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ABSTRAKT 

 

 Bakalářská práce se zabývá stručnou historii knihy, mapuje česká nakladatelství a 

jejich produkci. Komparuje jednotlivé publikace leporela a knih věnující tématu domova. 

Sumárně postihuje žánr leporela jako média knihy, výtvarného projektu s dětmi a jako 

doplňkového výukového materiálu a jeho paralel. Didaktická část uplatňuje téma leporela v 

praxi a zohledňuje cíle a výstupy RVP. Výtvarná část je sevřený soubor autorských leporel 

navazující tematicky na didaktickou část. 
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ABSTRACT 

 

 The bachelor thesis covers a brief history of a book, maps the current publication 

houses in Czechia and their production. It compares particular accordion books and 

publications focused on the theme of Home. In summary it covers the genre of accordion 

book - as a book medium, in an educational art project with children and as a complementary 

educational material with its parallels. The Didactic part uses the subject of accordion book 

in educational practice and takes into account the goals and the expected outputs defined in 

RVP (framework educational plan). The Artistic part of the thesis presents a set of authorial 

accordion books, following the topic examined in the Didactic part. 
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Úvod  

Předkládaná bakalářská práce Leporelo jako specifický žánr pro děti a mládež se 

zabývá celkovým pohledem na leporelo jako na médium, které představuje nejen dětskou 

knihu, ale také umělecké dílo, didaktickou pomůcku a nástroj, který se dá využít ve výtvarné 

výchově. Text je živý, kapitoly jsou mezi sebou provázané a jsou mezi nimi vložené 

rozhovory s osobnostmi, který se tomuto médiu věnují. 

Teoretickou část otevírají medailonky autorů, Jana Hybnera, Nikoly Logosové, 

Karen Kunc a Martina Krkošky, se kterými jsem vedla rozhovory. Jejich přínosná slova jsou 

vložena ke kapitolám, které mě motivovaly k jejich oslovení. Zajímala mě nejen jejich 

tvorba, ale také jejich pohled na dětskou literaturu a knihy, které měly vliv na ně samotné. 

Dále se v této části věnuji vymezení názvu leporela, jeho původu, historii literatury věnované 

dětem a subjektivně nejvýznamnějším dílům české produkce. S tím se pojí průzkum 

primárně tuzemského trhu a jeho analogie v zahraničí. Kvality malých nakladatelství jako 

jsou Baobab, Běžíliška a Meander, výrazně přesahují ta velká komerční a nabízejí bohatou 

nabídku na zpracování, formy a žánry. Hlavním téma, kterému jsem se věnovala i v 

didaktické a praktické části je dům a domov. Tento námět je v literatuře pro děti a mládež 

oblíbeným, proto jsem připojila kapitolu s příklady. 

 Zajímala jsem se o využití leporela jako didaktické pomůcky při výuce nejen 

výtvarné výchovy. Inspirovalo mě to k hledání jeho paralel doplňkových výukových 

materiálů, které nejsou používané tak běžně, jako například pracovní sešity a listy. Cílem 

teoretické části bylo poskládat široké pole leporela, jak ho známe a jeho potenciálních 

využití. 

 V didaktické části je kladen cíl vymyslet a realizovat projekt, který bude 

aplikovatelný v distančním prostředí nejen zájmového kroužku, ve kterém byl realizován, 

ale také do školní online výuky. Projekt navazuje na očekávané výstupy Rámcově 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Návrh pracuje s domovem jako s 

prostředím, které je nám během dálkového vzdělávání nejbližší a využívá ho jako nástroj 

pro znovuobjevení zajímavých zákoutí našich domů.  
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Třetí – praktická část, představuje tvorbu dvou autorských leporel. První reprezentuje 

domy a domovy skrze vlastní ilustrační vyjádření a svojí formou navazuje na didaktickou 

část. V obou případech je zde leporelo využito jako objekt ideální pro výstavu a prezentaci. 

Druhé leporelo je sebraným souborem fotografií a kreseb představujících sto významných 

niterních míst poskládaných do pravidelné dlaždicové mozaiky. Obě díla jsou subjektivní 

interpretací tématu a pracují s genius loci.
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Teoretická část 

1. Rozhovory 

Práce je protkaná výňatky z polostrukturovaných rozhovorů osobností, které mají co 

do činění s leporely, každý z nich ale jiným způsobem. Ač jsou jejich práce rozdílné, líbí se 

mi jejich shoda na hravosti formátu a ideálnosti média pro osobitou tvorbu. Rozhovory 

probíhaly osobně (JH, NL) a emailovou formou (KK, MK) během jara 2021. Z uvedených 

medailonků vyplývají důvody, proč jsem respondenty oslovila, Jana Hybnera jako mistra 

knižní vazby, Nikolu Logosovou jako mladou oceňovanou ilustrátorku, Karen Kunc jako  

umělkyni a Marina Krkošku jako ilustrátora a grafika. 

 Jan Hybner (JH) je knihař a pedagog, vede Dílnu knižní vazby na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové v Praze. Je zakladatelem Přítelíku, časopisu studentů věnujících se 

leporelu. Je také autorem několika knih věnující se knižní vazbě a zprostředkování jejích 

technických náležitostí studentům i široké veřejnosti. 

 Nikola Logosová (NL) je mladá ilustrátorka, která vystudovala Ateliér ilustrace pod 

vedením Juraje Horvátha na UMPRUM. Se svými ilustracemi již doprovodila několik 

dětských knih vydaných pod nakladatelstvím Meander, Baobab, Běžíliška, Host nebo 

Pikola. Pracovala také na výtvarné části programu pro děti České filharmonie. Za svoji práci 

získala několik ocenění, například Zlatou stuhu v roce 2019, 2014. V roce 2017 se umístila 

na předních příčkách Nejkrásnější knihy roku, 2020 byla vyhlášena ilustrátorkou roku v 

soutěži Czech Grand Design. Díky poslední zmiňované ceně si Nikola plní svůj sen a na 

vlastní pěst připravuje knihu Velký ilustrovaný atlas světa. 

Karen Kunc (KK), věděla, že bude umělkyní již před začátkem školní docházky. To 

ji dávalo smysl v jejím směřování, nacházení identity a odhodlání. Její umění je silně 

inspirováno přírodou a ztělesněnou lyrickou abstrakcí, vyjádřenou ve výrazných barevných 

dřevořezech a v autorských knihách různých tvarů a velikostí. Často v její práci vidíme 

využití specifik leporela jakožto pevně stojící instalace. Americká grafička, knihařka a 

typografka je také učitelkou. Profesorkou umění byla přes 42 let, naposled vedla ateliéry na 

Lincolnské Univerzitě v Nebrasce. Nyní se věnuje workshopům a akcím v Constellation 

Studios. Říká, že její silná stránka je individuální spolupráce se studenty, kde se může 
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ztotožnit s jejich uměleckými rozhodnutími a problémy, a nabídnout analýzu a možnosti, 

kde řešení problémů se stane výzvou.1 

Martina Krkošku (MK) přivedl k ilustraci osud. Už jako malý se sestrou ilustroval 

komiksy. Ze studia elektroenergetiky přesedlal na Střední školu uměleckoprůmyslovou v 

Uherském Hradišti na propagační grafiku a poté pokračoval na VŠUP do Ateliéru knižní 

ilustrace Jiřího Šalamouna, následně Juraje Horvátha a do Ateliéru televizní a filmové 

grafiky Jiřího Barty. Nyní vede se svojí ženou, Pavlou Krkoškovou Byrtusovou, 

sítostiskovou dílnu sídlící kousek od Jablunkova. Pracují společně na různorodých knihách, 

plakátech, pořádají workshopy a kurzy zaměřené na grafiku, knihu a animaci. Spolupracují 

na nevšedních projektech s kulturním centrem Stanica Žilina-Záriečie a s upcyklačním 

výrobcem hraček a her Didawood.  

2. Vymezení leporela – pojem a původ 

Při pouti zdroji, internetem, rozhovory, pracemi, nakladatelstvími a knihkupectvími 

jsem zjistila, že pojem leporelo je mnohoznačný. Používá se jak pro skládanou knihu 

harmonikového typu, tak knihu jen z pevné lepenky, ale také pro typ pop-up knížek. 

Problematiku vymezení žánru, či zpřesnění definice jsem průběžně promýšlela po celou 

dobu přípravy. Po určité chvíli však toto ustoupilo do pozadí ve prospěch dalších činností. 

Na konci rozhovoru mi NL ukazovala své poslední knihy. V ruce jsem držela a listovala Nad 

večerní černí a Nikola ji nazvala leporelem. Pak se opravila, že lepenková kniha má vlastně 

slepovanou vazbu k hřbetu. Zmínila, že v angličtině se tomuhle typu, kde jsou desky i stránky 

z lepenky a na nich je nalepený tisk, říká Board book, překladu do češtiny „kartonová kniha“. 

Tahle malá zmínka mě vrátila na dráhu hledání a ustálení významu. 

 Leporelo jako takové, podle výkladového slovníku Jana Baleka, je typ čínské 

skládané knihy, v níž jsou listy stejného formátu slepeny a složeny do řady harmonikovým 

způsobem. Dnes je leporelo používáno převážně pro obrázkové dětské knížky, upomínkové 

pohlednicové soubory, katalogy, propagační tiskoviny apod.2  

 
1 Části rozhovoru jsou uvedeny v jazyce, ve kterém byl veden. 
2 BALEKA, Jan. Výtvarné umění: výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha: Academia, 1997, 

ISBN 80-200-0609-5, str. 199. 
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 V angličtině však nacházím pro leporelo několik názvů: leporello, accordion book a 

concertina book. Všechny tři názvy mají co do činění s hudbou. Název leporelo je odvozeno 

od seznamu milenek Dona Giovanniho, vytvořeného jeho sluhou Leporellem3,  

z opery oper Don Giovanni aneb potrestaný prostopášník. 

Accordion a concertina jsou hudební dechové nástroje. Oba mají skládané měchy 

tvořené mnoha záhyby. Jejich stavební složkou je tvrdý papír a kůže, povrch je potažen 

textilem nebo papírem, často barevně potištěným vzory, vizuálně podobající se leporelům. 

Gebhartová popisuje leporelo jako „osvědčený typ publikace pro nejmenší děti, 

protože je zpravidla z tužšího papíru a na rozkládání. ..může se rozložit do souvislého pruhu 

a dítě má před očima přečtený nebo odvyprávěný děj. Dítě se může leporelem všelijak 

obkládat, tento typ publikace je i knížkou hračkou.“4 Dle jejího názoru je název ze 

španělštiny a jeho základem je latinské slovo lepor, v překladu znamenající kouzlo i 

jemnost.5 Z. Heřman definuje specifické znaky leporela: „Slovesná složka se vede souběžně 

s obrázky, není s nimi nijak pevně spjata, mohla by nastat i záměna. Leporelo může mít 

epický základ, ale častěji to bývá volný sled jednotlivých záběrů, třeba pásmo říkadel a 

podobně."6 Peterka specifikuje leporelo jako: „Obrázková knížka s minimálním textem pro 

nejmenší, z tužšího papíru, harmonikově rozkládací, vhodná k prohlížení i na hraní́."7 

PD: V čem je podle Vás kouzlo leporela oproti normální vazbě? 

JH: „No tak leporelo, žejo, to je kniha, která zobrazí příběh, je to pás papíru, který 

jde přehlédnout jedním pohledem, takže se vyjeví celý příběh knížky. Říká se tomu narativní 

schopnost. Má dobré vlastnosti pro výstavní účely, jde rozložit, položit... Jde tam udělat 

obraz jak přes celou plochu, tak i na jednotlivé stránky. Přes celou plochu může být třeba 

tekoucí řeka nebo silnice a na jednotlivých stránkách pak příběhy, které se přímo odehrávají, 

 
3 Universum: všeobecná encyklopedie. svazek č. 5, Praha: Odeon, 2000. ISBN 80-207-1067-1. str. 386. 
4 GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Literatura pro děti (s ukázkami textů): Učebnice pro 2. ročník studijního oboru 

Učitelství pro mateřské školy na středních pedagogických školách. Praha: SPN, 1987. Učebnice pro střední 

školy. str. 26. 
5 GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Literatura pro děti (s ukázkami textů): Učebnice pro 2. ročník studijního oboru 

Učitelství pro mateřské školy na středních pedagogických školách. Praha: SPN, 1987. Učebnice pro střední 

školy, str. 27. 
6 HEŘMAN, Zdeněk. Říkat pravdu s úsměvem: stati a eseje. Praha: Albatros, 1984. str. 99. 
7 PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. 2., přeprac. vyd. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická 

fakulta, 2006. ISBN 80-7290-244-X. str. 198. 
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jde to kombinovat jako průběžný obrázek i jako obrázek na jednom místě. Je to dost 

variabilní plocha, jde využít skládačku, uzpůsobit třeba do kříže, nebo jedna plocha delší – 

jedna kratší, nabízí se nám nespočet možností pro naši kreativitu.“ 

NL: „Líbí se mi, že se ta knížka dá v podstatě rozložit do dlouhého pásu, takže se s 

tím dá dobře pracovat. Nebo se s tím dá pracovat i trojrozměrně. Já jsem třeba dělala 

Rekomando, stejně jako dělala Andrea Tachezy knížku ve tvaru domečku, když se složila, 

ale pak se dala číst normálně. Ale já jsem dělala v podstatě pokračování, Rekomando se 

složilo do tvaru poštovního balíku, takže takové krychle. Nejdřív se přečetla jedna strana – 

ta venkovní a pak se balík rozbalil a přečetl se ten obsah, co se dělo vevnitř. Takže mi přijde 

hezký, že je to takové hravé a dá se pracovat s principem nekonečna. Viděla jsem leporelo, 

který nemělo začátek a konec, že tím, jak se dá jenom otočit a jede se dál, tak to nemá první 

ani poslední stranu.“ 

KK: „I have done many accordion books, and love this form, as there are multiple 

ways to view and to play with the juxtaposition of the pages. The form can stand on its own, 

like a sculpture, and becomes a portable “exhibition”. It takes far fewer pages than a full 

hard-cover bound book, but has some of the characteristics of the book, as it can have hard 

covers, and can function with similar handling. But then it can unfold, and the movement is 

flowing, and so that works so well with the visual flow of the imagery and color, and text 

placement. I love the challenge of the individual page, then the double page spread, then the 

design of the center spread for attention, and how to conclude the ending pages… I 

orchestrate the flow like a musical score.“ 

MK: „No, moje poloha i v ilustraci je spíše dětská, takže mě baví ta dětská hravá 

poloha. Dále to pak sebou nese tu linearitu – hodí se pro děj který plyne a přelévá se volně 

na další strany. Beru ho spíše jako objekt, který se dá postavit. Viz Běžíliška a její leporelo 

s pošťákama. S Vlaďkou Šturmovou jsme se taky snažili sešít leporelo nějaký zvláštním 

způsobem, kdy se kousek listuje a kousek rozkládá. Je to hra.“ 
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2.1. Sumarizovaná historie 

 Knihy jsou pro nás neodmyslitelnou součást bytí. Knihy nás obklopují od útlého 

věku, slouží nám pro poznávání kultury, zvyklostí, schémat žití, jazyka, symbolů. Pomáhají 

nám hledat smysl života, usměrňují nás, rozvíjí, hladí po duši a my je milujeme.  

Vývoj knihy jako „věci něco fyzicky předávající“ sledujeme od počátku lidství. V 

jeskynních malbách v Altamiře nebo v Lascox čteme příběhy lovců a sběračů. Na zdech 

pyramid čteme hieroglyfy starověkého Egypta, ve svitcích z východu zase historii čínských 

dynastií. Přes hliněné desky, papyrusy, jehněčí kůže, ohromné kodexy psané ručně v 

klášterech, vynález knihtisku a pozlacené kožené vazby se dostáváme přes paperbacky až k 

audioknihám a e-knihám ve čtečkách nebo telefonech. Stovky, tisíce, ne-li miliony knih 

můžeme nosit v kapse a šetřit místo v knihovnách třeba na pokojové kytky. Přesto stále 

každý den na světě tiskneme krásné knihy a plníme knihkupectví. Čím to, že kniha jako 

taková nás natolik dostává, že ji nevyměníme celoplošně za nový update v elektronické 

čtečce? Je to kvůli tradici, zvyku, pocitu dobré tíhy v batohu, inkoustu na prstech nebo vůni 

papíru? A lze vůbec odpovědět?  

Částečně se dozvídáme odpověď v dialozích Umberta Eca a Jeana-Claudea Carriéra. 

Kniha totiž podle nich nezahyne, kniha zůstane knihou jako takovou, prostým nástrojem na 

čtení, je totiž jako lžíce nebo kolo, nejde vylepšit. Lze ji měnit jako takovou, ale lepší už 

prostě nebude. 8 Poukazují také na pohodlnou flexibilitu samotného média. Ať už se jedná o 

čtení ve vaně, na boku v posteli nebo na nepotřebnost dobíjení. 

„Kniha je sekvence prostorů vnímaná v různém okamžiku. Kniha je svazek 

prostoru.” 9 Jak bylo naznačeno již Umbertem Ecem a Jean-Claude Carriérem, kniha je 

jedno z nejdokonalejších komunikačních a dokonce uměleckých předmětů. 

Knihy jsou pro nás studnice vědění a bezpečnými světy. Pro mnohé z nás jsou knihy 

zdrojem obživy. Jen se zamysleme, kolik lidí se zapojuje do jednoho výtisku. Spisovatelé, 

ilustrátoři, typografové, korektoři, vydavatelé, nakladatelé, marketéři a tak dále. Pojmout 

 
8 CARRIÈRE, Jean-Claude. Knih se jen tak nezbavíme. Vyd. 2., v přeprac. překladu. Praha: Argo, 2010. ISBN 

978-80-257-0479-0., str. 14. 
9 Ulises Carrión, Nové umění jak dělat knihy, 1977 (přel. G. Pospíšilová, orig. In: Kontexts – a review of 

visual/experimental poetry and language art, č. 6-7, 1975). 
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historii knihy samotné nelze v jedné kapitole či jedné bakalářské práci. Důležitější je pro mě 

aspekt toho, co pro nás kniha v průběhu věků sama o sobě znamenala a co znamená teď. Co 

přináší pro dnešní děti a jaké mají možnosti navázat k ní vztah?  

Základním kamenem pro vznik dětské literatury byly ústně předávané pohádky, 

mýty a pověsti tradované skrze generace, které byly později sesbírány a přepsány například 

Boženou Němcovou nebo bratry Grimmovými. Mezi první knihy pro děti patří Orbis 

sensualium pictus Jana Ámose Komenského, vydaný v roce 165810. Později, díky Lockově 

eseji věnované dětské mysli jako rozdílné mysli od dospělého, začaly vznikat publikace 

přímo pro děti. Mezi první patří sbírka bajek od Jeana de La Fontainea z roku 1694 nebo 

sbírka Pohádky matky Husy z pera spisovatele Charlese Perraulta z roku 169711. Knihy byly 

převážně koncipované jako pomůcka pro budování morálních hodnot. Za otec dětské 

literatury, která nebyla pouze pro poučení, ale také pro pobavení, je pokládán John 

Newberry, který psal a vydával knihy v polovině osmnáctého století.  Ve francouzském 

prostředí měl na vývoj dětské literatury velký podíl osvícenský filozof Jean-Jacquese 

Rousseau. Na německé scéně se prosadili v 19. století v období romantismu bratři Grimmové 

a v severských zemí například Hans Christian Andersen.

 
10 ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a 

pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-095-

x., str. 13. 
11 Tamtéž. 
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3. Dětská kniha v Čechách 

PD: Jaká je Vaše oblíbená kniha z dětství, popřípadě leporelo?  

JH: „Mmm, asi něco od Foglara...“ 

NL: „Měla jsem hodně ráda Houpací pohádky od Aloise Mikulky a na leporelo si 

asi nevzpomenu, ty jsem měla většinou když jsem byla hodně malá, a tam vůbec nesahá 

moje paměť, takže mi tam nic moc nezůstalo v hlavě, ale líbí se mi leporela, co dělal Kubašta, 

takový pop up knížky, který jsou zároveň i pohyblivý. Měla jsem takovou pěknou o cirkuse.“ 

KK: „I don’t remember any children’s picture books. But as children, my mother 

read to us “The Hobbit” by J.R.R. Tolkien. And then we all read “The Lord of the Rings” 

trilogy. So that kind of immersive reading and imaginative life must have been influential. “ 

MK: „Musím se přiznat, že jako dítě jsem moc nečetl ani k tomu nebyl moc vedený 

– měli jsme doma opravdu málo pěkných knih, když to srovnám se současnou dobou. Ale 

měl jsem rád Sekoru, Ladu, Seydla… teď je to mnohem lepší, protože s dětmi můžeme 

objevovat spoustu knih, které mi byly utajené, například Daisy Mrázkovou. Máme spoustu 

knih hýbacích, které mě fascinují a sám jsem na střední s jednou maturoval. Baví mě velké 

formáty, Panáček a poleno12 nebo Pirát a lékárník13. Atakův Svět naruby14 je u nás taky 

velkým evergreenem. Šmalcova Abeceda15. Tereza Říčanová taky jede… no těch knih je 

spousty. “ 

Přikládám zde subjektivní výčet českých knih z mé domácí knihovny, které mě 

nejvíce ovlivnily nejen lidsky, ale také výtvarně. Vývoj dětské knihy v českých zemích byl 

zásadní hlavně ve dvacátém století. Nicméně, jedna opravdu významná kniha byla vydána 

již v roce 1876 v tehdejším Rakousko-Uhersku. Broučci Jana Karafiáta se stali nejčtenější 

dětskou knihou v devadesátých letech 18. století. 16 Příběh doprovodili svými ilustracemi 

například Jiří Trnka, Vojtěch Preissig nebo Ondřej Sekora. Podle Gebhartové Vojtěch 

 
12 Panáček, pecka, švestka, poleno a zase Panáček - Chrudoš Valoušek, 2018 
13 Pirát a lékárník - Robert Louise Stevenson, 2013 
14 Svět naruby - Atak, 2014 
15 Šmalcova abeceda - Petr Šmalec, 2016 
16 MANDYS, Pavel. 2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. V Praze: Albatros, 2013. 

ISBN 978-80-00-03336-5, str. 22. 
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Preissig ilustroval také první u nás vydané leporelo Byl jednou jeden domeček v roce 190717. 

V Preissigově monografii je však řeč pouze o útlé knížce z roku 1904 ilustrované kombinací 

akvatinty a stereografie, o vazbě se zde více nedozvídáme.18 Tento důležitý milník dětské 

literatury se dočkal reprintu v roce 1996 nakladatelstvím Paseka, v ediční poznámce Blanka 

Stehlíková uvádí: „Pro svůj výtvarný záměr si tu vybral lidové říkadlo, které mu umožnilo, 

aby vytvořil dějové pásmo jednoduchého příběhu. Zvolil pro ně šířkový formát, 

předznamenávající pozdější podobu leporel.“19 Prvním leporelem tedy nebylo.  

Zůstanu-li u žánru pohádkového zvířecího fantasy, tak rozhodně sem patří Povídání 

o pejskovi a kočičce vydané za první republiky v roce 1929. Kniha vstoupila do našich dějin 

nejen kvůli textu popisující dynamické soužití netradičního páru, ale také pro své typické 

ilustrace Josefa Čapka. Nemusíme chodit daleko pro další český skvost – knihu Karla Čapka 

– Dášeňka čili život štěněte vydanou ze začátku třicátých let 20. století. Díky Dášeňce 

poznáváme psí svět a jeho různorodé zákonitosti. Z této knihy je cítit pocit důvěrnosti a 

bezpečí, které nejen štěňata, ale i děti nejvíce potřebují. 

obr. 1, 2, 3 

Děti z Bullerbynu, ačkoliv jsou psané švédskou autorkou Astrid Lindgrenovou, sem 

patří hlavně díky ilustracím Heleny Zmatlíkové z roku 1974. Ta doplnila svými kresbami a 

malbami přes 250 převážně dětských knih a získala několik vyznamenání a ocenění. 

 
17 GEBHARTOVÁ, Vladimíra. Literatura pro děti (s ukázkami textů): Učebnice pro 2. ročník studijního oboru 

Učitelství pro mateřské školy na středních pedagogických školách. Praha: SPN, 1987. Učebnice pro střední 

školy., str. 101. 
18 VLČKOVÁ, Lucie. Vojtěch Preissig. Ilustroval Vojtěch PREISSIG. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. Design, 

profily, osobnosti. ISBN 978-80-7101-122-4, str. 67 a 68. 
19 PREISSIG, Vojtěch. Byl jeden domeček: [obrázková kniha pro malé děti]. Vyd. 2. Praha: Paseka, 1996. 

Ztracené knihy. ISBN 80-7185-087-x. 
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Ilustrovala přímo i leporela pro Františka Hrubína, Milenu Lukešovou, Eduarda Petišku nebo 

Oldřicha Syrovátku.20 V roce 1986 doprovázela příběh Bylo nás pět Karla Poláčka, který 

knihu napsal a vydal již v roce 1946. Kniha mapuje chlapecká dobrodružství v okolí 

Rychnova nad Kněžnou a tedy doprovázela mé dětství na stejných místech jako se odehrává 

příběh. 

Žánr pohádkové poezie zastupuje klasik české literatury František Hrubín se 

Špalíčkem veršů a pohádek vydaných roku 1960. Hrubínova dokonale rytmická poezie 

vychází z hravosti, sounáležitosti a folkloru, často psána v dialozích. Špalíček je doprovázen 

snovou tvorbou nezaměnitelného Jiřího Trnky, který je nejen ilustrátor světového měřítka, 

ale také zakladatelem českého animovaného filmu, prvotřídním loutkařem a scénografem.21 

Jedna z dalších významných knih pro děti, kterou Jiří Trnka doprovázel černobílou grafikou, 

je Fimfárum Jana Wericha vydané ve stejném roce jako Špalíček. Hloubavé ilustrace 

doplňují podivuhodné příběhy se spoustou ironie a vtipu, s dějovými zvraty a parodickými 

narážkami. Nepřímo hrdinné nebo vyloženě záporné postavy jsou často jen prostě lidské, s 

chybami i dobrými vlastnostmi, proto nám jsou svojí formou blízké.  

obr. 4, 5, 6 

 
20 Přehled tvorby Heleny Zmatlíkové. Www.artur.cz [online]. 2013 [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: 

https://www.artur.cz/helena-zmatlikova/157-3/prehled-tvorby-heleny-zmatlikove. 
21 BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-131-0, 

str. 507. 
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Básničky, které stále zaznívají na recitačních soutěžích na základních školách, jsou 

z knihy Aprílová škola z pera Jiřího Žáčka, kterou ilustroval Adolf Born. Knížka vyšla v 

roce 1978 a vyznačuje se čítankovou jednoduchostí slov, ale zároveň milou hravostí a ironií. 

Tvorbu Adolfa Borna si z dětství spojujeme především s Machem a Šebestovou, Dospělí ho 

většinou znají z ilustrací k filmové sérii Básníci. V devadesátých letech 20. století ilustroval 

knihu Tatínku, ta se ti povedla od Zdeňka Svěráka. Ta mě natolik oslovila, že jsem ji v rámci 

předmětu Dětská kniha, pod vedením Mgr. MgA. Sylvy Francové, Ph.D., přetvořila v 

pohádkovou krabici od sirek. 

obr. 7, 8, 9 

4. Průzkum trhu 

V této kapitole krátce představuji česká nakladatelství a jednu dílnu. Všechny spojuje 

láska k dětské literatuře a cíl vzbuzovat a ukotvovat zájem o kvalitní texty a ilustrace, jak 

novodobé, tak klasické. Primárně jsem se zaměřila na produkce leporel, ale nechtěla jsem 

ani vynechat z mého pohledu nejzásadnější nakladatelství, a jejich produkci, v České 

republice. Zahrnuji zde celkový pohled na český knižní trh pro nejmenší. Záměrem bylo 

procházení knihkupectvími a zkoumání knih, jejich listováním a prohlížením vazeb a 

ilustrací. Hledání přes internet a listování webovými prohlížeči mi přišlo poněkud 

dysfunkční. Papír je papír.  

 Stihla jsem však jedno „prolézaní“ regálu určeného pro nejmenší, a to v komerčním 

knihkupectví Knihy Dobrovský na Andělu. Pro mě osobně bylo velmi neuspokojující, titulů 

bylo neskutečně mnoho, kvantita nad kvalitu. Ve své podstatě sice tituly plnily svůj účel, 
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pro novorozence malé kontrastní knihy, podporující úchop a vidění, pro větší doplněno o 

haptické hry, občas doplněno zvukvydávajícími prvky, ale z vizuální stránky byly spíše 

slabší. Jedny z mála kvalitních knih pro nejmenší, která se v regálu nacházely, byly Barvy a 

Počítání z nakladatelství Baobab od finské autorky Aino-Maija Metsola, kde hru a 

objevování zaručují vyklápěcí okénka s hádankami a výraznými ilustracemi. 

obr. 10, 11 

Pro starší nacházíme v policích klasické tituly Krtečka a další večerníčky. V silném 

zastoupení jsou bohužel knížky Tlapkové patroly nebo Ledového království. S tímto 

zklamaným a frustrujícím pohledem na nabídku dětské literatury v obyčejném knihkupectví 

se shoduji s autorem knihy 2 x 101 knih pro děti a mládež, Pavlem Mandyasem, který 

bohatou nabídku popisuje kýčem a rafinovanými ataky na dětské zraky, které ničí vkus.22 

Tato kniha je lexikonem nejvlivnějších a nejzajímavějších knih na českém trhu. Kolektiv 

autorů si stanovil určitá kritéria pro zařazování titulů. Základním kamenem určili původní 

autorskou tvorbu přímo určenou dětem.23 Mými hlavními kritérii při výběru nakladatelství, 

která chci představit je samozřejmě vydávání leporel. Neméně důležitá je má sympatie k 

jejich přístupu k dětským čtenářům. Krásné knihy, hlavně tedy kvalitní, jak textovým, tak 

 
22 MANDYS, Pavel. 2 x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. V Praze: Albatros, 2013. 

ISBN 978-80-00-03336-5. 
23 Tamtéž. 
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ilustrovaným obsahem, podporují v dětech lásku k literatuře, rozvíjí jejich vizuální 

gramotnost a podporují vztah ke kultuře samotné, jak jsem již zmiňovala výše. 

4.1. Nakladatelství 

Baobab je rodinné nakladatelství Juraje a Terezy Horvathových založené za účelem 

psát a ilustrovat své vlastní knihy pro děti a nabízet i možnost spolupráce pro mladé 

výtvarníky. Navazují na tradici české ilustrátorské školy potlačené minulým režimem. 

Vydávají nejen pro nejmenší čtenáře, ale cílovou skupinou jsou celé rodiny. Knihy mají 

kvalitní originální literární jazyk a všestranně rozvíjí prostřednictvím her a objevováním. 

Baobab iniciuje malý knižní festival Baobabí léto, stál u vzniku festivalu Tabook v Táboře, 

pořádají výstavy a dílny. S dědici literáta Miroslava Šaška dali vzniknout nadaci nesoucí 

jeho jméno, díky které znovu ožila série průvodců po městech This is.24 

Běžíliška – mladé nakladatelství autorských knih pro děti s důrazem na všechny 

aspekty knihy – textu, ilustrace a řemesla. Tituly jsou tvořeny úzkou spoluprací autorů a 

redakce, jsou tedy společným dílem celého týmu. V jejich produkci najdete cestu k 

objevování a experimentování. Běžíliška chce vytvořit fungující a soudržný projekt, který 

bude provázet dětské čtenáře a jejich rodiče dlouhá léta, zároveň nechce zůstat jednolitá a 

klade na to důraz, přicházet stále s něčím novým a jedinečným.25 Myslím, že díky jejich 

přístupu, kdy dávají příležitosti novým autorům a ilustrátorům, se jim jejich cíl bude dařit 

plnit. 

Jejich leporela jsou výjimečná ve své rozložitelnosti do objektů. Rekomando z pera 

Robina Krále a sítotiskovými ilustracemi Nikoly Logosové se skládá do podoby poštovního 

balíku. Z vnějšku si můžeme přečíst o jeho putování, vevnitř nalezneme poklady, které 

ukrývá. 

PD: Rekomando – četla jsem, že jsi se podílela na vymýšlení příběhu s Robinem 

Králem, jak to celé vznikalo?  

NL: „Je to kniha dělaná sítotiskem, v podstatě taková parádička, tím, jak to má málo 

stran, tak Běžíliška mohla zainvestovat do tisku. Vznikalo tak, že Robin vymýšlel básničky 

 
24 O nás. Baobab-books [online]. 2020 [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: https://www.baobab-books.net/o-nas. 
25 Běžíliška. Běžíliška [online]. Praha, 2021, 2021 [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: https://beziliska.cz/beziliska. 
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a já kreslila. Pořád jsme si to mezi sebou posílali, tak ho myslím moje kresby docela 

ovlivňovaly.  Měli jsme kostru příběhu, nebo spíš o čem to mělo být – putování dvou kluků, 

kteří cestují přes celý svět a posílají balíček. Byla to velká kooperace, souběžně jsem kreslila 

a on psal.“  

PD: Je lepší součinnost nebo zadání? 

NL: „Záleží... Souběžná spolupráce je delší a těžší, lidi na sebe musí být naladění a 

je to takový neuchopitelný. Když je text, tak si ho přečtu třeba desetkrát a už si o něm něco 

myslím, tak vím, jak s ním naložit. Ale když text vůbec není a je jenom téma, tak se hodně 

zkouší, co jde nebo nejde, co funguje, co nefunguje. Je to dost rozdílné.“ 

PD: Jak dlouho jste na něm dělali? 

NL: „Je z roku 2015, měla jsem to jako svoji bakalářskou práci se sérií takových 

plakátů. Myslím, že jsme na tom pracovali tak třičtvrtě roku i s tiskem. Nebyla to jednolitá 

intenzivní práce, pořád jsme vyvíjeli a vyvíjeli.“ 

 Další leporelo s podobným originálním řešením skladu do domečku je kniha 

Ferdinande! od stejného autora, ale s ilustracemi od Andrey Tachezy. Hravá kniha se 

zábavnými textovými detaily je o pátrání po netopýru Ferdinandovi. Kniha je již dlouho 

vyprodaná, ale nakladatelství poskytuje na webových stránkách možnost si ji podle návodu 

vyrobit.26  

Klasické velké leporelo Tonča a Krasojezdec v barvách cukrové vaty protkané 

zářivou žlutou zavede čtenáře do cirkusového prostředí, kde by koza Tonča chtěla pracovat. 

Ilustrovala ho Aneta Františka Holasová a napsal opět Robin Král. Vyhrálo ocenění Zlaté 

stuhy 2020.27 

 
26 Dílna. Běžíliška [online]. Praha, 2021, 2021 [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: https://beziliska.cz/dilna. 
27 Běžíliška. Běžíliška [online]. Praha, 2021, 2021 [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: https://beziliska.cz/beziliska. 
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obr. 12, 13, 14 

Meander – nezávislé nakladatelství, zaměřené na autorské knihy převážně pro děti 

a mládež. Klade velký důraz na umělecké pojetí titulů, cílí, aby pojem „krásná literatura“ 

měla smysl, a tím podporuje bibliofilii samotnou. Malý podnik velké kvality získávající 

ocenění nejen za výtvarnou a grafickou podobou knih, ale i za literární texty. Majitelkou je 

Ivana Pecháčková, která vydala první dvě knihy tohoto nakladatelství.28 

Mají rozdělené ediční řady: Modrý slon, manamana, Pro Emu, Pražské legendy a 

REPOLERO. Poslední jmenovaná edice se věnuje nejmladším čtenářům, ale také rodičům, 

aby podpořili společný čas strávený nad čtením. Představuje nejen klasické říkanky, ale dává 

příležitost i zbrusu novým básničkám a textům například od Daniely Fischerové nebo Petra 

Stančíka. Edice Modrý slon je významná zvlášť pro malé i velké bibliofiliky. Vycházejí pod 

ní umělecké autorské knihy, které jsou sběratelskými kousky, prvních sto výtisků bývá 

podepsáno a číslováno.  

„Krásná kniha je krásně napsaná a krásně ilustrovaná, krásná kniha je věc, kterou 

chcete mít doma v knihovně a o kterou se budou handrkovat vaše děti a vnuci, až vy tady 

jednou nebudete. A sběratelé po ní budou v antikvariátech pátrat i v příštím století.“29 

 
28 O Meanderu. Meander.cz [online]. Praha [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: https://www.meander.cz/o-meanderu/. 
29 Tamtéž. 
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Díky Meanderu máme na českém trhu také zastoupení dětské literatury od 

cizojazyčných autorů, a to z pestré škály zemí, například Francie, Islandu, Švédska, Dánska 

a dalších.  

obr. 15, 16 

Jako hlavního zástupce zahraniční produkce vybírám švédské nezávislé 

nakladatelství URAX. Vydávají obrázkové knihy od současných autorů, ale také nestárnoucí 

klasiky. Zakládají si na vysoké kvalitě provedení a neméně tak obsahu.30 Podporují nejen 

tuzemské umělce a spisovatele, ale vydávají i zahraniční knihy. Velmi mě zaujala kniha Mitt 

eget Museum, z britského originálu The Museum of me (vydáno Tate publishing UK), v 

českém překladu Museum mě, od autorky Emmy Lewis z roku 2016. V knize se čtenář 

připojuje k malé slečně na výlet a nahlíží do všelijakých muzeí a objevuje různorodé 

artefakty, zkoumá co vše existuje a může být vystaveno. Na konci knihy je prostor pro vlastní 

myšlenky podpořené otázkami a úkoly podporující vlastní kreativitu. Kolážová ilustrace je 

velmi hravá a podnětná pro zkoumání světa kolem sebe nejen v muzeích.  

Mezi další zahraniční zástupce věnující se dětské literatuře patří například Penguin 

Random House, který má pobočky skoro po celém světě, holandský Afûk, německý 

Gerstenberg Verlag, britský Bloomsbury Children`s book, francouzské Les Trois Ourses, 

polské Dwie Siostry a ze Švédska Förlag Alfabeta, Bokborsen, Rabén & Sjögren. 

Z mého pohledu máme rozmanitý trh plný krásné literatury pro děti. Baobab a 

Meander zastupují širokou škálu pevných board books. Chtěla bych vyzdvihnout hlavně 

 
30 URAX. Uraxfoflag [online]. Stockholm, 2017 [cit. 2021-6-10]. Dostupné z: http://www.uraxforlag.se. 
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nakladatelství Běžíliška, které se stále věnuje spojované vazbě nejen klasickou pásovou 

formou, ale také hravou prostorovou. Myslím, že je důležité, aby tento typ vazby byl stále 

na trhu přítomen s novými příběhy a podněty, protože kniha se tak může stát prostředkem 

fantazie pro hru: 

NL: „No a je to celý poměrně odolný, jak je to na lepence, tak se to hůř trhá…“ 

PD: Tak, tak, já si pamatuji z dětství, jak ráda jsem z toho stavěla různý hradby a 

paravany… 

NL: „To je pravda! Já jsem ty leporela nečetla, ale stavěla jsem z nich výběh pro 

morčátka! A cestičku, kudy mělo morčátko dojít k nějaký mrkvi!“ 

 

K výčtu nakladatelství, které zprostředkovávají kvalitní dětskou literaturu přidávám 

i dva nezávislé projekty, které sem jistě patří. Jeden kolektor dění kolem leporel z Vysoké 

školy Uměleckoprůmyslové z let 1999–2009 a jedna dílna jménem Uutěrky, která má široký 

záběr tvorby.  

Přítelík – Zpravodaj Kroužku přátel leporela založeného Janem Hybnerem, 

vedoucím Dílny knižní vazby na UMPRUM jako odezva na oblíbené téma klauzurních prací 

bývalého vedoucího Ateliéru ilustrace Jiřího Šalamouna. Publikace, jak také jinak, vydávaly 

v podobě leporel, v jednoduchém malém formátu složených z jednoho pásu papíru. Byly 

plné novinek, ilustrací, rad, rozhovorů a občas k nim byly přidány přílohy v podobě CD či 

pozvánek na výstavy. Vydali dohromady devět publikací, pořádali výstavy a šířili dobré 

slovo leporela.31 

 
31 HYBNER, Jan. Publikace a umčo. Přítelík [online]. Praha [cit. 2021-6-10]. Dostupné z: 

https://www.pritelik.cz/publikace/. 
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JH: „...takže my jsme založili kroužek přátel leporela, tady se můžete stát členem 

(podává mi registrační kartičku), tady jsou časopisy, který vycházely, který se jmenovaly 

Přítelík, od toho kroužek přátel, že jo, tady jednička, tady dvojka, trojka, čtyřka, pak to 

vycházelo i takhle s cédéčkem, na těch cd je nahraný obraz nebo film, no, to jsem si tady 

takhle hráli. Víte proč, protože tady byl pan profesor Šalamoun, jeho oblíbeným zadáním 

pro studenty bylo leporelo, každý student tady během studií dělal leporelo, někdy hodně 

leporel, všichni tady tím prošli, tak jsme tak založili takovej fanklub leporela.“  

obr. 17, 18, 19 
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Uutěrky jsou dílna zaměřená na sítotisk, postavená svépomocí, tvořící domácky a v 

dílně mají obývák. Sídlí v Návsí nedaleko Třince. Zařadila jsem je do této kapitoly kvůli 

leporelu Hviezdna história Novej synagogy v Žilině – centrum pro súčasné umenie a kultúru, 

které mě zaujalo svojí formou. Manželé Krkoškovi pořádají ve své dílně workshopy, 

spolupracují s místními firmami a nyní i s Didawood, viz kapitola Paralely doplňkových 

výukových materiálů.32   

obr. 20 

PD: Jste tedy manželský pár, který má spolu sítotiskovou dílnu – jak se Vám společně 

daří? 

 MK: „Bezvadně – jsme rozdílní, a tak se skvěle doplňujeme – Pavla je na celky a já 

pak spíš na detaily. Pavla je ta, co vymýšlí, experimentuje, má svobodnou duši volného 

umělce, vítr..., já domýšlím, dolaďuji, pohybuji se spíš v jistých mantinelech, zem.“ 

PD: Velmi mě zaujalo leporelo Hviezdna história Novej synagógy, jak projekt vlastně 

vznikl? 

MK: „Ano, to bylo hezké. To jsme tehdy pobývali na Slovensku v kulturním centru 

Stanica a s Hankou Lukšů jsme dělali kurzy pro děti. A tehdy započal projekt přestavby 

Behrensovy Nové Synagogy na Kunsthalle. Synagoga má krásnou kopuli, na jejímž stropě 

byla vymalovaná geometrická kompozice, vycházející ze židovské hvězdy. No a ta synagoga 

 
32 Profil. Uutěrky [online]. Návsí, 2021 [cit. 2021-6-10]. Dostupné z: http://uuterky.net. 
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měla takový strastiplný osud, kdy zažila jak krásné roky, tak léta války, komunistického 

režimu a revoluce. A ty doby reprezentují právě ty další hvězdy v leporelu – židovská, 

pěticípá rudá, pak ta hollywoodská, protože v devadesátých letech to bylo kino, a nakonec 

snad i ta šťastná, současná. Tu si děti měly na kurzech dodělat samy podle sebe pomocí 

linorytu. Byl to pěkný koncept, protože ty hvězdy předtím byly dané a pro všechny stejné. 

Ale ty, co si děti na poslední straně dělaly samy, reprezentují spíš tu individualitu a 

různorodost současnosti.“ 

4.1.1. Výběr aktuálních knih – téma dům / domov 

 Skvělých knih pro děti je nespočet, stejně jako témat a žánrů. Těm se věnuji v další 

kapitole. Ale jaké jsou knihy spojené s vybraným tématem domova? Klasická leporela pro 

nejmenší s tímto tématem známe skoro všichni z dětství. Příkladem kvalitní publikace, která 

se dočkala nových vydání, jsou knihy ilustrované Helenou Zmatlíkovou: Nakreslím si dům 

od Juraje Háje z roku 1978 a Každý dům má doma z pera Michala Černíka z roku 1988. Obě 

knihy byly původně vydané jako leporela, nyní jsou reeditované ve vazbě board book. Obě 

publikace pojednávají o tom, jaké to doma je, co v něm nalézáme a jak ho poznáváme. Tyto 

publikace lze podle mě chápat jako referenční rámec k soudobé tvorbě. 

obr. 21, 22 

Níže uvádím několik současných knih, které zkoumají domy a domovy, pomáhají 

orientovat se ve světě kolem nás. Učí pozorovat nejen blízké okolí a nacházet jeho významy, 

ale také okolí ostatních lidí i zvířat, a brát ho s respektem. 
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Jak je zmiňováno, žánr domova není psán a zkoumán jen na lidských obydlích, ale 

přínosné je i zaměření na všechny živé tvory, co mají svůj dům. Kanadskoamerická malířka 

a ilustrátorka Carson Ellis vydala přes Nakladatelství 65. pole v roce 2017 knihu  

Domov.33 Bohaté a promyšlené ilustrace s mnohými detaily, které jsou 

poschovávané, nabádájí k zamyšlení, co vlastně domov je a co vše může být, jaké všechny 

podoby může mít, kdo v něm asi tak bydlí a proč? Nezabývá se jen těmi, které známe, ale 

také těmi, které mohou být bájné nebo už dávno ztracené. Kniha je kulturně rozmanitá, vedle 

sebe můžeme najít slovenskou vévodkyni a keňského kováře nebo japonského byznysmena 

a norského boha.  

 Další kniha, která mapuje různé druhy domů po celém světě a jejich účely, je 

D.O.M.E.K. Polští autoři Aleksandra a Daniel Mizieliński se odkazují na architektonickou 

rozmanitost, která je v knize opravdu obsáhlá od začátku až do konce, najdeme v ní snad 

všechny možnosti v čem všem se dá bydlet. Ideální kniha pro zvídavé čtenáře, kteří si nebojí 

klást otázky jako „jde mít nafukovací dům nebo dům jako bublinu?“ „jde bydlet v domě z 

písku nebo z roury?“ Odpovědi jsou ano, jde. A jde toho najít ještě mnohem víc. Kniha byla 

vydána v roce 2010 ve Varšavě nakladatelstvím Dwie Siostry, v Čechách ji vydalo 

nakladatelství Jakost v roce 2014.34  

Kde bydlí ti nejmenší z nás, na které často zapomínáme? Board book Hmyzí hotel, 

vydané Svojtkou & Co. od autorů Libby Walden a Clovera Robina, představuje domečky 

různého hmyzu a nabízí náhled do jejich života a to doslova. Díky zabudovaným okénkům, 

které může jemně odklopit, nakukujeme pod střechu včelám, motýlům nebo pavoukům a 

dozvídáme se spoustu faktů o jejich životě.  

 

 

 
33 Domov. 65pole.cz [online]. Praha: 65. pole, 2018 [cit. 2021-6-17]. Dostupné z: 

https://www.65pole.cz/kniha/domov/. 
34 DOMEK. Jakost [online]. Varšava: Dwie Siostry, 2008 [cit. 2021-6-17]. Dostupné z: 

https://www.jakost.net/cz/eshop/d-o-m-e-k. 



28 

 

 obr. 23, 24, 25 

Od hmyzích obydlí se dostáváme k holandskému projektu Dům myšek umělkyně 

Kariny Schaapman. Ta z kartonů, krabic, látek a všemožných materiálů vyrábí domky a 

místa, ve kterých žijí myšky Sam a Julie. Vytváří pro ně situace a ty následně fotí. Z 

fotografií vznikají příběhy a ty jsou složeny do knih. U nás tyto knihy vydává nakladatelství 

Meander, dodnes jich vydal devět. Dům myšek není jen knihami, ale jsou k němu vyráběny 

tematické hračky a hry. V Meanderu dokonce pořádají pravidelné workshopy, na kterých si 

vlastní Dům myšek může kdokoliv vyrobit.35  

Vyrobit si vlastní dům můžeme také díky interaktivnímu montessori počinu Můj dům 

od kreativního dua Pipasik, Zuzany Šulekové & Jitky Musilové. Je to knížka plná úkolů a 

zkoušení. Jaká je vlastně práce architekta? Jak zařídit dům i zahradu? Ke knížce je zdarma 

ke stažení sborník dalších úkolů. Na stránkách také nalezneme spoustu dalších 

vystřihovánek a her.36 

Domovy, na které jsme zvyklí, je občas nutné z všelijakých pohnutek změnit a je 

nutnost se přestěhovat. Část mé autorské práce se měněním domů, kde jsem byla zvyklá žít, 

věnuje. Pro dospělé to může být stresující, ale co teprve děti? Kniha My new home od Marty 

Altés, vydaná britským nakladatelstvím Pan Macmillan, vypráví příběh malého mývala, 

 
35 Dům Myšek. Meander.cz [online]. Praha: Meander, 2018 [cit. 2021-6-17]. Dostupné z: 

https://www.meander.cz/dum-mysek/. 
36 Můj dům. Pipasik [online]. Praha: Pipasik, 2017 [cit. 2021-6-17]. Dostupné z: 

https://www.pipasik.cz/produkt/muj-dum/. 
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který během stěhování zažívá dobrodružství při zabydlování se a utváření nových 

přátelství.37 Pomáhá tedy překonat strach z neznámého a nového, přináší nový pohled a 

směřuje k lepšímu vyrovnání se se změnami.  

Opačným tématem v jistém slova smyslu – zůstávání doma, se věnuje kniha And the 

People Stayed Home od autorky Kitty O'Meara. Obrázková kniha pro čtenáře všech 

věkových kategorií. Poezie, která v časech, kdy potřebuje věřit v něco dobrého během 

něčeho tak ničivého jako pandemie, přináší povzbuzení do nadcházejících zítřků.38 Ilustrace 

byly původně v březnu 2020 vystaveny na facebookové stránce a staly se virální fenoménem, 

díky tomu kniha byla vydaná již o půl roku později, v říjnu 2020 nakladatelstvím Tra 

Publishing.39  

Téma korona krize a lockdownu inspirovalo svým způsobem vícero umělců. Jeden 

takový počin, dokonce ve formě leporela, jsme letos mohli vidět na Grafice roku 2020,  

26. Ceně Vladimíra Boudníka. V autorských knihách se objevilo dílo Traveling in 

Quarantine od Anny Ptáčkové, studentky Grafiky a multimédií na Univerzitě Hradce 

Králové. Svůj byt a místnosti v něm přirovnala k turistickým destinacím a tím vznikla vtipná 

kompenzace cestování. V jednom koutě šikmá věž z nádobí a za rohem na skok do 

sprchového koutu na Niagara falls.   

 
37 My New Home by Marta Altés. Pan Macmillan [online]. Pan Macmillan, 2020 [cit. 2021-6-17]. Dostupné 

z: https://www.panmacmillan.com/authors/marta-altes/my-new-home/9781529045116. 
38 And The People Stayed Home Trailer. Youtube.com [online]. 2020 [cit. 2021-6-17]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=PS6CSz8JfOA. 
39 And the People Stayed Home. And the People Stayed Home [online]. Tra publishing, 2020 [cit. 2021-6-17]. 

Dostupné z: https://andthepeoplestayedhomebook.com. 
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4.2. Oblasti a témata žánru 

„Předškolní věk je obdobím, kdy je dítěti obsah knihy zprostředkován jinou osobou, 

protože dítě ještě není čtenářem. Nachází se spíše v pozici pozorovatele a posluchače. Toto 

období je velmi důležité, protože zde vzniká první kontakt dítěte s knihou, a tudíž i formování 

vztahu ke knize.“40 Kniha je převážně obrázková a postupně s přibývajícím věkem dítěte 

ustupují obrazové obsahy textu. Dítě se v mladším školním věku stává čtenářem a postupně 

se nabídka žánrů rozšiřuje o prózu ze života dětí, dobrodružnou literaturu, knihy faktu, 

poezie, historie, komiks či nonsensovou literaturu. Dítě si utváří svůj individuální systém 

estetických norem, proto je důležité volit kvalitní literaturu po textové i vizuální stránce. Ve 

starším školním věku a v pubertě dochází k psychickým i fyzickým změnám a přirozeně se 

tak mění náměty. Hraje zde větší roli pohlaví čtenáře, často se čtenář přiklání k výběru knihy, 

kde se s hlavním hrdinou/ hlavní hrdinkou může ztotožnit. Dívky inklinují k románům a 

chlapci spíše k faktografické či dobrodružné literatuře.  

 Podle Čeňkové je literatura věnovaná dětem více ovlivněna společenskou realitou, 

kulturním vkusem a výchovně vzdělávacím požadavkem doby oproti literatuře pro dospělé. 

Tematické proměny jsou znatelné v proměnách dob. Na počátcích literatury pro děti a 

mládež pozorujeme obrozenecké tendence, později levicové ideje, rozpuk dětského 

hrdiny/ky, vlastenecké, adaptace bible, výchovné a mravní s podporou socialistického ducha 

a poté rozkvět autorské pohádky a nonsensu.41 Žánry jsou zrcadlem kultury a společnosti 

dané společnosti, bylo to tak vždy a také to tak je dnes. Jaké jsou ale současné trendy? Na 

trhu se objevují díla zaměřená na genderovou diverzitu (např. Princ a Princ, Meander, 2013; 

The Great Big Book of Families, Dial Books, 2010), feminismus (např. F is for Feminism: 

An Alphabet Book of Empowerment, Penguin Random House 2019), znovu cestopisy (např. 

 
40 BÍMOVÁ, Šárka. Autorská obrazová kniha pro děti. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 

Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy. Vedoucí práce Raudenský, Martin. Str. 20. 
41  ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a 

pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-095-

x. 
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obnovená série M. Šaška, Baobab), knihy podporující poznávání blízkého světa kolem nás i 

institucí (např. Jak se dělá galerie, Moravská galerie v Brně, 2017). 

Pro lepší orientaci široké veřejnosti, rodičů, pedagogů, knihoven a knihkupců 

vychází každoročně katalog Nejlepší knihy dětem, který vybírá komise Svazu českých 

knihkupců a nakladatelů a České sekce IBBY (International Board on Books for Young 

People). IBBY se také podílí na udělení ceny Zlatá stuha, která je garantem kvalitní dětské 

knihy. Katalog a cena nám poskytuje neskutečnou službu pro vyznání se na trhu a nemusíme 

sami hledat jehly v kupce sena.  

5. Leporelo jako didaktická pomůcka 

Leporelo jako médium je ideální didaktickou pomůckou. Vhodná aplikace do výuky 

může být výroba vlastních autorských knih na dané téma, například historická událost, 

literární dílo či země. Žák při výrobě trénuje jemnou motoriku, prostorovou představivost, 

při naplňování obsahu přemýšlí nad vhodnou kompozicí, linearitou, vertikalitou či jinou 

rozložitelností. Žák musí promýšlet také textový, literární obsah a ilustraci, která může mít 

mnoho technických podob. Je důležité seznámit žáky s tradiční knihou a jejími 

technikáliemi. Pracovat se dá i v grafických programech a ukázat si digitální náležitosti. Při 

skupinovém projektu se dá využít roleplay a pracovat v rámci redakce, nakladatelství či 

dokonce trhu. Vhodnou oporou pro získávání povědomí, jak nakladatelství funguje, je 

Příručka pro nakladatele od Vladimíra Pistoriuse, která poskytuje základní informace o 

pojmech, redakční praxi, prodeji i právních normách.42 Díla mohou zůstat v knihovně třídy, 

sloužit dětem k připomenutí témat a budovat si tak vlastní inventář.  

Hana Kovaříková ve své publikaci Několik postřehů k vedení hodin výtvarné výchovy 

popisuje seznámení dětí prvního stupně s dějinami umění dvacátého století během jednoho 

roku. Výstupem deseti vyučovacích dvouhodin vzniklo autorské leporelo, v němž děti znaly 

dobře každou kapitolu. Kovaříková pracovala s formátem A4, každá kapitola se skládala z 

dvou pracovních listů, jednoho poučného a druhého výtvarného. Původně měl být soubor 

svázán kroužkovou vazbou, ale linearita výsledné časové osy vynikla v podobě skoro 

 
42 PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. 2. vyd. Praha: Paseka, 2005. ISBN 80-

7185-774-2. 
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třímetrového leporela. Děti zpracovávaly směry libovolnou technikou s častou inklinací ke 

kolážím a dokreslování. V publikaci nalezne ukázky dětského přístupu s komentáři autorky 

ohledně použité inspirace a techniky.43 Níže uvádím nejznámější příklady leporel, která 

rozvíjí dětskou mysl, podporují zdravý vývoj, a která se dají využít i ve výuce.  

5.1.1.  Kontrastní leporelo 

Květoňová-Švecová popisuje vývoj zrakového aparátu u novorozenců tak, že prvotní 

styk s vizuálními podněty je nepatrný, zprvu rozlišují a reagují pouze na světlo a tmu. Během 

prvních čtrnácti dnů dítě už dokáže ulpět pohledem na předměty blízko obličeje. Během 

dalších dvou týdnů dítě začíná svůj pohled fixovat na objekty kolem něj.  Intenzivní vývoj 

zrakové percepce probíhá v prvních třech měsících, sleduje předměty, mění směry zájmu, 

zvyšuje soustředěnost, na konci tohoto období se objevuje i diferenciace barev.44 Zároveň se 

vyvíjí hmat a úchop. Pro podporu rozvíjení zraku a soustředění existují pomůcky, jako jsou 

kontrastní leporela. Bývají z pevné lepenky v malém formátu nebo šité z látky. Jsou tedy 

odolnější a vhodné pro úchop dětské ručičky. Na trhu takovýchto pomůcek (nejen knih, ale 

také plyšáků, chrastítek apod.) najdeme nespočet. Českým distributorem, který vyhledává 

tyto produkty po celém světě, je Jiří Marňánek pod značkou Šapitó. V nabídce má několik 

kontrastních leporel, témata jsou běžné věci kolem nás, domov, domácnost, zvířata domácí 

i divoká.  

5.1.2. Dějiny udatného českého národa 

Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí – 

encyklopedické leporelo, které v celé své délce měří devět metrů. Zábavně vzdělávací počin 

Lucie Seifertové z roku 2003 byl později předlohou pro pořad Česká televize se stejným 

názvem. V letech 2011–2012 vzniklo sto jedenáct dílů. Kniha mapuje, jak už název 

napovídá, historické dění na našem českém území. Procházíme se s vypravěčem, 

dvouocasým lvem, od pravěku v podstatě po současnost. Kniha je psána zábavnou formou, 

žánrově se řadí mezi populárně naučnou literaturu a v roce 2003 vyhrála cenu Magnesia 

 
43 KOVÁŘÍKOVÁ, Hana. Několik postřehů k vedení hodin výtvarné výchovy. Praha: Bylo nebylo, 2021. ISBN 

978-80-88348-08-5. 
44  KVĚTOŇOVÁ, Lea. Oftalmopedie. Brno: Paido, 1998. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-58-

8. 
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Litera. Získala také ocenění Zlatá stuha a Zlatá pečeť. Knihu autorka s manželem vystavuje 

ve velkých rozměrech jako samostatnou výstavu a cestují s ní po celé republice i po světě.45 

Na tomto příkladu se ideálně demonstruje kvality leporela jako výstavního prostorového 

média.   

obr. 26, 27 

Zvolená vazba leporela mi přijde více než vhodná, historie se zde vypráví lineárně a 

příběhy na sebe mohou krásně navazovat. Nejsou ohraničeny maximální dvoustranou, ale 

rozvíjejí se až na čtyři strany i dál. Kniha je nabitá humornými komiksy, pop-up ilustracemi, 

které jsou v kombinaci s harmonikovou vazbou krásným prostorovým prvkem. Svazek 

obsahuje podrobnou časovou osu vlády našich panovníků. Je výbornou pomůckou do hodin 

dějepisu, češtiny i výtvarné výchovy.  

5.2. Paralely doplňkových výukových materiálů 

Mezi všeobecně známé klasické didaktické pomůcky patří pracovní sešity, většinou 

navazující na učebnice, časopisy, nástěnné výukové obrazy s písmenky, násobilkou, 

vyjmenovanými slovy nebo notoricky známé malby pravěké přírody od Zdenka Buriana. Ve 

výuce cizích jazyků a hudební výchově se hojně používají zvukové stopy i video záznamy. 

Pro procvičování pojmů může být vhodné pexeso, piktogramy, oboustranné karty, pracovní 

listy nebo slovní hry. Nakladatelství Bylo nebylo vydává poznávací karty, které jsou 

kvalitně zpracované jak obsahem, tak ilustrací. Jedná se o tematické balíčky malého formátu 

 
45  O mně. Seifertova.cz [online]. 2021 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: https://seifertova.cz/o-mne/. 
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na laminované tiskařské lepence, svázaných na provázku s karabinou. Jsou vhodné na cesty 

nejen svým formátem, ale taky díky tématům.  

Soubory jsou věnované hmyzu – broukům i motýlům, bylinkám, lišejníkům, 

kamenům a oblakům. Podporují tak pozorování přírody kolem nás naučnou formou. 

Příběhové kostky – Rory’s Story Cubes jsou ideální pomůckou pro rozšiřování slovní 

zásoby a příběhové fantazie. Hází se s devíti kostkami, které mají na svých stěnách obrázky, 

které na sebe tematicky navazují a podle padnutí se rozvíjí příběh. Nejsou daná jasná 

pravidla, dají se jednoduše a intuitivně modifikovat. 

Didawood – hry a hračky ze zbytkového, nejen dřevěného materiálu, vyráběné 

ekologickou upcyklací z respektu k přírodě. Vyrábějí outdoorové hry na zahradu, domino, 

které nemá puntíky ale charakter příběhu, flexibilní, neobyčejné kostky různých tvarů s 

látkový půdorysem pro učení se základů stavitelství netradičních prostor jako je kavárna či 

horský hotel. Osobně se mi velice líbí kontrastní kostky, které jsou vhodné i pro slabozraké, 

sada čtvercových kostek světlé a tmavé barvy, které se můžou stavět do různých obrazců 

podle tematických předloh, jak ale uvádějí na stránkách – fantazii se meze nekladou.46 

 
46 Neobyčejné kostky. Didawood [online]. Bílovice, 2020 [cit. 2021-6-27]. Dostupné z: 

https://www.didawood.cz/neobycejne-kostky. 
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Didaktická část 

6. Projekt  

Vytvořením návrhu na projekt, který by mohl fungovat i během omezení a dob online 

hodin, jsem se věnovala původně i v rámci předmětu v letním semestru. Stále pracuji s 

tématem domu a domova, původní úkol by pouze kresebný, zaměřoval se na jednotlivé 

místnosti a nacházení míst, v kterých s v nich cítíme nejbezpečněji. Cílová skupina byl první 

i druhý stupeň ZUŠ. Během utváření pracovního listu jako zadání a následné konceptové 

analýzy jsem dospěla k závěru, že takový úkol není vhodný pro různorodou skupinu dětí a 

je náročný nejen časově, ale i na kresebnou zručnost a svým jednostranným zaměřením by 

tak inklinoval k možné výtvarné krizi u starších dětí. Chtěla jsem zjednodušený úkol, který 

by byl částečně kresebný, s respektem k typologii výtvarného projevu. 

obr. 28 
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6.1. Návrh 

Výtvarný úkol spočívá ve zkoumání vlastního bydliště, kde teď trávíme nejvíce času. 

Své domy a byty známe jako své boty, ale občas si neuvědomujeme, co vše mohou skrývat. 

Díky frotáži se vydáváme na experimentální průzkum po texturách, které nás obklopují. 

Práce je koncipovaná v leporelu s tvrdými vnějšími deskami, které chrání měkčí vnitřek se 

záznamem reliéfů. Na přední straně je předek domu a na zadní jeho protějšek. Při otevření 

nahlížíme do jedinečných povrchů našich domovů, jdoucí v sledu za sebou i nahodile podle 

nálady. Nebylo při zadání podmínkou, aby děti postupovaly od vstupních dveří a v přesném 

řádu po místnostech, nechala jsem v tom určitou volnost výběru.  

 Předpokládaný výstup je soubor leporelích domů ve stejném formátu, který by měl 

být hotový jako samostatná jednotka, ale také by měl fungovat v celku. Díky tvrdým deskám 

je možné, aby domy opravdu stály a formovaly ulice a města podle naší fantazie. Cílem je 

vytvořit takovou ulici s domy, do kterých můžeme libovolně nahlédnout a stavět, jak se nám 

zlíbí. Jak se ukázalo, a je popsáno v dalších kapitolách, leporelo je velmi ideální médiem pro 

výstavní potřeby. 

6.2. Realizace 

Projekt byl primárně realizován ve sdružení Roztoč v Roztokách u Prahy ve výtvarné 

dílně a sekundárně jako online hodina připravena pro část studentek ze stejného ročníku v 

rámci předmětu Dialogy se školou 2. 

6.2.1. Roztoč 

Roztoč je malá nezisková organizace fungující již dvacet let v Roztokách u Prahy, 

která pracuje napříč věkovými skupinami, propojuje tak generace mezi sebou a klade si za 

cíl pomoc lidem vytvořit si v Roztokách kořeny a stát se součástí komunity, kde se umění 

mísí s každodenním životem. Pořádá pravidelné kroužky a kurzy, letní tábory, lidové 

slavnosti a podporuje umělecké soubory.47 Výtvarný ateliér Smyšlenky je pro děti a mládež 

9–18 let pod vedením MgA. Doroty Krátké, která klade důraz na rozvíjení dětí komplexně 

 
47 O sdružení roztoč. Www.roztoc.cz [online]. [cit. 2021-7-5]. Dostupné z: https://www.roztoc.cz/o-sdruzeni-

roztoc/. 
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a seznamuje je se všemi základními výtvarnými technikami. Je to prostor otevřený 

svobodnému smýšlení, pozorování sebe a svého okolí, učící vzájemné reflexi a komunikaci, 

cenící si názoru dětí pro budoucí práci. 48 MgA. Dorota Krátká má nyní v zastoupení 

Magdalenu Machalickou, která mi umožnila práci s třináctičlennou skupinou dětí ve věku 

9–14 let. Během distanční výuky funguje ateliér na principu otevřeného okénka, kdy si děti 

vyzvednou balíček se zadáním, vhodnými výtvarnými potřebami, podívají se na související 

připravené inspirace a mají možnost konzultace. Po týdnu přináší svá díla zpátky, kdy se 

buď konzultují nebo hotová ukládají pro závěrečnou výstavu na konci školního roku.  

 Ač se mi zdálo výdejní okénko jako ideální řešení situace, neobsáhne bohužel vše 

potřebné pro dětskou kreativní práci. Problematickým faktorem je, že děti práce bez 

kolektivu nenaplňuje a nebaví je, proto se stává, že u náročnějších domácích úkolů stagnují, 

nepřinášejí je ke konzultacím a nedokončují je. Technika frotáže, která není náročná na 

materiál a čas, je proto ideální volbou. 

Výtvarný balíček obsahuje: 

Inspirační text, dva kusy knihařské lepenky ve formátu 11 cm x 11 cm, pás ze čtvrtky v 

rozměrech 10 cm x 60 cm, předpřeložen na čtvercová okna určená pro frotáž a tvrdý pastel 

pro získání struktury. Černý centropenový fix a lepidlo dostaly děti při předchozích pracích, 

v případě absence jsou jim k dispozici další kusy. 

obr. 29, 30 

 
48 Smyšlenky. Www.roztoc.cz [online]. [cit. 2021-7-5]. Dostupné z: https://www.roztoc.cz/krouzky-a-

kurzy/prehled-krouzku/semisova-mys/. 
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Inspirační text pro připomenutí zadání:  

Tohle je náš dům, zepředu se na nás dívá až majestátně s hlavními dveřmi zvoucí k 

návštěvám. A takhle je cítit, když po něm přejedeme prsty. Omítky, podlahy, dveře, záclony, 

skříně, kachličky… Vzadu je strana, která většinou z ulice není vidět, ale uzavírá náš vnitřek 

a dává nám dohromady celek. Tak tohle je náš dům a co je v něm ukryto.  

 Výtvarné výdejní okénko 25. března proběhlo pod mým vedením s oporou 

Magdaleny Machalické. Děti přicházely individuálně, dostaly balíček s materiálem a přímé 

zadání práce jim bylo vysvětleno ústně. Většina z nich s frotáží již pracovala, s ostatními 

jsme hledaly textury přímo v ateliéru, vzniklo tím i společné leporelo. Důležité pro 

pochopení byla tedy haptická zkušenost a ukázkové práce.  

 Zvykem bývá, že práce se nosí hotové do dalšího týdne, bohužel 1. dubna začaly 

dětem velikonoční prázdniny a následující čtvrtek 8. 4. nemohly být v Roztoči kvůli 

technickým komplikacím. Byla tedy uspořádána náhradní online hodina ke konzultaci a 

přímé společné práci. Setkání bylo přibližně čtyřicetiminutové, dostavily se čtyři holčičky. 

Po přivítání jsme řešily problémy se ztraceným materiálem a hledaly vhodné náhrady. 

Magdalena byla na setkání se mnou a kreslila na lepenku přední stranu domu, radila s 

postupem předkreslení, gumováním a prací s centropenem. Já jsem navigovala práci s 

frotáží, hledáním povrchů, jak je nejlépe snímat a posílala účastnice do různých místností po 

vzoru online hodiny se spolužačkami. Ač na chvíli a přes obrazovky, bylo ku prospěchu jak 

dětí, tak mého, že jsme mohly aspoň tímto způsobem tvořit společně, povídat si a ukazovat 

si práci v reálném čase. 

6.2.2. Online 

V rámci předmětu Dialogy se školou 2, který vyučovala PhDr. Leonora 

Kitzberegerová, Ph.D., bylo jedním z úkolů natočení online hodiny jako materiálu pro 

následnou reflexi učitele výtvarné výchovy. Zvolené materiály pro výrobu měly všechny 

doma k dispozici. Hodinu jsem měla koncipovanou s důrazem na stručnost a jednoduchost. 

Krátké představení tématu bakalářské práce, uvedení do kulturně historického kontextu 

ukázkou různých leporel, vysvětlení výtvarného úkolu, přímá výtvarná činnost, krátké 

pozastavení nad RVP a vhodností pro cílovou skupinu. Nakonec důležitá zpětná vazba na 



39 

 

výtvarný úkol a moje vedení hodiny. Akční část byla cílená na zvednutí se ze židlí od 

obrazovek a rychlé orientaci v prostoru. Kolegyně posílala do různých místností domu, kde 

měly zachytit zajímavé části a přinést je zpátky na ukázku. Konečná reflexe přinesla 

zajímavé poznatky upozorňující na drobné nedostatky vysvětlení úkolu a podobně. Pomohla 

mi jako příprava na nadcházející dílnu s dětmi a dopilování detailů. Dle mého názoru by 

takováto online hodina byla aplikovatelná do distanční výuky prvního stupně. Časově byla 

krátká, přibližně 30 minut, pohybová a výtvarně jednoduchá. Problém by mohl být akorát 

při kresbě domácího úkolu, a to kresbě přední a zadní části domu. 

6.3. Vazby RVP 

Výtvarný úkol pracuje s několika očekávanými výstupy Rámcově vzdělávacího 

programu pro základní umělecké vzdělávání, kapitoly Vzdělávací oblasti Výtvarné tvorby. 

Podněcuje samostatnost řešení výtvarného problému, experimentování se strukturami a 

materiálem, diskusi ohledně vhodnosti přidělení jeho významu tím, že jej vsadí do své práce 

a obhájení si své volby. Podporuje zkoumání svého blízkého světa a jeho analyzování 

vhodnosti pro použití, tím vědomě uplatňuje vztah struktur a jejich frotáží. Kresebná část 

úkolu záznamu přední a zadní strany domu iniciuje pozorování a přenášení skutečnosti, 

uvědomění si základních kompozičních a poměrových vztahů stavby. Úkol přináší podnět 

pro hlubší význam domova jako objektu a následným instalováním do ulic vede k uvědomění 

jeho pojetí ostatních tvořících. (RVP, 2010)49 

6.4. Reflexe 

Konceptovou analýzu projektu bych rozdělila na tři části. Co se povedlo, nepovedlo 

a jak práci posunout dál.  

Téma jako takové a technika frotáže byly zvoleny velmi vhodně. Zpětná vazba od 

dětí v podobě nadšeného objevování a chlubení se do webkamery s krásným frotážovým 

úlovkem mi bylo potvrzením. Samy děti netušily, co se kde může skrývat. V některých 

pracích je vidět, že děti uvažují kompozičně, střídají barvy a různorodě zaplňují prostor. 

 
49 BOŘEK, Lubor. Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav 

pedagogický v Praze, 2010. ISBN 978-80-87000-37-3. 
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Rozvíjel se tak i dialog o různých materiálech a jejich vlastnostech, vznikla komparace i 

konfrontace na dálku, nejvíce to bylo znatelné u diskuse o koupelnových dlaždičkách.  

Ač jsem se snažila úkol mít jasný, jednoduše koncipovaný a zapamatovatelný, 

narazila jsem na distanční formu práce. Téma a práce zaujala mladší ročníky (10–12 let), 

starší slečny (13–14 let), které se ani nepřipojily na online kroužek, s prací naložily ledabyle, 

na jejich kresebném projevu je i vidět nezájem o téma. Je tedy možné, že zadání pro ně 

nebylo dostatečnou výzvou. 

Pro příště by bylo vhodné vymyslet alternativu v zobrazování předních a zadních 

stran. Mít připravenou volbu média. Kresbu by mohla nahradit například černobílá 

fotografie. Instalace by se mohla rozvinout mnoha směry a nezůstávat jen u rozestavěných 

ulic. Dala by se formovat města, vytvářet mapy, rozvíjet diskuse o občanské vybavenosti, 

vymýšlet ideální půdorysy, infrastruktury, územní plány, hledat historické údaje k domům, 

vytvářet rodokmeny a podobně... Ideální institucí, kterou při rozebírání tématu městského 

rozvoje, urbanismu i architektury, můžeme navštívit je Institut plánování a rozvoje hlavního 

města Prahy (IPR Praha) a Centrum architektury a městského plánování (CAMP). 

Příhodná by byla lepší motivace k pracovní úloze, zvláště pro starší ročníky. Při 

zkoušení techniky frotáže přímo v ateliéru, při vyzvednutí zadání a vysvětlování, jsem měla 

pocit, že impulsy k práci jsem dala dobré. A myslím, že i bez přímého kontaktu a skromné 

časové dotace jsme s kolegyní a s dětmi odvedly dobrou práci, která jim ukázala blízké okolí 

z trochu jiné zkušenosti než jen vizuální. Pravděpodobně by tyto zádrhely byly lépe 

odhadnutelné, kdybych se skupinou pracovala delší dobu a poznala jednotlivce skrz jejich 

preference jak individuální, tak kolektivní.  
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obr. 31, 32, 33, 34, 35 
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Výtvarná část 

7. Uzavřený soubor autorských leporel  

PD: Nikol, tvá první knížka byla Můj pokoj… 

NL: „Jo, to bylo strašný, proč?“ (Smích) 

PD: Věnuji se podobnému tématu, zkoumám domy, domovy... 

NL: „To bylo na začátku prváku na UMPRUMce, když jsem tam přišla, všichni byli 

starší než já a měli už vyhraněný styl. Často už za sebou měli nějakou školu nebo je vzali na 

několikátý pokus. Byla jsem o dost mladší a hledala jsem téma. Nenapadlo mě nic lepšího 

než Můj pokoj, byla jsem čerstvě odstěhovaná od rodičů do nového – svého a sama. 

Samostatné bydlení bylo to pro mě velké téma.“ 

Téma autorských leporel jsem změnila několikrát, hledala jsem v paměti kam všude 

bych mohla zabrousit. Chtěla jsem dělat kontrastní leporelo pro novorozené děti, chtěla jsem 

prořezávané leporelo, které by vrhalo stíny, chtěla jsem napsat první čtení Máme Medu od 

medu, chtěla jsem zleporeřit svoje básně. Během všech karantén jsme se smála cestování po 

místnostech, ale díky posměškům jsem se víc soustředila na prostor samotný kolem sebe.  

 Nacházela jsem zátiší, zákoutí, textury i struktury věcí. Cítila jsem se součástí domu. 

Vzpomínala jsem, kde všude jsem žila, kde všude jsem byla součástí a vlastně jsem tam kus 

sebe vždy nechala a stále částečně v těch místech žiji. Vždycky jsem žila s někým společně, 

ať se starším bratrem v jednom pokoji nebo s několika spolubydlícími na internátu na střední 

škole nebo poslední tři roky v Praze. Domy a domovy se nám všem celkově 

zvšudypřítomnily. Trávíme zde více času na online výuce, homeofficech, máme z nich 

vlastní soukromé tělocvičny a profi kulinářské restaurace.   
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7.1. První ze dvou 

obr. 36 

Název Spoludomovení vyplynul úplně přirozeně z mého způsobu žití. Šest 

významných míst, ve kterých jsem žila, jsem kreslila z frontálního pohledu, abych z nich 

vytvořila rádoby jednotnou ulici. Stejně jako jsme ulice tvořily s dětmi. Vznikla tedy řada 

různorodých domů z různých měst a vesnic v různých denních dobách. Kreslila jsem je tak, 

jak si je nejlépe pamatuji. Z druhé strany leporela jsou také domy, ale jsou to vyjádřené 

samotné vzpomínky a pocity z míst. Směs barev tak, jak je cítím hluboko v sobě. Svým 

způsobem to také navazuje na didaktickou část. Děti hledaly místa v bytech, které jsou cítit 

hmatově, které jsou něčím specifická, že si zaslouží záznam. Postupovala jsem stejně, na 

papír jsem přenesla ale vnitřní, nenahmatatelný pocit. Stejně jako u dětských prací můžeme 

vzít do ruky dům, otevřít ho a vidět, jak je cítit uvnitř, tak stejně můžeme nahlédnout z druhé 

strany, jak je dům cítit ve mně samotné.   



44 

 

obr. 37 

První Solnice – je brzké studené ráno. Připomíná mi ranní vstávání do školy a první 

brigády, tolik chladu venku a tolik tepla uvnitř, první vzpomínky a rodina. Radosti i sváry, 

ale první domov, který jsem kdy poznala. V pocitech jsou ruce matky, které se natahují proti 

sobě k pevnému červenému kruhu rodiny uprostřed pole. Kolem se motají zlatá světýlka, 

která mi připomínají Vánoce. 
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obr. 38 

 Druhé Uhřínovice jsou situované uprostřed hluboké noci, nebe poseté hvězdami 

není tak výrazné jako žluté světlo vycházející z oken. Symbolizuje tak prostudované hodiny 

až do pozdní noci a poslední čerstvé nádechy před uložením ke spánku. Z druhé strany 

vidíme určitou cestu, kterou jsem hledala k tomuto místu, ale také jak ji nacházím v totálním 

zenu při pohledu na Orlické hory v západu slunce. V rohu se červenají jablka v trávě, 

symbolizují hojnost a plodnost přírody v našem pustnoucím sadu, který mě nepřestává 

fascinovat. 
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obr. 39 

Třetí je litomyšlský internát pedagogické střední školy, který vždycky zářil. První 

krok k odstěhování se z tepla domova do náruče neznámého. Je zachycen v podvečeru, někdy 

po večeři, a možná taky velmi brzy ráno, je to tak na půl cesty. V levém dolním rohu byl 

vždy hlouček kuřáků se žhnoucími konci cigaret, které byly vidět už z dálky. Z druhé strany 

je jakýsi výbuch. Vnitřní kruh je tmavý, symbolizuje bouřlivé časy protkané existenciálními 

otázkami bytí, světa a vůbec. I když je temný zvenčí, tak vyzařuje světlo a poznání, které mi 

zkušenosti a chvíle v Litomyšli přinesly. 
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obr. 40 

Čtvrté jsou pražské Strašnice, první byt v novém, velkém městě plného neznáma, 

kde jsem strávila nejnáročnější doby, kdy jsem hledala svoje pravé místo v Praze. Soužití v 

páru pro čerstvě dospělého člověka bylo velkou zkouškou ohněm, který žhne lehce v pozadí. 

Ráda jsem trávila chvíle na lavičce před domem a pozorovala mozaiku rozsvícených pokojů 

v bytovce. Nesnášela jsem světelný smog, který má šedo oranžovou nebarvu. V tomhle bytě 

jsem měla svoji pevnou oporu, skálu, která vychází z levého rohu až doprostřed obrazu. Dvě 

labutě, každá v jiné barvě ztělesňují lidské rozdílnosti, ale zároveň lásku.  
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obr. 41 

 Páté místo je Březinka 23 sídlící na Smíchově, kousek od parku Santoška. V tomhle 

místě je přátelství, čistá volnost a spoustu lesních jahod ze zahrady. Je to místo, který je své 

a má silné genius loci, je to místo léta a horka. Dominantou je okno, které jsem měla naproti 

posteli, bylo vysoko a lezlo se jím na terasu do zahrady, všude kolem jsme měli zeleň. Druhá 

část jsou červenorůžové a oranžové body visící v časoprostoru, jsou to kapky vína, špačky 

cigaret a jahody, jsou pospojované, protože jsou jako neuronové korálky, co tvoří 

vzpomínky.  
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obr. 42 

Šestá a poslední je vila na Břevnově, na půl cesty mezi Ladronkou a klášterem. Byla 

postavená ve dvacátých letech a je v ní tolik. Čtyři patra slasti a strasti. Pro mě je 

proměnlivou, houpačkou nahoru a dolů, střelkou mezi absolutním štěstím a depresí na 

hranici šílenství. Je to takový Kočičí dům, o kterém zpívá skupina Květy. Na dům dopadá 

pozdní odpolední slunce při horkém letní dni. Na pocitové straně jsou jen šmouhy, které se 

do sebe prolínají, necítím žádné konkrétní tvary, nic představitelného. Je to asi tím, že tu 

stále bydlím. Ostatní místa mám v sobě svým způsobem uzavřená a mám k nim jasný vztah. 

Tady je to pořád přítomné, proměnlivé a živoucí, pulzující mlhovina.  
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7.2. Druhý ze dvou 

Druhý název Budosta už byl vykonstruovaná spojnice při překryvu slov budovy – 

místa. Při celém tom myšlenkovém pochodu jsem zjistila, že se ve mně neotiskla jen místa, 

kde jsem bydlela, ale že těch vztahů mám nespočet. Přirovnala bych to k pavoučí síti, která 

je natažená v prostoru, uchycena na několika hlavních místech, která jsou mezi sebou 

propojená a dál se přirozeně splétá a rozšiřuje. Vznikl tedy soubor mnoha míst, která mezi 

sebou nemají jasnou souvislost, ale propojuji je jen já sama a přítomnost mého uvědomění. 

Jejich tedy sto, rozhodla jsem se pro tento počet, protože to evokuje sám název a taky bylo 

výzvou vyhledat všechna místa, ke kterým mám vztah, ať už kladný nebo záporný. 

Soubor v podstatě tvoří takové album. Z valné většiny jsou to fotografie (pořízené 

telefonem přibližně od roku 2017) smíchané s kresbami. Jsou seskupené jedenáctkrát po 

devíti kusech na každé stránce, a na poslední je vloženo malé zrcátko, které odráží aktuální 

prostor, ve kterém se leporelo nachází, symbolizuje tak význam přítomnosti i budoucnosti. 

Všechna ostatní místa jsou ve čtvercovém formátu dodržující pevnou mřížku. Zrcátko je ale 

kulaté symbolizující cykličnost vnímání. Původně jsem čtverce nijak neřadila a nechávala 

to na náhodě. Vzniklý soubor byl až moc chaotický a vizuálně nevzhledný. Proto jsem začala 

skupiny shlukovat podle určitých znaků, například barvy nebo denní doby.  

 

obr. 43 
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7.3. Technikálie vazby 

Klasické leporelo je polotuhou vazbou V6. Skládá se z pevné, hladké, tiskařské 

lepenky vysoké gramáže, díky jejímž vlastnostem se kniha stává odolným dílem, které 

dětské ruce nepotrhají a neponičí běžnou manipulací při čtení či hře. Díly lepenky jsou 

slepeny dohromady knihařským plátnem. Pro snadné rozevírání je vhodné využít měkké 

plátno nižší gramáže. Při svých prvních pokusech jsem pracovala s pevnějším plátnem a 

zacházení s otevíráním a zavíráním bylo těžkopádné a neforemné. Na hotovou prázdnou 

kostru se nakonec natáhne potištěný potah. Vazba a potah bývají připravovány tak, že mají 

přesah v hlavě a v nohách, který se ve finále ořízne a tím vzniknou zarovnané a čisté hrany. 

Návod, jak si leporelo efektivně vyrobit, vytvořila Markéta Šimková v roce 1997 a 

vyšlo na pokračování jako příloha Přítelíku. Šimková popisuje v Leporelo, manufacturing 

instructions krok po kroku přípravu a tvorbu, doplněné o instruktážní ilustrace.  

obr. 44 
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Variabilita leporela dává prostor k rozmanitosti a fantazii, jak s vazbou naložit. 

Můžeme pracovat s dlouhým pásem, s velkým formátem jako s mapou, slepovat na střídačku 

dvojlisty, vázat do kříže, do všech směrů ze všech polí anebo zkusit listy sešít. Příběh se 

může točit dokola nebo se schovat do krabičky. Dá se experimentovat s materiálem a udělat 

kostru ze dřeva a hřbety vyrobit z pantů.   

obr. 45 

7.4. Tvorba, proces 

Při výrobě kostry jsem se nedržela žádného návodu, ale postupovala jsem intuitivně, 

experimentovala jsem s materiálem a hledala ideální řešení. Moje domácí dílna, na 

studených parketách, uprostřed pokoje neskýtala moc možností, jak se realizovat ve velkých 

formátech. S řezákem na kuchyňském prkénku, jsem zkoušela první velikosti a vazby. 

Původní nápad, inspirovat se Karen Kunc s nepravidelnou velikostí jednotlivých stran 

situovaných do výhledu na Orlické hory, ztroskotal při náročnosti držení čistého řezu. Proto 
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jsem se rozhodla pro pravoúhlou, jednodušeji kontrolovatelnou velikost 11 x 11, a nechala 

jsem ji si přímo nařezat v břevnovské knihařské dílně, abych zachovala čistotu stran.  

Jedna z dalších možností ohybu, se kterou jsem pracovala, bylo střídavé naříznutí a 

porušení vlákna do poloviny šířky lepenky, aby se dodržela vizuální jednolitost. Výsledek 

je syrový a drsný a hodí se k přímé ilustraci. Já však chtěla obsah vlepit natištěný a tyto spoje 

nebyly k plánu vhodné.   

obr. 46, 47, 48 

Přišel čas sáhnout po knihařském plátnu, a zkoušet jak nejlépe spojovat. Pracovala 

jsem s Herkulesem, ale více se mi osvědčilo vinylové lepidlo PRIMO. Nejdříve jsem 

zkoušela nalepit dva pruhy proti sobě na spoji a seříznout po zaschnutí, ale ani jednou se mi 

nepovedlo řez zarovnat čistě. Další pokus byl nalepit jeden dlouhý pruh a obtočit ho dokola, 

doufala jsem, že když bude konec končit u vrchu bude spoj zarovnaný a elegantnější. 

Bohužel, ani tato možnost nevypadala hezky, navíc jsem měla velmi pevné plátno a po 

zaschnutí bylo velmi tuhé při manipulaci harmoniky. Nakonec jsem se uchýlila k hravému 

řešení a nechala spoj náhodně umístěný, vizuálně to výsledku nevadí a tím, že není jednotně 

umístěný nepřitahuje prvoplánově oko. Při první slepené kostře jsem ale nevěnovala 

pozornost ve kterém ohybu se spoj nachází a některé jsou na vnější straně leporela. Při 
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druhém už jsou všechny spoje schované uvnitř hřbetu a na první pohledu to vypadá o mnoho 

čistěji a lépe. Nechala jsem přes noc složené a zatížené, aby si vazba sedla. 

obr. 49, 50, 51, 52  
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 Spoludomovení jsem kreslila kombinací pastelek a olejového pastelu. Při 

přípravných nákresech jsem zkoumala poměrové vztahy staveb mezi sebou. Pro zachycení 

skutečnosti velkých staveb je nutný odstup, který jsem dříve neměla. Při náčrtu prvního 

domova v Solnici jsme si například uvědomila, že jsem nikdy nepomyslela na to, jakou má 

dům střechu. U domu V Úžlabině ve Strašnicích jsem nikdy předtím nespočítala okna a na 

Březince jsem zase nikdy nespočítala patra.  

Příprava kreseb, původního formátu 20 x 20 cm, k tisku patřila k těm náročnějším 

částem. Bez technické podpory kvalitního skeneru nebo fotoaparátu a absence kvalitních 

grafických editorů, se dostalo prostoru improvizaci základním funkcím galerijního 

prohlížeče v telefonu. Pro editování druhého leporela Budosta jsem využila aplikaci Nákresy 

Google. Devítice jsou situované v pravidelné čtvercové mřížce. Potah je natištěn na matném 

křídovém papíru 160 g/m2 a nařezán na přesnou velikost 11 x 11 cm. Čtverce jsem přikládala 

na kostru natřenou vinylovým lepidlem a nechala zatížené přes noc.  

Výsledná autorská práce Spoludomovení zapadá k instalaci dětských prací, a to nejen 

velikostí. Rozevřené leporelo vytváří další ulici, kterou se pomyslně můžeme procházet a 

nahlížet tak do dalších domů v námi vytvořeném městě. 
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obr. 53, 54, 55, 56, 57, 58 
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Závěr 

Bakalářská práce mi dala možnost a prostor pro hlubší zamyšlení se nad tématem 

knižní tvorby, která mě vždy fascinovala a chovám k ní hlubokou úctu. Díky teoretické části 

došlo k prohloubení mých znalostí ohledně historie knihy a zamyšlení se na jejím významem 

v průběhu věků. Rozsáhlá publikační činnost dvacátého století je v rámci jedné práce 

nepojmutelná, avšak bylo zajímavé vytvořit subjektivní výčet nejdůležitějších děl, která 

měla na mě, jako na dětského čtenáře, velký vliv při prohlubování zájmu o literaturu a 

ilustraci. Kolektování informací o nakladatelstvích a jejich publikační činnosti byly čerpány 

z jejich oficiálních webových stránek, bohužel o nich není zatím žádný pramen. K jeho 

vytvoření potřebujeme časový odstup a nepochybuji, že se ho tak v budoucnu dočkáme. 

Kvalitní dětská produkce malých nakladatelů si zaslouží náš obdiv. Jejich záslužná práce je 

jedním ze základních kamenů pro zachování kultury. Doufejme, že společnost „nesemele“ 

komerční produkce a reklamy.  

Jedna z kapitol, které bych se v budoucnu chtěla věnovat více, jsou doplňkové 

výukové materiály a jejich didaktické využití v praxi. Jejich rozmanitost je hravou 

příležitostí pro vzdělávání. Využití leporela ve výuce, jeho výroba, technické vlastnosti a 

materiálové možnosti mě inspirují k další tvorbě a hlubšího zkoumání. Pestrost tohoto média 

budu využívat do další praxe. Bylo pro mě velkou radostí zkusit první z projektů s dětmi z 

roztočského ateliéru Smyšlenky z Roztok u Prahy. Díla byla následně využita na dvě výstavy 

prezentující jejich souhrnnou práci za celý rok. Didaktická část zcela nenaplnila mé 

očekávání. Nedostatky se objevily v motivaci pro dokončení děl u starších ročníků a absence 

přímé reflexe s dětmi.  

Při praktické části jsem získala zkušenosti práci s vazbou leporela. Vazbě knih bych 

se ráda věnovala více, a to nejen na vlastní pěst po domácku, ale ve specializované dílně s 

odborným vedením. Díky rozhovorům jsem měla možnost nahlédnout za onu pomyslnou 

oponu, a slova respondentů byla velkým přínosem. 

Tato práce posloužila jako náhled do produkce leporel a literatury věnované dětem 

současné i minulé. Takto široké téma by zasloužilo jistě komplexnějšího zpracování a otvírá 

dimenzi možného pokračování.  
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