠUP. 
Tvůrčí zaujetí
a hodnocení 
výsledků práce. 
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5.6.5 Pedagogické zásady pro realizaci knižní vazby

Během výuky byly dodržovány obecné pedagogické zásady − např. názornosti, soustav-
nosti, uvědomělosti, iniciativy apod. Mezi nimi má význam zejména zásada názornosti.
Názornost pomáhá vytvářet jasnější představy o předmětu nebo jevu, napomáhá osvojení 
abstraktních pojmů a pouček, dělá vzdělávání efektivnější. 
Zásada názornosti byla uplatňována zejména v instruktážní fázi výuky výrobou maket vy-
učovaných vazeb. Makety sloužily jako vzorník jednotlivých konstrukčních principů.

5.6.5.1 Speciální pedagogické zásady

Požadavky praxe si vynutily vytvoření speciálních pedagogických zásad. Vyplynuly převáž-
ně z potřeby překlenout manuálně náročnější úkony. Jejich soustavné a uvědomělé dodr-
žování přispělo ke zlepšení kvality práce a tím i k uspokojení z pracovního výkonu 
a k motivaci k další činnosti.
Tyto zásady, vytvořené pro výuku knižní vazby, mohou být využity i v jiných řemeslných 
oborech. 

Zásada rozdělení složitých pracovních úkonů 
do jednodušších postupných kroků

Výuka konstrukce knižní vazby je uzpůsobena tak, aby konstrukční prvky byly vysvětleny na 
jednoduchých knižních vazbách, prakticky zhotovitelných i začátečníky průměrné zručnos-
ti. Pokud je však pracovní úkon přesto pro někoho poněkud komplikovaný, může být jeho 
provedení rozděleno do několika postupných kroků. 
První fází postupně prováděného pracovního úkonu je příprava, neboli zajištění všech pra-
covních podmínek pro provedení práce. Do této fáze patří například výroba šablony, která 
usnadňuje vyměřování nebo příprava polotovaru, předběžné opracování materiálu, seří-
zení pracovních nástrojů apod. 
Druhou fází je správné umístění nebo pevné upnutí předmětu, na kterém bude probíhat 
pracovní úkon (např. materiály je možno nejprve upnout ve správné poloze svěrkami 
a poté spojit šitím nebo lepením).
Třetí fází je samotné provedení úkonu. 
Dodržování zásady rozdělení složitých pracovních úkonů do jednodušších postupných 
kroků odstraňuje zbytečné napětí při provedení pracovního úkonu a zvyšuje kvalitu práce.

Zásada přesného provedení jednoduchých pracovních úkonů

Zásada přesného provedení jednoduchých pracovních úkonů učí studenty docenit zpra-
cování jednoduchých pracovních úkolů. 
Chybné zpracování zdánlivě zanedbatelného detailu v rané fázi vzniku produktu může 
neblaze ovlivnit celý další proces výroby. Součtem elementárních chyb vzniká chybný vý-
sledný celek. 
Zásada přesného provedení základních pracovních úkonů je vyžadována u složitějších va-
zeb i těch nejjednodušších. Zejména na konstrukčně jednoduchých předmětech je nejvíce 
zřetelná odchylka od přesnosti. 



Soustředěné a přesné provedení jednoduchých pracovních úkonů směřuje ke zdokonalení 
funkce a estetiky celého předmětu.

Tab. XIV. Pedagogické zásady při výuce knižní vazby

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
a jejich uvedení do praxe

při výuce budou dodržo-
vány obecné pedagogické 
zásady − názornosti, sou-
stavnosti, uvědomělosti 
a iniciativy, 

tyto zásady povedou k vy-
tváření funkčních a esteticky 
hodnotných předmětů

předmětem výuky budou 
jednoduché knižní vazby, 
cílem výuky není doved-
nost, ale porozumění kon-
strukčním principům

s estetikou a funkcí před-
mětu úzce souvisí kvalita 
práce, kvalitní a výtvarně 
hodnotný výrobek vede 
k uspokojení z práce 
a k motivaci k další činnosti

výuka i těch nejjednoduš-
ších knižních vazeb 
(a řemesla obecně) vyžadu-
je dodržování kvality práce

pro dodržení kvality práce 
byly vyvinuty speciální pe-
dagogické zásady: zásada 
rozdělení složitých pracov-
ních úkonů do jednoduš-
ších postupných kroků 
a zásada přesného prove-
dení jednoduchých pracov-
ních úkonů
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5.6.6 Požadavky na funkci a estetiku knižních vazeb 

Artefakty vzniklé během samostatné tvůrčí práce jsou předmětem hodnocení funkce 
a estetiky. 

5.6.6.1 Anketa o využití konstrukce 
při výtvarném zpracování knižní vazby

Upřesnění formulace estetických a funkčních nároků na knižní vazbu napomohla také an-
keta mezi kolegy knihaři, grafickými designéry, návrháři knižních vazeb. Dotazníkem roze-
slaným po síti bylo osloveno sto potencionálních respondentů. Odpovědělo deset procent 
z celkového počtu. Otázky se týkaly 1. sestavení knižního kompletu, 2. jeho spojení do 
knižního bloku a 3. připojení desek (viz Tab. XVII. na s. 197). 

Nečetné odpovědi, které se k danému tématu sešly, většinou upozorňovaly na nelehké 
podmínky nakladatelské produkce:

„V realitě, ve které se pohybuju, takové věci samy o sobě nevolím nebo neřeším. Jsou dů-
ležitější faktory mimo knihařinu, které ale definují i vazbu (rozpočet, vydavatel a tak). Taky 
proto, že na žádnou ruční práci nedochází. Tiskárny mají v knihárnách spoustu pracovní-
ků, kteří pomáhají u knihařských strojů, ale aby se dělaly nějaké zásadní knihařské úkony 
ručně (lepení do délky, sešití pár složek nití namísto šití drátem...), na to není prostor. Což 
je škoda. Občas se povede prosadit výjimečně.“ 

(Helena Šantavá, grafička nakladatelství Fra a časopisu A2).

„Tohle jistě znáte a asi jste to pro svoji tvůrčí inspiraci slyšet nechtěl. Doufám, že vás kolego-
vé výtvarníci něčím překvapí, občas se na výstavách objeví vtipné a zajímavé nápady, které 
nás potěší! Bohužel pro běžné vydání knihy se nepoužijí − knížka je bohužel také zboží 
a lidé musí ochotni nebo schopni ji zaplatit….“

(Jana Vysoká, grafička nakladatelství Mladá fronta).

V některých případech se respondenti snaží vycházet zájmu o výtvarnou práci s konstrukcí 
vstříc, ale jsou vázáni podmínkami provozu:

„1. jednotlivé listy: 
důvod pragmatický − nejčastěji je to dáno skutečností, že zákazník si nechá digitálně vytisk-
nout dokument na jednotlivé listy. A chce „V8“, což nejde. Důvod estetický jen sporadicky, 
např. viditelné šití bloku „na čínský způsob“
dvoulisty: 
Funkčně snad jen pro vazbu V1 (což je ovšem složka). Esteticky opět pro japonskou 
či čínskou vazbu (sklad na přední hraně) − nestává se mi to často
složky: 
Funkčně jako kodex − naprostá většina našich vazeb. Estetickou stránkou volby jsem se 
nezabýval, ale líbí se mi třebas oblé hřbety a ořízky.
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Tab. XVII. Otázky ankety o využití konstrukce při výtvarném zpracování knižní vazby
 

důvody funkční důvody estetické

1. kdy a z jakých dů-
vodů pro sestavení 
knižního kompletu 
volíte:

jednotlivé listy

dvoulisty

složky

jiné uspořádání 
knižního kompletu

2. kdy a z jakých 
důvodů při návrhu 
knižní vazby volíte:

spojení do délky 
(listy nebo dvoulisty 
jsou nastaveny 
do pásu jako např.
u svitku nebo har-
monikové vazby)
spojení do bloku
(listy, dvoulisty nebo 
i složky jsou spojeny 
na bočních stranách
slepením nebo 
prošitím − patří sem 
např. brožury, různé 
kroužkové vazby, 
„japonské vazby“)
spojení šitím po 
složkách (složka 
nebo více složek
jsou spojeny šitím 
ve hřbetě)
jiný způsob spojení 
knižního bloku

3. podle čeho vybíráte způsob zhotovení 
a připojení obálky:
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Jiné uspořádání knižního kompletu - svitek, vějíř a podobné útvary jsem dosud v práci 
nepotkal.

2. spojení do délky: 
Funkčně − na přání zákazníka či obdržím−li dvoulisty, zvažuji tuto variantu, ale vždy rovněž 
z hlediska estetiky
spojení do bloku: 
Prakticky se s tím nesetkávám. Viz předchozí otázka − téměř výhradně, chci-li reflektovat 
obsah knihy a volím−li tradiční asijský typ vazby. Jindy jsme takto převazovali již dříve do 
bloku vázané grafiky s texty
spojení šitím po složkách: 
V naprosté většině. Kreativita se u nás neprojevuje většinou způsobem vazby, ale zdobe-
ním desky kodexu.

3. Velmi často pro jednoduchost − ani funkční ani estetický důvod − volíme nějaký typ za-
věšení desek.
Volíme−li např. francouzský způsob nasazení desek, je to z estetických důvodů − nechceme 
viditelnou drážku.
Většina knih má obálku ve formě pevných desek. Měkké obálky prakticky nenavrhujeme, 
pouze na přání zákazníka či pro zachování charakteru, který autor tisku zamýšlel.“

(Marek Staša, knihař)

Občas přicházely i vstřícné návrhy:

„1. jednotlivé listy:
− volné jen občas: rychlost, čistota (bez vazby − bez rušivých prvků) − pokud to kniha do-
volí (nebude vadit zpřeházení stránek…).
− lepená vazba − často. Je levná, rychlá, pěkná. Nevadí−li, že dlouho nevydrží. Také pokud 
je lichý počet stran…
dvoulisty:
− volně vložené do sebe téměř nepoužívám. Nevím proč − asi bych buď použila složku 
nebo volné listy. Takto mi přijde málo funkční (člověk užuž čeká, že to bude držet pohro-
madě − a ono se to rozpadne!)
složky:
− často. jednoduché, efektivní, trvanlivé...
jiné uspořádání knižního kompletu:
− nevím. Pokaždé nové hledání, bavilo by mě je třeba klidně kombinovat… Jen času je málo.

2. spojení do délky:
− spíše z estetických důvodů. Harmoniková vazba je fajn, ale dost pracná − a při tisku často 
nejde dělat dost dlouhý pás, pak musí se díly k sobě lepit… Líbí se mi, pokud je úplně čistá 
− bez slepů atd… Mám ráda leporela.
spojení do bloku:
− obvyklé… oba důvody, mám vlastně moc ráda lepenou vazbu − levná, rychlá, pěkná/
čistá, i na pohled ‚lehká‘
spojení šitím po složkách:
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− také často. U knih pro děti − aby víc vydržely.., u knížek které mají větší ‚váhu‘ − i na po-
hled, se šitím mám spojené třeba pevnější desky a tak… Ačkoli ale vím, že to tak být nemusí.
jiný způsob spojení knižního bloku:
− vlastně to nedělám často, ale baví mne improvizované vazby… Ty, které drží/nedrží. Kan-
celářské sponky, nýtky, zlaté nitě po babičce, knihy převázané motouzky z půdy... Prostě co 
se najde, jak padne pod ruku. Tak bych se chtěla „odnaučit“ knižní vazbu.

3. zhotovení a připojení obálky:
Asi je mi přirozené na lepenou vazbu (a jiné méně pevné) dávat měkké obálky − a naopak 
na šité vazby častěji použít desky, plátno. Odlehčené vazby mi bývají milejší, nicméně vybí-
rám si dle konkrétní knížky, titulu. Nic myslím nelze říci obecně, ráda porušuji i svá vlastní 
pravidla….“

(Anna Pleštilová, výtvarnice a grafička, vedoucí nakladatelství Bylo nebylo)

Z odpovědí na dotazník vyplynulo, že někteří knihaři, výtvarníci, grafici, většinou ti, kteří 
se pohybují ve velkonákladové nakladatelské branži, na výtvarnou práci s konstrukcí knižní 
vazby rezignovali. Její prosazení spatřují jako příliš obtížné ve spleti požadavků na ekono-
miku provozu, nastavení knihařských strojů apod.
Tíhou provozních podmínek dosud nepoznamenaná generace výtvarníků a návrhářů kniž-
ních adjustací nebo ti, kteří se pohybují v oblasti malonákladové knižní produkce nebo 
dokonce autorské knihy jsou k použití konstrukce pro výtvarné účely výrazně vstřícnější.
Nejcitlivěji reagují na výzvu k použití funkcionálních prvků při úpravě knih respondenti, 
kteří prošli kurzem výtvarného zpracování konstrukce nebo se s problematikou seznámili 
alespoň prostřednictvím literatury (viz poslední a předposlední odpověď).
Jejich návrhy se stávají obohacením výkladu o výtvarném kontextu konstrukčních prvků.

5.6.6.2 Kritéria pro posouzení úrovně 
zpracování tvůrčích úkolů

Zadáním tvůrčích úkolů byla výtvarná práce s konstrukcí knižní vazby, proto jsou kritéria 
hodnocení soustředěna kolem výtvarného zpracování konstrukce knižní vazby. Ostatní vý-
tvarné složky (materiálová složka a vnější tvarová úprava) jsou v prvních dvou semestrech 
výuky (KNIŽNÍ VAZBA 3 A 4) záměrně z hodnocení vynechány.

1. Při sestavení knižních vazeb vycházíme ze znalosti konstrukčních principů.
2. Požadavkem knižní tvorby v našem pojetí je kreativní výtvarné zpracování knižní vazby 
při současném zachování funkčnosti předmětu (nebo dokonce zdokonalení jeho funkce). 
3. Hlavním výtvarným prvkem je konstrukce, výuka je zaměřena na výtvarnou práci s funk-
cionálními prvky, ostatní složky výtvarného zpracování − materiál a vnější tvarová úprava 
jsou v této fázi výuky použity pouze jako prvky podpůrné.
4. Přestože je konstrukce hlavním výtvarným prvkem, složitost konstrukce by neměla pře-
vyšovat obsahovou stránku předmětu, naopak, konstrukční prvky by měly být upraveny do 
co nejjednodušší podoby. 
5. Méně někdy znamená více − estetickým přínosem může být zjednodušení konstrukce 
nebo i záměrné vypuštění některých konstrukčních prvků (neúplné vazby). Simplifikací 
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Obr. 85. Cílem výuky je tvořivost při zpracování konstrukce knižní vazby
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výrobku by měla být zohledněna také efektivita jeho výroby. 
6. Estetika konstrukčních prvků by měla být dosažena jednoduchým nápaditým řešením, 
nikoliv rozměňováním konstrukčního řešení („okrašlováním“) nebo imitacemi funkcí (vy-
mýšlení neautentických funkcí z estetických důvodů). 
7. Výtvarné řešení by mělo zdůraznit způsob užití předmětu a výtvarnými prvky konstrukce 
by měly být pouze prvky „fungující“.
8. Konstrukce by měla odpovídat funkci vazby, jejímu obsahu i ostatním výtvarným slož-
kám, může být v souladu s titulem knihy a grafickou úpravou nebo naopak může vytvářet 
výtvarný protipól.
9. „Umění, jak nás učí sémiotika, kulturní antropologie i současná pedagogika, rozhodně 
neexistuje samo o sobě, mimo společnost, bez vlivu určitých politických, ekonomických 
a ideologických vazeb (Fulková, 2012, s. 14).“ Při volbě výtvarných prostředků bychom 
měli zohlednit také významotvorné prvky knižní vazby. Sémiotika konstrukce vazby vychází 
především z jejího historického vývoje. K výtvarnému zpracování můžeme využít také vý-
znamotvorné prvky vzdálených knižních kultur.
10. Užitá funkce vazby může být splněna za určitých technologických podmínek. Proto je 
někdy volba knižní vazby nutným kompromisem. To však neznamená, že bychom při volbě 
konstrukce měli setrvávat pouze u typizovaných vazeb. Požadavky a limity knižní vazby tvo-
ří pouze mantinely uspořádání konstrukce, do kterých se při projektování vazby musíme 
vejít, ale ve kterých se můžeme volně pohybovat.

Tab. XV. Vývoj kritéria pro výtvarnou práci s konstrukcí knižní vazby

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
kritériem zpracování tvůr-
čích úkolů a jejich hodno-
cení je výtvarná práce 
s konstrukcí vazby

výtvarná práce s konstrukcí 
se odehrává podle výše 
uvedených pravidel (1−10)

za dodržení těchto pravidel 
by měla výtvarná práce 
směřovat k vytváření funkč-
ních a esteticky hodnotných 
celků

beze změn − konstrukce je 
nadále hlavním předmětem 
výtvarné práce, pravidla 
a hodnotící kritéria pro prá-
ci s konstrukcí odpovídají 
požadavkům praxe

5.6.6.3 Priorita funkčních požadavků

Výuka knižní vazby v našem pojetí je zaměřena na výchovu výtvarníků, kteří se budou kni-
hou zabývat jako funkčním, užitým předmětem. Užitelnost je vedle novosti uváděna jako 
jedna z charakteristik tvořivého produktu: „Výtvor je tím tvořivější, čím širší je rozsah jeho 
užitelnosti (Hazuková, 2010, s. 31).“ Důležitým kritériem při zpracování výtvarných úkolů 
a jejich vyhodnocování je proto zachování funkce předmětu.
Prioritu užitého požadavku zmiňuje např. Leopold Weigner (Weigner, L., Umění knihva-
začské, In: Fialová, s. 51): „Úkolem vazby knižní jest nejprve knihu chrániti, úkolem vazby 
umělecké pak ještě nad to knihu učiniti předmětem uměleckým.“ 
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Fixace hřbetu

Mezi základní funkční požadavky knižní vazby patří logické řazení stránek v knižním kom-
pletu a spojení knižního bloku, které umožňuje jejich prohlížení. Spojení by mělo zajišťovat 
soudržnost svazku, blok může být nadto vybaven také ochranným obalem.
Fixaci hřbetu považují za základní funkční podmínku knižní vazby Alois a Ludmila Jiroutovi: 
(Básně o vazbách, In: Fialová 1981, s. 51): „(...) Význačným rysem takové vazby je napros-
tá pevnost hřbetu, zaručující vazbě nesmrtelnost.“

„Rozevíratelnost“ a „uzavíratelnost“

Podmínkou prohlížení je dobrá „rozevíratelnost“ a „uzavíratelnost“ knižního bloku (Lay 
Flatt Efect versus Clamping Effect). Při plnění požadavku rozevíratelnosti se snaží-
me o nastavení vhodných výchozích podmínek. Na rozevíratelnost vazby má podstatný 
vliv kvalita použitého papíru, především tloušťka a tuhost papíru (s větší klesá), orientace 
vláken v papíru (při uspořádání podél hřbetu rozevíratelnost roste). Roli hrají také např. 
rozsah publikace (u obsáhlejších svazků je rozevíratelnost horší) a typ vazby (snadněji lze 
rozevírat vazby, u kterých se otáčení stránky odehrává v lomu dvoulistu, vazby šité do blo-
ku jsou obecně hůře rozevíratelné − kromě některých typů mechanických vazeb). 
Rozevíratelnost vazby je ovlivněna také volbou obálky. Je lepší tam, kde hřbet není fixován 
(např. přelepy nebo hřbetníkem). Na druhou stranu vazby, které nejsou ve hřbetě zpevně-
ny, mají obecně nižší soudržnost (např. koptská vazba, mechanické vazby).
 

,

Obr. 86. Otevíratelnost vazeb: Volba materiálu a konstrukce spolu úzce souvisí. 
Při vazbě do bloku a použití tenkých papírů je otevíratelnost vazby dobrá, tuhé a silné 
papíry sevřené do bloku se otevírání brání. U složky naopak není použití silnějších 
materiálů otevíratelnosti překážkou, protože ohyb dvoulistů spojených ve hřbetě 
probíhá v lomu papíru.
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Zajištění podmínek k sestavení funkční vazby

Knižní vazba má plnit určité požadavky (fixace hřbetu, otevírání listů), ke splnění požadav-
ků je však třeba také vytvořit určité podmínky, mezi nimiž je nejdůležitější volba vhodných 
materiálů. Volba papíru pro sestavení knižního kompletu a užitá i estetická hodnota knižní 
vazby jsou vzájemně spojené nádoby. Vhodnou volbou papíru můžeme vycházet vstříc 
zamýšlenému způsobu knižní vazby, nevhodná volba papíru provedení vazby limituje.
Volba materiálu často vychází z okolností, které knihař nemůže ovlivnit. Jsou to např. tech-
nologie tisku, ekonomické možnosti, nároky na trvanlivost a způsob užití knihy, formát 
a rozsah publikace, atd. V tomto případě je nutno konstrukci knižní vazby přizpůsobit 
výchozím podmínkám.

Tab. XVI. Základní nároky funkci předmětu

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
kritériem hodnocení výsled-
ků práce je užitá hodnota 
předmětu, předpokladem 
užití je funkčnost předmětu, 
výuka směřuje ke splnění 
funkčních nároků na knižní 
vazbu 

součástí výuky je snaha 
o zachování užité funkce 
knižní vazby
práce s konstrukcí spočívá 
v jejím uzpůsobení do 
podoby, která umožňuje 
otevírání knižního bloku, 
listování stránkami a další 
běžné funkce knihy

beze změn − součástí výuky 
je i nadále instruktáž o funk-
ci jednotlivých konstrukč-
ních prvků, o fungování 
prvků při jejich vzájemné 
kombinací a o vzájem-
ných souvislostech použití 
konstrukce a materiálu při 
stavbě knižní vazby

5.6.6.4 Volba materiálu při výtvarném 
zpracování konstrukce

Navrhovaná metodika výuky je soustředěna kolem konstrukce. Konstrukce je ve výuce 
pojímána jako dosud opomíjený výtvarný prvek, který je potřeba pozvednout na úroveň 
ostatních. Z tohoto důvodu je práce s materiálem a vnější úpravou předmětu záměrně 
potlačena. To se projevuje v instruktážní fázi výuky i ve fázi tvořivé.
Ve školním roce 2013/2014 byl tento požadavek ještě umocněn zúženou nabídkou mate-
riálů. Studentům jsme poskytli jednotný materiál nenápadné struktury a barevnosti, aby 
nenarušoval dojem z výtvarného působení konstrukce: k dispozici byly pouze voluminézní 
papír 50 g/m2 a 80 g/m2 pro sestavení knižního kompletu a karton našedlé barvy pro obál-
ku 250 g/m2. Rovněž formát vazeb byl stanoven uniformně (8 x 12 cm).
Výsledky práce ukázaly, že neutralita materiálu a jednotnost formátu sice vede ke zvidi-
telnění konstrukce, ale že celkově nepříznivě ovlivňuje kreativitu práce. Omezení v jedné 
výtvarné složce utlumuje invenci při rozvoji ostatních dvou.
V následujícím školním roce (2014/2015) bylo omezení ve výběru materiálu částečně zru-
šeno. Zrušeno bylo rovněž striktní zadání formátu. Uvolnění podmínek podpořilo nejen 
výtvarné zhodnocení vazby materiálem, ale i kreativitu ve zpracování konstrukce. Kon-
strukce již nebyla omezena vlastnostmi materiálu, naopak, materiál i formát byl přizpůso-
ben konstrukci knižní vazby. Konstrukce přitom nadále zůstala dominantním výtvarným 
prvkem adjustace.



Tab. XVIII. Požadavky na použití materiálu při výtvarném zpracování konstrukce

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
a jejich uvedení do praxe

materiál a formát knihy 
bude při výtvarné práci s 
konstrukcí záměrně upoza-
děn jejich unifikací

potlačení volby materiálu 
a formátu povede ke kon-
centraci na výtvarnou práci 
s konstrukcí

volba materiálu a formátu 
bude umožněna, výtvarné 
zpracování konstrukce však 
zůstává hlavním předmě-
tem výuky a hodnocení

5.6.6.5 Výuka výtvarného zpracování knižní vazby 
za rovnocenného uplatnění všech výtvarných složek

S přibývajícími konstrukčními zkušenostmi můžeme přistoupit k zapojení všech výtvarných 
složek do výtvarného zpracování knižní vazby. Tento přístup jsme uplatnili počínaje škol-
ním rokem 2014/2015, ve třetím ročníku výuky knižní vazby (KNIŽNÍ VAZBA 5 A 6).
Na volbu materiálu jako důležitou součást výtvarného zpracování vazby upozorňoval již 
jeden z prvních našich popularizátorů umělecké knižní vazby Ludvík Bradáč (1885−1947) 
(Bibliofilské knihy, nestr. In: Fialová, 1981, s. 51): „(...) Hlavním účelem každé vazby je kni-
hu ochraňovat před vlivy a účinky doby. Účel tento plní vazba technicky dokonalá a mate-
riál kvalitně dobrý. Obě tyto věci, materiál a techniku lze spojit v jedno a tak vytvořit nejen 
užitkovou vazbu, ale zároveň vazbu vkusnou. Záleží ovšem na tom, jakého materiálu a jak 
jej použíti, aby vazba byla vkusná. Je potřeba materiál pochopiti, rozuměti mu, a procítit 
jej a tak vytvořit věc technicky dokonalou a umělecky dobrou.“
Při práci s materiálem, vnější tvarovou úpravou a konstrukcí by měla platit tato pravidla
1. Výchozím estetickým požadavkem je, aby výtvarné zpracování knižní vazby odpovídalo 
obsahu knihy a vycházelo z celkové koncepce úpravy primárního artefaktu (vnitřku). Kon-
strukce knižní vazby, volba materiálu i vnější tvarová úprava by měly zohlednit také budou-
cí způsob užití vazby. Na souvislost výtvarného zpracování a obsahu vyslovuje požadavek, 
který se jeví jako stále aktuální, Jarmil Krecar (Řemeslo a umění v knize, Praha, 1927, s. 172 
In Fialová, 1981, s. 51): „Kniha má být vázaná dle své individuální podstaty, svého ducha 
i těla, podle své doby, své hodnoty skutečné či přisouzené, podle toho, jak se jí užívá. Má 
se vyznačovati vzhledem, který jest přirozeným výsledkem jejího obsahu, úměrným s její 
osobitostí, slovem má být v souladu s dílem.“ 
Podobnou tezi vyslovil také Jaroslav Doležal, bývalý vedoucí knihvazačské dílny VŠUP: 
„Uměleckou je pouze ta vazba, jejíž vnější úprava a zároveň dokonalé technické provedení 
i výzdoba jsou jako výtvarný projev v plném souladu s literárním obsahem a hodnotou 
knihy (Nuska, V., Knižní vazba v 20. století. In Bohatcová, 1990, s. 551).“
2. Jednotlivé složky - použité materiály, konstrukční řešení a vnější úprava - by měly kore-
lovat spolu navzájem, ale i harmonizovat samy o sobě (např. materiálové řešení souvisí 
s kvalitou, barvou, plošnou hmotností papíru atd.). V rámci celého kompletu vazby by 
nemělo být použito příliš mnoho různých vzájemně se neztotožňujících konstrukčních prv-
ků, materiálů, zdobných elementů apod. Ve většině případů má přednost střídmost před 
přebujelostí.
3. K sestavení konstrukce, úpravě materiálů a vnější úpravě mohou být použity jak tradiční 
knihařské techniky, tak moderní technologie a materiály. Hlavním kritériem však nejsou 
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technologie samy o sobě, ale jejich využití pro estetické zhodnocení vazby. 
4. Kromě shody primárního a sekundárního artefaktu (vnitřku a vnějšku) by měla být do-
držena také rovnocennost a vyváženost práce se všemi výtvarnými složkami. Ta může být 
založena jak na dokonalém ovládání knihařských technik, tak na jednoduchém originálním 
nápadu. Ve většině případů lze více ocenit práci s jedním výtvarným motivem než sebelépe 
technologicky zpracovaný přerostlý a nadměrně komplikovaný výtvor. Vazbu může zne-
hodnotit také přezdobení pouzdra. Problém výzdoby se týká také použití písma k označení 
titulu. Nápis by měl souznít s vnitřní typografií. 
5. „Tomáš Akvinský testuje výtvarnou hodnotu předpoklady krásy: integritou, čistotou 
a harmonií. Harmonie lze chápat jako vnitřní a vnější. Vnitřní harmonii můžeme najít tam, 
kde existuje souhlasný vztah mezi jednotlivými komponenty výrobku. V případě vnější har-
monie je objekt schopen důstojně zaujmout své místo ve větším celku (Kaufmann, E. Co je 
moderní design? In Pachmanová, 2005, s. 20−21).“ 

Při práci ve třetím ročníku výuky knižní vazby (KNIŽNÍ VAZBA 5 A 6) používáme výtvarné 
úkoly, které podněcují citlivost k materiálu a prvkům vnější úpravy. 
Metodika pro výuku výtvarného zpracování knižní vazby za použití všech výtvarných složek 
je ve stadiu vývoje:
V prvním semestru jsou úkoly věnovány materiálům knižní vazby - např. „vzorník mate-
riálů, které bych chtěl použít pro knižní vazbu“, „soubor deseti vazeb, kde je konstrukce 
výtvarným, ale jednotícím prvkem“ (vazby jsou od sebe odlišeny materiálově, přitom tvoří 
jeden estetický celek), „diář, kde jsou jednotlivé kapitoly - dny, týdny, měsíce, roční období 
ap. od sebe odlišeny volbou materiálů nebo konstrukčně“ (časoprostorová sekvence pro-
cházení objektem je řešena pouze pomocí materiálů a konstrukce, nikoliv prostřednictvím 
grafických prvků nebo textu). 
V druhém semestru je výuka zaměřena na vnější tvarovou úpravu (spolu s výběrem ma-
teriálu a volbou konstrukce) − např. „jednotná grafická úprava souboru knih s rozdílným 
uspořádáním knižního kompletu“, „vnější tvarová úprava spojovacích prvků“, „použití tra-
dičních knihařských výzdobných technik na netradičních materiálech“ apod.

Tab. XIX. Zásady pro použití materiálu a vnější úpravy při zapojení všech výtvarných 
složek do zpracování knižní vazby

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
a jejich uvedení do praxe

výuka pozvedla konstrukci 
na úroveň ostatních výtvar-
ných složek, upozornila 
na její výtvarnou hodnotu

v následující výuce můžeme 
přistoupit k zapojení dalších 
výtvarných složek do výuky

zapojení všech složek 
do výtvarného zpracování 
povede k zvýšení výtvarné 
hodnoty předmětu

pro výtvarné zpracování 
knižní vazby za použití 
všech výtvarných složek 
bude vyvinuta navazující 
metodika výuky
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5.6.7 Uspořádání učiva do výukových řad

Obsah výuky, který představuje několik instruktážních vazeb a tvořivých úkolů byl sestaven 
do výukových řad. V průběhu ověřování metodiky byl harmonogram několikrát upraven 
tak, aby co nejlépe zajistil předávání obsahu výuky.
Harmonogram byl vypracován pro výuku předmětu Knižní vazba na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové. V různých obměnách byl použit i na jiných pracovištích.

Harmonogram výuky řady vazeb ve školním roce 2013/2014

Harmonogram výuky byl plánován pro předpokládaný počet dvou vyučovacích hodin týd-
ně (takto probíhá výuka knižní vazby např. na Vysoké škole uměleckoprůmyslové). Celkový 
počet vyučovacích dvouhodin je dvanáct během jednoho semestru. 

Ve školním roce 2013/2014 byly na úvod kurzu zařazeny všechny instruktážní vazby 
a většina tvořivých úkolů byla naplánována do druhého semestru. Pracovalo se s předpo-
kladem, že k řešení kreativních úkolů je nutná znalost kompletního portfolia konstrukčních 
prvků.

Tab. XX. Harmonogram výuky řady vazeb ve školním roce 2013/2014

vyučovací hodina zimní semestr letní semestr
1 sešitová vazba „zápisník, skicák, album“
2 harmoniková vazba „zápisník, skicák, album“
3 harmoniková vazba „zápisník, skicák, album“
4 motýlková vazba „zápisník, skicák, album“
5 chlupová vazba „zápisník, skicák, album“
6 kapsová vazba „zápisník, skicák, album“
7 kapsová vazba „vlastní konstrukce knižní vazby“
8 koptská vazba „vlastní konstrukce knižní vazby“
9 koptská vazba „vlastní konstrukce knižní vazby“
10 „záznamník“ „vlastní konstrukce knižní vazby“
11 „záznamník“ „vlastní konstrukce knižní vazby“
12 „záznamník“ „vlastní konstrukce knižní vazby“

Toto na první pohled logické řazení se nakonec ukázalo jako nevhodné. V prvním semestru 
přílišná koncentrace instruktážní výuky a absence tvořivé práce nabízela málo prostoru 
pro vlastní realizaci. 
Práce na instruktážních úkolech také v některých případech zabrala více času, než se po-
čítalo. Kvůli absencím (výjezdy ateliéru, stáže, dokončování semestrálních prací, instalace 
ateliérových výstav, apod.) se zmenšil už tak poněkud stísněný prostor pro zpracování 
kreativního úkolu „záznamník“. Na jeho zpracování zbylo koncem semestru minimum času 
a dokončení muselo být přesunuto do dalšího semestru.
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Ve druhém semestru nastal opačný problém − absence připomenutí konstrukčních záko-
nitostí a pravidelně strukturované předávání nových poznatků zapříčinily rozvolnění výuky. 
Výuka probíhala formou tvůrčího ateliéru, kde každý pracoval individuálně na svém úkolu. 
Výuce chyběl integrující organizační prvek, kterým byly v prvním semestru instruktážní 
přednášky. Z výuky se začala vytrácet systematická práce s portfoliem konstrukčních prv-
ků. Zpracování kreativních úkolů vycházelo z nahodilostí. Přílišná časová prodleva mezi 
výukou konstrukčních prvků a tvořivým úkolem odváděla od tématu konstrukce k variacím 
na jiná témata (vnější úprava, aplikace materiálů). 
Pro zpracování jednotlivého výtvarného úkolu bylo vymezeno šest vyučovacích hodin. Ča-
sový prostor pro zpracování kreativních úkolů byl příliš velký, někteří studenti zhotovili 
zadaný úkol v polovičním čase.

Harmonogram výuky ve školním roce 2014/2015

V dalším školním roce bylo rozložení vazeb a tvořivých úkolů v prvním semestru ponechá-
no, v druhém semestru došlo ke změnám.

Tab. XXI. Harmonogram výuky ve školním roce 2014/2015

vyučovací hodina zimní semestr letní semestr
1 sešitová vazba tuhá vazba
2 harmoniková vazba tuhá vazba
3 harmoniková vazba tuhá vazba
4 motýlková vazba tuhá vazba
5 motýlková vazba brožura
6 kapsová vazba brožura
7 kapsová vazba „zápisník, skicák, album“
8 koptská vazba „zápisník, skicák, album“
9 koptská vazba „zápisník, skicák, album“
10 „záznamník“ „zápisník, skicák, album“
11 „záznamník“ „vlastní konstrukce knižní vazby“
12 „záznamník“ „vlastní konstrukce knižní vazby“

Setrvání u původního rozložení instruktážních a tvůrčích úkolů v prvním semestru v ne-
změněné podobě vycházelo z původního předpokladu nezbytné znalosti celého portfolia 
konstrukčních prvků před zahájením tvůrčí práce.
Obávali jsme se, že přesunutím některých instruktážních vazeb do dalšího semestru by 
výukový cyklus ztratil původní smysl − nejprve konstrukční prvky představit a potom s nimi 
teprve pracovat.
Proto byly v prvním semestru nadále vyučovány všechny nejdůležitější instruktážní vazby. 
Toto uspořádání se opět ukázalo jako nevyhovující. Přes snahu postupovat podle harmo-
nogramu nezbyl dostatečný časový prostor pro zhotovení tvůrčího úkolu „záznamník“.
V případě absence vyučujícího byla hodina nahrazena v náhradním termínu, absentující 
studenti měli za úkol vynechané vazby dokončit samostatně − pomocí literatury nebo po-
známek spolužáků.
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Obr. 87. Instruktážní vazby prvního semestru − soubor harmonikových vazeb 
(obr. nahoře), motýlková, chlupová a kapsová vazba (obr. dole).
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Tento požadavek se ukázal jako kontraproduktivní, negativně se odrazil na kvalitě výuky. 
Studenti si sice doplnili úkoly v době mimo pravidelnou výuku, samostatná práce však 
často vedla k chybnému pochopení látky, chybám v technologickém zpracování vazeb, 
mezerám ve znalosti portfolia konstrukčních prvků apod. 
Instruktážní vazby bylo nakonec nutno dokončovat v průběhu individuálních konzultací, 
pod odborným dohledem. 

K úpravám došlo i ve druhém semestru. V předchozím školním roce byly do druhého 
semestru soustředěny práce na tvůrčích úkolech. Praxe ukázala, že dlouhodobá kreativní 
práce bez strukturovaného předávání nových poznatků působí nesystémově a pro začle-
ňování prvků konstrukce do výtvarného zpracování je málo inspirativní. Nově proto byla 
do výuky zařazena i instruktáž.
Součástí instruktážní řady se staly polygrafické vazby („tuhá vazba“ a „brožura“) − s před-
pokladem, že tyto vazby budou inspirací při řešení navazujícího kreativního úkolu „zápis-
ník, skicák, album“. Aby vazby nebyly doslovným opakováním předchozí výuky, byly pro-
vedeny ve variantách, které měly poukázat na možnosti použití atypických konstrukčních 
prvků u typizovaných vazeb.
Knižní komplet tuhé vazby byl sestaven z dvoulistů orientovaných ohybem k vnější straně. 
Slepený knižní blok byl vybaven předsádkami a zavěšovanými deskami. Komplet brožury 
byl sestaven ze složek, ušit do bloku. 
Druhý semestr byl zahájen výkladem nové látky. Společná, pravidelně uspořádaná výuka 
přispěla k organizaci skupiny a dodržování časového harmonogramu. Plynulý přechod 
z instruktážních úkolů do kreativní části výuky měl zajistit také kolektivní řešení kreativních 
úkolů v úvodní fázi jejich vzniku. 
Organizace výuky se zlepšila, ale časový harmonogram výuky byl dodržován s obtížemi. 
Na provedení všech kreativních úkolů zbylo málo času, proto bylo jejich dokončení samo-
statným úkolem ke zkoušce. 
Instruktážní vazby byly zvoleny tak, aby jejich konstrukce byla přípravou na plnění tvůrčího 
úkolu. V relaci tomuto jedinému účelu byly však vybrány vazby příliš složité. Výuka se sta-
la příliš dovednostní. Komplikovanost technologie odváděla pozornost od problematiky 
konstrukčních prvků.

Harmonogram výuky ve školním roce 2015/2016

Opětovné potíže s dodržováním časového harmonogramu a s kvalitou výuky vedly k zá-
sadnímu přehodnocení názoru na zařazení všech instruktážních vazeb do úvodní části 
výuky.
Výuka základních instruktážních vazeb byla tematicky rozdělena do dvou semestrů. V prv-
ním semestru byly nadále vyučovány vazby harmoniková, motýlková, chlupová a kapsová, 
na kterých byla vysvětlena problematika vazeb z dvoulistů, a ve druhém semestru bylo 
předmětem výuky spojení knižního kompletu ze složek. Různé typy šití (koptské, islámské, 
dálněvýchodní i západní na vazy) poukázaly na možnosti výtvarného zhodnocení vazby 
strukturou šití. Ukázkou neortodoxního spojení složek bylo jejich prošití do bloku.
Všechny vazby byly zhotoveny v co nejjednodušší podobě − smyslem výroby makety byla 
pouze ukázka konstrukčního prvku.
Rozdělení vazeb podle kulturních okruhů vyhovovalo také teoretickému výkladu. Součástí 
výuky byl nově kromě praktického zhotovení makety také výklad o oborovém a výtvarném 



Obr. 88. Kreativní fáze výuky − konstrukce knižních vazeb je použita jako výtvarný prvek
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kontextu příslušných konstrukčních prvků doprovázený četnými ukázkami historických 
a současných vazeb.
Rozdělením základních instruktážních vazeb do dvou semestrů dalo více prostoru tvůrčí 
práci a vedlo k užší návaznosti instruktáže a vlastní tvorby. Rozřazení souboru instruktáž-
ních vazeb do obou semestrů přispělo k iniciativě v zahajovací fázi výuky a odrazilo se i ve 
zlepšení kvality práce v tvůrčí fázi procesu. Přehledné uspořádání obsahu výuky do dvou 
tematických bloků umožnilo systematičtější vysvětlení problematiky konstrukce knižní 
vazby.

Na samý závěr výuky byly zařazeny dvě vyučovací hodiny určené na dokončení prací po-
malejších studentů nebo těch, kteří chyběli ve výuce. Dokončovací hodiny využili také stu-
denti, kteří si chtěli zhotovit samostatně některou z vazeb, která je zaujala nebo studenti, 
kteří měli zájem vyzkoušet si další varianty tvůrčích úkolů.

Tab. XXII. Harmonogram výuky ve školním roce 2015/2016

vyučovací hodina zimní semestr letní semestr
1 harmoniková vazba koptská vazba
2 harmoniková vazba koptská vazba
3 motýlková vazba islámská vazba
4 motýlková vazba dálněvýchodní vazba šitá po složkách
5 chlupová vazba vazba s vazy (západní)
6 kapsová vazba „zápisník, skicák, album“
7 kapsová vazba „zápisník, skicák, album“
8 kapsová vazba „zápisník, skicák, album“
9 „záznamník“ „zápisník, skicák, album“
10 „záznamník“ „zápisník, skicák, album“
11 „záznamník“ dokončování
12 „záznamník“ dokončování

Tab. XXIII. Uspořádání učiva do výukových řad

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
a jejich uvedení do praxe

instruktážní vazby předchá-
zejí zpracování tvořivých 
úkolů

poučené zpracování tvoři-
vých úkolů vychází ze zna-
losti kompletního portfolia 
konstrukčních prvků

nahromadění instruktážních 
vazeb a tvořivých úkolů do 
dvou samostatných bloků 
vede na jedné straně k za-
hlcení vědomostmi na úkor 
tvořivosti, na druhé straně 
k tvořivosti bez motivačních 
impulsů
instruktáž a tvořivost by se 
měly ve výuce vzájemně 
prolínat



Obr. 89. 
Kreativní fáze výuky. 
Konstrukční elementy jsou 
použity jako prvky výtvarné. 
To se týká jak uspořádání 
knižního kompletu 
a spojení knižního bloku, 
tak i připojení obalu.
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5.6.8 Testování různých forem výuky

Navrhovaná metoda výuky byla testována v průběhu čtyř let na různých pracovištích.
Proces ověřování probíhal zejména na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. 
Ve školním roce 2014/2015 a 2015/2016 byla metoda vyzkoušena v kurzech knižní vazby 
pro studenty oboru Grafická tvorba − multimédia pedagogické fakulty Univerzity Hradec 
Králové. Zde byla uplatněna bloková výuka knižní vazby.
Ve dvou výukových skupinách (u studentů programu Visual Art na Vysoké škole umě-
leckoprůmyslové a u studentů katedry výtvarné výchovy pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy) byla aplikována pouze jedna fáze vyučovacího procesu. Byla to buď pouze fáze 
instruktážní − studenti byli seznámeni se základními konstrukčními prvky a portfoliem kniž-
ních vazeb nebo fáze tvořivá − studenti zpracovávali tvůrčí úkol bez předchozí znalosti 
konstrukčních prvků.
V jiných formách probíhala výuka konstrukčních prvků ve workshopech, přednáškách a na 
dalších akcích.

5.6.8.1 Výuka bez předchozí instruktáže

Ve školním roce 2014/2015 bylo pro studenty programu Visual Art (dvouletého magist-
erského studia určeného pro zahraniční studenty VŠUP) semestrálním úkolem zpracovat 
knižní vazbu, kde by „konstrukce knižní vazby byla použita jako výtvarný prvek“. 
Zadání úkolu proběhlo bez předchozí výuky konstrukčních prvků. Tento experiment měl 
za cíl ověřit účinky samostatné aplikace jednotlivých fází výuky - instruktážní a tvořivé 
- a naznačit možnosti jejich samostatného použití nebo zdůvodnit nutnost jejich koexis-
tence.
Někteří studenti za sebou již měli předchozí zkušenosti s knižní vazbou, avšak nikoliv sys-
tematickou výuku konstrukčních prvků (pro studenty Visual Art je určen dvousemestrální 
kurz „Bookbinding 1 a 2“, kde se seznamují se základy knižní vazby, především s průmys-
lovými vzory vazeb).
Bezprostřední vstup do tvořivé fáze uspíšil experimentování s knižní vazbou. K plnění úko-
lu (na téma „zápisník, skicák, fotoalbum“) přistupovali studenti s nevšedním zápalem. Ná-
vrhy konstrukce vycházely většinou z jejich předchozích zkušeností nebo teoretické před-
stavy o uspořádání konstrukce knižní vazby. Absence předchozího soustavného školení 
vedla studenty k překvapivým řešením a dala vzniknout velice neobvyklým artefaktům. 
Na druhou stranu byl však nedostatek předchozí instruktáže příčinou zúžení možností, 
které je možno při konstrukční práci využít, návrhy musely být předmětem častých úprav 
v zájmu zachování funkce knihy a čistoty výrazu.
Výsledné knižní vazby byly často konstrukčně originální a konstrukce u nich hrála důležitou 
estetickou roli. Konstrukční možnosti však bylo studentům nutno vysvětlovat individuál-
ně a dodatečně − v průběhu kurzu. Knižní vazby, ke kterým jsme nakonec dospěli, byly 
předmětem častých instrukcí a korektur, spíše výsledkem zásahu učitele nežli původního 
návrhu studentů.
Konstrukční řešení se někdy, pravděpodobně z důvodu úsilí o jejich „výjimečnost“, na-
cházela na hranici funkčnosti. Někdy byly vazby v zájmu „výtvarného zhodnocení“ vazby 
„obohacovány“ o nadbytečné funkce nebo dokonce docházelo k nefunkční imitaci kon-
strukčních prvků. Autenticita projevu byla někdy ohrožena inklinací ke „zdobným“ úpra-



Obr. 91. Ukázky zpracování tvůrčích 
úkolů studentů programu Visual Art. 
Poměrně dobré výsledky nejsou výsledkem 
předchozí průpravy, ale poměrně častých 
korektur v průběhu práce.
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vám konstrukce. Studenti například výtvarnou práci s konstrukčními prvky pojali jako 
„okrašlování“ jednotlivých konstrukčních detailů (např. spojovacích elementů). 
Případná transformace konstrukčních prvků do nové podoby by měla být součástí cel-
kové koncepce výtvarného zpracování adjustace nikoliv pouze „dekorativním ošacením 
vazby“ (Kocman, 1983, s. 66 − 68). Řešením situace bylo úsilí o maximální zjednodušení 
konstrukčních řešení. Z konstrukce byly vyjmuty prvky, které neplnily užitou roli a staly 
se nadbytečnými „přílepky“. Konstrukce byla zjednodušena do podoby, která postačuje 
zamýšlené funkci předmětu a která je přijatelná i z hlediska výroby produktu. Abychom 
se vyhnuli zhoubnému „bujení“ neautentických prvků, byla více zdůrazněna funkční role 
konstrukčních prvků a estetická hodnota simplifikace knižní vazby. 
„K inovačním výsledkům, které mohou ovlivnit rozvoj nějakého odvětví je třeba širší vzdě-
lanostní základna (Pecina, 1981, s. 16).“ Při plnění tvůrčích úkolů je předchozí zkušenost 
s knižní vazbou výhodou. To se projevilo zejména u studentů VŠUP, kde samostatná tvůr-
čí práce navazovala nejen na instruktáž o konstrukčních prvcích, ale i na dvousemestrál-
ní kurz průmyslových vazeb V1−V8. Ve skupinách, kde byla zkušenost studentů relativně 
malá, bylo třeba práci na tvůrčích úkolech výrazněji korigovat.
Zadáním tvořivého úkolu bez předchozí znalosti konstrukčních postupů jsme se sice do-
pracovali k „osvobozené knižní tvorbě“ − kreativita nebyla spoutaná vnitřními kritérii. Spl-
nění vnějšího kritéria (např. funkčnost adjustace) se však jevila problematickou. Experi-
ment potvrdil nutnost dostatečné přípravy na tvůrčí úkon. 
„Tvořivost jsme vymezili jako jev, při kterém žáci správně a účelně řeší problémové situace 
(v teoretické i praktické rovině) projevující se ve vzniku něčeho nového a zároveň účelné-
ho (Pecina, 1981, s. 8).“

Tab. XXIV. Výuka bez předchozí instruktáže

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
a jejich uvedení do praxe

kreativitě bude dán prostor 
bez předchozí instruktáže 
o pravidlech konstrukce 
knižní vazby

experiment - průběh tvůr-
čího zpracování knižních 
vazeb bez předchozího 
systematického školení

výtvarnému zpracování 
konstrukce knižní vazby 
by měla předcházet výuka 
konstrukčních prvků

5.6.8.2 Samostatná výuka instruktážní fáze 

Výuka prostřednictvím konstrukčních prvků byla ověřována také na půdě domovské kated-
ry doktorského studia. Ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015 zde proběhl kurz knižní 
vazby pro studenty oboru Učitelství pro mateřské školy (prezenční studium) a ve školním 
roce 2014/2015 pro studenty programu Erasmus.
Metodika výuky výtvarné práce s konstrukcí knižní vazby je původně určena pro studenty 
výtvarných škol, které připravují studenty na profesi grafického úpravce, designéra kniž-
ních adjustací, výtvarníka v oblasti knižní tvorby. Při výuce na pedagogické fakultě byla 
výuka přizpůsobena možnostem využití knižní vazby v praxi učitele výtvarné výchovy. Při 
úpravě výuky jsme vycházeli ze zkušeností z kurzů pro děti (např. kurzy v rámci Muzejní 
noci, knižního veletrhu Knihex, apod.) i z osobních zkušeností (výuka vlastních dětí).
Výuka jednotlivých studijních skupin probíhala po dobu pouze jednoho semestru. Během 
této doby byly názorně vysvětleny výrobní postupy vzorových vazeb v jednodušších vari-
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antách (sešitová vazba, harmoniková vazba, motýlková vazba, kapsová vazba a po slož-
kách šitá vazba s kartonovou obálkou jako jednoduchá a ve výuce na nižším stupni základ-
ní školy prakticky využitelná varianta vazby z více složek). 
Tvořivá fáze nebyla z časových důvodů součástí výuky. Výuka s absencí tvořivé fáze se stala 
předmětem experimentu.

Tab. XXV. Časový harmonogram výuky na katedře VV pedagogické fakulty UK
(výuka probíhala pouze po dobu jednoho semestru)

vyučovací hodi-
na

semestr

1 úvod − základní pojmy knižní vazby
2 sešitová vazba
3 harmoniková vazba
4 harmoniková vazba
5 motýlková vazba

6 motýlková vazba
7 kapsová vazba
8 kapsová vazba
9 kapsová vazba
10 islámská vazba ( jako nejjednodušší zástupce vazby šité po složkách)
11 islámská vazba
12 islámská vazba

Cílem výuky bylo vysvětlit možnosti použití portfolia konstrukčních možností v budoucí 
praxi učitele na mateřských, základních nebo i středních školách. Technologie vazeb byla 
přizpůsobena podmínkám běžné hodiny výtvarné výchovy. Při výuce byl kladen důraz na 
výtvarný kontext jednotlivých vazeb. Jednotlivé konstrukční varianty byly vysvětleny s ohle-
dem na jejich uplatnění v konkrétních výtvarných projektech (viz s. 190). V pracovním 
postupu byly zdůrazněny prvky, které lze při práci s dětmi nejlépe využít i problematická 
místa, která by mohla, např. z důvodu větší náročnosti některých pracovních úkonů, způ-
sobit komplikace.
 
Studenti pedagogické fakulty neměli žádné předchozí zkušenosti s knihařskou prací, a pro-
to je bylo nejprve třeba seznámit se základními pojmy knižní vazby: definice knižní vazby, 
základní konstrukční principy knižní vazby, knihařské materiály a jejich základní vlastnosti, 
nástroje potřebné ke knihařské práci, bezpečnost práce apod. Instruktážním vazbám bylo, 
s ohledem na to, že se kurzu účastnili převážně začátečníci, věnováno více prostoru. Tvůrčí 
práce nebyla součástí výuky.
Absence tvůrčí fáze byla součástí experimentu. Tvůrčí využití konstrukčních pravidel bylo 
předmětem samostatného studia a praxe. Studenti obdrželi k použití portfolia pouze teo-
retické informace a byli vyzváni k samostatnému zpracování úkolů.
Při následné kontrole se u většiny prací projevila celková nezkušenost s knižní vazbou. 
Absence korektury vyučujícího se projevila více při výtvarném než funkčním zpracování 
vazeb.
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Studenti se, vzhledem k úrovni dosavadních znalostí, neodvážili příliš s konstrukcí vazby 
experimentovat a při funkčním zpracování volili technologie, se kterými byli obeznámeni 
ve výuce. Ve výtvarném zpracování se naopak projevili s větším sebevědomím. Výtvarné 
zpracování se však většinou týkalo pouze materiálu a vnější tvarové úpravy. Koncentrace 
na tyto dně složky odváděla studenty od použití konstrukce jako výtvarného prvku. 
Výuka konstrukčních pravidel přinesla studentům získání základních vědomostí. Na dru-
hou stranu, zvláště u budoucích pedagogů, by měla být tvůrčí fáze podstatnou součástí 
výuky. Studenti by měli získat nejen představu o technologiích a konstrukci, ale i o mož-
nostech kreativní práce s knižní vazbou − představu o úloze učitele v tvořivé fázi procesu.

Výuka instruktážních vazeb bez tvořivé fáze je ochuzena o ukázku využití konstrukčních 
vědomostí při tvůrčím procesu. Tvořivá fáze tvoří přirozené vyvrcholení výuky. Dojde 
k uvědomělému použití konstrukčních elementů a hledání možností jejich kombinace. Tvo-
řivá fáze slouží k rekapitulaci učiva i k inovativnímu uchopení probrané látky. 
Při tvořivé fázi výuka graduje, student se zabývá námětem hlouběji, vytváří řadu kvalita-
tivních proměn funkčního a výtvarného řešení. Proto by výtvarné řady neměly postrádat 
tvořivou fázi výuky.
Experimentem byla zároveň potvrzena důležitost účasti učitele ve tvůrčí fázi procesu. Pe-
dagog vystupuje nejen jako supervizor návrhů, ale i jako iniciátor úkolů, odkrývá nové 
souvislosti konstrukční i výtvarné práce na projektu.

Tab. XXVI. Samostatná výuka instruktážní fáze

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
a jejich uvedení do praxe

studenti budou seznámeni 
s konstrukčními pravidly 
knižní vazby, tvůrčí úkoly 
budou zpracovávat samo-
statně 

experiment - účinek instruk-
tážní fáze na samostatné 
zpracování knižních vazeb

na instruktáž by měla nava-
zovat tvořivá fáze výuky,
prostřednictvím tvůrčích 
úkolů se studenti naučí 
využívat konstrukční prvky 
k výtvarnému zpracování 
knižních vazeb

5.6.8.3 Možnosti využití knižní vazby 
ve výuce výtvarné výchovy na základních školách

Metodika, která je předmětem výzkumu, je určena pro výuku na středních a vysokých ško-
lách. S knižní vazbou však můžeme pracovat také ve výuce výtvarné výchovy v mateřských 
a základních školách.
Knižní vazbu můžeme ve výuce použít dvěma základními způsoby:
První variantou je adjustace již hotových žákovských prací. V tomto případě musí učitel 
mít již před započetím práce na celém výtvarném projektu představu o provedení knižní 
vazby. 
Úlohou učitele je:
1. navrhnout způsob vazby a z něj vycházející uspořádání knižního kompletu. Uspořádání 
kompletu přizpůsobí rozmístění obrázků a textu na stránkách knihy ( je možno zvolit jed-
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Obr. 92. Kurzy knižní vazby v rámci 
Muzejní noci na VŠUP i na Knihexu 
jsou určeny pro děti všech věkových 
skupin − od nejmenších až po starší 
školáky. Děti zhotovují jednoduché 
adjustace svých obrázků, v každém 
ročníku jiný typ vazby. 
Při Muzejní noci 2016 děti podle 
návodu a pod vedením učitelů 
a studentů VŠUP zhotovily 
jednoduchou sešitovou vazbu. 
Do sešitu poté vyplňovaly tematické 
úkoly. Zážitek z vlastnoruční výroby 
knižní vazby děti jistě inspiruje k další 
výtvarné práci s knihou.

191



192

nolisty, dvoulisty i vícelisty nebo složky). 
2. navrhnout způsob spojení kompletu do knižního bloku a s ním spojenou technologic-
kou přípravu (např. ponechat záložky pro nastavení do délky, volný prostoru u hřbetu pro 
šití do bloku atd.).
3. uvažovat o způsobu připojení a vnější tvarové úpravy desek (výzdoba desek je na zá-
kladních školách preferovanou složkou výtvarné práce s knižní vazbou).

Děti předškolního věku nebo žáci prvního stupně základní školy jsou již schopni pracovat 
na jednoduchých knižních vazbách samostatně, podle instrukcí učitele. S konstrukcí kniž-
ní vazby nemají potřebné zkušenosti, proto je vhodné, aby způsob adjustace výtvarných 
projektů navrhli učitelé. 
Žáci vyšších ročníků základní školy nebo středoškoláci jsou již schopni také samostatné 
kreativní práce s konstrukcí. 
Aby jejich práce byla komplexní a smysluplná, měli by před započetím samostatné práce 
získat potřebné informace o konstrukčních možnostech knižní vazby. V tomto smyslu je 
otázkou dostatečná erudice učitele výtvarné výchovy. Pokud je výuka konstrukce součástí 
výtvarné výchovy, měla by její výuka probíhat podle nově navržené metodiky. V takovém 
případě by ovšem učitel měl být výuku připraven v příslušném kurzu knižní vazby.

Při adjustaci již zhotovených prací musíme o knižní vazbě přemýšlet ještě před započetím 
celého projektu. 
Jednodušší variantou práce s knižní vazbou ve výtvarné výchově je knihařské zpracování 
čistých archů papíru teprve určených k následnému výtvarnému zpracování. 
Tímto způsobem můžeme zhotovit skicák pro kresbu v plenéru, deník pro záznamy z tábo-
ra nebo ze školního výletu, sešit pro komiksy nebo flip − book, kde se při rychlém listování 
hýbe obrázek apod. 
Knižní vazbu volíme s ohledem na budoucí způsob užití (např. pro komiksy je vhodná 
složka šitá „na stříšku“, pro flip − booky jednotlivé listy spojené do bloku drátěnou skobou, 
pro skicák jednolisty spojené lepením, pro deník vazba šitá po složkách s tuhými deskami 
apod.).
Konstrukce je přizpůsobena funkci. Předmětem výtvarného zpracování je většinou obálka 
knižní vazby. 



Obr. 93. Děti se při výtvarné práci 
s knihou soustředí především 
na práci s materiály a vnější výzdobu. 
Při volbě konstrukce vycházejí 
především ze znalosti předlohy. 
Někdy však také vymýšlejí 
velice neobvyklé konstrukční 
nápady, které je někdy nutno 
korigovat do funkční podoby.
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5.6.8.4 Bloková výuka knižní vazby

Obsah a harmonogram výuky na Univerzitě v Hradci Králové byl totožný s rozvržením 
studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. 
Případné drobné úpravy harmonogramu vyplynuly z rozdílné úrovně předchozích zku-
šeností. Pro mnohé studenty UHK byl kurz konstrukčních prvků prvním setkáním s knižní 
vazbou. Větší časový prostor byl věnován instruktáži − na úkor tvořivé práce.
Změny se týkaly také tvůrčích úkolů. V prvním semestru bylo použito zadání „vlastní kon-
strukce knižní vazby“, které mohlo v kratším časovém úseku více iniciovat tvůrčí úsilí než 
úloha „komplet“. Zadání „deník, skicák, album“ bylo zařazeno na konec druhého semestru.

Forma výuky byla odlišná. Výuka byla uspořádána do dvou výukových bloků (v zimním 
a v letním semestru). Jeden blok byl tvořen dvěma dny o dvanácti (!) vyučovacích dvou 
hodinách.

Tab. XXVII. Časový harmonogram blokové výuky na UHK ve školním roce 2014/2015

vyučovací hodina zimní semestr letní semestr
1 sešitová vazba tuhá vazba
2 harmoniková vazba tuhá vazba
3 harmoniková vazba tuhá vazba
4 motýlková vazba tuhá vazba
5 kapsová vazba tuhá vazba
6 kapsová vazba brožura
7 kapsová vazba brožura
8 koptská vazba brožura
9 koptská vazba „deník, skicák, album“
10 koptská vazba „deník, skicák, album“
11 „vlastní konstrukce knižní vazby“ „deník, skicák, album“
12 „vlastní konstrukce knižní vazby“ „deník, skicák, album“

Uspořádání výuky do bloku má své výhody i nevýhody.
Výhodou tohoto uspořádání je kontinualita výuky. Nevýhodu lze spatřovat v přílišné kon-
centraci výukové látky do krátkého časového úseku.
Soustředění výuky do uceleného bloku vedlo k vytvoření aktivního pracovního prostředí. 
Studenti byli přítomni po celou dobu dvoudenního kurzu a návaznost informací tak nebyla 
narušována absencemi (studentům, kteří chyběli, byl kurz přesunut do dalšího ročníku 
studia).
Přestože jeden den školení sestával z deseti až dvanácti vyučovacích hodin, soustředění na 
výuku bylo dostatečné v průběhu celého kurzu. Koncentrovanost podpořilo řazení úkolů. 
Dopoledne byla zařazena instruktážní výuka prokládaná bloky teorie, odpoledne tvořivé 
fáze výuky, které více podněcují aktivitu žáků.
Bloková výuka umožňuje nejen návaznost procesu, ale i aktuální orientaci v probírané 
látce. Nahromadění obsahu výuky do jednoho přehledného celku nabízí lepší náhled na 
souvislosti jednotlivých tematických celků.

194



195

Obr. 94. 
Výuce na Univerzitě
v Hradci Králové 
je věnován stejný 
časový úsek jako 
studentům VŠUP. 
Obsah výuky 
je vměstnán do dvou 
výukových bloků
o dvanácti 
vyučovacích hodinách. 



Pozitivní vliv má bloková výuka také na samostatnou tvůrčí práci. Ničím nepřerušovaný 
časový prostor umožňuje koncentraci na tvorbu.
Nevýhodou blokového vyučování je nutnost předat celý obsah výuky v jednom okamžiku, 
přičemž informací je značné množství. Při rekapitulaci vědomostí (byl použit totožný test 
jako pro studenty VŠUP) bylo zjištěno, že vzápětí po ukončení výukového bloku je znalost 
vědomostí velmi dobrá, avšak na počátku dalšího semestru je, v porovnání se studenty, 
kteří absolvovali průběžnou formu kurzu, slabší. 
Rozvržení výuky do více oddělených vyučovacích jednotek umožňuje procvičování a opa-
kování látky. Při práci na výtvarných projektech je možno se vracet k předešlým návrhům 
a s odstupem času je korigovat. 
Při průběžné formě výuky je možno studentům také zadat „domácí úkoly“. Během týdenní 
přestávky mezi vyučovacími hodinami mohou připravovat výtvarný návrh, maketu, zajistit 
výběr (a nákup) materiálu nebo samostatně provést jednoduché pracovní úkony na vaz-
bách. Celkově je tak možno stihnout větší objem práce a na úkolech pracovat soustředě-
něji.

Tab. XXVIII. Bloková výuka x průběžná výuka

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
a jejich uvedení do praxe

bloková výuka podporuje 
kontinualitu výukového 
procesu, na druhou stranu 
nedává dostatek prostoru 
pro vstřebání obsahu výuky 
a tvůrčí zamyšlení

experiment - porovnání 
účinku průběžné a blokové 
výuky

oba dva způsoby výuky 
mohou být použity

mají své výhody a nevý-
hody, se kterými je třeba 
předem počítat

5.6.8.5 Zkrácená forma výuky

Konstrukce knižní vazby byla jako důležitý výtvarný prvek představena nejen ve výuce na 
školách, ale i při dalších příležitostech. Například ve workshopech, které jsou součástí kniž-
ních veletrhů (např. Knihex v Praze, Tabook v Táboře nebo Brak v Bratislavě), na přednáš-
kách pro odbornou veřejnost (V Moravské galerii v Brně, na Trienále knižní vazby 
v Benešově) nebo na školeních pro zaměstnance firem (Papelote) a podobně.

5.6.8.6 Propagace výtvarné práce s konstrukčními prvky 
knižní vazby - přednášky, školení, kurzy

Na knižním veletrhu Brak pořádaném ve dnech 29. − 31. 5. 2015 v Bratislavě byl kurz kon-
strukčních prvků představen pod následující anotací:

1. kurz − sešitová knižní vazba
Účastníci kurzu se naučí, jak správně svázat jednoduchý notýsek sestavený z jedné složky 
papírů, šitý ve hřbetě nití, s kartonovou obálkou a štítkem. Sešit můžou využít k poznám-
kám o pracovním postupu při zhotovení této i dalších knižních vazeb.
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Obr. 95. Výuka v Hradci Králové probíhá 
pravidelně už po dobu více než pěti let 
a studenti dosahují při tvůrčí práci velice 
dobrých výsledků.
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2. kurz − třepetavá knižní vazba
Předmětem kurzu bude tradiční čínská knižní vazba zvaná třepetavá. Bude sestavena 
z pásů papíru naskládaných do harmoniky, bude vybavena kartonovou obálkou a štítkem.

3. kurz − motýlková knižní vazba
Ve třetím kurzu budeme vyrábět další východní knižní vazbu, motýlkovou. Bude sestavena 
z dvoulistů spojených ve hřbetu, bude opatřena přelepem hřbetu papírem a destičkami 
z kartonu a štítkem

4. kurz − kapsová knižní vazba
Kurz jednoduchých knižních vazeb bude uzavřen kapsovou knihou, původem z Číny 
a Japonska. Kapsová knižní vazba bude sestavena z dvoulistů papíru, které budou spojeny 
u volných konců prošitím do bloku. Kniha bude mít obálku z papíru a štítek.

Tab. XXIX. Časový harmonogram výuky řady instruktážních vazeb 
v kurzech knižní vazby na veletrhu Brak

vyučovací hodina semestr
1 sešitová vazba
2 sešitová vazba
3 harmoniková vazba
4 harmoniková vazba
5 motýlková vazba
6 motýlková vazba
7 kapsová vazba
8 kapsová vazba

Kurz byl určen pro širokou veřejnost, byl vhodný i pro rodiče s dětmi. Účastníci kurzu byli 
různého zaměření a věkových skupin, s rozdílnou úrovní předchozí zkušenosti s knižní 
vazbou. 
Kurz byl koncipován jako úvod do problematiky konstrukce vazeb. Cílem kurzu bylo před-
stavit různé varianty uspořádání knižního kompletu, spojení knižního bloku a připojení 
desek. Tyto vědomosti se měly stát inspiraci pro budoucí samostatnou práci. 
Obtížnost instruktážních vazeb byla zvolena tak, aby dovednostní nároky nenarušova-
ly koncentraci na problematiku konstrukce. Odpovídající nastavení úrovně složitosti se 
osvědčilo. Zhotovení celé řady instruktážních vazeb zvládli bez obtíží i účastníci, kteří ne-
měli s knižní vazbou žádnou předchozí zkušenost. 
Kurz knižních vazeb, byly anoncovaný pod sloganem „až se je naučíte, můžete si je snadno 
zhotovit i sami doma“. Tvořivá fáze nebyla součástí výuky. 
Účastníky těchto a podobných kurzů obvykle vyzýváme k další samostatné knihařské tvor-
bě. Při dalších ročnících akcí přinášejí vazby, které dokázali sami vyrobit. Na adjustacích 
je patrné, že si z kurzu odnesli základní povědomí o konstrukčních možnostech. Součástí 
výtvarného zpracování je i použití některých konstrukčních prvků.

Výuku instruktážní řady obsahují i kurzy na Knihexu nebo na Tabooku, vzhledem k pravi-
delné účasti zde však představujeme při každém ročníku pouze jeden prvek.
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Praktická výuka konstrukce na vyšší odborné úrovni proběhla v papírnictví Papelote, firmě, 
která se zabývá výrobou a distribucí notýsků, skicáků, sešitů a dalších výrobků z papíru. 
Návrháři Papelote s konstrukcí knižních vazeb jako s výtvarným prvkem běžně pracují. 
V kurzu byli seznámeni především se systematickým přehledem konstrukčních prvků.

Tab. XXX. Zkrácená forma výuky

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
a jejich uvedení do praxe

předmětem výuky je pře-
hled konstrukčních prvků

experiment - účinek zkrá-
cených forem výuky na 
povědomí o možnostech 
funkčního a výtvarného 
zpracování knižní vazby

kurzy budou i nadále 
určeny k propagaci výtvar-
né práce s konstrukcí vazby

5.6.8.7 Výuka knižní vazby bez praktického ověření 
- přednášky a ukázky

Výuka konstrukce knižní vazby zpočátku probíhala pouze praktickou formou. Praktická 
výuka spočívala ve zhotovení maket knižních vazeb. Ve školním roce 2014/2015 byla prak-
tická výuka obohacena o teoretický výklad. 
Od počátku byly instruktážní vazby do výukové řady řazeny podle posloupnosti jejich his-
torického vývoje (složitost konstrukce v průběhu historie narůstá) a podle místa jejich 
vzniku. 
Na úvod byly řazeny vazby dálněvýchodní, které skýtají četné ukázky neobvyklých kon-
strukčních prvků − vazba harmoniková, která obsahuje konstrukční prvek nastavení do 
délky, dále pak vazby motýlková a kapsová, které reprezentují spojení dvoulistů do bloku. 
Chlupová vazba byla do systému zařazena jako vzor simplifikace knižní vazby.
Vazby ze složek, které jsou typické pro západní kulturní okruh, byly uvedeny až v závěru 
instruktážní řady.
Knižní vazby jsou použity k demonstraci konstrukčních prvků. Výuka i teoretický výklad 
jsou věnovány nikoliv konkrétním vazbám, ale jednotlivým konstrukčním prvkům na nich 
použitým. 
Nově zařazený teoretický výklad přispěl k přehledné výuce konstrukčních prvků. Prvky jsou 
zobrazeny v jejich oborovém, výtvarném a technologickém kontextu.
K připojení a rozšíření teoretického výkladu docházelo postupně tak, jak přibývalo při pří-
pravě na výuku oborových znalostí. V současnosti jsou v instruktážní fázi výuky teoretický 
výklad a praktická výuka v rovnováze. Teoretický výklad probíhá za použití audiovizuálních 
prostředků (promítání ukázek historických vazeb, současných prací, instruktážních filmů 
apod.). 
Výrazová struktura výkladu se připojením teorie k praktické výuce značně zdokonalila. 
A to natolik, že se konstrukce knižních vazeb stala také předmětem samostatných teore-
tických přednášek. V Moravské Galerii v Brně byli posluchači seznámeni s celým spektrem 
konstrukčních prvků a s jejich historickým vývojem. Na Trienále knižní vazby v Benešově se 
přednáška týkala čínské kapsové knihy, součástí přednášky však bylo představení celého 
portfolia konstrukčních prvků.
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Tab. XXXI. Teoretická výuka

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
a jejich uvedení do praxe

praktická výuka bude dopl-
něna teoretickým výkladem

teoretická výuka přispěje 
k porozumění obsahu 
výuky

teoretická výuka a praktická 
výuka jsou v rovnováze

předmětem teoretické 
výuky je výklad konstrukč-
ních prvků v oborovém 
a výtvarném kontextu

k teoretické výuce jsou 
použity audiovizuální 
prostředky

Výňatek ze Zprávy o činnosti knihvazačské dílny VŠUP za rok 2015:

6. − 9. 2. 2015 Kurz pro veřejnost − začátečníci (workshop)
12. 6. 2015 Knihex 04 (workshop)
14. 6. 2015 Muzejní noc (workshop)
15. 6. 2015 Festival Belles Letres , workshopy na Festivalu literatury pro opravdové  
  booklovery (workshop)
16. − 17. 5. 
2015  Veletrh řemesel na Novoměstské radnici (workshop)
20. 6. 2015 Jan Hybner: Čínská knižní vazba (přednáška), Seminář Sdružení českých  
  knihařů, Benešov
4. 10. 2015 Tabook (workshop)
4. 11. 2015 Jan Hybner: Konstrukce knižní vazby Východu a Západu (přednáška) 
  Moravská galerie Brno
6. 12. 2015 Všumprumík (organizace prodejní výstavy studentských prací)
7. 12. 2015 Knihex 04 a 1/2 (workshop)
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5.6.9 Hodnocení výuky

Účinek výuky není znatelný ze zhotovených vazeb − není možno zjistit, zda navrhovaná 
metodika vede k vytváření výtvarně dokonalejších knižních vazeb − ty jsou v mnoha přípa-
dech podobné jako u ostatních vyučovacích metod. 
Můžeme pouze ověřit, zda výuka vede k pochopení logiky konstrukce vazeb a zda použití 
této logiky je příspěvkem ke tvůrčí práci.
 Ověřování porozumění obsahu výuky probíhalo dvěma způsoby:
1. porovnáním porozumění látce před výukou a po výuce ve vyučovací skupině, která se 
s problematikou knižní vazby ještě nikdy nesetkala
2. porovnáním porozumění obsahu výuky mezi skupinou, která prošla jinými formami vý-
uky a skupinou která prošla výukou prostřednictvím konstrukčních prvků.
K porovnávání plánovaných změn a účinků intervencí byly použity dotazníky. Výsledky 
testů byly zapracovány do změn ve výuce.

 
5.6.9.1 Ověření počátečních znalostí 
konstrukce knižní vazby

Pro zjištění efektivity kurzu bylo v úvodu studentům zadáno několik jednoduchých otázek, 
které se týkaly výchozích znalostí, se kterými vstupovali do kurzu knižní vazby. Výchozí 
znalosti byly porovnány se znalostmi nabytými v průběhu kurzu.

Tab. XXXII. Otázky ke zjištění výchozích znalostí

knižní vazba

knižní komplet

knižní blok

připojení obalu

Studenti první i druhé výzkumné skupiny (bez předchozích zkušeností i s předchozími 
zkušenostmi s knižní vazbou) vykázali podobné výsledky. Absolventi předchozích kurzů 
knižní vazby (např. studenti VŠUP) dovedli odpovědi lépe formulovat za použití relevant-
ních termínů.
Pojem „knižní vazba“ většinou studenti zmiňovali jako předmět, nikoliv jako proces. Defini-
ci pojmu odvodili na základě laické úvahy: „vazba je to, jak se prošívá blok papírů“, „knižní 
vazba jsou spojené listy v deskách“, „kniha jsou spojené listy s obálkou“, „knižní vazba je 
upevnění listů k sobě, svázané stránky do tvaru knihy“ apod. 
Někteří studenti (zejména absolventi kurzu vazeb V1−V8) se pokusili o použití odborných 
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Obr. 96. Odpovědi na otázky vstupního testu na VŠUP (nahoře) a na UHK (dole). 
Otázky se týkají pojmů knižní vazba, knižní komplet, knižní blok a připojení obalu. 
Studentské šprýmy na zadaná témata (zcela dole).



pojmů: „knižní vazba je spojení knižního bloku s obálkou“, „způsob jak se dávají dohroma-
dy listy papíru do jistého kompletu“, „spojení jednotlivých stran či dvoustran a následné 
spojení s obálkou“, „ knižní vazby máme měkké, polotuhé a tuhé“ atd.
Jindy již byla rovnou zmíněna funkce knihy: „slouží k ochraně obsahu knihy, vnitřních listů 
a reprezentuje obsah“ atd.
Mezi základními konstrukčními principy knižní vazby (sestavením knižního kompletu, jeho 
spojením do knižního bloku a připojením desek) byla většinou opomenuta základní fáze 
knižní vazby − organizace nosičů záznamu do knižního kompletu. Konstrukce knižní vazby 
je popisována např. jako: „blok, desky, sounáležitosti“, „blok a obálka“.
Pojem „knižní komplet“ studentům splývá s jinými významy. Za knižní komplet většinou 
studenti považují finální výrobek: „kompletní vazbu“, „vyhotovenou knihu“, nebo primární 
a sekundární artefakt spojený do jednoho celku: „blok plus desky“, „blok i obal dohromady 
svázaný“. Vyskytují se ale i odpovědi zcela zavádějící, např. „komplet knih“ nebo „obsah 
knihy, frontispis a listy knihy“. 
Pojem „knižní blok“ byl studentům bližší. Logicky odvodili, že jde o: „soubor spojených 
listů“, „část stránek svázaných do sebe“, „svazek stránek“ ap.
U pojmu „knižní blok“ byla obvyklá záměna konstrukčních principů (spojení do délky, spo-
jení do bloku a šití po složkách) za technologii spojení. Knižní blok byl proto obvykle popi-
sován jako „svázané, nebo slepené listy“, „štos listů se hřbetem − sešitý“, „listová část knihy, 
sešitá“, „listy svázané k sobě/slepené pomocí pruhu látky“.
Někdy jsou odpovědi v podstatě racionální, terminologicky však zcela chybné. Blok je lí-
čen jako „vnitřek knihy“, „složky nebo jednolisty bez obálky“, „obsah celý (všechny složky 
pospolu)“ apod.
„Připojení desek“ bylo nejčastěji odvozeno z osobní zkušenosti. Studenti, kteří absolvovali 
kurz vazeb V1−V8 připojení desek popisovali jako „přilepení obálky“ nebo „připevnění de-
sek pomocí předsádky“ apod. 
Mezi eventualitami adjustace chyběla „neúplná knižní vazba“, tj. nespojený knižní komplet, 
nespojený knižní komplet v obalu, knižní komplet spojený do knižního bloku bez obalu, 
apod.
Z uvedeného zjištění bylo zřejmé, že studenti sice mají o konstrukci knižní vazby před-
stavy, ty však vycházejí pouze z obecných praktických zkušeností a nejsou nijak utříděné. 
Při vlastní tvůrčí práci tak vycházejí z dosud realizovaných typizovaných prací, a nikoliv ze 
systematizované nabídky portfolia konstrukčních prvků.

5.6.9.2 Ověření očekávaných výstupů výuky

Výstupy výuky byly ověřovány porovnáváním výsledků studentských prací, hodnocením 
průběhu výuky a také ověřováním teoretických znalostí po absolvování kurzu.
Ověření teoretických znalostí bylo provedeno při závěrečné zkoušce (u studentů VŠUP) 
nebo zápočtovým testem (u ostatních). 
Zkouška sestávala z praktické a teoretické části.
Praktická část spočívala v hodnocení tvůrčích úkolů. Výsledné práce byly hodnoceny jed-
nak z funkčního a estetického hlediska a jednak, a to zejména, z hlediska porozumění pro-
blematice konstrukčních prvků. Součástí praktické části zkoušky byla diskuse o zapojení 
konstrukčních prvků do výtvarného a funkčního zpracování předložených vazeb.
Teoretické znalosti byly zjišťovány ústně i písemně.
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Ve školním roce 2013/ 2014 a 2014/2015 byly vědomosti ověřovány testem. Tento test 
byl určen nejen k porovnání výchozích znalostí s výslednými, ale i k podrobnému zjištění 
všech nabytých výchozích vědomostí. Kromě základních otázek obsažených ve vstupním 
testu (co je to: kniha, knižní vazba, knižní komplet, knižní blok), byly v testu i otázky, které 
navazovaly na obsah výuky v průběhu celého školního roku. 

V průběhu ověřování znalostí bylo použito více variant testů tak, aby odpovídaly aktuální-
mu obsahu výuky a jeho formulaci.
Otázky se většinou týkaly znalostí konstrukce knižní vazby, některé z nich se týkaly re-
kapitulace látky z prvního ročníku (otázky materiálu nebo jiné technologické problémy). 
Dotazy byly formulovány tak, aby při jejich kladení, zodpovídání a vyhodnocování došlo 
k opakování učiva a upevnění znalostí. Zkouška se tak stala integrální součástí výuky.
Zkouškové otázky byly předloženy ke zpracování grafickou formou (technickým nákre-
sem, obrázkem), protože vyjádření obrazem je více vlastní studentům výtvarných oborů.

Tab. XXXIII. Otázky ke zjištění získaných znalostí (tabulka pokračuje na s. 207 a 208)

Co je to: 

kniha

knižní vazba

knižní komplet

knižní blok

Jak je vymezen plošnou hmotností (g/m2) papír, karton a lepenka?

Nakresli schéma uložení vláken u papíru s úzkou a u papíru s širokou dráhou.

Nakresli schéma změny velikosti papíru a textilie po navlhčení 
(vzhledem k osnově a útku).
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Nakresli schéma 
knižního kompletu 
složeného:

z jednotlivých listů

z dvoulistů řazených vedle sebe

ze složek

Definuj jiné možnosti sestavení knižního kompletu

Nakresli schéma 
spojení knižního 
bloku:

nastavováním jednotlivých listů do délky

spojení jednotlivých listů do bloku

spojení dvoulistů s ohybem ve hřbetu do bloku

spojení dvoulistů s ohybem u přední strany do bloku

šitím jedné složky

šitím více složek

šitím složek do bloku

načrtni jiné možnosti spojení knižního bloku
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Nakresli a pojmenuj 
způsob sestavení 
knižního kompletu 
a spojení knižní-
ho bloku u těchto 
tradičních knižních 
forem:

příklad: evropský středověký kodex − složky, šití po složkách

indické pothi z palmových listů nebo čínské papírové pothi

školní sešit

egyptský papyrový svitek

telefonní seznam Zlaté stránky

čínský vícevrstvý svitek z Dunhuangu

fotoalbum po babičce svázané točenou šňůrou

čínská a japonská harmoniková nebo třepetavá vazba

Sandtnerová: Kuchařka

japonská a čínská třepetavá vazba

dětské listové leporelo

čínská motýlková vazba

koptská vazba

šitá kapsová vazba ( japonská, čínská nebo korejská)

Co je to: obálka

desky

potah

přebal

předsádka

přídeští

Nakresli systém 
spojení bloku 
a desek

u nasazované vazby

u zavěšované vazby

při volném vložení bloku do obalu

Co je to neúplná knižní vazba?
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Obr. 97. Ukázky vyplnění závěrečného testu (obrázek pokračuje na s. 210)
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5.6.9.3 Porovnání vstupních a výsledných znalostí

Jak vyplynulo ze závěrečných testů, v porozumění obsahu výuky byly učiněny pokroky. 

Odpověď na obecnou otázku („Co je to kniha?“) neměla jednotnou formu. Studenti tvořili 
vlastní definice: „objekt určený k přenosu informací“, „neperiodická tiskovina sestavená 
v knižní blok a připojená ke knižním deskám“, „vytištěný text, svázaný v konstantní formě“, 
„souhrn informací na papíru v knižní vazbě“, „nosič plošné informace“, apod.). Na vágní 
nebo nepřesné definici se podepsalo to, že základní pojem „kniha“ nebyl dostatečně dis-
kutován ve výuce. 
Malým vítězstvím výuky (pouze v některých případech) byla naproti tomu definice pojmu 
„knižní vazba“ konstrukčními principy: „knižní vazba je výsledek tří procesů: 1) knižní kom-
plet, 2) knižní blok, 3) přidání desek ke knižnímu bloku“
Pojem sestavení knižního kompletu byl na rozdíl od vstupního testu pochopen správně. 
Někteří studenti dokonce zobrazili obě varianty organizace dvoulistů − ohyby do hřbetu, 
ohyby k přední straně. 
Rozlišení knižního kompletu sestaveného ze složek na jedno a více složkový se naopak 
obvykle v odpovědích nevyskytovalo. 
Jako „jinou možnost“ sestavení knižního kompletu uváděli studenti často „harmoniku“. 
Zmínka o harmonice jako mimořádné variantě uspořádání knižního kompletu (vedle stá-
vajících) iniciovala úpravu obsahu učiva a uvedení pojem „vícelist“ mezi možnostmi uspo-
řádání knižního kompletu. Nově tak může být knižní komplet sestaven z jednotlivých listů, 
dvoulistů a složek (nejčastější způsoby uspořádání knižního kompletu) nebo i z vícelistů 
(trojlistů, čtyřlistů atd.).
Nakreslit schéma spojení knižního bloku studentům usnadnil přehled dotazovaných kon-
strukčních možností. Většina respondentů vyplnila dotazník správně, někteří tápali v po-
pisu „spojení do bloku“ a zakreslili například spojení dvoulistů do bloku jako jejich spojení 
šitím ve hřbetě podle vzoru šití po složkách. 
Problematickým jevem zůstalo rozlišení pojmu „knižní blok“ a „spojení do bloku“. Formu-
lace odpovědi často zněla ve smyslu: „Blok může být spojen šitím nebo lepením“. Podstatu 
spojení do bloku − vazbu vedle sebe řazených nosičů na jejich vnějších plochách − téměř 
nikdo mezi odpověďmi neuvedl. 
Tento nedostatek je příčinou dalšího hledání formulace výrazu tak, aby došlo k výraznější-
mu rozlišení obou pojmů. „Spojení do knižního bloku“ bude nadále definováno jako kon-
strukční fáze a „spojení do bloku“ jako jedna z možností provedení této fáze. „Šití nebo 
lepení“ bude zmíněno jako technologický způsob „spojení do bloku“.
Šití po složkách bylo naopak zobrazeno vždy správně. Studenti se s knihou šitou po slož-
kách v minulosti již několikrát setkali (při nácviku polygrafických vazeb například ve formě 
vazby V4, V5, V7 a V8) a v kurzu konstrukce knižní vazby znovu.
Při zodpovídání dotazu na různé typy obalu si vedli dobře grafici, kteří mají zkušenost 
s výtvarnou úpravou obálek pro brožury i tuhé vazby, studenti z ostatních oborů 
v problematice poněkud tápali. Ve výuce jsme pracovali se všezahrnujícím pojmem 
„obal a jeho připojení“, do budoucna by tedy výuka měla být rozšířena o podrobný popis 
různých variant obálek a desek. 
Definici zavěšení a nasazení obalu zvládli studenti dobře, protože byla (zejména teoretic-
ky) několikrát akcentována ve výuce. Naopak, možnost volného vložení do obalu a neúpl-
né knižní vazby byla často pomíjena.
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Nová definice rozdělení konstrukčních možností připojení obalu, uvedená na s. 83, vyply-
nula ze zkušeností z praktické výuky. Nově (od roku 2016/2017) budou možnosti připoje-
ní obalu vyučovány takto: připojení obalu na spojený knižní blok, připojení obalu současně 
se spojením knižního bloku a volné vložení bloku do obalu (blok není s obalem pevně 
spojen). „Nasazení“ a „zavěšení“ jsou nově podřazeny variantám připojení obalu 1 a 2.

5.6.9.4 Ústní zkouška

Ve školním roce 2015/2016 jsme přistoupili k vyhodnocování znalostí z výuky ústní zkouš-
kou. Důvodem bylo rozšíření obsahu výuky předávaného teoretickým výkladem a také 
snaha o hlubší interakci učitele s žákem během ověřování znalostí. Slavík (2004, s. 208) 
vyzývá k tematizování zážitků z tvorby a výchovného využití jejich formulace: „To znamená 
postarat se o to, aby výzva „Zkus hrát“, byla následována otázkou „Jak se ti hrálo?“

Předmětem zkoušky byly otázky oborového kontextu (např. historický vývoj jednotlivých 
konstrukčních principů), výtvarného kontextu (úvaha nad možnostmi použití konstrukční-
ho principu při výtvarném zpracování knižní vazby ap.) i technologické znalosti.

K ústní zkoušce byly vypracovány otázky. Jejich jednoduchá formulace nejlépe odpovídá 
obsahu výuky.

Tab. XXXIV. Otázky k ústní zkoušce

jednotlivý list

dvoulist

složka

nastavení do délky

spojení do bloku

šití po složkách

připojení obálky

Ústní zkouška se nakonec vyvinula do plodné a oboustranně obohacující diskuse o všech 
otázkách konstrukce knižních vazeb.
Týkala se: 1. rekapitulace základních pojmů, přehledu konstrukčních principů, 2. oborové-
ho kontextu zvoleného konstrukčního principu, 3. úvahy nad výtvarným kontextem kon-
strukčního principu, demonstrace konstrukčních principů na tvůrčích úkolech.

Pokud se týče samotných konstrukčních znalostí, závěrečné zkoušky opět ukázaly na kom-
plikace při rozlišování pojmu „spojení knižního kompletu do knižního bloku“ (druhá fáze 
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knižní vazby) od pojmu „spojení do bloku“ (ve smyslu spojení jednolistů nebo dvoulistů 
z boku). Z nepochopení se v jednom případě dokonce vyvinula v zásadě správná, avšak 
logiku konstrukčních principů míjející formulace „knižní komplet je možno spojit do knižní-
ho bloku těmito způsoby: lepením nebo šitím“.

Tab. XXXV. Ústní zkouška

předpoklad hlavní sledované výstupy navrhované změny
a jejich uvedení do praxe

součástí výuky bude ověřo-
vání znalostí (testem nebo 
ústní zkouškou) 

test / zkouška ukáže rozdíl 
mezi výchozími a získanými 
znalostmi, prověří výsledné 
znalosti po výuce

zkouška bude provedena 
ústně 
bude závěrečnou rekapi-
tulací znalostí i kolegiální 
diskusí

jejím účelem bude zjistit 
celkovou úroveň porozu-
mění obsahu − objektivní 
znalosti i subjektivní názor 
studentů na problematiku 
konstrukce knižní vazby

5.6.9.5 Prezentace výsledků tvorby na veřejnosti - výstavy 
studijních prací, soutěže

Hodnotícím kritériem úspěšnosti výuky se může stát také sám produkt tvořivosti.
Podle Heleny Hazukové má „produkt jako kritérium tvořivosti ve srovnání s jinými hledisky 
výhodu „samostatné existence“. Je objektivně měřitelný a lze jej podrobit kvalitativní ana-
lýze (2010, s. 31).“ 
Měřítkem výsledků výuky může za těchto okolností být také prezentace produktů − výsled-
ků práce na veřejnosti a jejich ohodnocení v soutěžích. 
Např. studenti VŠUP pravidelně vystavují svou knižní tvorbu na výstavě klauzurních a se-
mestrálních prácí Artsemestr, která se koná vždy po ukončení semestru a ohodnocení zá-
věrečných prací. 
Kromě toho se pravidelně účastní v oborových soutěžích, jako je např. Nejkrásnější kni-
ha roku, Grafika roku ap. Svoje práce prezentují na prodejních výstavách (Designblok, 
Všupshop atd.)
Vystavené a soutěžní práce jsou výsledkem úsilí studentů a celého týmu jejich pedagogů, 
proto je nelze považovat za měřítko výsledků knihařského školení. Kurz knižní vazby, včet-
ně výuky prostřednictvím výtvarných prvků, však může být skromným příspěvkem k celko-
vému úspěchu prací. 
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V kalendářním roce 2015 byly studenti a čerství absolventi knihařských kurzů 
oceněni v následujících soutěžích:

Nejkrásnější kniha roku, Cena SČUG HOLLAR
Alžběta Zemanová: Sůva 

Top Fedrigoni Award 2014/2015
Kateřina Šachová (absolventka VŠUP): Deníky Papelote 2015

Nadační fond Miroslava Šaška, soutěž obrazová dětská kniha
Alžběta Zemanová: P. jede na prázdniny
Dora Dutková: bez názvu
Tereza Říčanov: Psí knížka
Eva Maceková, Mikuláš Brázda: Krutoraketa doktora Lutro−Futra
Magdalena Rutová, Jan Trakal: Pulitzerova dcera
Magdalena Rutová, Jan Čumlivski: Láska
Jindřich Janíček: William a Meriwether

Zlatá stuha, soutěž v česká sekci IBBY, Památníku národního písemnictví, 
Obce překladatelů a Klubu ilustrátorů dětské knihy - knihy pro mladší děti - 1. cena 
František Havlůj (absolvent kurzů VŠUP): Ferdinande! 
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Obr. 98. 
Konstrukční 
znalosti 
a dovednosti 
mohou být 
využity 
při řešení 
semestrálních 
a klauzurních 
úkolů
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Obr. 99. Klauzurní a semestrální práce 
studentů jsou pravidelně prezentovány 
na výstavách, soutěžních přehlídkách 
a prodejních akcích. Kritériem hodnocení 
výsledků výuky se může stát také zájem 
veřejnosti o vystavené předměty.
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5.6.9.6 Doporučení pro učitele knižní vazby

Stále je potřeba mít na mysli, že proces, kterému říkáme výuka, není proces jednosměrný, 
že jde o vzájemnou spolupráci, která předpokládá zájem obou stran. 
Součástí vyhodnocení výuky by proto měla být nejen kritika žáků, ale také sebereflexe prá-
ce učitele. V závěru stati proto uvádíme několik poznatků, které vyplynuly z konfrontace 
s výukou prostřednictvím konstrukčních prvků a mohly by být doporučením pro učitele 
knižní vazby:

1. Pedagog vystupuje jako iniciátor úkolů a zároveň, vzhledem k náročnosti úkolů, jako 
korektor návrhů, zejména pokud se týče použitých technologií a funkčnosti předmětu. 
Společná práce na projektu vede ke vzájemnému poznání postojů učitele a žáka (zpravidla 
je interakce s žákem také obohacením poznatků učitele):
 „Kdykoliv používám výraz student, mám na mysli ty, kteří nepřestávají zkoumat to, co dě-
lají, a nikdy se nepřestávají ptát proč (N. Potter: Co je to design?. In Pachmanová, 2005, 
s. 40).“
Výběr tématu a přístup pedagoga zajišťují studentům volný přístup k výtvarnému vyjad-
řování, zadání a korektura nejsou striktní, takže svobodný přístup k tématu odkrývá nové 
souvislosti práce na projektu. 

2. Volba výtvarných technik vychází vstříc výrazovým požadavkům projektu. Obsah projek-
tu je podstatnější než jeho rozsah. Forma výuky je volena tak, aby obtížnost realizace byla 
úměrná podstatě sdělení.
Součástí projektového vyučování je motivační proces. Hlavním motivačním stimulem vý-
uky by mělo být uspokojení z pochopení problematiky konstrukčních prvků. Nový pohled 
na perspektivy práce s konstrukcí knižní vazby by měly žáka motivovat k využití znalostí při 
tvořivé práci.

3. Postavení učitele v procesu tvůrčí práce klade zvýšené nároky na jeho pedagogické 
schopnosti.
V první fázi výuky, kdy má učitel za úkol vysvětlit pravidla konstrukce, se opírá především 
o svoji odbornost a schopnost formulovat obsah. Metodický postup je založen na názor-
nosti výuky, zejména na spojení názorné ukázky se slovním výkladem. 
Cílem výuky je osvojení pojmů, kterých je užito k formulaci. Osvojované vědomosti by měly 
mít souvislost s předchozími poznatky, měly by být předkládány v logickém pořadí a měly 
by na sebe organicky navazovat.
V druhé fázi výuky je úkolem učitele především vytvořit přirozené tvůrčí prostředí a moti-
vovat žáky k činnosti.
Zásah do tvůrčího procesu vyžaduje od pedagoga vysokou míru citlivosti a empatie. „Pro 
rozhodování v situacích výuky je důležité zjištění, že kreativizační děj je velmi labilní a citlivý 
k podmínkám. Nelze vynutit, ale můžeme ho podněcovat a vytvářet pro něj příznivé klima, 
popř. ho urychlovat. Pozitivní úlohu v tvořivých procesech sehrává nejen představivost, 
fantazie, divergentní myšlení, ale také hravost a týmová práce. Nevhodnými zásahy je mož-
né naopak vznik kreativizačního procesu vůbec neumožnit, jeho průběh tlumit, nebo zcela 
zrušit (Hlavsa, 1981, s. 41).“ 
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Obr. 100. Úlohou učitele je vytvoření příznivého klimatu pro tvůrčí proces. 
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4. Na počátku vyučovacího procesu by měl pedagog zaujmout studijní tým předložením 
učiva jako aktuálního problému určeného k řešení. „Účelné je formulovat co nejvíce otá-
zek: vyjadřují problém z několika hledisek, vystihují dílčí části složitého problému, pomáha-
jí rozlišit známé od neznámého, usnadňují nalezení něčeho, „čím začít“, „čeho se zachytit“ 
na začátku řešení (Čáp, 1980, s. 234).“ Tvůrčí prostředí podněcuje formulace většího po-
čtu nápadů, návrhů, hypotéz řešení.

5. Na motivaci příznivě působí, když je úloha řešitele svěřena studentovi. Učitel by měl zá-
měrně zůstávat v pozadí dění. Měl by iniciovat produkci nápadů. Produkci nápadů by měl 
oddělovat od jejich kritického hodnocení. Případné korektury by měl dělat spíše rozvíjením 
nápadů než celkovými zásahy do koncepce, zásah do průběhu tvůrčího procesu by měl 
být proveden spíše v intencích původního návrhu, než přebudováním celého projektu.
Na druhou stranu by zásahy do výtvarného procesu neměly být skryté vědomému náhledu 
studentů. Slavík zmiňuje (1990, s. 126) „paradox řízení“, kdy zdánlivá neřízenost výtvar-
ných operací skrývá před žáky i učiteli možnost vědomé regulace výtvarných zásahů.

6. Úkoly, které učitel zadává, by měly být přiměřené schopnostem žáků (také při hodno-
cení je třeba také zohlednit dosud omezenou zkušenost studentů s problematikou knižní 
vazby). K řešení úloh by měli mít studenti k dispozici přehled dosavadních údajů a mož-
nost získání dalších. To je úlohou především instruktážní fáze výuky. Zpracování tvůrčích 
úkolů vychází ze znalosti portfolia konstrukčních prvků. 

7. Pohled na skutečnost skrze dosavadní úzus je často překážkou v nalezení tvůrčího ře-
šení. Výuka by měla směřovat k překonání konvenčního pohledu na jevy. „Výchovné řízení 
je zvláštní tím, že jeho cílem je „popření sama sebe“. Má totiž směřovat k osamostatnění 
řízeného objektu − žáka (...) (Slavík, 1990, s. 125).“
Student by měl na základě zadání navrhnout způsob užití předmětu, jeho funkce a výtvar-
né řešení sám. Optimální prožitek z tvorby je charakterizován jako „autotelická aktivita“ 
(z řeckého auto − sám, telos − cíl). tedy činnost, která sama v sobě zahrnuje vlastní 
cíl a motivaci pro konání a kdy jiný možný zisk je druhotný (Kesner, 2000, s. 115). 

8. Důležitou součástí podněcování kreativity jsou ale také sociální momenty učení. K řešení 
problémů můžeme využít např. také diskusi ve skupině nebo spolupráci odborníků. 
Motivací je úspěch v činnosti. V podmínkách výuky knižní vazby je příhodnou motivací 
pozitivní hodnocení práce před ostatními nebo pozitivní hodnocení samotného výrobku. 
Student by měl mít pocit, že jeho činnost má nějaký smysl. Konečný výsledek práce a zís-
kaná zkušenost by měla mít souvislost s jeho profesní perspektivou.
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6 Závěr
 
Změny v současném pojetí estetiky knižní adjustace, kdy se konstrukce stává jednou z dů-
ležitých složek výtvarného zpracování, vyžadují nový přístup k výuce knižní vazby.
Nauku o konstrukci lze pojmout různými způsoby. Obvyklým způsobem výuky je nápodo-
ba podle předloženého vzoru − výroba typizovaných výrobků s důrazem na pěstování do-
vednosti. Tato forma je vhodná ke školení těch, kteří pracují s knihou jako s unifikovaným 
předmětem.
Pokud chceme s konstrukcí knižní vazby pracovat tvůrčím způsobem, musí být výuka na 
předání poznatků o konstrukci soustředěna. Úsilí o zdokonalení výuky by však nemělo 
probíhat napodobováním nepřeberného množství konstrukčních vzorů. Tímto způsobem 
bychom se ocitli zpět u ikonografické výuky.
Výuka by měla vycházet ze systematizované výuky konstrukčních znalostí.
Přesvědčení o nutnosti systematizace výuky konstrukce nás vedlo k vytvoření nové meto-
diky výuky knižní vazby. 
Snaha o změny ve způsobu výuky knižní vazby je výsledkem epistemiologické podvojnosti 
učitelské praxe. Jak uvádí Slavík (2009 s. 15), učitel se pohybuje mezi ontodidaktickou 
a psychodidaktickou dimenzí svého oboru, neboli mezi svými oborovými znalostmi a mezi 
potřebou tyto znalosti formulovat a předat ve výuce. Podobně i v našem případě se nápad 
na vytvoření nové metodiky zrodil v důsledku nashromáždění nových poznatků o kon-
strukci knižních vazeb a potřeby konstruovat význam. K vypracování metodiky jsme také 
cítili dostatečnou kompetenci. 
Cestou k utváření nové metody výuky byla metoda akčního výzkumu, která umožňovala 
poznatky o jevu a procesu v edukační realitě ověřit v praxi a zpětně implementovat do 
procesu výuky. 
Výsledkem tohoto procesu se stala metodika založená na řadě konstrukčních a výtvarných 
úloh.
Výukou metodické a tematické řady vybraných vazeb jsou nejprve předávány poznatky 
o základních konstrukčních prvcích knižní vazby. Na základní instruktáž o nástrojích tvorby 
navazuje fáze tvořivá. Formou tvořivých konstrukčních úkolů sestavených do srovnávací 
řady jsou prakticky vyzkoušeny vzájemné kombinace konstrukčních prvků.
Cílem výuky metodou konstrukčních prvků je:
1. iniciovat uchopení konstrukce jako jednoho z možných výtvarných prvků knižní vazby,
2. představit konstrukční možnosti jako systém s vnitřní logikou, 
3. inspirovat k použití portfolia konstrukčních prvků při tvořivé práci s konstrukcí knižní 
vazby.
Výsledkem nové metodiky výuky by měl být impuls ke kreativní práci s konstrukcí knižní 
vazby a konstrukce by se měla stát funkčním a estetickým prvkem knižní adjustace. Užitých 
a estetických hodnot knižní vazby je docíleno vhodnou kombinací a modifikací konstrukč-
ních prvků. 

Práce na nové metodice probíhala v několika fázích. Prvním krokem bylo stanovení funkč-
ního a výtvarného potenciálu konstrukce knižní vazby. Výzkumem dostupných vazeb 
z rozličných historických období a civilizačních okruhů jsme dospěli k substanci konstruk-
ce. Analyzovali a definovali jsme základní konstrukční prvky. Tyto prvky jsme následně sys-
tematicky sestavili podle jejich vnitřní logiky do portfolia − přehledu konstrukčních prvků.
Toto portfolio je nyní nabídnuto k artikulaci knižní adjustace. 
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Inspirace pro výuku prostřednictvím výtvarných elementů přichází z pedagogiky Bau-
hausu, kde se „konstrukce sestavená z jednotlivých částí stává výtvarným vyjadřovacím 
prostředkem“ (Drosteová, 2007, s. 32). „Prvky jsou jednoduše definované a umožňují 
množství variant kombinace (Drosteová, 2007, s. 36).“ Výsledný produkt vzniká syntézou 
jednotlivých prvků − jejich sestavením do funkčního a estetického celku. 
První část popisu metodiky se týká obsahu výuky. Učivem jsou zejména poznatky o kon-
strukci knižní vazby, základní dovednosti při sestavování konstrukce knižní vazby, způsoby 
a modely řešení problematiky konstrukčních prvků.
Výuka prvků je „předškolou“ tvůrčího procesu. Předpokladem úspěšné výuky výtvarné řeči 
konstrukčních prvků je jejich členění, řazení a uspořádání. „Prvky výtvarné řeči jako bod, 
linie, plocha, barva, šerosvit, objem, rovnováha, atd. a zacházení s nimi se stávají jádrem 
výtvarné výchovy na profesionálně zaměřených školách (Uždil, 1974, s. 38).“ Prvky jsou 
představeny v oborovém a výtvarném kontextu.
Ze znalosti portfolia konstrukčních prvků vychází další fáze výuky − kreativní. Tvořivá fáze 
výuky navazuje na znalost konstrukčních prvků. Studenti, vybaveni „portfoliem“ prvků, se 
pouštějí do vlastní konstrukční práce. Prvky používají jako díly stavebnice. Jejich kombi-
nací, seskupováním a spojováním se pokoušejí dosáhnout invenčního řešení konstrukce 
knižní vazby. 
Cílem výuky je použití funkcionálních prvků při výtvarném zpracování knižní vazby. Pro 
nácvik výtvarné práce s konstrukcí knižní vazby jsou použity tematické úlohy inspirované 
metodami projektového vyučování. 

Navrhovaná metodika výuky byla ověřována v praxi. 
Metoda výuky prostřednictvím konstrukčních prvků se uplatnila ve výuce knižní vazby na 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové, v kurzech knižní vazby pro zahraniční studenty pro-
gramu Visual Art a Erasmus na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, v kurzech pro studenty 
grafického oboru Univerzity Hradec Králové, ve výuce studentů výtvarné výchovy a stu-
dentů Erasmu na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Prvky této metody byly prezen-
továny na workshopech, v kurzech pro veřejnost, při teoretických přednáškách a dalších 
příležitostech.

Učitelský výzkum je založen na sběru dat o fungování zkoumaného systému. Na základě 
získaných poznatků docházelo ke změnám a úpravám v obsahu i formě výuky. Tyto úpra-
vy proběhly v relaci ke stanoveným záměrům a cílům. Implementace změn vycházely ze 
společně formulovaných hypotéz, zároveň však také z praktických problémů výuky. Proces 
zpracování dat, plánování dalších akcí a jejich ověřování v praxi probíhal po dobu čtyř let.
Jeho součástí mj. bylo:
1. stanovení cíle výuky (formulované v anotaci předmětu)
2. určení prerekvizit předmětu 
3. sestavení studijní skupiny a vytvoření podmínek pro výuku (technického zázemí výuky)
4. stanovení pedagogických zásad výuky a vytvoření speciálních pedagogických zásad pro   
    výuku knižní vazby
5. formulace požadavků na funkci a estetiku knižních vazeb, které jsou zhotovovány 
    ve výuce
6. uspořádání učiva do výukových řad
7. testování různých forem výuky
8. vytvoření systému ověřování počátečních a předpokládaných výstupních znalostí
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Konečná podoba metodiky vycházela také z hodnocení výsledků výuky. Předmětem hod-
nocení byly jak samotné studijní práce, tak testy a pohovory (zkoušky), kterými byly ověřo-
vány teoretické znalosti studentů a i samotný proces, který vedl k realizaci tvůrčích úkolů. 

Výsledky pozorování byly zároveň odpovědí na výzkumnou otázku, zda navrhovaná me-
todika povede ke zkvalitnění výuky knižní vazby. V závěru práce můžeme konstatovat, že 
výsledky práce studentů, kteří byli vyučováni metodou „konstrukčních prvků“ jsou srovna-
telné s výsledky studentů ostatních výukových pracovišť. 
Zaznamenali jsme však výrazný posun v přístupu ke zpracování kreativního úkolu. Studen-
ti, kteří absolvovali výuku prostřednictvím konstrukčních prvků, pracují s konstrukcí knižní 
vazby uvědoměle, vycházejí ze znalosti výchozích předpokladů, nenapodobují, ale vědomí 
podstaty věci využívají k hledání nových invenčních postupů. 
Nejvýznamnějším přínosem nové metodiky je důraz na kreativní uchopení konstrukce 
knižní vazby při výtvarném zpracování knižní vazby. V portfoliu konstrukčních možností 
studenti dostali nový nástroj k tvořivé práci při řešení funkčních i estetických náležitostí 
knižní vazby. Jak tento nástroj v budoucnu využijí, je již jen na nich samotných.

.
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