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Anotace: Nachlingerová, J.: Ilustrace v české knize pro děti. Obraz zvířete /Diplomová práce/ Praha2010 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, počet stran 65
Hlavním tématem této diplomové práce jsou ilustrace v české knize pro děti  se  zaměřenímna obraz zvířete v ilustracích, ale i v literárních textech. Práce nachází různé způsobyzobrazení zvířat v rámci obecných ilustrátorských přístupů, zastavuje se u vybranýchzásadních představitelů české ilustrace.  Pohlíží  na současnou produkci knih pro děti v jejíchpozitivních  i negativních aspektech, sleduje jak snahy v péči o krásnou knihu, tak inehodnotnou produkci spojenou s nezodpovědností vůči dětskému čtenáři. Na pozadípozoruhodných knih o zvířatech mapuje současné ilustrátory usilující o výtvarně náročnouilustraci.
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Annotation: Nachlingerová, J.: Illustration in Czech children's books. Animal's picture  /Thesis/ Praha2010 Charles university, Pedagogical faculty, department of art, number of pages 65
The illustrations in Czech book for children with concentration to picture of animal inillustration and literary texts create main subject of this Thesis. The work finds out variousmethods of animal illustrations within general illustrator approaches, it gets around ofselected principal representatives of the Czech illustration. It looks at current production ofbooks for children in their positive and negative aspects, it follows the efforts to look after the“belles-lettres” as well as unvalued production connected with irresponsibility towards thechildren´s readers. It maps, on the background of magnificent books about animals, thecurrent illustrators trying to present creatively ambitious illustration.
Key words: illustration, animal, role of the animal in children´s book, anthropomorphism,illustrative attitude, principal representatives of the Czech illustration, book, currentproduction of children´s books, “belle-lettre”, kitsch, publishing house, current illustrators
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ÚVOD
Kniha je takové malé muzeum pro slovo a obraz. (Květa Pacovská)
Kniha uchovává duchovní odkaz, ale přitom je hmatatelným předmětem s estetickýmikvalitami. Jsem velkým obdivovatelem umělecké ilustrace a krásné knihy, obzvláště krásnéknihy pro děti, které si  ilustrace přímo vyžadují, mě asi nikdy nepřestanou okouzlovat. Knihu pro děti vnímám jako kulturní hodnotu, o kterou je třeba pečovat. Je zřejmé, žeknihy, se kterými se dítě setkává mají vliv na jeho citový, rozumový a estetický vývoj, proto jevýsostně důležité k takovým knihách přistupovat s uvědoměním a nejvyšší  mírouzodpovědnosti.Zatímco knihy uchovávají  moudrost lidstva,  ve zvířatech se skrývá moudrost přírody. Svět zvířat je fascinující pro  svou jinakost, tajemnost  a rozmanitost. Vždy mě poutalazobrazení zvířat v knihách i uměleckých dílech.  Fyzický vzhled zvířat, divoké zvířecí formy,nabízí velké výrazové možnosti, zvířata jsou silným inspiračním zdrojem v umění a literatuře.Zvíře má v literatuře pro děti velké zastoupení. Rozhodla jsem se  dvě, mně blízká, témata
kniha pro  děti  a zvíře spojit v jedno.  Ve své práci upřednostňuji hledisko výtvarného zpracování knihy,  hledisko literární jevšak také  přítomno, a sice v obecném pojednání o roli zvířete v literatuře pro děti a vkomentářích konkrétních knih. Z hlediska výtvarného se zaměřím na  způsoby zobrazování vrámci ilustrátorských přístupů na základě konkrétních ilustrací s motivem zvířete, zastavímse u některých významných a zásadních představitelů naší minulé ilustrační a knižní tvorby.Dále se pokusím  o zhodnocení současné situace knižní produkce pro děti a nalezeníosobností, především z řad současných mladých a nadějných ilustrátorů, zastupujícíchvýtvarně náročnou a neotřelou ilustraci na pozadí současných knih o zvířatech. V didaktické části předložím výtvarné náměty vycházející z problematiky ilustrace aobrazu zvířete, které lze využít ve výuce výtvarné výchovy.
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1.  ROLE ZVÍŘETE V DĚTSKÉ KNIZE
Svět zvířat má ke světu dětí velmi blízko, děti jsou se světem zvířat propojeny od nejranějšíhověku. Je pro ně přirozená potřeba mít zvířecího kamaráda, setkávání se zvířaty v nichzanechává pozitivní emocionální stopu.  

Vztah k živé přírodě je u dítěte zvlášť srdečný a plný sympatií; je to vztah rovného s rovným, dítě si

dosud neosvojilo postoj dospělých, v němž „já a svět“ jsou rozdvojeny, dokonce i pokud jde o naše nejbližší

příbuzné, zvířata. Dítě se cítí spojeno se zvířaty zvláštním poutem a většinou se teprve musí učit strachu

alespoň před některými z nich.1 Prostřednictvím zvířat se děti učí poznávat svět, napodobováním zvířecích zvuků se učímluvit, zvířata jsou vůbec první literární hrdinové, se kterými se potkávajíZvíře je pevnou tematickou součástí literatury pro děti a mládež. Pro spisovatele ivýtvarníka otevírá svět zvířat široký prostor možností zobrazení a sdělení, zatímco člověk vesvých nejcharakterističtějších rysech zůstává podobný člověku, zvířata jsou tak rozličná, jsounositeli nejrůznějších podob, vlastností a schopností, příroda na nich ukazuje svou schopnostutvářet nevyčerpatelné možnosti tvarů a barev. Tato skutečnost předestírá před tvůrce knihširoké pole působnosti, zvláště v oblasti knih pro malé děti, které si svět teprve ohmatávají a zpříběhů zvířat poznávají základní skutečnosti  a principy skutečného (lidského) světa.
1.1  POLIDŠTĚNÍ
Většinovým přístupem k zobrazení zvířete v literatuře pro děti (mám-li na mysli literaturukrásnou a pomíjím-li literaturu faktu, naučnou, encyklopedie apod.)  je polidštění.Svět lidský a svět zvířecí se neustále prolíná  a prostupuje, v umění, literatuře iběžném životě  vznikají paralely, parafráze, přirovnání a připodobňování mezi zvířetem ačlověkem, polidštění se v průběhu kulturní historie lidstva stalo  zcela samozřejmýmposuzováním zvířete.  Člověk a zvíře jsou si podobné základními znaky, mají hlavu, končetiny,dvě oči, míra vizuální odlišnosti vzezření člověka a konkrétního zvířete však nabízí širokouškálu výrazových možností a podob  antropomorfních zvířat. Určitým fyzickým tvarůmzvířecích  těl přisuzujeme  určité psychické charakteristiky, projekcí zvířecí podoby na člověkavznikají asociace vnějšího tvaru s vnitřním obsahem. 
1 UŽDIL, J.: Čáry, klikyháky, paňáci a auta, SPN, Praha 1980. s. 32
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Zvířata jsou v literatuře pro děti  pojímána jakohrdinové, jež nesou lidské znaky, fyziologické i psychologické,což se samozřejmě promítá i do výtvarného doprovodu textu.Zvířatům je přisuzována lidská anatomie, držení těla, činnosti,předměty a oblečení, zvířata  se stávají bytostmi myslícími,jednajícími a  komunikujícími.  Literatura pro děti je prostorplný fantazie, prostor, kde je vše možné, zvířata jsou v dětskéliteratuře polidšťována se samozřejmostí,  není třeba se tomudivit,  ani batoleti nepřipadá nijak výjimečné, když zvířátkajednají jako lidé. Skrze zvířata jsou dětem zprostředkoványkladné hodnoty, nesou mravoučné poslání, představují kladnéi záporné charaktery, ve zvířecích kolektivech se projevují kamarádské vztahy, obětavost,statečnost i sobectví a nenávist.  Na světě je nespočítatelně druhů zvířat,  mají tolik podob, jsou malá, velká, divoká, zlá,přítulná, vzteklá, černá, barevná, měkká, slizká, rychlá, pomalá, mají zkrátka nesčetnévlastnosti, díky nimž lze metaforicky vyjádřit ledacos, co se týká světa lidí. Příběhy zvířat v krásné literatuře jsou tedy často paralelou ke světu lidí. Nejlépe totodemonstruje bajka, žánr, jehož příběh nesoucí morální poselství, je závislý na přítomnostiantropomorfizovaných zvířat majících typické lidské povahové vlastnosti a plnící  ustálenérole (lstivá liška, pracovitý mravenec, panovačný lev, mírný beránek).  Zvířata se objevují v pohádkách, kde mimo schopností lidských nabývají i schopnostíkouzelných, vystupují jako rádci a pomocníci  i jako škůdci. Pohádka se zvířecím hrdinou jakojeden z typů pohádek je hojně rozšířená v oblasti pohádky autorské, která dala vzniknoutnezapomenutelným hrdinům jako Ferda Mravenec, kocour Mikeš, Maxipes Fík, kteří se  staliikonami dětského světa. Legendární zvířecí hrdiny v Povídání o pejskovi a kočičce vytvořil JosefČapek, pro něhož  a pro jeho příběhy byl svět dětí a zvířecích personifikací prostorem křehkosti, kterou se

svým bratrem nazýval člověčinou, což také dává jejich pohádkám přídech klasické pohádkové morality.2Příběhy zvířecích hrdinů v autorských pohádkách často reflektují životní realitu z dětskéhopohledu,  stávají se personifikací dětství, krásným příkladem takového pojetí jsou autorsképohádky Daisy Mrázkové, o jejímž díle bude řeč dále (viz. kap 2.4.1). Dětský svět a svět zvířecíse vydělují od světa dospělých a mají tudíž k sobě velmi blízko.Nepřehlédnutelně často je zvíře zastoupené v nonsensové poezii. Žánr založený nakomice nemožného charakterizuje uvolněná  fantazie, porušující princip pravděpodobnosti
2 ROUS, J.: Příběh ilustrace in 60 let na křídlech Albatrosu, Albatros media, Praha 2009.

(katalog výstavy)
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podle zásady nic není nemožné a všechno je naopak, hravost i směřování  k logickémurozvíjení nesmyslu. Nesmysl není planý, samoúčelný, nýbrž jak krásně vyjádřil E. Frynta jde o
nesmysl smyslem naplněný. Nonsens, právě, aby byl smysluplný, aby vyvolával údiv a pěstovaldětskou představivost a logický postřeh, klade velké nároky na důvtip a nápaditost spisovatelei výtvarníka. Domnívám se, že právě svět zvířat pro svou mnohost a rozmanitost poskytujeautorovi široký prostor pro uplatnění vtipu a nápadu, k realizaci jazykové i situační komiky.Komická personifikace zvířat je častým druhem realizované metafory a zdrojem humoru vnonsensu.  Zvířata figurují i ve  stěžejním díle české nonsensové literatury pro děti Písničkách

bez muziky Emanuela Frynty.Zvířecí tvorové jsou hlavním tématem současného představitele nonsensu v dětskéknižní tvorbě Petra Nikla, který do zvířecí tematiky přináší nový rozměr, fantazijně rozvádítvořivost přírody a oživuje podivínské, fantastické tvory.
1.2 ZVÍŘE, KTERÉ ZŮSTÁVÁ ZVÍŘETEM
Zvíře, které zůstává ve své přirozenosti, tedy nepřebírá žádné atributy lidství, je pevnousoučástí přírody, se objevuje zejména  v literatuře dobrodružné, kde je obdivováno prohouževnatost, odvahu, neschopnost falše apod. Zvířata, které zůstávají sama sebou, se objevujíi v jiných žánrech, hojně třeba v pohádkách, pokud ale nemají vlastnosti lidí, nemohou jednata nemají tudíž schopnost stát se literárním hrdinou a zastávají pak jenom podružnou roli.   
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2. ZPŮSOBY ZOBRAZENÍ ZVÍŘAT V DĚTSKÉ KNIZE
Zobrazení zvířete z hlediska výtvarného vyjádření se  odvíjí od tematického ztvárnění zvířetev textu, ale také od ilustrátorského přístupu.  Ilustrátoři otevírají k obrazu v knize různé  přístupy, hledají a nalézají rozličnézpůsoby vyjádření, a dalo by se říci, že takových přístupů je nekonečné množství, některévýtvarné projevy ale mají výrazné společné znaky a dochází k jejich typizaci, mluví se oilustrátorských typech. Záleží na tom, jaký vztah mezi textem a obrazem ilustrátor vytvoří,text do velké míry předurčuje práci výtvarníka. V ideálním případě se text a ilustrace doplňují,tzn. nekonkurují si, nestojí vedle sebe. Na způsob výtvarného vyjádření má vliv, zda ilustrátorchce „pouze“ popisovat nebo oživovat, dokreslovat, přinášet nové pohledy, napovídat apod.Ilustrátorský přístup je závislý od toho, zda ilustrátor chce býti objektivním průvodcem nebonezaujatým prostředníkem, zda chce vystihnout dějovou složku nebo evokovat atmosféru, zdase svým obrazem vyjadřuje v nápovědích nebo klade důraz na děj, scénu  a objektivní obsah,staví-li například emociální působivost barvy proti kresebnosti. Na základě těchto indicií serozlišuje zejména ilustrátorský typ lyrický a epický.Ilustrátorské přístupy jsem hledala na pozadí ilustrací zvířat. Pomocným vodítkem vhledání různých  způsobů zobrazení zvířat mi byly základní protiklady, které lze na poliilustrace vymezit, a sice - iluze x náznak, děj x atmosféra,  spontánnost x racionálnost.Mezi protiklady fungují další vztahy, děj úzce souvisí s iluzí  a scénou, atmosféra spíše snáznakem,  spontánní projev se může promítnout jak v iluzivní tak v náznakové ilustraciapod., k tomu všemu lze ještě přimíchat specifika jako humor, expresivita, souvislosti sdětským výtvarným projevem, navíc v práci jedné tvůrčí osobnosti se zpravidla střídají akombinují různé postupy a přístupy.  Zkrátka není to s určováním ilustrátorských přístupůjednoduché ani jednoznačné. Také není mým cílem roztřídit komplexně všechny ilustrace,rozházet je do škatulek, pouze bych chtěla poukázat na některé přístupy na základě prácekonkrétních osobností, konkrétních ilustrací zvířat, které representují jistý princip vzobrazování na základě společných znaků, přičemž jsem hledala ukázky výtvarně hodnotné aneotřelé od významných tvůrců ilustrace v české knize pro děti.
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2.1 ILUZE
Přístup vycházející z realistické tradice popisuje děj, zobrazuje scénu, ilustrace chce býtotiskem skutečnosti, ač skutečnosti vzniklé ve fantazii spisovatele, základním principem jeiluze, obraz má prostorovou hloubku, scéna se vykazuje komplexností, zobrazením do detailů,snaží se o výtvarný přepis skutečnosti.
2.1.1 Zdeněk Burian (1905-1981)Tradiční koncepci dějové ilustrace až ve vypjatě popisném pojetínacházíme v díle Zdeňka Buriana, výtvarný doprovod je názornoukonkretizací textu, je odrazem reálné pravděpodobné skutečnosti,výsledkem je dokonalá iluze  a hodnověrnost scény, zvířata jsouzachycena až veristicky přesně bez deformace a stylizace. Burianovýmilustracím není upírána umělecká hodnota a nelze si nepovšimnouttechnické dokonalosti, věrohodnosti a věcné správnosti postavené napečlivosti ilustrační přípravy, schopnosti vidění reálného v tušeném. Přesto tento přístupnepovažuji za natolik přínosný, objevný,  hledající jako jiné, které jsou oproti řemeslnédokonalosti postaveny na uplatnění originálního výtvarného výrazu, užití metafory, výtvarnézkratky a vtipu.Burianova knižní tvorba je těsně spjata s žánrem dobrodružné literatury. Žánrvšeobecně považovaný za nenáročné, oddechové čtivo,  až na ojedinělé případy ucházelpozornosti významných ilustrátorů, a více než  jiné žánry se nechal spoutat stereotypem akonvencí, zálibě čtenářů v napínavém a rušném ději vyhovuje i epičnost a popisnost ilustrace,zdůraznění děje a detailní prokreslení prostředí se staly takřka neměnnými principy vilustraci dobrodružné literatury. Stereotypnost dokazuje  i práce Zdeňka Buriana, který na svédlouhé cestě ilustrační tvorby nikdy neučinil krok stranou ze svého obvyklého způsobuvyjádření. 
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2.1.2 Markéta Prachatická (1953)
Realistický přístup se odráží v ilustracích MarkétyPrachatické, ilustrátorka však nezobrazuje však, zvířecípostavy klade volně na bílou plochu papíru, iluze tkví vrespektování skutečnosti, reálných proporcí a tvarů, vesnaze zachytit precizní přesnou kresbou prostorovost  aanatomické zákonitosti skutečných zvířat, což v jejímpřípadě nevylučuje výrazný individuální výtvarný rukopisa jistou míru stylizace. Iluzivní nápodoba skutečnosti neníovšem jediným principem v tvorbě Markéty Prachatické,staví vedle sebe přenou kresbu s jemnou šrafurou vedlejednoduché lineární formy  využívající výtvarné zkratky.

Markéta Prachatická, narozená  roku 1953 v Praze, patří mezi významné ilustrátory uznávanéi na mezinárodní úrovni, spolupracuje mimo jiné s londýnskými nakladatelstvími VikingKestrel a Faber a Faber. Nebylo jí sice umožněno odborné výtvarné vzdělání, výtvarnédovednosti mohla však nabýt u svého otce Stanislava Kolíbala. Svou ilustrační dráhu započalaz vlastního popudu, když si sama uložila za úkol práci na ilustračních cyklech ke klasickýmdílům dětské literatury, zejména ke Carrollově Alence v kraji divů a za zrcadlem. Právěneobvyklé ilustrace, které rafinovaně vystihují nonsesový charakter textu díla, jež svýmiilustracemi doprovodilo mnoho jiných umělců, přineslo M. Prachatické uznání i věhlas.Ilustrační cyklus k Alence tvoří třicet celostranných velkoformátových ilustrací  vytvořenýchkresbou propiskou, v nich se v členité kompozici střídají hustě šrafované plochy s bílýmimísty a detailní až realisticky obrazná kresba s  nápověďmi v obrysové lince, tímto způsobemjsou ilustrace naplněny napětím a nejednotvárností, přesto díky nenapodobitelné výtvarnéřeči autorky působí jemně a půvabně, korespondují se snovou atmosférou textu.   Ve své práci dává Markéta Prachatická  přednost   textům imaginativního zaměření, zděl v nichž mají hlavní slovo zvířata to jsou např. Písničky bez muziky Emanuela Frynty či Moje

zvířata  od Mileny Lukešové. V roce 2001 vyšla v bibliofilském nakladatelství Aulos ZdeňkaKřenka pozoruhodná krásná kniha Tlachapoud  L. Carrolla s šesti lepty Markéty Prachatické.
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2.1.2.1 Moje zvířata  (Milena Lukešová, 1983)Knížka Moje Zvířata je bohatě ilustrovaná sbírkabásní o zvířatech  pro malé děti.Její autorka Milena Lukešová se hlásí  k odkazuKorněje Čukovského,  jednoduché básně s pevnýmrýmem se vyznačují konkrétností a prostotou, přestose v nich realita mísí s fantastičností, básně mluví orozličných zvířatech domácích i divokých, zdejších i exotických, o nosorožci   i  housence.Zvířata zažívají civilní i netradiční zážitky, podobně jako lidé.Do knihy se vstupuje jako do domečku, který je naznačen geometricky úspornoujednoduchou ale výmluvnou formou a dál už se rozehrává bohatý obrazový svět zvířat, kterýmprochází malá dětská hrdinka. Téměř každá báseň mluví pouze o jednom zvířeti, ilustrace  alemají místo  i pro složité kompozice, které umožňují potkávání rozličných zvířat, jak todokazuje třeba obraz želvy na jejímž krunýři se shromáždili všichni zvířecí hrdinové. Zvířataprocházejí knihou, vracejí se, jedna ilustrace plynule přechází do druhé. Zvířata, často nesoucílidské znaky, jsou vyobrazena s realistickou věrohodností,  s iluzí trojrozměrnosti, precizníkultivovanou kresbou  jemnými šrafurami i hravou stylizací  až k jednoduché linii. Obaprincipy se často setkávají v jednom motivu nebo na jedné straně či dvoustraně, tento postupspolu s kontrastem černobílého zpracování a barevných zásahů a střídáním obrazůjednotlivých motivů se složitějšími kompozicemi vylučuje fádnost a jednolitost. Do ilustracívstupuje barva, což v práci Markéty Prachatické není příliš obvyklé, barevné sekvence sestřídají s klasickou jemnou černobílou kresbou. Barva  upozorňuje na některé detaily,zvýrazňuje některé celky a celkově oživuje visuální ráz knihy. Kvalitní obrazovou část knihy ještě umocňuje promyšlená koncepce, jež je výsledkemspolupráce otce a dcery, knihu graficky upravil Stanislav Kolíbal, a tak typografie zcela souznís ilustracemi.
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2.2 NÁZNAKV podstatě protikladným přístupem k názorně popisné ilustraci je přístup, který staví nanáznaku a výtvarné zkratce, ilustrace nepopisuje, nýbrž napovídá, dítěti je dán mnohem většíprostor k dotváření, aktivizuje jeho fantazii. 
2.2.1 Josef Čapek (1887-1945) Jako jeden z prvních směřoval k zjednodušení azkratce ve výtvarném doprovodu dětské knihyJosef Čapek, dokázal, že úsporná forma může býtúčinnější a výmluvnější než propracovanápopisná ilustrace, čímž velmi obohatil dětskouilustraci a rozšířil její možnosti.

Jako moderní umělec řešil Čapek avantgardně i

výtvarnou podobu dětské knihy . Jeho výtvarný výraz

byl oproštěný, rušil prostorovou scénu, soustřeďoval se

na postavy, zvířátka a věci, jež hrály v textu důležitou

úlohu, podával je ve výtvarné zkratce bez náznaku

popisu, podobné spíše znaku, a řadil je vedle sebe třeba

zcela volně, jak je to ostatně blízké i samotné dětské

kresbě. Netradičnost jeho postupu kupodivu nenarazila

ani zpočátku na nepochopení; Povídání o pejskovi a

kočičce i ostatní knížky s jeho ilustracemi vyšly v celé

řadě reedic a jsou dodnes dětmi velmi oblíbené 3 

Josef Čapek, jako jedna z nejvýraznějších  postav předválečné avantgardy, zásadně ovlivnil aobohatil české výtvarné umění i celou domácí kulturní historii. Tvůrčí práce dík renesančnívšestranosti zahrnuje široké pole činností, J. Čapek byl významným malířem, scénografem,intenzivně se věnoval ilustraci, karikatuře, typografii a  knižní grafice, neméně důležitá je paktvorba literární, která jde s tou výtvarnou ruku v ruce. Dětské literární a ilustrační tvorbě sezačíná věnovat kolem roku 1928, pobídkou a inspirací mu byla vlastní dcerka Alenka. Témadětství je důležitým momentem v Čapkově tvorbě, obdiv k dětskému vnímání světa i odbornýzájem o dětský výtvarný projev ho dovedli k Povídání o pejskovi a kočičce, knize obdivovanémnoha generacemi. 
3STEHLÍKOVÁ, B.: Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Albatros,  Praha 1984. s.113-114
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2.2.1.1 Pejsek a kočička (autorská kniha, 1929)Svou nejznámější knihu pro děti napsal Josef Čapek v roce 1929 pro svou dcerku Alenku.
Povídání o pejskovi a kočičce s podtitulem Jak spolu hospodařili a ještě  o všelijakých jiných

věcech, se stalo základním dílem české literatury pro děti a mládež.  Čapek  v něm vytvořilnový typ umělé pohádky se zvířecím hrdinou, jejímiž hlavními postavami jsou polidštěnádomácí zvířátka, ale bez kouzelných rekvizit.  Pejsek s kočičkou a ostatní hrdinové knížky zpodobňují chování, jednání a vztahysoučasných lidí. Hrdinové žijí samostatně ve svém domečku a hospodaří spolu jako dospělílidé, avšak svým vnitřním založením jsou mnohem více dětmi, nežli dospělými. K dětem sepřipodobňují hravostí, naivitou a nezbedností,  bohatou představivostí a fantazií, smyslem prohumor. K dospělému světu pejsek a kočička přistupují se stejnou naivitou jako by k němupřistupovaly děti, v tomto smyslu příběhy o pejskovi a kočičce dokonale vystihují dětskéchápaní světa.Protikladná zvířecí podoba hrdinů se promítá do jejich rolí,  zatímco kočička zastáváfunkci ženy, pejsek  zpodobňuje muže. Podání pejska a kočičky jako partnerského páru, který,přes svou protikladnost a obecně přijímanou představu o nesnášenlivosti mezi psi a kočkami,je vzornou ukázkou tolerance, ohleduplnosti a lásky, je vlastně rafinovaným způsobemsdělený výchovný vzkaz o toleranci a solidaritě. Pojetí pejska a kočičky jako partnerskéhopáru je i zdrojem humoru, například když při mytí pejsek zastupuje kartáč zatímco kočičkajemný ručník i lehké ironie, kdy kočička jako ženská má nakonec vždycky  pravdu.  Čapkovovyprávění je plné laskavého humoru i půvabných nesmyslů.
2.2.2 Stanislav Kolíbal (1925) Náznak jako princip v ilustraci se plněuplatnil a rozvinul v progresivních 60.letech, na konci 50. let ho předznamenalStanislav Kolíbal. Předzvěstí zlatýchšedesátých se staly dvě pohádkové knihy

První a Druhý strom pohádek z roku 1958 a59, v nichž umělec svým novým přístupempředznamenal významnou proměnuilustrace v dětské knize.Kolíbal kladedůraz na emociální vyznění, na detail
18

První strom pohádek (1958)



místo scény, pracuje  s čistými výtvarnými prostředky, barvou a  linií, do textu vlamujeprůhledy, barevné čtverce zachycující fragmenty reality,  kresby jsou mnohdy stylizovány až kjednoduchým  znakům. Úsporností výtvarné formy, zaměřením na detail a jeho začleněním dotypografie proti komplexnímu zobrazení scény otevřel prostor pro aktivizaci  dětskéhočtenáře.  
2.2.3 Květa Pacovská (1928) Čistá, jednoduchá forma, geometrická hravost,práce se znakem a grafičnost jsou dominantnímiprincipy ve výtvarné práci Květy Pacovské.  Srafinovaným použitím minima výtvarnýchprostředků dociluje předmětného, trojrozměrnéhoobrazu zvířete, mající i emocionální kvality.

Zcela zvláštní, nekonvenční místo na poli knižnítvorby pro děti, a to i na světové úrovni, zaujímámalířka, grafička, sochařka a ilustrátorka KvětaPacovská.  Za svou ilustrační práci a tvorbuexperimentálních autorských knih získala řaduocenění po celém světě, včetně Ceny HanseChristiana Andersena (1992)VŠUP v Praze absolvovala v roce 1952, obormonumentální malba u Emila Filly. Ilustrátorsképráci se věnuje od 60.let, je jednou z mála českých

osobností, která tvůrčího ducha progresivních šedesátých

let přenáší do současnosti  (a posouvá ho dále!) 4Knihyměly pro Květu Pacovskou od dětství veliké kouzlo, kniha je, jak autorka říká, první galerií,kterou dítě navštíví. Výtvarný styl Květy Pacovské je velmi osobitý a bohatě rozrůzněný, vyznačuje sepředevším grafičností, jasnou linkou, kultivovaností a kreslířskou kulturou, hledáním účinné,racionální formy a plošnou redukcí, vytříbeným barevným cítěním. Často pracuje  s detailem,s vazbou ilustrace na typografii.  Důležitou roli hraje barva, kterou Pacovská chápe jako
4HÁBOVÁ, K.: Ilustrace pro děti. Nová vlna šedesátých let – inspirace pro současnost? Praha 2008

(Diplomová  práce)  s. 15

19

Un livre pour toi ( 2004) Trojrozměrná autorská
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nositelku emocionální hodnoty. 
2.2.4.Milan Grygar (1926) Milan Grygar je velmi významná postava na poli českéhografického designu.  Jako typograf spolupracoval namnohých knihách také se svou ženou Květou Pacovskou.Jako ilustrátor dětských knih není příliš znám, mne alezaujala a okouzlila  jedna drobná knížka, titul Kdo si se

mnou bude hrát  (1981) Jiřího Žáčka, jejíž ilustrace jsouhodnotným příkladem náznakového principu. Ilustracetéto knihy se vyznačují elementárním prostýmpřístupem, geometričností, plošností, jistě vedenouvýraznou linií,  není v nich ani náznak scény, promlouvají pouze jednotlivé objekty, řazenéprostě vedle sebe,  až ke znaku stylizované tvary připomínají svět dětských hraček.
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2.3. DĚJ X ATMOSFÉRA
Na základě vztahu textu a ilustrace se vymezil  rozdíl  mezi ilustracemi, které posilujísyžetovou linii textu, vyprávěcí kvality, dějový obsah, názornost a ilustracemi evokující náladutextu sledující asociativní záměr a emocionálnost ilustrací. Je zřejmé, že dějové ilustracevycházejí spíše z popisně obsahového pojetí výtvarného vyjádření, evokaci atmosféry pomáháemocionální působení barvy, náznak a výtvarná metafora.Ilustrace od svých počátků vychází z realistické linie. Postupně se zbavovala popisnérealistické vázanosti,  s tím jak sílil požadavek individuálního výtvarného výrazu aexperimentu, který je přirozenou nutností  vývoje. Zejména v 60. letech se proti ilustrativnostipostavila výtvarnost.Názor, že ilustrace omezující se na názorný popisný doprovod přeceňující noetickoufunkci vlastně brzdí vnímací schopnosti dětí, vyřkl již Jiří Trnka:
 Není již celá pravda, že dítě musí dostat epický obrázek, který mu je jasný      

na první pohled, a nic více. Děti mají schopnost vnímat daleko citlivěji než dospělí, a hlavně jejich cit není

svázán žádnými zkušenostmi. Je proto úlohou, aby tyto první zkušenosti byly jak možno hodnotné. Ovzduší

a nálada obrázku je dětmi vždy okamžitě cítěna, i když ji nedovedou zařadit nebo vysvětlit.5 Přechod od epičnosti k lyrismu,  zdůraznění rysů expresivních, snaha o vystihnutíemocionálního ovzduší textu, se výrazně projevil v 60. letech, kdy se vydělil silný lyrickýproud.
2.3.1. Jiří Trnka (1912-1969)Epikem a zároveň lyrikem byl ve své ilustrátorské práci Jiří Trnka.Základem ukázkové ilustrace z Broučků,  je sice dějový motiv, vesvém osobitém  malířském projevu dokázal Trnka zachytitsnovou atmosféru okamžiku mezi dnem a nocí.

Do ilustrace vstoupil na sklonku 30. let. a významně zasáhl domoderní  ilustrace pro děti, v mnohém ovlivnil a předznamenalsměřování české ilustrace k lyrismu. Dílo Jiřího Trnky jevšestranné a rozsáhlé, ve své výtvarné práci skloubil film ailustraci, scénografii, malířství i sochařství, zvlášť významnémísto v umělcově díle zaujímá loutkový film, Trnkův  loutkářský rukopis se promítl i do jeho
5 Trnka, J. in STEHLÍKOVÁ, B.: Cesty české ilustrace v knize pro děti a mládež. Albatros,

Praha 1984. s. 55
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ilustrací, zvláště ve vyobrazení postav je mnohdy zřetelná proporčnost a vzhled loutek.Trnkův rukopis je velmi osobitý a jasně rozpoznatelný, přestože je pro jeho ilustrátorskoutvorbu  typická různorodost přístupů, ke každé knížce přistupoval velmi zodpovědně a vždyhledal  nový klíč ke konkrétní látce. V ilustraci využíval velké množství technik, kresebných,grafických i malířských. V jeho ilustracích můžeme objevit malebnost, snovost, narativnost,lyrismus, imaginativnost i humor a hravost.Trnka zemřel předčasně, při svém obrovském pracovním nasazení však stihl ilustrovatmnoho knih širokého tematického záběru, ať již to jsou pohádkové soubory či poezie pronejmenší děti. Již  první dětská knížka s Trnkovým výtvarným doprovodem   Míša kulička v

rodném lese (1939) způsobila rozruch, na základě textu Josefa Menzela vytvořil Trnka hrdinudobráckého vzezření, který okouzluje svou nevtíravou roztomilostí. Význačným počinem na poli knih o zvířatech  jak v rámci literatury, tak v rámciilustrace, jsou Karafiátovi Broučci, autorská pohádka evangelického faráře se řadí keklasickým hodnotám české literatury pro děti a mládež. Před Trnkou se tomuto dílu dostaloilustračního doprovodu V. Preissiga (1903) či O. Sekory (konec 30. let.),  titul teprve s Trnkovými

obrazovými metamorfózami získal svůj široký celonárodní ohlas.6  Antropomorfizované výjevy zmikrosvěta světlušek  jsou zde zasazeny do idylické venkovské domácnosti, koloběhu přírody ido kontextu lidského světa. Zástupci hmyzí říše  jsou polidštěny s důsledností, jejich zvířecíznaky se takřka vytratily, brouček má podobu kloučka  s krovkami na zádech. Od světa lidí jeodlišuje jejich noční život a pobývání v mikrosvětě přírody, což zároveň dodává pohádce nazvláštnosti a působivosti. Trnkovy ilustrace jsou ukázkou prolínání epického a lyrickéhopřístupu. Narativnost a množství dějových výjevů je prostoupeno noční tajemnou atmosférou,Trnkův typický malířský projev pohlcuje kresbu uvnitř.Zastavím se ještě u jedné výjimečné knížky Jiřího Trnky, je to první a posledníautorská knížka tohoto umělce. 
2.3.1.1 Zahrada  (autorská kniha, 1962)Tuto knihu Trnka napsal a ilustroval na počátku 60. let na počest svých padesátin. Zahradasice nepojednává výhradně a pouze o zvířatech, ale zvířecí hrdinové jsou zde rovnocennýmipartnery hrdinům dětským, svět dětí a svět zvířat se prolíná. Pět kluků vstoupí do starézarostlé zahrady s kouzelnou atmosférou, je to uzavřený svět, kde dětská fantasie se stáváskutečností, je protikladem k civilnímu světu kolem. Kluci se v zahradě potkávají se starýmkocourem, zahradním trpaslíkem, velrybou či mouchou, se psi, kteří za úplňku chodí na psí
6 AUGUSTIN, L.H.: Jiří Trnka. Academia, Praha 2002.  s.82
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víno. V jejich životech se objeví  také pětice slonů, kteřívystupují v roli jejich ochránců. Zvířata jsou polidštěna a věciožívají, zvířata promlouvají lidskou řečí, jezdí na koloběžce,čtou časopisy, hrají divadlo, vyprávějí vlastní povídky; majísvé charaktery. Kocour je rozmrzelý a zlomyslný, velryba jemoudrá z nekonečného čtení časopisů, ale její moudrost jejaksi samoúčelná, k čemu jí může být vědomost, že je nutno seřadit za sebou 389 395 222 189pšeničných zrn, abychom dosáhli vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem? Moucha je sice hloupá,ale její sebevědomí jí neustále ujišťuje o její nezměrné moudrosti a genialitě, ve slonech sesnoubí jejich fyzická síla a velikost (oproti drobnosti a zranitelnosti malých kluků) sdobromyslností, z čehož vyplývá jejich snaha pomáhat a ochraňovat.Kniha mne zaujala jako celek,  svou textovou i obrazovou částí, fantasijně snový text sevyznačuje  kouzlem, poezií i humorem, nenápadným, humorným způsobem zdůrazňujekladné hodnoty.  Ilustrace nesou klasický Trnkův rukopis, co mne ale na knize láká je napětí,dramatičnost, nejednotvárnost, kterou do celkové koncepce knihy Jiří Trnka vtělil. Celkovépojetí knihy se vykazuje, jak se to u autorských knih často daří, symbiózou textu aobrazu.Ilustrační obrazy se dramaticky střídají se sazbou textu. Do textu jsou začleňoványrůzně velké plochy ilustrací či jen jednotlivé motivy, kterým se podřizuje typografie a nechybíani ilustrace celostránkové. Střídají se ilustrace barevné s černobílými, malba s kresbou igrafikou.  V celostránkových ilustracích zachycujících iluzorní prostor se odráží atmosférapříběhu.
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2.4 LYRISMUS
Tvůrci lyrické ilustrace  usilují především o zachycení atmosféry textu, zvýrazňují emocionálnístránku. Proti doslovnému výtvarnému přepisu se uplatňuje volný výtvarný doprovod,ilustrace sahající za rámec textu umožňují osobitou interpretaci. 
2.4.1 Daisy Mrázková (1923) Za zásadní  představitelku lyrickéhoproudu, můžeme považovat DaisyMrázkovou. Křehkým malířským projevemse obrací především k emocionalitěčtenáře. Atmosféru vytváří působenímbarevného ladění, světla  i struktur. Jejíilustrace se mnohdy nacházejí na pomezíabstrakce, využívá náznaku v kombinaci srealistickým detailem.

Malířka a spisovatelka Daisy Mrázková senarodila  v roce 1923 v Praze. Studovala naUměleckoprůmyslové škole u prof. Antonína Strnadela v letech 1943-1944. Knižní tvorbě proděti se věnuje od 60. let 20. století. Zaměřila se na autorskou knihu určenou dětempředškolního a nižšího školního věku, své knihy, mající formu bilderbuchů, ilustruje i  píše, ajiž proto, že dospívá ke shodě vysoké kvality ilustrace i textu, zaujímá Daisy Mrázkovávýznamné místo v tvorbě pro děti.  V evropské ilustraci obrázkového příběhu tvoří výjimku, neboť

literární složka jejích knih  se neomezuje na rozvedení příběhového nápadu, ale tvoří vlastní podstatu

cílevědomě zaměřeného samostatného literárního díla.7 Veliké téma Daisy Mrázkové   je dětství, ve svých autorských knihách zpodobňuje světdětí nebo svět zvířátek, přičemž zvířata jsou zase jen paralelou ke světu dětí.  Příběhy DaisyMrázkové působí velice emocionálně, do žánru autorské pohádky, vzmáhající se právě v 60.letech a přinášející nové výzvy, vnáší moderní problematiku. V jejích knihách se prolíná lyrikas epikou. Dětské čtenáře se světem kolem sebe, se životem a jeho zásadními otázkamiseznamuje příběhy o osudech dětí, zvířátek, přírody nebo věcí, přitom cíleně rozvíjí jejich
7 HOLEŠOVSKÝ, F.: Čeští ilustrátoři v současné knize pro děti a mládež. Albatros, Praha 1989. s. 247
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vztah k hodnotám. Z každého  příběhu je cítit lidská účast, vztah k věcem, přírodě, lidem.Vychází z pocitů dětí, její příběhy jsou prodchnuty atmosférou, kterou děti potřebují –porozumění, laskavost. Autorka objevuje v dětech to vzácné: něhu, cit, touhu po volnosti ahlavně smysl pro čest a spravedlnost.  Ve svých knihách učí nenásilně čtenáře vidět, slyšet,cítit a rozumět příběhům, které se tak často podobají příběhům a zážitkům skutečných dětí, ikdyž je hlavním hrdinou zajíček. 
2.4.1.1 Haló, Jácíčku  (autorská kniha,1972)Knížka Haló, Jácíčku je jednou z autorských knížek pro děti Daisy Mrázkové, v nichž tematickypřevládá základní vztah dítěte k lidem a k přírodě. Modernípohádka vypráví o dvou zvířecích kamarádech. Nezúčastněnývypravěč přibližuje dětem svět hlavního hrdiny zajíčka Jácíčka ajeho nejlepší kamarádky Veverky. Je to knížka o velikémpřátelství plná moudrých myšlenek a otázek. Text vypráví odobrodružství dvou zvířecích mláďat, ve kterých lze ovšemspatřovat paralelu k dětskému prožívání světa, k nezkalenémupohledu dítěte, k prvotnímu úžasu při prvním poznávání aprozkoumávání světa, k dětské činorodosti a radosti ze života.Rozdílné je jen to, že se děje odehrávají v přirozeném světě zvířátek – v lese, v přírodě. Zajíčeka Veverka si v textu kladou první zásadní otázky o světě, o smyslu různých věcí.  Nenásilnouformou kniha poučuje děti o tom, jak se k sobě mají chovat, rozvíjí hodnotovou orientaci,základními motivy jsou přátelství, láska, čest a pozitivní vztah k příroděIlustrace této knihy se podobně jako v celé tvorbě D. Mrázkové vyznačují křehkostí,lyričností a poetičností, text doprovází volněji, výrazný malířský rukopis směřuje kmetaforické abstrakci. Základem převážně lyrické obrazové kompozice je krajinný či přírodnímotiv, jehož součástí jsou postavy veverky a zajíčka. Lesní příroda je zobrazována pomocíbarevných ploch v kombinaci s realistickým detailem,  barvy se často rozplývají, nejsouzvýrazněny ostré hranice, vznikají tak poetické obrazy, které nepopisují nýbrž naznačují,malého čtenáře přenesou do fantaskního přírodního světa a silně  podněcují a rozvíjejí jehofantazii.
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2.5 SPONTÁNNOST X RACIONÁLNOST
Jako protipól k ilustracím, jež mají v sobě jistou míru spontaneity, jsou bezprostřední, živelné,neučesané, které více či méně mohou souviset s dětským výtvarným projevem,  bychom mohlivymezit ilustrace stavějící na racionálním základě a prokazující se naopak kultivovanstí,jasností, jednoduchostí. Spontánní či racionální způsob zobrazení se  různou měrou promítádo ilustrátorských přístupů uvedených výše.  Srovnáme-li například obraz slona v ilustraciStanislava Kolíbala a ilustraci Milana Grygara, které jsem výše zařadila pod  náznakovýprincip, vidíme na jedné straně uvolněný živý rukopis Kolíbalův vedle konstruktivního,racionálně kontrolovaného projevu M. Grygara. 
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2.6 PARALELY K DĚTSKÉMU VÝTVARNÉMU PROJEVU
Snahou ilustrátora je podmanit si dítě, přestože se nikdy nemůže oprostit od svého vlastníhotj. dospělého pohledu na svět, více než jiní si uvědomuje dítě v sobě,počítá s hravostí a prvotním úžasem, hledá  rovinu, na které sesetkává dospělý a dětský pohled. Zájem o poetiku  hry a dětského představového světa seprojevil i ve vztahu mezi dětským výtvarným projevem a ilustracípro děti, někteří ilustrátoři hledali a vytvářeli paralely k dětskémuvýtvarnému projevu. Rozdíl mezi jejich projevem a projevem dětí jezřejmý, přestože nás  kresby dětí okouzlují, nemůžeme na něpohlížet jako na umění v pravém slova smyslu, vytvořeníuměleckého díla není jejich záměrem, v práci ilustrátora fungujíparalely k dětskému výtvarnému projevu jako záměrné a vědomésnížení se k dítěti, přejímají předstíranou neumělost jako součástsvého stylu.Obdivovatelem a velkým propagátorem dětské kresby byl již Paul Klee (1879-1940),který se k dětskému umění obracel jako k čisté a rozumem nezatížené tvorbě. Prapočátky

umění nalezneme v etnografických sbírkách jako v dětském pokoji. Nesmějte se. Děti to také umějí, a v tom,,

že to umějí, vězí velká moudrost.8

2.6.1. Zdenek Seydl (1916- 1978) Problémem vztahu dětskéhovýtvarného projevu a ilustrace sedlouhodobě zabýval Zdenek Seydl.Svůj rukopis v ilustracích knih promenší děti směřoval  k zjednodušenía hravosti inspirované poezií dětskéobraznosti a dětské kresby. Osobitěparafrázovaným výtvarnýmprojevem dětí vtělil do knih pro malé děti kouzlo poetiky dětských kreseb, čímž se chtělpřiblížit dětskému chápání a vnímání . V prezentované ukázce  ilustrace vidíme příméanalogie k dětské kresbě: neopravovanou  definitivní linii, grafické typy (hlava, tělo),
8 Klee, P. in LAMAČ, M.: Myšlenky moderních malířů. Odeon, Praha 1989. s. 209
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vynechání trupu, smíšený profil, zálibu v dekorativnosti.Ilustrace Zdenka Seydla působí jasnou a  svěží barevností fixových kreseb,bezprostředností a temperamentem, dramaticky pohyblivým tvaroslovím, optimismem avelkou hravostí.
Zdenek Seydl byl všestranným umělcem, jeho tvorbu zasáhla kromě ilustrace, typografie,scénografie, malba či grafika. Suverénní, svérázný rukopisilustračního projevu ho řadí k našim nejoriginálnějšímilustrátorům. Velkým přínosem knižní tvorby Zdenka Seydla je takéřešení celku knih, celistvost a nedělitelnost ilustrace a typografie.Seydlův výtvarný výraz se po dobu jeho mnohostranné činnostivyvíjel a měnil, podstastným rysem zůstává záliba v bohatédekorativnosti. Bezprostřední, hravý, naivně dětský výraznacházíme v knížkách pro malé děti, v doprovodu k nonsensovépoezie Vlasty Dvořáčkové Uletělo čapí pero (1969) nebo k veselýmveršům pro nejmenší děti v knížce První třída kašička (1970). Jinoupolohu ilustrace představují například kresby zvířat K Lafontainovým Bajkám (1959), postavyzvířat s lidským držením těla obléká do bohatě ornamentálně řešených oděvů a s humornounadsázkou až karikaturou vystihuje jejich charaktery. 
2.7. PoznámkaPojednání o různých způsobech, principech a  přístupech mi dalo možnost zastavení se uvýznamných osobností české knihy pro děti a mládež, které považuji za tvůrce uměleckyhodnotné ilustrace. Jejich výběr, jenž je výsledkem mého hledání a pídění se za zajímavýmiknížkami o zvířatech, je subjektivní a jistěže je mnoho a mnoho dalších významným tvůrců,které se zásadně podíleli na slavné tradici české ilustrace a stáli by za zmínku.  České tradicidětské knihy a ilustraci z hlediska vývoje  velmi dobře, zabývá např. Zuzana Švejnarová ve svédiplomové práci   Ilustrace v  knihách pro děti a její využití v hodinách VV (2003)  neboKristina Hábová v práci  Ilustrace pro děti Nová vlna šedesátých let – inspirace pro současnost?(2008).
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3. POHLED NA SOUČASNOU PRODUKCI KNIH PRO DĚTI
Z celkového pohledu na současnou produkci dětských knih se zdá, že situace je tristní,zaplavuje nás produkce esteticky, výtvarně i literárně, bezcenných knih, které nenesousebemenší zodpovědnost vůči dětskému čtenáři a vznikají pouze z komerčních pohnutek.Knihy prvoplánové, jednoduché a zábavné se  schematickým obrazovým doprovodem sevydávají ve velkém, kdežto krásné a umělecky náročné knihy, které, nutno podotknout, načeském trhu nechybí, si musejí touto záplavou prokousávat cestu. Dalším faktorem podílejícím se na současném neuspokojivém  stavu je nezájemveřejnosti, tj. nezájem čtenářů, dětí i dospělých, čtení knih je dlouhodobě a setrvale na ústupu,v rodinách se už téměř nečte, děti knihy neznají, nezajímají se o ně a málokteré dítě se skvalitní krásnou knihou vůbec setká, a když se tak stane, může mu připadat divná, „nehezká,“protože je přivyklé vnímat pouze prvoplánové, křiklavé, jasné a ilustrativní ilustrace. Tendence současné produkce knih pro děti se odrážejí v přístupech nakladatelství.I přes  celkově neuspokojivou  úroveň současné literatury pro děti a mládež se v českémkulturním prostředí zdárně prosazují snahy v péči o krásnou knihu, v hledání nových cest, vprosazování experimentu. Tyto snahy reprezentují především malá nezávislá nakladatelstvíMeander a Baobab, která o krásnou knihu usilují zcela cíleně a programově a snaží se opůvodní, originální a náročnou tvorbu. Svou činností a přístupem živí novou vlnu zájmu odětskou literaturu.Jsou ale i další nakladatelství a počiny, které udržují slavnou tradici krásné české knihypro děti. Z nakladatelských domů předkládajících kvalitu je to především Brio, Labyrint vedici Raketa, Paseka či  Argo. Nejednoznačná je situace Albatrosu, největšího podniku snejdelší a nejslavnější tradicí, který vydává  knihy kvalitní i knihy sporné hodnoty.Za povšimnutí stojí také to, jak čeští nakladatelé zacházejí s tradicí a odkazem slavnéminulosti české knihy pro děti.  Na jedné straně se prosazuje vědomé pokračování tvůrčím,moderním způsobem v této tradici, navazování na naši krásnou knihu v 30. a 60. letech, kněmuž se hlásí Meander i Baobab. Na druhé straně stojí účelné lpění na slavné tradici českéknihy,  vydávání osvědčených (vyzkoušených) titulů, ač  kvalitních, nebo nekonečné reedicebestsellerů (Krteček) Za vydáváním časem prověřených a osvědčených titulů tuším mnohdyjen pohnutku komerční jistoty, protože rodiče jsou zvyklé kupovat dětem knihy, které samiznají z dětství. 
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3.1. AlbatrosNejvětším nakladatelským podnikem u nás je bezesporu Albatros, od svého vzniku v roce1949 (do roku 1969 pod původním názvem Státní nakladatelství dětské knihy) vydalo již vícenež   10 000 titulů v nákladu přesahujícím 350 milionů. V roce 1964 bylo jedním ze sedmisvětových zakladatelů veletrhu dětské knihy v italské Bologni. V současné době vydává takřka200 knižních titulů ročně. Albatros oslavil již 60. let své existence,  Dějiny Albatrosu jsou podstatnou součástídějin české knihy pro děti a mládež. Nelze Albatrosu upřít, že za dobu své existence vydalvelmi mnoho kvalitních a umělecky hodnotných knih. Až do počátku 80. let 20. stol. bylAlbatros oceňován na mnoha zahraničních veletrzích  za vysokou úroveň vydaných knih, nanichž se podíleli výborní autoři, ilustrátoři a typografové.Jaký je ale Albatros dnes? Albatros úspěšně pokračuje v reedicích zlatého fondudětské literatury, staví na úspěšných autorech a trhácích typu Harryho Pottra a  proklamuje, žepokračuje  i v hledání nových autorů současné české i zahraniční literatury, v obří produkci jevšak tento postup spíše ojedinělý. V produkci Albatrosu lze sice najít knihy kvalitní, ale i knihyryze komerční až laciné, nutnost udržet svou pozici na trhu nedovolí věnovat knihám péči,jakou by si zasloužily, pracovat z podstaty věci. Albatros velmi významně čerpá ze své slavnéminulosti, má ale ambici na ni moderně a kreativně navázat?
3.2 SNAHY V PÉČI O KRÁSNOU KNIHU
Jaká je  kniha, kterou nazýváme krásnou? Krásná kniha je umělecky hodnotná, v procesujejího vzniku je věnována vyčerpávající péče  každé její části,  každičkému  detailu. Je pojímánajako celek, grafická úprava souzní s ilustračním doprovodem, slovo je  v harmonii s obrazem,ilustrace jsou její nedělitelnou součástí, nezajímá nás pouze, co zobrazují, ale především jak tozobrazují, ilustrace v krásné knize jsou výtvarně vyspělé a osobité.  Krásná kniha bytostněsouvisí s uměním. 
3.2.1 MeanderMeander je nakladatelský podnik, co do počtu vydaných titulů sice malý, ale co do kvalityvydávaných knih v českém prostředí zcela výjimečný. Nakladatelství bylo založeno v roce1995 Ivou Pecháčkovou, která byla dlouho jedinou zaměstnankyní podniku, a je obdivuhodné,co jediná osoba zmůže. 
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Kouzlo úspěchu meanderských knih tkví v pečlivém výběru autorů, Iva Pecháčková sevydala trochu jinou cestou než všichni ostatní, ke spolupráci si vybírá zajímavé osobnostičeské kulturní scény, pro které je práce na dětské knize tak trochu výletem od jiných činností adruhů umění. Díky takovým autorům se jí daří čeřit klidné vody současné literatury pro děti,tito autoři prošlapávají nové cesty, ukazují nové možnosti, netradiční řešení a koncepty,prosazují experiment, posunují vývoj české knižní kultury kupředu. Nejsilnější stránkou  Meanderu jsou autorské knihy současných českých výtvarníků, tipak jsou  tvůrci textu, ilustrací a celého konceptu knihy mnohdy včetně typografie, výsledkembývaji obdivuhodně jednotná, velice originální, neotřelá a hravá díla, jak po stránce výtvarné,tak po stránce literární. Výtvarníci mají-li literární ambice, dokáží psát úplně jinak nežzavedení literáti – nenechají se zformovat do tradičního, obecně očekávaného, rámce příběhua docházejí neobvyklými prostředky k překvapivým závěrům. V tomto smyslu snakladatelstvím spolupracuje např.  František Skála, ale stěžejní je pro Meander spolupráce svšestranným umělcem Petrem Niklem (viz. 4. 1. 1).
3.2.2 BaobabV roce 2000 bylo založeno  malé alternativní a v lecčem Meandru podobné nakladatelstvíBaobab. Ani jedno ze jmenovaných nakladatelství nemá ambici stát se monstr podnikem,přesto silně ovlivňují dění na českém knižním trhu.Bez komerčních pohnutek přistupují ke knize tvořivě a opravdu poctivě. Oběnakladatelství však jdou kupředu s trochu jinou strategií, zatímco Meander sází na kvalitní jižzavedené autory, Baobab stále znovu objevuje, oslovuje především neznámé tvůrce,spolupracuje s nastupující generací mladých výtvarníků. V okruhu autorů nalézámeilustrátory, grafické designéry, webdesignéry, animátory, fotografy, scénografy, textilnívýtvarníky či linorytce.9  Baobab  založil Juraj Horváth  se svou ženou Terezou, v roce 2010 slaví nakladatelstvísvé desáté naroziny. Tereza je spisovatelka a překladatelka, Juraj Horváth je profesí ilustrátor,grafik a výtvarník, vedoucím ateliéru ilustrace a grafiky na VŠUP, s touto institucí je Baobabvýznamně spjat.Od konkurence se Baobab odlišuje spoluprácí s českými výtvarníky, kteří přinášejínový a originální pohled na věc a důrazem na špičkový grafický design knih, výtvarnoucitlivost, pestrost a nápaditost,  orientací výlučně na nekomerční literaturu.  Kniha je chápánajako ryze autorská věc, vytvořit krásnou knihu a předat ji lidem bez velkých propagačních a
9 Uvedené strategie ovšem nelze brát do doslova; nutno říci, že například Petra Nikla jako autora knihpro děti „objevil“ právě Meander; Baobab vydává knihy legendy české ilustrace Daisy Mrázkové.
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reklamních snah je jednoduchý, ale velký cíl nakladatelů. Baobab je nyní velmi dobře znám vodborných kruzích,   často oceňován, ale především - čtenáři a rodiče si nakladatelství saminašli, množství titulů je vyprodáno a tak je nutné sledovat novou produkci a nakupovatvybrané knihy včas.Největší význam Baobabu tkví především v mapování současné české literatury a vpodněcování mladých autorů, v objevování nového.
3.2.3 KoprÚsilí vytvářet krásné knihy s důrazem na grafický a visuální tvář spojilo mladé výtvarníky vevolném sdružení Kopr.  Vzniklo v roce 2007 a sdružuje  grafiky a ilustrátory, z řad absolventůgrafických ateliérů VŠUP v Praze. Knihy  vydávají svépomocí v malých nákladech, z lásky keknize, papíru a grafickému designu. 
3.3 NEZODPOVĚDNOST VŮČI DĚTSKÉMU ČTENÁŘI
Česká ilustrace a kniha pro děti má velkou a slavnou tradici, dětská kniha během vývoje včeském prostředí dosáhla vysokého standardu, získala cenná ocenění mezinárodníhovýznamu, stala se kulturní hodnotou, ke které je nutno přistupovat s vědomím  zodpovědnostik dětskému čtenáři, který je knihami s nimiž se setkává nutně formován a ovlivňován.  Takovýpřístup se ustálil, o dětskou knižní kulturu, centralizovanou v podstatě do jedinéhonakladatelství SNDK,  později  přejmenovaného na Albatros, se staraly týmy výtvarnýchredaktorů, ilustraci se věnovali vynikající výtvarníci.Nasměrování ke krásné a výjimečné knize,

které se rozvinulo hlavně v 60. letech, stvořilo specifický typ dětské knihy, která byla značně obdivována a

oceňována v zahraničí. Měla ovšem až do konce 80. let výjimečné postavení i tím , že nemusela hledat trh a

vycházet vstříc jeho vrtošivému vkusu či nevkusu.10  Kniha pro děti byla pevnou součástí výtvarnéhoumění. Ovšem zdá se, že nyní je zcela jiná situace, tradici krásné knihy drží nad vodou párosvícených osob a malá nezávislá nakladatelství. Po změně režimu vznikla v 90. letech řadanakladatelství, která  se ženou za ziskem zcela bezhlavě, bez uvědomění, rozhledu asebemenší zodpovědnosti k dětem. Co nacházíme na knihkupeckých  pultech? Brak a lacinost,kihy vzniklé z popudu nekompetentních nakladatelů a redaktorů, kterým je svět výtvarnéhoumění cizí, lhostejný, a myslím, že i zcela neznámý. Knihy ležící na pultech knihkupectví jsou různé úrovně a hodnoty, za zvlášť defektní a
10 ROUS, J.: Příběh ilustrace in 60 let na křídlech Albatrosu, Albatros media, Praha 2009. s. 42 (katalog

výstavy) 
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nebezpečnou považuji produkci, která spadá do sfér kýče. Kýč je složitá kategorie a nelzejednoduše odsoudit jistou knižní tvorbu tím, že jinazveme kýčem. Otázky co je kýč a proč je kýčemzodpovídá Tomáš Kulka ve svém spisu Umění a kýč. Zanutné podmínky existence kýče stanovil zejména silnýemocionální náboj zobrazovaného objektu, nutnostjeho okamžité identifikovatelnosti a neschopnostvyvolávat další asociace spojené se zobrazovanýmtématem. Tyto podmínky  do jisté míry předurčují i kýč vknižní ilustraci, kýčovité ilustrace jsou prvoplánové ajednorozměrné, nelze v nich hledat nic než to, covidíme na první pohled, požadavek okamžité identifikovatelnosti vyžaduje sice značnou mírudovednosti, identifikace však není dosaženo přesvědčivostí či realističností zobrazení, alenaprosto nerealistickým leč zaběhnutým stereotypen,  v kýči se více než kde jinde uplatňujíklišé a schémata, zobrazení je provedeno tím nejstandardnějším,  zmechanizovanýmzpůsobem,  který odhlíží od jakýchkoli individuálních aspektů, potlačuje každou  snahu oinovaci a svébytnost. Nakladatelé využívají podbízivost a všeobecnou líbivost kýče, pracují spsychologickými triky, nevinné pohledy širokých očí, úsměvy a věčné mládí vyvolávají umnohých sice okamžité, ale mělké  emocionální uspokojení. Zvíře v knížkách pro děti jeobzvlášť často předmětem kýče, knih o miloučkých zvířátkách postavených na schématuvelkých očí, malých nosíků,  podivné proporčnosti připomínající proporce dítěte a nereálnékřiklavé či pastelové barevnosti, je přehršel.
Typickým představitelem  nezodpovědného přístupu, je nakladatelství a vydavatelství

Egmont, u nás  bylo založeno v roce 1990 jako odnož dánské společnosti a postupně sevypracovalo na jednoho z největších vydavatelů dětských knih u nás. Kompletní produkceEgmontu se pohybuje  ve sférách kýče, nevidím ani náznak hodnoty, kterou by si knihy  určenédětem tolik zasloužily, vše je podřízeno ekonomickým zájmům. Právě Egmont se jako první jalpříležitosti a uvedl na český  trh knihy s hrdiny Walta Disneye, co hůř, považuje to za svouvelkou zásluhu, hrdě se k tomuto „počinu“ hlásí na svých stránkách. Svět Walta Disneye byl

tehdejším dětským čtenářům v 90. letech téměř neznámý. Není proto divu, že mnohé děti lačnily potom,

začíst se do příběhů těchto postav, což jim jako vůbec první společnost Egmont umožnila. Egmont přebírá zahraniční produkci,  popularita postaviček typu Barbie či Bořek Stavitel jebohužel tak veliká, že je pro nakladatelství komerční jistotou.
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Podobně jako v Egmontu zacházejí s knihou i v jiných velkých nakladatelskýchdomech, dalším příkladem může být moravské nakladatelství Librex, které se vícesoustřeďuje na české autory, ale přístup i konečný výsledek je podobný. Za prvotřídní kýčpovažuji  také leporela pro nejmenší děti vydávaná v nakladatelství SUN.
Vkus a estetické cítění dítěte se musí kultivovat, dítě je lehce přístupné všemu, co předněj předložíme, kýči podlehne ještě  mnohem snadněji než dospělý, kýč šálí, je vlezlý, vnucujese svou líbivostí a spoustu lidí, samozřejmě i rodičů, kteří kupují knihy svým dětem, se jímnechá oklamat. Dětská kniha  má nepochybně vliv na rozvoj dítěte, ilustrace  je (měla by být)pro dítě prvním setkáním se světem umění, proto je výsostně důležitý zodpovědný přístuprodičů, nakladatelů i učitelů. 
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4. SOUČASNÍ ILUSTRÁTOŘI 
Ilustrace je svébytným uměleckým oborem, je tvůrčí prací, dobří ilustrátoři přinášejí ilustracivýtvarně vyspělou a důvtipnou, aktivizující, snaží se  o vynalézavost forem, mnohotvárnostvýrazu, originalitu a individuální rukopis. Na druhé, úplně opačné, straně jsou ilustrátoři,kteří slouží tržním zájmům svých nakladatelství, jejich práce není tvůrčí, ale mechanická,individualita rukopisu není žádaná, pouze vyplňují schémata a chrlí jednu knížku za druhou,které jsou si všechny podobné.Při pohledu na přeplněné pulty  s dětskými knihami v knihkupeckých  domech jenasnadě, že je také mnoho tvůrců, kteří se ilustrátorskou prací zabývají. Když jsem se snažilavyznat  v současných ilustrátorech, vymezila jsem si několik okruhů.  Do prvního řadímněkolik málo výjimečných osobností,  jejichž knižní tvorba je všeobecně uznávaná aproslavená i ve světě, vysoká výtvarná úroveň jejich ilustrací je nezpochybnitelná. V druhémokruhu figurují mladí a nadějní tvůrci, pro které je charakteristický experiment, hledáníosobitého výrazu a nových cest, jejich tvorba má v sobě napětí a potenciál posouvat vývojčeské ilustrace vpřed. O mnoho méně mne zaujala práce ilustrátorů, kteří svými obrázky asinikoho neurazí, mají svůj individuální, rozpoznatelný rukopis i jistou výtvarnou úroveň, alejakoby ulpívali na stále stejném místě, jdou si svou osvědčenou vyšlapanou cestou a nemajíodvahu udělat krok stranou, to jest třetí okruh. V posledním okruhu  zde máme  ještě výšezmíněné dělníky komerce a pasivního konzumu.Česká republika má několik výjimečných ilustrátorů, kteří  jsou tvůrci ilustrací a knih smimořádnou uměleckou hodnotou, jsou všeobecně uznávaní, oceňovaní v nejvyššíchsoutěžích a  jejich věhlas sahá daleko zahranice naší země.  Za takové osobnostipovažuji zejména Květu Pacovskou,Markétu Prachatickou, Petra Síse,Františka Skálu  a Petra Nikla. O výjimečném postavení Květy

Pacovské ve světové produkci knih proděti jsem se již zmínila,  její knihyvycházejí v tisícových nákladech vdvaceti zemích světa mimo jiné v Itálii,Francii, USA, Japonsku a nebo na Tajvanu. Avšak světový věhlas Květy Pacovské je u náspouhou slabou ozvěnou, málokdo o ní ví, její prostorové knihy, v nichž otevírá možnost čtení
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více smysly,   nikdy nedostaly šanci, aby byly vydány v českém nakladatelství a tak paradoxnězrovna české děti nemohou tyto originální  knihy znát.  Moje papírové  objekty a projekty z

šedesátých let stály a čekaly na mém stole dlouho než se našel nakladatel, který je chtěl realizovat a

riskovat. Našel se v Ravensburgu a potom se stal ten malý zázrak, že se dostaly do rukou dětí celého světa.(Květa  Pacovská) Přála bych si ještě jeden zázrak pro české děti.Podobně, ale s lepším koncem, je tomu u
Petra  Síse, jako tvůrce autorských knihpro děti nejprve dobyl Ameriku, kde žije apracuje již přes dvacet let, poté proslul pocelém světě, u nás se však jeho knížkyzačaly vydávat  až dlouho poté, co oslavilyúspěch v různých koutech světa. První  unás vydaná Sísova knížka Tři zlaté klíče(Albatros, 1995) takřka zapadla a až cílenáa soustavná propagace Petra Síse ze stranynakladatelství Labyrint o deset let později,uvedla jeho knihy pro děti ve známost konečně i v naší vlasti. Nezaměnitelný Sísův výtvarnýstyl tkví ve zvláštní jemnosti a třpytivosti, které dosahuje užitím teček a jemných čárek. Svelkým smyslem pro detail vkládá do svých ilustrací mnohost a rozmanitost, buduje složité,ale uceleně působící obrazy,   na které je možné dívat se dlouhé hodiny a stále objevovat novédetaily a skryté obrazce, to je mimo jiné na knížkách Petra Síse tolik lákavé.

Podobně jako jiní umělci i ilustrátoři seseskupují do spolků se společným záměrem. V Českérepublice fungují především dvě známá sdružení -
Klub ilustrátorů dětské knihy a Ilustrátoři. Odsebe se tyto spolky odlišují asi jako druhý a třetíokruh, které jsem popsala výše. Klub ilustrátorůdětské knihy (KIDK) pracuje v současné podobě odroku 1990. Sdružuje  dvacet sedm výtvarníků, jejichžprioritou je ilustrování knih pro děti a mládež. Klub hlásí špičkovou úroveň ilustrátorů  asnahy v péči o udržení kvality ilustrací a výtvarné podoby dětské knihy. Člověk by díkytakovému prohlášení mohl nabýt dojmu, že narazil na exkluzivní skupinu lidí, která ve svýchrukou drží osud české knihy pro děti. Přinášejí však tito ilustrátoři něco nového? Z méhopohledu  přistupují k ilustraci bez tvořivosti a experimentu, užívají osvědčené postupy,
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většinovým přístupem je iluzorní zobrazení scény, s úzkostlivostí pečují o svůj„nezaměnitelný“ rukopis, ilustrace se mi zdají být okoukané, jakoby povědomé z knih ze 70. a80. let. Nechci zpochybňovat práci ilustrátorů KIDK, jistou osobitost i výtvarnou úroveň lzenajít u mnohých z nich, a nemusejí ani nemohou být všichni ilustrátoři důsledně novátorští aexperimentující, avšak suvenerita s jakou KIDK povýšil své členy do nejvyšší úrovně českéilustrace mne přinutila k tomuto kritickému postoji. Důležitý protipól k KIDK tvoří občanské sdružení Ilustrátoři, které vzniklo v roce2009 a zaštiťuje mladou progresivní ilustraci. Ilustrátoři byly založeni skupinou ilustrátorůkolem Juraje Horvátha, u díla některých z nich se zastavíme v kapitole 4.1.2.
Za ilustrátory čtvrtého okruhu zmíním pouze jediného, Adolf  Dudek je typickýmpředstavitelem ilustračního kýče,  v jeho „díle“  lze sledovat  typický jev pro tuto vrstvu knižníkultury pro děti, čím  méně hodnotná práce, tím větší je její rozšíření. Za nakladatelství Librexprodal Adolf Dudek dohromady více než 3 miliony knížek a to mu přineslo titul“nejprodávanější ilustrátor dětských knih“.

4.1 SOUČASNÍ ILUSTRÁTOŘI NA POZADÍ KNIH O ZVÍŘATECH
Hledáme-li pozoruhodné, kvalitní a krásné knihy o zvířatech na současném trhu,nemůže našípozornosti ujít produkce Meandru a Baobabu. 
4.1.1 Petr Nikl (1960) V nakladatelství Meander vyšlo několik autorskýchtitulů Petra Nikla, všechny se svou osobitostí  vymykajívšemu, co ve zdejších krajích vychází či vycházelo, jsouto knihy vskutku výjimečné, hravé a dokonalenestandartní, oceňované v nejvyšších českých soutěžíchjak za část výtvarnou, tak za část literární. První knihyPetra Nikla, které vyšly v Meandru, vznikaly všakmnohem  dříve, jsou souhrnem nasbíraného materiálu20-ti let. Hrdiny jeho textů a ilustrací jsou obyvatelézvířecí říše, skuteční ale především ti fantastičtí aneobyčejní,  bezbřehá fantazie a hravost prostupuje celým jeho dílem, kresbami i textem.
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Petr Nikl je především výtvarný umělec, výrazná osobnost současné výtvarné scény,jeho tvůrčí činnost  zahrnuje mnoho oblastí a práce na ilustracích  a autorských knihách proděti je jen jedna z mnoha druhů jeho činností. Petr Nikl se zabývá malbou, kresbou a grafikou,divadlem, instalací interaktivních výstav i hudbou. Svůj postoj k životu metaforicky komentuje v doslovu Lingvistických pohádek: 
Vypadl jsem na svět v roce 1960, půl roku předtím, než se první kosmonaut Jurij Gagarin nechal vystřelit do

vesmíru. Pořád se snažím být ve stavu beztíže tady na zemi, ale to jaksi nejde, země vlídně přitahuje. Tak

aspoň hodně skáču, představuji si bláznivé nesmysly a v duchu lítám. Loutky nadnáším a věci na

rybářských vlascích promáchávám vzduchem. Když něco kreslím, většinou se to vznáší v prázdnotě. Když

něco hraji, bývá to úlet... Ale večer vždycky rád uléhám s příjemnou tíží v zádech a jsem rád za tu

přitažlivost... (Petr Nikl) Stěžejním prvkem  a společným jmenovatelem celé jeho tvorby je hra a hravost, kterámusí být chápána jako maximální otevřenost všem elementům, které do hry vstupují, protožena hru navazuje jiný podobný vědomý princip a tím  je dialog,  vyžaduje spoluautorství avzájemnost, ať již při návštěvě interaktivních expozic či při vstupu do knihy, nabízí dvířka kvstoupení do hry, nabízí prostor k myšlení, k objevování a hledání. Mnohovrstevnouuměleckou činnost Petra Nikla charakterizuje mimo hru  také smysl pro nesmysl a mícháníbanality s vážností.V práci Petra Nikla zaujímá velké místo příroda – přírodní motivy, rostliny,zvířata. První knihy vznikaly již při Niklově studiu na AVU, inspirován básněmi ChristianaMorgensterna začal psát své první texty a tisknout k nim mezzotintové cykly ilustrací.Studiumroku 1986 ukončil akvatintami a ilustracemi k pohádkám Oscara Wilda, jež ho fascinovalysvou symbolistní obrazností. Intenzivně se ale knižní tvorba pro děti Petra Nikla  začalarozvíjet až od okamžiku navázání spolupráce s nakladatelstvím Meander.  Již se stalo zvykemže na vydání nové knihy Petra Nikla se pohlíží jako na výjimečnou kulturní událost,  odvahašéfredaktorky Meandru vydávat Niklovy ambiciózní, náročné knihy, které ničím nespadají doběžného konzumu, je odměňována pozorností médií a snad konečně i zájmem čtenářů,nemluvě pak o uznání v podobě  prestižních  cen. Všechny jeho knihy spojuje velká nápaditosta originalita, hravost, uvádí nás do světa nekonečné fantazie, přičemž Niklovy knihy nejsoujenom hravé, ale také chytré, čtení i prohlížení jeho autorských knih vyžaduje soustředěnost aspolupráci. Často se hovoří o tom, zda autorské knížky Petra Nikla jsou určeny  dětem či spíšedospělým. Autor sám nezastírá, že cílovým publikem jsou pro něj obě tyto skupiny. Niklovyknihy jsou na hony vzdálené líbeznosti a prostoduchosti, on se nebojí otevřít před dětmi svět,
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který jim nebude jasný hned a se vším všudy, v zákoutích jeho knih  se skrývá mnoho záhad,snů a tajemství, které mohou čekat na rozluštění i několik let. Jsou srozumitelné jinak pro dětia jinak pro dospělé, podmínkou porozumění však zůstává ochota přistoupit na hru. Na první

pohled se může zdát, že pro některé dětské čtenáře mohou být jeho knihy méně čitelné a srozumitelné, na

druhou stranu si myslím, že právě bezelstný dětský čtenář dokáže některé Niklovy výtvory ve své logice

přijmout nejlépe.11

Texty Petra Nikla vycházejí z principů literárního žánru nonsensu,  nesmysl však nenícílem, není samoúčelný, absurdita má své hranice, za každým nesmyslem musí stát smysl,důvod onoho nesmyslu. Text který je poetický i  nonsensově hravý  má silný metaforickýnáboj. Někdy mám chuť se vyjádřit textem, někdy divadlem, jindy jenom pohybem, nebo hudbou. Svým

těžištěm jsem ale výtvarník a tak mám rád texty, které nesou sebou obrazy, a takové se snažím i psát. Slovní

metafory umožňují najít jiné významy a zase jiné pohledy, než výtvarné prostředky. Baví mě číst i vytvářet

takový text, který sám nese obraznost a ani nepotřebuje ilustrace. (Petr Nikl)Z hlediska výtvarného a visuálního spojuje knížky Petra Nikla vždy jednotný adokonale promyšlený originální a nápaditý koncept, a pak jednoduše to, co můžeme shrnoutpojmem krásná kniha, tedy vyčerpávající péče o všechny složky knihy a dotahováníestetických kvalit k dokonalosti. Ilustrace v pojetí Petra Nikla nemají být výzdobou, nechceopisovat ilustrací text nebo popisovat textem ilustraci. Propojuje dva světy, obraznost textovoua obraznost obrazovou, které vedle sebe samostatně fungují. Každá jeho kniha je komplexnímuměleckým dílem. Ilustrace nesou  charakteristický autorský rukopis, vykazující se jemností,precisní kultivovanou kresbou, citlivě uchopenou, většinou tlumenou  barevností a velkoufantastičností, která netkví ve zobrazování  prostředí ale v mnohosti nezvyklých tvarů. Měkkéroztodivné tvary se vznášejí v neurčitu nebo pozvolna vystupující z temnoty. Petr Nikl sámpřiznává, že ho uchvacuje automatická kresba Chráním se začít myšlenkou. Když se úporně snažím

nějakou mít, stane se kresba drátem, z kterého se mi splétá klec. Jakmile ji však vypustím z hlavy jako

balónek, klec se změní v cokoli.Jako první vyšly v Meandru dvě autorské podmořské pohádky Pohádka o Rybabě a

mořské duši (2002)  a Pohádka o Rybitince (2001), potkáme v nich  mořské živočichyroztodivných tvarů a barev, ryby myslící, mluvící a jednající, příběhy obou pohádek jsousevřené a vypointované, jeden pojednává o rybě hlubinné, která  toužila spatřit světlo, druhývypráví o malé rybce, která zachránila moře před mořskou žízní. V dalších knihách se ucelenýpříběh s hlavou a patou, který lze ještě v rybích pohádkách najít, pomalu vytrácí, autorovatvorba směřuje ke stále většímu uvolňování fantasie a nonsensové hravosti, jež nezná mezí.
11HÁBOVÁ, K.: Ilustrace pro děti. Nová vlna šedesátých let – inspirace pro současnost? Praha 2008

(Diplomová  práce)  s. 22
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Lingvistické pohádky  (2006) jsou místo příběhu postaveny na jazykové hře, Nikl zde vytvářísvé  „jazykové kotrmelce“ , které rozvádí i v dalších knihách Na Lingvistické pohádky v lecčemnavazuje další Niklova kniha nazvaná Záhádky(2007), navrací se do světa prazvláštní fauny aopět se do ní promítá dadaistická hra se slovy a obrazy. Pozoruhodná knížka se zvířecítematikou je i knížka Jělěňovitý (2008), ve které figurují stvoření rohatá a parohatá, zatímcosi Petr Nikl v Záhádkách a Lingvistických pohádkách pohrával z rozmanitou směsicí všelijakýchtvorů a živočichů, v Jělěňovitých  se ustálil na jedné čeledi lesní zvěře, podobně jako se vrybích pohádkách nořil do hlubokých vod, noří se nyní do temného modrého lesa. Jakoilustrátor se Nikl podílel na  knížce Hiršalův skicák (2009), v českém prostředí ojedinělýkoncept knížky,  ve formě  přímého přizvání dětského čtenáře k spoluautorství na knizeposkytuje prostor pro dětskou kreativitu v podobě dokreslování. Všechny Niklovy knihy spojuje obdivuhodná jednota literární a výtvarné části,podívejme se blíže alespoň na jednu autorskou knihu Petra Nikla.
4.1.1.1 Lingvistické pohádky  (2006) Kniha nazvaná  Lingvistické pohádkyvznikla již v roce 1994 a je souboremdvaadvaceti pohádek,  jejichž hrdinové jsouopět výhradně zvířata. 

Fantastické hrátky s jazykem sice připomenou

Carrollovu Alenku i Morgensternovy groteskní básně

stejně jako v kresbách zaslechneme echa koláží Maxe

Ernsta, ale fantasie jež knížkou běží od začátku

dokonce na plné obrátky je osobitá a bezvýhradně

svá.12 Petr Nikl v této knize stvořil fantastickýkouzelný svět zvířat, který je zasazen dotajemné říše Lingvízie, do níž nás uvede Pohádka o dlouhém žirafím spánku : Nějací lidé tam buď

stále něco četli nebo psali. Byli to lingvisté a země, ve které se zvířata octla, se jmenovala LINGVÍZIE.

Všichni, kteří v ní žili, se nezabývali ničím jiným než tím, že vymýšleli jazykové bajky o zvířatech, a těm

bajkám říkali Lingvistické pohádky. V Lingvízii je základem všeho abeceda, do jejíhož pořádku seautor rozhodl zasít chaos, ale chaos konstruktivní a radostný. Zvířecí hrdinové jsou zvláštní a neobyčejní, stávají se oběťmi důmyslných  jazykovýchhrátek a taktéž v ilustracích ztrácejí svou pravou (reálnou) podobu. Své příběhy autor zabydlel
12 KOPÁČ , R.: Lingvistické pohádky-recenze, Portál české literatury 11/06
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podivnými tvory Mravkostajem, Nosobloudem, Lenorepem, Klokasem, Kočkodem … Nikl dokonale využívá možnosti českého jazyka, pracuje s  fonetickými, zvukomalebnými  ivizuálními možnostmi  textu, vytváří neologismy, aktualizuje různé jazykové roviny,přeskupuje slova, hraje si s písmeny (která na přebalu knihy příznačně vyrůstají zvířatům zhlavy), díky této jazykové komice se text vykazuje pozoruhodným vtipem a hravostí Každá pohádka je postavena na osobitém nápadu:
Zdlouhavá pohádka je, když stonožka zakopne

Jednou stonožka přebíhala z listu na list a...

Zzzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaaakkkkkkkkkkkkooooooooooooopppppppppppplllllllll

lllllllaaaaaaaa...13

Koncovková pohádka je, když se utrhne konec

Jednou potkaly Zebr, Žiraf, a Želv na procházce neznámou Kozu a představily se jí:

„Já jsem Zebr.“ „Já jsem Žiraf.“ „A já jsem Želv.“

„Nechybí vám něco?“ ptala se Koza„Hrajete si na Angličany?“ zvolala ze stromu Kobra, „Že polykáte

koncovky...?!“...14Ke každé pohádce se váže jedna celostránková ilustrace a musím znovupodtrhnout vyváženost a jednotu výtvarné a literární části díla. Ilustrace nejsou konkrétnímepickým doprovodem děje. Zobrazují většinuzvířat i souvislostí, o kterých pohádkyjednají, ale nechávají prostor pro čtenářovufantazii. Např. ilustrace k  Pohádce o ozvěněznázorňuje všechna zvířata zmíněná vpohádce, musíme je však v obrázku hledat ataké ozvěnu –  kompozice kruhu naznačujepomyslný návrat. Jemná precisní kresba vtlumené vtahující barevnosti má zvláštnívýrazovou sílu. Ilustrace nezobrazujíprostředí, zachycují jednotlivé zvířecí motivyv promyšlené, vyvážené kompozici, které se vznáší  v neurčitu na jednolitém pozadípastelových nebo tmavých nevýrazných, neutrálních tónů, až nabývají podob emblémů.Zobrazení zvířat vychází ve své podstatě z reálné zvířecí podoby, ale tak jako se v textu stalazvířata oběťmi Niklovy literární invence, ve výtvarných obrazech namnoze vystupují ze svýchpodob a nabývají prazvláštních tvarů a fantaskních podob.
13 NIKL,P.: Lingvistické pohádky. Meander, Praha 2006. s. 30
14 Tamtéž str. 28
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4.1.2 KNÍŽKY O ZVÍŘATECH A JEJICH TVŮRCI V PRODUKCI BAOBABU
4.1.2.1 Juraj Horváth (1974)Pokud se zaměřím na knížky a osobnosti spjaté s nakladatelstvím Baobab nemůžu nezačít uJuraje Horvátha, který je pozoruhodným ilustrátorem a grafikem i držitelem mnoha knižníchcen, tím však jeho význam nekončí. Juraj Horváth jakozakladatel a hybná síla Baobabu a zároveň vedoucí ateliéruilustrace a grafiky na VŠUP tvoří spojovací článek mezi reálnou,fungující a dnes i uznávanou a vyhledávanou produkcí krásnýchknih pro děti, a mladými studenty a absolventy ateliéru, který jevnímán i z hlediska historického jako líheň kvalitníchilustrátorů. Vyvolává a živí tak novou vlnu mladé progresivníilustrace, dává příležitost novým autorům. Ateliér převzal polegendárním Jiřím Šalamounovi ve svých devětadvaceti letech astal se nejmladším vedoucím tohoto ateliéru. Z hlediska ilustrátorské  práce charakterizuje JurajeHorvátha velká kreativita, hledání a objevitelství. Juraj Horváth,

aniž by ztratil vlastní rukopis a tvář, stále nalézá nové přístupy, což je

těžké, ale dokáže je také relativně snadno opouštět, což je ještě těžší.15Do ilustrace vkládá prvky z ulice plakát, samolepku, pracuje s písmem jako sobrazovým komponentem, podtrhuje tak dokumentární funkci ilustrace. Využívá novétechnologie zprostředkované počítačem nebo fotografií, s oblibou však používá tradičníchtechnik linorytu a kresby. Přes různorodé pojetí ilustrovaných děl, vidím v jeho ilustracíchjako společného jmenovatele jistou dávku syrovosti, neučesanosti, deformace, preferovánídrsnějšího (expresivního) způsobu zobrazení.Z knih o zvířatech  ilustrovaných Jurajem Horváthem, mne zaujaly především dvě -
Slepice a televize autora Jiřího Dvořáka a Modrý tygr, kterou  napsala jeho žena TerezaHorváthová. Je příznačné, že knihy z hlediska výtvarného pojetí mají úplně jiný ráz. Zatímcoilustrace v Slepicích a televizi  jsou robustní, tvrdé až syrové a spíše tmavé,  výtvarný doprovod
Modrého tygra je světlejší, jemnější, lapidární  tvrdou formu linorytu vyměnil Juraj Horváth zakresebnou hledající linku místy připomínající japonské kresby. 
15  WOHLMUTH, R.: Juraj Horváth last cut. Cheb  2007 (katalog výstavy)
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4.1.2.1.1 Slepice a televize  (Jiří Dvořák, 2003)Kniha s podtitulem bajky- nebajky představujenovodobé pojetí bajek, drží se klasického formátu,krátkého příběhu s pointou, zůstávají i klasičtíhrdinové,  zvířata, ale také rostliny či věci, které sechovají jako lidé, tedy většinou hloupě, malicherně,ješitně, zkrátka špatně a odtud plyne pro bajku jakéžánr nezbytné poučení. Dvořákovo vyprávění,zasazující zvířecí hrdiny do moderního prostředí, jenedidaktické, je  prostoupeno hravostí, vtipem, hrajesi s významy slov, užívá neotřelých přirovnání.Tradiční, starý žánr je s lehkostí a vtipem převeden do zorného úhlu dnešního člověka.Například slepice, které si ušetří na televizi, nakonec baví jenom zrnění, marnivá housenkanespokojená s obuví si radši v obuvnictví utrhá všechny nohy.Horváthův doprovod tvoří výrazné linorytové ilustrace v umírněné barevnosti,  v nížpřevažují tmavé zemité tóny, jež  rozsvěcuje a kontrastuje oranžová barva. Obrazová stránkaknihy se sestává z jenotlivých motivů kladených na jemně zašedlou plochu recyklovanéhopapíru, zároveň knížku jako celek rytmizují barevné strany,  počínaje předsádkou, kterágraficky parafrázuje zrnění televize z titulního příběhu. Knihu ozvláštňuje i netradičníuchopení obsahu, jenž v  obrazovém vyvedeni  je vložen jednak na začátek jednak v pomyslnépolovině knihy.
4.1.2.2 Alžběta Skálová (1982)S nakladatelstvím Baobab úzce spolupracuje Alžběta Skálová. Je absolventkou pražské VŠUP,kde studovala nejprve v atelieru Filmové a televizní grafiky u prof. Jiřího Barty a poté u JurajeHorvátha v atelieru Ilustrace a grafiky, kde v roce 2008 diplomovala se svou autorskou knihoupro děti Pampe a Šinka.  Je členkou Ilustrátorů i sdružení Kopr. Za své ilustrace dětských knihbyla nejednou oceněna v soutěži Nejkrásnější kniha, ve svém mladém věku si již vydobylauznání čtenářů i odborné veřejnosti a stále častěji dostává příležitosti i od dalšíchnakladatelských domů. Jako ilustrátorka se podílela například na knížce Nebe peklo ráj,antalogii české poezie 20. stol. (2010), což je taková vlaštovka krásné a odvážné knihy vprodukci nakladatelství  Albatros.Ve svých ilustracích využívá Alžběta ofsetu, sítotisku, akvarelu či jen prosté lineárníkresby, její ilustrace prostupuje  hravý duch, optimismus, mají v sobě svérázný humor ažjakousi poťouchlost, jsou nevtíravě milé. 
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Zastavím se u knížky, která sice nebyla vydána Baobabem, ale díky svému pojetí avisuálnímu vzezření jako by byla, je to dílo, které je v produkci knih o zvířatech nevšední aojedinělé i z hlediska tematického. 
4.1.2.2.1 Pišťucha má problémy  (Lenka Brodecká, 2008)Knihu vydala  její autorka sama pod vlastní značkou Brod a nechala ji skvěle ilustrovat aupravit mladými nadějnými výtvarnicemi iustrátorkou Alžbětou Skálovou a grafičkouMartinou Novákovou, knížka dosáhla II. místa v kategorii knih pro děti a mládež   v soutěžiNejkrásnější kniha roku (2008).  Lenka Brodecká čerpá ze zoologické říše, která je  pro literární  tvorbu obrovskýminspiračním zdrojem, ale jak správně postřehla,   pracuje sejen se zlomečkem materiálu, který nám živočišná říše nabízí,v beletristické literatuře pro děti a mládež  se objevujívesměs jen zvířata všeobecně známá. Touto knížkou autorkasplácí dluh alespoň dvacítce opomíjených živočišných druhů.Kniha obsahuje dvacet krátkých povídek se zvířecími hrdiny,a jsou to hrdinové neobvyklí, dalo by se říci,opomíjení,protože, jak říká autorka: Na světě žijí desítky miliónů živočišných

druhů, ovšem na drtivou většinu z nich se v knížkách prostě

zapomnělo16. Tak se v knížce setkáváme se zvířaty více či méněbizardními, přesto ale skutečnými Tlamovcem, Macarátem,

Tamarínem, Trubýšem, Běluhou, Fregatkou. Libozvučnost a zvláštnost zvířecích jmen bylaprvotní inspirací vzniku díla a také hlavním kritériem volby hrdinů, druhým kritériem bylomísto výskytu, zvířátka byla zvolena tak, aby byl pokryt celý globus, například české krajezastupuje Bekasína, prostý pták bahňák, teprve na třetím místě stál samotný živočich jehovzhled, chování a zvyky Poznala jsem, že mohou být fascinující. Už pouhé jejich studium vnukalo

zápletky: mořská okurka vyvrhuje své vnitřnosti, gekon listový není vůbec vidět, tlamovec pestrobarevný

schovává své děti v tlamě a tak dále. Zkrátka, jak se kdesi v knize píše, příroda je ve skutečnosti pravý horor

- a já jsem střípky z něj převedla do lidské řeči. 17Přesto že práci na knize předcházelo důkladnézoologické studium, má charakter beletrie, skládá  se z dvaceti krátkých povídek sjednoduchou zápletkou a poučením, hlavním záměrem je především pobavit, ale i probuditzájem o zvířata a jejich poznávání.Černobílé ilustrace Alžběty Skálové  mají dvě polohy, jednak citlivě zobrazují skutečný
16 BRODECKÁ, L., dostupné z www.brodecka.cz
17  Tamtéž
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vzhled zvířat v příjemných akvarelových kresbách, jednak  ve formě  stylizovaných
poťouchlých kresbiček , vnášejí do knihy humor.
4.1.2.3 Eva Volfová  (1979)Mladá autorka vystudovala v atelieru textilní tvorby na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové, ve své práci s oblibou kombinuje textilní a grafické techniky.Pro nakladatelství vydala jednu půvabnou a neobvyklou knížku.
 4.1.2.3.1 Kočička z kávové pěny  (autorská kniha, 2006)Příběh je krátký a prostý, s ústřední zvířecí hrdinkou, přístupný malým dětem. Jednoho dne senarodí  kočička, a to zvláštním způsobem - z kávové pěny, poté, co je vyhozena z tepléhodomova, začíná  její dobrodružné toulání městskou a předměstskou krajinou – zimou, jarem ilétem-až najde nový domov. Nejsou to dobrodružství jen příjemná (kličkuje mezi auty, nocujev popelnici), zobrazují reálný svět a ten není jen pozitivní.  Fantastická kočička v této knizevystupuje jako dítě – prohlíží si barevné obrázky, klouže se po skluzavce, přibližuje se takreálnému dětskému světu, dítě si snadno představí všechno, co kočička dělá. Kávová kočička jemilým tvorem, s nímž je  zalehko soucítit, příběh má emocionální náboj.Zajímavá a díky použité technice nevšední je výtvarná stránka knihy, text je krátký ajednoduchý a plně koresponduje s obrazovou částí, která výrazně převažuje, ilustrace celepokrývají knihu od obálky a  předsádky přesvšechny listy, ovšem za újmy, že chybí  pozvolnývstup do knihy přes předsádku patitul a hlavnítitul, který by sám o sobě mohl být estetickýmzážitkem.  Ilustrace jsou vytvářeny ne úplněobvyklým způsobem, jediným materiálem jsoutextílie, příběh kávové kočičky je vyšit na různépodklady, ručník, ubrus, plátno, přičemžcharakter podkladu  je důmyslně využíván knavození pocitu z určitého prostředí, kresbuzastupují linie výšivky. Charakter vyšitých linií dojisté míry předurčuje technika stehu, jsounepravidelné, kostrbaté, necelistvé, postrádají pevnost, jasnost, okamžitou čitelnost. Výslednéobrazy se tak svou neumělostí přibližují poetice a kouzlu dětské kresby, to podtrhuje i
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kombinace pohledů z ptačí perspektivy a z profilu. I přes zmíněnou neumělost (nebo i díkyní) obrazy působí svou křehkostí, čistotou a příjemným barevným laděním.
4.1.2.4 Petr Šmalec (1974)Petr Šmalec je dalším mladým autorem, který jako ilustrátor vešel ve známost díkynakladatelství Baobab, je také autorem loga nakladatelství. Proslavil se  zejména svou druhouknihou pro děti  nazvanou Šmalcova abeceda (2005),  knížkou velmi chytrou,  interaktivní azábavnou. Šmalec je absolventem ateliéru ilustrace a grafiky na VŠUP.  Přestože  studoval u JiříhoŠalamouna, který svým výrazným živelným rukopisem ovlivnil řadu svých studentů, spějeŠmalcův styl k čisté, kultivované ilustraci. Svého charakteristického výrazu se dobíráracionálně kontrolovaným, precizním způsobem práce. K tvorbě ilustrací využívá technickýchmožností počítače, obrázky vznikají pomocí křivkové grafiky přímo v počítači bez přípravnýchkreseb, obraz je budován od detailů a postupně skládán v komplexní scény. Touto technikou vytvořil ilustrace kroměAbecedy také  pro svoji první knížku pro Baobab

Ferda Páv a všelijaká zvířata CH. Morgensterna,  oběknihy  jsou si po stránce ilustrační velmi podobné idíky stejné  metodě práce, Šmalcova abeceda všakpředchozí  dílko trochu zastiňuje. Mimořádnánápaditost, s níž autor zpracoval klasické abecednítéma, vtip, interaktivita, možnost hry, hledání,objevování a hádání tvoří přidanou hodnotu k puncukrásné knihy, který mají bezesporu obě zmiňovanéŠmalcovy knížky.Zastavím se ještě u jedné zajímavé a svým způsobem neobvyklé knížky se zvířecímzastoupením, tentokrát hmyzím. Tady Petr Šmalec opouští počítačovou ilustraci, virtualituvyměňuje za realitu, pracuje s fotografií podobně jako František Skála, vytváří skutečnéhmatatelné hrdiny a zasazuje je do reálného prostředí. 
4.1.2.4.1 Zik a Cháta  (Petr Šmalec spolu s Markétou Šimkovou, 2008)
Zik a Cháta, malá téměř katastrofická pohádka o dvou spřátelených mouchách,  je  knížkou zedice pro malé děti  Do malé kapsy z produkce Baobabu.  Originální moderní inovace klasickéliteratury, všem známé pohádky O kohoutkovi a slepičce, využívá metodu gradujícího příběhu,
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vycházejícího z řetězení jediného principu až klogickému vyústění zápletky, které je vyřešenímvýchozího problému. Zik je lehkomyslná moucha amísto zrníčka, které by se mu vzpříčilo v hrdle jakokohoutkovi, ochutná podezřelou houbu nedbaje naradu své kamarádky a tak se Cháta musí vydat hledatvodu. Cháta zamíří nejprve za zadumaným Krohempro radu, poté za podřimujícím Rapanem pro noviny,k Fimonce pro Rapanovo zrcátko na holení, odtamtuddo města Fimonce pro voňavku, pak hledá sklíčko dorozbitých hodinek, shání šišku komářího sádla proMesára a zlatou starostovu čepici pro Chochora, největšího obchodníka ve městě. Záchranupřináší až pumpa, která se nezdráhá vodu poskytnout, od toho je to přeci pumpa. Tím nabývápříběh morálního poselství, Kroh, Rapan, Fimonka, Mesár a Chochor, ať už je to kdokoli, simohou dělat, co chtějí, když nebyli schopni poskytnout pomoc nezištně a bez okolků. Vyprávění souzní s osobitým výtvarným provedením, ilustračním doprovodem jsouinscenované fotografie podivných tvorů zkonstruovaných z různorodých častoneidentifikovatelných předmětů   kontrastujících s přírodním prostředím.  Pumpa z dětskéhodudlíku,  jedovatá houba z míčku na badminton, moucha z šipky a další prvky jsou nezvyklé anekonkrétní nutící k zapojení dětské imaginace. Knihu oživuje ještě řazení jednotlivých prvkův čistém černobílém grafickém provedení na místě stránkování, ve shodě s gradací příběhu. 
Petr Šmalec se živí jako grafický designér, v současné době je grafikem Muzea umění vOlomouci, pro každou knihu pro děti si musí vybojovat čas, doufám v další originální díla, ikdyž, jak sám Petr říká, bude pro něj těžké překonat svou Abecedu.
4.1.2.5 Daisy Mrázková  (1923)V letech 1965 – 1985 napsala a ilustrovala 11 knih pro děti, po roce 1989 nastaly v Albatrosujiné časy, Daisy Mrázková se s nakladatelstvím rozešla a její knižní tvorba pro děti utichla.Nový impuls zájmu o tuto jedinečnou autorku vzešel ze strany nakladatelství Baobab. V roce2007 došlo k reedici knížky Můj medvěd Flóra a vyšla také nová knížka poezie, v níž autorkanově ilustruje verše ze 60. let.
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4.1.2.4.1 Písně mravenčí chůvy (2009) Útlá sbírka lyrických básní, které Daisy vytáhla zešuplíku takřka po čtyřiceti letech, je vyznáním kekřehké kráse přírody. Zástupce živočišné říše,mravenčí chůva, zde zastává v literatuře pro dětinezvyklou a novou roli, není hrdinou, jepozorovatelem, který nám díky jinému úhlu pohleduukazuje nové možnosti  dívání se na svět, vyzývá násk zastavení se , ke klidnému pozorování, k obdivukrásy, kterou můžeme tak snadno přehlédnout. Soulad slova a obrazu jsou samozřejmýmprincipem v  knihách Daisy Mrázkové, ani v této knížce tomu není jinak. Básně působí naemocionalitu čtenáře spolu s obrazem, ilustrace  se přiklání k abstraktnímu způsobuvyjádření, autorka pracuje s barevnou skvrnou, vyvolává barevné hýření, předkládá před násneurčité obrazy, které jsou pocitovým otiskem předmětného světa.
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5. ZÁVĚR
V této práci jsem se zabývala současnou i minulou ilustrací dětské knihy pro děti vtematickém zaměření na obraz zvířete. Během svého vývoje se ilustrace a vůbec kniha proděti v českém prostředí staly  integrální součástí výtvarného umění. Péče o knihu o jejívisuální tvář v rukou význačných autorit v oboru výtvarného umění dosáhla mimořádnýchkvalit. Cílem této práce nebylo zmapování  české ilustrace z hlediska vývojového, východiskemmi bylo vymezení ilustrátorských přístupů a hledání jejich představitelů, v tomto pojetí jsemse zastavila u legend české ilustrace jako je Markéta Prachatická, Květa Pacovská, DaisyMrázková a dalších. Snahy v péči o krásnou knihu ani dnes neutuchají a objevují se i výtvarné počinyodvážné, netradiční  a přitom umělecky cenné, toho jest důkazem knižní tvorba Petra Nikla.Avšak  z hlediska celkové kvality  knižní produkce a celé tvorby pro děti se zdá, že vzniká apostupně se   utvrzuje všeobecný postoj, pohlížející na tvorbu pro děti,  jako  na oblast, kterouspecifikum dětského recipienta, staví zcela mimo umění. Má práce vychází z hledání, objevování a studování knih o zvířatech.  Podprůměrnáněkdy až kýčovitá produkce knížek pro děti,  zneužívající obraz zvířete k dosaženíprvoplánové líbivosti     postavené na  roztomilosti, má na současném trhu příliš velkézastoupení, hledala jsem proto knihy krásné, hodnotné, pozoruhodné, netradiční, vážím sipráce jejich tvůrců, kteří nenechají knihu pro děti utéct z oblasti umění.
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6.DIDAKTICKÁ ČÁST
6.1 ÚVOD
Didaktická část se skládá z  jednotlivých námětů, které se dotýkají ilustrace tematickyzaměřené na zvíře  a menšího projektu – autorského  leporela o zvířeti a jeho očích. Kezrealizovaným námětům přikládám reflexi z praxe. Jsem ráda, že jsem se na pražské ZUŠ vBiskupské  ulici setkala se skupinou dětí, v jejichž tvorbě jsem nalezla to, kvůli čemuobdivujeme dětský výtvarný projev - samostatný přístup ,  svérázné a osobité řešenívýtvarného problému, nevyčerpatelnou dětskou fantazii, na druhou stranu narazila jsem i nakrizi výtvarného projevu u starších dětí a přebírání schémat. Špatné ilustrace utvrzují vdětech, v jejich výtvarném projevu schémata a klišé, proto je velmi potřeba dbát na to, jakékvality jsou knihy, které dětem předkládáme. Knihy jsou dobrým nástrojem ke kultivaci vkusua estetického cítění u dětí.
6.2 VÝTVARNÉ NÁMĚTY
6.2.1 Fantastická zvířena v knihách Petra Nikla 

Námět: Zvíře, které jsem stvořil/a

Věk dětí: 6-10 let
Klíčová slova: zvíře, tvor, fantastický, fantasie, ilustrace, Petr Nikl
Motivace: Hlavním východiskem výtvarného námětu byly autorské knihy Petra Nikla, zejména
Záhádky, dětem byla mimo jiné ukázána ústřední, prořezávaná část knihy, kde lidská fantasievytvářející smyšlené tvory je ještě rozvita kombinačním principem.  Mnohost tvarů, barevnéhýření a fantazie, která v případě Nikla nezná meze byla dobrou inspirací k činnosti.
Inspirační materiál: Nikl, P.: Záhádky. Meander 2007; Lingvistické pohádky. Meander 2006
Výtvarný problém: kresba zvířete dle vlastní představivosti, fantasijní rozvíjení tvaru
Výtvarná technika: kresba, mastný pastel, tmavý papír 
Průběh, zadání:  Žáci měli vymyslet a nakreslit své vlastní fantastické zvíře, stát se jehostvořitelem, na tento hlavní úkol navazovaly dva úkoly přidružené, kresba pohledu z očí do očí,a psaní textu, pojmenování zvířete a krátký popis či příběh, který pak mohl být oporou připrezentaci. Vznikl tak jednotný cyklus prací, dvou kreseb a jednoho textu. Struktura hodiny se
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sestávala z diskuze na téma - jak by takové neskutečné zvíře mohlo vypadat (Kolik má nohou?Jak je barevné? Jakou má kůži ? Má zoban, tlamu nebo sosák? Kde se s ním setkáme? Co je tofantasie?). Další částí byla ukázka ilustrací Petra Nikla,  následovala vlastní práce a nakonecprezentace- představení svého zvířete ostatním.                                                         
Reflexe z praxe: Práce probíhala na ZUŠ Biskupská v Praze během jednoho vyučovacího bloku,tedy tří vyučovacích hodin, bylo  dost času na vlastní práci, motivační část i závěrečnouprezentaci a zhodnocení. Námět se ukázal jako vhodný pro danou věkovou skupinu menšíchdětí v rozpětí od šesti do deseti let, velmi pozitivně jsem vnímala jejich zaujetí a pracovnínadšení, děti hýřily vtipem i nápady a při závěrečné prezentaci se zdálo, že jsou na své tvory ivýtvory opravdu pyšné. K  práci přistoupily bez zaváhání, vymýšlení, rozvíjení tvarů, i psanítextu braly jako zábavu, nezaznamenala jsem žádnou bezradnost. Výsledné práce hodnotímjako zdařilé mnohdy velmi osobité a nápadité, včetně textů, mají v sobě kouzlo rukopisudětského kreslíře, který se ještě nestačil naučit schématům, problém řeší samostatně, vlastníhlavou. Výuka v této skupině pro mne byla velmi příjemným setkáním s  dětskoupředstavivostí.   V souvislosti s názory, zda knihy Petra Nikla jsou vůbec určené dětem,  nejsou-li spíšepro dospělé mě zajímalo, jak budou děti reagovat na tyto knihy, k mému potěšení knihy ilustrace přijaly velmi kladně ne-li s nadšením, ovšem,  zaujaly je především prořezávanéstránky a možnost hry s knihou  v Záhádkách . 
Inspirační materiál: 
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Výtvarné práce : 

6.2.2  Polidštění zvířete v knize pro děti – bajky

Námět: Ilustrace bajky

Věk dětí: 13-18 let
Klíčová slova: bajka, polidštění, zvíře
Motivace: Jak charakterisovat literární žánr bajka? V jakých podobách se zvíře objevuje vknihách pro děti?
Inspirační materiál:  Fontaine: Bajky, Brio 2001 (ilustrace A. Born) Fontaine: Bajky 1959(ilustrace Z. Seydl)
Výtvarný problém: ilustrace literárního textu
Výtvarná technika: Perokresba
Průběh, zadání: První část vyučování byla věnována diskuzi směřující   k osvětlení pojmu bajkaa ukázkám možných způsobů polidštění zvířat např. v ilustracích K. Pacovské, V. Hollara, Z.Seydla,  k nahlédnutí byly i další knihy reprezentující současnou krásnou knihu.  Každý členskupiny si mohl vybrat ze sedmi bajek, oxeroxovanou kopii, měl každý po celou dobu kdispozici. Výtvarná činnost se sestávala z přípravných skic a vlastní perokresby. V závěru sežáci hodnotili navzájem formou hlasování pomocí papírků, každý mohl udělit tři - zavýstižnost, vtip a výtvarnou úroveň.                                                       
Reflexe z praxe: Tento výtvarný námět byl zadán v poměrně různorodé skupině žáků astudentů ve věkovém rozpětí 13 až 18 let na ZUŠ s časovou dotací jednoho bloku třívyučovacích hodin. Bylo to vůbec mé první vystoupení a nad výsledky práce jsem mělapochyby nad vhodností a domyšleností  zadání, krom několika málo evidentně velmi
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nadaných jedinců, kteří si s prací poradili s výtvarou zručností i uplatněním vtipu, působilipráce rozpačitě, mnohdy neodpovídaly věnovanému času,  působily spíše jako nedotaženéskicy. Mnozí v dané skupině zápasili s krizí výtvarného projevu a tento úkol jim evidentněnepomáhal ji překonat, ulpívali na snaze věrně a realisticky zobrazit motivy a děj bajky,přičemž narazili na své omezené schopnosti.  Nicméně můj výstup mi přinesl několikpoznatků a námětů k přemýšlení. První zjištění se týklalo již samotné techniky, perokresba jetechnika náročná na čas, trpělivost, kresebnou dovednost, zdálo se mi, že pro některé děti jesvazující, nutící k detailnímu realistickému projevu,  uvažovala bych proto o některé jinévelkorysejší technice, například kresba štětcem na větší formát s doplněním barevnýchakcentů. Druhým zjištěním bylo, že téměř nikdo ve skupině se nepokusil o výraznějšívýtvarnou stylizaci, zkratku, nadsázku, ilustrace byla všeobecně pojmuta ilustrativně. Tentofakt mě nutil k zamyšlení nad dalšími specifičtějšími náměty a úkoly směřující k hledání avyužívání různých ilustrátorských přístupů (zkratka, symbol, lyrismus x dějovost,ilustrativnost atd.)
Inspirační materiál:

Výtvarné práce:
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Květa Pacovská - Nevypalzuj
jazyk na lva (1986)

Václav Hollar- Bajky Zdenek Seydl -  Bajky (1959)



6.2.3. Koláž v ilustraci 

Námět: Ilustrace básně  pro malé děti s tématem zvíře

Věk dětí: 13 -16 let
Klíčová slova: koláž, zvíře, ilustrace, výtvarná technika
Motivace: Jaké výtvarné techniky užívají ilustrátoři? Netradiční techniky v ilustraci , např.:koláž (michaela Kukovičová), inscenovaná fotografie (František Skála), textil (Eva Volfová). Coje podstatou koláže? 
Inspirační materiál: Černá, O.: Kouzelná baterka, Baobab 2003/04 (ilustrace M. Kukovičová);Sara Fanelli www.sarafanelli.com 
Výtvarný problém: Koláž v ilustraci hledání nových kontextů 
Výtvarná technika: koláž, kresba
Inspirační materiál:

6.2.4 Humor v ilustraci nonsensové poesie

Námět: Obrazový seriál k básni 

Věk dětí: (10-15 let)
Klíčová slova: gradace, narace, nonsens, humor, vtip
Motivace: Co znamená slovo nonsens? Jaká je podstat literárního žánru nonsens? Ukázkyilustrací nonsensové poezie, humor v ilustraci Jiří Šalamoun, G. Miklínová, 
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Sara Fanelli (britská ilustrátorka) Michaela Kukovičová - Prahou
kráčí lev (2008)



Inspirační materiál: Šrut, P.: Příšeři a příšerky, Paseka 2005; Šišatý švec a myšut, Paseka 2007(ilustrace Galina Miklínová)
Pavel Šrut:  Pan Pech (z knihy Šišatý švec a myšut)
Pan Pech sedal u potoka,/ vykrmoval si tam mloka./ netušil , že příští rok z mloka bude

krokomlok.// Krmil by ho ještě dýl,/ jenže za rok z mloka byl krokrokokrokodýl.//  Strrašný omyl,

děsná mýlka,/ vždyť on krmil krokodýlka!// Chudák pan Pech./ Kam se schová?/ Z jeho paní

bude vdova!

  

Výtvarný problém: Výtvarná narace
Výtvarná technika: Kresba dřívkem na tónovaný papír
Průběh, zadání:    Báseň je založena na stupňování,  ve stále se opakujícím obraze se mění vpodstatě pouze motiv zvířete, které se zvětšuje. Žáci měli rozvést text do čtyř polí, přizadávání úkolu byl kladen důraz především na vtip, nápad a důmyslnost  řešení, žákům bylopřipomenuto rčení - v jednoduchosti je síla.  Jako ukázku jsem zvolila knižní zpracovánípoesie pro děti Pavla Šruta s ilustracemi Galliny Miklínové, jenž vynikají právě jednoduchostía zároveň vtipema a důmyslností. V závěru hodiny  žáci vzájemně hodnotili své práce. 

Výtvarné práce:
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6.2.5. Od ilustrativnosti k náznaku

Námět: Obraz zvířete v reálné a stylizované podobě

Věk dětí: 6. tř. ZŠ
Klíčová slova: stylizace, zjednodušení, náznak, geometričnost, expresivita, ilustrativnost,spontánnost, racionalita, lyrismus, atmosféra, děj, výpravnost...
Motivace:  Lekce by měla vést k nabourání zjednodušujícího vnímání ilustrace v dětskýchknihách jako ilustrativního doprovodu k textu.Hledání slov k vyslovení podstaty výtvarného vyjádření nad konkrétními ilustracemi. (viz.klíčová slova)
Inspirační materiál:  ilustrace autorů Markéty Prachatické, Květy Pacovské, Milana Grygara,Stanislava Kolíbala a dalších
Výtvarný problém: studijní kresba, stylizace, zjednodušení
Výtvarná technika: kresba, tužka, tuž, redispero 
Průběh, zadání:  Žáci by si měli vybrat jedno  konkrétní zvíře a pokusit se ho zobrazit různýmizpůsoby, východiskem nechť je snaha o zobrazení reálné podoby zvířete  ve studijní kresbě, vnásledující fázi  je podstatou stylizace směrem k zjednodušení a náznaku. 
Inspirační materiál:
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Markéta Prachatická - Písničky bez muziky (1988) Milan Grygar - Kdo si se mnou bude hrát? (1981)



6.3 DĚTSKÉ AUTORSKÉ LEPORELO – ZVÍŘE A JEHO OČI
 

Výtvarný námět: Zvíře a jeho oči

Věk dětí: 6-7 let

Klíčová slova:  příroda, rozmanitost, autorská kniha, leporelo... 
Motivace: Motivační část směřovala jednak k předpokládané výsledné formě, tedy leporelu,jednak k samotnému obrazu zvířete. Jak vypadá leporelo? Pro koho je určeno? Jaké jsoumožnosti leporela na rozdíl od klasické knihy? Jaká leporela máte doma? Ukázky fotografií zvířecích očí, přiřazování konkrétních zvířat k  jednotlivým očím.
Inspirační materiál: Fotografie očí (zdroj: Michael Fokt  – Zvířata z očí do očí –výstavafotografií;   www.zemekrasnaneznama.cz ;  www.goodplanet.org )K ukázce různá leporela pro děti.
Výtvarný problém: Dotváření obrazu k reálnému fragmentu
Výtvarná technika: Kresba mastným pastelem na různě tónované papíry, kresba tužkou
Průběh, zadání:  Východiskem k barevným i černobílým ilustracím byly fotografie zvířecích očí,které děti dostaly na výběr. K těmto očím dotvářely celkový obraz zvířete barevnými mastnýmikřídami na barevný podklad, v druhém zadání pak tvořily ilustrace kresbou tužkou.Následným krokem bylo psaní doprovodného textu. 
Reflexe z praxe: Práce probíhala v malé skupině šesti dětí po dobu dvou vyučovacích bloků naZUŠ, tedy šesti vyučovacích hodin. K úkolu přistoupily s obdivuhodnou vstřícností,otevřeností a kreativitou. Jejich pracovní nadšení způsobilo, že nevzniklo jediné leporelo vkolektivním autorství, jak bylo původním záměrem, ale každé dítě vytvořilo své vlastní ajedinečné leporelo o několika  obrazech a textech. Výsledných leporel si velmi cením, kresbyse vykazují spontánnností, přirozenou dynamikou dětského rukopisu i jistou mírouneumělosti, která v kombinaci s fragmentem reality zachycené na fotografii způsobujepříjemné napětí. Dobrému výsledku jistě pomohl i barevný podklad různě tónovaných papírů.
Inspirační materiál:
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Výtvarné práce:
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7. PRAKTICKÁ ČÁST
Výtvarnou část mé diplomové práce jsem pojala formou autorského leporela. Leporelo jespecifická podoba knihy pro děti, poskytuje jiné možnosti výtvarného zpracování než knihavázaná, leporelo je jednodušší a ucelenější, formou se blíží hračce. Vždy mě lákaly knihy, kterésvým způsobem „porušují“ klasické pojetí knihy, které obsahují ozvláštnění nejen v roviněilustrace a typografie, ale i v rovině samotné knižní formy, objevují možnosti prostoru a hry. Vtomto smyslu jsem učinila  pokus o ztvárnění nezvyklého konceptu knihy. 

Předkládám tři leporela,  nevycházím z žádného textu, nechci vyprávět příběh,leporelo  pojímám jako obraz zvířete.
7.1. Chameleon
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7.2. Ryba,ryba, ryba, ryba, ryba, ryba

7.3. Zvířata 
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