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ABSTRAKT 

Teoretická část této bakalářské práce přináší souhrnné informace o japonském uměním a 

jeho vlivu na evropské umělce. Dále seznamuje s japonským komiksem – manga a anime, 

jejich počátky a rozdíly. Propojuje získané informace a sleduje vliv této kultury, který se 

odráží v dětském výtvarném projevu. V rámci praktické části práce vzniká série 

realistických portrétů postav z anime a manga, jejíž cílem je zdůraznění jedinečnosti 

obličejových rysů postav v evropském výtvarném projevu. Didaktická část bude se věnovat 

sestavení návrhu hodiny výtvarné výchovy na téma manga a anime pro studenty druhého 

stupně základní školy a studenty gymnázií. Cílem je navrhnou zadání, časovou náročnost a 

průběh hodiny. Zadané výtvarné aktivity budou zaměřené na rozvoj kreativního myšlení a 

práci s proporcemi, určitým typem stylizaci a kompozici.      
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ABSTRACT 

The theoretical part of this bachelor thesis provides summary information about 

Japanese art and its influence on European artists. It also introduces Japanese comics - 

manga and anime, their origins and differences. It connects the acquired information 

and monitors the influence of this culture, which is reflected in children’s artistic 

expression. Within the practical part of the thesis, a series of realistic portraits of 

characters from anime and manga is created, the main goal of which is to emphasize the 

uniqueness of facial features in European artistic expression. The didactic part will be 

devoted to the design of an art lesson on the topic of manga and anime for students of the 

middle and high school. The aim is to design the assignment, time and course of the lesson. 

The assigned art activities will focus on the development of creative thinking and work 

with proportions, a certain type of stylization and composition. 
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Úvod  

Současná doba je naplněna moderními technologiemi, které se neustále rozvíjejí a otevírají 

nám nové možností. Jejich zásah prakticky do každé sféry nám jistě ulehčil život. 

S příchodem internetu se vyhledávaní informací stalo přístupným téměř pro každého a 

dnes během několika sekund, pomocí telefonu nebo počítače, lze vykonávat nespočet 

aktivit, do nichž patří například učení se, hraní her, čtení knih, nakupovaní, sledovaní filmů 

a seriálů, komunikace s lidmi a mnoho dalších. Momentálně, v době pandemie, která je 

vyvolaná nemocí COVID-19, kdy se lidé snaží maximálně omezovat osobní kontakty a 

zůstávají doma, jistou záchranou, která nám může alespoň částečně nahradit kontakt 

s přáteli, zábavu a zaplnit volný čas určitou aktivitou je internet.   

Internet je rozhodně jedním z nástrojů, jež otevřel světu okouzlující japonskou kulturu, 

jejíž součástí je manga a anime, které si našly obdivovatele po celém světě. Anime průmysl 

velmi sebejistě stoupá nahoru a každý den si získává nové příznivce různých věkových 

kategorií.  

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala sama a měla jsem k tomu konkrétního člověka, 

který mne inspiroval. Osobně jsem měla vždy zcela neutrální postoj vůči anime a manga 

komiksům. Moje sestra však miluje anime seriály, které sleduje od svých devíti let dodnes. 

Já jsem tak mohla sledovat vývoj jejího výtvarném projevu, ve kterém se následně začal 

odrážet velký vliv anime, který byl velmi patrný ve stylu kresby, stylizaci a volbě námětů. 

Zároveň mi toto téma přišlo málo zkoumané a lehce kontroverzní, jelikož jsem často četla 

a slyšela negativní názory ohledně špatného vlivu této subkultury.  

V teoretické části své práce jsem se zaměřila na přiblížení historického kontextu, zaměřuji 

se na dějiny japonského malířství a popisuji vzniklý pojem japonismus. Následně se věnuji 

tiskům v období Edo a umělcům, s nimiž je nejčastěji spojován vznik manga komiksů. Na 

to navazuji zkoumáním dějin manga komiksů, rozdělení na kategorie a následnému vzniku 

anime. Dále provázím čtenáře vzniklou subkulturou otaku a navazuji na kritizující postoj 

vůči anime. Praktická část této bakalářské práce obsahuje dotazník a velmi podrobný popis 

vývoje kresebného stylu pod vlivem anime jedné z respondentek. Rovněž obsahuje 

představení mé výtvarné části s ukázkami. V didaktické častí jsem sestavila tři různé 

výukové bloky pro odlišné věkové skupiny, které seznamují studenty s tématem a 
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následující výtvarné aktivity jsou zaměřené na práci s vlastní fantazií, proporcemi, určitým 

způsobem stylizace i kompozicí. Zároveň tato část obsahuje očekávané výstupy dle 

rámcového vzdělávacího programu (RVP) a klíčové kompetence.   

Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře s historickým kontextem a s různými úhly 

pohledu na kulturu anime. Popsat konkrétní příklad pozorovaného vlivu na dětskou kresbu 

a otevřít několik otázek, například do jaké míry je anime součástí volnočasových aktivit u 

dospívajících, nebo jaký je vliv anime na kresebný styl diváků a jak často dochází k jeho 

ovlivňovaní. 
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1 Historický úvod 

Následující část přináší souhrnné informace o dějinách japonského malířství, uvádí pojem 

japonismus a seznamuje s umělcem, jehož díla jsou obdivovaná dodnes a jeho jméno je 

nejčastěji spojováno se vznikem slova manga.  

1.1 Dějiny japonského malířství  

Vývoj dějin japonského malířství byl zasažen čtyřmi hlavními proudy vnějších vlivů. V 6. 

a 7. století se do Japonska dostává tajemství výroby papíru a nová víra – buddhismus, která 

podpořila rozvoj náboženského malířství a kultury. Později, ve 13. a 14. století se do země 

dostávají předlohy tušového malířství a koncem 17. století umělci z Číny přinášejí s sebou 

nové malířské techniky. Čtvrtý proud vlivu můžeme pozorovat během následujících 130 let 

a přišel ze západního světa, což vedlo k drastickým změnám skoro ve všech oblastech 

života. V malířství se velmi rozšířila škála témat a materiálů. Mezi obrovským množstvím 

japonských umělců můžeme najít historicky první impresionisty, expresionisty nebo 

dokonce i abstraktní umělce. Náznaky impresionismu můžeme najít v raných krajinách 

z tušových teček, kde umělec pracuje s texturou pomocí techniky pointilismu. 

Expresionismus můžeme najít ve velmi odvážných a razantních tazích štětce z pozdního 

období Edo, a nakonec abstraktní kruhy zenových mnichů, kteří pracovali s filozofickými 

koncepty.  Malíři ke své tvorbě nejčastěji využívali papír, který se vyrábí z vláken 

morušovníku a ti, kteří chtěli docílit výraznějšího efektu a jemnějších čar, používali tkáně 

hedvábí, která méně vstřebává tekutinu. K malováni byla běžně používaná tuš, která byla 

získávána ze sazí spalovaného oleje. Tuš je medium, které vám neodpustí žádnou chybu a 

pro práci s ní je potřeba velká přesnost, která rozhodně nechyběla vycvičeným 

samurajským válečníkům a mnoho z nich se věnovalo umění malování tuši. Do 12. století 

v Japonsku neexistovali žádní samostatní umělci, jelikož to byla a stále je riskantní a 

nejistá kariéra, která vyžaduje určitou podporu. V té době mnozí umělci pracovali 

v chrámech, kde dostávali podporu oficiální cestou. Později se dočkali podpory i od 

císařského dvora nebo šlechty prostřednictvím zakázek na výzdobu paláců. Umělcům byly 

udělovány tituly, což jim zaručovalo určitou jistotu a těm nejlepším bylo dokonce 

přisuzováno i stipendium ve formě rýže. (APPEL, 2009) 
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1.2 Japonismus 

„Japonismus je fenomén, jímž označujeme vstřebávání vlivů japonské estetiky a umění do 

evropské kultury od druhé poloviny 19. století.“ (Hánová, 2010 st.12) Fenomén můžeme 

zařadit do chronologického rámce v období od roku 1860 až 1910. Japonismus byl jedním 

z prvních orientálních kulturních jevů, který evropská kultura přijala jako rovnocenný. 

(GRIŠIN, 2015) 

 

1.2.1 Japonismus ve výtvarném projevu evropských umělců 

„V evropském výtvarném umění lze vysledovat tři hlavní období japonských vlivů.“ 

(Hánová, 2010, str. 14)  

První vlna se dotkla vývoje evropského baroka a rokoka v období od poloviny 17. století 

do začátku 19. století. Přes moře se z Japonska exportovaly svitky, tisky a užité umění.1 Od 

konce 16. století dovážení z Japonská bylo zaměřené na lakové výrobky, jež byly v Evropě 

zpočátku nazývány „exotica“ nebo „indianische“ a byly velmi poptávané ve střední 

Evropě. K další vlně došlo v druhé polovině 19. století. České umění v té době bylo 

orientováno směrem sebepoznání, a proto se japonismus u nás objevil později. 

Nejvýraznějším prvkem proměny evropského umění pod vlivem japonského umění byla 

„tendence k dekorativismu na principu tvarového zjednodušení a použiti nových 

výrazových prostředků“. (Hánová, 2010, str. 17) Japonské umění, které bylo prezentováno 

na Světové výstavě v Paříži, mělo nejvýraznější inspirační vliv na francouzské umělce a 

japonské dřevořezy se tak později vystavovali i na soukromých výstavách. (Hánová, 2010) 

Pro evropské umělce japonská kultura otevírala zcela jiný a nový pohled na okolní svět. 

Zatímco impresionisté, postimpresionisté a symbolisté nacházeli inspiraci v japonské 

malbě, dřevořezech ukijo-e atd., japonští umělci paradoxně hledají podněty a tvůrčí jiskry 

v umění impresionistů a postimpresionistů. Mezi inovace, které vstoupily do evropského 

umění můžeme zařadit přechod na plošné zobrazování předmětů a lidí, vysoký horizont, 

zobrazení lidské postavy, která je částečně mimo formát nebo je zobrazena zezadu, pohled 

zezdola nahoru atd. (GRIŠIN, 2015) 

 
1 Lakové zboží a převážně porcelán z Arity (Hánová, 2010, str. 14) 
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Jedním z průkopníků japonismu v Evropě byl Édouard Manet. Při tvorbě, zejména v 60. 

letech 19.století, využíval charakteristických prvků, jako je stylizace, jasné kontury, 

prostorové řazení do pásů apod. Upřednostnil barevnou a tvarovou stylizaci a tím se 

odchýlil od realismu. Ze slov Émile Zoly, japonismus se odrážel v Manetových tušových 

skicách a dekorativním řešení plochy, což následně vedlo k abstrakci a náznakovosti 

v kresbě. (Hánová, 2010) 

Mezi slavné postimpresionisty ovlivněné japonským uměním patří několik významných 

jmen. Vincent van Gogh objevil japonské tisky trochu opožděně, byl však okouzlen jejich 

čistou barevností a nekompromisními liniemi. Tisky byly celkem levné, a tak si jich 

Vincent koupil více a s jejich pomocí vyzdobil svůj pokoj v Antverpách. (SWEETMAN, 

2002) Vliv úchvatných japonských dřevořezů je také znát ve tvorbě umělců jako Gauguin 

a Henri de Toulouse Lautrec. Odstoupili od lineární perspektivy a realistického 

modelování, které bylo vyžadováno akademickou malbou a vydali se cestou dynamického 

a expresivního zobrazení forem a zářivých barev. (MUNRO, 2008)  

Japonismus neminul ani české umělce. Stylizované motivy květin a krajiny nám 

bezpochyby vypovídají o vlivu na tvorbu Alfonse Muchy. Svou excelentní kresbu 

figurálních kompozic doplňoval orientálním rámcem a náměty z krajiny. Mnohdy se 

setkáme s vertikálním formátem umělcových děl, což odkazuje na japonský závěsný svitek 

kakemono nebo dřevořezový formát hosoban. Mezi další můžeme zařadit Vojtěcha 

Preissiga a jeho grafické listy2 s využitím průhledové perspektivy, kde v popředí vidíme 

kmen stromu, což nám odděluje přední a zadní plán. Dalším typickým znakem japonských 

krajinomaleb jsou dva typy zobrazovaní perspektivy: pohled z ptačí perspektivy (fukanši) a 

podhled neboli průhled do zadního prostoru (tóšizuhó). S novými pohledy tak pracuje Emil 

Orlik ve svém díle Ráj (1907-1909), kde také můžeme pozorovat Hokusaiovy stylizované 

prvky krajiny, např. zobrazení mořských vln. Pozoruhodným dílem Orlika je také Deštivý 

den v Kjótu, kde umělec použil diagonální rastr deště, který můžeme najít v dílech 

Utagawa Hirošige3 nebo Kacušika Hokusai4.(Hánová, 2010) 

 
2 Grafické listy – Strom v květu (1905,1906), Zimní motiv (1906), Zakletý ostrov (1905) (Hánová, 2010) 
3 Stanice Šóno, ze série Padesát tři stanic na cestě Tókaidó, 1832-1833, Sprška nad mostem Óhaši v Atake, 
z cyklu Sto pohledů na slavná místa v Edu, 1857 (Hánová, 2010) 
4 Sto pohledů na horu Fudži, 3. svazek, 1877 (Hánová, 2010) 
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1.3 Tisky v období Edo 

Ukiyo-e – doslova přeložené „obrázky prchavého světa“, japonské umění, které vznikalo 

v době Edo5. Projevem vzniklé kultury „prchavého světa“ bylo např.: láska k 

zápasům sumó, kult umělkyň gejš a tanečnic maiko, kult čistoty těla a prostředí aj. Za 

zmínku také stojí kult umělecky zpracovaných předmětů denního života a kult četby 

ilustrovaných románů, které byly tištené pomocí dřevorytu, a právě tyto barevné obrázky 

se nazývaly ukiyoe. Lidi si je kupovali levně u knihkupců a následně si vyzdobovali své 

dřevěné domky. Ke konkretizaci témat a stylistiky prvků ekiyoe došlo na konci 17. století, 

zrovna během rozkvetu měšťanské kultury. Projevem raných ukiyo byla perspektiva 

pohledu seshora a posunutá střecha, tenká obrysová linie, schematické figury, čárky místo 

očí, háčky místo nosu a malá ústa. Zpočátku to byly černobílé tisky, postupně se však do 

nich dostávají jasné barvy, které se nanášely plošně a byly orámovány tenkou linkou. Mezi 

nejčastější náměty patří například zobrazování zaklínače ďáblů, výročních svátků gosekku, 

slavností a obyčejů. Za zmínku také stojí erotické náměty dřevorytů, kterým se říkalo 

„jarní obrázky“ nebo „nebezpečné obrázky“ a sloužily jako manuál sexuálních praktik. 

Erotické listy malovali prakticky všechny mistři ukiyoe, listy se nejčastěji nepodepisovali 

vůbec, a když ano, tak autor používal pseudonym. (HONCOOPOVÁ, 2004)  

V období Edo také vznikali komické tisky, jimž se říkalo toba-e. Své jméno dostaly po 

budhistickém mnichovi Toba Sojo, který byl údajně autorem alegorických inkoustových 

kreseb, jež znázorňují budhistické mnichy v podobě zvířat. (PETERSEN, 2011) 

Později pro vzdělané čtenáře vznikla kibyoshi neboli žlutá knížka, která obdržela své 

jméno díky výraznému žlutému přebalu. Příběhy byly delší, navzájem propojené a 

publikované v sérii s více svazky, což posunulo narativní umění dopředu. Od vzniku roku 

1775 měly velký úspěch, ale po více než deseti letech byly tisky cenzurované vládou. 

Provedení kibyoshi je velmi blízké podobě moderního komiksu. Mezi společné znaky 

rozhodně patří vyprávění příběhu pomoci obrázků s doprovodným slovem nebo 

citoslovcem. Početné sériové tisky zahrnovaly karikaturu, satiru a různá dobrodružství.   

(PETERSEN, 2011) 

 

 
5 1600-1868 
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1.4 Kacišika Hokusai 

Byl nejvýznamnějším a nejvlivnějším představitelem skupiny umělců „Ukijo-e riu“. 

Vlastním jménem Tezuro, už od čtrnácti let nastoupil do učení k řezbáři, který v něm viděl 

potenciál. Po čtyřech letech v dílně se talentovaný chlapec stal žákem nejoblíbenějšího 

malíře té doby, Kacikavy Šunšo. Tezuro několikrát měnil své umělecké jméno, a nakonec 

si zvolil Kacišika Hokusai, pod nimž se stal celosvětově známý. Od roku 1814 začíná 

vydávat knihy, z nichž se později stane patnáctidílná sbírka, kterou pojmenovává Hokusai 

Manga. Témata kreseb jsou převzaté ze všech možných oborů, obsahuje například květiny, 

zvířata, karikatury, události atd. Obsah jednotlivých svazků není mezi sebou propojený, tak 

například v pátém svazku se věnuje studiím architektury, šestý je zaměřený na sport a v 

sedmém je středem pozorností krajina. (HLOUCHA, 1949) Dnes se slovo manga používá 

ve významu „japonský komiks“.   
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2 Japonský komiks 

2.1 Komiks 

„Záměrná juxtaponovaná6 sekvence kreslených a jiných obrazů, určena ke sdělování 

informaci nebo k vyvolání estetického prožitku.“ (MCCLOUD, 2008, str. 9) 

Slovo komiks vychází z anglického comics, původně comics strip, což bylo označení pro 

první krátké humorné příběhy v západním tisku koncem 19. století. Dle Scotta Maclouda je 

to médium, které je schopno pojmout různé myšlenky a obrazy. Otcem moderního 

komiksu je Rodolphe Töpffer, jehož obrazové příběhy poprvé v Evropě propojily obraz a 

slovo.  (MCCLOUD, 2008) 

První komický strip byl publikován v časopise American Humorist v roce 1896 s názvem 

The Yellow Kid neboli Žlutý chlapec od Richarda F. Outcaulta. Humorné obrázky 

doplněné textem již byly známé, ale novým bylo propojení několika obrázků s dialogem, 

což vytvořilo faksimile skutečného života. V roce 1907 Bud Fisher přišel s nápadem 

ohraničovat obrázky rámečkem a řadit je horizontálně, což umožnilo čtenářům soustředit 

se na konkrétní okamžik, který se odehrával na obrázku. Jeho kreslená postava Mutt 

přilnula čtenářům k srdci a komické stripy měly velký úspěch. Následně Fisher doplnil 

strip kamarádem jménem Jeff a dnes jsou tyto komické příběhy známé pod názvem „Mutt 

and Jeff“. Po velkém úspěchu společnost Hearst publikovala kreslené příběhy „Mutt and 

Jeff“ v časopisech, které byly vydávané po celém státě. Syndikace tak zajistila přistup 

čtenářů ke stripu nezávisle na jejich místě bydliště. V letech 1912–1914 americký 

karikaturista Winsor McCay vytvořil přibližně deset tisíc kreseb dinosaura, které nafotil a 

jako první tím vytvořil animovaný film.  (LENTE, 2017)  

 

 

 
6 Juxtapozice – přilehlost, pozice dvou či více prvků vedle sebe. (MCCLOUD, 2008, str. 7) 
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2.2 Manga  

2.2.1 Historický kontext 

Japonské slovo manga vychází z čínského slova manhua, což v překladu znamená 

improvizované skici. Hokusai nebyl první, kdo použil slovo manga, ale stal se člověkem, 

který toto slovo popularizoval díky svému dílu Hokusai Manga. (PETERSEN, 2011)  

V roce 1862 v Japonsku vzniká humoristický časopis s názvem „Japan Punch“. 

Zakladatelem byl britský novinář a ilustrátor Charles Wirgman, který se přestěhoval do 

Japonska o rok dříve a na základě britského časopisu „Punch“ vydává časopisy pro místní 

čtenáře. Wirgman navázal spolupráci s několika japonskými výtvarníky, mezi než patří 

například Kobayashi Kiyochika, který byl významným výtvarníkem období ukiyo-e a 

následně zanechal svoji stopu i ve vývoji historie mangy. Od roku 1882 v Japonsku začíná 

působit francouzský umělec a ilustrátor Georges Ferdinand Bigot, který přijel poznat 

exotickou kulturu. Začal si vydělávat ve Vojenské akademii výukou základů evropské 

kresby a následně dostal nabídku ilustrovat knihy a kreslit karikatury do několika časopisů, 

kam následně přispíval pravidelně a po pěti letech v Japonsku Bigot zakládá vlastní 

humoristický časopis s názvem Tobae. Wirgman a Bigot pak dostali samostatné 

pojmenovaní výtvarného stylu komických kreseb, které vydávali ve svých časopisech, a to 

ponchi-e neboli punch pictures (L., 2007) Oba se stali zásadním vlivným faktorem pro 

vývoj japonských komiksů, nebyli však jediní, kdo měl vliv na japonské umělce. Řada 

z nich totiž měla možnost navštívit evropské země, konkrétněji Anglii a Francii nebo také 

USA, kde načerpali nové inspirace. (FORET, 2012) 

 

Typická současná společnost vnímá komiksy jako dětský literární žánr, což ve vztahu 

k manga komiksu neplatí. Původní manga byla orientovaná na dospělé čtenáře a témata se 

často týkala lásky, politiky nebo měly i erotický charakter. Jisté znovuzrození manga zažila 

po druhé světové válce, kdy Tezuka Osamu, dnes jeden z nejznámějších tvůrců manga, 

jehož inspirací byl Walt Disney, přináší témata orientovaná na dětské čtenáře. (L, 2007) 
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2.2.2 Tezuka Osamu 

Narozený v listopadu 1928, Tezuka, již od dětství miloval kreslení, byl to jeho nástroj na 

uklidnění. Na prvním stupni základní školy kreslil obrázkové kartičky pro spolužáky 

s vymyšlenou postavou “Hyotantsugi”, také kreslil manga příběhy a mezi učiteli se stala 

velmi oblíbená manga “Pin Pin Sei-chan” kterou dokončil ve třetí třídě. V páté třídě již 

používal pro podepisovaní své tvorby pseudonym “Osamushi”. Otec Tezuky byl velkým 

obdivovatelem mangy a sám dokonce jednu ilustroval v období, kdy ještě neměl rodinu 

s dětmi, a proto Tezuka vyrůstal obklopený komiksy. V roce 1946 vytvořil „Deník Ma-

chan“, komiks, který obsahuje čtyři scény byl publikován v dětských novinách a měl 

úspěch u čtenářů. Posílal své komiksy do časopisu Kyoto Nichi-nichi, a také byl 

publikován v časopise “Hello Manga”, což odstartovalo jeho kariéru umělce. Nejvíce se 

proslavil animovaným filmem “Astro Boy”, který vychází původně z mangy s názvem 

"Mighty Atom", kterou publikoval v letech 1952 až 1968. (TEZUKA Osamu Manga 

Museum, 2021)  

 

2.2.3 Manga v období militarizace a druhé světové války 

Od nástupu japonského císaře Hirohito v roce 1926 do vlády v zemi nabírá podporu 

armáda. Postupně se zesiluje cenzura a od třicátých let se stupňuje militarismus, 

podporovaný vládou. Zároveň někteří umělci přecházejí na tvorbu námětu, který propaguje 

národní hodnoty. Výtvarníci, kteří tyto hodnoty nepodporovali a nechtěli se dostat do 

problémů, přecházeli na dětské nebo erotické náměty. Symbolem tohoto období se stala 

manga s názvem Norakuro od autora Suihō Tagawa, jehož hlavní postavou je 

antropomorfní pes voják. Manga byla vydávaná po dobu deset let (1931-1941) a nakonec 

byla zakázaná pro svou satiru směrovanou na armádu. Další významnou mangou v tomto 

období byla Speedo Taro od Shishido Sakō, která byla velmi ovlivněna americkým 

komiksem. Bylo to období, kdy se dětská manga tiskla barevně, což pro Japonsko nebylo, 

ani stále není charakteristické. V roce 1937 konflikt mezi Japonskem a Čínou eskaluje a 

přerůstá ve válku. Média byla zahlcena propagační tématikou. V roce 1940 byl vydán 

první sci-fi komiks od Noboru Oshiro a Taro Asahi, který se nazýval Kasei tanken – The 
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Tomato Red Planet, byl barevný v pevném obalu a obsahoval 160 stránek.7 Příchod druhé 

světové války poznamenal ekonomickou situaci v zemi, překvapivě však časopis Manga 

byl vydáván po celou dobu války, i v okamžicích katastrofického nedostatků papírů. 

(IVANOV, 2002) 

 

2.2.4 Povalečné období 

V padesátých letech se Japonsko začíná vzpamatovávat z těžké krize, zábava se pomalu 

obnovuje a dostává se mezi obyvatele. (FORET, 2012) Poválečné období se stalo pro 

mangu obdobím postupného rozkvětu. Časopisy obnovují produkci a zároveň vznikají 

nové časopisy, což umožňuje návrat manga komiksu. Snížená přísnost cenzury podpořila 

produkované množství nových tisků, které byly černobílé a tištěné na hrubý papír nízké 

kvality a byly velmi levné. Tvůrce neboli mangaka, dostával minimum peněz za 

odvedenou práci, byla to však příležitost k experimentům. Právě toto období výrazně 

poznamenal již výše zmíněny Tezuka Osamu, který přinesl nové a revoluční postupy a 

přístupy. (IVANOV, 2002) 

V druhé polovině padesátých let vzniká sdružení gekiga, které vedl Yoshihiro Tatsumi, 

který se již nějakou dobu věnoval kreslení manga komiksů. Nakonec se jeho tvorba 

vyvinula v komiksy s temnými příběhy, jejichž hlavním účelem nebylo pobavit čtenáře, ale 

vyvolat v něm napětí, nejistotu a rozruch. Mezi umělci získal několik příznivců, kteří se 

následně podíleli na vzniku mangy v tomto žánru. Manga byla vydávaná pravidelně každý 

měsíc v časopise Kage a o rok později také v Mači. Velký úspěch u čtenářů vyvolal 

zároveň vlnu neklidu mezi rodiči a pedagogy, kteří se obávali negativních vlivů těchto 

příběhů na mládež. (FORET, 2012)   

V tomto období se zároveň odehrál důležitý okamžik, a to se vznikem dvou nových 

týdenních dětských časopisů, manga dostává mnohem větší prostor pro příběh, který je 

publikován formátem seriálu, jehož díl končí napínavým dějem, což mělo vtáhnou čtenáře 

a zesílit jeho zvědavost ohledně pokračování. Postupně měsíční časopisy ztratily svou 

aktuálnost a byly zcela nahrazeny týdenními. Následný vývoj se stal obdobím vzniku 

 
7 (Futoi yatsu, 2021) 
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různých žánrů a kategorií. (FORET, 2012) Zrodilo se rozdělení na cílové skupiny, 

primárně vznikla kategorie šonen – pro chlapce a šodžo – pro dívky. Současně můžeme 

napočítat více než deset různých podkategorii. (IVANOV, 2002) 

Oblíbeným se stává žánr sci-fi, rovněž přicházejí hororové mangy, a také sportovní žánr, 

který hraje roli určitého symbolu protestu proti politické situaci. Mezi tvůrci začínají 

přibývat ženy a zároveň i amatéři, jejichž díla byla pojmenovávána dódžinši. Tvorba 

dódžinši zahrnovala jak zcela originální příběhy, tak i příběhy s použitím již existujících 

postav a vývojem vzniká jaoi, žánr o homosexuálních vztazích mezi muži. (FORET, 2012) 

Podnětem ke vzniku mangy pro dospělé se stali čtenáři mangy z padesátých a šedesátých 

let, kteří vyrostli, ale neztratili svou lásku k manga. Vydavatele v Tokiu se tak snažili svým 

čtenářům vyhovět a inspirovali se časopisem z roku 1965, jež se proslavil svým příběhem 

o chlapci, který zápasí s démony. Brzy se tak objevilo rozdělení na seinen a josei kategorii, 

jejich rozlišování však nebylo zpočátku srozumitelné a terminologie nebyla jednoznačná. 

(MAZUR, 2015) 

 

2.2.5 Kategorie a žánry 

Mezi základní kategorie, které jsou rozdělené dle cílové skupiny lze zařadit pět typů, které 

jsou stejné jak pro mangu, tak i pro anime. Je to rozdělení, které pomáhá divákům nebo 

čtenářům orientovat se při vyhledaní, nejsou to však žánry. (EISENBEIS, 2014)  

• Shonen/šonen – typ primárně určený mladým chlapcům ve věku do osmnácti let. 

Typicky obsahuje akční nebo komediální příběh, jehož hlavním hrdinou je 

dospívající chlapec, v roli kterého se může vidět každý z cílové skupiny. 

• Shojo/šodžo – typ primárně určený dívkám ve věku do osmnácti let. Obsah je méně 

akční a zaměřuje se na romantický příběh, který je rozšířený o dramatické a 

emotivní situace. Hlavní hrdinkou je z pravidla mlada dívka, občas je však do této 

kategorie řazen homosexuální příběh lásky mezi dvěma muži.   

• Seinen – tento typ vychází z typu šonen a je určený dospělým mužům. Příběhy jsou 

podobné, akční a se vtipem, jsou však rozšířené o grafické násilí, sprostou řeč a 

erotické momenty. 
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• Josei – tento typ vychází z typu šodžo a je určený dospělým ženám. Obsahem jsou 

si rovněž blízké, josei však zkoumá osobní vztahy mnohem dospělejším pohledem 

a více do hloubky. V tomto případě hlavní postavou může být jak žena, tak i muž. 

Zajímavé je, že mužská postava často bývá homosexuální, ale žena je z pravidla 

heterosexuální. 

• Kodomomuke – typ určený dětem. Jednoduché a zábavné příběhy s poučením. 

Mezi nejúspěšnější a nejznámější patří série Pokémon. 

(PAGAN, 2018) 

Dalším rozdělením jsou žánry. Určitý typ mangy nebo anime může obsahovat několik 

žánrů současně a ty nejpočetnější jsou: akční, dobrodružství, komedie, drama, slice of life 

(příběhy jsou maximálně přiblížené reálnému životu), fantazie, magie, nadpřirozeno, horor, 

mysteriózní, psychologický, romantický, sci-fi. (KID, 2018) 

 

2.2.6 Jedinečnost mangy 

Prvním a velmi odlišným aspektem je čtení zprava doleva, stejně jako všechna literatura 

v Japonsku. Typická pro mangu vizuální odlišnost od např. amerických komiksů jsou 

černobílé ilustrace, které mají historický původ. Zrození současné mangy se odehrávalo po 

skončení druhé světové války a bylo finančně velmi náročné tisknout barevně. Mezi první 

černobílé tisky patří i dílo Tezuky – Nový ostrov pokladů, ve kterém použil vizuální 

zdůraznění pohybu a citoslovce, což se stalo typickým pro ilustrace v manga komiksech. 

Černobílá, jako pozůstatek z minulosti, přetrvala dodnes a v moderním světě, kdy jsou 

tisky manga příběhu velmi početné, pro ilustrátory je to méně časové náročné, což 

umožňuje produkci většího množství mangy. Barevné jsou pouze obaly komiksu nebo 

případně bonusové ilustrace. Manga činí 25 % z celkové produkce tisku v Japonsku a 

velké množství příběhů je tištěno v časopisech, které se vydávají pravidelně každý týden, 

nebo měsíc a obsah týdenních časopisů je stanoven na šestnáct stránek. Nejoblíbenější 

příběhy mezi čtenáři jsou následně tištěny samostatně a celkovému svazku se říká 

tankoubon. Hlavním cílem mangy je vyvolat u čtenářů sympatii a soucit k postavám, 

k tomu není potřeba dokonale a barevné ilustrace, ale příběh, jehož součásti se stává. 
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Monochromní stránky mangy jsou naplněné výraznými a jasnými pocity a prožitky. Často 

populární manga prochází filmovou adaptací, která je současně označovaná anime, 

neznamená to však, že anime nemůže vzniknout samostatně. Nestává se to často, ale také 

naopak z úspěšného anime může vzniknout manga. V Japonsku se termín anime používá 

ve vztahu ke všem animovaným filmům. (ŽARINOV, 2009) 
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3 Anime 

3.1 Animované filmy 

„Animace nejsou kresby pohybu, ale kreslený pohyb“ (DUTKA, 2012, str. 7) 

Slovo animace vzniklo z latinského anima, což v překladu znamená duše a jasně naznačuje 

na oživení neživého. Mezi autory, kteří začínali kreslením comic stripu, se našlo mnoho 

zájemců o oživení vlastních kreslených hrdinů a prvním se stal Winsor McCay. Jeho 

nejznámější animací se stala Gertie the Dinosaur (1914), se kterou jezdil s představením po 

cele Americe, avšak nebyla to jeho první rozpohybovaná postavička. V roce 1910 začal 

pracovat nad oživením comic stripu Malý Nemo. Gertie však byla pro diváky mnohem 

zajímavější hlavně z toho důvodu, že na jevišti spolupracovala s autorem. McCay byl 

velmi pečlivý a pracovitý, animace Gertie obsahovala 10 0008 obrázků, u kterých v té době 

ještě ani neodděloval pozadí a figuru. Za zmínku také rozhodně stoji animace Potopení 

Lusitanie (1918), která obsahuje 25 000 fází. Za celou svoji kariéru tak umělec vytvořil 10 

animovaných filmů, za které je uctíván dodnes. Výše zmíněný Bud Fisher byl nadšený 

z animovaných příběhů a požádal svého kolegu karikaturistu Paula Terry o oživění jeho 

slavného stripu „Mutt and Jerry“, s cimž Terry souhlasil. Nutné říct, že Paul Terry byl 

jedním z těch, kteří byli okouzleni představením McCaye. Později se proslavil a stal se 

majitelem studia Terrytoones. McCay ovlivnil také řadu dalších tvůrců, mezi než patří 

například Max Fleischer, který později založil rodinný podnik Fleischer Studios, který by 

se dal přirovnávat ke studiu Walt Disney. Walt Disney se stal skutečně mistrem kreslené 

animace a dnes těžko najdeme člověka, který by jeho jméno neznal.  Jeho první postavou 

v animovaném filmu se zvukem byl všem velmi dobře známý Mickey Mouse, jež sklidil 

obrovský úspěch u diváků. Hodně pracoval s psychologií postav, aby byly co nejvíce 

věrohodné a tím ponořily diváka více do příběhu.  Velkým inspiračním zdrojem mu byly 

pohádky a chtěl vyvolávat silné emoce, podobné těm, které prožíval v dětství během 

vyprávění pohádek jeho matkou, nejen u dětí, ale i u dospělých. Byl ve mnohém první, 

například „…první zvukový, první barevný, první celovečerní i první širokoúhlý animovaný 

film, první elektronicky vyčistil svůj film a opatřil ho novou zvukovou stopou dolby… “ 

(DUTKA, 2012, str. 26) 

 
8 (LENTE, 2017) 
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3.2 Animované filmy v Japonsku 

„V roce 1917 přijali Japonci další evropský vynález. Po prvních japonských filmech se 

objevily první kreslené filmy. Začala historie japonské animace, historie anime.“ 

(IVANOV, 2002, str. 3) 

První animované filmy byly vytvořené nezávislými umělci vlivem evropské a americké 

filmografie a jejich průměrná délka byla dvě až pět minut, v dvacátých letech pak kolem 

patnácti minut. Úplně první animovaný film Dekobō’s new picture book – Failure of a 

great plan vznikl v roce 1917 a autorem je Shimokawa Ōten, který rovněž ve stejném roce 

vytvořil další animovaný film s názvem Saru to kani no gassen, také Saru kani gassen – 

The war between monkey and crab, což je považováno za experimenty a první kroky 

směrem k vývoji animace v Japonsku, které se bohužel nedochovaly. Nejstarší dochovaný 

kreslený film je Kyoiku otogi manga: Usagi to kame neboli The Hare and the Tortoise od 

umělce Sanae Yamamoto z roku 1924 a vypraví příběh o zajíci a želvě. V roce 1932 

v Japonsku vzniká první studio animace „Masaoka Film Production“ a zakladatelem je 

Kenzō Masaoka. V roce 1943, během druhé světové války, dle nařízení vlády byl natočen 

první dlouhý animovaný film – Momotarō no Umiwashi, který trval 37 minut a obsahem 

bylo alegorické představení událostí válečného konfliktu mezi Japonskem a Amerikou v 

Pearl Harbor. Hlavním účelem bylo představit vlastní verzi odehraných událostí dětem. 

(IVANOV, 2002) 

Po skončení druhé světové války Japonskem prochází vlna vlivů americké kultury. Japonci 

adaptovali a přizpůsobovali vše nové. Mezi významné osobnosti animace poválečného 

období rozhodně patří stále žijící Yoji Kuri. Animátor byl pohlcený evropskou kulturou a 

uvádí anime jako nové umění, v němž propojuje západní kulturu a východní myšlení. Jeho 

filmy byly považovány za kontroverzní a příkladem tomu je film Human ZOO z roku 

1962, jehož obsahem je příběh o dominantně agresivním chovaní žen vůči mužům, kteří  

jsou navíc vězněni v klecích. Kuri pomohl najít cestu k animaci řadě dalším umělcům, 

mezi než patří Renzo Kinošitu, Kihačíro Kawamoto a i výše zmíněný Tezuka Osamu. 

Japonský mistr animace Kihačíro Kawamoto, okouzlený českou animací, konkrétněji 

rozpohybováním loutek, se vypravil v 60. letech na stáž, kterou absolvoval u Jiřího Trnky 

a to opakovaně. Následně vytvořil několik loutkových příběhů, například Úsvit (1972) 
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nebo Dům v plamenech (1979). Za dnes nejslavnějšího japonského animátora je považován 

Hajao Mijazaki. Mezi jeho slavné filmy patří například Rudé prase z roku 1984. Velký 

úspěch u děti mělo několik příběhů: celovečerní sci-fi pohádka Naušika z Větrného údolí, 

Můj soused Totoro (1988) a vrcholem tvorby se stala Princezna Mononoke (1997). 

Nejslavnějším se stalo anime Cesta do fantazie z roku 2001, které drží cenu Zlatého 

medvěda a Oscar.  (DUTKA, 2012) 

Anime se začalo šířit po celém světě během sedmdesátých a osmdesátých let, následně si 

pomoci internetu získávalo vetší oblibu a známost, která se i nadále stupňuje. (FORET, 

2012) 

 

3.3 Animace vzniklá pod vlivem anime 

Japonský styl kreslených filmů anime ovlivnil mnoho animovaných filmů, které vznikly za 

hranicemi Japonska. Amerika se stala zemí, která produkuje nejvíce animovaných filmů, 

jež jsou ovlivněné stylem filmu anime a z toho vzniklo hovorové označení amerime. 

(Urban Dictionary, 2013)  

Styl zobrazovaní v americkém anime je velmi podobný japonskému stylu, ale obsahuje 

určité odlišné prvky. V japonském stylu je anime detailizace postav na velmi vysoké 

úrovni, příkladem je propracovanost vlasů, očí se světelným odrazem a vykreslenými 

řasami, promyšlené doplňky a barevnost oblečení. To vše pomáhá divákovi se lépe vcítit 

do odehrávaného příběhu. Naopak americké anime mnohem více využívá pohyb, což 

umožňuje zdůraznit okamžik a prožívané emoce. V Americe jsou cílovou skupinou děti, a 

proto příběhy, které vznikají, jsou vymýšlené a fantazijní. Jak bylo již výše zmíněno, v 

Japonsku vzniká anime jak pro děti, tak i pro dospělé a příběhy mnohem více odpovídají 

reálnému životu. (FERNANDEZ, 2020) 
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4 Subkultura otaku 

4.1 Subkultura 

Subkulturu můžeme označit jako menší skupinu, jejíž kulturní prvky a vzorce jednání jsou 

odlišné od dominantní kultury. Kolářova (SMOLÍK, 2017) označuje subkulturu jako 

mikrosystém s vlastními normami a hodnotami. Zástupci subkultur mohou vyvolávat 

rozporuplné dojmy, od strachu a ohrožení až k pozitivnímu vnímání, vše však záleží na 

míře rozdílnosti mezi masovou kulturou a subkulturou, která je ovlivněna velkým 

množstvím faktorů, například: věk, náboženství, povolaní, národnost, sociální pozice a 

status apod. Skupiny, jež vznikají jako součást subkultury spojují lidi, kteří mezi sebou 

nacházejí příbuzné myšlení a pohled na společnost. Cloward a Ohlin rozdělili v publikaci 

z roku 1994 subkultury na tři typologické skupiny: kriminální, konfliktní a únikové. Do 

kriminální skupiny řadíme pouliční kriminalitu, do konfliktní – násilné aktivity a do 

únikové – závislost na alkoholů a drogách. (SMOLÍK, 2017)  

Po prostudování této kapitoly dle mého názoru rozhodně převazuje negativní postoj vůči 

subkulturám, obzvláště v odstavci charakteristik subkultury dle Geldera (SMOLÍK, 2017) 

„neproduktivní, hedonistické a parazitické“ směrem k příslušníkům subkultur. Osobně 

nesouhlasím s tímto názorem, kdy dochází ke „škatulkování“ jednotlivců podle jistých 

stereotypů. 

 

4.2 Otaku 

„Komunita fanoušků japonských kreslených seriálů pro sebe adoptovala termín, kterým 

v Japonsku častují asociální jedince posedlé technologiemi a daty“ (Vladimir 518, 2011, 

str. 343) 

Fanoušci anime hlásicí se ke kultuře otaku nejsou pouze mladí lidé, jak by se mohlo zdát 

na první pohled. Čtenáři mangy narození od poloviny dvacátého století vyrůstali s mangou 

a zároveň sledovali vývoj anime, a tak patří mezi přední spotřebitele. Otaku tak má 

hluboké kořeny v japonské společnosti. Koho tedy můžeme zařadit do představitelů otaku 

kultury a koho ne? Je to otázka bez odpovědi, jelikož je to osobní záležitost každého 

jedince, ať už se cítí být součásti komunity nebo ne. Autor rozděluje otaku na tři generace 



25 

 

s odstupem deseti let mezi sebou. První otaku se narodili kolem roku 1960 a na jejich 

zájmy v období dospívaní měly vliv následující anime: Space Battleship Yamato (1974) 

nebo Mobile Suit Gundam (1979). Druhá generace, narozena kolem roku 1970, přijímala 

již vyzrálou kulturu, kterou následně rozvíjela. Zájmy třetí generace, narozených kolem 

roku 1980, jsou již odlišné, jelikož na popularitě postupně nabíraly počítačové hry a čtenáři 

se přesunuli na webové stránky.  (AZUMA, 2001) 

Komunita Otaku, jak zahraniční, tak i česká organizuje pořádání různých setkaní příznivců 

manga a anime tzv. conů. Mezi činnosti odehrávané v komunitě patří například vytváření 

fan artů nebo i vlastních komiksů, psaní fanfikcí, cosplay aj. V rámci otaku vznikají různé 

skupiny příznivců určitých žánrů. Velkou skupinu tvoří yaoi fangirls, ve které je výrazná 

dominance žen, které si oblíbili žánr jaoi. Příběhy v tomto žánru vyprávějí o 

homosexuálních vztazích mužů, mezi nimiž se odehrává zakázaná láska a jsou doplněné o 

dramatické a citlivé situace. (Vladimir 518, 2011) 

Slovo otaku, které vzniklo v Japonsku označuje zapáleného fanouška, a to v libovolném 

odvětví, například: pasokon otaku (zastánce stolních počítačů), ongaku otaku (milovníky 

hudby) ve světe se však slovo otaku zachytilo a je spojováno pouze s anime otaku. 

Katasonova (KATASONOVA, 2012) ve své knize uvádí typickou charakterizaci pro 

anime otaku, která je z mého pohledu velmi stereotypní a v současné společností spíše 

neplatí. Osamocený jedinec ve věku od čtrnácti do čtyřiceti let, který nemá stálé 

zaměstnaní a bydlí s rodiči, zároveň cely volný čas tráví u počítače sledováním anime 

seriálů. Příslušníci subkultury otaku se rovněž setkávají s negativním vnímáním a 

Katasonova zmiňuje významného a stále žijícího spisovatelé Williama Gibsona, který 

označil otaku za „patologicko-technické fetišisty“ a „anemické autisty“ (KATASONOVA, 

2012, str. 249)    

 

4.3 Pořádaní conů 

Con je zkratka od anglického slova convention, což je označení pro setkání.9  

 
9 (Con (rozcestník), 2013) 
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4.3.1 Animefest 

„Animefest je každoroční setkání fanoušků japonského komiksu (mangy) a animovaného 

filmu (anime). Jedná se o nejstarší a také největší samostatný con svého druhu v ČR.“ 

(Animefest , 2021). V České republice se pořádá již šestnáctým rokem v Brně a na úplně 

první setkání, v květnu roku 2004, dorazilo dvě stě návštěvníků. S každým rokem počet 

zájemců a fanoušků stoupá, a tak v roce 2007 dorazilo již čtyřikrát více lidí než na první 

setkání. Postupně se festival rozšiřuje o nové soutěže a nechybí ani cosplay soutěž, která se 

od roku 2010 stala součástí celoevropské soutěže EuroCosplay. Zároveň se přidává 

promítaní anime, a to dokonce i premiéry novinek. Mezi další zajímavé činnosti patří 

workshopy a přednášky, které se věnují japonské kultuře, počítačovým hrám nebo tvorbě 

anime. Součástí jsou také divadelní představení a dobročinné akce. Naposledy setkání 

proběhlo v roce 2019, kdy dorazilo 7200 fanoušků, k nimž se připojili i zahraniční hosté.  

(Animefest , 2021) 

 

4.3.2 Advík 

Zároveň od roku 2006 se pořádá Advík, festival japonské kultury. Mezi aktivity obdobně 

patří promítaní anime, ukázky tanců a bojových umění, přednášky, workshopy a soutěže. 

Hlavním cílem, dle pořadatelů je „…bourat předsudky a netoleranci ve společnosti a 

seznámit ji s těmito aspekty kultury. Mezi hlavní cíle patří podpora českých autorů a 

propagace jejich idejí. „  (Advík, 2021) 

 

4.3.3 Comic Con 

V roce 2021 proběhne druhé setkání pořádaného festivalu Comic-Coc, jehož prvního 

setkaní v roce 2020 se zúčastnilo 23 000 lidi a program je určený „…pro fanoušky sci-fi, 

fantasy a hororu ve hrách, filmech a seriálech, anime a comicsu, knihách a obrazech, 

hudbě a kostýmech atd.“ (Comic-Con Prague, 2021)  

Comic Con existuje od roku 1970 a první setkání proběhlo ve městě San Diego, USA. 

Zakladatelem se stal velký fanoušek komiksu Shel Dorf. Na konci šedesátých let Dorf 

pomáhal rodičům přestěhovat se do města San Diego, do něhož se nakonec sám zamiloval 
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a rozhodl se zůstat. Jednoho dne přečetl v časopise inzerát poptávající komiksy, a jelikož 

potřeboval peníze, ozval se na uvedené telefonní číslo. Byl velice překvapený, když zjistil 

že komiksy poptává dvanáctiletý kluk. Nakonec se s ním a s jeho přáteli seznámil a nabídl 

uspořádat setkání pro milovníky komiksu. Během přípravy se rozhodli pozvat všechny, 

kteří se zajímali o pop kulturu. Jako první událost uspořádali minicon, aby si to otestovali a 

na návštěvu dorazilo kolem sta lidí.  První plnohodnotný Comic con se tedy uspořádal 1.-3. 

srpna a návštěvnost byla kolem tří set lidí, což byl úspěch a bylo rozhodnuto pořádat tuto 

akci každý rok. Počet účastníků každý rok prudce stoupal a v roce 2008 dosáhl počtu 

130 000 tisíc zúčastněných. Od roku 2010 je Comic con zapsán do Guinnessové knihy 

rekordu jako největší každoroční festival. V roce 2016 byly všechny vstupenky na festival 

vykoupené během jedné hodiny. Mezi aktivity Comic conu patří promítaní filmů, seriálů, 

soutěže, přednášky, workshopy, představují se vědecké projekty a vedou se akademické 

diskuze atd. Od roku 1974 odstartovalo pořádaní cosplay soutěže, která nalákala nové 

fanoušky. V roce 1991 byla na festivalu předána první Eisnerova cena, současně 

nejprestižnější cenu v komiksovém odvětví. (MURATALIEV, 2018) 

 

4.4 Cosplay 

Slovo cosplay vzniklo sloučením dvou anglických slov a to „costume“ – kostým, oblek a 

“play” – hra. Použijeme-li tento výraz, mluvíme nejen o procesu převtělování se do postav, 

ale o subkultuře, jejíž součásti je i vytváření kostýmu. V cosplayi je velmi důležitý důraz 

na detail a přesnou podobu vybrané postavy. Řeší se nejen oblečení, ale i líčení, barva očí a 

pleti, účes, doplňky apod. Obvykle vybrané postavy pocházejí z mangy, anime, 

počítačových her, knih, filmů a seriálů. (ŤURMOREZOVA & ŠEVČENKO, 2018) 

Cosplay si získal velkou oblibu v Japonsku, které je často mylně považováno za místo 

vzniku této subkultury, která však vznikla v USA a vyvíjela se během 60. let 20. století. 

Úplně první zmínkou o cosplayi v současném významu slova je považována akce 

Worldcon, která se odehrála v roce 1939, kdy dva návštěvníci dorazili v převlečení za 

fiktivní postavy. Tento nápad si získal spoustu příznivců, a nakonec se od poloviny 

sedmdesátých let vyvinul do soutěže s diváky a porotou. V polovině osmdesátých let 

soutěž navštívil japonský spisovatel Nobuyuki Takahashi, který o tom následně napsal 
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článek v časopise „MyAnime“, kde použil výraz cosplay a slovo tedy vzniklo v Japonsku, 

což je hlavní důvod, proč bývá považováno za místo vzniku subkultury.  

(BĚLUGINA & SIGITOVA, 2017) 
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5 Kritizující postoj vůči komiksům a anime 

5.1 Cenzurování komiksu 

Doktor Fredric Wertham byl německo-americký psycholog, který napsal a v roce 1954 

vydal knihu „Svádění nevinných“. V knize tvrdí, že našel vztah mezi brutalitou a násilím, 

které jsou zobrazovány v komiksech a trestní činností mezi dospívající mládeží. Dle jeho 

názoru některé komiksové fiktivní postavy, například Batman a Robin propagují 

homosexualitu, stejně tak i Wonder Woman, která žije na ostrově, kde jsou pouze ženy. Od 

vydání knihy během jednoho roku byl v Americe vydavateli komiksů, založen komiksový 

kodex. Pravidla byla rozdělená na čtyři části A, B, C, reklama. Část A se zabývá zákazy, 

které se týkají zobrazovaní scén násilí, zločinců, zbraně a jak se s tím zachází. Část B 

upravuje zobrazovaní hororových prvků a zakazuje slovo „horor“ nebo „teror“. Třetí díl C 

řeší několik kategorii a to: dialog, manželství a sex, náboženství a oblečení. Poslední díl 

zakazuje reklamu na zbraně, alkohol, sex a nahotu, pyrotechniku apod. Fanoušci komiksu 

odsuzují Werthama, i když po vydaní kodexu nesouhlasil s jeho větší částí. Znepokojení 

v něm rovněž vyvolával vliv televize na děti, což popsal ve své knize „The War on 

Children“. Po přezkoumaní jeho výzkumů ohledně vlivu komiksu bylo nalezeno velké 

množství nepravdivých nebo zkreslených údajů, například uvedl větší počet respondentů a 

záměrně snížil věk několika z nich, spojoval odpovědí více lidí a vydával za názor jedné 

osoby. (LAMBIEK COMIX-STRIPS)  

 

5.2 Odsuzovaní anime 

V Japonsku v roce 198910 společnost zasáhla obrovská vlna kritiky a negativního postoje 

k manga a anime a zároveň ke všem nadšencům této kultury. Způsobil ji sériový vrah 

jménem Cutomu Mijazaki, který ukrutně zavraždil čtyři malé holčičky a po prohledaní 

jeho bytu policie objevila velké množství kazet s pornografickými anime. Tato událost 

navždy zanechala svoji stopu v této kultuře. (FORET, 2012) 

 
10 (Japonsko popravilo vraha, který pil krev holčiček, 2008) 
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5.3 Zakázané anime seriály ve světe 

Jelikož anime seriály nejsou určené jenom pro děti, ale velké množství je orientováno na 

dospělého diváka, vznikají filmy, jež obsahuji násilí, ponižováni, brutalitu, hororové prvky 

apod., které v některých zemích byly shledány za překračující meze, a proto byly 

zakázány.  

Čína od roku 2015 má na svém seznamu zakázaného anime 38 filmů. Mezi ty nejznámější 

patří například:  

Attack On Titan – tento animovaný seriál, jež spadá do žánru horor, zobrazuje scény násilí, 

není to však jediný důvod, proč byl tento seriál zakázán v Číně. Dalším důvodem byly 

vzpoura proti autoritě a situace, ve kterých byla patrná paralela mezi Čínou a Japonském.      

Parasyte – hororový seriál, jehož příběh je o lidech, které se proměňují v nestvůry.   

Tokyo Ghoul – thriller a horor, seriál obsahuje násilí a rovněž byl zakázán z důvodu obav 

ohledně propagace a podpory nebezpečného trendu šití do kůže.   

Death Note – tento seriál je mezinárodně známý a dle mne je zajímavý tím, že hledá 

osobní hranici spravedlnosti diváků. V příběhu se dozvídáme o zápisníku, do něhož lze 

zapsat libovolné jméno a tento člověk následně zemře, což v Číně vyvolalo vlnu, kdy děti 

vytvářeli si vlastní zápisník smrti a psali jména tech, které se jim nelíbili. 

Existuje také anime, které bylo zakázáno všude – Midori: Shoujo Tsubaki. Příběh mladé 

dívky, která prožívá násilí a ponižovaní, rovněž obsahuje hororové prvky a odehrávaný děj 

je velmi znepokojující. 

(STALBERG, 2020 ) 

Zajímavým příkladem je anime Pokémon, které mělo premiéru v roce 1997 a dodnes je 

populární a oblíbené. Bylo zakázáno v Saúdské Arábii, jelikož seriál propaguje nebo může 

vyvolat závislost na hazardních hrách. Zároveň je důvodem symbol zobrazovaný v seriálu 

na kartách, který dle některých domněnek symbolizuje antiislámské poselství. Ve Francii 

je zakázaný kreslený seriál Kinnikuman, který zobrazuje hlavního hrdinu v nacistické 

uniformě. V Americe je zakázaná jedna epizoda ze seriálu Transformers, a to z důvodu 
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scény, kdy Optimus Prime proráží mrakodrap, což je připomínkou hrůzné události 11. září.  

(BOEKHOUDT, 2019)  

Rusko je rovněž zemí, kde je na anime nahlíženo skepticky. Mezi zakázané a již zmíněné 

seriály patří například Death Note a Tokyo Ghoul. Také jsou zde zapovězené následující 

seriály: Elfen lied – seriál zobrazuje krute vraždy, které jsou uskutečňovány kvůli 

xenofobii; Inuyashiki – příběh vypráví o mimozemšťanech a zobrazuje scény násilí; 

Ichiban ushiro no daimaou; Grisaia no Kajitsu; Manyū Hiken; Maoyuu Maou Yuusha; 

Ishuzoku Reviewers; Ansatsu Kyoushitsu. Hlavním důvodem zákazu těchto seriálů je 

podněcovaní k násilnému chování ve společnosti. (KIZYMA, 2021)  

 

5.4 Negativní vliv anime na mládež 

Při vyhledávaní informaci o tom, jaký vliv má anime na děti a mládež jsem narazila na 

články, kde se psalo pouze o negativních vlivech, což mne osobně nepřekvapilo, jelikož 

s podobným názorem jsem se setkala i dříve. V následujících odstavcích uvedu několik 

příkladů situací, které v článku popisují negativní vliv na dítě a propojují to se sledováním 

anime seriálů.    

Článek (ČERNYŠEV, 2018), z nějž jsem čerpala informace, vychází z údajů Centra na 

ochranu dětí před internetovými hrozbami, který sídli v Rusku ve městě Rjazaň. Uvádí že 

sledovaní anime a následná vzájemná komunikace s fanoušky prostřednictvím sociálních 

sítí může vest děti k sebevražedným myšlenkám, ovlivňovat jejich sexuální identitu a 

manipulativně vest ke konfliktům s rodiči. Jako příklad uvádějí několik příběhů dětí: 

 

Příběh č.1  

Žákyně páté třídy, se zálibou v kreslení, si stáhla aplikaci, kam mohla přidávat fotografie 

vlastních výtvorů. Od klasické barevné krajinomalby zanedlouho přešla ke ztvárňovaní 

postav z anime. První obavy se objevili u rodičů v okamžiku, kdy si všimli změn ve 

výtvarném stylu dcery. Od používání různých barev a celé barevné škály přešla ke klasické 

tužce, následně začala přidávat červenou propiskou krev, řezné rany a jizvy. Zároveň došlo 

ke zhoršení prospěchu ve škole a vztahů v rodině mezi dcerou a rodiči. Dle slov rodičů 
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anime bylo každodenní aktivitou jejich dcery, která byla často smutná a velmi náladová. 

Znepokojivá situace donutila rodiče vyhledat pomoc psychologa. Následně bylo zjištěno, 

že na dívku byl vyvíjen manipulativní tlak na sociálních sítích. Dle rad psychologa byla 

doporučené omezit přistup dívky na internet a volný čas vyplnit trávením času s rodinou, 

sportem a cestováním, což zabralo a dívka následně uzavřela celou situaci tím, že spálila 

své staré kresby.                

 

Příběh č.2 

Rodiče čtrnáctiletého chlapce byli znepokojeni změnami, jež pozorovali u svého syna. 

Dříve plavec s dobrým prospěchem ve škole skončil se sportem a jeho úspěšnost ve škole 

výrazně klesla. Svůj volný čas trávil u počítače sledováním anime nebo hraním her a 

zároveň začal kreslit, nejčastěji dívky s asijským typem obličeje. Rodiče mírně naznačovali 

synovi svou znepokojenost ohledně jeho zájmů. Na situaci, kdy rodiče vyvinuli nátlak na 

syna, chlapec reagoval útěkem z domova, byl však brzo nalezen policií. Ze slov matky 

chlapec již ztratil zájem o anime. I v tomto případě byla vyhledána pomoc psychologa.    

 

Příběh č.3 

Psycholožka z centra narazila na sociálních sítích na profil dívky, jež měla na svém profilu 

obrázky z anime a znepokojivé citáty. Rozhodla se tedy s dívkou navázat komunikaci, ze 

které zjistila, že plánuje sebevraždu. Informaci následně předali rodičům, kteří však na to 

žádným způsobem nereagovali. Dívka nakonec skončila v péči psychologů.  

 

Příběh č.4 

Dívka ve věku třinácti let sama vyhledala pomoc v Centru, aktivně sledovala depresivní 

anime, rovněž docházelo ke sebepoškozování a ve škole si spolužačky hráli na lesbické 

vztahy. Psycholožka následně zjistila, že příčinou byl nedostatek pozornosti ze strany 

matky a její rady posléze pomohli dívce zlepšit svou situaci.  

(ČERNYŠEV, 2018) 
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Tento článek byl po zveřejnění velmi kritizován, obzvláště ze strany fanoušků anime. 

Osobně jsem po přečtení měla pocit, že se tento článek snaží připsat vinu pouze anime a 

mluví o těchto seriálech pouze ve velmi negativním smyslu. Mohu souhlasit s názorem, že 

anime se mohlo částečně podílet na záporném vlivu na děti, pokud docházelo ke sledovaní 

seriálů nevhodnou věkovou kategorií, jelikož je typické spojit si kreslený film s obsahem 

pro děti, ale pro anime to neplatí. Rozhodně však nesouhlasím s tím, že anime je 

nejpodstatnější faktor negativních vlivů výše popsaných situací. Zároveň článek popisuje 

příběhy dospívajících, u kterých v tomto období můžeme často pozorovat náladovost, 

emoční nestabilitu, nepředvídatelnost, impulzivní jednání, procházejí si „negativní fázi“ a 

„fází druhého vzdoru“, které nejsou žádným způsobem vztažené k anime. (LANGMEIER, 

2006) 

 

Oproti informacím z předchozího článku, jsem dohledala rozhovor s psycholožkou a 

odbornicí na dětskou bezpečnost, Anastasii Berenovou, která na tuto problematiku má 

odlišný názor.  

Berenová v roce 2019 prováděla výzkum, kdy mluvila s respondenty v období dospívání o 

tom, co považují za nebezpečné a čeho se obávají. Na první místo zařazuje problémy ve 

škole a konflikty se spolužáky, jelikož to respondenti zmiňovali nejčastěji.  Ihned potom 

následují obavy problém v rodině. To rovněž potvrzují psychiatři, kteří přímo pracují 

s osobami v období dospívání, jež procházejí depresemi a za nejčastější důvod, z praxe, 

považují problémy v rodině. Sociální sítě tak nevyvolávají problém, ale spíše se mohou 

podílet na jeho rozvíjení. Berenová mluví o tom, že depresivní obsah na sociálním profilu 

by měl přivolat větší pozornost rodičů, avšak tento obsah považuje za možnost otevřeně 

promluvit a říct, že se necítí dobře, s čímž se nemusí svěřit rodičům. Proto doporučuje 

zajímat se o dítě, ale nepřekračovat hranice jeho soukromí. O anime mluví jako o umění, 

které v žádném případě není schopno donutit k sebevraždě, konzumaci alkoholu, kouření či 

nechutě do života. Prožívaní depresivních situací v životě muže navést k vyhledávaní 

určitého žánru nebo příběhu, jež je podobný tomu, kterým dítě momentálně prochází a 

často to má pozitivní efekt, kdy má dítě pocit, že na to není samo. Produkce pouze 

pozitivního obsahu a schovávaní hrubosti, smrti apod. neznamená, že dítě bude mít v hlavě 
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pouze kladné myšlenky a činy. Dospívající žijí ve stejném světě jako dospělí, vidí 

nespravedlnost, krutost a jsou připraveni o tom mluvit a přemýšlet. Je velmi důležité 

neizolovat je do fiktivně pozitivní bubliny, ale naučit je kriticky vnímat okolní dění. 

(BERENOVA, 2019)        

 

5.4.1 Vliv anime na agresivní chovaní děti 

V roce 2011 proběhla studie (SALLEHUDDIN & OMAR, 2011), jež byla následně 

představena na mezinárodní konferenci LANCOMM, která zkoumala, má-li anime vliv na 

agresivní chovaní děti ve věku dvanácti let. Výzkum byl prováděn kvantitativní metodou, 

která byla zvolena z důvodu větší předvídatelnosti. Respondenti byli vybráni náhodně 

metodou proporcionálního clusterovýho vzorkování. Celkem se zúčastnilo 135 

respondentů, z nichž bylo 128 malajsijského původu, 3 indického původu a 4 ostatní 

národností.  

Otázky výzkumu: 

Výzkum pokládá respondentům velmi zajímavé otázky. Dozvídáme se tak, že 42% všech 

dotázaných velmi souhlasili a 20% souhlasili s tvrzením, že jsou posedlé sledováním 

anime. Rovněž větší část dotázaných souhlasí 40% a velmi souhlasí 36% s tvrzením, že 

anime je velmi přínosné a sledováním seriálů se tak učí nové věci. Na otázku, zda při 

sledování agresivní scény chtěli uhodit osobu vedle sebe, reagovalo 72% velmi 

nesouhlasím, velmi souhlasím uvedlo 8% respondentů, což muže znamenat že děti, které 

jsou nebo dříve byly vystavovány násilí, s větší pravděpodobnosti budou projevovat vyšší 

úroveň agresivity. 

Závěr 

Vetší část studentů souhlasilo s tím, že anime je zajímavé, jelikož obsahuje realistické 

prvky, vtip, ale také i násilí. Každopádně, i když část respondentů souhlasila, že anime 

přispívá k násilí, stále jsou však schopné oddělovat kladné chováni od záporného, jež je 

zobrazováno v anime.    
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Některé vybrané otázky jsem převedla do grafů pro vyšší přehlednost:   

velmi nesouhlasím

nesouhlasím

neutrální

souhlasím

velmi souhlasím

0% 10% 20% 30% 40%

Sledování anime je příjemná 
aktivita

Sledování anime je příjemná aktivita

velmi nesohlasím

nesouhlasím

neutrální

souhlasím

velmi souhlasím

0% 10% 20% 30% 40%

Anime přispívá k agresivnímu 
chování

Anime přispívá k agresivnímu chování

méně než 1 hodinu

1-2 hodiny

3-4 hodiny

jiná odpoveď

0% 20% 40% 60% 80%

Denní počet hodin strávený 
sledováním anime

Denní počet hodin strávený sledováním anime

velmi nesouhlasím

nesouhlasím

neutrální

souhlasím

velmi souhlasím
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Boj pro zábavu je v pořádku

Boj pro zábavu je v pořádku

Obrázek 1- výzkumné otázky 

 
(SALLEHUDDIN & OMAR, 2011) 
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6 Praktická část 

6.1 Vývojové období – dospívaní 

Jelikož, jak v praktické, tak i v didaktické části jsem se zaměřila na děti ve věku od 11 let, 

je tato kapitola zaměřena na specifikaci vývoje jedinců v období dospívání.  

Dospívání je životní úsek, během kterého probíhají jak biologické změny, tak i psychické a 

zároveň dochází k sociálnímu zařazení jedince do společnosti. Toto období můžeme 

rozdělit na pubescenci a adolescenci. Věkové rozmezí období pubescence je od 11 do 15 

let a lze ho rozdělit na dvě fáze (puberty a vlastní puberty), jež jsou rozdělené na základě 

biologických procesů. Období adolescence, jež následuje po pubescenci, nastupuje od 15 

let a trvá zhruba do 22 let. V této etapě dochází ke změně postavení ve společnosti, které je 

ovlivněno ukončením základního vzdělaní a následně zahájením středoškolského 

vzdělávání. (LANGMEIER, 2006) 

V období dospívání je typickým jevem u mládeže vytváření si vlastních vyjadřovacích 

prostředků pomoci oblečení, vzhledu a rovněž může docházet k zakládání formálních či 

neformálních uskupení. Mezi časté jevy, jež doprovázejí toto období můžeme zařadit 

náladovost, nepředvídatelnost a impulzivitu. Zároveň je to období výraznějšího vývoje 

motoriky, zvýšení slovní zásoby a zlepšení vyjadřovacího projevu, zvýšení úspěšnosti 

v učení díky logickým souvislostem a získávaní nových zájmů. (LANGMEIER, 2006)   

 

6.2 Dotazník 

V rámci výzkumu jsem vytvořila krátký dotazník orientovaný na dospívající, jehož 

hlavním cílem bylo prozkoumat do jaké míry je anime součástí jejich života, co je 

obsahem jejich tvorby a zda sledování těchto kreslených seriálů má vliv na styl, námět 

nebo proporce vzniklých děl.  

Dotazník je anonymní a obsahuje osm otázek, z nichž šest je zaměřeno na téma anime a 

vlastni tvorby. Celkový počet zúčastněných respondentů – čtyři osoby.  
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1. Kolik je ti let? 

Respondent č.1 – 17 let 

Respondent č.2 – 18 let 

Respondent č.3 – 17 let 

Respondent č.4 – 14 let 

 

2. Pohlaví 

Všechny zúčastněné jsou ženy 

 

3. Jak dlouho již sleduješ anime? 

Respondent č.1 – „4 roky“ 

Respondent č.2 – „3 roky“ 

Respondent č.3 – „8 let“ 

Respondent č.4 – „tři měsíce“  

 

4. Jak často sleduješ anime? 

Respondent č.1 – „Každý den, pokud mám čas“ 

Respondent č.2 – „Momentálně každý den“ 

Respondent č.3 – „Skoro každý den“ 

Respondent č.4 – „minimálně šest epizod denně“ 

 

5. Které žánry anime preferuješ? 

Respondent č.1 – „Mahou, Bishounen, Kodomo, Bakumatsu“ 

Respondent č.2 – „Zatím mě bavilo všechno, co jsem viděla, takže nevím, asi všechny“ 
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Respondent č.3 – „Horor, akční, bojové umění, detektiv, mysteriózní“ 

Respondent č.4 – „akční“ 

 

6. Co je obsahem tvé tvorby?  

Napiš pár slov o své tvorbě, např. jaké jsou tvé preference ohledně námětů, formátů, 

media 

 

Respondent č.1 – „Obsahem mé tvorby je základ realistické kresby spojené s 

abstraktně vyjádřenými emocemi.“ 

Respondent č.2 – „Šití oblečení, ilustrace, malba. Mou největší inspirací je cirkus, 

pieroti.“ 

Respondent č.3 – „vlastní stylizované portréty s hororovými prvky a realistické 

portréty, linework, akvarel a tempery, preferuji maximální formát A3“ 

Respondent č.4 – „Houby a jiné rostliny“ 

 

7. Myslíš si, že anime má vliv na tvoji tvorbu?  

Pokud ano, napiš pár slov v čem se to projevuje - například volba námětů, stylizace, 

proporce apod. Pokud ne, je to zcela v pořádku, žádný vliv mít nemusí. 

 

Respondent č.1 – „Ano, co se týče zachycení mystičnosti, a dramatickým duchem díla“ 

Respondent č.2 – „Asi ne. Někdy mě jen inspirují oděvy postav (když třeba zrovna 

sleduji příběh co se odehrává v cirkuse). Taky bych chtěla v budoucnu dělat komiksy a 

možná i kreslené seriály, ale mé ilustrace se anime moc nepodobají.“ 

Respondent č.3 – „ano, hlavně na vývoj vlastního kresebního stylu. U realistických 

portrétů jsem měla problémy se správnými proporcemi – zvětšovala jsem rysy 

obličeje“ 
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Respondent č.4 – „ne“ 

8. Jaký máš vztah k manga komiksům? 

Napiš prosím, jestli jsi někdy četl/a mangu a zda preferuješ spíše sledovat anime, nebo 

číst mangu. 

 

Respondent č.1 – „Sleduji anime, ale čtu i mangu, preferuji spíše anime“ 

Respondent č.2 – „Přečetla jsem jen jednu knížku, která byla jako dárek, jinak jen 

sleduji anime. Obecně moc nečtu, takže bych si na to nenašla čas, a hlavně miluji 

poslouchat japonštinu :) Určitě bych si ale ještě chtěla nějakou mangu přečíst.“ 

Respondent č.3 – „mangu čtu pravidelně a ráda, ale preferuji anime, jelikož u mých 

oblíbených žánru je důležitý pohyb“ 

Respondent č.4 – „Preferuji sledování anime, ale mangy jsou super“ 

 

Z dotazníků vyplývá, že preferovanou formou je sledovaní anime, které je pro 

respondenty každodenní volnočasovou aktivitou. Dvě respondentky, jež sledují anime 

nejdéle ze všech dotázaných (4 roky, 8 let) uvedly, že vliv anime na své tvorbě 

pozorují. Zbylé dvě uvedly opačný názor, a to že žádné charakteristické prvky pro 

anime ve své tvorbě nepozorují ani neuplatňují.  

Kvůli nízkému počtu respondentů nelze z výsledků jednoznačně říct, jakým způsobem 

a do jaké míry anime ovlivňuje kresebný styl diváků. Lze však říct, že narůstající 

popularita anime nemusí mít žádný vliv na výtvarný projev diváků.     

 

6.3 Vývoj výtvarného stylu pod vlivem anime 

S respondentkou číslo 3, jsem měla možnost mít detailní rozhovor, který se týkal 

vývoje jejího kresebního stylu. Jelikož sleduje anime již osm let, vývoj její kresby je 

úzce propojený se sledovaným anime seriálů.     
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6.3.1 Počátky kreslení 

Respondentka vzpomíná, že věnovat se kresbě, jako volnočasové aktivitě, začala ve 

druhé třídě, což má spojené se situací, která se stala pro ni velmi nepříjemnou. Během 

hodiny výtvarné výchovy žáci měli za úkol nakreslit svou rodinu, na konci všechny 

obrázky umístili před tabuli, aby se všichni mohli podívat a případně i zhodnotit práce 

spolužáků. Respondentka dostala negativní komentář od spolužáka - „jaký kluk to 

nakreslil?“. Byla ze své kresby zklamaná, i když se ji za začátku líbila. Rozhodla se 

tedy, že začne rozvíjet své kresebné schopnosti a zlepšovat se. Kreslila na samostatné 

papíry a začínala s překreslováním různých ilustraci z knížek. 

Mezi první animované filmy, které měly vliv na její kresbu považuje seriály vysílané 

televizní stanicí Jetix, mezi něž patří jak japonské animované filmy, tak i zahraniční. 

Vyhledávat a pravidelně sledovat anime začala ve svých jedenácti letech. Ve stejnou 

dobu si založila svůj první skicovací blok. 

 

6.3.2 První blok 

 Na první kresbě zobrazuje sama sebe. Je zde velmi 

patrný detail – oči, které jsou zobrazené ve stylu 

japonských komiksů/seriálů. V bloku se objevují 

kresby s hororovými prvky, jelikož respondentka 

velmi rada sleduje hororové filmy a horor patří i mezi 

její oblíbené žánry v anime. Rovněž je v bloku vidět, 

jak procházela obdobím portrétu bez obličeje, které 

jsou zobrazovány s typickým tvarem obličeje a 

špičatými vlasy. Tento blok obsahuje převážně portréty, které jsou buď překreslovány 

z anime, nebo vymýšlí vlastní příběhy, ke kterým následně kreslí portréty vymyšlených 

postav ve stejném stylu, stále však potřebuje mít předlohu. Každá stránka obsahuje 

doplňující text, který se muže vztahovat k obrázku, nebo vyjadřovat vlastní pocity 

autorky ohledně jejího výtvoru. Vytváří jak barevné, tak i černobíle kresby, 

nejpoužívanějším mediem je tužka a barevné pastelky.      

 

Obrázek 2 - první blok 
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6.3.3 Druhý blok 

V druhém bloku je převládajícím tématem portrét, začíná se však objevovat 

zobrazovaní celé postavy a také zobrazování sebe. V tomto bloku je velmi patrný 

přechod od překreslovaní existujících postav z anime k počátkům vzniku vlastního 

stylu. První, na čem můžeme vidět přechod jsou oči, ač jsou stále velké a neproporční 

vůči obličeji, mění tvar na oválný, odstraňuje přehnané světelné odrazy, pracuje 

s tvarem nosu, který se stává výraznější a konkrétní, zároveň přidává rtům konkrétnější 

ohraničení. Styl kresby však stále znatelně působí ve stylu anime. Také se zde objevují 

první pokusy o více realistické zachycení obličejových rysů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - první blok Obrázek 3 - první blok 

Obrázek 6 - druhý blok Obrázek 5 - druhý blok 
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6.3.4 Třetí a čtvrtý blok 

Velký vliv v tomto období na ní měla sestra, která studovala výtvarný obor na střední 

škole a její styl kresby byl realistický.      

Ve třetím bloku je velmi přehledně rozdělena tvorba na realistické portréty a 

zobrazovaní vymyšlených portrétu ve vlastním stylu, který se postupně posouvá a 

mění, stálé však pracuje s přehnanými proporcemi a zjednodušeným stylizovaným 

způsobem. Při kresbě realistických portrétů, které jsou překreslované z fotografií má 

často problém se správnými proporcemi hlavy a očí. Objevují se zde tak portréty, které 

buď mají zavřené oči, nebo pouze jedno oko. Rozhodně však můžeme vidět velký 

posun mezi portréty v předchozích blocích a v tomto. Zajímavé je rovněž to, že kreslí 

realistické portréty pouze asijského typu obličeje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - třetí blok 

Obrázek 10 - třetí blok 

Obrázek 8 - třetí blok 

Obrázek 9 - třetí blok 
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Čtvrtý blok je velmi podobný předchozímu, kde jsou stránky vždy rozdělené na dva 

styly – realistický a vlastní a oba bloky obsahují pouze portréty. Na překreslovaných 

realistických portrétech můžeme pozorovat přehnané rysy obličeje (hlavně oči), které 

působí věrohodně samostatně, při porovnaní však je proporční rozdíl velmi patrný.  

V tomto období se rovněž připravovala na přijímací zkoušky na obor grafický design. 

Navštěvovala přípravné kurzy na Vyšší odborné škole a Střední umělecké škole 

Václava Hollara, kam následně po úspěšných talentových zkouškách nastoupila. 

Přípravné kurzy byly zaměřeny na realistickou kresbu portrétů a zátiší, což ji posunulo 

dopředu a pomohlo srovnat proporce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11- čtvrtý blok 

Obrázek 14- čtvrtý blok Obrázek 13- čtvrtý blok 

Obrázek 12 - čtvrtý blok 
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6.3.5 Současná tvorba 

V současné době je pro ni prioritou tvorba v rámci studia, proto většina vzniklých děl 

jsou tvořena dle zadaní pedagogů. Na vlastní tvorbu nemá moc času, i tak se snaží ve 

volné chvilce kreslit, a to převážně ve vlastním stylu.  

Vzniklé práce z nedávného období zobrazuji velký posun a já osobně jsem velmi 

zvědavá, jakým směrem se její styl bude vyvíjet. Tato respondentka se stala pro mne 

inspirací při volbě tématu mé bakalářské práce, a to hlavně z toho důvodu, že jsem 

mohla celý vývoj její kresby sledovat a občas i směrovat. Viděla jsem, jak moc je 

ovlivněna anime a často jsem se zamýšlela jaký vliv to má, má-li vůbec, na ostatní 

fanoušky.     

 

 

     

 

Obrázek 18 - současná tvorba 

Obrázek 17 - současná tvorba 

Obrázek 16 - současná tvorba Obrázek 15 - současná tvorba 
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6.4 Výtvarná část 

Svou výtvarnou část práce jsem dlouho promýšlela, jelikož mým cílem bylo propojit téma 

bakalářské práce s vlastní tvorbou. Ve volné tvorbě se nejčastěji věnuji realistickým 

kresbám a portrétům, což je zcela opačný styl vůči stylizovanému anime.  

Postavy v anime jsou zobrazovány určitým charakterizujícím způsobem stylizace, a to 

velké oči se světelnými odrazy, nos a rty, které nejčastěji tvoří malá čárka. Jejich 

jedinečnost je následně vytvářena pomoci barvy vlasů, účesů, oblečení a doplňků.  

Ve výtvarné časti se tak zaměřuji na jedinečnost obličejových rysů vybraných anime 

postav. Pro tvorbu jsem se rozhodla využít grafický tablet, což bylo pro mne nové médium, 

ve kterém jsem vytvořila sérii realistických portrétů vybraných postav anime seriálů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 - výtvarná část Obrázek 19- výtvarná část 
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Obrázek 23- výtvarná část Obrázek 24- výtvarná část 

Obrázek 22- výtvarná část Obrázek 21- výtvarná část 
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7 Didaktická část 

„Pro dítě je obraz jazykem“ (DAVIDO, 2008, str. 18) 

Dětská kresba je nezanedbatelným nástrojem, který napomáhá poznávat dětskou osobnost 

a první studie dětských obrázků vznikla již v první polovině 20. století, což otevřelo zájem 

o tuto oblast, který stále roste. Kresba, jako komunikační a výrazový prostředek, je pro dítě 

velmi oblíbená, jelikož má jeden požadavek, a to udržet tužku v ruce, na rozdíl od řeči. Náš 

způsob komunikace je velmi ovlivněný kulturním a sociálním prostředím, což někdy může 

vest ke zkreslení našich myšlenek. (DAVIDO, 2008) 

Předmět výtvarná výchova ve školách je často podceňován, jak žáky a rodiči, tak i občas 

vedením školy, kdy je brán jako oddechová činnost, jež není úplně podstatná. Podnětem k 

diskusi je rovněž názor, že ve výtvarné výchově na základní škole se žáci mají naučit, jak 

správně ustřihnout papír nebo namíchat barvu. Rozhodně jsou tyto mechanické dovednosti 

důležité, nesmíme však zapomínat, že výtvarná výchova je bohatý proces, v němž se 

můžeme na vzniklá díla žáků dívat jako na prostředek výchovně-vzdělávacího působení a 

nikoli pouze jako na cíl. (KITZBERGEROVÁ, 2014)    

 

Úvod 

V didaktické části této práce jsem sestavila návrh výuky hodiny výtvarné výchovy na téma 

manga a anime pro žáky druhého stupně základní školy a pro studenty gymnázií. Do 

tématu této hodiny jsem zahrnula i historický úvod, který je důležitým základem 

k pochopení téma v současném projevu. Navržené výtvarné aktivity jsou časově mírně 

náročnější a jsou rozdělené do tří věkových kategorii.  

 

Hlavní cíl 

Na téma anime je v současné době často nahlíženo kriticky ve vztahu k dětem. Je to hlavně 

vyvoláno tím, že ačkoli jsou to kreslené příběhy, mají své věkově omezující kategorie a 

neznamená to, že jsou všechny určené dětem. Hlavním cílem této hodiny je seznámit je 
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s historií vzniku manga a anime, nahlédnout na určitý způsob stylizace postav, který tento 

styl používá, rozvíjet fantazii a pracovat s proporcemi a kompozicí.  

 

Počet dětí a jejich věk 

Návrh výtvarných aktivit v rámci hodiny výtvarné výchovy byl připraven pro děti a 

studenty tři věkových kategorií, 12+, 14+, 16+, z důvodu náročnosti a věkové hranice 

námětu zadaní. Pro studenty se zájmem o výtvarnou výchovu, nebo studenty výtvarných 

oborů je připraven doplňující úkol. Počet dětí by měl odpovídat kapacitě jedné třídy.   

 

Místo realizace 

Předpokládané místo realizace této aktivity je učebna výtvarné výchovy, která má 

promítací projektor, který bude využit v rámci úvodu do téma a také pro zobrazení 

vizuálních ukázek. 

 

Čas 

Dle náročnosti zadání je vhodná různá hodinová dotace.  

2.stupeň ZŠ – 6. a 7. třída – 3x 45 min, kategorie 12+ 

Rozvržení činnosti: 

– 15 min – úvod do hodiny, seznámení s tématem, představení zadaní 

– 90 min – práce na výtvarné části  

– 30 min – reflexe, sebereflexe, formativní hodnocení 

  

2.stupeň ZŠ – 8. a 9. třída – 3x 45 min, kategorie 14+ 

Rozvržení činnosti: 

– 15 min – úvod do hodiny, seznámení s tématem, představení zadaní 

– 90 min – práce na výtvarné části   
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– 30 min – reflexe, sebereflexe, formativní hodnocení 

Studenti gymnázií – 4x 45 min, kategorie 16+ 

– 30 min – úvod do hodiny, seznámení s tématem, představení zadání 

– 120 min – práce na výtvarné části  

– 30 min – reflexe, sebereflexe, formativní hodnocení 

 

Pomůcky a technika 

 

V rámci výtvarných aktivit žákům bude navržena možnost pracovat buď ve stylu mangy, 

která je černobílá, nebo ve stylu anime, které je naopak barevné. Vybraný styl určuje 

doporučené médium. Při tvorbě v manga stylu je doporučeným médiem černá tuš, tužka, 

černý nebo bílý fix, případné i barevný papír v odstínech černá, šedá, bílá. Při tvorbě ve 

stylu anime jsou doporučeným médiem akvarelové barvy, temperové barvy, barevné 

pastelky, fixy. 

 

Návrh výuky 

 

Úvod hodiny bude zahájen ze strany pedagoga historickým úvodem, konkrétněji 

představením Japonska a stručným úvodem do kultury a umění země, kde vznikl tento 

výtvarný styl. Dalším důležitým bodem je seznámení se s osobnostmi, jejichž jména přímo 

souvisí s mangou. Prvním je Kacušika Hokusai, japonský umělec a autor třináctidílného 

skicáře Hokusai manga. Dalším je Tezuka Osamu, japonský umělec, který se proslavil 

především svými manga příběhy. Následně pedagog využije vizuálních ukázek, s jejichž 

pomocí vysvětlí rozdíl mezi mangou a anime. Pote pedagog představí žákům výtvarné 

zadání. Po dokončení výtvarné části se bude společně s žáky věnovat reflexi a následně 

pomocí formativního hodnocení zformuje komentář ke vzniklým výtvorům.  
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7.1 Zadání výtvarné části 

 

▪ 2.stupen ZŠ – 6. a 7. třida: 

Zadání: Autoportrét, doporučený formát je A4 

– Zamysli se jaké emoce jsi někdy prožil, nebo jaké emoce znáš a nakresli vlastní 

portrét ve stylu manga nebo anime s vybranou emocí. 

Doplňující úkol – Vyber si dvě libovolná zvířata a jejich spojením vytvoř vlastního 

pokémona. Promysli jeho jméno a superschopnost. Nakresli tohoto pokémona a do 

kresby zakomponuj jeho jméno pomocí libovolného fontu. 

 

▪ 2.stupen ZŠ – 8. a 9. třida  

Zadání:  

Přečti si krátký děj a navrhni vzhled vybraných postav v manga nebo anime stylu. 

Doporučený formát je A3  

 

Zápisník smrti 

Vysokoškolský student Light Yagami se chce stát policejním důstojníkem stejně jako jeho 

otec a prosazovat právo a spravedlnost. Jednoho dne nalezne zápisník 'Death Note', který 

ve světe živých nechal Ryuk, jeden z Bohů smrti. S pomocí tohoto zápisníku lze zabít 

kohokoli jen se znalostí jeho jména a tváře a Light to bere jako příležitost očistit svět od 

kriminálních živlů jednou provždy. Masová úmrtí kriminálníků se brzy začnou spojovat s 

nadpřirozeným zabijákem Kirou a po jeho stopě se vydává geniální detektiv L. Bude L 

schopen dopadnout Kiru dřív, než uvidí jeho tvář a přijde na jeho pravé jméno? 
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Postavy: 

Light Yagami – student, Kira 

L – detektiv 

Ryuk – Bůh smrti = Shinigami – jsou extradimenzionální bytostí, které zabíjejí lidi pomocí 

zápisníku, aby prodloužit svůj život. Shinigami nejsou zodpovědní za všechna úmrtí, ale 

mají schopnost ukončit lidský život předčasně. 

 

Orientační body pro tvorbu vzhledu shinigami:  

• Velmi se liší ve vzhledu a jejich těla vypadají nepřirozeně 

• I když někteří shinigami nemají končetiny schopné držet předměty (jako jsou paže, 

nohy atd.), všichni mohou držet své zápisníky a psát do nich 

• Shinigami jsou schopni létat a používat křídla jako způsob cestování, zejména v 

lidském světě. Když nepotřebují křídla, schovávají si je za zády 

*Šinigami je v japonské kultuře označení pro personifikaci smrti. 

 

 

▪ Studenti gymnázia  

Zadání:  

Přečti si krátký děj a navrhni vzhled vybraných postav v manga nebo anime stylu. 

Doporučený formát je A3  

Bleach 

Kurosaki Ichigo je obyčejný středoškolák, který má neobyčejnou schopnost vidět různé 

nadpřirozené bytosti. Jeho osud se záhy proplete s životem dívky – šinigami, jménem 

Kuchiki Rukia. Ta je během souboje s bytostí Hollow nucena převést své schopnosti na 

Ichiga. Jenomže už si je nedokáže vzít zpět. Kurosaki tak musí skloubit studium se službou 

šinigami.  
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Postavy: 

Kurosaki Ichigo – student 

Kuchiki Rukia – Bůh smrti = shinigami –jsou speciálně vycvičení bojovníci, kteří mají za 

úkol posílat duchy, potulující se po světě, do Společnosti duš, a to i Hollow, které zabíjí 

svým mečem. Udržují tak rovnováhu duší mezi světy. Meče Šinigami se jmenují 

Zanpakutó (duševní ostří). Většina Šinigami se nachází v organizaci Gotei 13, která slouží 

jako vojenská síla. 

Hollow = prázdný – stvoření, vzniklé proměnou duší lidí, kteří z jakéhokoli důvodu po 

smrti nebyli příliš dlouho schopné opustit reálný svět a prošli proměnou zoufalstvím. Jsou 

to padlé duše s nadpřirozenými schopnostmi, které pohlcují duše živých i mrtvých lidí. 

 

Orientační body pro tvorbu vzhledu shinigami: 

• Většina vypadá jako obyčejní lidé, existuje jich však několik, jejichž vzhled se 

mírně liší od vzhledu normálního člověka výškou. 

• Můžeme se setkat se shinigami, které jsou radikálně odlišné od lidi tím, že se 

mohou proměnit ve zvíře, které má lidské vlastnosti.  

*Šinigami je v japonské kultuře označení pro personifikaci smrti. 

 

Orientační body pro tvorbu vzhledu Hollow: 

• Mají bílou masku 

• V hrudi mají díru prázdnoty  

• Velmi se mezi sebou liší a jejich vzhled může být velmi různorodý 

Navazující úkol: Vytvoř barevný obal mangy na vybraný příběh. V ilustraci použij alespoň 

jednu vytvořenou postavu a zakomponuj název příběhu pomocí libovolného fontu. 

Doporučený formát je A3.  
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7.2 Realizace 

Z důvodu aktuální mimořádné situace spojené s onemocněním COVID-19 nebylo možné 

řádně realizovat didaktickou část.  

Měla jsem však možnost zadat zadání jedné z respondentek dotazníku, která mi zároveň 

poskytla detailnější rozhovor o vlivu anime na její výtvarný styl. 

Na začátku jsem představila téma a nabídla ke zpracovaní na výběr ze všech tři zadání. 

Respondentka si zvolila zadaní pro druhý stupeň základní školy – téma Zápisník smrti. 

Práci vypracovala v zadaném čase 90 minut, vymezenou dobu na činnost hodnotila jako 

dostačující. Hlavním médiem byla tuš a černý liner. Celkově ohodnotila zadání jako 

zajímavé, zábavné a rozvíjející fantazií. Je to jedna z prací respondentky, kde můžeme 

jednoznačně pozorovat vliv hororových filmů na její tvorbu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25- výsledek zadaného úkolu 
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7.3 Očekávané výstupy dle RVP pro ZV 

žák 

– VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a 

jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a 

poznatků; variuje různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků 

– VV-9-1-02 zaznamenává vizuální zkušenost, i zkušenosti získané ostatními smysly, 

zaznamenává podněty z představ a fantazie 

– VV-9-1-02p při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a 

myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; 

zhodnotí a prezentuje výsledek své tvorby, porovnává ho s výsledky ostatních 

– VV-9-1-04 vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření 

(Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2021, str. 87) 

 

7.4 Očekávané výstupy dle RVP pro gymnázia 

žák 

– rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů a zároveň 

vědomě uplatňuje jejich prostředky k vytváření obsahu při vlastní tvorbě a 

interpretaci 

– na příkladech uvede vliv společenských kontextů a jejich proměn na interpretaci 

obsahu vizuálně obrazného vyjádření a jeho účinku v procesu komunikace 

– při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich 

vliv a individuální přínos pro tvorbu, interpretaci a přijetí vizuálně obrazných 

vyjádření 

(Rámcový vzdělávací program pro gymnázia , 2021, str. 54) 
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7.5 Klíčové kompetence 

7.5.1 V základním vzdělaní: 

Kompetence k učení 

– vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

praktickém životě 

– samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky 

posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

Kompetence komunikativní 

– naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

Kompetence sociální a personální 

– přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a 

dělají 

Kompetence pracovní 

– používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

(Klíčové kompetence v základním vzdělávání , 2021) 
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7.5.2 Na gymnáziu:  

Kompetence k učení 

 

– své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako 

prostředku pro seberealizaci a osobní rozvoj 

Kompetence komunikativní 

– prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem 

Kompetence sociální a personální 

– posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe 

Kompetence občanská 

– respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí 

(Rámcový vzdělávací program pro gymnázia , 2021) 
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Závěr 

Dle mého názoru je téma této bakalářské práce velmi široké a otevřené ke zkoumaní. Při 

vypracovávání bakalářské práce jsem narazila na velmi protikladné názory, jež se týkají 

vlivu anime na mládež. Ze získaných informací lze říct, že anime může mít vliv, a to jak 

pozitivní, tak i negativní, například na chovaní, styl oblékání nebo i kresebný styl diváků, 

je však velmi individuální záležitost, do jaké míry.   

Otázky, které v úvodu pokládám ve své práci otevírám a nechávám otevřené. Z důvodu 

malého počtu respondentů, které se zúčastnili dotazníku, nelze získat přesnou odpověď, 

mohu však ze získaných informaci odvodit, že anime nemusí mít žádný vliv na kresebný 

styl diváků. Rovněž pro všechny respondentky je sledování anime každodenní záležitosti, 

zde je však jistá možnost, že je tato okolnost zkreslená vlivem pandemie, jelikož 

v současné době je snaha omezovat osobní kontakty a volný pohyb. Podobnou otázkou, 

která se ptá na čas strávený sledováním anime každý den se zabývá výzkum vztahu mezi 

anime a agresivním chováním děti, kdy většina dotázaných odpověděla 1-2 hodiny denně, 

což je stejné i v případě respondentů mnou vytvořeného dotazníku. Pandemie ovlivnila 

průběh vzniku mé bakalářské práce, nebylo například možné v plném rozsahu realizovat 

didaktickou část práce a výzkum vlivu anime ve školách. Vzniklý výtvor v rámci realizace 

didaktické části hodnotím jako velmi povedený, detailně zpracována výtvarná práce je 

promyšlená a lze k ní domyslet i příběh postavy. 

Popis vývoje výtvarného stylu jedné z respondentek dotazníku přináší určitý pohled na 

možný vývoj dětské kresby pod vlivem anime, které dle mého názoru pomáhalo rozvíjet 

fantazii a experimentovat. Z ukázek prací můžeme sledovat vývoj, který začíná převážně 

překreslováním a kopírováním obrázků, následně se však postupně objevují vlastní 

náměty, které se proměňují a směrují tvorbu k rozdělení na dva styly zobrazení: realistické 

a stylizované. V tomto konkrétním případě vliv anime můžeme najít v proporcích 

kreslených portrétů, o čemž sama respondentka píše v dotazníku. Dominantním námětem 

tvorby respondentky jsou portréty, i zde lze dohledat určitou spojitost mezi anime a 

oblíbeným námětem její tvorby, jelikož začínala z překreslování stylizovaných portrétů 

anime postav.  
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Subkultura otaku v současné době pomalu, ale jistě přibírá nové členy a nabírá na 

popularitě, obzvláště u mladší generace. Dle mého názoru je to jeden z důvodu, který by 

mohl vést ke kladné reakci dětí na toto téma v hodině výtvarné výchovy. 
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