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Anotace

Tématem diplomové práce se stal pohled na oblast písma v kontextech komuni-

kace, historie, umění a edukace. Teoretická část se zabývá historickými, současně 

i soudobými tendencemi fenoménu, včetně reflektování písma v umění a vazby k 

mediální komunikaci. 

Druhá část práce, reagující na nejsilnější a nejinspirativnější momenty, se zamě-

řuje na praktické využití tématu ve výtvarné výchově. 

Třetí (výtvarná) část využívá poznatků mediální a výtvarné výchovy a propo-

juje je v interaktivní výukový materiál, který vybízí studenty k aktivnímu vnímání 

vizuální kultury. 

klíčová slova: písmo, komunikace, mediální komunikace, umění, typogra-

fie, edukace, vizuální kultura

Annotation

The theme of the diploma dissertation became a view of a field of alphabets (letters 

and types) in contexts of communication, history, art and education. The theoretical 

part is focused on historical, contemporary movements of the phenomenon all at 

once. Inclusive of reflecting on alphabets in art and also links to a medial commu-

nication. 

The second part of the diploma dissertation reacts to the strongest and the most 

inspiring moments. It focuses on a practical applications for art lessons.

The third part [artistic] takes advantage of media knowledges and art lessons. 

They are interfaced into an interactive teaching material which challenges students 

to an active perception of visual culture.

key words: alphabets (letters, types), communication, medial communi-

cation, art, typography, education, visual culture
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ÚVOD

Tématem diplomové práce se stává exkurz do oblasti písma jako inspiračního zdro-

je, využitelného v pedagogické praxi – v mém případě na poli praktického zařazení 

zvoleného tématu do výtvarné výchovy a další možné prolínání s ostatními před-

měty školní edukace. Výběr tématu písma, tedy jakéhosi kulturního fenoménu, byl 

ve velké míře ovlivněn osobním zaujetím pro tuto formu lidské kultury. Pohled na 

knihu či grafickou úpravu tiskovin mě nenechává nikdy klidnou, vždy se objeví 

reakce, ať již v podobě zaujetí či rozporuplné vnitřní kritiky vnímaného objektu. 

Nemalou zásluhu na výběru tématu a celého zájmu o písmo má též setkání 

s písmem a jeho tvorbou při studiu na střední škole, kde se stalo úvodní sezná-

mení s písmem nepostradatelnou součástí edukace. Dalším inspiračním momen-

tem, který nese svou váhu, jsou výstavy, obzvláště Mezinárodní bienále gra-

fického designu v Brně, které svým zaměřením předkládá širokou škálu využití 

písma především v grafickém designu, knižní typografii a nových médiích. Ať již 

jako chodec po ulici, či čtenář vychutnávající si pohled na kvalitně upravenou 

knihu, v obou polohách je důležitým momentem vnímání písma jako jednoho  

z důležitých výrazových prostředků komunikace.

Celková koncepce diplomové práce se člení do tří hlavních oblastí. První oblast 

je odrazem teoretického zasazení tématu do kontextu historie, umění, typografie 

a edukace. Úvodní kapitoly zachycují písmo v oblasti komunikace s odkazem na 

současné vnímání písma ve světě médií. Důležitou roli hraje reflektování písma  
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v oblasti umění, což se posléze odráží v koncepci didaktické části. Výrazným 

momentem teoretické části se stává pohled na písmo skrze oblast typografie, for-

movaný vybranými tendencemi (typografie a architektonický projekt, typografie  

a experiment), jež vtiskly oboru určitou podobu a směr.

Druhá oblast je zastoupena didaktickou částí, která rozvíjí téma z hlediska přímé 

zkušenosti v období praxí. Svá východiska si našla nejen z formulovaného vztahu 

písma a obrazu, ale také reflektuje historické i soudobé inspirační momenty, které 

se objevují v teoretické části.  

V úvodu je nutné zmínit, že třetí část diplomové práce prošla nejrazantnější promě-

nou od první koncepce po současnou realizaci (Příloha 1, s. 100), nevyjímaje změny 

podtitulu diplomové práce. Původní podtitul nesoucí název – Knižní typografie 

odkazoval k zaměření zpracování – tvorbě makety autorské knihy o typografii jako 

platformy, podkladu pro práci učitelů. Avšak při postupném vývoji jednotlivých 

částí diplomové práce se mnohem nosnější stala myšlenka podpořit současnou sna-

hu o propojování edukačních prostředí jednotlivých oblastí vzdělávání a výtvarně 

ji reflektovat v podobě interaktivního zpracování vybraných oblastí vizuální komu-

nikace (odtud i podtitul diplomové práce – Vizuální komunikace). Výtvarná část 

tedy propojuje prostředí školy s aktuálním vnímáním vizuální kultury. Důležitým 

momentem se stává využití podnětů mediální výchovy, která se snaží společně  

s dalšími vzdělávacími oblastmi, nevyjímaje oblasti Umění a kultura, rozvíjet aktiv-

ní vnímání současné mediální (masové) kultury. Výsledkem takto chápaného pro-

línání je vznik verze interaktivního programu, jež se snaží postihnout úvodní myš-

lenku.

Cílem práce se stalo pojetí fenoménu písma jako inspirač-

ního zdroje, námětu ve školní edukaci s ohledem na jeho 

historické i soudobé tendence konstituování a vnímání; 

s naznačenými možnostmi dalšího využití tématu skrze 

mediální výchovu, ale i  zasazením písma do kulturního 

kontextu.



Teoretická část

Didaktická část

Výtvarná část
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1. FENOMÉN PÍSMA, ANEB PÁR SLOV NA ZAČÁTEK

V úvodu přemýšlení nad tématem si mnoho z nás vybaví souvislosti písma s komu-

nikací, gramotností, vzděláním. Důležitými momenty, které si neseme v podobě 

nasbíraných vědomosti ze školní edukace či vlastním zájmem, odkazují  k historic-

kému ukotvení písma. Do popředí se dostávají úvahy o jednotlivých historických 

formách v podobě hieroglyfů, klínového písma, kaligrafického písma či latinky. 

Reflexe současné doby přináší pohled na písmo v podobě média, které má své mís-

to v masové komunikaci, v nových komunikačních technologiích; a od počátku jej 

vnímáme jako nepostradatelnou součást lidského života. 

S určitými představami přicházejí do výuky i samotní žáci (studenti), vnášejí 

tím do dialogu velice důležitou a nenahraditelnou část edukace – vlastní pohledy, 

skrze něž je možné sledovat reflektování určitých souvislostí v oblasti písma, ať již 

se jedná o nasbírané vědomosti z historie či vlastní zkušenosti s novými možnost-

mi komunikace např. v podobě internetu. Písmo se tak stává médiem, které nám 

pomáhá chápat svět, v kterém žijeme a zároveň je dokladem naší lidské historie, 

výrazovou formou lidské kultury. Jeho funkce nespočívá „jen“ v dorozumívání  

a komunikaci mezi lidmi. Svou roli vyzdvihující vizuální stránku, svébytnost  

a možnost experimentu nachází písmo v oblasti umění. Stává se živou formou, kte-

rá člověku umožňuje nalézat cesty sám k sobě, ale také poznávat, vnímat a tvořit.

Obr. 1 Ukázka názorů na oblast písma (vybráno z názorů žáků I. AG)



13

2. KOMUNIKACE V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA

Jakmile si vytvoříme dostatečný nadhled nad primárními oblastmi souvisejícími 

s tématem písma (komunikace, vzdělání, historie, umění,…), můžeme být schopni 

ony jednotlivé oblasti obsahově naplnit. Písmo jako znakový systém nachází základ-

ní uplatnění v oblasti komunikace. Původ všech rozličných otázek, týkajících se této 

oblasti a její role v lidském životě, se vztahuje k vnímání komunikace jako složitého, 

komplexního jevu, na který je nutné pohlížet v širších souvislostech. Zásadní vztah 

komunikace je naznačen cestou vedoucí k člověku; mezilidská komunikace patří 

mezi naše základní potřeby a tvoří nepostradatelnou část života, neboť se týká těch 

nejdůležitějších a nejužitečnějších lidských vlastností a dovedností.  

„Lidská společnost je v podstatě síť vztahů mezi lidmi. Když si ji představíme jako rybářskou 

síť, pak uzly představují lidi a provázky či lana vztahy mezi nimi. Ale co to vlastně je, toto 

lanoví v lidském světě? Jedna odpověď je, že je to komunikace.“1

Z formálního hlediska je na komunikaci pohlíženo jako na výměnu určitých infor-

mací, sdělení či signálů. Avšak komunikujeme-li, snažíme se především navázat 

s někým určité společenství, pokoušíme se mu sdělit myšlenku, informaci, mínění 

či postoj (Janoušek, 1986)2. Mezilidskou komunikaci tedy nevnímáme jako schéma 

přenosu informací od zdroje k příjemci, ale stává se také zdrojem utváření a rozvoje 

kultury. 

V přístupu mediálních teoretiků, zabývajících se komunikací z hlediska reflekto-

vání a ovlivňování jednotlivce společností (tj. mediální a masovou komunikací), 

nacházíme dva modely komunikace, tj. přenosový model komunikace, který odka-

zuje k výše zmíněné formulaci komunikace jako přenosu a „konstitutivní model“.3 

Obr. 2 Komunikace jako přenos
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Tento druhý model, nazývaný taktéž kulturálním, se „soustřeďuje na hledání vztahu 

mezi procesy sociální komunikace a vytvářením, konstituováním společné (sdílené) kultu-

ry neustálým potvrzováním a rozvíjením významů, hodnot a postojů v komunikativním 

chování.“4 Komunikace je zde vnímána jako zdroj utváření a rozvoje kultury, při-

čemž mezi jedinci vzniká dynamický soubor komunikativních vztahů. Oba zmíně-

né pohledy na komunikaci není možné od sebe oddělovat, vztahují se k téže oblasti  

a svou interpretací dokreslují úvodní myšlenku složitosti pojmu a odkazují k spole-

čenskému i formálnímu ukotvení lidské komunikace.

Společně s postupným vývojem společ-

nosti a kultury se rozvíjela také komu-

nikace. V průběhu historických epoch  

i současnosti se rozvíjí na základě zdo-

konalujících se komunikačních mož-

ností. Vývoj naznačený dochovanými 

jeskynními malbami a prvotní snahou 

uchovat poznatky pro další generace se 

rozvinul do dnešní podoby počítačových a medi-

álních sítí. V odborné literatuře se dozvídáme, že 

je možné zformulovat tento dosavadní vývoj např. 

pěti vývojovými epochami, v kterých jsou mimo 

jiné zachyceny historické mezníky dané užívá-

ním dvou znakových systémů – jazyka a písma. 

Jedná se o epochu znamení a signálů, epochu mlu-

vení a jazyka, epochu psaní, epochu tisku a epo-

chu masové komunikace (S. Ballová-Rokeachová,  

M. DeFleur, 1996).5 
Obr. 4 Uzlové písmo (Peruánské kipu)

Obr. 3 Kůň s černými tečkami (jeskyně Pechmerle) 
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1 Vybíral, Z.; Psychologie komunikace, s. 25
2 Janoušek, J.; Metody sociální psychologie, s. 22
3 Jirák, Z, Köpplová, B.; Masová média, , s. 28
4 Tamtéž, s. 49
5 Ballová-Rokeachová, S., DeFleur, M. ; Masová média, s. 49

Jednotlivé epochy nám přibližují převažující způsob komunikace mezi lidmi  

a dokládají neustálý komunikační vývoj. Nutnou podmínkou dalšího vývoje se 

bezesporu stává zvládání předchozích epoch, na které je možné navázat nové mož-

nosti komunikace. Tudíž osvojení základních znakových systémů, jakými se stal 

jazyk a písmo, patřilo k nepostradatelnému základu dalšího vývoje. Oba znako-

vé systémy hrají v životě člověka svou roli; verbální komunikace, jíž jsou součástí, 

se stává naším hlavním dorozumívacím prostředkem. V obou případech se jedná  

o stále živá média ovlivňující život člověka jako tvora sociálního, společenského  

a kulturního. 
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2.1 Jazyk jako médium komunikace

„Jazyk je prapodivná věc. Je uhelným kamenem naší kultury, skutečnou infrastrukturou 

naší civilizace… je realizací a dokáže to, co intuice počitku sama o sobě nezvládne. Pomocí 

slov dokážeme sloučit oblasti vnímání, které by se nikdy přirozeně nespojily. Slova jsou tudíž 

příležitostí i prostředkem růstu, což je projev nikdy nekončící snahy mysli uspořádat sama 

sebe. Proto máme jazyk. Nejde o pouhý signalizační systém, je to nástroj veškerého našeho 

typicky lidského vývoje, nástroj všeho, čím přesahujeme ostatní tvory.“6

 I. A. Richards

Vzhledem k teoretickému „upřednostnění“ tématu písma v této práci, se pohled na 

jazyk jako na znakový systém pohybuje v základní rovině a odkazuje k všeobecné-

mu chápání jazyka jako primární možnosti komunikace mezi lidmi. 

Vztáhneme-li pojem jazyka k předchozím úvahám o kategorizování komunika-

ce na základě vývojových možností, objevíme jazyk jako znakový systém v epoše 

mluvení a jazyka, tedy vývojového předstupně epochy psaní. Jazyk se spolu s řečí 

stává primárním prostředkem a médiem, jehož prostřednictvím utváříme vědění 

o sobě a sociálním světě. Výsadní postavení tohoto znakového systému tkví v jeho 

interpretaci jako jakéhosi média, jimiž jsou formovány a sdělovány významy (Bar-

ker, 2006).7 

Díky jazyku máme možnost předávat sobě navzájem i budoucím generacím 

zprávy, znalosti a hodnoty; jazyk nám „slouží k označování toho, kdo jsme, neboť to, 

jakým jazykem, a často i jakým způsobem mluvíme, je prvotním znakem naší sociální identi-

ty.“8 Nositelem jazyka se stává člověk, který jediný ze všech viditelných bytostí má 

myšlenky, jež může sdělit ostatním lidem. Schopnost jazykového vyjádření, která 

je člověku dána, „zahrnuje objevení a prvotní užití smyslových znaků, zastupujících poj-

my, a dále výstavbu systému znaků“.9 Jelikož jazyk vznikl z potřeby jedince jako člena 

společnosti, má tento znakový systém významný vliv na utváření národa a jeho 

existence zaručuje existenci lidské společnosti a vyššího stupně kultury.
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6 Cesty neklidu/neklid cesty – III. mezinárodní trienále grafiky, s. 74 
7 Barker, Ch.; Slovník kulturálních studií, s. 82
8 Murphy, R.; Úvod do kulturní a sociální antropologie , s. 39
9 Brugger, W.; Filozofický slovník, s. 188
10 Sak, P., Skalková, J., Mareš, J.; Člověk a vzdělání v informační společnosti, s. 21

Vývoj komunikace člověka se od kreseb a ikon přesunul zásluhou jazyka k mno-

hem propracovanější formě. Jak se rozvíjel jazyk, člověk ve své komunikaci postu-

poval  „od konkrétních jevů přirozeného světa, které ho obklopovaly, a praktických aktivit 

zajišťujících jeho existenci, k abstraktnímu a syntetičtějšímu zachycení člověka v stadiu 

bytí“.10 Bezprostřední a spontánní komunikace, vstupující od počátku vývoje do 

života člověka a zajišťující mu sdílení s okolím, se díky nezadržitelnému technic-

kému vývoji odpoutávala od oné bezprostřednosti a přímého kontaktu s druhými. 

Postupné nahrazování spontánního sociálního kontaktu nově vznikajícími médii se 

člověk ocitl v době umělé virtuální reality.
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3. PÍSMO V KONTEXTU DOBY 

Vezmeme-li v úvahu fakt souvislosti písma s komunikací, vzděláním či uměním, 

spojovacím článkem těchto oblastí se stává člověk, neboť se k člověku jako takové-

mu zásadně vztahují. Tento fakt odráží i pojetí tématu písma ve výtvarné výcho-

vě, pro děti by nemělo být písmo pojímáno jako samozřejmost, ale jako prostředek  

a prostor pro možnost dozvědět se mnohé věci o minulosti, současnosti, ale také sám  

o sobě. Vždyť samotné dějiny písma jsou dějinami prolínajícími se s dějinami lid-

stva. 

„Písmo pomáhá přenášet, rozvíjet a stále prohlubovat umělecké i vědecké názory a znalosti, 

neboť je přirozené, že na zkušenosti minulých generací se kultura dále a nově rozvíjí.“11

Ve školní praxi může být písmo jedním z témat, které dokáže propojit výtvarnou 

výchovu s dalšími předměty jako je český jazyk, literatura či průřezové téma – medi-

ální výchova. Dokáže dětem předat důležité poslání komunikace, včetně vizuální 

zkušenosti s účinky užívání písma, či jim ukázat možnosti chápání dnešní digitální 

(mediální) doby právě prostřednictvím písma a obrazu. 

Využití dětského pohledu na svět, který je v dnešní době ovlivňován informač-

ními médii, ale také všudypřítomnou reklamou, je jednou z možných inspirací pro 

rozvíjení tématu. S úvahou o vlivném působení dnešní masové komunikace dosti 

úzce souvisí i chápání výtvarné výchovy v současnosti (Příloha 2, s 100.). „V důsledku 

obrovského rozmachu vizuálně obrazného vyjadřování v současné době je pojetí výtvarné 

výchovy, uplatněné v rámci oblasti Umění a kultura Rámcově vzdělávacího programu, zamě-

řeno nejen na oblast výtvarného umění, ale na všechna znaková vyjádření, která mají vizu-

ální podstatu – oblast zájmu výtvarné výchovy se rozšiřuje na vnímání, tvorbu, interpretaci  

a komunikační užití všech vizuálně obrazných vyjádření. Tedy i na oblast působnosti nových 

obrazových médií či reklamy.“12 

11 Kneidl, P.; Z historie evropské knihy, s. 11
12 Vančát, J.; Poznávací a komunikační obsah výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech, s. 5
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3.1 Historické konstituování

Historické seznámení s písmem má své významné místo, ať již jej vidíme ve ško-

le ve formě dějepisné exkurze či výčtu literárních památek dané epochy. Základ-

ní povědomí umožňuje žákům či studentům poznávat minulost, ale i současnost,  

pedagogům nabízí možné inspirační zdroje využitelné ve výuce. 

Z hlediska grafického projevu člověka náleží písmu zcela výji-

mečné místo. „Na rozdíl od ornamentu nebo kresby, znázorňující 

výjev, je písmo jakožto grafický znak jazyka projevem vyšší kultury 

kteréhokoliv národa a počátkem jeho historického období… Písmo není 

jen pouhým dorozumívacím prostředkem…/ nýbrž zároveň hodnotou 

estetickou, výrazem tvárnosti, zručnosti a vkusu.“13

Počátek historického ukotvení písma je cestou naznačenou oblastmi Mezopotá-

mie, Egypta a Číny. Oblastmi, kde dali obyvatelé podnět k možnosti vývoje písma. 

Historické mezníky jako vývoj obrázkového pís-

ma, proměna písem od hieroglyfů k latince, fénic-

ký vynález abecedy, využití nových materiálů od 

hliněných destiček přes papyrus k papíru, vznik 

knihtisku, vývoj kovových tiskových písem – saz-

by, vznik nových tiskových technik 19. a 20. stole-

tí, nám pomáhají lépe chápat celý proces konsti-

tuování písma, ale také se mohou stát podnětným 

základem učitelské praxe. 

Obr. 5 Vývoj písma od hieroglyfů k latince Obr. 6 Výtvarná práce – 1. Zpět do historie (1.2 Jak bych psal v minulosti) 
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Naznačené události nás vedou na cestě k hlubšímu chápání této výrazové formy 

lidské kultury. Každé historické období spojené s určitou částí vývoje je také propo-

jeno se společností, lidmi a jejich myšlenkami. 

V průběhu kulturních dějin 

se postupně mění společen-

ské poslání písma. První jeho 

užití mělo magický a politický 

smysl. Féničané využívali pís-

mo k praktickým záznamům; 

další uplatnění písmo nachází 

v náboženství. V těchto dobách 

sloužilo jako prostředek zazna-

menávání nápisů a textů, jako nástroj upevnění jedné moci užší skupiny nad veřej-

ností. Písmo bylo výsadou učenců a vzdělanců, postupně se však konstituovalo  

a stávalo základním nástrojem kultury. 

Díky úniku z prostředí vyšších vrstev  

začalo působit jako univerzální sdělovací 

prostředek. Tím se také postupně formu-

lovaly základní rysy písma: „co nejmenší 

složitost, co největší rychlost záznamu a co 

nejsnazší čitelnost.“14 

13 Menhart, O.; Nauka o písmu, s. 5
14 Hlavsa, O.; Typografická písma latinková, s. 10

Obr. 7 Doklad užívání papyru (Egypt – hieratické písmo)

Obr. 8 Výtvarná práce – 1. Zpět do historie (1.3 Střípky 

z historie)
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3.2 Ve světě médií

„Způsoby komunikace, které se ve společnosti praktikují, vypovídají velmi mnoho o povaze, 

hodnotách a uspořádání dané společnosti.“15

Přechod od tradičních společností k moderním společnostem s sebou nese rozvoj 

nových komunikačních médií. O dnešní společnosti se z hlediska zásahu komu-

nikačních prostředků do života každého člověka hovoří jako o mediální, masové; 

v nejkritičtějších úvahách jako o konzumní společnosti. Zásadní roli zde hrají mění-

cí se možnosti a způsoby komunikace a jejich přijímání společností. Otázky, které 

vyvstávají z této role komunikace ve společnosti, se dostávají do povědomí medi-

álních teoretiků a historiků, kteří se snaží osvětlit vliv médií v historických a spo-

lečenských kontextech, nastínit možnosti interpretace současné doby a vlivu médií 

na společnost. 

Písmo jako zastřešující téma této práce promlouvá do mediálního světa skrze 

masová média, mezi nimiž má své místo periodický tisk, rozhlas, televize, ale také 

mnohem častěji internet. Nejcharakterističtějšími znaky těchto médií je neomezená 

dostupnost, pravidelnost, aktuálnost a jakási celková univerzálnost, s kterou oslo-

vují většinovou populaci. Každodenní styk s médii je nepostradatelnou součástí 

našeho života, komunikují s námi na ulici, v obchodních domech, ale také na moni-

toru počítače. Mnohdy se však stává grafická stránka této komunikace jen smutným 

dokladem konzumního přístupu, bez zjevného odkazu k profesionální stránce obo-

ru. 

V komunikaci, která je podporována médii (prostředky, technologie), existuje urči-

tá kategorizace, která odkazuje k pokrokům lidské společnosti vzhledem k přeno-

su sdělení a dokládá tendence, které byly naznačeny již v úvodu práce (viz s. 13). 

V nejzákladnější rovině existuje soubor nástrojů ke komunikaci, bez nichž se nelze 

při žádné komunikaci obejít – jedná se o přirozený jazyk a všechny prostředky 

neverbální komunikace (Jirák, 2009).16 Tato média označována za primární, tvoří 

základní nástroj každé komunikace a jsou historickým předstupněm sekundár-
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ních médií, která se snaží rozšířit 

komunikaci na větší vzdálenosti  

a uchovat sdělení pro další gene-

race. Z historického hlediska se 

jedná o pravěké kresby, ale pře-

devším o písmo, později i tisk. 

Sekundární média tudíž podpo-

rují „komunikaci přes hranice pro-

storu a času“.17

Vědomá souvislost s dneš-

ní dobou nám však nedovoluje 

ukončit tento výčet bez zastave-

ní u následujícího vývojového stupně – tj. terciárních médií, která odrážejí dnešní 

uspořádání lidské společnosti a odkazují především k masovým médiím. Tato kate-

gorie je dána rozvojem internetu, nástupem počítačových sítí, vznikem celosvětové 

sítě www, což nakonec vedlo k vzniku technologického prostředí, které podporuje 

interpersonální, ale i masovou komunikaci (Jirák, 2009).18

Z předloženého vztahu společnosti a komunikace dané médii vyvstávají důsledky 

i pro školní edukaci a snahu naučit již děti školního věku rozumět, reagovat a kri-

ticky pohlížet na dnešní mediální dobu. Důležitým momentem se stává zavádění 

mediální výchovy jako průřezového tématu do školní praxe (Příloha 3, s. 100) a propo-

jování těchto tendencí s nutností mediální gramotnosti, v současné době vnímané 

jako nepostradatelné výbavy v orientaci člověka 21. století. 

Mediální gramotnost se stává dimenzí současného člověka, která „se týká doved-

ností, znalostí a porozumění, které spotřebitelům umožňují efektivní a bezpečné využívání 

médií. Mediálně gramotní lidé by měli být schopni provádět informovanou volbu, chápat 

povahu obsahu a služeb a být schopni využívat celé šíře příležitostí, které nabízejí nové 

komunikační technologie. Měli by být schopni lépe chránit sebe a své rodiny před škodlivým 

nebo urážlivým obsahem…“19

Obr. 9 Rytiny v odlehlém Dómu koček v Lascaux 
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Vazba mediální výchovy na vzdělávací oblast Umění a kultura, „přispívá ke schop-

nosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty umělecké i běžné mediální produk-

ce“.20 Skrze výtvarnou výchovu vnímáme specifickou řeč znakových kódů (jazyka, 

obrazu, zvuku), jež média používají a zároveň jsme schopni využít dané informace 

ve vlastní tvorbě. Propojením těchto dvou oblastí je možné poukázat na prováza-

nost umělecké a technické sféry společnosti, rozkrýt např. skrze vizuální stránku 

grafického designu vliv masových médií, díky vlastní práci reflektovat např. oblast 

reklamy.

15 Jirák, J.; Masová média, s. 13
16, 17, 18, 19 Tamtéž, s. 36, 37, 40, 373
20 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, s. 101
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4. PÍSMO V KONTEXTU UMĚNÍ

„Umění existuje, protože slovy nelze všechno sdělit. Ale nebylo na počátku moderny jasné, 

že ani obrazem nelze všechno říci? To byl počátek obrazu a písma.“21

 Dietrich Mahlow

Jednou z možností, jak vnímat písmo skrze 

výtvarnou výchovu a přiblížit téma dětem, 

je pomocí inspirace rodící se ze vztahu pís-

ma a obrazu. Dialog těchto dvou výrazových 

forem lidské kultury se stal jedním ze zásad-

ních témat výtvarné teorie a praxe 20. století. 

„Písmo ve výtvarném umění je tím nejosobnějším, 

co do obrazů vstupuje. Tak jako rukopis vyjadřuje 

podstatu pisatele, podává stopa písma v obrazech 

svědectví o subjektivní povaze umělce. Písmo ve 

výtvarném umění nenabízí žádné hotové výsled-

ky, neklade žádná rovnítka v zákonitostech obsahu 

obrazu, nestaví žádné pevné předměty a formy.“22

Vztah písma a obrazu chápaný jako jedna z možnosti inspirace, se stává východis-

kem pojetí praktického využití tématu písma v hodinách výtvarné výchovy. Pro-

ces symbiózy, propojení, ale také vzájemného odcizování mezi oběma formami je 

možné využít pro naznačení historických tendencí, které se dají dětem nabídnout 

s aktuálností prostřednictvím např. využití námětů mediální výchovy v hodinách 

výchovy výtvarné. Vztah mezi oběma formami lidské kultury, které nalézáme 

v umění, může pedagogům sloužit jako inspirace, jako bod, od kterého je možné 

započít cestu. 

21 Hošková, S.; Poselství znaku. Mezi písmem a obrazem, s. 21
22 Tamtéž, s. 17

Obr. 10 Guillaume Apollinaire: 

Báseň z 9. 2. 1915
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4.1 Řeč písma – Písmo v umění

Pro osobní potřebu orientace v problematice vnímání písma bylo nasnadě vytvořit 

určité kategorie. Zjednodušit problém, i přes to, že naznačené tendence vztahu pís-

ma a obrazu není možné jednu od druhé oddělit, neboť vedle sebe existují, ovliv-

ňují se a reagují na sebe. Výběrem vztyčných bodů nešlo o zásadní kategorizování 

problému či o vytváření jakýchkoli pevně stanovených hranic, ale o určité uchopení 

tématu pro další transformaci do školní praxe. Snahou formulovaných kategorií 

bylo nalézt nejširší společné jmenovatele odkazující k tendencím v umění. Impulsy 

či lépe řečeno odlišné přístupy, existující v oblasti umění vedle sebe, se staly inspi-

rací, která od počátku respektuje celkový kontext, z kterého tyto přístupy vzešly. 

Obr. 11 Vztah výrazových forem – písmo, obraz (projevy)

Jednotlivé kategorie se snaží postihnout silné motivy, které vystupují v umění vzhledem 

k oblasti písma do popředí. Nejedná se o ukončený výčet, jež by nabízel konečné for-

mulace vzhledem k postižení písma v umění. Mapa je vnímána jako pomocný bod při 

pohybu v oblasti umění. 
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V prvním naznačeném projevu (Řeč písma) bylo snahou nalézt tendence, jež by 

odkazovaly k primární funkci písma jako prostředku sdělování. Výše uvedené smě-

ry zacházejí do oblasti zaměřují-

cí se čistě ke konstituování pís-

ma v komunikaci, což nalézáme 

v historických snahách o dosaže-

ní kvalitního písma, včetně sou-

časných snah typografů o digi-

talizaci historických klasických 

písem, ale i tendence typografie, 

grafického designu. Podrobně-

ji se k tématu písma jako his-

torického artefaktu a objektu 

typografického zájmu vztahuje  

5. kapitola (viz s. 38). Součástí 

tohoto vnímání písma se stáva-

jí tendence v umění naznačené 

např. konceptem, ale i experi-

menty zakotvenými v samotné 

typografii.

Písmo v umění jako druhá 

formulovaná kategorie, směřu-

je k experimentům, k hře s pís-

mem, literou, k vyjádření písma 

jako znaku, gesta či výrazu. Sou-

časně se jednotlivé projevy spadající do této kategorie snaží dále členit na základě 

silných motivů. Nacházíme zde oblast písma jako výrazu, písma ve vztahu ke hře / 

poezie k obrazu a písma v reakci na technologický pokrok. 

Obr. 12 Řeč písma a jednotlivé kategorie

Obr. 13 Písmo v umění a jednotlivé kategorie
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4.1.1 Písmo v reakci na pokrok

Výtvarné umění se muselo po roce 1900 vyrov-

návat s velkým množstvím nových témat, reago-

valo na technické vynálezy a civilizační vymože-

nosti dané doby. Na počátku této doby sehrává 

významnou roli v proměnách výtvarného umě-

ní 20. století kubismus. „Ne náhodou se písmo 

stalo po roce 1910 nedílnou součástí kubistických 

obrazů.“23 Jednou z důležitých výtvarných snah 

se stává užití techniky koláže, papiers collés 

ve výtvarném umění. Tyto techniky obnovily 

spojení mezi uměleckým obrazem a životem, 

začaly být využívány v době přechodu od 

analytického k syntetickému kubismu, což je 

patrné v dílech hlavních představitelů Geor-

ges Braque (1882–1963) a Pabla Picassa (1881–

1973). Kubismus tak „vedl k rozvrácení séman-

tických spojů mezi obrazem a realitou a směřoval 

k odpoutání znaků od jevového světa, které dovršili 

abstrakcionisté“.24

 S užíváním prvků písma v kolážích se setká-

váme nejen u kubismu, ale také u futurismu, 

dadaismu či surrealismu. Hnutím, které zasáh-

lo všechny druhy umělecké tvorby: v první 

řadě literaturu a výtvarné umění, ale také hud-

bu, architekturu, divadlo a film, se stal futuris-

Obr. 14 Pablo Picasso: Lahev Vieux Marc, 

sklenice a noviny, 1913

Obr. 15 Carlo Carrá: Intervencionistická 

demonstrace, 1914
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mus. Italští futuristé se vyjadřovali ve svých 

výtvarných i literárních projevech prostřed-

nictvím typografie; těžiště své tvorby nalézali 

v oblasti využívání písma a nápisů v rámci 

výtvarné tvorby. Přínosem se stala novátor-

ská typografie „osvobozených slov“ Filippo 

Tommaso Marinettiho (1876–1944).

„Svobodná slova jsou Marinettiho programovým 

prohlášením, v němž by všechny tradiční řetězy, 

jimiž byl jazyk spoután – lexikálnost, tvoření vý-

znamu, syntax, gramatika – měly být programově 

zpřetrhány ve prospěch čistě fonetického, čistě tex-

tového, čistě grafického předvedení jazyka.“25

V českém prostředí lze nalézt vazby k futu-

rismu a Marinettiho „Svobodným slovům“  

u výtvarné avantgardy 20. let 20. století, jejímž 

hlavním ideovým ohniskem se stává umělec-

ké sdružení Devětsil (1920–1931). Avantgard-

ní seskupení kolem sebe soustředilo mnoho 

význačných uměleckých osobností z oblasti 

výtvarné (A. Hoffmeister, J. Štýrský, Toyen), 

literární (J. Seifert, V. Vančura, J. Wolker), 

divadelní (J. Voskovec a J. Werich) či hudeb-

ní. S Devětsilem je výrazně spjata osobnost 

teoretika a výtvarníka Karla Teigeho, jež ve 

svých statích dokládá významnost futurismu 

Obr. 16 F. T. Marinetti: Zang Tumb Tuum 

(poezie osvobozených slov), 1914

Obr. 17 Karel Teige: Pozdrav z cesty

(obrazová báseň), 1923
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nejen pro Devětsil, ale taktéž pro celé moderní umění („dynamismus futuristického 

malířství jako předzvěst pohyblivého obrazu, tedy předzvěst moderní kinematografie… typo-

grafická reforma Marinettiho Slov na svobodě jako předzvěst moderních koncepcí typogra-

fických…“.)26

Pro vývoj českého umění sehrávají svou roli, 

ve využívání netradičních výrazových technik, 

koláže a fotomontáže tzv. obrazové básně 27, které 

se objevují v úpravách časopisů, knižních obá-

lek, plakátech či reklamní grafice. Autoři pou-

žívají techniky montáže nejrůznějších fotogra-

fií, reprodukcí, pohlednic, liter či nápisů, které 

uvádějí do neočekávaných spojení, vyvolávají-

cích emocionální odezvu (Šmejkal, 1998).28

Právě knižní obálky se staly výrazným pří-

spěvkem Devětsilu do výtvarné kultury a odrá-

žely myšlenku jejich přístupu k uměleckému 

dílu. Samotné využívání fotomontáží umožňo-

valo, aby každá obálka vyjadřovala ve vizuální 

zkratce vlastní příběh.

Obr. 18 Jindřich Štýrský, Toyen: Dáma u vodotrysku (obálka), 1926

Obr. 19 Jindřich Štýrský, Toyen: Strašidelný dům (obálka), 1926
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23 Janská, L.; Mezi obrazem a textem, s. 8
24 Tamtéž, s. 37
25 Foster, H.; Umění po roce 1900, s. 96
26 Šmejkal, F.; Dějiny českého výtvarného umění 1890/1938 (IV/2), s. 159
27, 28 Tamtéž, s. 164, 165
29 Leinz, G.; Malířství 20. století, s. 168

Písmo jako výraz doby se odráží také v pop-artu,  

v umění vznikajícím v polovině 50. let 20. století. 

Reakce na skutečnosti všedních dní, vědomé zobra-

zování symbolů života moderní společnosti, reflekto-

vání povrchního městského život a kultury = zásadní 

body pop-artu, v nichž se písmo objevuje jako součást 

vyjadřovacích prostředků, s kterými se setkáváme 

v běžném životě. Reklamy, průmyslový a konzum-

ní design poskytoval americké avantgardě výtvarný 

materiál. Umění v této době „vystoupilo z obrazů“29

a sdělovacími prostředky se stala reklama, fotografie, 

film či komiks. Písmo se objevuje nejen v dílech nej-

známějšího představitele pop-artu Andyho Warhola 

(1928–1987), ale 

také např. v díle Roye Lichtensteina (1923–

1997), který se snažil vyjadřovat svět konzu-

mu, komiksu a klišé; poukazoval na banalitu 

reklam, ukazoval svět jako svět stereotypů. 

Často vytrhoval sériově produkované obrazy 

z jejich původních kontextů a parodoval je. 

Chtěl přimět diváka, aby si více uvědomoval 

dopad estetiky, která panovala v kultuře Spo-

jených států v 60. letech.

Obr. 20 Andy Warhol: Plechovka 

Cambellovy polévky, 1962

Obr. 21 Roy Lichtenstein: Masterpiece 1962
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4.1.2 Písmo jako myšlenka

Vnímáme-li písmo jako informaci, do popředí se nám dostává primární funkce 

sdělování či dorozumívání. V umění nás k této poloze písma dovádí konceptuální 

umění, které vzešlo ze setkání dvou hlavních odkazů modernismu – ready made  

a geometrické abstrakce. „Dalším výrazným prvkem, který přispěl ke vzniku konceptuální 

estetiky, byla minimalistická abstrakce v tvorbě 

Franka Stelly, Ada Reinharda a Donalda Jud-

da.“30 Konceptuální umění se vedle mini-

malismu a dalších směrů objevuje koncem 

60. let 20. století jako reakce na pop-art. 

Výtvarné dílo je zde chápáno spíše „jako 

myšlenkový koncept než jako předmětná, smys-

lová realizace“31, což dokazují díla Josepha 

Koshuta či Sol LeWitta. Cílem takovéhoto 

umění je aktivizovat vnímatelnou obrazo-

tvornost, dávat podněty k myšlení a jedná-

ní, komunikovat s divákem. 

V českém výtvarném prostředí si cestu ke 

konceptuálnímu umění, skrze oblast písma 

a komunikace, našel Jiří Hynek Kocman 

(1947) či Jiří Valoch (1946), který je též jed-

ním z nejdůležitějších představitelů dru-

hé vlny experimentální poezie, textových  

a objektových instalací. V souvislosti s tím-

to autorem se dostáváme k otázce hra-

nic mezi slovem a obrazem, k rozkrývání 

možných významových i estetických rovin 

jazyka – slov. Ve své tvorbě se Valoch také 

Obr. 22 Sol LeWitt: Červený čtverec, bílá písmena, 

1963

Obr. 23 Jiří Valoch: Triády, 1965
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věnoval experimentům na poli psané a vizuální poezie, v období mezi 60. a 70. 

lety se začal věnovat převážně konceptuální tvorbě. 

Na sféru komunikace v médiu umění se od počátku 70. let soustředil Jiří Hynek 

Kocman, který vytvářel konceptuální bás-

ně a objekty, knihy-objekty, projekty a čis-

té koncepty (Valoch, 2007).32 Kladl důraz 

na komunikační úlohu tvorby, snažil se 

zprostředkovat divákovi určitý koncept. 

Postupně se jeho novým médiem stává 

autorská kniha, v níž nachází adekvátní 

médium pro vyjádření subjektivních zážit-

ků a zkušeností i možnost experimentu  

a využití konceptuálního myšlení. Od roku 

1976 má své výrazné místo v Kocmanově 

tvorbě papír jako svébytné umělecké médi-

um.

Obr. 24 Jiří Valoch: Dvě instalace a několik projektů, 2005

Obr. 25 Jiří Hynek Kocman: Book in Blue, No x18x
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4.1.3 Písmo – hra, poezie – obraz

U experimentu a hledání nových přístupů ztrá-

cí písmo svou primární funkci a dostává nové 

významy jako vizuální znak. Tyto tendence 

můžeme nalézt mimo jiné u lettrismu, který si 

v 50. letech 20. století uvědomoval společenský 

záběr písma – vztahů mezi textem, myšlenkou  

a autorskou interpretací. Lettrismus tvoří pře-

chod mezi abstraktním a zrakovým zobraze-

ním skutečnosti. V západoevropském umění byl 

mimo jiné podmíněn i existenciální úzkostí 50. 

let, obracející se k hlubinám lidského nitra (Bale-

ka, 1997).33 Za hlavní výrazový prostředek jsou považovány litery – písmena a jejich 

seskupování, prostorové uspořádání do výtvarných obrazců. 

„Lettrismus je fascinace písmem. Jeho plynutím, obnaženými tvary liter, dynamikou slova, 

okamžitým akcentem, kontrapunktem, pronikavým výkřikem nebo naopak lyrickou struktu-

rou, již vytváří.“34

V českém prostředí se s projevy lettrismu setká-

váme u Jiřího Koláře (1914–2002) či Eduarda 

Ovčáčka (1933), který písmo uplatňoval tím nej-

širším způsobem a stal se tak nejdůslednějším 

zastáncem lettrismu u nás. V jeho dílech se s pís-

mem, znakem či grafémem setkáváme v kolážích, 

monotypech, strukturálních malbách, reliéfech, 

objektech nebo grafice. Druhý jmenovaný umělec, 

Obr. 27 Eduard Ovčáček: Trojky, 1968

Obr. 26 Eduard Ovčáček: Plastika, 1965
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jímž byl Jiří Kolář, je více spjat s literatu-

rou; zaměřuje se na experimenty s vizu-

ální stránkou textů, zajímají jej vzájem-

né vztahy mezi textem a obrazem. Jeho 

tvorba na jedné straně směřuje k hledání 

obrazných možností písmových znaků, 

na druhé straně se jeho koláže dostávají 

do blízkosti výtvarných děl. V literár-

ní oblasti našeho umění tedy dochází 

k novému názoru na básnictví, které 

přesahovalo svůj obor, což znamenalo „vkročení do terénu mezioborového projevu“.35

„… nejpřitažlivější je pro nás způsob, jak nová poezie nakládá s jazykem. Hledí na něj jako 

na materiál v jeho čisté podobě. Slovo se osamostatňuje, získává na váze a vytváří si kolem 

sebe prostor…“ 36 Josef Hiršal – Bohumila Grögerová

Obr. 28 Jiří Kolář: Ven ze stránky, 1965

Obr. 29–30 a, b Výtvarné práce – 3. Písmo v příběhu (3.1 Příběh písmene) 

Obr. 30 bObr. 30 a
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Pod souhrnným názvem lettrismus je možné představit si různé tendence v umě-

ní 20. století, hledající spojitost mezi literárním dílem a výtvarným uměním, jak 

je možné pozorovat v předchozích projevech básníka Christiana Morgensterna 

či kaligramech Guillaume Apol-

linaire, dadaismu; u nás v poetis-

mu či futurismu. Lettrismus tak-

též ovlivnil nastupující tendence  

v umění, mezi nimiž nechybí umě-

ní knih-objektů, pop-art, konceptu-

ální umění či postmoderní umění, 

kde se písmo opět objevuje v podo-

bě citací a odkazů k určitým histo-

rickým zkušenostem a poznatkům 

(Vávra, 2001).37

Obr. 31 Guillame Apollinaire: Leopold Survage

Obr. 32 Bruce Nauman: The true artist help the 

world by revealing mystic truths (Window or wall 

sign), 1967
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4.1.4 Písmo jako gesto, výraz

Cestou abstraktního umění nacházíme taktéž 

stopu vedoucí k písmu, tentokrát chápaného 

jako obraz sám o sobě; jako písmo samo sobě 

měřítkem, kritériem. Tato tendence, objevují-

cí se v dílech evropských i amerických uměl-

ců jako byli Hans Hartung, Antonio Tapiés, 

Franz Kline či Georges Mathieu, naznačuje 

snahu redukovat písmo–znak na gesto, opro-

stit jej od kontextů a do popředí dostat vizu-

ální stránku. U jednotlivých umělců je možné 

nacházet určující i vzdálený odkaz k mimo-

evropské kultuře např. k umění kaligrafie. 

Franz Kline (1910–1962), i přes to, že čerpal 

motivy pro plátna ve svém domovském regionu, zabýval se také orientálním umě-

ním; koncem 30. let sbíral japonské tisky. Díky této souvislosti byly jeho černobílé 

obrazy z roku 1957 uváděny často do souvis-

lostí s japonskou kaligrafií, i když sám autor 

s tímto tvrzením příliš nesouhlasil (Hessová, 

2005).38

I v tvorbě Hanse Hartunga (1904–1985), 

představitele evropského informelu, jsou 

viditelné ohlasy orientálního kaligrafického 

umění. Na jeho plátnech je možné vnímat 

spontánní, znakové kompozice s „kaligrafický-

mi svazky linií“.39 Částečně je s japonskou kali-

grafií spojován i Georges Mathieu, neboť jeho 

dynamické znaky kaligrafickou oblast přímo 

evokují.

Obr. 33 Franz Kline: Untitled, 1957

Obr. 34 Hans Hartung: L 33, 1957
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Orientální kultura začala být od 19. století stále více 

objevována a oceňována, stala se nejedním inspirač-

ním zdrojem v umělecké oblasti. Z kaligrafie těžilo 

výtvarné umění, knižní úprava, ale také typografie. 

Samotná oblast kaligrafie je považována v Japon-

sku a ostatních zemí Dálného východu za svébytné 

umění, oceňované stejně jako malířství a básnictví. 

Tajemstvím krásy japonského výtvarného projevu 

„je nesporně mimořádná citlivost ruky japonského člově-

ka, schopnost práce nesmírně jemné i suverénně jisté, ale 

i neméně obdivuhodná bystrost oka postihujícího podstat-

né, aby mohlo být třeba jen v charakteristické zkratce nebo 

náznaku zachyceno…“40 

Umění Dálného východu, převážně Číny a Japonska, představovalo a stále před-

stavuje pro mnoho autorů synonymum pro estetické cítění, souznění s přírodou, 

střídmost, přirozenost, řemeslnou dokonalost, ale také soustředění. Jde o jakýsi 

rituál, skrze něž máme možnost se ztotožnit s obsahem i formou. Běžná rukopisná 

kaligrafie umožňuje tříbení vlastního názoru, jasné soustředění myšlení a celkovou 

kultivaci vedoucí k zušlechtění duše, směrem k rituálu (Lencová, 2007).41

Obr. 35 Písmo - Šo, kaligrafie

Obr. 36 Výtvarná práce – 1. Zpět do historie (1.2. Jak bych psal v minulosti)
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5. PÍSMO – TYPOGRAFICKÉ MÉDIUM

Na počátku 20. století, v době, kdy proniká typografie do oblasti výtvarného pro-

jevu, není písmo již chápáno jako výtvarná disciplína doplňující prvotní grafický 

zájem. „Písmo typografické neexistuje samo o sobě, značný vliv na písmo a jeho utváření 

má sama typografie. Na druhé straně však zpětně má písmo velký vliv na estetickou hodnotu 

typografické práce.“42 

Zásadními mezníky chápání písma v typografických souvislostech se stává tech-

nická vyspělost průmyslu, formována od vynálezu knihtisku přes zavedení fotosaz-

by až k dnešnímu digitálnímu zpracování. Nástup fotosazby svými nároky na pís-

mo a typografii v mnohém připomínal situaci v počátcích knihtisku. Vývoj techniky 

totiž stejně jako tentokrát předstihl vývoj písmařského umění a typografie, které se 

nestačily vyrovnat s požadavky a možnostmi, jež technika nabízela (Hlavsa, 1957).43

Tím se dostáváme k otázce vyrovnávání se s technickou vyspělostí, jejíž důsled-

ky nespadají jen do historických úvah, ale nastiňují i otevřenou otázku současnosti, 

dotýkající se bytostně písma a jeho dalšího užití v dnešní společnosti, v době nově 

využitelných technologií a nástupu nových komunikačních prostředků.

Písmařství a typografie tedy souvisí 

s rozdílnými oblastmi lidské praxe; 

na jedné straně s technikou, na té dru-

hé s uměním. Spojovacím článkem se 

mezi těmito oblastmi stává písmo, 

které si uchovává vlastní specifické 

chápání a přístup oscilující na pome-

zí těchto dvou rozdílných oblastí. 

42 Hlavsa, O.; Typografická písma latinková, s. 23 
43 Hlavsa, O., Wick, K.; Typographia II., s. 19

Obr. 37 Oldřich Hlavsa: ukázka typografické úpravy 

(Typographia III.)
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5.1 Od klasiky k digitální verzi

Z historických pramenů je zřejmé, že si písmo během vývoje muselo vydobýt určité 

postavení. Pro své následné uchování a vývoj bylo nutné, aby reagovalo na spo-

lečenské, technické i umělecké změny; funkčně odpovídalo na rychle se měnící 

požadavky. Vývoj evropské typografie je spojen se jménem Johanese Gutenberga 

(1397/1400–1468), který vytvořil první pravidla klasické sazby; věnoval pozornost 

obrazci strany, velikosti písma, světlosti mezi řádky či mezerám mezi slovy. V době 

vynálezu knihtisku se písmo muselo nejprve vymanit ze závislosti na kaligrafic-

kých zvyklostech, z napodobování rukopisného písma. 

Důležitým momentem se stává vznik latinkového písma uzpůsobeného pro tisk 

autora Nicolase Jensona (Jensonova antikva, 1470). „Je to písmo tak jasné a zřetelné, že 

je těžké najít cestu k písmu čitelnějšímu.“44 Od 

doby zavedení tohoto písma do běžného 

užívání bylo vytvořeno tolik jeho obměn… 

Hnací silou u nových pokusů byla větši-

nou touha znovu a znovu řešit otázku čitel-

nosti…(Hlavsa, 1957).45 Hlavsovy úvahy 

o vzniku Antikvy Nicolase Jensona odrá-

žejí nejen postavení tohoto písma v dalším 

historickém vývoji oboru, ale poukazují též na otázku čitelnosti – jejíž aktuálnost 

není zapomenuta v oboru ani v 21. století, což dokládají slova Františka Štorma 

(2009): „hlavně ať je to čitelné, vše ostatní je vedlejší.“46

Pokud se vrátíme zpět do minulosti  

a odhodláme se vydat dále na cestu skrze 

vývoj písmařského řemesla, zajisté narazí-

me na zcela výjimečné osobnosti, bez jejichž 

prvotního historického zásahu bychom 

v dnešní době nespatřili v počítačových 

editorech digitalizované formy klasických 

Obr. 38 Jensonova antikva (ukázka), 1470

Obr. 39 Původní Garamondovy typy, 1544
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písem Garamond, Baskerville či Helvetica. Současné uplatnění těchto písem v digi-

tální verzi by však mělo odkazovat ke svým historickým kořenům a tvůrcům jako 

byl Claude Garamond (1480–1561) v renesanci, John Baskerville (1707–1775) v baro-

ku či Giambattista Bodoni (1740–1813) v klasicismu, jejichž role je zcela nezpochyb-

nitelná. Velmi dobře dokresluje současné zaujetí pro tato písma zařazení serifových 

písem Baskerville, Bodoni, Garamond či Jannon mezi nejtrvalejší klasická antikvo-

vá písma, která si díky digitalizaci v 80. a 90. letech 20. 

století vydobyla věhlasnou proslulost. V tomto ohledu 

je vhodné zmínit několik světových písmolijen, které se 

snaží digitalizovat tradiční a osvědčená písma nebo spo-

lupracují se současnými typografy na návrzích nových 

písem. Mezi takové patří Adobe, FontFont, Linotype 

či česká První střešovická písmolijna Františka Štorma 

(Kočička, Blažek, 2004).47 

Od zavedení strojové sazby, fotosazby po 

současné digitální zpracování lze nalézat 

tendence, které odrážejí pohled na uží-

vání písma v současnosti. Písmo v době 

strojové sazby bylo využíváno pro potře-

bu masové výroby, spotřebního způsobu 

života a nabylo určité monotónnosti. Sta-

lo se nezbytností životního provozu spo-

lečnosti. Reakcí na výše uvedený problém 

využívání písma pro masovou výrobu 

může být současný pohled na užívání písma masovými médii či nutně se vynořu-

jící otázky, týkající se role písma v prostředí internetu nebo dalších komunikačních 

prostředků. 

Obr. 40 Preissigova antikva (digitalizace), 1998
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Vědomí souvislostí mezi minulostí a přítomnos-

tí je stále živé, což nasvědčuje také skutečnost 

aktualizace klasických písem pomocí precizní 

digitalizace, či stálá inspirace dnešních tvůrců 

historií. Dokladem inspirace minulostí a osobní-

ho přínosu v oboru mohou být slova Františka 

Štorma (2009), který zmiňuje své kořeny a vzo-

ry ve jménech Jana Solpery, Vojtěcha Preissiga, 

Josefa Týfy, „ale ke kořenům patří i vzory, jež mi nebylo dáno poznat za jejich života“48 – 

Claude Garamond, John Baskerville, Jean Jannon nebo Eric Gill.

„My typografové jsme taková divná havěť – přežvýkavci inspirací, obkreslujeme jeden od 

druhého, udržujeme potravní řetězec jako pomyslnou štafetu znakového kódu“49

František Štorm (1966) představuje autora, který reflektuje ve svých dílech histo-

rii, ale také současné proudy, čímž přispívá k jisté dynamičnosti, která je jednou 

z nepostradatelných vlastností oboru. Zabývá se knižní, užitou i volnou grafikou, 

grafickým designem. Je jedním z tvůrců vlastních písmových fontů, ale také zakla-

datelem Střešovické písmolijny (1993), díky níž můžeme obdivovat krásu Preissigo-

vy a Týfovy antikvy, seznamovat se s nově vznikajícími fonty současných typografů 

a grafiků, ale zároveň mít 

možnost fonty používat 

ve svém osobním životě. 

Z hlediska inspirace ský-

tají písmové fonty široce 

zaměřený pohled kolem 

sebe, ať již pohledem do 

Obr. 42 František Štorm: písmový font Briefmarken

Obr. 41 František Štorm: Dřevoryt
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44, 45 Hlavsa, O.; Typografická písma latinková, s. 11 
46 Štorm, F.; Eseje o typografii, s. 8
47 Kočička, P., Blažek, F.; Praktická typografie, s. 49
48 Štorm, F.; Eseje o typografii, s. 38
49, 50, 51 Tamtéž, s. 29, 25

přírody, historického období či fascinace hudbou („vzory nehledám jen v typografii, ta 

je vždy služebnicí jiných profesí, literatury, umění, architektury a přejímá rysy své doby“)50 

nebo reakcí na předešlou digitalizaci – což je případ vzniku digitalizace Preissigovy 

Antikvy (1998).

Inspirace historií písma u Štorma je před-

stavena např. v tvorbě verze písma Jannon, 

v jehož návaznosti vznikají jeho vlastní písma 

ve vývojové linii Mediaeval – Cobra – Sera-

pion – Sebastian – Anselm. Velmi důležitým 

setkáním, které se stává Štormovi inspira-

cí, je spolupráce s Janem Solperou („práce 

na Solperových písmech mi byla jakýmsi mis-

trovským postgraduálem.“)51, z které vznika-

jí digitalizované písmové rodiny Solpera  

a Areplos. Vlastní autorova tvorba však 

odráží rozličné působení od uplatnění 

písma ve firemním stylu (Etelka, Vida) či 

školním prostředí (Comenia Serif) – kde 

se objevuje František Štorm coby vedoucí Ateliéru tvorby písma a typografie Vyso-

ké školy uměleckoprůmyslové, díky doktorskému studiu Radany Lencové (2003–

2005) a její práce nazvané Kaligrafie dnes – rukopisné písmo. Další oblasti, které 

se odráží ve Štormově písmové produkci zastupují oblast tisku (Andulka, Teuton) 

nebo reklamy.

Obr. 43 František Štorm: Od Jannonu k Anselmu



43

5.2 Vybrané tendence v typografii 20. století

Typografie, tak jako výtvarné umění, reaguje na společenské změny dané dobovým 

kontextem. Revoluční změny v Evropě ve 20. století ovlivnily typografii natolik, že 

se musela vyrovnávat s nebývalým nárůstem informací, mechanizací reprodukč-

ních prostředků – měnila se pod vlivem avantgardních směrů první čtvrtiny století, 

jako byl kubismus, futurismus či dadaismus (Dusong, Siegwartová 1997).52 Setká-

vala se tak s uměním a její snahou bylo upevnit pouto mezi uměním a společností. 

V našem prostředí byly 50. léta 20. století obdo-

bím, na něž dolehly politické poměry dané doby, 

což se projevilo mimo jiné také v oblasti typografie, 

v které se opakovala klasická schémata bez dalšího 

experimentování. Česká knižní tvorba až na výjimky 

neoplývala nadčasovostí, k hlavním příčinám bezvý-

raznosti většiny knižní produkce patřil nejen špatný 

stav písma, ale i úpadek řemesla (Bergantová, 2005).53 

Avšak i v takto nepříznivém období se objevují snahy 

po obnově písmového fontu, což znamená jisté sezná-

mení se s Josefem Týfou (1913–2007). Ve své tvorbě se 

Josef Týfa specializoval na knižní typografii, grafické 

značky (logotypy) a typografická písma. Jako autor 

mnoha originálních konceptů nových písem se pro-

slavil zejména písmem – antikva, která spolu s kurzí-

vou „patří k nejlepším písmům původní české písmařské 

tvorby“.54 

Obr. 44 Týfova antikva a kurzíva, 1960

Obr. 45 Josef Týfa: ukázka logo-

typů
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Významným mezníkem pro typografii se stává období 60. let (Typografie a architekto-

nický projekt, s. 45), kdy dochází k uvolňování politických poměrů a k možnosti inspi-

race světovým uměním, což vede umělce k experimentování na poli výtvarném  

i typografickém. Význačné osobnosti typografie, mezi nimiž nechybí Oldřich Hlav-

sa, hledají inspiraci pro svou tvorbu ve světovém moderním umění a díky svému 

inovátorskému přístupu, zanechávají nesmazatelnou stopu v dějinách české typo-

grafie. 

Další mezník typografie je možné spatřovat v 90. letech (Typografie a experiment, 

s. 47), kdy se typografii otevřely nové možnosti, ale i úskalí v podobě nástupu počí-

tačové sazby a otázek kvality zpracování. Výjimečným počinem, který se snažil 

ukázat cestu experimentu v typografii „nejen jako zásadní odlišnost formy, ale též jako 

alternativu k obyčejné komerční tvorbě, stereotypnímu myšlení a možnostem běžné zakáz-

ky“55, se stala výstava nazvaná e–a–t (Experiment a typografie), realizovaná v roce 

2004 Alanem Zárubou a Johannou Balušíkovou. Myšlenkou česko-slovenského pro-

jektu však nebyla ucelená chronologická řada jednotlivých autorů, charakterizující 

vývoj typografie od roku 1985, ale pohled na přístup umělců v průběhu tvorby; od 

nápadu – k procesu hledání řešení – až po samotný výsledek.

Důležitými podněty jsou nejen tendence dané 60. a 90. lety 20. století, ale také 

současný pohled na oblast písma, který je stále brilantně formován na jedné straně 

generací umělců tvořících již v 90. letech, na straně druhé nejmladší generací gra-

fických designérů  – studentů tvořících v prostředí škol (Nejmladší generace viz s. 63). 

52 Dusong, J., Siegwartová, F.; Typografie – od olova k počítačům, s. 47
53 Bergantová, P.; Dějiny českého výtvarného umění V., s. 467
54 Tamtéž, s. 466
55 Karlík, V.; Z dílen grafiků – Alan Záruba In Revolver Revue, s. 191
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5.2.1 Typografie a architektonický projekt

V našem prostředí je dosti zásadní přelom 50. a 60. let, kdy se v umění projevuje 

experiment a nutnost hledat nové výrazové prostředky. Zásadním mezníkem se 

stává účast umělců na světové výstavě EXPO 58 v Bruselu, kdy se začíná českoslo-

venské umění dostávat do kontextu světového moderního umění. „Bruselská výstava 

byla výstavou iniciační, znamenala pro mnohé umělce možnost vytvořit si skutečnou před-

stavu o moderním umění…“.56 Ve výtvarném umění vedla probuzená touha po nové 

svobodě kromě jiného právě k posílení střetu s abstrakcí, v umění máme možnost 

setkat se s tendencemi tašismu, informelu, op-artu či konstruktivismu, které zasáh-

ly i oblast typografie. 

K velmi výrazné osobnosti české typografie 60. let patří Oldřich Hlavsa (1909  –1995), 

který na rozdíl od Josefa Týfy nebyl tvůrcem žádného typografického písma, avšak 

jeho typografické úpravy dodnes budí velký obdiv. Při prvním seznámení se s tím-

to autorem, vás neopouští myšlenky o dokonalosti jeho práce při využití minimál-

ních prostředků. Neokázalá jednoduchost nesená využitím liter a smyslem pro cit-

livost naplňuje vaši představu o čistotě 

a zároveň adekvátní výpovědi typogra-

fie. Pohledem na Hlavsovy typografické 

práce člověku nemůže uniknout pocit 

propojenosti textové části s literární  

a ilustrátorskou oblastí, aniž by jedna 

či druhá oblast ztrácela na své auto-

nomii. Dokladem ucelenosti jeho díla 

jsou autorské publikace, v nichž Hlavsa 

shrnuje své nasbírané poznatky. Knihy 

Typographia I.–III. pojednávají o histo-

rii, klasifikaci a výtvarném aspektu tis-

kových písem. Obr. 46 Oldřich Hlavsa: Básně Obrazy 

(sbírka G. Apollinaire), 1965



46

Neméně důležitý aspekt jeho tvorby lze 

spatřovat v oblasti časopisecké, zejmé-

na v časopise Typografia (v letech 1939–

1941) a v 60. letech v časopise Plamen. 

Z hlediska tematického zaměření celé 

práce je největší pozornost upřena na 

přístup k písmu jako ke grafickému pro-

středku typografie; u Oldřicha Hlavsy je 

významná inspirace ve světovém umění, 

kde hledá poučení pro své vlastní typo-

grafické práce. Písmo má v jeho úpravách 

výtvarný charakter, proto nelze vnímat 

knižní projekty čistě typograficky.

Stal se „architektem knihy“57, inspirova-

la jej oblast architektury, z které převzal 

nejedno poučení pro pojetí i metodu své 

typografie. Architektura hraje v Hlavsově typografii důležitou roli, neboť v sobě 

spojovala technické i výtvarné myšlení. „Tak si Hlavsa navykl knihy projektovat a stavět, 

nikoli zdobit.“58 Typografická tvorba také odkazovala k výtvarné konstruktivistické 

typografii Karla Teigeho a Ladislava Sutnara. Prvním systémem, který vyhovoval 

Hlavsovy představě, byl funkcionalismus reagující na rozvoj technické civilizace 

na počátku 20. století. Do popředí vstupuje tendence, jež klade důraz na účel, uži-

tou hodnotu a praktickou funkci. Hlavsa propůjčil „písmenu architektonickou velikost, 

a dovršil tak kdysi započatou emancipaci písmen. Jeho nezaměnitelné úpravy jsou jak radi-

kálním rozložením písma v ploše, tak jakousi didaktickou snahou nutit čtenáře, aby přemýš-

lel o významu…“59 

56 Lahoda, V.; Krotký modernismus In Ohniska znovuzrození, s. 53
57, 58 Záruba, A.; Oldřich Hlavsa – Architekt knihy In Typografia 12/2007,  s. 34
59 Šetlík, J.; Cesty po ateliérech, s. 279

Obr. 46 Oldřich Hlavsa: časopis Plamen, 1967
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5.2.2 Typografie a experiment

S experimentem, s touhou vymanit se z tradičních pří-

stupů, se setkáváme již v historických epochách, ale 

bezesporu své místo nachází experiment také ve všech 

dynamických oborech, kde má své právoplatné místo 

i typografie, grafický design. Touha experimentovat je 

jakousi obohacující esencí, novým pohledem či přístu-

pem k dané oblasti a možností dalšího vývoje; vytváří 

prostor pro formulování nových myšlenek a především 

ověřuje dynamičnost a rychlou reakci vlastního oboru. 

Výstava Experiment a typografie (2004) se snažila, díky 

projektům společně oslovených českých a slovenských autorů, ukázat provázanost 

kreativní práce s experimentem a výsledným originálním konceptem. Poukázala na 

důležitost experimentu jako živné půdy pro typografii a následného využití v pra-

xi. Autorské zastoupení vzhledem k české části skýtá pohled na osobnosti oboru, 

kde má své nezastupitelné místo Aleš Najbrt, Petr Babák, Klára Kvízová, Zuzana 

Lednická, Radana Lencová či Marek Pistora, František Štorm a další. 

Výše zmiňovaní jsou zcela jistě výjimečné osobnosti, které formovali a stále veli-

ce brilantně formují českou grafickou scénu. Jejich svébytný pohled na svět jiný-

ma očima je dokonalým příkladem nutnosti hledat stále nové přístupy k tvorbě. 

Každá jmenovaná osobnost je postupně od 90. let do současnosti podepsána pod 

důležitým krokem v oblas-

ti grafického designu. Ať 

již zmíníme Aleše Najbrta 

(1962), jehož grafické práce 

se staly spolu s projekty Petra 

Babáka (1967) nejvýznamněj-

ším dokladem typografie 90. 

letech.

Obr. 48 Plakát e-a-t, 2004

Obr. 49 Aleš Najbrt: Kaligrafie
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Tvorba Aleše Najbrta je natolik zajímavým téma-

tem, na kolik je zajímavá jeho vlastní osobnost, 

formovaná divadlem, na počátku umělecké tvor-

by kubismem, kaligrafii, až po zásadní ovlivnění 

jednoduchostí a přímočarostí pop-artu, který jej 

provází až do současnosti. Písmo v jeho tvorbě 

má dvě roviny. První z nich se formuje na počát-

ku tvorby, kdy je spojena s kaligrafií a proměnou 

výtvarného názoru. „Postupně jsem se tak dostal 

k expresivním kaligrafickým obrazům a potom k jed-

notlivým latinkovým znakům, které jsem přetvářel ve 

svoje vlastní znaky. Skončilo to temnějšími obrazy, 

kde jsem už v závěru pracoval pouze s křížem a kru-

hem.“60 

Výsledkem tohoto přístupu se stává přeformulování dosavadní tvorby a odklon od 

kaligrafie, čímž se otevírá druhá rovina autorovy tvorby, inspirovaná pop-artem. 

Pro časopiseckou tvorbu, která tvoří zásadní 

místo v Najbrtově práci, lze v počátcích nalé-

zat ovlivnění typografií Neville Brodyho (viz 

s. 52). Tento fakt se nejvíce projevoval v redigo-

vání časopisu Reflex, avšak k jeho významným 

počinům také patří časopis Raut (spolu s Tono 

Stanem) či spolupráce na časopisu Živel, za 

jehož vizuální stránkou stojí Klára Kvízová  

a Marek Pistora. V současnosti se Aleš Najbrt 

prezentuje spolu s kolegy skrze Studio Najbrt, 

které se zabývá širokou oblastí grafického desig-

nu. Zásadní prioritou dokládající myšlenkové 

Obr. 50 Aleš Najbrt: Y, 1987

Obr. 51 Aleš Najbrt: časopis Raut 
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zaměření studia, je vycházet vstříc nové zkušenosti  

a posouvat dění v českém grafickém designu stále 

dál (Záruba, 2007).61

Téma písma formovaného autorem samým se 

nachází v písmařské tvorbě mladší generace. „Od 

konce 80. let ji svými expresivními abecedami a svým 

pojetím písma jako výtvarného objektu do určité míry 

ovlivňoval právě Aleš Najbrt.“62 Autorská písma 

nalézáme v tvorbě Kláry Kvízové či Petra Babáka, 

který se jako jeden z předních českých grafických 

designérů, věnoval experimentům, z nichž vychá-

zí autorská písma Prkno, Řezan či Šijan. Současná 

Babákova tvorba je však již mnohem více zaměře-

na na vizuální styl; příkladem se stává nově vybu-

dovaná Národní technická knihovna nesoucí styl 

autora a jeho grafického studia Laboratory.

Obr. 53 Petr Babák: písmo Šijan (detail), 1994

Obr. 54 Výtvarná práce – 2. Cestou 

experimentu (2.1 Abeceda s fantazií)

Obr. 52 Aleš Najbrt: Novoročenky 1989–1991
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Osobní spjatost s tématem písma nese tvorba Radany Lencové, která se pohybuje na 

pomezí grafického designu a toho nejosobnějšího, s čím se každý člověk setkává –  

a to písmem rukopisným. Právě rukopisné písmo jako osobní médium nese samo  

o sobě originální hodnoty; při pohledu na autorčinu tvorbu dosahují tato slova vizu-

álních podob, neboť z nich vyvěrá ona úcta k písmu samotnému. Písmo se vizuální 

řečí Radany Lencové stává prostředkem tříbení vnímání a úsudku, nenahraditel-

nou, avšak opomíjenou součástí života každého z nás. Lidé přestávají svůj rukopis 

používat a „uchylují se k pohotovosti klávesnice počítače mnohem více než dříve k psacímu 

stroji. Počítač se stal nejen „prodloužením“ ruky, ale také jistým prostředníkem univerzál-

ního sdělení.“63 Písmo se u autorky objevuje nejen v oblasti experimentu, ale také ve 

vztahu k školnímu prostředí a projektu Comenia – české školní písmo (viz s. 57).

Obr. 54 Radana Lencová: Bublinové písmo

Obr. 55 Radana Lencová: písmo Flamenco (vzorník/Irena Havlová – Něžně ke světlu)



51

60 Záruba, A.; Live, happiness, surprise, s. 26
61 Tamtéž, s. 51
62 Bergantová, P.; Dějiny českého výtvarného umění (VI/2), s. 1039
63 Lencová, R.; Rozhovory o písmu rukopisném, s. 9
64 Bergantová, P.; Dějiny českého výtvarného umění (VI/2), s. 1037
65 Štorm, F.; Anketa o stavu české typografie, sazby a písmotvorby In Souvislosti, s. 61

Individuální přístup v práci s písmem, respektive se samotnou typografií, naznače-

ný osobnostmi Aleše Najbrta, Petra Babáka či Radany Lencové a myšlenka výstavy 

Experiment a typografie (e–a–t), odhaluje kvalitní tvorbu grafiků v pravém smyslu 

slova. Tyto tendence se tak staly protipólem „bouřlivého nástupu počítačové sazby“ 

a „záplavy nekvalitních akcidenčních tisků“.64 Současná situace jen odkazuje k nut-

nosti dále prezentovat profesionální grafický design a formulovat nové přístupy  

a názory, které by eliminovaly stále se rodící množství nekvalitních grafických prací 

s odkazem k naprosté neodbornosti a neznalosti oboru. Jak podotkl František Štorm 

(1999) v anketě o stavu české typografie, sazby a písmotvorby, „jedná se o typografii 

bez typografů a největším nešvarem je chybějící skromnost a úcta k textu“.65
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5.3 Vybraná tendence světové typografie 20. století

V 90. letech, v době, kdy se v našem prostředí objevují typografické experimenty 

v tvorbě dnes již známých osobností grafického designu, se do tvorby dostávají 

inspirační momenty světové typografie. Jedním z velmi vlivných světových osob-

ností této doby se stává Neville Brody, britský grafik, který zanechává své stopy 

také v českém prostředí např. u tvorby Aleše Najbrta. 

Brodyho významná tvorba, která je celosvětově spo-

jena s časopisem The Face se stává inspirací pro Naj-

brtovu úpravu časopisu Reflex a Raut. Časopis The 

Face se stal ikonou netradičního přístupu k médiu, ať 

již se jednalo o sazbu samotného textu, či v kombinaci  

s využíváním obrazového materiálu. Brodyho myšlen-

ka aktivně zapojovat čtenáře do děje a nechat je „jen“ 

pasivně přihlížet, se stala základním předpokladem 

jeho typografických prací. The Face se stal 

radikální výzvou pro konzumní tiskoviny, 

které lidem pasivně nabízely hotové infor-

mace. 

K osobnosti Neville Brodyho se vrací také 

František Štorm, v jehož charakteristice 90. 

let nechybí zmínka o protikladné tendenci, 

která jej zastihla v období studií, kdy se edu-

kace v našem prostředí zaměřovala na per-

fektní zvládnutí kresby bez návaznosti na 

světové dění v oblasti typografie, a to v téže 

době, kdy již Neville Brody stojí za grafic-

kou úpravou obalů pro Cabaret Voltaire (viz 

Příloha 1, s. 102). 

Obr. 58 Aleš Najbrt: titulky z Reflexu 

Obr. 56 Logo The Face 

(Neville Brody), 

Logo Reflex (Aleš Najbrt) 

Obr. 57 Neville Brody: titulky z The Face
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66 Štorm, F.; Eseje o typografii, s. 8

 Paradoxní situace světového typografického dění a nově se projevujícího experi-

mentování na naši půdě však nese také společné tendence, které lze nalézat v experi-

mentování, v hledání nových cest. „Najednou bylo dovoleno hledat inspiraci pro písmový 

návrh v dřevěných třískách a psích ocáscích, nejen v renesanční kaligrafii…“66 V případě 

Neville Brodyho nalézáme živou snahu o propojení typografie s hudbou, archi-

tekturou, módou a kulturou vůbec. Jedná o dosti zásadní ovlivnění, které nachází 

své kořeny v britském prostředí 80. let, které je prosyceno reklamním průmyslem  

a povrchní formou zábavy.

Obr. 60 Aleš Najbrt: ukázka typografie Rautu 

Obr. 59 Neville Brody: ukázka typografie The Face 
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5.3.1 Grafický jazyk Neville Brodyho

„When it becomes time to produce an 80s volume of Pioneers of Modern Typography it is 

possible that the British section will be a one-man show. Write B for Brody, large.“67

 Blueprint

Význačné postavení Neville Brodyho jako osobnosti mezinárodní experimentální 

typografie je odrazem inovativního přístupu k tvorbě časopisů, reklam a hudebních 

obalů. Jeho myšlenka odhalovat typografií skryté významy zasáhla celou meziná-

rodní oblast designu. Brody se čtenářům nesnažil 

nabízet hotová řešení, ale aktivně je zapojovat díky 

svému nápaditému přístupu do procesu hledání  

a vlastního zjišťování. Design se pro něho stá-

vá jazykem, komunikačním prostředkem, s jehož 

pomocí může velmi vhodně ovlivňovat okolní, rea-

govat na svět reklamy a konzumní způsob života. 

Nejvýznamnější tvorba Neville Brodyho je spo-

jována s časopisy (již zmiňovaný The Face, dále pak 

New Socialist, Arena, City Limits, Vive) a hudeb-

ními obaly pro skupinu Cabaret Voltaire či grafic-

kými pracemi pro nezávislou hudební společnost 

Fetish Records. 

Tradiční typografická pravidla podle Brodyho 

(1988)68 nemají být vnímána jako omezení. Všech-

no co je součástí typografie by mělo být výsledkem 

tázání o skutečném důvodu užití. Výsledkem se 

tak stala vizuální podoba, která čtenáře oslovovala  

a nabádala věnovat svůj čas právě Brodyho typo-

grafii. 
Obr. 61 Neville Brody: logo Contents pro The Face, 1984 
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Zásadním momentem, který se prolíná Brodyho tvorbou, je umění vyjádřit danou 

oblast zaměření vhodnými grafickými prostředky. Přemýšlením o tvorbě jako  

o celistvém procesu hledajícím cesty nejen v umění, ale také v okolním světě, se 

autorovi podařilo nalézt nový způsob vnímání typografie. Máme-li možnost sezná-

mit se s tvorbou Neville Brodyho, zjistíme, že ač byl odhodlán měnit tradiční způ-

soby vyjadřování, svou inspiraci nacházel nejen 

v energii punku, který jej zasáhl, ale vnímal 

také historické tendence dadaismu, futurismu či 

funkcionalismu. Nikdy se však nesnažil kopíro-

vat práce autorů těchto směrů, spíše ho zajíma-

la podstata samotného výtvarného projevu. Od 

zmíněných směrů si bral jako inspiraci dynamič-

nost, smysl pro lidskost a odmítnutí tradičních 

pravidel a hodnot (Brody, 1988).69

Od roku 1991 je Brody spojován s projektem 

Fuse, který se stal místem experimentů s vizu-

álním jazykem, jakousi laboratoří, kam chodi-

li lidé experimentovat a rozvíjet své koncepty.  

O několik let později (1994) založil Research Stu-

dios v Londýně, které v současnosti se svými 

pobočkami v Paříži, Berlíně a Barceloně vytváří 

síť tvůrčích center designu.

67 Wozencroft, J.; The Graphic Language of Neville Brody, s. 160 
68, 69 Tamtéž, s. 12, 8

Obr. 62 Projekt FUSE (č. 2 a 14)
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6. PÍSMO SOUČÁSTÍ ŠKOLNÍ EDUKACE 

Setkání s písmem není záležitostí pouze umění či exkurzu do historie, své místo 

nachází taktéž ve školním prostředí. Důležitost tohoto setkání je zásadní, neboť kde 

jinde se poprvé setkáváme s písmem, které pro nás znamená umět napsat své jméno 

či přečíst si první knížku. Je to právě prostředí školy, které nás obdaří schopnos-

tí psát a číst. Avšak i v této oblasti je nutná vazba na aktuální dění, nové přefor-

mulování dosavadních přístupů. Neboť, aby bylo možné smysluplně reagovat na 

technické či společenské změny, je nutná změna uvnitř systému. S tím velmi úzce 

souvisí současná tendence přehodnocování dosavadní zavedené formy primární 

školní edukace psaní a od ní odvíjející se pohled na písmo. Tuto tendenci, vztahující 

se k vnímání důležitosti písma jako nepostradatelné součásti života každého z nás, 

nacházíme u Radany Lencové, která stojí spolu s Františkem Štormem a Tomášem 

Brousilem za projektem typografického systému Comenia – české školní písmo. 

Myšlenkou projektu je zkvalitnit čtení, psaní, myšlení, vzdělávání v informační spo-

lečnosti, s odkazem na využití písma v typografických úpravách školních tiskovin.

S nově se formulujícími změnami souvisí také zásah do vizuální stránky učebnic  

a dalších výukových pomůcek. Přičemž dosavadní pohled na většinu učebnic ský-

tá nemalé zklamání, neboť první kontakt s vizuální stránkou je také pro většinu 

citlivě vnímajících lidí i kontaktem posledním. Samozřejmě nehledejme jen stinné 

stránky problému, neboť mnohem důležitější je aktuální snaha začít tyto problémy 

řešit. Písmový systém Comenia je dokladem aktivního zapojení do řešení situace  

a získané ceny (Zlatá cena v kategorii pís-

ma a cena poroty) na prestižní evrop-

ské přehlídce designu ED Awards 2009  

v Curychu, jen dosvědčují potřebu měnit 

zavedené konvence a propojit tak školní 

prostředí s kvalitním grafickým designem  

a možností setkávat se s kvalitně upravený-

mi učebnicemi a knihami. 
Obr. 63 Radana Lencová: grafická úprava – Comenia
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6.1 Comenia – české školní písmo 

Projekt písmového systému „Comenia – 

české školní písmo“ představuje týmovou 

typografickou práci trojice Štorm – Brousil – 

Lencová, z které vyšly písma Comenia Serif, 

Comenia Sans a psací písmo Comenia Script. 

Jednotlivá písma vizuálně prezentují myš-

lenku celého projektu – tedy změnit pohled 

na typografii ve školním prostředí. Snahou 

autorů bylo dosáhnout co nejjednoduššího 

a nejčitelnějšího písma, funkčně využitelné-

ho v edukaci. Písmový systém je „výsledkem 

dlouhodobého výzkumu v oblasti ergonomie psa-

ní, čtení, tiskových a elektronických publikačních 

technik i vývoje písma. Jednotlivé tvary, proporce 

a estetické kvality jsou upraveny tak, aby elimi-

novaly únavu očí a vedly ke zlepšení vzhledu tiskových materiálů připravovaných pro žáky 

a studenty“.70

Důležitým momentem konstituování jednotlivých 

písem Comenie byla také snaha odvrátit pozornost 

od nejrozšířenějšího užívání fontů Times New Roman  

a Arial v tiskových materiálech. Stereotypnost, s kte-

rou se přistupuje k sazbě školních materiálů a zdánlivá 

omezenost volby fontů, je protikladem současně navr-

žených písem. U projektu Comenia bylo zcela primární 

snahou jednotlivých autorů navrhnout písmo, které by 

velice vhodně interpretovalo školní prostředí a respek-

tovalo potřebu současných žáků a studentů. Např. František Štorm (2008)71 popsal 

své tiskové písmo Comenia Serif jako písmo ve své podstatě neosobní, užitkové, 

které nerozptyluje žádnými zdobnými prvky čtenáře. Díky využitým serifům se 

Obr. 64 – 67 Informační kniha o systému /grafická

úprava – detaily (Radana Lencová)

Obr. 65
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jedná o písmo velice čitelné, a na rozdíl od písem Times 

či Ariel, je speciálně navržené s odkazem k oblasti edu-

kace, nikoli pro sazbu novin či tisk laserových tiskáren. 

Z serifové verze (Comenia Serif) vychází písmo Comenia 

Sans autora Tomáše Brousila, jehož využití autor spatřu-

je v sazbě kratších textů, titulků, obálek či informačních 

systémů.

Z hlediska vlastní edukace psaní je největší pozornost 

upřena na psací písmo Comenia 

Script autorky Radany Lencové (1975), jejíž snahou bylo 

vytvořit písmo, které by inklinovalo k individualitě kaž-

dého dítěte a stalo se jakousi předlohou s naznačenými 

možnostmi volby užití. Ať již volba sklonu či přizpůsobe-

ní písma pro leváky je dokladem důkladného přemýšlení  

o vztahu člověka k písmu. Citlivost, s kterou autorka při-

stupuje k rukopisnému písmu, odráží myšlenku jedineč-

nosti každého z nás. „Nemusíme psát všichni stejně, protože 

máme každý jiný charakter, což se projevuje také v psaném písmu. Aby byly děti od začátku 

samy sebou, můžeme jim vyjít vstříc a poskytnout jim více tvarových variant písmen. Děti 

je mohou vyzkoušet a rozhodnout se pro tu, která jim lépe vyhovuje.“72 

Obr. 68 Ukázky sazby jednotlivých písem:

Comenia Serif  (František Štorm)

Comenia Sans  (Tomáš Brousil)

Comenia Script (Radana Lencová)

Obr. 66

Obr. 67
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70 Brousil,T., Lencová,R., Štorm, F.; Comenia – České školní písmo, s. 3 
71 Štorm, F.; Comenia In Font, s. 24 
72 Lencová, R.; Comenia In Font, s. 25
73 Tisková zpráva z výstavy Comenia – české školní písmo (2008)
74 www.msmt.cz

Významným počinem propojení sféry umění a edukace se stala vlastní výstava 

písmového systému Comenia v prostorách Studentského klubu Univerzity Karlovy 

v roce 2008. Širokým zacílením výstavy „na školy, rodiče, studenty pedagogiky, nakla-

datele, grafiky a grafická studia upravující učebnice pro všechny typy škol“73, byl písmový 

systém uveden do přímého kon-

taktu s edukačním prostředím 

a umožnil rozvíjet mezioborové 

debaty a postoje v širších kru-

zích (pedagogové, školy, fakulty 

UK, MŠMT).V rámci Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy 

se písmo Comenia Script dostane 

od září roku 2010 do fáze dvouletého pokusného ověřování na vybraných školách 

celé ČR. Odborným garantem těchto pokusných ověřování se stala Pedagogická 

fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Cílem těchto snah je zajistit vhodnost písma pro 

výuku ve školách a případné alternativy k současně užívané podobě psacího písma. 

MŠMT uvádí (2010)74, že zavedení písma Comenia Script do edukačního prostředí 

nebude celoplošné, nýbrž v kompetencích ředitelů škol.

Obr. 69  Detail z grafické úpravy R. Lencové
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6.2 Dynamické kreslení – pohled na edukaci psaní

K současnému zájmu o přehodnocení edukace psaní odkazuje mimo jiné také sna-

ha hledat inspiraci v přístupu nejen v běžných školách, ale také v školách alterna-

tivního zaměření. Jedním z inspiračních zdrojů, které zmiňuje i Radana Lencová, 

nás přivádí do oblasti waldorfské školy a jejího přístupu k edukaci psaní. V knize 

Rozhovory o písmu rukopisném se snaží Lencová (2007) čtenáři přiblížit možnosti 

waldorfské pedagogiky v provázanosti školních předmětů, „kde se čitelné písmo stá-

vá podmínkou, dítě s ním žije, vede si své epochové sešity (platformy učebnic)…Tvoří si svou 

vlastní „knihu“, za kterou je zodpovědné“.75

Výuka psaní na prvním stupni, 

kterou má člověk uloženou v paměti, 

odkazovala k přesnému napodobová-

ní každé vzorové litery. Avšak v oblas-

ti waldorfské pedagogiky nacházíme 

snahu o pochopení procesu psaní jako 

celku, který je dán zvnitřněním formy 

jednotlivých písmen. „Děti se na wal-

dorfské škole s písmeny „neseznamují“, 

ony je samy vyvozují.“76 Principem se 

stává navození situací, v kterých žáci 

písmeno objevují a zároveň prožíva-

jí, zpodobňují rukama i nohama ve 

vzduchu, na podlaze či ztvárňují tělem 

nebo vystřihují z papíru. Cílem se stá-

vá jakési vnitřní ukotvení písmových 

forem; pro děti jednotlivá písmena 

neznamenají „pouhé abstraktní znaky, 

ale živé obrazy, které hluboce ve svém nitru 

prožily a které tu zůstanou uloženy snad 

na celý život“.77

Obr. 70 Přístup k jednotlivým písmenům (přechod 

ze světa věcí do abstraktních forem)
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75 Lencová, R.; Rozhovory o písmu rukopisném, s. 14
76 Grecmanová, H.,Urbanovská, E.; Waldorfská škola, s. 59
77, 78 Tamtéž, s. 61, 89

Specifickým vyučovacím předmětem, který se 

snaží pomoci žákům s edukací psaní, je nazý-

ván kreslení forem (dynamické kreslení). Za 

pomoci rozvíjení základních forem, které jsou 

specifikovány do kruhu a přímé linie, se sna-

ží žáci rozvíjet jemnou motoriku. Vytvářením  

a fixací osobitého rytmu dochází do přípravné 

fáze vlastního psaní. Postupně jsou z jednotli-

vých forem a jejich podobenství vyvozovány 

jednotlivé tvary psacího písma (Grecmanová, 

1996).78

Obr. 71  Kreslení forem (jednoduché formy)
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7. ROLE PÍSMA – POHLED DO SOUČASNOSTI

Jedná se o oblast, která se nás, jako lidí žijících v 21. století osobě dotýká. Svým způ-

sobem nepřekračujeme hranice, které byly dány na počátku vývoje. Písmo ve svém 

poslání poskytovalo a do současnosti poskytuje možnost komunikace mezi lidmi, je 

tím velice osobním prostředkem, který nás udržuje v kontaktu s okolním světem. Je 

médiem, které neustrnulo v pozadí zájmů. Během velice rychlého technologického 

vývoje se na jedné straně přizpůsobilo potřebě digitálního světa, na straně druhé 

se všeobecné vnímání a užívání písma přesunulo z rozmanitosti k monotónnosti. 

Požadavek rychlé,“instantní“ komunikace a nepřeberná snaha působit na člověka 

všude, vším a co nejmasivněji, vytrhla písmo z čistoty sdělení. Jednoduchost a čitel-

nost, vlastnosti, které nejsou jen všeobecným požadavkem na oblast komunikace, 

ale již na počátku jsou formulovány jako principy typografie, se v dnešním světě 

začaly střetávat s realitou nečitelných a nepřehledných sdělení. 

Ale ani současný pohled na písmo není jen černobílý, mezi „křičící“ masou se 

objevuje kultivovaná stránka užívání písma, která je dána profesionálním zvlád-

nutím typografického a grafického oboru. Dokladem se stávají grafické projekty, 

corporate identity či typografické práce, jejichž tvůrci jsou nejen odborníci – grafici 

a typografové; tedy umělci, kteří se snaží vnášet do oblasti vizuální komunikace 

profesionální stránku, ale do celého procesu obohacování a rozvíjení oboru zasahu-

je nejmladší generace, kterou můžeme nalézt mezi studenty či již absolventy oborů 

tvorby písma a typografie či grafického designu a vizuální komunikace. 

Zajímavým podnětem, který nám otevírá jednu z možností vnímat současnou 

roli písma, je pohled zpět. Názory, formující se na konci 20. století v oblasti filozofie 

či grafického oboru, záhy dokládají neustálou snahu formulovat postavení písma 

znovu a znovu s odkazem k budoucnosti.
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7.1 Nejmladší generace

Písmo vnímané v současnosti studenty skrze vyspělou technologii nepředstavu-

je jakousi „rezignaci“ na klasické formy, ale spíše možnosti dalšího hledání a po-

souvání vnímání individuálním směrem každého studenta. Výstava nazvaná 9, Já 

jako grafická designérka (2010) v prostorách galerie DOX představuje jeden z mož-

ných pohledů na tvorbu nejmladší generace. Vystavující mladé designérky nabíze-

jí divákům „devět překvapivě odlišných přístupů, které spojuje banální podtitul výstavy. 

S tématem prezentace vlastního já a svého přístupu ke grafickému designu se vyrovnávají  

s různou dávkou otevřenosti – variující od vizuální neutrality kvalitní solperovské typogra-

fie až po provokativní 3D intimitu“.79

Mezi autorky, které se ve své práci věnují pře-

vážně typografii, lze jmenovat Žanetu Drgo-

vou (1983), jež se na výstavě představuje pla-

kátem Kontrast světla a stínu, linie a plochy…

(je to, co dělá typografii originální. Proto je 

kontrast často skryt v principech mé tvorby). 

Typografie je zde představena s odkazem 

na předcházející slova směřující ke klasické 

podobě. Vztah k písmu je vnímán brilantním 

zvládnutím klasické formy, která neztrácí nic 

ze své sdílnosti. Je jedním z mnoha důkazů, 

že i nejmladší generace je schopna reflektovat 

minulé zkušenosti a současně je dále rozvíjet.  

Obr. 72 Žaneta Drgová: Kontrast, 2010
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Pohled na tvorbu nejmladší generace (viz 

Příloha, s. 102) nám umožňují také studen-

ti Ateliéru tvorby písma a typografie či 

grafického designu a vizuální komunika-

ce na pražské VŠUP, jejichž práce nesou 

známky originality, nápaditosti a indivi-

duálního přístupu. Autorské abecedy stu-

dentů představují rozmanité inspirační 

momenty tvorby, čímž dokládají všeobec-

nou neutuchající snahu stále překračovat  

a hledat nové možnosti vizuálního zobrazo-

vání.

Obr. 73 Anežka Cieglerová: Písmo Mikrob, 2008

Obr. 74 Filip Kraus: Stracraft poster, 2008 Obr. 75 Denisa Kokošková: Titulkové písmo Trysk, 2008
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7.2 Názory na roli písma 

Oblast, která písmo ovlivňuje, zanechává na něm své pozitivní i negativní stopy, je 

oblast technologie. Rychlý vývoj, který začal mnohem více ovlivňovat život každé-

ho člověka, přinesl řadu otázek pátrajících po smyslu dosavadní existence písma  

a udržitelnosti této formy ve světě médií. Názorovou nejednotnost na budoucí roli 

písma lze vnímat již v 90. letech, kdy se písmo stává tématem filozofických úvah  

i oborově zaměřených debat grafiků. 

Pohled filozofie – Má písmo budoucnost?

„Podobně jako kdysi abeceda bojovala s piktogramy, tak v současné době působí digitální 

kódy proti písmenům, aby je překonaly. Stejně jako se o abecedu opírající myšlení kdysi ex-

ponovalo proti magii a mýtům – proti obrazovému myšlení, … A stejně  jako se v dějinách 

obrazy bránily, aby nebyly vytlačeny texty, začíná se v současné době bránit abeceda, aby 

nebyla zatlačena novými kódy. Je to jen malá útěcha pro všechny, kteří i nadále píší své texty, 

protože situace se rychle mění. Teprve v osvíceneckém 18. století po třítisíciletém boji se tex-

tům podařilo zatlačit obrazy a jejich magické mýty do ústraní, jako jsou muzea a podvědomí. 

Současný boj nepotrvá tak dlouho. Digitální myšlení zvítězí daleko rychleji. Ostatně, nelze 

přehlédnout, že pro 20. století je charakteristické reakční povstání obrazů. V nepředvídatelné 

budoucnosti bychom mohli počítat i s reakcí potlačených textů proti počítačovým progra-

mům…“80

 Vilém Flusser 

Zajímavý podnět, směřující do budoucnosti písma jako komunikačního kódu, se 

objevuje v díle českého filozofa Viléma Flussera (1920–1991). Autor ve své eseji (Die 

Schrift. Hat das Schreiben Zukunft? z roku 1987) naznačuje dopad technologie na 

oblast písma. Formulovaný vztah písma k jiným kódům je zde vnímán jako neustá-

lý boj o udržení postavení, což evokuje určitou obavu o jeho další vývoj. Zároveň 
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80 Poselství znaku. Mezi písmem a obrazem. IKG, s. 15
81 Krejzek, P.; Písmo to přežije In Živel, s. 24
82 Tamtéž, s. 25

však výše uvedená citace není rezolutní odpovědí, jež by zůstávala u skepticismu  

k postavení písma. Z jednotlivých vět vyznívá určitá víra v následnou obranu pís-

ma proti digitálním kódům. 

Pohled oboru – Písmo to přežije

Úvahy nad rolí písma v budoucnosti se objevovaly také v uměleckých kruzích. Pří-

kladem se může stát rozhovor Petra Krejzka (Písmo to přežije, 1996) s vybranými 

českými grafiky. Trojice autorů Najbrt–Kvízová–Pistora dospívá během rozhovoru 

k závěru, že role písma není v době internetu nijak ohrožena. „Vždyť internet je o pís-

mu…“81 Internet se stává jen dalším polem působení, prostředím, v kterém je písmo 

možné vnímat. „Internet je to samé, co knížka… jenom elektronický.“82

Nové technologie tudíž přináší podstatnou proměnu všech oborů, nástup 

digitální technologie na přelomu tisíciletí ovlivnil jak tvorbu písma, tak i grafický 

design. Avšak postavení písma se zatím nejeví jako ohrožené, jen se posouvají sou-

časné hranice jeho vnímání. Od uplatnění v knižní dvourozměrné podobě se písmo 

dostává do elektronického prostředí, skrze které s námi komunikuje prostřednic-

tvím počítače.

Na rozdíl od filozofických úvah Viléma Flussera, je pohled grafiků mnohem blí-

že skutečnosti, neboť současnost nevyznívá jako boj písma s jinými kódy. Písmo 

se dostává mezi lidi jen v mnohem rozmanitějších podobách, avšak obliba písma  

v dvourozměrné podobě není v pozadí zájmů. Naopak vzrůstá snaha po kvalitnější 

produkci tištěných materiálů, která by vrátila písmu čistotu sdělení.
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ZÁVĚR

Písmo – forma lidské kultury, na kterou bylo v průběhu celé diplomové práce 

pohlíženo jako na nosnou inspirační oblast, jež v sobě skýtá individuální a záro-

veň společenské hodnoty. Ve své podstatě se objevuje v kapitolách v roli prostřed-

ku lidské komunikace, média reflektujícího historický i současný vývoj a pokrok,  

a zároveň jako výrazový prostředek, jímž bylo a je možné se svébytně vyjadřovat na 

poli umění i v rámci hodin výtvarné výchovy. Odrazem takto vnímaného písma se 

také stává celková grafická úprava, která zastupuje neméně důležitou část diplomo-

vé práce. V typografii jsou citlivě využity detaily dětských výtvarných prací, které 

vznikaly postupně v průběhu praxí.

Symbolicky se teoretická část stává „vstupní branou“ uvádějící čtenáře do historic-

kého, uměleckého i oborového kontextu, včetně reflektování písma v oblasti edu-

kace a současných snah rozvíjet u žáků a studentů prostřednictvím Rámcově vzdě-

lávacích programů klíčové kompetence jako nezbytnou výbavu člověka 21. století. 

Přímým dokladem se stává vnímání písma nejen z hlediska výtvarné výchovy, ale 

také vzhledem k výchově mediální. Do popředí se dostávají aktuální problémy 

spojené s chápáním současné mediální (masové) komunikace a nutností vybavit 

společnost základní úrovní mediální gramotnosti. Z tohoto úhlu pohledu se oblast 

písma v diplomové práci stává jednou z variant jak propojit výtvarnou výchovu  

s průřezovým tématem – mediální výchova, jak reflektovat současnou společnost, 

jež je obklopena médii, (RVP, 2006) 83 která jsou významným zdrojem zkušeností, 

prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců.
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83 Rámcový vzdělávací program, s. 78

Reakce v podobě snahy reflektovat možnost propojení mediální výchovy s výtvar-

nou se projevuje ve výtvarné části diplomové práce, která nese myšlenku přiblížit 

studentům oblast vizuální komunikace jako prostoru pro aktivní vnímání, setká-

vání názorů a rozvíjení dialogu. Jedním ze základních předpokladů práce byla 

myšlenka nepředložit „hotové“ názory, ale nabídnout žákům či studentům jako 

partnerům ve výuce možnost rozvíjet vlastní názory a pohledy na vizuální kulturu, 

která je, podobně jako celou společnost, oslovuje na každém kroku. Ze subjektiv-

ního pohledu mohu říci, že pro mě byla výtvarná část diplomové práce výjimečná 

nejen volbou tématu, ale i formální stránkou, neboť jsem měla možnost prohlou-

bit si dovednosti v oblasti užívání grafických editorů. Zároveň se však prezento-

vaný výsledek nezařazuje do kategorie konečné fáze, neboť se stále utváří, formuje  

a vyvíjí, ať již z hlediska obsahové, tak grafické. Přiznaná otevřenost myšlenky smě-

řuje k stále nutnému ověřování v čase a v možnosti variability použití.

Didaktická část diplomové práce se stala důležitou reflexí osobního přístupu  

k tématu, zpětnou vazbou přinášející cenné pohledy, podněty a názory žáků. Přímá 

zkušenost přispěla k poznání osobních možností a mezí, a zároveň se stala inspiru-

jícím prostředkem do budoucnosti.

Zpětně lze říci, že se pro mě samotnou stala tvorba diplo-

mové práce velice cennou zkušeností, neboť mě naučila 

zastavit se, trpělivě čekat, v mnohých případech se i otočit 

zpět. Jistá míra trpělivosti a pokory se stala součástí osob-

ního přístupu k tématu. Nebýt občasného nezdaru a hla-

vy plné nejistých myšlenek, nikdy bych nebyla schopna 

dospět až k této „závěrečné“ metě, jež otevírá další mož-

nosti osobního a samozřejmě profesního rozvoje.



Teoretická část

Didaktická část

Výtvarná část
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PÍSMO POHLEDEM VÝTVARNÉ VÝCHOVY

Téma písmo, jak již napovídá samotný název, se v této části velmi úzce dotýká prak-

tické stránky využití ve školním prostředí. Předcházející teoretické ukotvení, které 

nabízí práce, se nyní stává formujícím činitelem didaktického uplatnění písma jako 

výtvarného tématu. Přístup k písmu se z hlediska transformace do výtvarné výcho-

vy volně inspiruje předcházející „kategorizací“ písma ve vztahu k obrazu – Řeč 

písma a Písmo v umění (viz s. 25), ale taktéž reaguje na historické a současné vnímání 

forem písma.

Cílem didaktické části se stala možnost pohlédnout na téma písmo nejen skrze 

primární funkci dorozumívání, ale nalézt možnosti písma ve vztahu k obrazu, citli-

vě vnést do námětů oblast typografie, ve snaze postupně formovat vnímavost žáků 

směrem ke kvalitě, nikoli kvantitě. Jednotlivé aktivity didaktické části jsou členě-

ny dle tematických okruhů  

a stávají se důležitou dimen-

zí celkového vnímání téma-

tu. Součástí didaktické části 

se stávají formulace očeká-

vaných výstupů, ke kterým 

se snaží jednotlivé tematické 

okruhy dospět. Zároveň je zde důležitou myšlenkou uplatnit ve vnímání žáka cit-

livý přístupu k písemnému i vizuálnímu projevu, ať již ve vztahu vlastní tvorby 

(výtvarné) nebo v běžné komunikaci. 

V závěru praktické části je uvedena reflexe, která se snaží zachytit důležité 

momenty, které v mé osobě zanechaly stopu, ať již z hlediska výtvarné či všeobecně 

ve vztahu k roli pedagoga.

Očekávané výstupy: žák dokáže užívat vizuálně obrazného vyjádření k zazname-

nání vizuálních zkušeností a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie / vybírá, 

kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření / dokáže propojovat 

poznatky, informace z jiných předmětů školní edukace / vhodně prezentuje svou 

tvorbu a formuje si vlastí úsudek a názor

Tematické okruhy: 

1. Zpět do historie

3. Cestou experimentu

2. Písmo v příběhu



71

1. ZPĚT DO HISTORIE

Tematický okruh hledající inspiraci v historickém konstituování písma se snaží pro-

pojovat teoretické poznatky žáků z předmětů dějepis či český jazyk a současně obo-

hacovat nasbírané informace individuální tvorbou. Od epochy znamení a signálů 

až po epochu masové komunikace lze nalézat mnohé inspirativní momenty komu-

nikace, na jejichž počátcích se setkáváme s cestou směřující k písmu. 

Očekávaný výstup: žák dokáže vnímat a poznávat formy komunikace (historie 

– současnost) / nalézá společné rysy / využívá vhodně prvky vizuálně obrazného 

vyjadřování / zastává osobní postoj v komunikaci

1.1 Zpráva z pravěku (6./7. ročník ZŠ)

materiál: pracovní list (pro jednotlivce), archy papíru (dle počtu skupin), fixy, 

tužky, lepenka, předem připravený obrazový materiál (inspirace)

úkol: formulovat všeobecnou oblast písma (subjektivní názory), seznámit se s his-

torickou formou komunikace – obrázkové písmo, včetně hledání dalších forem ko-

munikace, vnímat obraz jako informaci, sdělení; propojit se současnou tendencí ko-

munikace danou využíváním moderní technologie

Úvodní aktivita se snažila navodit možnost vnímat historickou formu komunikace 

prostřednictvím současných tendencí. Během vnímání těchto forem se objevovaly  

u žáků spontánní reakce v návaznosti na užívání sms zpráv, e-mailů a s nimi spoje-

ná komunikace pomocí emotikonů. Důležitost vystihnout danou věc, situaci či kon-

krétní objekt pomocí stylizovaného grafického záznamu se stalo základní možností 

ověřit si vlastní schopnosti.
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Ukázka úkolů z pracovního listu (mediální výchova)/výběr odpovědí žáků 

úkol: pokuste se přepsat tuto zprávu

úkol: pokuste se graficky znázornit vybraná slova (jeskyně, bouřka, samota,…) 

jeskyně samota láska

Obr. 1 Ukázky výtvarných reakcí žáků, 2010
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1.2 Jak bych psal v minulosti… (6. ročník ZŠ) 

materiál: tuš, štětec, špejle, špachtle (libovolný výběr), papír, obrazový materiál 

úkol: využít zkušenosti z předchozí aktivity (Zpráva z pravěku) a pokusit se vy-

tvořit parafrázi historické formy komunikace (hledání odpovědi na otázku: Jak 

bych psal v minulosti, aneb jak vidím z dnešního pohledu komunikaci na počátku 

historického formování písma?) 

Primárním cílem této aktivity se stala práce s vlastní fantazií, s mož-

ností přenést se zpět do historie a zažít pocit objevování a nalézá-

ní rozmanitých variant komunikačních znaků. Během vlastní tvor-

by vznikaly různorodé subjektivně laděné abstraktní formy, jež 

posléze reflexí samotných autorů vypovídaly o jejich přemýšlení  

a směřování k určité situaci. Inspirativním pro další možné variová-

ní se stala vlastní činnost, průběh tvorby, komunikace a přemýšlení 

jednotlivých žáků. 

Obr. 2 Varianty přístupů k písmu minulosti, 2008
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V návaznosti na tvorbu historických forem komu-

nikace se žák 6. ročníku pokusil vyjádřit variantu 

této komunikace ve vztahu k příběhu. Rozvinul tak 

možnost dalšího vnímání tématu, hledáním nových 

dimenzí – užití tajných znaků v cestě za pokladem. 

Objevení pokladu je podmíněno rozluštěním znaků. 

Tušové znaky posloužily také jako varianta pro tvor-

bu znaků materiálových.

Obr. 3 Jak bych psal v minulosti (varianta příběh), 2008
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1.3 Střípky z historie (6. ročník ZŠ)

materiál: tuš, barevný inkoust (modrý, zelený, hnědý, černý), lepidlo, karton

úkol: hledání historických artefaktů, aneb objevovat ve své historické formě ko-

munikace nový rozměr – tajemství skládání jednotlivých částí původní výtvarné 

práce (Jak bych psal v minulosti) a hledání nových souvislostí a pohledů (vazba na 

formu práce archeologů při propojování nalezených artefaktů)

Předcházející výtvarnou aktivitou si žáci vytvořili vlastní formu komunikace, která 

se v návaznosti stala základním předpokladem pro další využití. V této fázi práce se 

žáci zaměřili na parafrázi nalezeného artefaktu. Pomocí techniky muchláže s využi-

tím inkoustu se snažili evokovat historickou hodnotu své práce (tvořili patinu). Dal-

ší rozměr byl dán následně při záměrném „poničení„ práce a posléze objevováním 

nových pohledů skládáním. Pro žáky byl nejpřitažlivější proces proměny vlastních 

komunikačních znaků v „historickou památku“. Od barevného experimentování 

Obr. 4 Ukázka „objevené“ abecedy / detail, 2008
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a snahy dosáhnout co nejrealističtějšího výsledku, při-

bližujícího se skutečným památkám až po hru při sklá-

dání jednotlivých částí. 

Důležitá pozornost však musela být věnová-

na žákům, pro které by nebylo snadné „znehod-

notit“ předem vytvořenou práci. Zde bylo nutné 

nalézt alternativu v kopii originální práce, která by 

eliminovala negativní postoj autora a nesvazovala 

ho v jeho aktivním zapojení do tvorby. Což dokazu-

je nutnost zhodnotit výtvarnou aktivitu vzhledem  

k jednotlivým žákům (studentům) a snažit se předchá-

zet možným problémům. Avšak ne vždy učitel pře-

dem odhalí veškeré nástrahy, tudíž přínosem této aktivity se pro mě osobně stala 

myšlenka pokusit se co nejvíce poznat své žáky a zároveň tak předcházet možným 

nedorozuměním. 

Obr. 5 Přístupy k tvorbě (snaha zachovat for-

mát / vytvořit pravidelné části / zcela ponechat 

náhodě), 2008
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2. PÍSMO V PŘÍBĚHU

Tematický okruh s názvem Písmo v příběhu se snažil žákům přiblížit písmo jako 

vizuální znak, který je schopen svou formou vyjadřovat pocity, nálady a zároveň  

se tak dostává do popředí jeho vnímání ve vztahu k člověku – osobní vyjadřování. 

Písmo je zde vnímáno také jako prostředek typografie (naznačené základní vazby 

vztahu obrazu a písma, textového rámečku, citlivost ve vnímání uspořádání – umís-

tění do formátu, prostor textu - obrazu).

Očekávaný výstup: žák využívá vhodně fantazie a dokáže ji přenést do vlastní 

tvorby / vnímá odlišné přístupy k tématu a vhodně je interpretuje do vybraných 

forem (citlivě využívá vztahu obrazu a písma) / aktivně se zapojuje do celkového 

dění, včetně propojení sféry písemné komunikace a vizuální komunikace

3.1 Odkud pochází? (7. ročník ZŠ/ (I.AG)

materiál: tužka, pastelka, pastel, lepidlo, čtvrtky, archy papíru

úkol: pokusit se na základě vylosovaného písmene podat osobitou interpretaci 

vzniku písmene vycházející z fantazie / hledat souvislosti v jeho formě a okolním 

světě (jednotlivé části písmene – konstrukce) – komiks, kniha / propojovat textovou 

a vizuální stránku tvorby (typografie) – vybírat vhodné formy vyjádření
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Obr. 6 Ukázky přístupů k námětu, 2009

Přemýšleli jste někdy o tom, proč 

mají jednotlivá písmena v abecedě 

svou danou podobu? Proč O je ku-

laté a B má dvě bříška? Co kdybys-

te měli možnost vymyslet krátký 

příběh, který by nám všem nabízel 

původ písmene? Hledejte inspiraci 

kolem sebe – v přírodě, technice…

Vyberte si nejvhodnější formu pro 

zpracování: příběh jako ilustraci či 

komiks. Pokuste se také nezapomí-

nat na propojování písemné a vi-

zuální stránky tvorby. Text nemu-

sí zastávat pouze primární funkci 

informovat, ale je důležité aby byl 

propojen s obrazovou částí (hledá-

ní cest vztahu písma a obrazu).

U této aktivity se projevila mož-

nost využít typografického vztahu 

obrazu a písma a jejich působení 

(umístění) ve formátu. Žáci se po-

koušeli literu či celý text propojit 

s obrazem a vytvořit tak vizuální 

celek.
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Během tvorby se žáci (I. AG) snaži-

li pojmout daný formát ve vztahu  

k typografickému uvažování o sa-

zebním rámci (textovém rámečku). 

Kde je nutné zohlednit vztah obrazu 

a textu, přemýšlet o umístění a cel-

kové vizuálním vyjádření. Každý si 

na tomto základě vytvořil jeden list 

leporela a společnou prací ve sku-

pině se snažili nalézt nejvhodnější 

formu pro úvodní list. Hledali i ná-

zev leporela, které by prezentovalo 

jejich společnou myšlenku. 

Cílem práce bylo nejen zapojit 

fantazii při tvorbě příběhu, ale také 

zamyslet se nad vztahem písma  

a obrazu. Svou roli zde hrála také 

práce ve skupině jež se pokoušela 

rozvíjet společnou komunikaci.

Obr. 7 Ukázky leporel (skupinová práce), 2009
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3.2 Příběh písmene (7. ročník ZŠ)

materiál: tuš, inkoust, štětec, litery ze sazby (různé velikosti a typy), cvičné papí-

ry, papíry pro konečnou verzi

úkol: vyjádřit pomocí litery (štoček ze sazby) příběh, zkusit se zamyslet nad pod-

statou zvoleného děje a formou zobrazení / propojení s oblastí tisku – sazba textu 

(štočky), inspirace lettrismem, vizuální poezií

Využité štočky ze sazby (prostředek pro tvorbu) přibližovaly žákům teoretickou 

oblast sazby tiskovin, avšak důležitý moment byl v samotné fázi tvorby, kdy si 

sami žáci vyzkoušeli vnímat literu jako prostředek k vyjádření dějů či prostředek 

fungující v rámci ornamentu. Vyzkoušeli si práci s umístěním příběhu do formátu, 

využívali minimálních prostředků k dosažení maximálního účinku. Součástí se sta-

la písemná výpověď, rychlý záznam příběhu. Velmi důležité bylo prvotní zkoušení, 

hledání nejvhodnější formy, zjišťování možností štočků – tedy jaké si experimento-

vání, které ponechávalo žákům možnost volnosti a spontánnosti.  

Obr. 8 Ukázky tvorby žáků včetně slovního doprovodu / ornamenty, 2009
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Obr. 9 Ukázky přístupů k tvorbě, 2009/2010
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3.3 Jaký máš pocit? (9. ročník ZŠ)

materiál: tuš, štětec, dřívko, perko

úkol: vyjádřit vybrané lidské pocity a nálady, zaměřit se na vlastní zkušenosti 

a pokusit se tuto zkušenost graficky vyjádřit pomocí slova / reagovat na vlastní po-

city či literární předlohu

Štěstí, smutek či radost – pocity, které každý člověk zažívá na vlastní kůži a dokáže 

si je představit vzhledem ke své vlastní osobě. Grafického zaznamenání slova smu-

tek či radost jsme schopni jen tehdy, pokud si dokážeme sami sebe reálně představit 

v oněch chvílích. A co takové literární předlohy – příběhy, básně? Jak silně dokáže-

me přenést svůj pocit na papír? Jak využít jen rychlého gesta, které by vyjádřilo náš 

strach?

Obr. 10 Grafická podoba slova strach, 2008
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3. CESTOU EXPERIMENTU

Aneb jaké jsou možnosti písma? Cílem tohoto tematického okruhu bylo žákům 

(studentům) nabídnout písmo jako médium, které spočívá nejen u funkce dorozu-

mívání, ale může se posunout k vlastní vizualitě. Součástí takto chápaného tématu 

se stala exkurze do experimentálních tendencí typografické i všeobecně umělecké 

oblasti, včetně velice důležité vlastní reflexe na základě subjektivní výtvarné tvorby. 

Očekávaný výstup: žák při tvorbě využívá rozmanitých forem vyjadřování 

/ dokáže hledat a využívat inspiraci kolem sebe / zaujímá postoj k vlastní tvorbě, 

ale současně dokáže vyjadřovat názor na práci ostatních / aktivně se zapojuje do 

komunikace

2.1 Tajné znaky (6. ročník ZŠ)

materiál: předloha: kruh ve čtverci, tužka, fix, pastelka, tuš

úkol: vytvořit na základě zadaného rastru (kruh ve čtverci) barevné či černobílé 

variace znaku jako další možnosti komunikace, využívat stylizace, abstraktních fo-

rem/ zaměření na prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvar, barva,…)

Tajné znaky se staly momentem pro odpoutání se od písma jako takového. Prvotním 

záměrem bylo vyzkoušet si práci s daným formátem kruhu ve čtverci. Hledat mož-

nosti zobrazení, forem pro barevné či černobílé znaky–kódy. Narušovat či záměrně 



84

Obr. 11 Ukázky návrhů znaků – práce s linií, plochou, barvou 2009

propojovat nebo vymezovat vůči sobě kruh a čtverec. Rozmanité formy, které žáci 

vytvořili, daly podnět po reflexi – hledání inspirace (odkazy na oblast techniky, 

přírody či umění – nalézání spojitostí s tvorbou Adrieny Šimotové, Karla Malicha). 

Výsledkem se stal soubor forem jako přípravná fáze na následující aktivitu, kte-

rá v sobě nesla moment rozhodování, výběru, ale také spojovací článek pro spolu-

práci mezi jednotlivými žáky.  
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2.2 Znaky v komunikaci (6. ročník ZŠ)

materiál: tužka, tuš, fix, perko, dřívko, štětec

úkol: vybrat z vytvořených znaků (Tajné znaky) jeden, který by zastával funk-

ci písmene v tajné abecedě a stal se alternativou třídní komunikace / individuální  

i skupinová práce

Cílem aktivity bylo umožnit žákům tvorbu vlastní třídní abecedy jako alterna-

tivy k běžné písemné komunikaci. Nešlo pouze o samotnou tvorbu, ale o posun  

k aktivnímu zapojení žáků – tvůrců do společné 

komunikace a skupinové spolupráce. Využít prostor 

pro praktické pokusy znaky–kódy skládat do slov 

(vizuálních celků) a seznamovat se tak s možností 

komunikace, hrálo velice důležitou roli v celkovém 

záměru. Jednotlivé znaky převzaly díky zapojení do 

„třídní komunikace“ svou specifickou funkci.

Obr. 12 Vybrané znaky zastupují-

cí písmeno, 2009
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2.3 Abeceda s fantazií (6. ročník ZŠ/ kvarta)

materiál: různorodý materiál (přírodniny, papír, plast, dřevo, látka,…), lepidlo

úkol: vnímání písma jako vizuálního znaku, na základě individuálního přístupu 

nalézt skrze různorodý materiál cestu k autorské abecedě – inspirace uměním, svě-

tem kolem sebe / vztah k titulkovým písmům, iniciálám

Záměrem této práce se stala myšlenka vnímání jednotlivých písmen  

z hlediska různorodých materiálů. Abeceda či písmena, která by zau-

jala okolí svou netradiční vizuální stránkou a posunula zažité vnímá-

ní písma jako média pro zachycování myšlenek, názorů či poznámek. 

V tomto případě byl žákům i studentům dán prostor pro příležitost 

k volnému experimentu, k možnosti vyzkoušet si práci jak pří-

mo s materiálem, tak i se svou fantazií. Důležitou součástí byla 

inspirace experimentem na poli typografie (netradiční formy či 

přístup k médiu písma - e-a-t / osobnosti typografie, grafického 

designu). 

Obr. 13 Detaily rozmanitých přístupů a inspirací, 2008
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Pro mě osobně se tato aktivita stala velice zajímavou zkušeností po stránce vnímání 

vizuální stránky jednotlivých přístupů. Zároveň se objevilo v interpretacích žáků  

i studentů další možné varianty pro rozvíjení aktivity – od tvorby v editorech přes 

využití fotografie a posun k příběhu (viz obr. 15). 

Studentka gymnázia (IV. A) pojala téma experimentu s písmeny jako možnost 

pro rozvíjení příběhu. Fiktivní planeta, která vznikla z podnětu tvorby materiá-

lových písmen ve své podstatě dává výtvarnému námětu další zajímavý rozměr,  

o to cennější, že vyšel spontánně od studentky samotné. Tímto přístupem se ote-

vírá velice důležitá rovina aktivní spolupráce studenta a učitele, jejich vzájemného 

ovlivňování a inspirování. 

Obr. 14 Celkový pohled na tvorbu, 2008
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Obr. 15 Individuální rozvíjení tématu, 2008
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REFLEXE Z PRAXÍ

Během výtvarných praxí na Gymnázium a SOŠ Jaroměř, Gymnáziu a Základní ško-

le Jiřího Gutha Jarkovského na Praze 1 se výtvarné téma zaměřené na oblast písma 

postupně pod rukama žáků a studentů rozvíjelo, utvářelo, proměňovalo – nabýva-

lo svých vizuálních podob a zároveň jsem se při příležitostech přímého setkávání 

rozvíjela  a inspirovala já sama. Měla jsem možnost tvořit převážně s žáky na 2. 

stupni ZŠ (6.–9. třída) a paralelně stejně starými žáky na gymnáziu. Během obou 

praxí bylo zásadním zjištěním, že „učit“ výtvarnou výchovu nelze bez navázání 

důležité spojnice mezi světem před katedrou a za katedrou. Nutnost žáky vnímat  

a být s nimi v kontaktu zajišťuje nejpřirozenější způsob jak s nimi vést dialog. Avšak 

i toto zjištění má svou stinnou stránku v podobě přílišného odpoutání se od role 

pedagoga a náhlého vystřízlivění během vlastní krátké učitelské profese. Výtvarná 

výchova má na jedné straně výhodu blízkosti žáků, ale zároveň je nutné stát pevně 

nohama na zemi. 

Jednotlivé výtvarné aktivity, které svých podob získávaly jak praxí, tak i mož-

ností dále působit na ZŠ J.–G. Jarkovského, byly sbíráním osobních zkušeností  

a ověřováním si vlastních možností a mezí. Se získáváním postupné sebejistoty se 

rozvíjela i snaha využívat skupinových prací a aktivizačních metod. Dalším velice 

přínosným bodem se stala vlastní zkušenost s edukací žáka se speciálními vzdělá-
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vacími potřebami v hodinách výtvarné výchovy (integrace žáka s Aspergerovým 

syndromem do běžné třídy). Nejistota, která ve mně panovala (a v určitých situ-

acích ještě panuje) se začíná postupně vytrácet. Samozřejmě jistou míru jistoty si 

člověk neodnáší hned, vzhledem k začátkům své role jako pedagoga.

Z hlediska přímého vztahu k výtvarné výchově se praxe staly značnou dávkou 

zkušeností, ať již se svými úspěchy i neúspěchy. V mnohém mě přímá zkušenost 

s třídou posunula dále, v některých případech mě naopak vrátila zpět, abych více 

přemýšlela a zhodnotila své představy a myšlenky. Ale v každém případě se staly 

obě praxe zkouškou osobního přístupu a postoje k budoucí roli učitele – pedagoga 

– průvodce –  člověka, který se snaží nabídnout žákům citlivý pohled na svět kolem.



Teoretická část

Didaktická část

Výtvarná část
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ÚVOD K VÝTVARNÉ ČÁSTI

K výtvarné části se váže úvodní zmínka o změně podtitulu diplomové práce a sou-

časně také komplexní přehodnocení záměru této části, jež bylo výsledkem postup-

ného přetváření a vývoje dané koncepce. Změna podtitulu souvisela s formující se 

myšlenkou pokusit se navázat, pomocí oblasti písma, vztahovou linii mezi výtvar-

nou a mediální výchovu. V průběhu tvorby se tato myšlenka rozvíjela a součás-

tí proměny byla změna zaměření výtvarné práce – od knižní typografie k tvorbě 

interaktivního výukového materiálu. 

Formující se myšlenka provázat mediální výchovu společně s výtvarnou výcho-

vou vycházela ze současné tendence prolínání jednotlivých vzdělávacích oblas-

tí, včetně využívání průřezových témat jako reprezentantů aktuálních problémů 

současného světa. Proto využít některých bodů mediální výchovy bylo jednou  

z možností jak se pokusit žáky citlivě oslovit v oblasti vnímání současné vizuální 

kultury a současně navázat na trend v edukaci. „Pro uplatnění jednotlivce ve společ-

nosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podnětů, které přicházejí z okolního 

světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející  

z médií.“84 

Pro vlastní tvorbu výukového materiálu se inspirací z mediální výchovy staly 

myšlenky zapojení žáků do mediální (vizuální) komunikace, vytváření si představ 

o roli médií v každodenním životě či velice důležitý bod rozvoje citlivosti vůči ste-

reotypům v oblasti médií. Cílem se stala tvorba výukového materiálu, který by 

se snažil přiblížil žákovi současnou roli vizuální komunikace a zároveň jej aktivně 

zapojit do hledání souvislostí a formulování vlastních názorů.

84 Rámcový vzdělávací program, s. 101
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VÝVOJ KONCEPCE – CÍL – ZAMĚŘENÍ

Vývoj výukového materiálu lze velice vhodně doložit citacemi z postupně formu-

lovaných koncepcí, kdy se prvotní nápady vztahovaly na hru jako možnost vhod-

ně uplatnit zvolené téma. Nejprve ve formě přímého kontaktu s prostředím (pro-

stor ulice, …), přes využití pracovních listů, až po použitou variantu – „přenesení“ 

daného prostředí do podoby interaktivního materiálu, který by na základě výběru 

oblastí, reprezentoval myšlenku rozvoje citlivosti ve vnímání současné vizu-

ální komunikace. („Podoba hry, která by se snažila žákovi umožnit pohled na písmo 

v praxi, kde je nutné zastavit se a vnímat jeho poslání, hodnotit jej. Hra by evokovala ces-

tu ulicemi, kde se setkáváme s písmem v různých podobách (avšak nutný výběr, aby se 

žáci zaměřili jen na to, co je jim předkládáno / oproti exteriéru, kde není možný výběr). 

Na zvolených příkladech (plakát, billboard, logo – logotyp??) ukázat variantu nekvalitního 

zpracování a kvalitního zpracování – analýza, porovnávání + možnost vyzkoušet si vlastní 

ztvárnění.“).85

Pro další možný krok bylo nutné vymezit si nejen cíl, ale v návaznosti na něj, také 

zaměření výukového materiálu ve vztahu k žákovi (věk, předpokládané doved-

nosti a schopnosti). Předpokladem formálního zvládání se stávají základní doved-

nosti v oblasti práce s textovými editory (práce s textovým rámečkem, základní 

úprava textu) a primární ovládání na bázi prohlížečů, což je kontinuálně využito ve 

výukovém materiálu, který je vytvořen v Adobe Acrobat Pro (tedy formát pdf). Je 

předpokládáno, že se žák v předcházejících ročnících již alespoň v základní rovině 

setkal s pojmy – grafický design, logo, logotyp, plakát, časopis a výukový materiál 

může čerpat z jeho základních vědomostí a využívat je se snahou o rozvíjení aktiv-

ního vnímání a vlastního uvažování. 

Materiál je tedy určen pro žáky 2. stupně ZŠ (především pro poslední dva roční-

ky, s možností využití i v prvních ročnících SŠ). Jednotlivé oblasti, které vznikly na 

základě výběru (logo, logotyp – plakát – časopis), se stávají zástupnými ve vztahu 

k celkovému vnímání vizuální kultury. Postupné vnitřní rozčlenění těchto oblastí 

(vlastní úkoly) dovoluje mnohem lépe rozvíjet základní myšlenku celé koncepce. 
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PŘEDSTAVENÍ VÝUKOVÉHO MATERIÁLU

Výukový materiál s názvem Písmo kolem nás, aneb umíme se nejen dívat? 

je obsahově i graficky vnímán jako nabídka cesty za vizuální komunikací a jejím 

působením na okolní svět (komunikace je zde symbolicky vyjádřena mapou měs-

ta, cestami, skrze které se žáci – studenti vydávají za vlastním poznáním). Volbou 

názvu je naznačena i myšlenka „nejen“ pohledu, ale také určitého pozastavení, ve 

smyslu hledání vlastního postoje a názoru.

Vstupní část výukového materiálu svou grafickou podobou předjímá orientaci 

v celé koncepci práce. Neboť již od počátku je snahou žáka velmi rychle přivést na 

systém pohybu, který je tvořen za pomocí interaktivních bodů (slouží jako ukazate-

le cesty a připravených úkolů).

Obr. 1 Úvodní část – vstup do výukového materiálu, 2010
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Obr. 2, 3 Ukázka části, věnující se úvodnímu seznámení (včetně orientace materiálem)/ téma loga, logotypu
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Obr. 4, 5 Téma plakátu / téma časopisu (ukázka grafické úpravy)
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Představená základní témata výukového materiálu (Obr. 3–5 – logo/logotyp, 

plakát, časopis) skrze vizuální podobu, blíže prezentuje myšlenku procházení – 

pomocí jednotlivých úkolů (graficky zobrazené a interaktivně vyznačené body na 

cestě) žákům předkládají impulsy k hledání, rozhodování a zároveň jim nabízejí 

(pomocí přítomných odkazů) možnost vztáhnout své odpovědi směrem k součas-

né vizuální produkci či se dozvědět podrobnější informace. Součástí se stává sezná-

mení se s grafickými studii a jejich tvorbou, webovými stránkami, které nabízejí 

vhodnou inspiraci pro dané téma (např. Studio Najbrt, webová stránka obchodu 

Terryho ponožky či webová stránka databáze alternativních časopisů nesoucí název 

BigMag.).

Zpětnou vazbou se stávají kontrolní otázky, které se objevují na konci každého 

tématu, a při jejich úspěšném splnění žákovi zároveň poskytují jedinou variantu 

dalšího pohybu ve výukovém materiálu (tři nabídky cest, z nichž jen jedna je správ-

ná).

Obr. 6 Závěrečná část, která naznačuje postavení výukového materiálu jako impulsu pro vlastní aktivní vnímání 
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Z hlediska obsahu jsou úkoly ve všech vybraných tématech co nejvíce vztahovány 

k vnímání protikladů, ve vztahu kvality a kvantity (tedy oblasti profesionálního  

a kvalitního zpracování vůči masovému přístupu). Na příkladu, který je uveden 

níže (viz s. 98 obr. 7), se rozpracované úkoly pohybují v rovině vnímání kvalitního 

loga v provázanosti vizuální a písemné představy, zároveň se jeden z úkolů snaží 

žákům předestřít na příkladech rozdílnost mezi kvalitním přístupem a přístupem 

bez zjevného odkazu k respektování pravidel dobrého loga. 

Kontrolní otázka je zde položena v souvislosti s logem České republiky a záro-

veň je vztažena k oblasti grafického designu a přímého odkazu na autory (Studio 

Side2) a použití loga jako prezentace ČR. Což zahrnuje nejen odpověď a možnost 

postoupit výukovým materiálem dále, ale také nabídnout žákovi variantu dozvědět 

se více informací, rozšířit si pole působení tématu o další dimenzi.

ZÁVĚR

V závěru lze říci, že celkový vývoj interaktivního materiálu byl součástí 

snahy o aktivní zapojení žáků do vnímání vizuální komunikace. Cel-

ková koncepce, jak po stránce obsahové, tak i po stránce vizuální, však 

není ohraničenou oblastí, jež by nyní byla konečnou, definitivní odpo-

vědí bez možnosti budoucího variování a možného dalšího rozvíjení. 

V současnosti prezentuje určitý pohled vzhledem k tématu diplo-

mové práce, ale zároveň se stává inspirací pro budoucí možnost rozšířit 

témata a prohloubit celkovou koncepci.

Možnost vyzkoušet si tvorbu interaktivního výukového materiálu, od 

návrhu, přes vlastní realizaci a současný výsledek, se pro mě stalo velice 

důležitou zkušenosti. Ať již v oblasti rozvoje dovedností v grafických 

editorech Adobe InDesign a Adobe Acrobat Pro, tak po stránce obsaho-

vé.  
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Pro bližší představu je zde uvedeno rozpracování tématu loga, logotypu, které 

reprezentuje koncepci dalších témat ve výukovém materiálu.

Obr. 7 Rozpracování  témat 
(ukázka na tématu logo, 

logotyp)
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TEXTOVÉ PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

PŘÍLOHA 3

CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU – 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

PŘÍLOHA 2 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO OBORU 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
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NEVILLE BRODY A JEHO TVORBA

Obr. 2 CD skupiny Cabaret Voltaire (Microphonies), 1984

Obr. 1 Časopis The Face 1993/94 / grafická úprava, 1983

Obr. 3 Písmo One, 1979 Obr. 4 Logo Post, 1987



NEJMLADŠÍ GENERACE

Obr. 1 Žaneta Drgová: písmo Periphery

Obr. 2 Anežka Cieglerová: písmo Mikrob

Obr. 3 Denisa Kokošková: písmo Trysk
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