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Ko legyně Andrea Součková zpracova la další z řady d ip lomových prací, 
z kouma j í c í ch d louhodobě a systemat icky prostor knižní kul tury, zv láště ve vztahu 
k dě tským č t e n á ř ů m . „Kniha v budoucnost i - graf ika a des ign" . D ip lomantka využi la 
př í lež i tost i a možnos t i věnovat se skrze téma d ip lomové práce obl íbené autorské 
i lustraci p ro dět i . S tud i jn í pobyt ve Finsku na univerz i tě v Rovan iemi v rámci 
výměnných ev ropských programů vymezi l přesněj i zá jem o i lust race a závěrem 
prakt ické čás t i d i p lomové práce je ve lkorysá a rozsahem udivuj íc í maketa knihy 
obsahu j íc í f i nské a české pohádky. Teore t i cká část d.p. všes t ranně zkoumá pojem 
pohádky v č e s k é m ku l turn ím prostoru, rovněž souv is los t i fo rem a vývoje komun ikace , 
a v souv i s los tech v las tn ích zkušenost í a představ o úko lech současné školy, směřu je 
teore t ické s tud ium k př ípravě dynamického mez inárodn ího mediá ln ího pro jektu 
pohádek na webu. 

D ip l oman tka využívá při těchto teoret ických s tud i ích kompetence, které nabízí 
druhý ap robačn í p ředmět - pedagogika. Andrea Součková má vážný zá jem nejen 
porozumět souv i s l os tem tématu d.p., ale jak ukazuje nalezení opory v předmětu 
mediální výchovy , zkoumat nejaktuálnějš í roviny a kontexty práce. Mediální výchova 
v souv is los tech Rámcově vzdělávacího programu zahrnu je , mezi j inými důlež i tými 
zadáními , p ro jek t k r i t i ckého myšlení a c i tu j i : . . . t ř íbení kultury argumentace, kultury 
komunikace a kultury vyjadřování... Ukazuje se síla spo jení oborových zkušenost í 
a také j e d n a z h lavních předností práce ko legyně Součkové. V množství úvah, které 
kolegyni p o m á h a j í uspořádat a zároveň h ierarch izovat témata, or ientu je se do hloubky 
v po jmech na k terých lze stavět, p ředevším plánovaný pro jekt „Pohádková říše 21. 
stolet í" . D i p l o m a n t k a pro jekt při obha jobě d.p. odpov ída j íc ím způsobem představí , 
ale i tak s t r učně př ipo j ím několik poznámek. Mám je j za ve lmi vážný pokus propoj i t 
současné t rendy ve výchově, ref lektu j íc í p roměněnou sociá lní s i tuaci na ško lách a 
v ž ivotě dět í . Děti v pro jektu dostávaj í nejen př í lež i tost prezentovat - věšet na 
otevřené w e b o v é s t ránky projektu v lastní práce, ale také se in te lektuálně podí let na 
hodnocení a „č tení " prací, podílet se na hledání souv is los t í regionální ident i ty 
a komun i kova t s d ruhými , zvyšovat své kul turní povědomí o sobě a druhých, mít 
nároky a z á j e m nauč i t se rozumět kva l i tn ímu designu, kval i tní i lustraci, apod. Mysl ím, 
že by bylo r o z u m n é a ne příl iš s loži té do těchto debat zapoj i t takové tvůrčí 
nak lada te l ské týmy a je j i ch webové stránky, j ako je Baobab, Meander a další . 
D ip loman tkou navrhované stránky o Sutnarov i , apod. j sou je j potvrzením, že věc má 
svoj i váhu a rozhodně svými potencia l i tami jasně překraču je , ba snad vylučuje, 
nebezpečí p řenesen í „hezkých žákovských výkresů" z chodeb škol na mezinárodní 
webové s t ránky . 

Ne lze pře j í t povrchně velkou autorskou invest ic i d ip lomové práce - i lust race na 
motivy českých a f inských pohádek. 132 str. ce lkem (!) z toho barevných i lustrací -
komiksů as i 100. Posedlost , radost z úkolu, touha v idět v lastní knihu, atd., mohou být 
motivy a impu lzy k tak ve lké práci. Nemělo by se ale zapomenou t , že tyto i lustrace 
měly svoj i h is tor i i , byly fáze kreseb na papíře, v počí tač i bez barvy, konečná fáze je 
s barvou. Za j i s té , takto to je, proč ne? Přej i však kolegyni max imáln í o tevřenost pro 
minulá po je t í , ve p rospěch budoucích. I pohádky mají svá zadání , speci f ickou dikci , 
jed inečný humor , či svéráznou atmosféru. Je mnoho důvodů, dělat je tedy rozl ičně, se 
smys lem pro takovou speci f ickou různost. Mými soukromými favor i ty jsou i lustrace 
k Hrnečku vař . 

V Praze 7. kvě tna 2006 

Navrhuj i k las i f i kac i výborně 
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Cílem této práce je zjistit, jaké místo má ve vyučování propojení výtvarné výchovy 
s mediální výchovou a nastínit vhodný didaktický návrh podložený teoretickým 
základem. 

The aim of this diploma work is to find out the role of the connection between art and 
media education in education and to outline a suitable didactic proposal which is sub-
stantiated on theoretical basis. 
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V melounovém cukru se skutky 
dály a naplňovaly, 
jako se můj život děje a naplňuje 
v melounovém cukru. 

Richard Brautigan 



Úvodem 
Diplomová práce s názvem „Knížka v budoucnosti - grafika a design" je rozdělena do 

tří základních oddílů, každý z nich má jiný smysl a určení. 

Teoretická část tvoří jakýsi přehled širších souvislostí, které vyvstaly při vytváření re-

šerše ke koncepci didaktické části. 

Didaktická část je jádrem diplomové práce a shrnuje do jednoho celku školou, ale i pra-

xí získané zkušenosti v mých aprobačních předmětech, jimiž jsou pedagogika a výtvar-

ná výchova. 

Třetí část je obhajoba praktické části, tedy makety knížky 1:1 naplněné kresleným ko-

miksem s využitím textu pohádek jako scénáře. Zde se snažím zamýšlet nad důvody, jež 

mne vedly k volbě právě tohoto způsobu řešení praktické části. 

Záměr této práce spočívá v propojení výtvarné výchovy s mediální výchovou, kterou po-

pisuji v didaktickém návrhu. 



I. Teoretická část 
1. Pohádka 

Jedním z témat této práce je pohádka. K pohádce je ovšem možné přistupovat z mnoha 

stran - např. z hlediska jazykového, pedagogického i psychologického atd. V následují-

cím textu budu přistupovat k pohádce z pohledu folkloristického, literárněvědného a li-

terárněhistorického. 

Takovýto přístup považuji za velmi inspirativní pro výtvarnou výchovu, na níž se tato 

práce zaměřuje. Je dovršena v následující didaktické části, kde je popsán návrh projektu 

„Pohádka 21.století". 

1.1 Pohádka jako součást lidové prózy 

Lidová próza, ústní próza, prozaický folklór, folklórní próza, ústní prozaická podání, li-

dové povídky, lidová vyprávění - to vše jsou možná označení oblasti lidové slovesnosti, 

které se nyní pokusím žánrově systematizovat. Vyjdu ze systému třídění užitého v kni-

hách Československá vlastivěda III. - Lidová kultura (LK) 

a Folklór a folkloristika (FF) s vědomím, že obecně uznávaná vědecká klasifikace folk-

lórních žánrů stále chybí1. Oba prameny vydělují: 

1. Povídku ze života (dle FF memorát), 

2. humoristické vyprávění a anekdotu (LK jej označuje jako humorku), 

3. pověst (dle FF místní a historickou), 

4. pověrečnou povídku (respektive démonologickou dle FF) 

5. pohádku. 

FF dále uvádí: 

6. legendu a mýtus a 

7. nápisy, přísloví, pořekadla, pranostiky, hádanky, jimiž se LK zabývá na jiném mís-

tě, anebo se jimi nezabývá. 

Protože pohádka sama je termín velmi široký (viz dále) a mj. v sobě zahrnuje řadu vel-

mi odlišných žánrů, můžeme se na základě uvedeného výčtu žánrů lidové epiky pokusit 

o její negativní vymezení: tzn. jedná se o součást lidové prózy - lidové vyprávění, ale ne-

ní to ani povídka ze života (ačkoliv některé typy pohádek podobné rysy nesporně mají), 

ani humoristické vyprávění (opět existují hraniční pohádky), ani pověst či pověrečná po-

vídka (komentář by mohl být podobný). Pokusím se tedy v nadcházejícím textu vymezit, 

co charakterizuje pohádku jako žánr „o sobě", pozorujeme-li takovou značnou vazbu na 



další žánry lidové prózy. Dříve si však dovolím malý terminologický exkurs. 

1.2 Vymezení termínu „pohádka" 

Slovo pohádka označovalo ve staré češtině: 

1. spor, hádanku nebo záhadu 2. rozmluvu. Až v češtině nové se tohoto termínu zača-

lo užívat namísto starého báchora, báchorka, smyšlenka. Stalo se tak podle Ladisla-

va Jungmanna patrně ne pod vlivem původních významů slova, ale inspirací polským 

slovem gadac, značícím mluvit, vyprávět, tlachat. Jedná se o slovo praslovanské, sou-

visející se staroindickým gádati = mluví. Tyto etymologické aspekty nám mohou při-

blížit pohádku jako žánr veskrze epický, vyprávěný (jako nejpřesnější překlad pol-

ského termínu by se mi jevila vyprávěnka), tzn. závislý na vypravěči jako své konsti-

tutivní součásti. Tento rys ještě umocňuje slovo staroindické, aktualizující mluvenost, 

tj. aktuální činnost vypravěče a stěžejní způsob přenosu informací, charakteristický 

pro pohádku. 

V publikacích z doby národního obrození je možné se setkat i s paralelním termínem bá-

chorka, nejznámějším patrně z názvu knihy pohádek Boženy Němcové - Národní bá-

chorky a pověsti. Výskyt tohoto termínu jenom dokládá, že terminologie tohoto oboru 

byla v 19. století ještě poměrně chaotická a ustálenost přinesla až formující se nová vě-

da - folkloristika2. Vedle označení báchorka se pro pohádku mnohdy užívalo i označení 

pověst, značící veškerou folklórní prózu, a slovo pohádka bylo mnohde ještě na počátku 

20. století chápáno jako označení pro hádanku. 

1.3 Termín „pohádka" ve staré češtině a v českém jazykovém povědomí 

Staročeský slovník předkládá pod heslem pohádka řadu významů, a sice: 

1. moudrá průpověď, 

2. parabola, alegorický příklad, 

3. náznakový výrok se skrytým smyslem, hádanka, 

4. smyšlenka, výmysl, nepravdivé nebo pochybné tvrzení, 

5. v plurálu dohady, domněnky, odpovědi na otázku, 

I problematika nebyla ct/.l 6. námitka, pohrůžka, otázka vymyšlená k překonání odpůrce 
i sběratelům pohádek, m . 
Lidová slova z předmluvy 
ku vydám jeho pohádek: 7. problém, (sporná) otazka, 
;vlm. proč bych upotřebil 
[áchorka, jehož lid náS ni-
:ná. a proi bych pohrdnul g spor: disputace či hádka. 
m pohádka, klen!?, posud " ' 

My v národu naScm íije." 
(Kukla 1874: s. 7) 

1 1 Ačkoliv zde víceméně nenalézáme výraznější významovou spjatost s novočeským termínem 



pohádka (viz výše), přeci jen se již zde pracuje se specifickým fikčním světem, byť rea-

lizovaném v kratičkém prozaickém žánru (č. 3). Zajímavé jsou další vlastnosti spojené 

s pohádkou, které se odrazily výrazněji i v novočeském pojetí, a to její nepravdivost či 

smyšlenost, tedy vlastnosti s negativními konotacemi. 

Slovník uvádí i další hesla spřízněná, kdysi pouze hypoteticky existující. Jsou to pohád-

čěnka či pohádčierka údajně označující vědmu, hadačku či věštkyni. Jejím maskulinním 

ekvivalentem je pak pohádčieř. Dalším slovem je pohádčina pro hádání, věštbu či věš-

teckou průpověď. Významy těchto příbuzných termínů nám mohou pomoci vřadit po-

hádku přeci jen do kontextu iracionálního světa mýtů a věšteb atd. 

Již zmiňovaný Ladislav Jungmann zaznamenává kromě starých (pohádka jako 2. roz-

právění, rozmluva, zvláště s ponětím rozporu, hádka, váda, 3. ostrovtipná odpověď, 4. co 

se k uhodnutí podává, hádačka) i novočeské pojetí: 1. pohádka jako povídání, pověst, 

rozprávka, smyšlenka. Zajímavé je synonymické užití s pověstí, které koresponduje se 

dobovým chápáním, teprve připravujícím terminologické vymezení a tudíž oddělení po-

hádky a pověsti jak od „sebe samých", tak od významově odlišné povídky. Smyšlenka 

potom opět poukazuje k pohádce jako k něčemu vymyšlenému, vybájenému, něčemu, 

„co se nestalo". Dále uvádí Jungmann jako samostatné heslo pohádkář, což dokládá sku-

tečnou dobovou důležitost osoby interpreta pohádek. 

Že však i v češtině našich desetiletí figuruje slovo pohádka i v jiných významech než li-

terárněvědném, ukazuje např. Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ), který pod hes-

lem pohádka kromě 1. vyprávění... uvádí 2. něco až neskutečně krásného, a dále 3. vy-

myšlené, lživé povídání, smyšlenku, výmysl, báchorku. Jako zaniklé jmenuje 4. příběh, 

historii, pověst a 5. záhadu, hádanku. 

Zajímavé podněty přináší také Slovník české frazeologie a idiomatiky, který v souvis-

losti s výrazem pohádka uvádí následující frazémy: uteklo to/ bylo to jako pohádka 

(krásné a šťastné období, které uteklo příliš brzy), zní to jako pohádka (překrásně, ide-

álně; těžko se tomu dá uvěřit), žít si/ mít se/cítit se jako v pohádce (bez starostí,...), být 

krásný jako z pohádky (velmi krásný), je to jako z pohádky/ pohádka/ v pohádce (neu-

věřitelně krásné, neskutečně krásné). Oba zdroje postihují jako velmi výrazné atributy 

pojené s pohádkou právě krásu, ideálnost, až neskutečnou krásu. Tyto atributy spojova-

né v našem jazykovém povědomí se slovem pohádka jistě těsně souvisejí s pohádkou 

coby literárním žánrem a jemu tradičně přisuzovanými vlastnostmi, protože podobné 

významy se ve starší češtině neobjevují. A musely to být atributy přisuzované velmi sil-

ně, pokud se odrazily i v naší frazeologii. Frazémy jsou navíc uváděné v kontextu ně-



kterých náboženských pojmů, např. mít se jako v pohádce má podobný význam jako mít 

se jako v ráji, opozitně pak mít peklo na zemi. To pohádku jakoby zcela vysouvá mimo 

náš svět, mimo zkušenosti každodenního reálného světa (viz. také stát na pevné zemi 

versus je to jako z pohádky). 

Dalším výrazným neliterárněvědným významem pojeným se slovem pohádka je 3. vý-

znam uváděný v SSJČ, a sice pohádka jako něco vymyšleného, lživého. Tak také Haller 

ve svém Slovníku věcném a synonymickém uvádí heslo pohádka v kontextu se lží, vý-

myslem a záhadou. Adjektivum pohádkový pak řadí do dvojího již zmiňovaného a stále 

živého kontextu: krásný a smyšlený. 

1.4 Pohádka jako literárněvědný termín 

Termínu pohádka v našem slova smyslu jako označení literárního žánru poprvé užívá 

V. M. Kramerius již na konci 18. století a vlivem Erbenovým se toto označení ujímá; ješ-

tě v polovině 19. století se však lze setkat se staročeským významem „pohádka = há-

dank". Ve vlastním označení prvních pohádkových sbírek od 30. let 19. století figurují 

označení pohádka i báchorka, postupně získává termín pohádka na dominanci. Např. 

Němcová užívá stále staršího termínu báchorka (40. léta), Erbenovy práce vycházejí zá-

sluhou Tilleho v roce 1905 již jako pohádky. 

Můžeme konstatovat, že jako se během 19. století utvářelo pojetí pohádky jako žánru, je-

ho vymezení a zpracování za účelem vřazení do literárního kánonu, paralelně se konsti-

tuoval termín pohádka. Již sama potřeba nového termínu nám dokazuje, jak bylo právě 

19. století pro pohádku jako žánr v naší zemi převratné. 

1.5 Vědecké studium české pohádky 

Pomineme-li obrozenecké snahy, můžeme hovořit o vědeckém studiu české pohádky až 

v souvislosti s osobou J. Gebauera a jeho žáky (např. J. Polívky, V. Tilleho, Č. Zíbrta, J. 

Máchala), kteří se věnovali studiu českých pohádek již v kontextu s pohádkami evrop-

skými. Další důležitou skupinu vědců pak tvoří sběratelé (folkloristé): např. J. Š. Kubín, 

J. Horák, O. Sirovátka. Poznatky a názory některých ze zmíněných autorů nyní použije-

me při popisu situace vzniku a „dalšího života" české folklórní pohádky. 

1.6 Původ české pohádky 

Názory na původ české folklórní pohádky do značné míry kopírují názory na původ po-

hádky obecně (viz výše). S trochou nadsázky je snad možné říct, že i v našich zemích 



bylo opovrhování pohádkou a lidovou slovesností vůbec nahrazeno jejich glorifikací 

v době národního obrození. Pohádka byla chápána jako produkt lidu z doby zlatého vě-

ku národa. Naše země měla i svého stoupence teorie mytologické - K. J. Erbena. Ačko-

liv si i později řada vědců kladla otázky po původu pohádky, převážně byla tato deduk-

tivní metoda nahrazena metodou induktivní, zaměřenou na sběr a zkoumání textů. Veš-

keré vědecké snahy přibližně do poloviny 19. století můžeme s jistou dávkou 

zjednodušení považovat za účelové, respektive podporující účelovost vydávaných textů 

(zrekonstruovat zlatý věk národa a vyrovnat se tak ostatním národům); vědecký přístup 

k českým pohádkám tak přinesla až 2. polovina 19. století a století dvacáté. 

J. Polívka vychází ve svém vysvětlení původu pohádek z práce Angličana J. A. Maccu-

locha (The Childhood of Fiction, 1905), který chápe pohádku jako „nejprvotnější útvar 

literárníPohádky dle Macculocha vznikly v pradávnu a byly dále modifikovány kul-

turními vlivy zemí, kterými migrovaly. Avšak konkrétně o původu českých pohádek se 

Polívka vyjadřuje velmi zdrženlivě: „ O stáří a původu našich českých prosaických po-

dání nesnadno jest povědčti něco určitého."4 

V. Tille byl původně také stoupencem migrační teorie, později však, patrně též pod vli-

vem vlastí sběratelské praxe, svůj názor změnil a k české folklórní pohádce se vyjádřil 

značně nihilisticky: „Je třeba smířiti se s poznáním, že je to literatura knižní, jevící sice 

snahu postihnout a zachovat tvořivost a názory českého lidu,... , ale snaha ta jeví se jen 

imitací, jednak starších literárních směrů, omylem za projev lidového ducha platících, 

jednak způsobu lidového myšlení a vypravování a obojí jest jen umělé napodobení, 

v němž vlastní tvořivost autorů stírá originalitu i z toho materiálu, který v této práci byl 

vzat z lidového vyprávění... nemáme, pokud prosy se týče, víc než hrsť literárních poku-

sů, podle cizích vzorů sdělaných, o imitace tak zvaných lidových pohádek a pověstí,5 

Dalším stoupencem migrační teorie - ovšem komplementárně spjaté s teorií polygeneze 

- j e J. Horák. Podle Horáka se pohádky nešířily z „prostředí divošského", ale z míst „vy-

soké duchovní kultury"6, kterými byly např. Egypt, Indie a Řecko. „Jednoduché, prosté 

motivy patrně vznikly nezávisle na různých místech, ale podrobná pohádková osnova 

(folkloristy užívaný termín pro pohádkový syžet - pozn. K. H.) nemohla vzniknout sa-

mostatně u několika národů. Jest to vždy dílo jednoho skladatele, které se stěhovalo 

z místa vzniku do jiných oblastí."1 Ve středověku se pak důležitými centry staly Francie, 

4tamtéž,s. 2*32 / i r s ko a Island a důležité obohacení o orientální pohádkové syžety přinesly křížové vý-

pravy. Horák uvádí 8 oblastí, kde pohádky údajně vznikly a odtud se dál šířily, a sice: 

3 Polívka, s. 214, 
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1. severní Asie a severní a východní Evropa, 

2. střední, západní a jihovýchodní Evropa, 

3. Středomoří, 

4. Nigersko, 

5. Konžsko, 

6. východní Asie, Tibet, Indie a Indonésie, 

7. Oceánie a 

8. Austrálie. 

Ze všech těchto pohádek dle Horáka nejvíce vynikají pohádky asijské a evropské, zatím-

co africké a indiánské hodnotí převážně jako variace na evropské pohádkové syžety." Čes-

ké pohádky tedy autor řadí do rodiny pohádek střední, západní a jihovýchodní Evropy. 

Z migrační teorie vychází rovněž O. Sirovátka, respektive zastává zmíněnou komple-

mentaritu polygeneze a monogeneze. Upozorňuje na to, že pohádka je internacionálněj-

ší než jiné druhy ústního podání a že míra tzv. migrační dynamiky je u pohádky jako žán-

ru vysoká9. Podrobněji se původem českých pohádek nezabývá, zato však věnuje pozor-

nost otázce migrace (viz dále). 

1.7 Šíření české pohádky 

Česká pohádka se šířila v zásadě dvěma cestami: ústním podáním a prostřednictvím li-

teratury. Literárním pramenům se budu věnovat později, nyní několik poznámek ke zmí-

něným ústním podáním. Horák uvádí jako hlavní vypravěčské příležitosti kázání v kos-

tele a vyprávění po večerech v jizbách10. 

Těmto večerním besedám se říkalo na Chodsku hýty či hejty , v Podkrkonoší pobejtky, 

na Kladsku toulačky, na Hané hratvy atd. Konaly se většinou denně v podvečer od ad-

ventu do masopustu. Tyto besedy byly pochopitelně do značné míry určovány osobou 

a osobností vypravěče. Jak již bylo uvedeno dříve, těmito vypravěči byli muži i ženy, na 

rozdíl od zpěváků spíše starší (mezi 40-70 lety)11 a většinou chudí - živnost pohádkáře 

byla úřady často zakazována. 

Výzkumu lidových vypravěčů se věnoval na Valašsku roku 1888 Václav Tille; J. Š. Ku-

bín zkoumal vypravěče na Kladsku v letech 1908-14, v Podkrkonoší v letech 1922 

a 1926 a na Hlučínsku. Nejslavnější monografii o českém lidovém vypravěči - Hlučín-

»simváika1 '̂*'90 vypravěč J. Smolka - vydává A. Šatka roku 1958. 
10 Horák. s. 27 

n sirovátka 1998, s. 67 P o hádky byly také často přenášeny „skokem", např. s různými kočovnými povoláními, 
1 5 skrze sňatky a „lidi světem jdoucí". 



1.8 Česká pohádka v evropském kontextu 

Jak již bylo zmíněno, pohádkové syžety se šířily internacionálně; české pohádky se tak 

v mnohém obsahově takřka kryjí s pohádkami dalších evropských národů. Výzkum tzv. 

„národních specifik" či „etnických zvláštností'"2 je jednou z oblastí zájmu folkloristické 

komparatistiky. Studují se jednotlivé tzv. regionální oikotypy (pohádkové) látky13, do 

značné míry závislé na osobě vypravěče, respektive na prostředí a sociálním a duchov-

ním světě, v němž žije.14 

Česká pohádka je součástí evropské pohádkové tradice15 a jsou na ní tudíž patrné změny 

charakteru pohádkového žánru ve směru od východu k západu: „Směrem od východu na 

západ se pohádka „racionalizuje", „demytizuje", „zcivilňuje", „domestikuje", „profani-

zuje", tratí archaickou náplň i starý poetický řád a sbližuje se s realistickou povídkou."lb 

Praktickým příkladem těchto proměn je například evidentní minimalizace úvodních po-

hádkových formulí, od květnatých ruských přes slovenské k nejstrozším českým.17 

Česká pohádka je tak již z geografického hlediska nejpodobnější pohádce slovenské 

a polské18, nicméně o výraznější podobnosti v rámci pohádek slovanských hovořit nelze, 

protože český pohádkový styl je mnohem bližší německému než východoslovanskému 

(zejména ruskému).19 

Dají se tedy vysledovat „národní specifika" české pohádky, je-li tak úzce spjata s evrop-

skou pohádkovou tradicí? Existují některé specificky české látkové osnovy (zařaditelné 

přibližně na přechod mezi žánrem pohádky a pověsti), jedná se však o jevy okrajové. Zá-

sadnější jsou hojné české varianty mezinárodních typů, tj. motivistické odchylky2" či kon-

kretizování postavy (např. relativně častý výskyt panovníka Josefa II.). Výrazné jsou také 

12 sirovátka i9%,s. 9i regionální znaky pohádky, avšak nejsou tolik markantní jako např. v lidové písni či po-
13 tamtéž s. 92 

is iwropská̂polfádková věsti21. Specifika české národní pohádky lze tedy shrnout následovně: česká pohádka za-
radiče je zajímavá např. 
b střcdovékého rytlfstvl . . . . v , o , . , , 
U chudí hrdinové, ktcM chycuje zvlastnosti ve způsobů života na našem uzemi, prozrazuje styk s různými národ-
vllézl v závodech atd.). 

(Horák, s. 29) „ . 
j6sirovátka 1996,s. i6 nostmi (i když vliv národnostních mensin se většinou spíše přeceňuje22). Pro českou po-
8 Sirovátka 1998. ». 33 

fc^jj« hádku je dále podstatný tvůrčí přínos významných vypravěčů a konečně osobitost 
ph autorů je totiž česká 

péaniteífnéS češtiny.23 Nicméně nesmíme zapomínat, že podobné charakteristiky by bylo možné apli-
Honalističtl národopisci 

vá kultury (tedy vCetné kovat na vlastně jakékoliv národní pohádky a že „...posavadní zkoumání národní specifi-
f) j" jen odnoži kultury 

a kol., s. 268) I ky pohádkové tradice zatím... postavilo více otázek, než dalo pozitivních odpovědí."24 

•sto byla éeská rcdaßcc r 

hádky dílem lirbena Ci 
fé, a pak se zpétné do-
f ústní tradice. (Macek 

a kol., s. 266) 
Sir0V22Ům.éž s st 1 , 9 Literární prameny českých folklórních pohádek 

1 Macek a kol., s. 269 

Sirovátka 1996, s. B 7 ^ Vztah literatury a ústního podání je u každého národa jiný... na českém území raný roz-

1 6 voJ knihtisku, stará národní literatura a velká gramotnost i na venkově připravily příznivé 



podmínky pro staré a intenzívní literární působení na ústní tradici, v tom se české poměry 

odchylují nejen od situace slovenské, ale i jiných slovanských národů."25 

Pro studium české folklórní pohádky platí totéž, co pro folklórní slovesnost obecně, a si-

ce že, existuje málo materiálu, který navíc není vždy spolehlivý. Jeho nespolehlivost je 

dána mj. tím, že stávající záznamy nejsou schopny zachytit synkretičnost a mnohoroz-

měrnost folklóru a navíc se zdaleka nemusejí shodovat se skutečným stavem, v jakém se 

nacházela lidová slovesnost dané doby (mám na mysli zejména dobu národního obroze-

ní). Materiálem, který mají vědci zabývající se českou pohádkou k dispozici, jsou jednak 

dílčí písemné doklady zejména ze středověkých rukopisů, dále množství sbírek vyda-

ných během národního obrození, a potom sbírky z 2. poloviny 19. století a ze století 20., 

mající ambice zachycovat autentický folklórní text. 

1.10 Předobrozenecké záznamy pohádek 

Písemné doklady pohádek na našem území se vyskytují např. již v Hradeckém rukopisu ze 

14. století; stručný syžet pohádky, známé později jako O dvanácti měsíčkách, zaznamenal 

Claretus ve svém sborníku o hvězdářství a lékařství Astronomiarius. Z počátku 15. století 

pochází z angličtiny přeložený sborník povídek Gesta Romanorum, kde lze nalézt např. sy-

žety některých Erbenových pohádek (např. pohádka Tak svět odplácí). Od 16. století se 

v souvislosti s vynálezem knihtisku šíří řada lidových vydání nejrůznějších sbírek, např. 

Ezopových bajek. Z roku 1650 pochází sborník Václava Matouše Březiny „Rozprávky Bře-

zinovy", některá pohádková čísla z tohoto sborníku pocházejí již z poloviny 16. století. Pro 

studium pohádek jsou také důležité tzv. knížky lidového čtení.26 Ovlivněn francouzským 

vydáním Pohádek tisíce ajedné noci (z let 1704-1717) vydává Kramerius roku 1795 Arab-

ské pohádky a historie. Na přelomu 18. a 19. století byli totiž čeští obrozenci stále ještě bez 

zájmu o českou pohádku, ten přinesla až 30. a 40. léta 19. století. 

1.11 Období národního obrození 

Do konce 30. let 19. století bylo zapsáno asi jen 20 pohádkových látek; zlatá éra sběru 

a vydávání českých pohádek nastala v 40. a 50. letech 19. století. Dělo se tak ve zmiňo-

vaném procesu, který chtěl folklórní literaturu jako celek zahrnout do národní literatury, 

a tak ji posílit. Toto začleňování folklóru do literatury si však zaslouží obecnější úvod. 

Začleňování folklóru do literatury lze dle folkloristy Kříže sledovat v souvislosti se tře-

mi vlnami impulsů: 

- prvním je ideologický pohyb příznačný pro danou dobu a danou zemi, kdy je doslova 

25 lamtíř. s. 35 
pf. Slilfrld a Broncvík, 
[aller a Ciriselda, Sedm 
1. Alexander. Dionides, 
fla, Jovian, Forninalus, 
na. Genovefa a l-mella 
I (Macek a kol., s. 265) 
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dobově žádoucí (jako to bylo v době našeho národního obrození), aby literatura v mí-

ře maximální podpořila a reprezentovala kulturu národa. 

- druhou skupinou impulsů jsou podněty zvenčí dané kultury, tzn. od kultur, které již do 

svých literatur svůj folklór vstřebaly; situace v naší zemi tak byla inspirována jak ději 

v ostatních zemích zejména střední Evropy, tak v dalších zemích slovanských. 

- třetím úhlem pohledu na problematiku začleňování jsou potom jednotlivé folklórní žán-

ry a průběh jejich začleňování právě v souvislosti s jejich preferováním v jednotlivých 

etapách procesu.27 

S tím souvisí relativní „zpoždění" v začleňování české folklórní pohádky vzhledem k li-

dové písni. Zatímco „kult lidové písně" lze mezi českými obrozenci vysledovat již ve 20. 

letech 19. století, počátky zájmu o pohádku se datují do 30. let a až ve 40. letech se ob-

jevují první výraznější pokusy o její začlenění do literatury, tedy literární fixaci. Toto 

„zpoždění" bylo způsobeno hned několika faktory. Lidová píseň, lidová poezie vůbec 

a jejich začlenění do literatury se mohlo obrozencům jevit jako pro národní literaturu po-

třebnější východisko (souviselo to patrně s Herderovou filozofií; jeho „lid" byl jistě evi-

dentnějším autorem poezie než prózy); sběr byl také do jisté míry snazší a až sběratelské 

zkušenosti získané při sběru lidové písně podnítily sběr dalších žánrů.28 Další důvody 

mohly být ideologické: např. Kramerius pohádky nevydával, protože nebyly lokalizova-

né do české minulosti a nepodporovaly tak explicitně obrozenecké snahy. Jistou rezer-

vovanost ve vztahu k pohádce jako k žánru ne příliš hodnotnému vyjadřuje i Jungmann, 

když ji (tedy báchorku) umisťuje ve své Slovesnosti vedle chimérického románu. 

Avšak patrně nejzávažnějším důvodem relativně pozdního začleňování folklórní pohád-

ky do literatury byla určitá rozpačitost při hledání jejího nejvhodnějšího literárního zpra-

cování. Literární zájem o folklórní pohádku zde existoval od 30. let a hledání nejvhod-

! nější literární fixace se projevilo jak pokusy o českou stylizovanou pohádku (Tylovy ča-

y V sopisecké pohádky; dále snahy K. Lhoty a J. Malého), tak například experimenty, které 

řešily tento převod veršem (Langer, Jablonský). Metodou, která se později na našem úze-

\f mí osvědčila jako nosná, byla metoda inspirovaná dílem bratří Grimmů, která chtěla „ re-

J>zdll V přístupu k lidové 
produkovat ústní podání jako památku lidové tvořivosti tak, aby v rámci literární formy 

a pohádce se projevoval 
a poéátku 20. století tak zůstaly v míře co možná největší zachovány prvky folklórní poetiky."29 Metody iednotli-
louské orgány iniciovaly 
ik Instituce pro výzkum . . . . , , , „ 
jépisné.pováicepotom vých sběratelů, tj. jak jednotliví konkrétní autoři přistupovali k výběru folklórního ma-
i vzniká Státní ústav pro r J 

vou píseň. Ekvivalentní 

X ' C — T t e r i á l u a - i c h 0 f l x a c i - b u d e podstatným tématem dalších kapitol. Nyní však ještě několik 
(Sirovátka 1998. s. 75) 

imaheiová 1989.s. 104 s l o v k z agieňování folklóru v průběhu 19. století obecně. 

1 8 Názor, že folklór funguje jako rezervoár starých časů, který je třeba nechat zaskvět 



v původní kráse, se v české kultuře držel po celé 19. století. Součástí tohoto „rezervoá-

ru" nebyly zdaleka jen původní folklórní památky. Tille upozorňuje, že texty vydávané 

přibližně do roku 1848 jako pohádkové jsou z převážné většiny umělými produkty z lá-

tek dobově považovaných za pohádkové. Dělo se tak kvůli nejrůznějším estetickým, ná-

rodním a vzdělavatelským cílům. Látky vydávané později se pak již dle Tilleho opírají 

o ústní podání, avšak stále slouží vedlejším cílům.30 

Z folklórního materiálu 19. století tak bylo vybíráno s ohledem na národní cíle literatury 

jen něco31, a zároveň s podobným ohledem mohlo být za folklórní materiál považováno le-

ccos, co s autentickým folklórem své doby nemělo nic společného. „Příznačné pro tento 

proces je, že reálné místo folklóru ve struktuře nefolklórní kultury neurčuje ani tak míra je-

ho vědeckého poznání či toho, jak slouží širokým vrstvám národa autentický folklór, nebo 

jaké jsou jeho imanentní (estetické, funkční) kvality, ale naléhavost úkolů, jež před nefolk-

lórní kulturou stojí a které hodlá prostřednictvím určité složky folklórní tradice řešit. Vý-

sledný obraz je tedy podmíněn aktuálními obsahy a formami té které nefolklórní kultury... 

Nelze zapomínat, že nefolklórní kultura si v průběhu 19. století vytvořila pro své vlastní po-

třeby nejen „zlatý fond" či „pokladnici" lidového umění, ale současně s tím, jaké jim při-

suzovala hodnoty, nepozorovaně kodifikovala i způsoby, jak lze z tohoto fondu čerpat."7,2 

V zásadě můžeme literárně zpracovaný folklór 19. století v převážné většině hodnotit ja-

ko tendenční ve vztahu k národnostním snahám obrozenců, a nelze než konstatovat, že 

metody sběru a záznamu folklórních památek vycházející z této tendenčnosti znamena-

ly pro zaznamenání autentické české lidové slovesnosti velké ztráty.33 

1.12 Začleňování folklóru do literatury 

Začleňování folklóru do literatury lze dle folkloristy Kříže sledovat v souvislosti se tře-

mi vlnami impulsů: 

- prvním je ideologický pohyb příznačný pro danou dobu a danou zemi, kdy je doslova 

dobově žádoucí (jako to bylo v době našeho národního obrození), aby literatura v mí-

ře maximální podpořila a reprezentovala kulturu národa. 
30 Tille 1909, s. 160 

druhou skupinou impulsů jsou podněty zvenčí dané kultury, tzn. od kultur, které již do 
hodní hned z nikolika dú-
lú. mj. folklór představoval 
Idnčlnou zásobárnu literár-

ních žánrů, stylů, jazyka 
a take nových neotřelých 

'tu. což vSe působilo velmi 
dnčtnč pro dobovou „vyži-

lou literární strukturu". 
(Bendová. s. 269) 

32 Křiž, sX&fK 
33 Viz. Bendová, s. 273 

34 Křiž, s. 251 

svých literatur svůj folklór vstřebaly; situace v naší zemi tak byla inspirována jak ději 

v ostatních zemích zejména střední Evropy, tak v dalších zemích slovanských, 

třetím úhlem pohledu na problematiku začleňování jsou potom jednotlivé folklórní žán-

ry a průběh jejich začleňování právě v souvislosti s jejich preferováním v jednotlivých 

1 9 etapách procesu.34 



S tím souvisí relativní „zpoždění" v začleňování české folklórní pohádky vzhledem k li-

dové písni. Zatímco „kult lidové písně" lze mezi českými obrozenci vysledovat již ve 20. 

letech 19. století, počátky zájmu o pohádku se datují do 30. let a až ve 40. letech se ob-

jevují první výraznější pokusy o její začlenění do literatury, tedy literární fixaci. Toto 

„zpoždění" bylo způsobeno hned několika faktory. Lidová píseň, lidová poezie vůbec 

a jejich začlenění do literatury se mohlo obrozencům jevit jako pro národní literaturu po-

třebnější východisko (souviselo to patrně s Herderovou filozofií; jeho „lid" byl jistě evi-

dentnějším autorem poezie než prózy); sběr byl také do jisté míry snazší a až sběratelské 

zkušenosti získané při sběru lidové písně podnítily sběr dalších žánrů.35 Další důvody 

mohly být ideologické: např. Kramerius pohádky nevydával, protože nebyly lokalizova-

né do české minulosti a nepodporovaly tak explicitně obrozenecké snahy. Jistou rezer-

vovanost ve vztahu k pohádce jako k žánru ne příliš hodnotnému vyjadřuje i Jungmann, 

když ji (tedy báchorku) umisťuje ve své Slovesnosti vedle chimérického románu. 

Avšak patrně nejzávažnějším důvodem relativně pozdního začleňování folklórní pohád-

ky do literatury byla určitá rozpačitost při hledání jejího nejvhodnějšího literárního zpra-

cování. Literární zájem o folklórní pohádku zde existoval od 30. let a hledání nejvhod-

nější literární fixace se projevilo jak pokusy o českou stylizovanou pohádku (Tylovy ča-

sopisecké pohádky; dále snahy K. Lhoty a J. Malého), tak například experimenty, které 

řešily tento převod veršem (Langer, Jablonský). Metodou, která se později na našem úze-

mí osvědčila jako nosná, byla metoda inspirovaná dílem bratří Grimmů, která chtěla „re-

produkovat ústní podání jako památku lidové tvořivosti tak, aby v rámci literární formy 

zůstaly v míře co možná největší zachovány prvky folklórní poetiky."™ Metody jednotli-

vých sběratelů, tj. jak jednotliví konkrétní autoři přistupovali k výběru folklórního ma-

teriálu a jeho fixaci, bude podstatným tématem dalších kapitol. Nyní však ještě několik 

slov k začleňování folklóru v průběhu 19. století obecně. 
pozdil v přístupu k lidoví! 
il a pohádce se projevoval • • > - , , v o i 
Míie a i na úřední rovinč. Názor, že folklor funguje jako rezervoár starých casu, který ie třeba nechat zaskvít v nů-
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ikouskií orgány iniciovaly 
:mk instituce pro výzkum vodní kráse, se v české kultuře držel po celé 19. století. Součástí tohoto „rezervoáru" ne-
•ve písně, po válce polom 

vzniká Státní ústav pro 

Ï Ï Ï Â Ï ' S S ! by!y zdaleka jen původní folklórní památky. Tille upozorňuje, že texty vydávané při-
í H o * prózy neexistovala. 

iSmritumsMM bližnč do roku 1848 jako pohádkové jsou z převážné většiny umělými produkty z látek 
37 Tille 1909. s. 160 
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leccos, co s autentickým folklórem své doby nemělo nic společného. „Příznačnépro ten-

to proces je, že reálné místo folklóru ve struktuře nefolklórní kultury neurčuje ani tak mí-

ra jeho vědeckého poznání či toho, jak slouží širokým vrstvám národa autentický folklór, 

nebo jaké jsou jeho imanentní (estetické, funkční) kvality, ale naléhavost úkolů, jež před 

nefolklórní kulturou stojí a které hodlá prostřednictvím určité složky folklórní tradice ře-

šit. Výsledný obraz je tedy podmíněn aktuálními obsahy a formami té které nefolklórní 

kultury... Nelze zapomínat, že nefolklórní kultura si v průběhu 19. století vytvořila pro 

své vlastní potřeby nejen „zlatý fond" či „pokladnici" lidového umění, ale současně 

s tím, jaké jim přisuzovala hodnoty, nepozorovaně kodifikovala i způsoby, jak lze z toho-

to fondu čerpat."39 

V zásadě můžeme literárně zpracovaný folklór 19. století v převážné většině hodnotit ja-

ko tendenční ve vztahu k národnostním snahám obrozenců a nelze než konstatovat, že 

metody sběru a záznamu folklórních památek vycházející z této tendenčnosti znamena-

ly pro zaznamenání autentické české lidové slovesnosti velké ztráty.40 

1.13 Obrozenecké literární zpracování pohádek 

„Normativním momentem zde (tj. v literárním zpracování tzv. kouzelných pohádek - po-

zn. K. H.) byla vyváženost výrazových prostředků a kompozice epické linie, takže celé 

hledání reprezentativního tvaru folklórního slovesného artefaktu souviselo s dotvářením 

a kompilováním jednotlivých variant."41 

Pohádky vydávané do konce 30. let 19. století byly tedy čímkoli jiným než pokusem 

o zachycení autentického folklórního díla. Útvary vydávané pod tímto jménem spadají 

bez rozdílů autora či způsobu publikace do čistě literární oblasti, závislé na komerčních 

a čtenářských zájmech.42 

Tylovy časopisecké pohádky z 30. let 19. století byly v podstatě překlady cizích látek. 

První samostatnou sbírku, která si dělá ambice obsahovat mj. české folkórní pohádky, 

jsou Národní české pohádky a pověsti Jakuba Malého z roku 1838. Zůstalo však pouze 

u ambic: ve sbírce jsou obsaženy příběhy knižně sestrojené, nevycházející z lidové tra-

dice. Podobné úrovně dosahují i další sbírky této doby, a sice Staročeské pověsti, zpěvy, 

hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy, ohledem na bájesloví česko-slovanské, které pod pseu-

donymem V. S. Sumrolk vydával „sběratel" Václav Krolmus v letech 1845-1851 a které jsou 

^ • Î Â Î S Î / vědecky značně nespolehlivé, a Národní báchorky Václava Mikšíčka z roku 1845. 
41 Křiž, s. 2SÍ 

42 Benešová, s. 2 6 j ' p0hádky K. J. Erben a začínají časopisecky vycházet ve 40. letech, z let 1855-60 pak po-
2 1 cházejí časopisecká vydání Erbenových klasických stylizací: Dlouhý, Široký a Bystrozraký 



(Perly české 1855), Pták Ohnivák a liška Ryška (Máj 1858), Zlatovláska (Máj 1859), Tři 

zlaté vlasy Děda Vševěda (Máj 1860). Knižně vydává Erben Sto prostonárodních pohá-

dek a pověstí (1965) a stěžejní jsou potom posmrtně vycházející České pohádky (vyd. 

V. Tille 1905). Erbenův přístup je charakteristický jednak zakotvením v mytologické te-

orii (viz výše), jednak snahou o zachycení tzv. folklórní látky, získaného komparací řa-

dy variant skutečně v lidové slovesnosti existujících, a rovněž užitím autorovy invence. 

Výsledná pohádka tedy není a ani nechce být fixací autentického folklórního díla, ale věr-

ně teorii mytologické zachycovat něco z pradávného světa. Nicméně přesto můžeme auto-

rův mimořádný počin hodnotit jako jeden z prvních, které alespoň částečně vycházely z li-

dové slovesnosti své doby. „ Erben vycházel z různých sběrů ze svého rodiště Miletína ve 

východních Čechách, ze zápisů z jižních Čech, od přátel (K. B. Štorcha ci F. Šumavského) do-

stal sbírky lidového vyprávění z Klatovska, měl zápisy od své první ženy B. Mečířové z Be-

rounska a od A. Rybičky z Chrudimská a F. Čupr mu postoupil soubor vyprávění z různých 

míst od studentů pražského akademického gymnázia."43 

Ani v případě Boženy Němcové se nejednalo pouze o sběratelku autentického folklóru. 

Ač inspirována Erbenovým dílem, nestylizuje své pohádky na základě mytologické teo-

rie, ale svým způsobem reaguje na Nebeského výzvu obrátit literární tvorbu k českému 

venkovu a (bez teoretických folkloristických znalostí) využívá rovněž vlastních zkuše-

ností aktivní vypravěčky pohádek. Její Národní báchorky a pověsti vycházejí v sedmi se-

šitech v letech 1845-7. V prvních dvou sešitech převažují autorčiny reminiscence z četby 

německých romantických autorů a vyprávění z mládí, od 3. sešitu se jedná zejména o lát-

43 sirovátka 1998, swí5 W z lidového podání, převážně z Chodska, kam se Němcová roku 1845 odstěhovala44. 
Mov. J a k o pohádkářka J 1 x 

není li. Némcová pouhou V e pohádkové sbírce B. Němcové převažují tzv. kouzelné pohádky45. Lze hledat souvis-
a látky lidové slovesnosti, 

Ä S X * l o s t m e z i typickým bojujícím pohádkovým hrdinou Němcové a zápasy národní společ-
'ädky. samostatné tvoH své 

»zcela v jejich duchu." / nosti 40. let 19. století. Poměrně častý je také motiv dobrého krále z lidu a příběhům sa-
il .u>lk. s. 3 1 j ) / 

• Ani si (Némcová- pozn. . . , 
h.)ncuvfidomujc,"odkud mozřeimě nechybí ani sociální rozměr. 

Oji uvázlo v mysli, a proto 
ani nemohla rozeznávali, 

t w i S í r v zásadě nejvěrnější vyprávění lidových vypravěčů je v polovině 19. století Beneš Met-
15 • cituje Nejedlý, Z: Bcř 

h o d Kulda.46 Inspirován Sušilovou sbírkou lidových písní, hledá spolupracovníky a chce 
1,.-dobová představí lidové 

î h j Â Î S S vytvořit podobnou sbírku lidové prózy. Ačkoliv nikdo z jeho spolupracovníků nedosáhl 
.ouzelné pohádky..." (Dvo- / 

«'swtaiatonechœ'7 autorovy úrovně a prozaická sbírka srovnatelná se Sušilovou nevznikla přesto se Kul-
podávati toliko myälenky ' 

rodních pohádek a povístl 

dovi podařilo sebrat velke množství matenalu a literárně zpracovat úctyhodných 124 čí-
rozmnožené a ozdobené, 

t s ï r r s : s e L N a z á k l a d ě s b ë r u v o k o l í R o ž n o v a v l e t e c h 1853-4 vznikají Moravské národní po-
hádkách a povéstech jevl." 

(Kulda 1874. s. i) j^^y a pověsti z okolí rožnovského, v rozšířeném vydání vycházejí v letech 1874-5 ja-

2 2 ko Moravské národní pohádky, pověsti, obyčeje a pověry. V mnohém se Kuldova metoda 



zápisu může srovnávat se zásadami moderního folkloristického přístupu - Kulda zazna-

menává jazykově i obsahově přesná znění včetně variant a údajů o osobě vypravěče, vý-

sledná zpracování však podlehla „etické" cenzuře. Jako kněz Kulda eliminoval protiná-

boženské, obscénní a naturalistické scény.47 Ve stejné době vydává svou sbírku pohádek 

i J. Košín z Radostova, časopisecky publikují (zej. ve Světozoru) F. A. Sedláček, F. Bay-

er, J. K. Hraše, R. Pokorný a V. B. Třebízský. 

2. Komunikace 

Komunikace je nedílnou součástí každého člověka. Je proto důležité vědět, jak komunika-

ce ovlivňuje naše životy, jaké druhy komunikace využíváme a zda je využíváme správně. 

„O každém vynálezu prý pověděl Thomús Theuthovi mnoho pro i proti - byla by dlouhá 

řeč to rozvádět, když se dostal k písmu , pravil Theuth: „Tato dovednost, králi, učiní 

Egypťany moudřejšími a pamětlivějšími, v ní byl nalezen lék pro paměť i moudrost. " 

„Vzdělaný Theuthe, " zněla námitka, „někdo dokáže přijít na nějaký vynález a někdo ji-

ný zas posoudit, jakou nebo prospěch může přinést těm, kdo se ho chopí. Ty jsi jako otec 

písma pro svou náklonnost vyslovil pravý opak toho, co písmo může dát. Duše těch, kdo 

se učí, povede písmo spíše k zapomínání, protože budou zanedbávat paměť. Budou se 

spoléhat na písmo a vzpomínat jen díky pomoci zvnějšku, prostřednictvím cizích značek, 

ne sami od sebe, zvnitřku. Lék, který jsi našel, nedá nikomu paměť, bude jen připomínat. 

Nabízíš žákům zdání moudrosti, ale nikoliv pravdu: budou poslouchat mnoho řečí, aniž 

by se učili, a budou přesvědčeni, že mnoho vědí. Přitom aby moudří byli, budou mít jen 

dojem, že jsou moudří. " 48 

2.1 Komunikace je proces 

Komunikace (latinsky communicare: spojovat) je proces, který umožňuje interakci mezi 

příslušníky téhož druhu. Komunikace probíhá v procesu socializace, jedná se tedy o soci-

ální interakci, vzájemné ovlivňování. Každý z nás má potřebu nějak komunikovat, ať už 

v rámci rodiny, kruhu přátel, známých, v pracovním kolektivu... Samotný proces komuni-

kace si můžeme jednodušeji také popsat jako prosté sdělování informací (latinsky infor-
47 „Sbírka lalo nebude „ . . . . V J v 

m a r e : u t v a r e t m i n e n 1 ) ' Sdelujeme vzdy neco vlastního nebo nevlastního, určitou zprávu, 
! hybovaii, můželi se podali 

ílenářům každího sláři V V 7 V 1 1 ; i n n f l 
K a v < " ( K u l d a 1 8 7 4 ^ , 6 ) /

 VYZVU aPOU" Platon, 1 'üitrd-.- 2 VHe-M 

^ - překlad P e i r P e M ^ Komunikace není pouze lidský proces, vyskytuje se i u živočichů. Mezilidská komuni-

2 3 f kace se uskutečňuje především pomocí jazyka. Ten je prostředkem řeči (tzv. verbální 
i / y ) ^ 



komunikace). Komunikace nabývá velkého významu. Umožňuje nám dorozumívat se. 

Setkáváme se s ní tedy v každodenním životě. 

Kromě forem rozpoznáváme i určité typy komunikace. Rozhodujícím hlediskem při ur-

čování typu je bezprostřední okolí komunikátora. Pokud proces komunikace probíhá 

pouze mezi komunikátorem a komunikantem, potom jejich jednání je typ interpersonál-

ní komunikace. Uvedeme-li příklad, jedná se o běžný rozhovor, např. přátelské popoví-

dání, vyřizování objednávky,... 

Pokud ale spolu komunikuje více osob (komunikátorů), vzájemně se respektujících, pak 

jejich jednání je typickým představitelem skupinové (diskusní) komunikace,která vytvá-

ří složitější komunikační sítě. Kupříkladu se s takovýmto typem jednání setkáme při růz-

ných schůzích, zasedáních, debatách při kterých počet jejich účastníků je větší než dva. 

Třetím typem komunikace je komunikace masová, neboli hromadná. Ta je zpravidla 

uskutečňována prostřednictvím médií a budu o ní psát v kapitole 3.2 Komunikace nejen 

virtuální, ale i osobní. 

Interpersonální (mezi-osobní) komunikace je tedy jedním z výše uvedených typů komu-

nikace, která vytváří přirozené východisko pro všechny její typy a setkáváme se s ní kaž-

dý den. Komunikaci interpersonální můžeme ještě dále dělit na různé třídy podle toho, 

jaký mají účinek, podle formálnosti. 

Komunikace:49 soutěživá (konkurenční) se snahou překonat druhé 

spolupracující komunikaci (kooperativní) . 

Dále také na komunikaci: formální, ve které dominuje nadosobní hledisko 

neformální konkurenci, jež zahrnuje hlediska osobní, zájmy, 

emoce apod. 

Komunikant přijímá od komunikátora jisté sdělení, které u něj vyvolá nějakou reakci. 

Pokud dochází k souladu zájmů obou účastníků, 

je jejich komunikace: harmonická 

konfliktní komunikací nazýváme situaci, kdy dojde k rozporu, 

při, či jakémukoliv nesouladu 

Vyřešit vzniklý konflikt se dá několika způsoby. Ať už formou konfrontace (která se čas-

to pojí s agresí a snahou být lepší než někdo druhý), nebo úniku - popření - negace (te-

dy ne přímo řešení, ale spíše odsunutí problému, vytěsnění) a nebo prostým čelením a ře-

šením problému. 
f v 'z ValiSová A., Ascnivitar 

r - " ^ Komunikace neslouží jen k prostému sdělování. Pomocí komunikace dochází i výměně 

2 4 c i tû> významů, pomocí komunikace i poznáváme. A to nejen obsah „komuniké", nýbrž 



i samotnou osobu, se kterou komunikujeme. Jedná se tedy mimo jiné o poznávací pro-

ces. Podle způsobu vyjadřování si uděláme představu o člověku, se kterým komunikuje-

me. Samotná jazyková vytříbenost bývá měřítkem kulturní úrovně. Jinak jistě hovoří člo-

věk pohybující se na vyšší úrovni a jinak člověk s nižším vzděláním, pohybující se v niž-

ší sociální vrstvě. O vlastnostech člověka také vypovídá, jak moc je schopen se jazykově 

přizpůsobit sociálnímu prostředí. Rozhodně se snažíme chovat se příslušně, tak jak se od 

nás očekává. Ve společnosti svých přátel s nimi udržujeme konverzaci jinou než v roz-

hovoru s nařízeným apod. 

Osoba, se kterou komunikujeme si všímá nejen našeho jazykového projevu, ale i způsobu 

výkladu, používání rukou (gest těla), které mohou vypovídat o našem aktuálním psychic-

kém stavu. Například třes rukou, zakoktání, které u nás není běžné jako známka nervozity. 

Z chování50 při komunikaci můžeme odvodit určitý poznatek o dané osobě. Mnohokrát 

hodnotíme člověka podle prvního dojmu,který v nás vzbudí, necháme se tímto dojmem 

unést (ať už je kladný, či záporný). 

Při sociálním poznávání vycházejícího z komunikace tedy posuzujeme hlediska jako 

jsou jazyková úroveň zahrnující vhodné používání slov, jasnost sdělení, artikulace, způ-

sob pojmenování věcí, emotivně zabarvené popisování), vlastnosti hlasu, který může být 

chraptivý, pronikavý atd. Ze zmíněných faktorů vytváříme svému okolí představu o na-

šich komunikačních schopnostech nás samotných. 

Některé z faktorů můžeme sami ovlivnit (vystoupení před několika lidmi mívá větší ús-

pěch než prostá improvizace). 

Velice důležité je komunikačně se přiblížit svému sociálnímu okolí. Pokud člověk vy-

růstá v určité sociální skupině, přijímá a učí se návyky, které daná skupina považuje za 

standard. Učí se mravnímu kodexu své sociální skupiny. To, co je v jedné zemi bráno ja-

ko hrubé porušení všech zákonů, může být v jiné zemi zcela obyčejný, normální jev. 

Každá společenská skupina má samozřejmě zažity své formy nejen chování, ale i komu-

nikaci. Proto je důležité vědět, v jaké společenské skupině se pohybuji, neboť v každé 

skupině jsou zakotvena určitá (pro danou skupinu obecně platná) hesla, gesta,... 

Používat hesla a gesta, která nikdo nezná, by nemělo význam, nevedlo by to k porozu-

mění, o které nám především jde. Komunikace je jednou z potřeb člověka. Neustále se 

objevuje v životě každého jedince. Umění komunikace tvoří významnou součást stránky 

osobnosti. Stává se určitým měřítkem. Podle naší komunikace nás mohou lidé posuzo-

5o viz tamtôî. v a t s vyšší schopností komunikace máme také šanci na lepší pracovní příležitost, spo-

2 5 lečenské zařazení, apod. S komunikací se budeme neustále setkávat. 



2.2 Komunikace nejen virtuální, ale i osobní 

Každé kultuře je vlastní určitý systém komunikace, který zahrnuje nejen jazyk, ale i spe-

cifická gesta a způsoby chování vůbec, jejichž význam může příslušníkům jiných kultur 

unikat. Komunikaci umožňuje systém vzájemně sdílených znaků, který tvoří následující 

formy komunikace51: 

• verbální komunikace (mluvená a psaná řeč v užším smyslu slova) 

\meta- nebo paralingvistické znaky komunikace (hlasová intonace, např. ironické zbar-

vení hlasu, jeho akcent a další) 

• nonverbální komunikace: výraz (mimika a kinezika, tzv. „řeč těla", ale i okalizace, 

jako smích a pláč) 

• chování (jednání, gesta, ale např. pohledy a další) 

• komunikace prostřednictvím obrazů a symbolů 

Již z předcházející kapitoly o komunikaci vyplývá, že komunikace je společenský proces, 

jde o vzájemné sdělování informací, zpráv, sdělení, poučení,... (formou dialogu, v někte-

rých oborech se užívá pojmu tok informací). K nejcharakterističtějším rysům soudobé ci-

vilizace patří hlavní rysy masové komunikace a druhy médií masové komunikace. 

Sociální psychologie52 řadí masovou komunikaci jako jeden druh komunikace vedle ko-

munikace interpersonální a intrapersonální (se sebou samým). Platí pro ni základní soci-

álně psychologická charakteristika vůbec jako sdělování a sdílení významů mezi lidmi. 

Masová komunikace je specifickým druhem komunikace její specifičnost spočívá v těch-

to odlišnostech v následujících odlišnostech. 

Oproti intra a interpersonální komunikaci, kde jako původce a příjemce vystupuje jedi-

nec, je zde původcem a příjemcem především množina lidí. Co se týče původců sdělení 

jde převážně o množinu lidi organizovanou - redakce, nakladatelství, TV štáb. Příjemci 

jsou množina neorganizovaná avšak i u ní se může projevit jistá míra organizovanosti -

posluchači, diváci, publikum. Za jistých okolností může být množina příjemců prázdná. 

Další specifický rys je její veřejný charakter tzn. dostupnost každému potencionálnímu 

zájemci, to se vztahuje především k příjemcům, ačkoliv ani u původců sdělení se to úpl-

ně nevylučuje. 

Dalším aspektem je, že zpravidla nedochází k přeměnám rolí původce a příjemce sděle-

ní. Tyto role jsou trvale rozděleny, sdělení postupuje jednosměrně od původce k příjemci. 
5 1 v»z Průcha J., Wakterová 

Původce a příjemce sdělení tu nejsou v bezprostředním kontaktu. Existuje mezi nimi 
5 2 viz Skalková J.: 0 % / á ) 

didaktika, m j v zdálenost prostorová nebo časová, nebo obojí. Původci a příjemci se zpravidla neznají 

2 B a většinou ani nemohou znát. 



Příjemce může být sám, může jich být pár, či to může být přímo skupina, která přijímá 

sdělení ve stejném čase na stejném místě, tedy dohromady. Přítomnost ostatních může 

změnit racionální zpracování sdělení i s ním spojený emocionální zážitek. Zároveň je tu 

možnost okamžité výměny názorů, sledování reakcí (i neverbálních) jiných lidí. 

Neobyčejné tempo vědecko-technického rozvoje ve 20. století vedlo k rozvoji masových 

komunikačních prostředků. Lze je dělit na tisk (noviny, knihy, časopisy) a elektronická 

média (rozhlas, gramofon, magnetofon, CD přehrávač, video, film, televize, počítačová 

síť). Toto však není jediné dělení, jiné třídění ve svých dílech uvádějí další autoři, např. 

dělení na tisk&film a média s vysílaným signálem (telegraf, rozhlas, televizní vysílání, 

telefon). 

Psychologickou problematiku představuje otázka, kterými smysly vstupují sdělení pře-

dávaná komunikačními prostředky do lidské psychiky. Tisk, film, TV, video, počítačové 

sítě jsou otázkou zrakového ústrojí. Rozhlas, gramofon, magnetofon, CD přehrávače 

jdou cestou sluchu. Potenciálně velký význam má i hmat (Braillovo písmo), zejména pro 

specifické skupiny příjemců. 

Ze sociálně-psychologického hlediska je podstatné, že masové komunikační prostředky 

ovlivňují lidskou psychiku a sociální chování lidí a zároveň se sami přizpůsobují. M. 

McLuhan vyslovil teorii shrnutou do slov „medium is the message"", jež znamenají, že 

medium je poselstvím, vytvářejícím nové prostředí pro člověka. Každé nové médium 

podle něj přináší změnu měřítka, tempa nebo modelu, ovládá formu lidského sdružová-

ní a činností. 

Přestože počátky masové komunikace je zřejmě třeba hledat tam, kde se vznikem ver-

bální i neverbální komunikace vznikla potřeba předat sdělení více příjemcům, prostoro-

vě anebo časově vzdáleným, za počátek období rozmachu masové komunikace bývá po-

važován začátek 20. století, především díky velkému rozšíření filmu, rozhlasu a televize. 

A to i přesto, že již předcházející období přinesly noviny, telegraf, telefon, fotografie 

a vynález knihtisku v 15. století. Šíření tištěných knih znamenalo velký technologický 

a sociální pokrok. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v dnešní době již není možné obejít se bez médií, a to ve 

všech jejich formách. Protože vliv může být i převážně negativní, nezbývá než se naučit, 

jak s nimi zacházet. To je jistě nelehký úkol pro každého z nás a ještě obtížnější je nau-

Prozatím se odborníci shodují, že příklad rodičů, silné rodinné citové zázemí a omezo-

čit s nimi zacházet naše děti. 

2 7 v á n í P o č t u h o d i n P ř e d t e l e v i z n í obrazovkou pomáhají eliminovat působení zmíněných 



negativních vlivů na děti. Obávám se však, že převážná většina dnešních lidí tento pro-

blém zanedbává. Pro mnoho rodičů je pohodlné, v dnešní uspěchané době, dítě jaksi 

„uklidit" před televizní obrazovku, když na něj „nemají" čas. Je doloženo, že se tento 

„model" praktikuje v dnešním světě velmi často. Je faktem, že ne každý rodič může být 

odborník na vliv médií, nicméně literatura, srozumitelná i pro laiky, je k dispozici pro 

každého, takže závisí na každém z nás, jak se k problematice postaví, vyhodnotí ji a chce 

ji řešit. Prozatím se k dané problematice, většina lidí staví spíš laxně, a tak pokud vý-

zkumní pracovníci nepřijdou s převratnými zjištěními či jiným způsobem nedojde ke 

změně priorit hlavního proudu, situace zůstane stejná a pouze čas ukáže, jak se proble-

matika okolo médií dále vyvine. 

V navrhovaném projektu je podstatné, aby se lidé (v tomto případě žáci a učitelé) setká-

vali, povídali si, ověřovali si a vyměňovali si získané informace, názory, ... Dnešní do-

ba nám umožňuje jednoduše, pomocí různých technologií (internet54, telefon,...) komu-

nikovat s několika lidmi z různých míst v jednu chvíli. Komunikace probíhá různými 

způsoby, např. na tzv. chatu55, sms56, emailem57..., jak jsem již uvedla výše. V projektu 

by komunikace fungovala zejména pomocí chatu, který by sloužil ke zprostředkování ná-

padů, námitek, k přípravě na řešení konkrétních problémům, při nichž by se posléze 

mohli žáci i učitelé setkávat v jednotlivých programech. Budou přitom moci na webo-

vých stránkách zanechat vzkaz (otázky, inspirace, náměty, kritiku,...) pro další účastní-

ky projektu k určitému programu. 

3. Mediální výchova 

Média a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků 

pro stále větší okruh příjemců a také pro návrh projektu „Pohádka 21. století". Uplatně-

ní jednotlivce ve společnosti vyžaduje rozvoj takových schopností, jako je vyhledávání, 

získávání a sdílení informací a poznatků, chápání souvislostí mezi různými jevy, reflexe 

vlastního postavení vůči ostatním a osvojení (či alespoň pochopení) převládající hodno-

tové orientace. Schopnost vyrovnat se s těmito problémy se stále více opírá o podněty 

54 informační dálnice mediální povahy. V dalších kapitolách se mediální výchovu pokusím charakterizovat 
r Vitovský. A. Výkladový / 
f internetu. Praha: 2 0 0 4 . / . . . . . . v - , v i . , 
?5 Rozhovor na intemera a zjistit, jak je v současné výchově deti nezbytná. 
) Vitovský. A. Výkladový 
lk internetu. Praha: 2004 
"žha krátkých textových 

zpráv viz Vitovský, A. 
adový slovník internetu. 

Praha: 2004 3 1 Média a komunikace 
5/ Elektronicky dopis 

Vitovský. A. Výkladový 

I kintemetu. Praha: 2004 S c h 0 p n 0 s t zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, se 
2 8 s t á l e v í c e r o v n á schopnosti zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí 



z médií - zatím především z tisku, rozhlasu a televize, ve stále větší míře však i z těch 

částí „nových" médií, které se stávají součástí veřejné komunikace (elektronické deníky 

a časopisy apod.). Média se tak stávají rozhodujícím socializačním faktorem, který na-

mnoze dokáže zastínit faktory ostatní (například školu nebo rodinu). Přitom sdělení, jež 

jsou médii nabízena, mají velmi nestejnorodý charakter a jejich správné vyhodnocení vy-

žaduje značnou průpravu. Současně mají média již svou existencí a rolí, kterou sehráva-

jí, zřejmý (i když často zatím obtížně postižitelný) vliv na chování jednotlivce a společ-

nosti, na životní styl, na kvalitu života vůbec. Také proto jsou s fungováním médií ve spo-

lečnosti spojovány nejrůznější více i méně oprávněné obavy, dostávající se často na 

hranici morálních panik. 

3.2 Charakteristika tématu 

Mediální komunikace je velmi složitý sociální jev. Odehrává se ve všech rovinách živo-

ta společnosti, významně se podílí na podobě a kvalitě života společnosti i jednotlivce. 

Úspěšné zvládnutí mediální komunikace je kompetencí svého druhu. 

Skutečnost, že média a mediální komunikace jsou významnými socializačními faktory, 

reflektují již řadu let vzdělávací soustavy různých zemí zaváděním mediální výchovy 

(MV). To je jeden z důkazů, že mediální gramotnost se stále výrazněji prosazuje jako 

jedna ze základních kompetencí, jimiž by měl být vybaven člověk žijící v otevřené, de-

mokratické společnosti, který se snaží naplnit svůj život ve světě osobních, sociálních, 

ekonomických a politických vazeb. 

Schopnost zapojit se úspěšně a samostatně do mediální komunikace je zřejmě jednou 

z podmínek socializace jedince. Tato schopnost má dvojí podobu - na jedné straně před-

stavuje osvojení poznatků potřebných pro získání schopnosti analýzy a kritického od-

stupu, tedy "obranných látek" proti případnému nežádoucímu působení médií, na druhé 

straně obsahuje získání poznatků, díky nimž bude jedinec moci usilovat o maximální vy-

užití potenciálu médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy, aktivního naplnění volné-

ho času apod. 

Mediální gramotnost a její obsah má dva základní rozměry - znalostní a dovednostní. Vý-

bava jednotlivce pro „život s médii" jako kompetence svého druhu zahrnuje jednak osvoje-

ní si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií, o je-

jich historii, jednak získání dovedností, které podporují sebevědomé, aktivní a nezávislé za-

pojení jednotlivce do mediální komunikace, především jeho schopnost analyzovat nabízená 

sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je 



asociovat s jinými sděleními, dále pak orientace v mediálních obsazích a schopnost vol-

by odpovídajícího média jako prostředku pro saturaci nejrůznějších potřeb, od získávání 

informací až po naplnění volného času. 

Pokud jde o potřebné znalosti, patří do oblasti MV především poznání některých pravi-

delností v uspořádaní mediálních obsahů - zvláště zpravodajství, reklamy a zábavy. Dá-

le je nedílnou součástí MV základní představa o vývoji médií jako průmyslového odvět-

ví (vznik a vývoj masových médií). 

3.3 Mediální výchova a Rámcově vzdělávací program 

Pojetí mediální výchovy (MV) vychází obecně z nároku na vzdělávání na prahu nového 

tisíciletí, ze zkušeností se zaváděním mediální výchovy ve společensky a vzdělanostně 

srovnatelných evropských zemích a z kritického zhodnocení role médií v posledním de-

setiletí 20. století v ČR. 

Tematický celek MV respektuje a rozvíjí priority Rámcově vzdělávacího programu 

(RVP) a v souladu s nimi se ve svém obsahu zaměřuje zejména na: 

• porozumění hodnotám, 

• dovednosti komunikace a kooperace, 

• praktické činnosti denního života, 

• výchovu k samostatnému jednání a myšlení. 

Mediální výchova na úrovni základního vzdělávání obsahuje jen základní poznatky a do-

vednosti týkající se médií a mediální komunikace s tím, že tento vzdělanostní základ bu-

de dále rozvíjen v prohloubené a strukturované výchově k mediální gramotnosti na střed-

ních školách. Ve svém zpracování toto průřezové téma jednak doplňuje či modifikuje již 

formulované vzdělávací oblasti a jejich obsah učiva, jednak tvoří samostatnou oblast 

s vlastním obsahem učiva uskutečňovanou alternativními formami výuky (kurzy a hlav-

ně projekty, tak je zpracován i návrh projektu „Pohádka 21. století"). 

MV přispívá k tomu, aby si žáci osvojovali principy kritického čtení, poslouchání a pozo-

rování, učili se chápat cíle a strategie vybraných mediálních obsahů, zvláště zpravodajství, 

reklamy a spotřební zábavy (časopisů životního stylu, akčních filmů apod.). MV tím pod-

poruje odstup potenciálních či existujících příjemců mediálních sdělení od těchto sdělení, 

zvyšuje citlivost vůči stereotypům v obsahu i způsobu zpracování (například vůči klišé), 

přispívá k tříbení kultury argumentace, kultury komunikace a kultury vyjadřování. 

MV umožňuje, aby si žáci osvojovali základní principy práce v redakci (třídního časo-

pisu, školního rozhlasového či televizního vysílání, školního internetového periodika 



apod.). Žáci tak poznají faktory, které ovlivňují výsledný mediální výstup (například prá-

ci pod časovým tlakem, nedostatek zdrojů, odpor okolí vůči médiu či naopak podbízení 

se apod.), mohou si prožít podstatné aspekty práce v médiích (například profesně etická 

dilemata novinářské práce při zvažování, kterou informaci o škole zveřejnit). 

M V přispívá k tomu, aby si žáci osvojovali povědomí o roli médií v klíčových spole-

čenských situacích. Rozvíjí a upevňuje povědomí například o rozdílech a shodách v ob-

sazích médií (např. před volbami). 

Průřezové téma MV přispívá k naplnění některých obecných cílů základního vzdělávání 

a současně představuje svébytnou oblast původních poznatků a dovedností.. 

4. Regionální identita 

V návrhu projektu „Pohádka 21.století" se otevírá další velice široké téma a tím je regi-

onální identita. Prolíná se ve všech uvedených programech (popsaných podrobněji v di-

daktické části): 

• Pohlednice cestovatele 

• Tvorba kouzelných předmětů 

• Knížka plná pohádek 

Nejvíce souvisí regionální identita s programem „Pohlednice cestovatele". 

Význam některých souvisejících pojmů: 58 

• Identita je konkrétní celistvá, ničím nezaměnitelná podstata, kterou se od sebe liší 

jednotlivá lidská individua. 

• Postmoderna je umělecký styl vládnoucí od 70. let 20. století v evropské kultuře. 

• Regionální je krajový, oblastní, týkající se určité oblasti světa. 

• Sociologie 

4.1 Sociolog Zygmunt Bauman 

Jeden z nejvýraznějších a nejznámějších současných komentátorů postmoderní doby je 

polský sociolog Zygmunt Bauman, žijící od roku 1968 v emigraci, emeritní profesor 

university v Leedsu a profesor Varšavské university. Problematikou „postmoderny" se 

zabýval v mnoha svých dílech (např. „Postmoderní etika" (1993), „Úvahy o postmoder-

ní době" (1995), „Fragmentární život" (1995) a v zatím posledních knižních publikacích 

„Tekutá modernita" a „Individualizovaná společnost". Problém identit (sebeidentity) 

a identifikace však Bauman rozpracoval i v jeho „základní" podobě. 

Podle Baumana žije každý z nás v hustých neproniknutelných sítích neosobních vztahů, 

z Akademický slovník 
I slov 1. a II.. dli, 2005 
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hrubého a emocionálně chladného světa, který může u mnohých z nás zapříčinit negativní 

pocity nad obecnou lhostejností neosobního světa. Každý den plníme velký počet sociál-

ních rolí (např. student, zaměstnanec podniku, cestující ve veřejné dopravě, nakupující, kli-

ent banky apod.). Bauman se domnívá, že u každé z těchto rolí máme pocit, že je přítom-

na pouze malá část našeho já. Ustavičně se musíme kontrolovat, aby zbývající části naše-

ho já zůstaly skryty, neboť jsou v dané situaci irelevantní a nevhodné. Člověk je potom 

jakousi kolekcí rolí, které plní s různými lidmi na různých místech v jistém čase. 

Ovšem většina z nás se nehodlá spokojit s obrazem sebe jakožto bytostí pestrého sledu 

rolí a pluralit vnějších já. Jsem tím člověkem, kým jsem byl dopoledne v zaměstnání, ne-

bo odpoledne s přáteli? Jsem stále táž osoba, kterou jsem byl večer i druhý den ráno? 

V dílčím epizodickém vnějším světě plném funkčních vztahů postrádáme trvale a jasně 

definovatelnou jednotu osobností sociálních aktérů. Žádná z těchto epizod nám však 

podle Baumana identitu „skutečného já" („skutečné já" chápu jako základní jádrovou 

strukturu identity osobnosti) neposkytne. 

Bauman dále tvrdí, že pouze osobní kontext a kvalita vzájemného vztahu nám umožňuje 

poznat to, po čem tak toužíme. Sebepotvrzení lze hledat v lásce, partnerství, a jejich hloub-

ce vzájemnosti a porozumění59. Pokud bychom se soustředili pouze na sebepotvrzení jako 

na základní integrující kategorii vlastní osobnosti, mezilidský vztah, partnerství a lásku lze 

chápat jako konfigurace, které nás činí výlučnými, jedinečnými osobnostmi, které se 

„uskutečňují" prostřednictvím zájmu těch druhých. Podle Baumana můžeme partnerství 

(citovému vztahu) rozumět jako jedné ze základních konstrukcí lidských identit. 

Bauman problém lidské identity60 spojil nejen s „postmoderním" charakterem doby, ale 

i s problémy globalizace a s konzumní společností. Skutečnost, že jsou identity ve svět-

le „postmodernismu" obecně považovány za přestupní stanice a nikoli za přístavy dlou-

hodobějších jistot, posiluje vnímání identit v jejich vlastnostech proměnlivosti, nestálos-

ti, pomíjivosti či nahodilosti. 

Jaké jsou identity a identifikační procesy očima „postmoderní" doby? Bauman se do-

mnívá, že životním posláním a úkolem jednotlivce začíná být vystoupení z davu a pro-

kázání své vlastní identity (určenosti, identifikovatelnosti). Snaha o dosažení vlastní od-

lišnosti, vystoupení z anonymity je podle Baumana často podřízena konzumnímu způ-

sobu života a změnám společenských trendů. 

My*, "î gick"3™,)"' Život současné společnosti (Bauman zřejmě uvažuje euro-americkou společnost) se vy-
6I> viz . z. Ilauman i 

"c u,á mod"niia", 2002. í v í j j V ý r a z n ě p o d vlivem tržních mechanismům světové ekonomiky, založené na rostoucí spo-

3 2 třebč a konzumu. Výrobci a distributoři z celého světa se vzájemně předhánějí v prodeji 
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svých výrobků. Každý výrobek je přitom prezentován jako jedinečný, výjimečný a pro ži-

vot svého potenciálního uživatele nepostradatelný. Zajímavý je i způsob vedení reklamních 

kampaní. Řada nejrůznějších výrobků je spojena s určitým názorem, postojem a hodnotou 

člověka. Domnívá se tak, že nekonzumujeme pouze „Coca-Colu a hamburgery", ale sou-

časně s tím (úmyslně či neúmyslně) jsme součástí určitého stylu, trendu, módy. 

Široká nabídka módních stylů a možností se pomocí jistých symbolů zařadit (vyme-

zit) do určité skupiny (Bauman v podobné souvislosti uvažuje tzv. neokmeny) může 

vzbuzovat fiktivní pocit svobody. Jako by míra svobody člověka byla závislá na 

množství výběru a nikoli na tom, co je vybíráno (toto tvrzení podporuje neutuchající 

zájem především mladé a střední generace o nové výrobky, zájem o módu, trendy 

apod.). Změna, nestálost a proměna se zřejmě ustálily jako styl stylů - image sama 

o sobě. 

Možná nezáleží tolik na samotné image jako na jejím vlastnictví, i když třeba dočasném. 

V souvislosti s konzumním způsobem života, módností, stylovostí apod. se nedomnívám, 

že se jedná o prostředí „skutečného" materiálu struktury identity člověka. Připusťme 

však, že se do jisté míry na identitě člověka spolupodílí v podobě určitých symbolických 

ozdob a pomůcek identifikací. Proměna, nestálost, změna a výběr možností mohou být 

impulsem k rozvoji dalších identifikačních vazeb a cílů, nikoli však impulsy k dlouhotr-

vající stabilitě struktury osobnosti. 

V této souvislosti Bauman uvádí, že „.. .s přemírou možností narůstá hrozba destruktu-

race, fragmentace a rozkladu" 61. Identity (totožnost člověka) se tak mohou dostat do oh-

niska konfliktů a zpochybnit vlastní stabilitu a integritu osobnosti. Tím, že jsou identifi-

kační cíle samy o sobě výrazně nestabilní a neustále oscilují, ztrácejí svůj význam, jsou 

nedefinovatelné, krátkodobé, bez minulosti i budoucnosti. „Postmoderní identity" jsou 

zkrátka zpochybněny vlastní proměnlivostí, módností a účelovostí. Identifikace se pova-

žuje za pouhou epizodní událost chvilkového charakteru. 

„Postmoderní" výklad identity člověka poněkud zpochybnil stálost a pevnost identifi-

kačních vazeb. Nabízejí se ovšem otázky: 

• Žijeme naše životy skutečně tak fragmentárně? 

• Podléháme významně módnosti? 

• Nepodceňuje „postmodernismus" význam identit a proces identifikace? 

• Neodporuje tato charakteristika některým našim zkušenostem? 

V další kapitole se podíváme na regionální identitu, jednu z dimenzí identity osobnosti 

člověka. 



4.2 Hledání regionální identity 

Regionální identitě lze rozumět jako jedné z dimenzí identity člověka, která spoluurčuje 

strukturu jeho osobnosti. Mluvíme-li o sobě, často hovoříme o místu, kde jsme se naro-

dili, prožili dětství, zažili nejrůznější dobrodružství. Mluvíme o místu, kde pracujeme, 

studujeme, bydlíme a vychováváme své potomky. 

Regionální identita se vztahuje k různě vymezeným územím, které nechápeme pouze ja-

ko „přírodní prostředí". Nejedná se tudíž pouze o postojovou záležitost bezprostředního 

hodnocení líbí-nelíbí, ale uvažujeme i o prostoru „sociálních obsahů" mezilidských 

vztahů, zážitků a vzpomínek. Regionální identitu uvažujeme i v souvislosti se socio-kul-

turním systémem místa a s lidmi, kteří v tomto prostoru žijí. Lidské společenství vytvá-

ří obraz tohoto prostoru, stejně jako prostředí ovlivňuje způsob života, zvyky, tradice 

a kulturu obecně. 

Přítomnost člověka a jeho žití v prostoru nabízí možnosti k seberealizaci, komunikaci a na-

konec i k identifikaci. Prostor tak zůstává jedním z identifikačních znaků i pro naše okolí, 

je informací nejen o určitém způsobu života, ale i postojích a hodnotách obyvatel. O do-

mově pak nejobvykleji hovoříme v souvislosti s tím prostorem, který nám tzv. přirostl 

k srdci, o který máme starost, kam se vždy rádi vracíme a záleží nám na jeho osudu. 

Jakým způsobem však dochází ke ztotožnění a „zvnitřňování" prostoru? Některé „post-

moderní" přístupy62 význam územní identifikace přinejmenším podceňují. Stálosti vazeb 

se příliš nevěří a na „zápecnictví" jako by nebyl čas. Přístavy domova jsou jednoduše na-

hrazeny dočasnými azyly. Baumanovskou „hantýrkou" životních stylů osobnosti61 jsme 

v tomto případě připodobněni „Tulákovi" či „Turistovi". „Tulák" prochází životem bez-

cílně od místa k místu. Pohybuje se nahodile a na své cestě vyhledává pouze dočasné za-

stávky. Nechce se nikde zastavit a zabydlet se. Je stále v pohybu. „Turista" opouští do-

mov a vyhledává nová dobrodružství a zážitky. Není bezdomovcem, trasu své cesty si 

plánuje a má se kam vrátit. „Turista" při svých cestách navazuje pouze letmé a povrch-

ní kontakty, netouží po hlubších vztazích s okolím a svět hodnotí podle nových dojmů. 

Prostředí tak slouží jako prostředek konzumu a běžné spotřeby. Plovoucí svět neustálé 

mobility, změn a povrchnosti kontaktů tak nečiní různě vymezené území jako cíl váž-

nějšího a hlubšího zosobnění místa - „zvnitřnění". Mobilita jedinců a jejich prostorová 

fluktuace (např. studující a pracující mimo region) ovšem nemusejí vždy nutně známe-
f- ^aumanrTrûvalîy N 
Kn.idoM»,i9?Onat „vykořenění" - ve smyslu tuláctví nebo turistiky. 

Proč se lidé, kteří pracují a studují např. v Praze stále označují za Jihočechy, Plzeňáky, 



Tepličáky, Liberečáky apod.? Z jakých důvodů se vracejí mnozí z nich zpátky domů? Je 

to rodina, láska ke krajině nebo odlišný způsob života? Původní identifikační vazby, zís-

kané na základě vlastních prožitých zkušeností a zřejmě i vlivem přebírání „odpověd-

nosti" za místo od starších generací viditelně existují v různých intenzitách a individuál-

ních situacích. 

Regionální (územní, prostorovou) identitu pozorujeme na různých úrovních. Předně je to 

vztah k místu (a lidem), kde žijeme, kde prožíváme každodennost, kam chodíme spát. Vztah 

k blízkému okolí můžeme označit jako lokální identitu. Již víme, že identifikace k místu je 

podmíněna více faktory. Jedná se jak o postojovou záležitost, tak i složitější socio-kultumí 

vazby a mezilidské obsahy vztahů. Společenství lidí, jejich kultura, historie, jazyk, mentali-

ta a odpovídající způsob života jsou společně s podobou krajiny základními předpoklady vy-

tvoření určitého vztahu. Lokální identita je bezprostředně prožívána ve své každodennosti. 

Je na dosah našim smyslům a vnímáme ji velmi intimně. Krajina pro nás není pouze hete-

rogenní systém živého a neživého, ale důvodem, proč chodíme na rozhledny a touláme se 

po kopcích. Jsme schopni esteticky vnímat jednotlivé detaily a prožívat sebemenší změny. 

Další rovinou regionální (územní, prostorové) identity může být větší územní celek. Pod-

le názvu územního celku lze označit i vlastní příslušnost a současně i vyjádřit identifi-

kaci s daným celkem (Pražák, Šumperák, Nymburák, Kolíňák, Moravák). Jedná se již 

o jakousi širší „kmenovou" příslušnost, pojmenovanou, ale zřetelně obecnější. Zřejmě 

méně časté budou projevy obyvatel na vztah k poněkud abstraktním správním celkům, 

jakými jsou relativně nově ustanovené kraje, nebo euroregiony. 

Třetí rovinou územní identifikace je vztah k území národního státu, případně i větším 

územním celkům (středoevropanství, evropanství apod.). Uvažujeme tak v souvislosti 

regionální (lokální), národní a evropské identity. 

Obecný vztah obyvatel k přírodnímu, sociálnímu a politickému prostoru je významně 

pod vlivem celospolečenského historického vývoje a národní minulosti. Proces uvědo-

mování si vlastní historie je zřejmě nezbytný předpoklad pro pochopení a budování ne-

jen regionálních identit. Můžeme dokonce říci, že identita národa není nic jiného než je-

ho historie, ztotožnění se s ní a způsob její interpretace. 

Podstatu historického hlediska v rámci vytváření regionální i národní identity obyvatel 

zdůraznil např. prof. Jiří Pelán.64 Vysvětlil mj. závislost na historickém a politickém vývo-

ji jednotlivých národů a jejich kulturních odlišnostech. V procesech vstupování České re-

publiky do EU se u odborné veřejnosti a prostřednictvím médií diskutuje otázka, jakým 

„regionem" je Česká republika v rámci evropského prostoru. Milan Kundera kdysi napsal, 



že „kulturně patříme na západ, geograficky do středu a politicky na východ". 

Jaké je tedy české evropanství? Pohledem do historie zjistíme, že od dob přijetí křesťan-

ství (9.století ) jsme s různou intenzitou, ale trvale součástí evropského kontextu. Svůj 

osud jsme spojili s latinskou západní Evropou, ve středověku i počátkem novověku se 

slovanským, německým a románským vlivem. Novodobá regionální identita (v rámci 

Evropy a národního státu) se konstituuje podle Pelána v osvícenecko-romantické éře 

a v době Rakouska-Uherska. 

Národní sebevědomí českého národa se však zformovalo až za samostatného Českoslo-

venska. Masaryk vtiskl identitu českému národu nábožensko-humanitními ideály (Chel-

čický, Komenský, Palacký) a nabídl vytvořením mravního „ethosu" ve společnosti re-

spektabilní identitu tehdejšího Československa. Na rozdíl od Palackého, který smysl čes-

kých dějin a národní identity shledával v historickém se potýkání s Němci, pro Masaryka 

byla česká otázka otázkou světovou. Druhá světová válka, její důsledky a posléze i poli-

tické změny v Evropě tento proces formování národní identity přerušily. 

Identitu lze obecně chápat jako totožnost. Identita osobnosti je určena specifickými kva-

litami, s vlastní strukturou, funkcí a formou. Identifikace - ztotožňování se - je potom 

způsob organizace těchto kvalit. Vědomí lidské identity je multidimenzionální, tvořící 

komplexní strukturu osobnosti. Identitu člověka nelze považovat za jednoznačně danou, 

a priori určenou a definitivní. Jednotlivé její dimenze se formují v čase v závislosti na so-

ciálním, politickém, kulturním a obecně historickém vývoji společnosti. Koncept identi-

ty je otevřený, aktivní a neustále podléhající novým interpretacím. Identita není samo-

zřejmá a vzniká teprve jako odpověď na otázky, které si samy klademe. Identita je jak in-

tenzivní, jedinečná a intimní, tak současně neuvědomělá, všední a společná. 



II. Didaktická část 
Projekt navržený pro setkávání se dětí a učitelů nejen na internetu 

Název: „Pohádková říše 21.století" 

Motto: „Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem" Antoine de Saint-Exupéry 

Projekt „Pohádková říše 21. století", vychází z těchto tématických programů plošné 

a prostrové tvorby: 

• Pohlednice cestovatele 

• Kouzelné předměty 

• Knížka plná pohádek 

Je určen pro žáky/studenty na 2. stupni ZŠ a 3. stupni SŠ. Základní princip návrhu je pro-

pojení výtvarné výchovy s mediální výchovou. Jde o výtvarnou činnost, která je v prů-

běhu celého projektu prezentována na internetových stránkách. 

Předkládané programy nejsou konečnou ucelenou podobou stvrzenou jedním praktic-

kým pokusem, ale hojnou řadou námětů vhodných k doladění v konkrétně se rozvíjejí-

cích blocích výtvarné výchovy. Jednotlivé metodické části se věnují motivaci, námětům 

a výtvarným technikám. Základem programů je vyprávění pohádkového či historického 

příběhu spojené s obrázkovými publikacemi a názornými ukázkami. 

Nejde jen o přepisy motivů, ale i o rozumové vnímání souvislostí, proměn a fantazijní 



parafráze představ. Cílem je myšlenka přiblížení dětského výtvarného díla ostatním dě-

tem, účastníkům programu, ale i samotným návštěvníkům internetového světa. 

Formy oslovení mohou být různé. Ty, které osloví užší okruh dětí, až po nástroj oslovu-

jící děti bez ohledu na vlastní osobní kontakt, a sice pomocí interaktivní webové stránky 

přístupné nejen v Čechách, ale i v ostatních zemích. Žáci i učitelé budou moci na webo-

vých stránkách sledovat jednak průběh svého výtvarného programu na dané téma, které-

ho se účastní, a jednak vývoj programů z jiných škol. Těmi se mohou inspirovat, oboha-

tit. V neposlední řadě může webová stránka sloužit (a měla by) ke komunikaci. 

Obsahem spolupráce škol v rámci projektu „Pohádková říše 21.století" není jen indivi-

duální práce na vybraném programu, ale i společné programy žáků/studentů a učitelů zú-

častněných škol. Programy si školy mohou připravit tak, aby jim pomáhaly naplnit jejich 

vzdělávací cíle. Při práci na jednotlivých programech probíhá intenzivní komunikace 

mezi žáky ze zúčastněných škol, která motivuje studenty k dialogu a rozvíjení znalosti 

cizího jazyka v reálné konverzaci. 

Ke komunikaci na dálku a prezentaci výsledků své práce využívají žáci informační a ko-

munikační technologie a zvyšují se tak nepřímo jejich dovednosti v této oblasti. Tyto do-

vednosti si rozvíjejí a obohacují se jimi i učitelé, kteří se na projektu podílejí. 

Při práci na projektu žáci rozvíjejí i další kompetence, které jsou v současném evrop-

ském školství považovány za klíčové. Jsou to kompetence: 

• k řešení problémů 

• komunikativní 

• sociální a personální 

• občanské 

• pracovní 

Uvedené kompetence tvoří základ Rámcově vzdělávacího programu a právě učit se for-

mou práce na projektu umožňuje škole rozvíjet potřebné kompetence u svých studentů. 

1. Náměty projektu, smysl a cíle 

Cílem je vytvoření n á v r h ů jasných a zřetelných programů ke zvýšení sociálního, politic-

kého, kulturního povědomí a gramotnosti. Následující kapitoly se budou týkat: 

• Navzájem komunikujících škol nejen v České republice 

• Ilustrátorů pohádkových knížek ve spolupráci s dětmi 

• Forem interaktivní tvorby na síti 

• Povědomí o designu 



• Povědomí o grafickém zpracování knihy 

• Tématu člověka mezi lidmi aneb setkávání se účastníků jednotlivých programů 

• Společných výtvarných dílen 

• Společných výstav dětských prací všech programů 

• Webových stránek 

1.1 Navzájem komunikující školy nejen v České republice 

„Pohádková říše 21.století" je určena pro druhý stupeň základních škol a třetí stupeň 

středních škol. Otevírá prostor pro setkávání žáků a učitelů škol nejen v České republi-

ce. Jednou z podmínek je navázat kontakt se školou z jiné země a domluvit se, na kte-

rém z programů budou spolupracovat. Obě školy pak jednotlivě budou pracovat na zvo-

leném úkolu a společně si vyměňovat získané nápady a postřehy. 

Ostatní participující školy budou moci sledovat, jak probíhá komunikace a výměna in-

formací mezi školami. Nechat se inspirovat pro svoji vlastní tvorbu. Kooperací si žáci lé-

pe zvnitřní nové znalosti a naučí se nejen spolupracovat ve skupině, ale předávat si tedy 

poskytovat i získávat důležité informace a tak směřovat ke zdárnému cíli vzdělávat se 

a prezentovat své myšlenky. Žáci i učitelé budou komunikovat na mnohé náměty. 

1.2 Ilustrátoři pohádkových knížek ve spolupráci s dětmi 

„Pohádková říše 21.století" má již v názvu, že jedním ze stěžejních témat programů bude 

„pohádka". Každá země má spoustu svých ilustrátorů knížek s pohádkami. Spolupracující 

školy budou mezi sebou představovat své ilustrátory knížek, pomocí prezentace, kterou 

bude možné sledovat na webových stránkách. Cílem prezentace je nechat se inspirovat. 

Pro lepší dokreslení představy, jak tvořit ilustrace, jaké techniky používat pro vlastní tvor-

bu ilustrací a kde hledat inspiraci žákům pomůže - pokud to bude možné setkání se s ilus-

trátorem, jenž zodpoví žákům jejich otázky. Ostatní se dozvědí zajímavosti s diskuse z we-

bových stránek. 

1.3 Fomy interaktivní tvorby na síti 

Na webových stránkách bude připravena aplikace umožňující splnit sen každého opra-

vdového příznivce pohádkových příběhů. Nekonečné pohádkové příběhy s dějem právě 

takovým jaký kohokoli z účastníků napadne. Každý, kdo přijde, zde může zcela bez zá-

bran příběh dále rozvíjet, nebo pouze číst - záleží na zájmu zájmu. A co to vlastně inter-

aktivní pohádkové příběhy jsou? 



Jednoduše se jedná o jakési nekonečné povídky, které jeden autor začne a kdokoliv další 

k nim může psát pokračování. Pokud bychom si to, jak daná pohádka vznikala, nakresli-

li na papír, vznikl by nám strom, který začíná jedním příspěvkem na začátku a větví se až 

do nekonečného počtu větví podle toho, jak další a další lidé dopisují pokračování... 

Jednoduché, že? Právě pomocí tohoto diskuzního fóra bude mít každý účastník jedineč-

nou možnost číst/psát interaktivní pohádkové příběhy dle libosti. 

Avšak jedna zásadní věc nesmí být opomenuta a tou je název pohádky, který určí první 

autor při založení pohádky a musí být pro všechny příspěvky týkající se dané pohádky 

stejný. Práce pro pokračování v psaní bude usnadněna kliknutím na odkaz "pokračovat 

v pohádce" umístěný pod každým příspěvkem. Aplikace musí být a bude uživatelsky 

vstřícná. 

Další aplikací, jež bude na webových stránkách připravena, a bude fungovat podobně ja-

ko při dopisování pohádky různými autory, bude možnost kromě dopisování textu podílet 

se na kreslení komiksu. Každý účastník vloží do schránky svou kresbu a na ni budou mo-

ci navazovat ostatní. Ale dle jakého příběhu se komiks nakreslí? To už záleží na zdatných 

kreslířích, kteří by se na scénáři měli domluvit předem. 

1.4 Povědomí o designu 

Co to je design? Kdo vytváří design? Co to je designér? Kde design vznikl? Je design na 

něco použitelný? 

V Projektu „Pohádka 21.století", je důležité žáky seznámit i s širšími souvislostmi v obo-

ru výtvarného umění. Ukázat jim zajímavé počiny ve výtvarné kultuře. Pomoci jim utvo-

řit vlastní názor tak, aby si nenechali neustále radit od více či méně plytkých časopisů 

plných „životního rytmu", jak se oblékat, jak jíst, jak bydlet, jak spát,... Naučit studen-

ty mít svůj vlastní názor. 

Design: anglicky záměr, původně vzorování výrobku nebo díla (textilie), zvláště jeho po-

vrchu plasticky, barevně i strukturálně. Dnes především celkové tvarování výrobku, vy-

chází z jeho účelové funkce a je v průmyslovém výtvarnictví a užitém umění směřováním 

k estetickému utváření a dotváření celkového životního prostředí. Týká se především tva-

rování strojů, přístrojů, obalové techniky i předmětů denní potřeby**. 

Jsme neustále obklopeni předměty. Od rána, kdy vstaneme z postele a začneme si čistit 

zuby a pak celý den při práci, při cestování, při oblékání,... věci používáme dokonce 

i když spíme, jsme jimi „obklíčeni" neustále. 

Český design prošel v posledním desetiletí významnými proměnami. Přesto absence teorie 



designu a nedostatečné pokrytí mnohých oblastí historického vývoje tohoto oboru často 

vede buď k jeho formalistickému pojetí v intencích „tvarování" a čisté estetiky, nebo k je-

ho stejně zjednodušujícímu výkladu jako pragmatické a ekonomicky motivované odpo-

vědi na požadavky trhu - jako skupiny spotřebních či luxusních předmětů sloužících 

k budování společenského statusu66. 

Každá škola účastnící se projektu představí jednoho designéra, jak je uvedeno v pod-

mínkách účasti na projektu. 

Například si vyberou osobnost Ladislava Sutnara (1897-1976) (viz příloha číslo 1), kte-

rý je bezpochyby jednou z nejdůležitějších osobností v českém designu a kterého zde 

uvádím proto, že se věnoval široké škále nejrůznějších oborů, od designu dětských sta-

vebnic, přes koncepční grafickou práci až po návrhy výstavních expozic. Sutnara nejlé-

pe charakterizuje původní význam slova průkopník - ten, kdo razí nové cesty myšlení 

a tvorby a riskantně uskutečňuje to, co další generace považují za samozřejmost. 

Patří k údělu průkopníků, že bývají pozapomenuti a výstava „Ladislav Sutnar: Praha -

New York" (20. 6.-26. 10. 2003, Jízdárna Pražského hradu) chtěla objevit v plné síle stá-

le svěží a aktuální odkaz Sutnarovy nesmírně rozsáhlé a rozmanité tvorby. Pro české 

publikum byla objevná zejména Sutnarova americká tvorba, kterou nebylo možné z po-

litických důvodů až do 90. let minulého století u nás představit. 

Ladislav Sutnar patří k zakladatelským osobnostem českého moderního designu, zejmé-

na v oblasti užitkových předmětů, výstavnictví a typografie. Díky svým manažerským, 

organizačním a publicistickým schopnostem se stal vlivným představitelem životního 

stylu 30. let. Jeho talent prověřil odchod do Spojených států, kde se připojil k zaklada-

telské generaci moderního amerického grafického designu. 

Sutnarovo pojetí designu mělo sociální a etický rozměr, chápal design jako službu vý-

tvarného umělce pro nejširší vrstvy a věřil, že dobrý design může každodenní život zkva-

litnit a projasnit. 

Při seznámení se s dílem Ladislava Sutnara snadno zjistíme jak předměty okolo nás mají 

velký smysl a že i když se nám líbí či nelíbí máme možnost na jejich změně se podílet. 

Chceme-li žít v dokonalém pohodlí a být obklopeni krásnými věcmi, tak bychom o nich 

měli něco vědět. 

1.5 Povědomí o grafickém zpracování knihy 
Pachmanová M.. 0 

: Aktualita, nebo 
věčnost' «17.20<y 2 k a pi t o iy 1.4 Povědomí o designu vyplývá, jak je nutné si neustále rozšiřovat obzory 

4 1 a protože součástí návrhu projektu je i ilustrace, komiks, práce s písmem,... je nezbytné 



se s grafickou tvorbou seznámit. Zabývat se nejen tím, jak se taková kniha graficky upra-

vuje, ale i s dějinami grafické tvorby. 

Učitelé a žáci by měli mít chuť odpovídat na tyto a další otázky: 

• Co to je kniha? 

• Co je to grafika? 

• Jak se dá knížka graficky zpracovat? 

• Proč už knížky nevymizely? 

• Co je to ilustrace? 

• Jaké známe ilustrátory? 

V podmínkách projektuje pak uvedeno, že každá škola představí ostatním ilustrátora po-

mocí prezentace na webových stránkách projektu. 

1.6 Člověk mezi lidmi aneb setkávání se účastníků jednotlivých programů 

Co se děje nového? Kdo nalezl něco zajímavého? Jak probíhá spolupráce mezi partner-

skými školami? Co je nutné změnit na webových stránkách? Tyto všechny a samozřej-

mě i jiné otázky by se měly řešit na diskusním fóru. 

Diskuse by byla organizována do několika částí: 

• 1 .část: Co je nového v našich programech: zde by se probraly otázky, náměty, nové 

nápady, kritika, podněty z brainstormingu 

• 2. část: Vzdělávací a výchovné pořady zahrnující vážené osobnosti z různých oborů, 

např. tématická pásma, besedy, prezentace či přednášky. Tyto pořady by nám měly 

poradit, jak lépe zlepšit výuku výtvarné výchovy, na co se podrobněji zaměřit v jed-

notlivých programech 

• 3. část: Závěr: prostor pro diskusi 

Při diskusích by neměl chybět učitel, tzv. koordinátor projektu na škole, a také jednotli-

ví zástupci z řad žáků ze tříd, kde probíhají jednotlivé programy. Je zřejmé, že účastníci 

projektu z ciziny nebudou na setkání dojíždět, a proto bude setkání organizováno pomo-

cí chatu na webových stránkách. 

1.7 Společné výtvarné dílny 

Mělo by se jednat o cyklus výtvarných dílen, který se pod vedením zkušeného lektora 

zaměří na výtvarné aktivity učitele se svými třídami. Tento cyklus klade důraz na spo-

lečný výtvarný prožitek. Není nutné „umět malovat", důležité je mít chuť tvořit. A to si 

4 2 myslel i Joseph Beuys (1921-1986). Beuys byl přesvědčen o nezbytnosti doplnit školní 



osnovy o kreativní předměty umělecké výchovy, bez nichž se neobejde výchova ke svo-

bodě. Hlásal, že proměna společnosti musí začít u dětí. Hnací silou jeho vzdělávacího 

programu se stala myšlenka, že každý člověk je umělec, respektive každý se může stát 

umělcem a měl by se o to pokusit. Beuys učil, že každý jedinec má v sobě tvořivou ener-

gii, kterou by měl kultivovat a plně využívat. Pedagogickou výchovu považoval za rov-

nocennou složku svého díla. 

Každý program bude mít svoji výtvarnou dílnu, jež si bude škola organizovat sama: 

• Pohlednice cestovatele 

• Kouzelné předměty 

• Knížka plná pohádek 

Při účasti na dané výtvarné dílně si žáci a učitelé rozšiřovat obzory k danému programu, 

případně se nechají nalákat i na program jiný. Není totiž stanoveno pravidlo, že jedna 

škola a jedna třída se účastní jen jednoho programu. 

Součástí tvůrčích dílen je práce s různými výtvarnými materiály za využití odlišných vý-

tvarných technik, které jsou popsány v jednotlivých programech. 

1.8 Společné výstavy dětských prací všech programů 

Jak dalece bude působit výstava na školáky? Jak je ovlivní? Co v nich zanechá? Vysta-

vovali už žáci někdy své práce? 

Na odpovědi těchto otázek bude vytvořen prostor pro reakce a odezvu dětí na webových 

stránkách. Do jaké míry se povedlo přimět děti dívat se na tuto problematiku vlastníma 

očima a snažit se prosadit svůj názor, anebo alespoň trochu přispět kouskem svého „já", 

se budete moci dozvědět. Zveřejní se práce žáků, jejich názory a postřehy. Ukázky pra-

cí se tak stanou součástí velké virtuální výstavy. 

V rámci výstavy bude vyhlášena soutěž o nejzdařilejší album pohlednic, kouzelný před-

mět, knížku plnou pohádek z témat týkajících se jednotlivých programů z projektu „Po-

hádková říše 21.století". Nejšikovnější autoři budou odměněni připravenými hodnotný-

mi cenami. 

Jednotlivé programy budou hodnoceny odbornou porotou. Příslušníky poroty budou 

všichni učitelé, již přivedli třídy do projektu, jednotliví zástupci z řad žáků jednotlivých 

tříd, a přizvaní hosté z řad výtvarníků. Každý člen odborné poroty vybere jeden nejlep-

ší výtvarný počin z každého programu. Podmínkou je, že člen z poroty nesmí vybrat stu-

dentské dílo ze své třídy, musí vybírat mezi ostatními. 

4 3 Samozřejmě, jak vyplývá z podmínek projektu, každá škola musí ve svých prostorách 



zorganizovat výstavu studentských prací, a tak nebude výstava pouze jen virtuální, ale 

bude prezentována i na chodbách zúčastněných škol. 

1.9 Webové stránky 

Webové stránky se stanou nedílnou součástí projektu „pohádka 21. století". Jejich úkol 

je pomoci k rychlé výměně názorů a nápadů či naopak vyjasňovat nejasnosti, které ob-

vykle vyvstávají v průběhu práce. 

Informace se týkají: 

• samotného projektu a jeho kritérií k účasti na něm 

• aktuálního dění v jednotlivých programech 

• nápadů, připomínek, názorů, otázek,... ihned pomocí chatu 

• dějin i současnosti ilustrací pohádek, komiksu,... 

• průběhu jednotlivých programů 

• plánovaných setkání, která mohou probíhat po domluvě na jednotlivých školách či 

jen na chatu 

• průběhu výstav výtvarných prací 

• odkazů na zajímavé informace jež by mohly sloužit jako dobrá motivace 

Webové stránky budou sloužit jako „informační kanál" celého projektu „Pohádková říše 

21.století". 

2. Návrh projektu „Pohádková knížka 21. století" 

Co jsme, odkud a kam jdeme, to je základní otázka a jiná snad není. Co tady děláme? To 

je i smysl veškerého umění. Vyprovokovat k otázce a následně i odpovědi na otázku. 

4 4 Zpochybnit jistotu, že už cosi víme. Nahlédnout, že vše může být i jinak. Smyslem ne-



jen umění, ale i výtvarné výchovy je dle mého názoru zpochybňovat v člověku zaběh-

nuté názory, klást otázky a pootáčet úhly pohledu tak, aby musel o všem znovu přemýš-

let, aby si nikdy nebyl jistý svým názorem jako konečným. Tento proces by měl jedince 

posunout kupředu. 

2.1 Pro koho je projekt určen? 

Projekt je určen pro druhý stupeň ZŠ a třetí stupeň SŠ. 

2.2 Výchovné a vzdělávací cíle 

Cíli je připravovat děti na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost 

kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro 

vzájemné sbližování. Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostat-

ná osobnost působící na své okolí a rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností 

a potřeb. Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěiy. Vést dítě 

k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupráci, 

toleranci druhých, spoluzodpovědnosti), vést dítě k poznání, že může svou životní situaci 

ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne, odpovídá. 

2.3 Základní podmínky pro účast 

Základní podmínky pro účast na projektu jsou: 

• Zvolit si ve škole koordinátora, jenž bude ve škole celý projekt organizovat. 

• Oslovit a navázat kontakt se školou z jiné země a domluvit si spolupráci. 

• Předpokladem pro účast je znalost anglického jazyka (alespoň učitele), jenž je ne-

zbytnou dovedností pro komunikaci s partnerskou školou. 

• Základní znalosti práce s počítačem, jenž bude sloužit ke zpracování prezentace vy-

pracovaného programu na webových stránkách projektu. 

• Připojení minimálně jednoho počítače ve škole na internetovou síť pro možnost ko-

munikace s ostatními účastníky projektu. 

• Volba programu, jednotlivé třídy se mohou účastnit postupně všech programů najednou. 

• Neustále informovat o průběhu vybraného projektu na webových stránkách projektu 

• Přihlášení se do projektu „Pohádková říše 21.století" pomocí webowské stránky a na 

ní se zalogovat. 

• Každá škola než začne vypracovávat vybraný program, představí pomocí prezentace 

na webových stránkách projektu jednoho ilustrátora a designéra. 



• Organizace výtvarné dílny, alespoň jedenkrát v průběhu programu. 

• Organizace výstavy dětských prací z vybraného programu v prostorách školy. 

2.4 Obsahová část 

Projekt „Pohádková říše 21.století" je členěn do tří programů: 

1. program: Pohlednice cestovatele 

2. program: Tvorba kouzelných předmětů 

3. program: Knížka plná pohádek 

3. Struktura 

Celý program probíhá v navozené modelové situaci, kde jsou studenti jako zástupci jed-

notlivých programů budou postaveni do role jej co nejlépe v mezích možností zpracovat. 

Studenti si na vlastní kůži vyzkouší, jak je důležité správně formulovat, správně přijímat 

a zpracovávat informace a jakou úlohu mají sdělovací prostředky. 

Studenti zde vystupují v daných úlohách kde si vyzkouší např. vytváření ilustrací, práci 

s textem, hledání různých textů jedné pohádky v historii,... 

Programy rozvíjí plošnou i prostorovou tvorbu jež je pro výtvarnou výchovu nezbytná. 

Očekávané výstupy: 

Žák by měl 

• uplatňovat základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčí-

ho záměru 

• uplatňovat linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího 

záměru, využívat jejich vlastnosti a vztahy; pojmenovat je ve výsledcích vlastní tvor-

by i tvorby ostatních; vnímat a porovnávat jejich uplatnění v běžné i umělecké pro-

dukci 

• při vlastní tvorbě vycházet ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledat 

a zvolit pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy; zhodnotit a prezento-

vat výsledek své tvorby, porovnávat jej s výsledky ostatních 

• vnímat a porovnávat výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádřit své postře-

hy a pocity (VÚP Praha, RVP, 2005) 



3.1 Program „Pohlednice cestovatele" 

Název námětu (motivační): Pohlednice cestovatele 

Album starých p o h l e d n i « 
ZÁPADOČESKÉ L M 
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Žijeme v éře vizuální komunikace, v době obrazů. Jsou všude kolem nás, a tak je leckdy 

už ani příliš nevnímáme, natož abychom se před nimi zastavili a přemýšleli o nich. 

A přesto těch, které by si takovou pozornost zasloužili, není málo. 

1. Název námětu (popisný): 

Hledej v okolí školy zajímavá místa, od nichž bys chtěl, aby zachytily věrnou podo-

bu současnosti. Je tato podoba opravdu jenom pouhým faktografickým obrazem? 

Zachycením momentálního tvaru? Anebo je v ní ukryto něco navíc, co na nás citově 

působí? 

2. Klíčová slova: 

pohlednice 

cestovatel 

faktografický obraz 

cestování 

příroda 

pohledy 

nostalgie 

minulost 

věrná podoba skutečnosti 

vizuální komunikace 

obraz 

záznam 

fotografie 

mapa 

kronika 

album 



3. Výchovně vzdělávací cíl: 

• Rozvíjet tvořivost. 

• Obohacovat představivost a fantazii při výtvarném vyjadřování přímých a zprostřed-

kovaných zážitků. 

• Hledání v okolí, ve kterém se pohybujeme každý den a jsme s ním spojeni mnohými 

vazbami, ať už si je uvědomujeme, či ne. 

• Je třeba zaměřit své oči na místa, která každodenně míjíme bez povšimnutí. 

• Nakreslit záznamy těchto míst do skicáku a vytvořit z nich pohlednice. 

• Pokusit se najít staré pohlednice, fotografie, popřípadě kresby i malby a zjistit, jak 

se mnohé změnilo, a tedy stojí za to prohlížet si je s patřičnou pozorností. 

• Vytvořit krátkou prezentaci. 

• Poznávat své okolí, svůj domov a konfrontovat je s cizím prostředím, nám umožní 

spolupráce s partnerskou školou. 

Pohlednice tyto proměny zachycují. Každý žák vytvoří soubor pěti pohlednic a do-

plní je poznámkami o místech, která zaznamenal. Ve skupině vytvoří album, do ně-

hož své poznatky a pohlednice, které mezi sebou mohou i porovnat a zjistit co kaž-

dého z nich zaujalo, společně založí do alba. 

4. Výtvarný problém: 

Vyjádřit pozorovaná místa pomocí: 

Kresby: jako výrazovým prostředkem založeným na lineární stopě nástroje 

(pera, štětce) a materiálu ( tuše, sépie), případně jen materiálu (tužka, rudka, uhel), 

přičemž výsledná kresba může působit jak kresebně, tj. lineárně, tak i malířsky, tj. 

jemnými tónově a valérově bohatými přechody. 

Frotáže: tiskový postup spočívající na přiložení papíru na jakoukoli reliéfně struktu-

rovanou předlohu a jeho přetírání tužkou, grafitem, křídou,... 

V grafice je kresba základem práce. Není však konečným cílem. Je zde podobně ja-

ko v malbě a sochařství spíše předlohou, inspirací, první fází. Základními výtvarný-

mi prvky grafiky jsou linie a plocha a kontrast bílé a černé, proto bývá grafické 

umění označováno za umění kresebné či černobílé. Zde se setkávají tyto výchozí 



a významové hodnoty při tvorbě grafiky. Využijeme kresby pro tvorbu papírorytu. 

Finálním výsledkem v grafice je tisk (otisk). 

5. Výtvarná technika: 

Kresba, frotáž a papíroryt. 

6. Nástroje žáka: 

Skicák, tužky různých měkkostí a tvrdostí, uhel, rudky, jehla na rytí do papíru. 

7. Instrukce: 

Sledujme pozorně místa, jež denně míjíme. Pokusme se hledat co nejvíce detailů. 

Vyjádřit dějový celek se vztahem ke konkrétnímu prostředí. Projít si cesty, kterými 

chodíme každý den. Objevovat stará místa novýma očima a zaznamenat je nejen 

kresebně, ale i slovně. 

8. Motivace: 

Pohlednice patří dodnes mezi oblíbené upomínkové předměty z míst která jsme nav-

štívili anebo na ně zavítali naši přátelé a zaslali nám je. Při cestování do všech mož-

ných krajů světa se potkáváme i se zajímavými lidmi. Je nutné si ponechat upomín-

ku z míst, která jsme navštívili, ale i z míst, po nichž chodíme neustále, a to z pečli-

vějšího pohledu. Lépe se s nimi seznámit. Již po staletí lidé psali kroniky, kreslili si 

obrázky a vyprávěli si příběhy. Kronika je literární žánr, který popisuje jednotlivé 

události v chronologickém sledu (Kosmas, 1045-1125, Kronika česká, psána latin-

sky, z počátku 12. století, Dalimilova kronika, 14. století, nejstarší česky psaná ver-

šovaná kronika, autor neznámý). Poznávejme do detailu místa o nichž si myslíme, že 

je důvěrně známe a vytvořme z nich soubor pohlednic seřazených do alba. Album je 

sbírka fotografií, poštovních známek, nálepek, pohlednic,...v podobě knihy nebo 

svazku volných listů. Jednotlivé pohlednice, získané informace o našem okolí 

v němž žijeme představíme a pochlubíme se jimi naší partnerské škole stejně jako 

ona naší. V našem projektu tedy poznáme současně dvě místa najednou. A to i díky 

tomu, že si děti pohlednice mezi sebou s partnerskou školou rozešlou. 

Proč? V dnešní rychlé době, kdy se zdá, že by bylo nejlepší, aby den měl 25 hodin, 

nám vychází vstříc i spotřební technika a to souvisí i s předáváním zpráv. Je snadné 

a rychlé předat zprávu v podobě sms z mobilního telefonu či emailu,... Ta rychlost 

nás tak pohltila, že jsme skoro zapomněli jaké to je sednout si před čistý list papíru 

s tužkou a napsat pár vět. Ano, ten čistý list papíru by nás možná dokázal natolik 

vylekat, že bychom ani nevěděli, co napsat. Kdežto např. do sms zpráv napíšeme co-

koli a hned, aniž bychom se mnohdy zamysleli. Proto je kladen tak velký důraz na 



poslání a výměnu pohlednic s partnerskou školou. 

Málokdo už si vzpomene na dobu, kdy bylo normální si zprávu poslat pomocí dopi-

su či pohlednice. A není čas si to znovu připomenout? 

9. Postup práce: 

1. fáze: Hra na Hledání příběhů v našem okolí. 

2. fáze: Přednáška o základech vizuálního umění, grafice a kresbě, kouzlu starých 

pohlednic, kronikách a albech. 

3. fáze: Diskuse učitele a žáků, otázky, nápady a náměty tzv. brainstorming. 

4. fáze: Zadání úkolu „ Pohlednice cestovatele". 

5. fáze: Rozdělení žáků do skupinek, zmapování místa v okolí školy, hledání a sbírá-

ní informací v knihovně, novinách, internetu či oslovení starousedlíků. 

6. fáze: Individuální zakreslování a tvorba frotáží nových objevů ze známých míst 

okolí školy do skicáku. 

7. fáze: Příprava ve skupinkách na krátkou prezentaci, žáci proberou své skici a po-

známky, vyberou společně ty nejvhodnější. 

8. fáze: Krátké prezentace žáci s pomocí učitele umístí na webovou stránku projektu 

„Pohádková říše 21. století". 

9. fáze: Vytvoření místnosti pro chat na webové stránce, kde bude probíhat výměna 

nápadů mezi partnerskou školou. 

10. fáze: Navázat kontakt s partnerskou školou a vyměňovat si podstatné nápady, ná-

vrhy, kritiku,... 

11. fáze: Krátká prezentace nalezených informací a skic všech skupinek. 

12. fáze: Žáci si začnou individuálně pracovat na souboru pěti grafik-pohlednic, 

podkladem pro práci jim budou jejich kresby a frotáže. 

13. fáze: Tisk papírorytů jednotlivých žáků na různě barevné papíry a ořezání na for-

mát pohlednic 10,5 x 15 cm. 

14. fáze: Vytvoření alba ve skupinkách. Album bude vytvořeno ze šanonu do něhož 

budou vkládány jednotlivé listy tužšího papíru, a na nichž budou žáci vytvářet 

kompozice ze svých grafik a budou je doplňovat poznámkami. 

15. fáze: Společná diskuse nad hotovými alby. 

16 fáze- Každý žák jednotlivě vybere jednu svoji pohlednici a na druhou stranu na-

píše např.: 

• Co je na kresbě zobrazeno a proč? 

• Kde se místo, předmět, socha,... zobrazená na pohledu nachází? 



• Proč si toto místo, předmět, sochu,... vybral? 

• Pohlednice by měla být řádně podepsána. 

Pohlednice si žáci mezi sebou vymění s partnerskou školou. Až budou držet žáci 

v rukou pohlednice z partnerské školy, pokusí se je porovnat se svými pohledni-

cemi a najít zajímavé postřehy. 

17. fáze: Hodnocení odvedené práce žáky i učitelem slovní formou. 

18. fáze: Výstava Pohlednic cestovatele ve školní galerii a na webových stránkách 

projektu. 

19. fáze: Umístění fotografií a poznámek z proběhlého programu na webové strán-

ky projektu společně s partnerskou školou. 

20. fáze: Závěr programu a reflexe. 

10. Hodnocení: 

Hodnocení bude probíhat slovní formou porovnávání jednotlivých alb plných po-

hlednic a zjišťováním co která skupinka o místech v okolí školy nalezla. 

11. Vztahy k výtvarné kultuře: (viz příloha číslo 2) 

Kolář Jiří 

Veermer Jan 

Gursky Andreas 

Gross František 

Dix Otto 

Ruff Thomas 

Hollar Václav 

Aleš Mikoláš 

Rembrandt van Rijn 

Flusser Vilém 

Friedman Tom 

Wall Jeff 

John Jiří 

Šimotová Adriena 

12. Zajímavé odkazy: 

www.stare.pohlednice.sweb.cz 

http://www.stare.pohlednice.sweb.cz


3.2 Program „Tvorba kouzelných předmětů" 

Název námětu (motivační): Tvorba kouzelných předmětů 

Jaké jsou naše životní cíle? Jaké jsou kouzelné proměny v pohádkách? Pomůže nám spl-

nit tajné přání kouzelný předmět? Co je to životní dráha? Představuje, kdo jsme a naše 

vrozené vlastnosti, které budeme mít celý život a naše životní postoje. Je to nezměnitel-

ná část naší osobnosti. 

1. Název námětu (popisný): 

Pohádky jsou plné nejrůznějších kouzelných předmětů, pomocí nichž můžeme např. 

žít věčně, nikdy nezestárnout, změnit se ve zvíře, zmenšit se, zvětšit se, zbohatnout 

lusknutím prstu, létat nad domy,... Jako děti a později už i jako dospělí lidé pak po 

těchto předmětech ve skrytu duše toužíme. Bohužel na rčení co si neuděláš sám to 

nemáš, je alespoň zrnko pravdy. 

2. Klíčová slova: 

kouzla 

magie 

životní cíle 

životní dráha 

životní cíle 

předmět 

3. Výchovně vzdělávací cíl: 

• Vymyslet originální podobu kouzelného předmětu. 

• Zvládnout techniku modelace pomocí průmyslových a přírodních materiálů. 

• Osvojit si a prohloubit znalosti v prostorové tvorbě. 

• Nazvat a popsat kouzelný předmět. 

• Vytvořit krátkou prezentaci. 

• Zjistit rozdíly kouzelných předmětů v českých pohádkách a těch z jiné země. 

• Jaká jsou naše tajná přání? 

Jak si vyplnit životní cíle? 



4. Výtvarný problém: 

Kontrast průmyslových a přírodních materiálů. 

5. Výtvarná technika: 

Modelace a prostorová práce s připraveným materiálem. 

6. Nástroje žáka: 

Nůžky, lepidlo, řezák, lepicí páska, provázek, drátky. 

7. Instrukce: 

Vybrat si průmyslový a přírodní materiál a uzpůsobit ho, pospojovat, poslepovat 

a sestavit podobu kouzelného předmětu, nazvat jej a popsat co umí vykouzlit. 

8. Motivace: 

Představu o kouzelných předmětech navodí nejdříve hledání kouzelných předmětů 

v pohádkách. A po té seznámení se např. s příběhem a dílem německého umělce Jo-

sepha Beuyse (1921-1986), jenž se stal jedním z pilířů umění druhé poloviny 20. 

století. Beuysův příběh se podobá osudu mnoha německých chlapců jeho generace, 

vychovaných náboženstvím a evropskou kulturou k tomu, aby ovládali svět. 

Maturoval v roce 1940 a chtěl se stát dětským lékařem. Namísto studia mu však Hit-

lerova nacistická Třetí říše určila vojenský výcvik. Byl nasazen jako letec a bojoval 

na Krymu a na Ukrajině, kde byl sestřelen. Z trosek letadla Beuyse vyprostila skupi-

na kočujících krymských Tatarů. Natřeli mu rány zvířecím tukem, zabalili ho do pl-

stěných houní a putovali s ním na saních do bezpečí. Beuysova setkání s původními 

obyvateli stepního euroasijského prostoru, jejichž přirozené milosrdenství mu za-

chránilo život, se stalo legendou a základem budoucí obrazové řeči jeho uměleckého 

poselství. Beuys umělec a šaman s plstěným kloboukem na hlavě, vytvořil jako svůj 

poslední projekt 7000 zasazených dubů, které dnes rostou při vchodu do prestižních 

galerií na celém světě, projekt dokončili v polovině 90.1et jeho syn Wenzeslaus a dce-

ra Jessica. I když některé Beuysovy myšlenky mají těžiště v kontinuitě avantgardních 



utopií, patří dnes akční složky jeho díla k současnému umění západní atlantské kul-

tury, která od 60. let oslovuje světovou veřejnost, propojenou sítí mediální komuni-

kace a společnými příběhy. Beuys věřil, že člověka tvora, ovládaného ekonomií, mů-

že osvobodit jedině kreativita, která vychází z jeho vnitřní svobody. 

9. Postup práce: 

1. fáze: Hledání co nejvíce kouzelných předmětů v pohádkách a uvědomění si, co 

všechno tyto předměty dokážou 

2. fáze: Odpovědi na otázky: 

• Chtěl/a bys mít kouzelný předmět, který by ti usnadňoval život? 

3. fáze: Diskuse učitele a žáků, otázky, nápady,náměty, hledání názvů kouzelných 

předmětů,... tzv. brainstorming. 

4. fáze: Přednáška o designu a používaných materiálech. 

5. fáze: Zadání úkolu „Tvorba kouzelných předmětů" 

6. fáze: Každý žák vytvoří skicu své představy o svém kouzelném předmětu. 

7. fáze: Krátká konfrontace vlastní skici žáka s ostatními návrhy spolužáků. 

8. fáze: Důkladné popsání a pojmenování kouzelného předmětu. Odpovědět na tyto 

otázky: 

• Kolik přání my splní můj kouzelný předmět? 

• Je opravdu tak nutné používat kouzla ke splnění tajných snů? 

• Komu budu chtít pomoci? 

9. fáze: Příprava žáků na krátkou prezentaci, žáci proberou své skici a poznámky, 

vyberou ty nejvhodnější. 

10. fáze: Žáci představí své kouzelné předměty a popíší je v krátké prezentaci. 

11. fáze: Krátké prezentace žáci s pomocí učitele umístí na webovou stránku projek-

tu „Pohádková říše 21.století" . 

12. fáze: Vytvoření místnosti pro chat na webové stránce, kde bude probíhat výměna 

nápadů s partnerskou školou. 

13. fáze: Navázat kontakt s partnerskou školou a vyměňovat si podstatné nápady, ná-

vrhy, kritiku,... 

14. fáze: Sbírání materiálu (pet lahve, větve, plasty, kartony, šišky, ...) na tvorbu 

kouzelných předmětů. 

15. fáze: Poučení o možnostech spojování různých materiálů 

16. fáze: Vlastní p r á c e jednotlivých ž á k ů na kouzelných předmětech, učitel je zde 

jako pomocník a fotograf při průběhu programu. 



17. fáze: Dolaďování posledních detailů kouzelného předmětu. 

18. fáze: Společná diskuse nad hotovými kouzelnými předměty. 

19. fáze: Hodnocení odvedené práce žáky i učitelem slovní formou. 

20. fáze: Výstava kouzelných předmětů ve školní galerii a na webových stránkách 

projektu. 

21. fáze: Umístění fotografií a poznámek z proběhlého programu na webové stránky 

projektu společně s partnerskou školou. 

22. fáze: Závěr programu a reflexe. 

10. Hodnocení: Hodnocení bude probíhat slovní formou porovnávání jednotlivých kou-

zelných předmětů. Na hodnocení se budou podílet žáci i učitel. 

11. Vztahy k výtvarné kultuře: (viz příloha číslo 4) 

Švankmajerovi Jan a Eva 

Skála František 

Nikl Petr 

Dion Mark 

Pettibon Raymond 

Černický Jiří 

Štýrský Jindřich 

Toyen 

Matthew Barney 

Bock John 

Váchal Josef 

Beuys Joseph 

Bílek František 

12. Zajímavé odkazy: 

www.cremaster.net 

http://www.cremaster.net


3.3 Program „Knížka plná pohádek íí 
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Název námětu (motivační): Knížka plná pohádek 

Co je to knížka? Proč si lidé čtou příběhy? Jak velkou máme doma knihovnu? Jak často 

si čtu? Co přivádí spisovatele k psaní knížek? Která knížka je má nejoblíbenější a proč? 

Co ve mně knížky zanechávají? Život se až nebezpečně podobá tomu co se odehrává 

v knížce. 

1. Název námětu (popisný): 

Knížky jsou plné nejrůznějších příběhů. Tento úkol je zaměřen na ilustrování pohádek. 

2. Klíčová slova: 

kniha 

písmo 

grafika 

ilustrace 

patitul 

titul 

předsádka 

obálka knížky, přebal 

komiks 

obsah 

3. Výchovně vzdělávací cíl: 

• Pokusit se porozumět tomu proč si už po staletí lidé vyprávějí příběhy. 

• Co je to folklór? 

• Co je to pohádka? 

• Jak se píší pohádky dnes? 

• Jaká poučení nám dávají pohádky? 

• Získat povědomí o zpracování knížky. 



• Seznámit se s základy grafické tvorby knížky. 

• Úprava sazby v knížce. 

• Jací jsou významní grafici v ČR a v zahraničí. 

• Základní vývoj písma. 

• Krátký náhled mezi významné ilustrátory a kreslíře komiksů. 

• Rozdíl mezi ilustrací a komiksem. 

4. Výtvarný problém: 

Vyjádřit pomocí kresby příběh ze scénáře. 

5. Výtvarná technika:Verze A komiks a verze B ilustrace: kolorovaná kresba, perokres 

by a lavírovat vodovými barvami, papíroryt, linoryt, kolorování obrázků v počítači. 

6. Nástroje žáka:Verze A komiks a verze B ilustrace: skicák, tužka, tuš, štětce, jehla na 

rytí papírorytu, rydla na linoryt, čtvrtky, počítač s nainstalovaným programem jež 

umožňuje vybarvování obrázků (např. program Adobe Photoshop), scaner. 

7. Instrukce: Vybrat si pohádku a použít ji jako scénář pro komiks či z ní vybrat důle-

žité momenty a ilustrovat ji. 

8. Motivace: Alespoň na chvíli bude žákům umožněno ovlivnit svět grafické tvorby. Se-

známí se s osobnostmi, které se komiksu či ilustraci věnují celý život. Poznají jaká 

dřina a řehole se za tímto oborem skrývá. Vyzkouší si navrhnout komiks či ilustrace 

dle scénáře pohádky. 

9. Postup práce: 

VERZE A komiks 

1. fáze: Základní seznámení s grafickou tvorbou knížky: 

• Co je to přebal, předsádka, titul, patitul, paginace? 
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2. fáze: Hledání a výběr vhodné pohádky pro každého žáka ve spolupráci s učitelem. 

3. fáze: Diskuse učitele a žáků, otázky, nápady, náměty,...tzv. brainstorming. 

4. fáze: Přednáška o komiksu a významných kreslířích z celého světa. 

5. fáze: Zadání úkolu „Knížka plná pohádek" Verze A: zpracovat vybraný pohádkový 

příběh jako komiks. 

6. fáze: Základní poučení o zpracování komiksu: 

• Jak pracovat s písmem v komiksu 

• Jak tvořit komiksová okna 

• Jak rozpohybovat figurku 

• Jak vypadají výrazy komiksových postaviček 

7. fáze: Každý žák vytvoří skici o svém pohádkovém příběhu a bude dbát těchto pokynů-

• Nakresli hlavní postavu (hlavní postavou může samozřejmě být i zvíře) pří-

běhu, a to z pohledu ze strany, zepředu a zezadu. 

• Nakresli hlavní postavu příběhu s veselým a smutným výrazem 

• Nakresli prostředí, v němž se pohádka odehrává (chaloupka, les...) 

8. fáze: Krátká konfrontace vlastních skic žáka s ostatními návrhy spolužáků. 

9. fáze: Rozkreslování pohádky komiksu do oken, pouze jen jako nekolorovaná kresba 

10. fáze: Příprava žáků na krátkou prezentaci, žáci proberou své skici, kresby a po-

známky, vyberou ty nejvhodnější. 

11. fáze: Žáci představí své kresby pohádkových příběhů a přiblíží je v krátké prezentaci. 

12. fáze: Krátké prezentace žáci s pomocí učitele umístí na webovou stránku projektu 

„Pohádková říše 21.století" . 

13. fáze: Vytvoření místnosti pro chat na webové stránce, kde bude probíhat výměna 



nápadů s partnerskou školou. 

14. fáze: Navázat kontakt s partnerskou školou a vyměňovat si podstatné nápady, návr-

hy, kritiku,...během celého průběhu programu. 

15. fáze: Poučení o možnostech zpracování kreseb. Žáci si mohou vybrat z těchto 

možností: 

• zpracovat technikou papírorytu 

• zpracovat technikou linorytu 

• zpracovat technikou perokresby 

• zpracovat technikou perokresby a lavírovat vodovými barvami 

• zpracovat technikou kresby pomocí černé fiksy nebo štětečku s tuší, oske-

novat vzniklé kresby a pokusit se vybarvit v počítači např. pomocí programů: 

Corel, Adobe Photoshop,... 

16. fáze: Žáci si zvolí z možností uvedených technik a výběr zkonzultují s učitelem. 

17. fáze: Zpracování kreseb ve vybrané technice. 

18. fáze: Společná diskuse nad hotovými pracemi žáků. 

19. fáze: Učitel s žáky vybere vhodnou vazbu pro knížku, kde se svážou dohromady 

všechny pohádkové příběhy. Společně budou řešit tyto problémy: 

• Vazba knihy 

• Přebal knihy 

• Název knihy 

• Předsádka, patitul, titul, paginace, obsah... 

Po domluvě mezi sebou společně zpracují celou knížku. 

20. fáze: Hodnocení odvedené práce žáky i učitelem slovní formou. 

21. fáze: Výstava pohádkové knížky a skic ve školní galerii a ne webových stránkách 

projektu. 

22. fáze: Umístění fotografií a poznámek z proběhlého programu na webové stránky 

projektu společně s partnerskou školou. 

23. fáze: Závěr programu a reflexe. 



VERZE B ilustrace 

1. fáze: Základní seznámení s grafickou tvorbou knížky: 

• Co je to přebal, předsádka, titul, patitul, paginace,. ? 

• Jak se dají knížky svázat? 

• Jak se upravuje sazba v knížce? 

2. fáze: Hledání a výběr vhodné pohádky pro každého žáka ve spolupráci s učitelem. 

3. fáze: Diskuse učitele a žáků, otázky, nápady,náměty,...tzv. brainstorming. 

4. fáze: Přednáška o ilustraci a významných kreslířích z celého světa 

5. fáze: Zadání úkolu „Knížka plná pohádek": ilustrovat vybraný pohádkový příběh 

6. fáze: Základní poučení o zpracování ilustrací: 

• Jaký moment v pohádce je důležitý a jak ho vybrat z pohádky pro ilustraci 

• Jak nakreslit výrazy postav z pohádky 

• Zpracování textu a ilustrací 

7. fáze: Každý žák vytvoří skici o svém pohádkovém příběhu a bude dbát těchto pokynů 

• Nakresli hlavní postavu (hlavní postavou může samozřejmě být i zvíře) pří-

běhu a to z pohledu ze strany, zepředu a zezadu. 

• Nakresli hlavní postavu příběhu s veselým a smutným výrazem 

• Nakresli prostředí v němž se pohádka odehrává (chaloupka, les...) 

• Vyber si nejdůležitější momenty z pohádky 

8. fáze: Krátká konfrontace vlastních skic žáka s ostatními návrhy spolužáků. 

9. fáze: Kreslení ilustrací zatím v černobílé podobě 

10. fáze: Příprava žáků na krátkou prezentaci, žáci proberou své skici, kresby a po-

známky, vyberou ty nejvhodnější. 



1 1. fáze: Žáci představí své černobílé ilustrace pohádkových příběhů a přiblíží je v krát-

ké prezentaci. 

12. fáze: Krátké prezentace žáci s pomocí učitele umístí na webovou stránku projektu 

„Pohádková říše 21.století" . 

13. fáze: Vytvoření místnosti pro chat na webové stránce, kde bude probíhat výměna ná-

padů s partnerskou školou. 

14. fáze: Navázat kontakt s partnerskou školou a vyměňovat si podstatné nápady, návr-

hy, kritiku,. . .během celého průběhu programu. 

15. fáze: Poučení o možnostech zpracování ilustrací. Žáci si mohou vybrat z těchto 

možností: 

• zpracovat technikou papírorytu 

• zpracovat technikou linorytu 

• zpracovat technikou perokresby 

• zpracovat technikou perokresby a lavírovat vodovými barvami 

• zpracovat technikou kresby pomocí černé fixy nebo štětečku s tuší, oskeno-

vat vzniklé kresby a pokusit se vybarvit v počítači např. pomocí programů: 

Corel, Adobe Photoshop,... 

16. fáze: Žáci si zvolí z možností uvedených technik a výběr zkonzultují s učitelem. 

17. fáze: Zpracování kreseb ve vybrané technice. 

18. fáze: Společná diskuse nad hotovými pracemi žáků. 

19. fáze: Učitel s žáky vybere vhodnou vazbu pro knížku, kde se svážou dohromady 

všechny ilustrace s pohádkovými příběhy. Společně budou řešit tyto problémy: 

• Vazba knihy 

• Přebal knihy 

• Název knihy 

• Předsádka, patitul, titul, paginace,obsah,... 

• Sazba textu pohádek 

Po domluvě mezi sebou společně zpracují celou knížku. 

20. fáze: Slovní hodnocení odvedené práce žáky i učitelem. 

21. fáze: Výstava pohádkové knížky a skic ve školní galerii a na webových stránkách 

projektu. 

22. fáze: Umístění fotografií a poznámek z proběhlého programu na webové stránky 

projektu společně s partnerskou školou. 

23. fáze: Závěr programu a reflexe. 



10. Hodnocení: Hodnocení bude probíhat slovní formou porovnávání jednotlivých ilus-

trací či komiksů a zjišťováním, jak si žáci vybrali pohádku a jak ji pak v kresbách 

zpracovali. 

11. Vztahy k výtvarné kultuře: (viz příloha číslo 4) 

Burian Zdeněk 

Lhoták Kamil 

Čapek Josef 

Garcia Camille Rose 

Hagelberg Matti 

Ware Chris 

Taxali Gary 

Saudek Kája 

Trnka Jiří 

12. Zajímavé odkazy: 

www.timbiskup.com 

www.garytaxali.com 

www.komixville.cz 

www.jotto.com 

http://www.timbiskup.com
http://www.garytaxali.com
http://www.komixville.cz
http://www.jotto.com


III. Praktická část 
1. Obhajoba praktické části 

Pro svou praktickou práci jsem se rozhodla vypracovat komiksy (viz příloha číslo 5), je-

jichž scénáře budou pohádky, inspirací se mi stal návrh programu „Knížka plná pohádek, 

verze A : komiks". 

1.1 Z Prahy do Rovaniemi 

Srdce finského folklóru je magické. Jak velmi dobře řekl Lafcodio Hearn67 : „Ta magie 

je něco úplně jiného než je známé v Evropské literatuře. Je to magie vycházející napros-

to z kouzelných slov. Lidé v existenci těchto pradávných příběhů věřili. " Finové jsou 

klidní lidé, milující mír, kteří nenávidí násilí. Pečlivě se starají o svou krajinu, řeky, je-

zera a hluboké lesy. Nejraději vycházejí do krajiny a odpočívají při procházkách, při ni-

chž se line z dálky vůně skořicových sladkostí. Jejich ideály jsou spojeny ve všech prav-

dách mužů a žen okolo celého světa. 

K volbě scénáře ke komiksům mne podnítil pětiměsíční pobyt ve Finsku v městečku Ro-

vaniemi, kde jsem zkoumala a hledala finská folklórní díla. Nejdříve jsem se zaměřila na 

čtení Kalevaly. Při mé snaze porozumět v angličtině textům Kalevaly a po té, co jsem se 

texty Kalevaly snažila číst i v českém překladu, jsem zjistila, že knížka je pro mne tak 

neuvěřitelně náročná na převedení děje na papír, že jsem se rozhodla znovu hledat. 

Nalezla jsem sbírku finských folklórních pohádek68, jež sesbírali James Cloyd Bowman 

a Margery Bianco a do anglického jazyka přeložila Aili Kolehmainen. 

Jsou to pohádky sesbírané z nejrůznějších míst Finska. V této sbírce je dohromady 27 

pohádek, komických příběhů a bajek. Pohádky jsou plné příběhů o kouzlech a zvířátkách 

a chytrých ponaučení do života. Události v nich jako by nikdy nezestárly. Jsou naplněny 

hlubokým porozuměním a nechybí zde napětí a romantika. 

Z této sbírky jsem si vybrala tyto tři pohádky: 

• THE TWO PINE CONES 

• THE VAIN BEAR 

• TIMO AND THE PRINCESS VENDLA 

Záměrně jsem pohádky nepřekládala do češtiny a nechala je v anglickém jazyce. 

ÚTld™/' z českých p o h á d e k jsem si pro scénář komiksu vybrala: 
iN <> 7011 21IÍ5 

• Hrnečku, vař! od K. J. Erbena 

6 3 • Pohádka o perníkové chaloupce od Boženy Němcové 

»OWMAN. J. C. / 
O- M. Tales from ' 
'•reside 



Přestože program si neklade za podmínku ilustrovat i pohádku ze země cizí, já jsem svo-

ji knížku takto zpracovala, moji spolupracující školou se stala University of Lapland -

Faculty of art and design. Chodila jsem zde na přednášky týkající se ilustrace pohádek. 

Knížku jsem nazvala „Pohádky z Rovaniemi do Prahy". 

1.2 Inspirační zdroje 

Komiks a zlehčující přístup, který má dětem pohádky přiblížit, má ostatně tradici i u nás, 

vzpomeňme aspoň na unikátní a dodnes vydávané Kalouskovy Obrázky z dětských dě-

jin a pověstí. Obava o to, aby děti kvůli takovému přístupu nezačaly považovat za ději-

ny i Asterixe nebo Supermana, je bezpředmětná. Odhlédneme-li od toho, že v Asterixo-

vi (i Supermanovi) se dá najít řada vtipných historických referencí, jsou děti bez problé-

mů schopny odlišit smysl jednotlivých žánrů. Je to stejné jako u televize - tam, kde je 

rozdíl mezi hraným dokumentem o Karlu IV. a pohádkou podle Nerudovy Romance 

o Karlu IV. schopný rozlišit dospělý, rozliší ho i dítě. A tam, kde se rozdíl mezi fikcí 

a historií v zájmu vyznění částečně stírá (Daňkovy Hříčky o královnách), je taková otáz-

ka zbytečná. Média nabízejí celou škálu přístupů k dějinám, vystřihovánkami hradů 

v ABC počínaje a specializovanými historickými kanály zahraničních televizí konče. 

1.2.1 Český komiks 

Existuje vůbec něco takového, jako český komiks? Ano, ale... vždy byl vnímán jako ko-

miks-nekomiks, něco co se podobalo komksu, ale bylo něčím jiným, protože „komiks" je 

něco úplně cizorodého, někdy i nepřátelského a nebezpečného. Komiks byl považován za 

pokleslé umění a dodnes se ochránci komiksu horlivě hájí, zřejmě již zbytečně, protože 

takzvaná umělecká pokleslost se zatím stala jedním z hlavních uměleckých výrazů mladé-

ho umění. V tom je zajímavá souvislost s pop-artovým uměním šedesátých let, kdy se ko-

miksové inspirace zapsaly do historie světového umění a zároveň umožnily velkou změnu 

v přístupu k samotnému komiksu. A naopak, před komiksem se objevily nové obzoiy... 



V českém výtvarném umění jsou předchůdci či kmotři komiksu například Josef Lada, ran-

ný Ondřej Sekora, ale i autoři nejslavnějšího a nejúspěšnějšího českého komiksu Rychlé 

šípy, či nověji Kája Saudek, který svým způsobem komiksové zkratky a vůbec stylem i ná-

měty svých příběhů pozoruhodně vystihl proměny tehdejší doby, doby beatniků a hippies. 

Saudek ovlivnil především komiks a dokonce lidové výtvarné umění. Následující generaci 

představovali především Martin Němec, Jan Patrik Krásný, nebo František Skála, jehož ko-

miks „Velké putování Vlase a Brady" se již stal „kultovním", podobně jako seriál Gustava 

Kruma „Vinnetou" z roku 1965. Obdobně jako „Obrázky z českých dějin a pověstí" od Ji-

řího Kalouska, nahrazovalo toto dílo nedostatečnou školní historickou literaturu o našich 

dějinách. To, že se uplatnil komiks a různé prvky lidové kultury v umění 60. a 70. let, do-

kládá i dílo Jiřího Šalamouna, ale i dalších tehdejších ilustrátorů a tvůrců animovaných fil-

mů. Tyto tradice jsou živé dodnes. Jejich nejslavnější představitelé, Jan a Eva Švankmaje-

rovi, v duchu manýristických nebo surrealistických umělců přímo vytvářejí svůj svět. Vi-

děný svýma očima, tvořený svýma rukama a přetvářejí ten zdánlivě všední. 

Vliv komiksu na české výtvarné umění je neopomenutelný. Jiří Načeradský, protagonis-

ta hnutí „Nové figurace" i „české grotesky", se nutně musil komiksem zabývat. Aleš 

Lamr přímo vytvořil „bubblegumový styl", inspirovaný malými komiksy, které se k nám 

dostávaly ve žvýkačkách „Donald". Maloval nejen obrazy, ale vytvářel i sochy, ba i hodi-

ny. Dále pak Oldřich Kulhánek, Michal Rittstein, Václav Mergl, Martin Mainer, šperkař 

Vladimír Komňacký s komiksovými šperky a Pavel Novák s komiksovými dýmkami. 

1.2.2 Mladý a současný komiks 

Mladý a současný komiks z různých koutů světa prezentují jména jako Lewis Trondhe-

im, Camille Rose Garcia, Matti Hagelberg, Bob Staake, Nicolas Debon, Peter Kuper, 

Marc Rosenthal, Tim Biskup, Gary Taxali,... Na webowých stránkách www.pictoplas-

ma.com je živá rozsáhlá databáze s více než 6 tisíc obrázků kreslených postaviček od 

nejrůznějších kreslířů z celého světa. Výtvarníci zde předvádějí svá dílka a to od street 

artu přes flashové animace až po 3D postavičky. 

Pro zpracování komiksu je nezbytné se s těmito kreslíři seznámit a udělat si tak exkurzi 

do světa plného komiksových figurek. 

1.3 Zpracování knížky 

1.3.1 Kresba komiksu 

Při kresbě komiksu jsem vycházela z pohádek, jež sloužily jako scénář. Snažila jsem se 



zachytit ústřední situace jež se v textech nachází. Nebylo to vždy lehké, zvláště u fin-

ských pohádek. Hledala jsem si pro své kreslení i různé fotografie např. tradičních fin-

ských oděvů, výrazy lidí,... a texty např. o finské přírodě a kultuře, ... ty mi pomáhaly 

lépe porozumět obsahům příběhů. 

V začátcích kreslení komiksu jsem hledala vhodné kresebné vyjádření postav. Rozkre-

slovala jsem si jejich výrazy a pohyby např. při chůzi, běhu,.. . . Pátrala jsem i po přimě-

řeném umístění pohádky do krajiny. 

Rozdělení příběhu do kreslených oken pro mne nebylo až tak náročné. Přiznávám, že ně-

které scény jsem záměrně rozvedla do více oken, ale pohádce to neubližuje. To, co jsem 

v kresbách zdůraznila až příliš, či naopak málo, tak poukazuje i na mé osobní porozu-

mění a hledání smyslu v textech. 

Pro způsob práce komiksu jsem si vybrala kresbu štětcem a tuší kolorovanou v počítači 

v programu Adobe Photoshop. Proč jsem nevybarvovala vodovými barvami? Učinila 

jsem pokus kresbu vodovými barvami vybarvit, ale dojem nebyl takový jako při práci 

v počítači, kde jsem si mohla snadno namíchat vhodné odstíny a držet tak v barevné li-

nii všechny pohádky. Spojením kresby štětcem a tuší s kolorováním v počítači se vytvo-

řila dobrá souhra těchto dvou technik. 

1.3.2 Grafická úprava 

Knížka „Z Prahy do Rovaniemi" je graficky upravena v programu Quark-x-press. Vzhle-

dem k tomu, že kniha má 132 stra, bylo důležité vytvořit zajímavé uspořádání textu s ko-

miksem. Vstup do knížky je záměrně rozvleklý, protože jsem nechtěla čtenáře zavalit 

kresbami už od samého začátku. Text pohádky je v knížce uveden vždy před komiksem, 

aby si čtenář mohl vybrat zda si jen prohlédne komiks jenž není textem doplněn a po-

chopí příběh přímo z něj, či naopak. Každá pohádka je vždy uvedena kreslenou stránkou 

jež lépe od sebe odděluje pohádky. Text je vysazen v písmu Zurich CE a tmavě hnědou 

barvou. Komiksy jsou svázány do jedné knížky. 



IV. Závěr 
To, co konzumujeme z knih, časopisů, obrazovky,... je duševní potrava a na tom, jakou du-

ševní potravu přijímá duše, záleží stejně jako na tom, co máme na talíři a ve sklenici. Má to 

vliv na naši povahu, inteligenci, rozhled, na naši přejícnost nebo sobectví, citlivost nebo otu-

pělost, ušlechtilost nebo zhovadilost. Duše ovšem nemá břicho, které by bolelo. Nedovede 

se bránit tomu, co do ní nacpeme. I když možná se bránit dovede, ale není to navenek vidět. 

Někdy jen tak trochu, existují i lehké duševní rýmy nebo vyrážky, jindy je to vážnější a po-

dobá se to spíš těžké dlouhodobé otravě olovem nebo rakovině plic z kouření. 

Základem této práce je návrh didaktického projektu, jenž by mohl vhodně propojovat vý-

tvarnou výchovu s mediální výchovou. Oba dva obory jsou dnes již nezbytné ve výuce 

dětí a mohou se vhodně doplňovat. Při práci na návrhu vyvstaly mnohé otázky týkající 

se pohádky, komunikace, médií, regionální identity, mediální výchovy. Pokusila jsem se 

na ně odpovědět zřetelně ve vztahu k návrhu. 

Považovala jsem za vhodné konkretizovat termín pohádka a poukázat na jeho vývoj 

v historii české literatury. Připomenout si osobnosti, díky nimž se pohádka nevytratila 

a šířila se naší krajinou. Záměrně jsem se nepouštěla do psychologického výkladu pohá-

dek, jenž by mohl práci nasměrovat jiným směrem. 

V následující kapitole se zabývám komunikací jako procesem a snažím se na základě zís-

kaných znalostí popsat důležitost vzájemné komunikace mezi lidmi. 

Třetí teoretická kapitola je zaměřena na mediální výchovu a její charakteristiku v Rám-

cově vzdělávacím programu, který mi pomohl lépe porozumět smyslu tohoto předmětu. 

Poslední teoretickou kapitolou je regionální identita. Zde jsem hledala důležitá hlediska 

regionální identity a snažila se pochopit myšlenky sociologa Zygmunta Baumana. 

Hlavní myšlenkou k vytvoření didaktického návrhu byla hra. Forma činnosti, která se li-

ší od práce i od učení. Člověk se hrou zabývá po celý život, avšak v předškolním věku 

má specifické postavení - je vůdčím typem činnosti. Hra má řadu aspektů: aspekt po-

znávací, procvičovací, emocionální, pohybový, motivační, kreativní, fantazijní, sociální, 

rekreační, diagnostický, terapeutický. Zahrnuje činnosti jednotlivce, dvojice, malé sku-

piny i velké skupiny. Nechtěla jsem se ovšem ve své práci soustředit jen na hru, ale šlo 

mi o propojení výtvarné výchovy s mediální výchovou. Inspirovala jsem se různými pro-

jekty, v nichž jsem se účastnila aktivně jako lektorka např. Hnízda her, Čínská fotogra-

fie, Skála v Rudolfinu. P o c h o p i l a jsem jak je nezbytné hrát si celý život a naučit to pře-

6 7 devším děti. V návrhu projektu nesoucí jméno „Pohádka 21.století" jsou navrženy tři 



programy, které nutí účastníky k neustálé kooperaci, hledáním informací, práci s inter-

netem,... Jádro návrhu tvoří webové stránky, na kterých si účastníci nejen vyměňují in-

formace, ale mohou se účastnit i dalších interaktivních úkolů. Pokusila jsem se v tomto 

návrhu propojit výtvarnou výchovu s mediální výchovou a naznačila tak možnost, jak by 

tyto předměty mohly vzájemně spolupracovat. 

V praktické části jsem si splnila svůj sen a zabývala jsem se kreslením komiksu podle 

pohádek a zpracovala je do makety knížky v poměru 1:1. 

Již název diplomové práce „Knížka v budoucnosti - grafika a design" ji předurčuje k to-

mu, věnovat se j í z mnoha hledisek a neupnout se „pouze" na knížku, která se mi zde sta-

la vhodnou partnerkou pro ukázku toho jak je dnes možné propojovat různá témata a pří-

stupy, zvláště ve výtvarné výchově. 
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aciálních rolí, partnerské vztahy v pohádkách, tradiční a současné formy pohádek, 
rozkoumejte proměny pohádek z ilustrací v nich v historii knihy. 

didaktické části zpracujte vlastní výtvarné řady na téma pohádky. Vytvořte 
celenou koncepci pro 2. st. ZŠ a 3. St. SŠ. 

praktické části vytvořte maketu knihy pohádek 1 : 1 reflektující Vaše zkušenosti ze 
Lidia tématu. 
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